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Bugün müvezzilerden 
ilavemizi 'istey·niz ! 
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UYük mütteflkımız Yugoslavyanın 
hükümet reisi 

,• rkün nezdinde !ta 
i saat kal ı 

Misafir Başvekille ismet Inönü 
~ mühim nutuklar söylediler 

ş~@~nnnmn;ğ ©Jecın ki : 
•• htiUic içindeki dünya ve endişe 
i~indeki insaniyet karşısında bir
hğimiz şayanı imtisal bir örnek 

Cunı 9ibi Yükselmektedir. ,, 
15,30 dUrbaşkanımız Atat.Urk diln saat şerefine Başvekilimiz lsmet lnönU ve 
tun sa a dost ve müttefik Yugoslavya- refikası Ankarapalas'ta bir Ziyafet 
ltablll : Başvekili Dr. Stoyadinoviçi vermişlerdir. Bu ziyafet esnasında ls-

h...~ Yllnnuşa.lrdır, met lnönü aşağıki nutku irat etmiş-
ltu -.:geru nıisaf~ Cumurbaşkam- tir.: 
l ~ neZdJ. · 
ar, b erinde iki saat alıkoymuş- .. _ Türkiye, Yugoslavya kalplerini 
/\.tas~ estıada Hariciye Vekilim.iz Dr. birleştirmeye, eksel8.nsmızm Ankara-

b a bulunmuştur. yı ziyaretini aynı hızla tes'it için, bu-
l.{Uh. 8fVekmmızın nutku gün yeni bir fırsat bulmaktadir. Bü-

~~~".:._~ası ----•-mn~~v::w~• ın~ •• 
1 Son ehli salip 1 
1 muharebeleri ı_ 
1 1914 -1918 5 
! ~al1F~$c9lfl ADDeırn~n lFDODs'll:DlnHdle ~ 
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: lhaır eftn ? İ 
i Sunu bu harbe iştirak etmlf bir lnglllz zabltll• 
İ N meşhur bir muharririn kaleminden okuyacaksınız. 
i k eferinden en büyük rütbelisine 
i "adar bu harbe iştirak etmiş olan 

e maıamatl bulunan Türk asker
lerinden rica ediyoruz: 

Şimdiye kadar yazıımamııı ve söylcnmemııı olan bu harbı gözlerlle 
8'ÖrdllğünU ve vücudlle i§tirak ettiğini söyliyen bir tngillz hava. zabltl 
&nlatmıştır. Bunu okuyacak zabiUerlmlz haklkata uymayan ycrlcrlııf 
b1zo blldlrlrlerse tar1h1n karanlık kalını§' olan noktnıarmı da. aydmlal'mı§ 
bulunacaklardır. 

Havadan, karadan, denizden yapılan casusluk ve mukabil casusluk, 
bir Hua gUzellnln bu casuslukta oynadığı mllhlm rol, istihbarat, bllrola. 

tnun esran çöllerde sergüzeştıer,mağlublycUcr, zaferler, pusular, baskın. 
lıır, tilllm vo ölUmlcrden daradar kurtuluşlarla. örülen bu çok heyecanlı 
cacr, b1ze bir harbı nasıl kaybettiğimlzl açıkça gösterecektir. 

Hiç §Üphesiz bir lngiliz kaleminden çıkmış 
olan bu samlar zaferin kendilerine verdiği gu
rurla belki aleyhimizde sayılabilecek kısımlan 
ela ihtiva edecektir. Biz, bu eserin hiçbir kelime· 
sine dokunmadan aynen nakledeceğiz, ki ha
kikatm ortaya çıkmasına yardımımız dokuna· 
bilsin. 

Eeerden bir parç•: 
lınklnell tQfekler çatırdadı? 

Tllfekler paUadt. Kanalm bUtUn 
batı kıyısı ate§ içinde kaldı. 

Omuztarmda mavna ve sallarını 
tQ§ıyan Türkler bizim dUşmnn. 
larmıızdı. Fakat ne de olsa c;ı. 
lerl bulunmnz kahramnnla.rdı. 

4rQ)' 

~l...ı~ 
in Kıulüse mera.simle girdiği zaman a1ınm1ş ibir ırcsmi, 

J:) Mareşal en öndedir. 

~~artesi günü başhyor 

mınK Olsun! 

E B •• u · 
a y r a nı ı rn ı . z . 

CoşkUın bir sevinçle kutlulanıy.or 
Bu sabahki · 

• 
merasım ve 
geçit resmi 

Cumhuriyetin on üçüncü yıldönümü
nü İstanbul bugün büyük ve misli ender 
görülmüş tezahüratla kutlulamaktadır. 

Şehir dün öğleden itibaren süslenmc
ğe başlamıştı. Dün gece bütün şehir ya-

pılan f evkaladc ten vira tın nurları içine 
gömülmüştü. 

(Devamı 6 ıncıda) 

·eij;Tı~I'iğ8ti~! 
tarihi · 

Okuyucularımızdan Nurettin 
Rüştü cümhuriyetimizin yıldönü. 
mü için bir tarih düşürmüş, bize 
nrmiştir. Neşrediyoruz: 

Cümlıuriyel: 

Atatürkten nur almışım 
Yükselirim uçağımda, 
Ben yurduma nur saçarım 
ismet kokar ocağımda. 
On dördüme yeni girdim 
Sevilirim bu çağımda. , 
Şenlik olsun şölen olsun 
Her )L1cumda, bucağımda. 

Tiirldye: 
Aldım tarihi elime 
Cümhuriyet kucağımda. 
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Eskişehir 
•• 
Olü ve yaralılar n 

hüviyetler· a laşıldı 
Eski~ehir, 29 (Hususi muhabirimiz 

telefonla bildiriyor) - Kaza etrafın
daki tahkikat devam ediyor. Müddei. 
umumi Be.sim Altıok şofÖr Ahmedi 

Dediği tc.sbit edilmiştir, 
Ölü ve rarahlann hüviyetleri ar. 

tık anlaşılmış bulunmaktadır. 

(Devamı 6 ıncıda) 

müte:ıddit defalar sorguyıı çekmekte. -------.----.-.--
dir. Ahmedin yolcuların ihtarını din-y 
lemediği, yavaş gitmesi söylendiği . 
zaman: 

"- O da makine. bu da makine. Cumhuriyet bayramı için cnlies ~ 
Ben buna dört bin lira saydım. Geri sayı çıkardı. Bugün sizde bir YEDİ 
kalır mı>:,ırn hiç t... GÜN okuyunuz 
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Yol, bu voıaur 
Cumhuriyet, bugün on dört yaıına giriyor. DU!ünün ki, Mcırutlyetin ili· 

nından :Mütarekeye kadar koskoca devirler, on senenin içine sıkışmıştır: Otuz 
bir mart, Bulgarya vakası, Bosna Hersek, İtalyan harbı, Balkan harbı, ittihat 
ve İtilaf kavgaları, umumt harp, Vahdettin, ittihatçıların firarı .. 

O kitabın fihristi bütün ümitlere rağmen, • Sultan Hamid devrinin kara 
tarih kitabı gibi • maalesef, baştan aşağı şaametle dolu haplardan teşekkül etmiş· 
tir ve hatimesi de, "Böyle gecenin seherinden hayrumulur mu?,. fehvasınca 
"Mütareke., dedi dayandı! 

Cumhuriyetle beraber, bu milletin talii hayra döndü! Harici siyasetimizin 
esası şu olmuştur: Asırlık düşmanlarımızla dostluk, hem de aamimt dostluk 
tesis etmek.. Şarkımızda, garbımızda sulh ittifaktan kurmak .. Muazzam dev· 
Jetlerin mlimesıillerini bile, dürUst siyasetimiz sayesinde, ayağımıza kadar geti· 
rettk bize kur yapmalarım temin etmek.. O muazzam devletler ki, bir elinde hila· 
ferin, diğer elinde saltanatın liıası olan eski imparatorluğun makamlarına, sc· 
faretlerinin bq katiplerini bile tenezzül ederek göndermeı:lerdi de, bizim ekal
liyetlerden kendilerine bende ettikleri tercümanlan yollarlardı .. 

Eskiden, cihan siyasetinde, mirası payla~ılacak bir bunak halinde mevzu 
bahs edilirken, bu Cumhuriyet senelerinde be§eriyet ailesinin tam hukuklu, faal, 
cevval, zeki ve pek sevilen, takdir edilen bir uzvu olduk. 

İç siyasette de, birbirini takip eden feyizli inkılaplarımız meydandadır: 
"Fesi ıapkaya çevirmek kafi değil, kafa lann içini değiştirmeli 1,. diye itraz et· 

mi§lerdi. Bunda haklıydılar. Fakat acaba şimdiki zihniyetle mazidekinin bir ali· 
kası kaldı mı? Şehirler kurduk, planlı bir sanayi ve ziraat yarattık, devaaa bir 
demiryolu işi batardık, iş kanunu çıkarttık.. Rejimimiz eıe. dosta model oldu. 

~n takdire şayan olan: Diğer yeni rejimlerin manasızlıklarma düpnedik 1 Ne 
kardC§ kanı döktük, ne disiplin namına cehennemi bir istipdat yarattık, ne in· 
sanları makineleşmiş birer geçit resmi kuklası haline soktuk .. Kendi tarihimizin 

ve beşeri tarihin makulatından istifade ederek, yeni hayatın icap ettirdiği yeni· 

likleri bunlara ilave ettik. Fakat bazı nazariyelerin pratiğe tatbikinden fayda 
yerine zarar çıktığını görünce, ahmakça inat etmiyerek, makul bir çıkar yol 
bulup saptık. Hulba, gemimiz usta bir kaptanın, usta bir çarkcının idaresinde 

olarak fırtınalan atlattı, muhataralı kayalıklara çarpmadan yoluna devam etti. 

Henüz tam ve kati hedefe varmıı değiliz .. Fakat turası muhakkak ki, ' yol 
bu yoldur .. Rejim, yeretmiıtir. Her senesi, başka bir ~erene dolarak ve milleti, 
memleketi daha fazla inkiııaf ettirerek devam edecektir. 

Yurddaşlanmızın Cumhuriyet bayramını kutlularız. Mesut batlayan bu 
devrin aynı üslftpla devam etmesini dile riz .. 

Italya Habeşistanı 
tamamile zaptetmiş 

Musolini dün de bir nutukla 
ltalyanların cesaretinden 

bahsetti 
Romadan ,·erilen bir haber-:: &ör;- nında nazi elbisesi giymiş üç alman 

ltaly.anlar dün Goreyi işgnl etmişleı bulunuyordu, 
ve bu suretle Habeşistanın işgalini ta-
mamlamışlardır. lng! it' re, 1 mpar atorluAu 

Gore evvelce ltaıyanlarrn en bü. tanıyacak mı 1 
yük düşmanlarından ve sonra geçen Londradan Yerilen bir habere gö. 
sene haziranında İtalyanlara bütün re lngiliz hükOmetinln pek yakında 
kuvyctJeriylc teslim olan Ras Hailu. ltalyar. imparatorluğunu tanıması ih
nun çeteleri tarafından zaptedJmiş- tlmali vardır. Yalnız bu ıanıma, bazı 
tir. Fakat Goredcki Habe' htik1lmeti. kayıt ,.e şartlarla, kl8men olacaktır. 
nin ne olduğu Jtalyanlarca malQnı Maamafih İngiliz hükumetinin Fran. 
değildir. sa ve Amerikanın mu,·afakatlni alma. 

dan bu işe girişmeyeceil muhakkak 
MuaollnJ diyor ki : görülmektedir. 

Faşistlerin Roma üzerine . ilrU. --------------
ytişilniln yıldönOmü münasebetly)l! 
bir nutuk söyliyen Jtalyan başyekilı 

Muaollnl demiştir ki: 

"- Her zamandan daha cesur o
lan milletimiz, Habeşistanda kaıanı 

lan zaferi kanının ıon damlasına ka. 
dar müdafaaya azmetmiş bulunmak" 
tadır ... 

Mo.sollni bu nutku söylerken ya. 

Büyük fırtına 
Kuın Merinın 
suvarisi öldü 
Şimali atlantikteki milthiş fırtı. 

nalarda İngilizlerin en büyük ve dün
yanın en yoll w gemisi olan Kürin Me. 
ride nhim surette yaralananlar me. 
yanında bulunan geminin sü,•arisi. 
Edgar Dritten dün sabah hastahane-

de ölmüştür. Edgar Drftten umumi 
harpte Alnl....n]ar tarafından batınlan 
Kuzvitaia gemisiyle daha hirçok 
transatlantikler idar~ etmişti. f.' imdi 
altmış iki yaşında bulunuyordu. 

Fırtına dün de bütün şiddetiylC! 

devam etmiştir. Şimal denizinde ye. 
niden birçok kazalar olmustur. Dün 
ıkl vapur daha batmış, on dört kişi 

bohl•~· Fırtımnnn doğarduğıı 
muht,.1ft sebeplerle lngiltcrenin muh· 
telif tnrnflaı;.ında yedi kişi daha öl. 
müştiir. 

Zati Sungurun 
oyunları 

Kendlslni geÇ(!n sene Fran!lız ti. 
yatrosunun aahnulnde alkııladıA'ımız 
TUrk sanatklrı manyetizmacı ve lllüz· 

yonlst Zati Sungur bu mevsim kendi 
ni bize Maksim sahnesinde gösterdi. 

Sanatkar, kendisinin sık sık "ne 

kadar dikkat eder~eniz o kadar az gö. 
recekslniz !,, dediği ılbl insan dlkka t 
ettiği nisbette az görmekte \·e daha 

dojrusu Zatinin kendine has olan hii. 
nerlerinden hemen hiç biri.~ini anlı

yamamaktadır. 1 
Uzun senelerin emefi. ' 'e yorucu 

bir çalışmanın neticesi llf' elde edilen 
bu sanat ve hünerlerini seyrettiğ-imi1. 

Türk rırtlsti Zatinin bu nı.ınaralarını 
basft görmemeliyiz. 

Her hareketinde büyük bir ı-ol ,." 
her sözünde güzel nükteler bulunnn 

sanatkar, bunlnrı yapabilmek ve hu. 
~ünkU meYkiini kazanmak ir.in ,·irm; 

sene TTıemJeketimizln harldnde kalm1~ 
ve mütemadiyen calışmı~ ve yorul. 
muştur. 

Sahnemizde, şimdl~·e kadar ecne. 
hi ı::anrıtkarlar tararından :rnpıhın \'t> 

!!Özlerimizin görmeh alı .. tıi!ı ecnelıi. 

J.-r Yerine kar~ım1zdn hlr Tiirk n "tl!"H 
görmekle ne kadar sevinsek azdır. 

HABER - Akşam postası 29 Birinciteerin - 1936 

Asiler iki Sovyet 
vapuru batırdılar 
Madridin müdafaası asilere 

Doğru nı 

değil mı 
re:skn taksi 

1 
göre artık imkansız bir haldedir arabalarına temin etrn• 

oa~ımdoır 
Berlin, 29 (Radyo) İspanyol a.si.ı 

leri Madritin hemen önünde çarpış

maktadır. Şehir paniğe tutulmuştur 1 
Asiler mahafilinde şehrin, artık hü. 
kumet kuvvetli tarafından müdafaa 
sı imkansız olduğu kanaati vardır. . .. . 

İspanyadan gelen haberler Mad 
rit etrafındakl çenberin gittikçe da. 
raldığrnı gösteriyor. Asiler, dU11 To. 
lcdo - Madrit yolu üzerine büyük ta · 
arruza geçmişler \'e on kilometre ka 
dar !lerlemişlerdlr. 

Cenup cephesinden Madrlt ıi1eı-;. 

ne tooçu. tanklar \ ' e tayyarelerin işti
rakiyle büyük bir taarruz ba .. lamı~ 
tır. Oç koldan Madrite do* ru ilıırlel" 
mektedir. Madrit tayyare meydanı 

na 12 kilometre yaklaşılmıştır.Merkezi 

hUkOmetin cenuptaki bütün yolları iş 
gaJ ,.dilmiştir. Ast general Frank :'! 

lçerıde 

• lkt.ısa.t vekl\letı gemllerln muayene mUd
deUnl 12 ayd~ 18 aya çıkaran btr talimat. 
name hazırlayarak beyeU veklleye aevket. 
mittir. 

• Alman mektep kruvaz6rU Emden Bo. 
ğazdAn geeçrek Vamaya gttmııtır. Pazartc. 
.ı gUnU limanımıza gelecek \"e resmi zlynrc. 
Unl yapacaktır. 

• .Maarif vek!\etl liselerdeki felsefe mu. 
atıımleri için bir kurs acmağa karar vermiş. 
Ur. Kuraun programı OnJvcrsJtece hazırlan. 
mIJtır. 

• Yeni imtihan tallmatnameslle lise ve 
orta mekteplerde lkJ sene sınıf d6nenler 
mektebe devam edemJyecektlr. 

• Dahlllye veklleU BelediyenlA bUtcedekl 
cenaze detnJ t&hslsatmı çıkarmııtrr. Fakat 
:a.t.diye V•KAleU• mIDıabeNı ltlcülndeJ'a.. 
kmda bu tah.!ls:ıtın konulması ıvını temın 

ctnilftfr. 
• Geçen sene numarot&j ı,tnde dört memu_ 

ra işten el çckUrllmesllc neticelenen eullsU. 
mal evrakı vllA.ycte verilml§Ur. 

• Gayri mUbadıtler ccmlyeU reisi Celll 
Galip idare heyot1 araııındald §lddctll mUna.. 
kaşalar netcesindc çekllml§tlr. Riyasete !da. 
re heyetinden Şııhap geçmiştir. 

• Bakırköy yeni parti kaza blnasmın kü§at 
resmi dUn yapılmıştrr. 

• Alman matbuat umum mUdUrU Achmann 
Cumhuriyet bayramında bulunmak üzere dUn 
§ehrlmlze gılmiı ve Toroıı ekııpreaile Anka. 
raya gltmlşUr. 

• Bir mUddcttenberl mru:unen memıekc. 

tinde bulunan 8ovyet bUyUk elçlel Karahan 
yoltlq dUn ıehrlml.ze gelmit ve Ankarayıı 
gitmiştir. 

• İsviçre ac!lri Hanrl :Marten CUmhurlyet 
bayramında bulunmak Uzcre Ankaraya git. 
rnlşUr. 

• Romanya vapuru yoıcularmd&n Behiye 
adında bir kadmm üzerinde ve eşyası arasın. 
da. kaçak ipekli kumaş hulunmu11tur. 

• Bu sene fazla yağmur yağm&amdan do. 
layı buğdaylarda gluten mJktan ualnuş ve 
ı.ıehrln ekmeklik unlarında da JAznn olan 
gluten miktarı tutulamamafa baıııamıııtır. 
Belediye bunun için talimatnamede değiıılk. 
Uk yapacaktır. 

• Huzar vapur!te Romanyadan lzmlre 11i48 
göçmen gelmlfUr. 

• Amasya mmtakasmda bu sene elma 1s
Uhsala.tı az olacaktır. Son yağmurlar ve fır_ 
tmalann teslrlle ordu ıruntakasmda da elma 
rekoltesi ytlzde 15 azdır. I<'akat Kastamonı 
mmtakasmda bu sene cima boldur, mebzul. 
dUr. 

Dl!Jarda: 
* Bir hatt&danberl Pirede toplantılar ya. 

pan Bnllmnlar deniz ticaret konseyi işini dUn 
b!Urml§Ur. 

• Yunanlstanda bankala nn UcareUe meş. 
gul olmaları menedilmiştir. 

• Belçika fatlatlcrl dUn de bir nUmayi§ 
yapmı~lıır ve f~tst rollll Lcon Dcgrclle ta. 
raftarlarma hitaben bir nutuk daha aöylc. 
mişUr. 

• Kahircde birkaç gUndcnbcrl Neclt ve 
Hicaz hUkCımcU Hariciye nazın ile Bagveklll 

Nuhna paşa arasında baZı gllrll§me!er olmuş. 
tur. Mawal~erla F:mlrl abdtıllah da Kah!rede 
bulunmald.&dır. 

• Ronıanya kralı Karo! ve veliaht dUn sa.. 
bııh P~ga vasıl olmuşlar ve istasyonda 
cumhurreisl tarntından kıır'§ılanIIU§lllrdrr. 

* SclAnlktcn sonra I..nrlsaya varmış olan 
Yunan kralı orduyu tc!U~ten sonra Atlnııya 1 
hareket etmlşUr. Be.ıveldl general .. Mctak_ 
sas da Scrczdekl askeri kıtaıan teftiş ctmtş. 
tir. 

• Sovyet • Mıı.nçuko hududundn yine bir 
hadlae olmuş hududu geçen bir 'Man~ko. 
Japon kıta.ar ge.rt ,PlliıkUrtuımu,tur. 

htikümet merkezinin teslimi için 49 
saat! ~k bir ıpühlet vermiştır. 

Asiler l\ladrite yedi mil kadar 
yakb~mıştır. 

Porteklzln tuttuOu yol 
Portekiz hükumeti bitaraflık ko. 

mitc.-.inden çekilmek kararını verml~ 
tir. Fakat Portekizin asi hükumetini 
tanımış olduğu resmen tekzip edllm.!k 
tedir. 

20 dr n 45 e kedar 
~fadrit hükOmeti neşrettiği b~. 

yanaıne ile 20 yaşından 45 ynşına ka. 
dar biıtün erkekleri siHıh altına al 
mıştır. Telefon şirketi memurl tn dn 
ka milen !ô;ilıih altına alınmıştır. 

l , ı sovyet oemlsl t-a•ırıldı 
Diin geç vakit gelen bir habere gö. 

re a s i L'lyyarrler İspanya sula::ında 

cephgne yüklü olduğu zıınn,dilen iki 
~ovy.!t Yapurunu hatırmı"hr. Vnpıır 
Jarrrı ismi malUm df>1:°fldir. 

2.0COO ölU. 5C?,OOO yareh 
Asi menbaların ,·erdi~i malumat:ı 

göre hiiklımet kuvvt'tlerinin şimdiyf' 
lrndar ölüleri 20.000, yaralıları 50.000 
dir. 

ita yann ldd!as• 
lspa.nya i§lcrine ademi mtidahalr 

komitesinin dünkü toplantısında lta.l 
yan delegesi Grandi komiteye yeni 
verdiği bir vceikada Sovyet Rusyanırı 
Birincitcşrin bMındanbcri 24 defa ıı
demi müdahale kararını ihlal ettiğ: nı 
iddia etmektedir. 

Sovyct Rusyanın Londra eefiri Sov· 
yctlcrin komiteden çekileceği haberini 
tekzip etmiştir. 

Menba suları 
sahtekarlığı 
iç.do Ci&otediye 

memurı ı: rının da 
alakası varmış 

Menba suları işindeki sah t:kar· 
lığa bazı belediye memtJrlarınrn da 
lfıkaydı yüzünden knrı~makta oldu~u 
lıeled;ye mürakiplerinin yaptığı t;ıhkl. 
kattan anJaşıJmıştır. 

Şoförler ve otomobilciler i,dart 
yeti intihabının yapıldığını ga='1 
<U: gördük. Umarız ki, ::toförl~ 
tikleri bu ye11i hcı.jct, undiMfi 
çenlere kar§' büyük vazifeleri 1 

ya çalışacaktır. 
Şunu il.6tıe etmek ldzımdır ki, 

Zerin ve otomobilcilerin ihti1ıaei"' 
dileri k<ıdar bilmekten uzak bir 
kide bıılunuyoroz. Bun.a rağmet' 
\§le uğra.,anlarla yaptığım1z ·~ 
maslarımı::da dBTtlcrinin bir dCU1

' 

<>lduğuna inandık. 

Bize, yeni idıırc heyetinillm (Jrtd 

1Jazi/eyi omuzlanna yük'lenmi~ 
nanlarm, şoför 110 otom()bilct 
tMnfaatleriyle ilqili o14n ~eyıerd~ 
§ek hareket cttik1eri işaret edildi-. ~ 

Her ~cyd~ önce, 11cni idare ~.' 
nin piyasaya çıkarılan !'tmi tel:-;' 
baları yanında eskilerin urr:: ' 
tesbit efme3l ldztmdır. Yani D1l 1 
arabaların ekmek 1'cırala.rtnt ntı8' 
karabilecekleri !'Ol~nım aranm; 
miyetin belliba='lı l~krlnden 
malıdır. 

Halkın 

Freni bozu~ 
tramvay 

Bir kazaya sebe 
oldu 

1774 numaralı otomobil diiJl 
saat on<la Harbiyeden Taksin1~11; 
ken önUnde boş olarak giden 2;,ı._1 
ma.ralJ otomobil bir müşteri 

iı:in ansızın durmuştur. / 
1774 numRr.Jalı .,. .. ha .,..,;ı..,.;ı'i#f/ 

eını hemen durdurm~ da örı ~ 
den otomobilin arka.ama hafif çt! d' I 
masını önliyememiştir. Bu ı!llrB /,ı 
kadan gelen 17 4 nwna.rah birirıcl j~ 
ki Fatih • Harbiye tramvayı dl f.. 
numaralı otomobilin arkMındll11 

§erek şiddetle çarpmıştır. öndetıi 
mobUle arkadaki tramvayın 
kalan otomobil ehemmiyetli 
huara uğra.mı1'tır. İ 

Kaza yerine seyrUecfer 01Ult~ 
elrl gitmiş, keetf yapmışlardır· 
vay frenlerinin bozuk olduğu r' 
tesbit cdild'kten sonra tramvııY 
ya çekilmif, yol açılmıştır. __/ 

Belediye zabıtn.qı talimatn~~e11t. 

ne göre menbn suları dnmacanalıudan 
şişelere boşaıtılrrken su mtmurlarının 
gözJ~ görmeleri ,.e ondan sonra şişele
ri mühürlemeleri liızımdır. Habu!<: 
bazı memurların hiç bir zaman bu ş.-. 
kilde bir kontrol yapmadan mUtema. 
diyen milhUr bastıkları an1a§ı1mt~tır. 
Memurlar şişelerin dolduruldu~n ha- Sayın 
~~;]l''r~ıildikten ~onra mühürleme~tE'. vatandaşlarırt1 

ilu itiharla §İşe ile sahlan hütilr. Tarihte Ata olan TUrk bU 1'1; 
ı::ular1n hileli olduğu şüphesi l)rtaya ~ I Uçilncil kemal devresini daha ~ 
çıkmaktadır. heyecan \•e hitişamla yqatıYot• 

Vugostavya ı a fya Iu olsun o gün, hem bugün. rl 
f btl 

münasebetleri Çapa Marka Pir:lnç· Unu ' 

düzeliyormuş M. Nuri ç~ 
Brrlin, 29 (Radyo) - Belgrat -----------

gazeteleri, ltalyan 1rautelcrlnln Yu. ııtııı11111111llllllH111ttıııtlllllllltt111111ıtıtllllilllllılfll'll""""" 
gosıa,·ya hakkında pek dostane bir eg 
manzara aldığını yazmakta \ ' e Yugos. G .. 1 ens 
lr\V - lta1yan menfaatlerinin müşt~- uze pr 
rek olduğuna işaret eden bu yazılar. 

dan müteaddit pnrçalar nakletmekte 
dfr. 

34 bin tonluk v. Mık• 
hl ,ııss' Z 1 r 1 Her gün topl&ytp kitap h ~ 

lnglltere iki gemi =~ı= ~:~~: d;"~ 
Yaptın yor ıurette her rUn verdifl.Jrtil ,,,r;;, 
· . ''Mikl Atrika.di."yı bııgtlnkU -~~J 

lngılterc yenı sene batında 3~ ko amadık. Oku euıarıınJJO' 
bin tonluk iki zırhlıyı tezglha koya. zU: dileriz. yu 
cnktır. Bunlardan biri.sinin ismi ~ 
kral beşinci Corc dlferlnln de preıuı ~.) 
Dö Gnl olacaktır. Bu iki ıeml 14 sen•. ..,../'" 1 

denberi yapılan ilk zırhlılar olacaktır ,. , , 1111 " - • 

lnglltcre, bahriye zabltlerl kadro-
sunu da genişletecektir. H A B E ~ ılı 

Dogum latanbulun en çok ~·t~1~11" 
Daimi encümen muamelat müdü. lkiki akıam ıazeteıidır. ;.,ı 

rü Zühtü Çubukçunun bu nbııh bir rmı HABE~R'e verenler 
oğlan çocuğu dünyaya gelmiştir. Yav. derler. 
ruya uzun ömürler dileriz. -··-··-
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M~sa ve '1U. • 
ıı IHIDtDeır 

2CrliJc g~':nı~~e Bitler arasında bir ben- k 114 ye Oda 114 aso &" 
~bcrıi1c uihYor.ınusunuz? Hayırı Pey- lstanbulun 1 Jş kanUDU leş 1•Ja" İIDID Kurunda sadri Ertem uazıuor: 
•rkr ı cı ctındcn d Y•1 ·ı · · d 1923 "'llının tes .. rinieV\'elinin son-ı\,, o Cihetten. egı • ı :ısı e • kt• d,. • t• ı " "' .. 1 ısa 1 vazıye 1 larında bir akşam gün bat.arken ker. dizııcrj~~:n. telakkisi, - bütün İsrail. • • h ) d piç bit" step şehrinin du,·nrları ara. 
ti der ltntısalen - kendi ırkını birin- Part ide bir kom Is- pro 1 e Si azı r an 1 sındıı doğdu: tık günler, ilk seneler 
t ecede g" .. 1 t lk ik dili J en evvel l3 ~rur. Yahova bile herkes- yon ca e e yor hayretin ifadesi olarak bir tereddiil~ 
}? Gerçi ıe:ı ~srailin~irl.. . . c. H. Partisi vilayet merkezinde ay- Gelecek Cumhuriyet ba yra- bir ist;hfam halinde uzanıp giW. Şim 
.*-at, o, !{ a a doguşça Yahudıydı lardanberi şehrimizin tanınmış iktı- di o ~ünler bizden on dört senelik tak· 

l'ın kapıla arı -~-~rks gibi, telakkisi- satçıları, b!r komisyon halinde çalı5- 1 mında çalışanlar ı·k·ı yevmı·ye Yİm günU kadar uzaktadırlar. Fakat 
tır " nnı butun b · "d" ·· b" k d" " d t k d" · ıahud'I"k : . eşerıyete açmış- maktadırlar. Belediye iktısat mu uru- ız, ar aya onup e ne yap ı , 1) e 
~~srnın s~~e~~ hırıst~~anlığın dü.şm~n nUn, yüksek iktısat mektebi profesör- a 1acak1 ar sorduğumuz zaman karşımıza çıkn n 
~itrıan 1 • Nazılıkle Sosyaıızmın }erinin. tanınmış bankacdarın ve ma- senelerin kemmiyeti değildir. Senl'lr. 
~1tlcrıc ~ rnasının sebebine b'!nzer: Iiyecilerin, Ticaret odası raportörleri- lş kanunu hükümlerinin tatbikatını ı kurulacaktır. Bu tcşkil:il bir kanunla rin k:ıliteli olgunluğu, ileriye yürü~en 
ark8ınkuusanın akideleri ırkçı, tsa ile nin iştirak ettiği bu komisyonda bir temin ve takip etmekle mükellef ol- yapılacaktır. bir hnyatın izleridir. Buna hiç ~ıkıl. 
O İlı:i cer'. beynelmileliyctçi ! takan tali komiteler a)Tılmıştır. mal~ üzere kurulması lüzumlu "lş da- lş Kanunu haziranın 15 inde tatbik madan, tereddüt göstermf'den şu cern-

'tııdan z h skı din, Yahudilik dünya· Partide çalışan bu komisyonun tet- iresi., nin teşkiliıtına ait proje iktı- mevkiine girecektir. Bu kanunun 46 n- br \"erebiliriz: 
~Ctlikler~ ~r etmelerin~ ve birçok ben· kik ctti~ri mevzu lstanbulun ticari ve sat vekilinin tnsdikına arzedılmiştir. cı maddesi mucibince Cumhuriyet bay U .senede Türkiyeyi 14 asır ) ü. 
11tılnde nao ~a_.nna rağmen tarihin si- sınai vaziyet ve kudretidir. Bu iki Projede şimdilik yalnız Ankarada ramında çalıştırılması zarureti olan rüttük. 
llıa:ıya 01 sı bogu§tularsa, vatanları Al- mUhim sahanın halkla alfıkası, ihti- merkezi mevcut bulunan iş dairesi §U· işçilere o giln için iki yevmiyeleri ve- Bu 14 senenin hrikuladelitö;i. 
~sur:~ ll.itle.rcil~l~ Marksizm de yaçları, teşkilatı, kudreti. istlbsalatı, helerinin nerelerde olacağına dair kı- rilecektir. Saat her,lıiyle veya parça rnlı;;tiği, deruni kudreti, kemmiyetten 
llıa1ttadırıa e bın'bırlerının gözünil oy . stokları, sarfiyatı ve sair her türlli sımlar da vardır. Bu merkezler iş dai- başına veyahut yaptığı iş miktarına keyfiyete geçişin ufuklar. dünyalar 

Görül~.. . . hususları etraiiyle tetkik edilmekte • resi Reisi Enis Bchicin son seyaha- göre ücret alarak çalışan i~~ilere de, halinde değişmesidir. 
'ğı \' Yor kı Hıtler, hiç hoşlan- dir. tinde yaptığı tetkiklerle takarrür et- 29 ilktc!ırin gününden önceki haftada 14 senenin muhasebesi içinde i~. 
tal'a.ftan ~~di!ik esası felsefesini, bir Yapılması yüksek makamlar tara- miştir. kazanmı§ olduklan ücretler tutarının tikbale ait henüz tatbik e,tilmemiş ar
~ Sas 1

1.rıstıyanbğm, öte taraftan fından emredilen bu tetkiklerden son· lş dairesinin altı yerele fiUbelcri ola- altı iş gününe taksim suretiyle elde e- zula r•mrz vardır. Fakat bizi bel!miz. 
'IJıa rrı:~ ızınin karşısında gençlik aş~· ra bütün Türkiycnin iktısadi varlığın- cağı anlaşılmaktadır. Bu 5ubclcrde bu- dilecek vasati miktar nispetinde bay- den l·ir dev gibi gerilere çeken dur. 
~Ytıind z ar Cttniııtir. Irkçılık onun da muhtelif bakımlardan amil ve mü- Iunncak umumi müfettişler ve memur- ram günü ücretleri ödeneeel<tlr. Bu gun hayata karşı açtığımız dinamizm 
dcıı tıı c, cünyanın her yerinde yeni· essir olan İstanbul ticaret ve sanayii Jarın kadrolan ve avlık ücretleri de itibarın, faz.Ja ücret almadan ~alışılan "l d b 'h" k 

1 
f 

1 rey J cı ta l u tarı m ·azanı mış za er e-~k İsti 01
: Zira, Naziliği takı:t et- ile, İstanbul iktısacli vaziyetini plan- projede gösterilmiştir. Bu proje iktı- son cumhuriyet bayramı bu scnekidir. rinden biridir. Bu zafer, insanlığın 

Gerf >'~nlc~ vardır. laştınnak için bir proje yapılacaktır. sat vekaleti tarafından vekiller heyeti- Gelecek cumhuriyet ba)Tnmmda çalış- .. iizelc, kemale giden yol üstünde al. 
~t~Ue; yazı ~~opagar.dacılan, "bey Tali. komitel~.rin faaliyeti pek ya- ne tekll! cdilcct'~ttir. lmlan 5içiler, cumhuriyctimiz!n en dığı merhalelerin ifadesidir. 
lzıc PcJ ahudılık., diye bir sözü dille- kında ıkmal cdılecek ve komisyon ra- t ı:; kanunu mevkii meriyete girdikten güzel eserlerinden biri olan bu kanun 

11 
senenin kadrosu böylece bir 

~atittde·c~nk etmişlerdir. Lakin, haddi ponınu hazırlıyacaktır. Bu raporda !s- sonra kanun mucibince esas teşkilat mucibince iki yevmiye alacaklardır. 
taıı,.ok' ıahudiJik, beynelmilel olmak- tanbulda elden geçirilmemiş ve üze - ----------------------- ------- derinlik. kiiçük rakamlar böyle ~on. 
4 :ı Uzak f b• suzluk ifade ederler. b.f'ıttba '-- tır.HudutdışındakiAlman- rinde miitalca yürütülmemiş ticari ve Çok muva fak ır eser 
it ta"c§,... teb'adan olmalanna rag~men sınai hkhir m.., • .,.,, hıılı•nrvır\•acaktır. Bunun i~in 14 üncü yılı 1144 iincii 

4rı ı._" Ctrafınd .. . • • k •• •• k yıl gibi olgun ,.e emniyt::t Ye ,·erim 

~it~~~~~dcn,y~:u~~:;n~:~~~~:ı~~: Şaraplarda El ışlerı ve UPU içindeseJamlıyor;. 
~ ııcrıcc ~:·· ışte o kadar r C zl U k y B sta IMl b \B O <dl a 
tı hği}'l; b ltlcr, bü•iir Yahudi aleyh· U U sa nallar sergı·sı· 'ııııtıiıı. kc:-aber, c:ımamiyle Yahudi Pazar aUnUodeo bed a va eJCrOence 1 uııanmaktadır ı.. ,.. ~ 

ltt iti baren başlıyor • t• B k•I Bugünkü "Akşam,, cüı Akşam<'• 
t~r1- 11'c\>ili1t1 ı* • * İnhisarlar idaresi f!DNıplannda ucuz Dün An karada mısa ır aşve 1 yazıyor: <ıl...., bıırııa e seviyet boğuıtuğu sı- :.-- lstanbulun ~imdi en re\·açta olan 
'c lwtııh_ab\~ arasını l:ulmak üzere na· luk pazar gününden itibaren başlıya- tarafından açıldı en kioar ve beda,·a eğlencesi düğün· 
\(.~~Pi~'lllcd Peygamber zuhur ettiy- cağı için İnhisar ba}1lerinin öbür gün Jere davetsiz gitmekten ibarettir. He 

"'l\\t ıillnan akşama kadar ellerindeki şarap mik- f h ı · · 
· ~tauı:. dinl:rinin de siyasi bir :Memleketimizde ilk defa kurulan el akıyetli eser kat'§ısında ayret crım le bu dn,·et bir otel salonunda ,·ey:i 
~ " nta k d tarını bildir~n beyannamelerini inhi-

bir~ alti~cyi ~~ ~.~~~ Ve ~· sara vermeleri liızongelmcktcdir. Fa- i§leri ve küçük sanatlar sergisi dil: izhar ediyorlardı. Sergi hükıimctin kil- buna benzer bir yerde yapılacak olur 
lcı >'arat b"I n A4U.,..,.arak hır . .1 ld y d saat 17 de Ankarada merasimle açıl- çUk sanatları hünaye yolunda atmakta sa iş bütün bUtiin kolaylaşıyor. ... a ı ecek m;dir? ... f c.t• mese- kat yarın daıreler tatı o ugun an ve . d d t 1 k t b 

~ "' öbür gün öğleden sonra da bu tatil mışlır. Mcrasım e os mcm e e aş- olduğu adımın tam bir muvaffakıyet Yüz kişi davet ettiğiniz bir düğü•ı 

1 
(YA· NO) 

tf:ive mektebi 
Un 

nıeraslmle 
t 1"-'at'h açıldı 
~bi .. .. ı le Ye 1 . . 

itıııı '4tın açı] n )apılan :tfaiye mek. 
~i 11 ttıi }fik nııştır. Merasimde mtidde· 
~e ~tkarıı ~et Onat lilayet ve beli'. 

~o )ııer~· azır bulunmuştur. 
lira ırndc \'e il 

~tı )'l!ııi itr . r en bir nutuktan 
~ıı~~ efradın aıy~ garajı gezilmiş ''" 
~ttıt ~lır. llu Yenı Yatakhanelerine çı. 
tarı 1ttai3 e Yatakhanelerde en mo. 
~~~rı ihbar ~ru~larında olduğu gibi 
~a .. antletd .. ertıhatı yaprJmıştır. Ya 

•etı· "n nı k l'ııi 1ler h e te~ geçil mis ,.e 
~tir azırıa .. . ~ . 

· nan bufede ızaz €'dıl. 

•saQ:-a~ 
b aile• 
Qİ ngııtere arasmde 

' rı r hadise 
t(:)t~~Ji ltere b ir 

J Sto g·· . 11lttiıı~J>oıııat1 b on d e r d 1 
l~ ~\i tt"kif rı azı İngiliz bahriye· 
1ıı~it· lltaııdarıehne1eri l üzün den deniz 

1(, r· ı anı· 
llııı~ •lo ti ıraı Charles ~ittll' 

.ı,t nun J 
ld tr ti... aponynyn icrası 

di "'reun· :\.~tf ll)a •• 1 tehir etmiştir . 
)eJiı Rore J 

"-1111: ttiııe f aponlnr lngilİI. 
"ıtııtt~lardır l ena nıuameledc hu. 
tt· •)'et v · ngiJtere işe b'" "k b" 

•ııe b· em. k . U)U ır e 
1t l>to e tedır. Japon hükiı-

•··••• ~to ~evdi eylemiştir. 

devam edeceğinden bayilerin ancak vekili Stoyadinoviç ve refikasırun bu- vereceğini gösteriyordu. eğlencesine iki yüz kişinin dolmuş o~-
cumnrtcsi günü yanm günlük bir mUd lunuşu ve aziz misafirimizin sergiyi Dost memleket başvekili ve mubte- doğunu görürseniz hiç hayrete dü • 
dctleri vardır. açmak liitfunda bulunuşları işin kıy- rem başvekilimiz İsmet İnönü Celal meyiniz. Bunlardan bir kısmı da,·etıi. 

!nhisar idaresi yeni fiatlarla açık o- metini arttınyordu. Başvekil İsmet İ· lerin da\'etlileridir. yani (ınların peşı· 
Bayara tebriklerini izhar ediyorlardı. larak 5araplann beher litresini bayi- nönü, iktısat vekili Celal Bayar, sefir- ne takılıp gel mi~ kimselerdir. }"aka t 

lere 22 kuru.5tan verecektir. Bayiler ler, mcb'uslar ve matbuat erkanı ser- Sergideki müze kısmı ve bu kısmm düğünde ne iki taraftan kimseyi ne 
70 santilitrelik şişeleri şişesiyle 45 gi evi önlinde haZirlanmışlardı. Mem- ihtiva ettiği dört bin pa11:a eski eser davetlilerden birini tanımadıkları 
kuruşa, şişesi geri verilirse 35 kuruşa, Icketimizde ~imdiye kadar hiçbir ser- de dedelerimiz ve ninelerimizin ne kud halde i~eri.re dalan eğlence mer:ıkh. 
2 litrelik şişeleri 85. şişesiz 70 kuruşa gi bu kadar büyük bir merasimle açıl- retli bir sanatkar olduğunu meydana ları da çoktur. Bunlardan kadınlar 
ve 3,40 litrelik şişeleri 125 ve Bi§Csiz mamı!'}lı. kokuyordu. güzelce akşam esYa'ıı da giyerler, te. 
100 kuru~a sa.tncaklnrdır. Bu tenzilat Aziz misafirimiz kordelayı kesmiş • Yugoslav başvekili ayrılırken, ser • mizce boyanırlar, gülerek, şakalaşa· 
inhisann kırmızı. beyaz sek ve dömi Jer ve bütün davetliler evvela Atatürk giyi tertip edenleri, başta iktısat veki- rak teklifsiz ve pervasız gelirler. Bu. 
sek ~araplarmda , .. ,,.Hlmaktadır. köşesini ziyaret etmişlerdir. Sergiyi li Celal Bayar olmak Uzerc tebrik et- yurunuz diye kapıdan karşılanırlar. 

Hukuk doktoras1nı 
dört uenç verdi 

geren yerli ve ecnebiler bu çok muvaf- miştir. Gelin t.arafı gü .. ·eyin, gfö·ey tara~ı ge 

Hukuk fakültesi doktora imtihanla
rı diln bitmiş ve bu devrede dört kişi 
muvaffak olarak çıkmıştır. Bu gençler 
üniversitede iktısat asistanı olarak 
çalışan Sabri Ülkerle, Edgar Alt1er. 
Halil Aslanlı ve Atlet Mehmet Alidir. 

Bu gençler bundan sonra hazırhya
caklan birer tez.in müdafaasını yap
tıktan sonra hukuk doktonı unvanını 
alacaklardır. 

KtlçUk bir ressamın 
serg isi 

Galatasaray lisesi sekizinci sınıf 
talebelerinden ve re~sam Ali Sam! 
Boyarın talebesi on altr yaşında kü. 

PERŞEMBE 

B1R1Nı;!TEŞRİN - 1936 
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'jn•ttDOotr.u ' "'•,., 8eı:.. 
17,10 6,27 

alo 
, __ 5,05 11 58 14,50 17,10 18,44 4,47 

t .. ~. 11,55 6.48 9,40 12.00 l.32 11,37 

çük ressam Turgudun ~ergisi dür· GEÇE N SENE BUGUN NE O LDU? 
Ilalkc,·inde açılmıştrr. 

furgut teşhir ettiği eserlerinde ·ı 
bu yaşta az kimseye nasip olacak bir 
muyafafkıyet gi)st erm iştir. 

İngiltere kralı Balkan hUkUmdarlarlle tc. 
mruıta bulunmıı§tur. Yunan kralını memle. 
koline geUnnck ilzere bir heyet Londraya 
rnUtc,·cccihen hareket ctmlşUr. 1 

Olgunluk lmt iha-
nında bir d~rsten 

dönenler 
.\laarif vekJeti yüzlerce ta le bey: 

çok ~evi ndiren kararını nrmiştir; ol· 

gunluk imtiha nında tıir dersten kalan 

talebe bu sene de üniver;,ıte)e denım 
edebilecektir. Yalnız hu talebeler ge. 

Jece!i ~ene c,·reıa lisedeki kaldığı der. 
sin imtihanını nrecck, sonra üni\'er· 
site de imtihana girecektir. 

Mektepler i n sağllk 
t:eşkiıatı 

Şehrimizdeki sağlık müfettişll'rı 

dün maarif müdürünün başkanlığı al. 
tınd:ı bir topla ntı yapmışlar ve yenı 

bir sıhhiye teşkilatı kurmuşlardır. 
Te'.:kiJ edi len iki .sıhhiye heyeti müt~
madiyen m('kfepleri kontrol edecektir 

lir.in ciavetlisi zanneder. Hafif bir fi~· 
kos. Acaba şu hanımlar kim? Bilen 
yok. ı~ anlaşılır ama kendilerini l·apı 
dışarı etmeğe kimsede yüz yok ... 

Erkekler de böyle. Bun ların bir 
hususiyeti daha ,·ar: Büferi mu ha~. 
ra nlhnda tutanlar onlardır. Sand,·iç. 
pasta, bul hasılı ne ''arsa hep onlar 
için yapılmıştır. Yerler, içerler. clans 
edf'rll'r ve geldikleri gibi dö:tcrl€'r. 
Da-ret sahiplerine yalnız bir merak 
kalır: Acaba kimdiler? 

J:1.. 

Sof ıra muzda 
nlrillkoDap 

"Ulus., ta çıkan bir fıkradan: 

""' ····· 
~;tı ~ ....... .------------------------ ---------------------.. 

~~:L~·~~:·~cl;···ı L _E_.._...s __ N _ _ A ___ F __ "_E __ i __ ş __ c __ .i_-1 

lli:ı umumi memleket ijiyeni (.sıh

hati) bakmndan Türk solrn.."lnda iki 
esaslı inkılap lazım olduğu fiktindE'. 
yiz: Biri. ağır içkiler yerine şarab:ı 

revaç vermek, ikincisi yağı A,·rupalr. 
lar gibi kullanmak! Kar<tcigf'r hasta
lığına Vişi'de Türk hastalığı ismi ,.e. 
rilmcsinin sebebi, ızüı>hesi7, sofram11.1n 
sıhhi olmayışıdır. 

tı • )., (\Sin d 
"b •'u> 1 e ~ıkar 

• t C\<l 1 ~d .... \ti' allte h k~n sonra, imzasını 
tı·~ Sa~la.~1 ay(.'dt' ve rornnnda 
h 'ıt> ~ıtıa ı:· Gazetemizin bc-
"'ı.ı .. ı ~ 'c:ıat· ·ı tı 1 hik· ıc Siireyya ile ... 'a Y, 

.. .,.~r-ıtı?ıa,. ' ,. vazıyor1ar. 
v l"tz ı . : 
••········· : ··················•·· 

Şoförlerin teşekkürleri 
İstanbul tevkifhanesinde mevkuf bulunan 3 7 30 sicil 

numaralı Hüseyin Artuner ve 2387 sicil numaralı İzzet Ça
kır imzasile aldığımız mektupta deniyor ki: 

Kurumumuzun çalışkan başkan ve üyelerine: 
Kaderin bir kurbam olarak düştüğiimüz İstanbul tev· 

kifhanesinde bizlere karşı göstermiş oldukları derin arka-

daşlık hissiyatlarından maddi ve manevi her türlli yardım· 
larrndan ve bizleri her fırsatta görüp sonsuz keder ve elem· 
lcrimize iştirak etmek surctile de ayrıca teselli eden kıymetli 
ark.ıdaşlarımıza ve bilhassa kurumumuzun sayın başkanı 
bay Ahmede sonsuz minnet ve şiikranlarımızı alenen bildir
menizi sa ın azctenizden dileriz. 

Rakı. kokteyl, konyak, ağır. hafif 
likörler, hepsi içilmek~ devam ede. 
cekse de şarap,. bilhassa şarap zevki
ne varmak, memlekette muhtelif şa. 

rap tatları tesis etmek, en fakir sofra. 
]arın kudretine gÖrf' şarap fiya!lnrı 

bulmak, yalnız inhisar g(·lf rinc 1Pğil. 
Türk sıhhatine de hizmet etmek dl'mt>h 
tir. Onun için Monopol idar~inin son 
t;Cnelcrcleki kalite ve fiyat ~yrf'fl<'r'. 
ni ve s.ırabrn revaç raknmlnnnı mem. 
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.$ilciqetler temenniler 

Sirkecideki umumi 
abdesthane 

Bır zeızeıe ••• Bir kasırga mı ?.. Hayırı .. Bu bir kahkaha tufanıdır ki 

BugUoı:.ı::!::•erden SAKARYA ve SARA~ sinem 
blrd 

Oku,,ıcularımızdan biri bize gön. 
erdiği bir mektupta: Sirkeci rıhtı. 

unda bulunan umumi abdesthanenin 
traf P. iğrenç koku yayması bilhas.-.a 
cnebi seyyahlara karşı ı;ok çirkin 
lurar. bu yerin bir an evvel kaldır1J
masın' temenni etmektedir. 

Göstermeğe başladıkları ve ~ ARLO'nun 4 senedenberi çevirdiği yegane ve hakiki 11 kısıml 

ı Asrf Zamanlar ı:~r~:e ŞARLO ~::. 
, == Alkı,ıa,en binlerce ••rlrclnln kahkaha tufan1 ile her Ski sinemanın saraılma81dır. 

PJs tramvay 
arabaları Öğretmensiz 

Okuyucularrmrzdan tütün depo. bir mektep 
sunda Eşref Çöl yazdığı bir mektup. !mı.ası bizce mahfuz bir okuyu-
ta: "Her zaMan ilk tramv~ylar!a işe cumuzdan aşağıdaki mektuba aldık: 
gitmek mecburiyetinde oldutumu, "Kabataşta bulunan lnönü kız 

ve bu tramvay arabalarının depodan orta okulunda hala riyaziye öğretme. 
yeni çıkmış olmalarına rağmen "ane- ni yoktur. Acaba neden? Bu okulda 
pelerin oturulamıyacak k<adar pis bu. okurlar imtihanda riyaziye dersinden 
lunduğunu, hatta camlarda çamur ve sınıfta kalırlarsa bu günahı kim üzeri. 
kuş pis likeri bille görüldüğünü,. bil. ne alacak? Diğer öğretmenlerin ara
dirmiktedir. Tramvay şirketinin •.aza- srnda muvakkaten riyaziye öğre•men. 
n dikkatini celbederiz. ]iğini yapacak bir kimse yok mudur? 

KUprü altından sreçen Lutfen gazeteniz vasıtasiyle nazarr 
dikkati celbetmenizi dilerim." 

Vesaite taş Bfan HABER: Tamamen haklı olan bu 

~ocuklar şiklyete allkadarlann dikkat naza. 
Liman idare.sinin 9 numaralı rö, rını çekeriz, 

mor köründe çalışan Nazif ismindeki __ P ____ a ____ r _a- -=-b-:l:-r-::1:-=k- t':-;""I r-11-=1-::e 
okuyuc11muzdan aldığımız mektupta: günü 
Köprü altından geçen römorkör, san. 31 ilkteşrin tarihi, memleketimizin 
dal gibi vesaiti bahriyeye köprünün para arttırma gUnUdUr. O gUn banka
üstünde dolaşan serseri ~ocaklar ta- Jar mevduat kabulünde daha bUyUk 
rafından taş atılmakta, tükürülmek. kolaylıklar gösterecekler, mekteplerde 
te olduğu yazılmaktadır. Eğer bu talebeye tasamıf ve arttırmanın fay
doğru ise köprü Wıtündeki vazifedar 1 dalan anlatılacak ve bilhassa talebe
memurlarrn nazarı dikkatini celbedf'. nin kumbara tedarikleri temin edile-
riF.. cektir. 

~~~~~~~~~Eiı~~~~~~I 
Kurukabvecl 

MEHMED EFENDi 
MAHDUMLARI 

Yurddaflarınan en bUJUk b•,..•mını kutlular. 
~~~!i!i!!~i!!!!!!!!!!!!!~!il!!!i!il!!!i~'-- _ g ~ 

TEPEBAŞI GARDEN'i 
Cumhuriyet Bayramı Şerefine 

BugQnkü perşembe ve yarınki 
Cuma günlerı 17 de 

Suvarelerın tekmll programıue 

BCVCK MATiNELER 

MCJDE 
Kadıköy 

"Marmara incisi,, 
gazinosunun kı§hk salonu 29/ 10/ 936 Cumhuriyet bayramının ilk 

gününden itibaren açıldığını eayınhalkımıza müjdeleriz 

Her akşam Müntahap bir heyet 
tarafından mükemmel ince saz 

ÇAGLAVANDA 
Cumhu : t Bayr . .unı mUnaı,. ct:yıc. -~ günlük büyük p~oıram: 

Memleketimizin tanınımf ıanatki.rlan 

Ve Bayan Mualla Dinçses 
Uanten Zeybek revüsü 

Ve Rizeli kemençeci Sadık ve 
arkaclaılan brafmclaa Kar:ıdeniz 

Halk türkOlerı ve mlDDi rakosDar 

Çok 
sevilen 

Her akşam--·· 
LONDRA e:,r::..:ı::=:-z~· 

sonsuz neşelar 
lçlnda gıçtrlnlz 

Melike Cemal: Arap revüsü 
Bayanlar: Nebile, Dürdane, Neriman, Fahriye. 
Su lıeyeti: Keman; Cevdet, kemence; Sotiri, piyano; Feyzi, 
ad Mısırlı ; İbrahim, kanun ; Ahmet. 
Okuyucular: Yaşar, Hamit, Sol~ Mustafa 

Fı""""1'd4 Cerulldt Tle. 4.0221 -----· 

Sinemacılık tarihinin bugüne kadar yarattığı EN BOYOK. EN 
MUAZZAM VE EN GOZEL FiLMi. 

EHLi SALiP 
Muharebeleri 

TUrkç aözıu 

ipek-Melek 
Sinemalarında 

Dikkat: Filmin uzunluğundan dolayı lle&llSlar saat 2 - 4, 1&-6,30 ve gece
leri saat tam 9 dadır. Cumuriyet Bayramı §erefine bugünden itibaren 
iPEK sinemasında. Hergün ısaa.t 11 de. Tenzilatlı Matine vardır. 

Büyük Türk illüyoniat ve manyetizmacw 

Pr. Zati Sunqur 
Kısa bir müddet devar.ı edecek olan kıt tematııerlne 

MAKSiM Tiyatrosun 
GörUlmemit bir allu4 ve takdir toplıyarak 

YENi ŞAYANI HAYRET NUMARALARLA dnam ecU 
Bu fevkalide programı yabuz:ıoo, 60, 40 kuruşluk bir bilet A 

GUREBlLlRSlNIZ. 
lÇERDE AYRICA KONSUMASYON YOKTUR. 

Fevkallde ild saat geçirmek fstlyonanu: hemen MAKSlM'e k 
Her akşam saat 21 de nnre, Cumartesi, pazar ve CttmhurfY 
nımı gttn1~rt ;:,a~7 ae-manne. 

Kazak Atamaaı TARAS BULBA'nın baş dö"dürücü maceralan devamı müddetince heyecanı azal 
hareket dolu, delicesine bh aşkın harikulAde HlKA YESl 

Binlerce Kazak ve Polonya askerlerinin iştirak ettlit btiyilk bir harb •• 

KıskançOık - DhtDıras • Şehvet - Kan 
ve her şeyin fevkinde vatan ve vazife sevgisi 

TARAS BULB 
Senenin en mühim hadisesi olacaktır. 

()ynıyanlar: HARRY BUAR • DANlELLE DARRlEUX Ye JEAN PlERRE AUMON'J' 
Rus şarkıları • Rus danalan • Balalaykalar ve Rus Steplerinhı bat döndürücü havuı 

Bll(liilı """'1taleran 
tibaren SOMER slnemasınd 

KAiL a 

D 
Kaliente: de Sıcak qk prkdannı dinleyiniz. 
Kaliente: de İapanyol aüzellerile danıediniz. 1 Franaızca 1 
Kaliente: nin Eımer güzelleri zevk saçıyorlar. 
Kaliente: de (La Mupp) yı öğreniniz. 
K.aliente: de Kırmızılı kadının ıözlerini dinleyiniz. 
K.aliente: de 12 güzel yıldızı ıiı. de görünüz. 
Kaliente: nin Şarkılan, danaları ıüzelliiine hayran olacak11mz 
Kaliente: Atk ve zevk filmidir- Mutlaka görünüz. 

DOLORES 
DEL 

JORK Sinf M 

C. H. P. EmlnUnU Halkevl Tar11fından 

TAKSiM STADYOMUND~ 
1 ooo Lira Mükafatlı , 

Türkiye Serbest Güreş Şampiyonlu§u MO•ebatc•I•., 

YAGLI GUREŞLER_lfllll""J 
29, 30, 3t Birinci ve t ikinci te,r!n gUnlerl •aat t4 de TUrklyenln ı KARA ALI, 
HU 8 E Y ı N , M ULA Y ı M ve D ı N A R L ı gibi en namla pehllvenl•rıntn lftlr•k 

mUsabaka1arı kaçırmayın.z. 

Fi ATLAR: 25. 50, 100, 200 kuruştur. 



IVleşru bir 
şantaj 

llaıın ?t!atbaa kapmndan bir ihtiyar girdi.' 
bir ~ ıemıiıiperi yana dönmUJ eski 
~ket ... Arkaamda pardeıU halinde 
likt lan bir cübbe. Sırt kambur 1 E. 

e durarak •. 
-0·1 · 
_ g um (VA- NQ) Bey! - dedi. 

)'uru O .. Maşailab meyzin efendi .. Bu
n, buyurun .. 

- 'Yok · cuğu • ıenı rahatsız etmiycyim, ço-
bcnı :·· Fakat, gene pek aıkııtım da 

_ uadan unutma diye geldim .. 

~ ~en meraklanma.. Haydi git evine. 
-nah u gece bir "Tebareke,, okurum .. 

tesirini halkeder .. 
- aay bu ... m .. A. :r .... annene rahmet ... 

lad Yakl~nnı sürerek uzaklatmağa bat-
ı. 

Arkasından seslendim: 

1ıan"'7 ),fa.halleliden ne haber?... Sadiye 
~rn hayatta mı? 

- liayatta. .. 
- Peıti Reşide hanım? -o· 61Zlere ömür ... 
:: lie~ircsi Feride hanım? 

liayatta .. 

l'fl~:ıa .. filli .. Ben duayı ederim.. Sen 
hab lanrna... Tesiri halkolunca gelip 

er \fer ... 
- Peki l'bıı evlat ... Hemen haber veri-... 

* • * 
~ ,~atbaadakiler işlerini bırakmışlar, 

~leri hayretle dinliyorlardı. 
ri: oca gittikten sonra içlerinden bi-

t..ı- Bu ne iıt, d d' "fil "k "l"" • ~ b la :r. - e ı. .. u ru çu uge 
a.~ dın yoksa? 
l3ır diğeri. 

- Biı· . •.•. • . lc:ııığ ım bıldigımız, bu hoca cfendı 
tat ;ndaJti kimseler üfürükçülüğü biz -

ilpa.r ... Ralbuki o sana geliyor .•• 
bedinı k' ı ... 

J;.ı,. ..... 'Yok yok ... onun hakkında bCSyle 
'>· )' ....... 
<-ıra be • "'J.·~nın.c~inc ;:nUı::ı:ıde Ptmem .. 

nım hocamdır. 
llir ..... Öyleyse nedir bu muhavereniz? 

Şey anlıyamadık .. 
dııtı .. ~ Anlatayım ... - Diye söze l;ıaşla· 

• ıtı • n .. 
•in, Pe~Y:k an?enı, allah rahmet tyle
l'a:tdaki ?fu hır kadıncağızdı. Galatasa
dİi§U din tedrisatının kafi olmadığım 
. nerek !b 

l'iıtı 0,_ ' ana, pazarlan kuranı ke -
( "'\ltnıak .. 
Palarl uzere bir hoca tutmu~tu. 

'llıclttcp:rr ... Çiinkü, o sıralarda bütün 
'aray er cuma tatili yaparken, G:llata· 
dr.) ' talebesini pazar günleri bırakır-

"a lf ocarn mahall · · • ı·" · · ~ Pctn b' ' emızın meyzın ıgını 

lıt isin,ır hafız~r. Gayet güzel sesi oldu
ıa?llanda tarnıde, ramazanlan, ayni 
~abele okurdu. Bir minder-

hıÇa~\tın çiçek T raş 
c),. arı bugüne ka--.r . 
Ilı P•Yasada tanın-

11 en · · 
fe\>L· ıyı bıçakların 

'tlnded' a,ı_ ır. En sert 
l ![alları h ·ı 
•ltı ı e kolay .. 
d.~~ .traı eder. Yüz 

• 1•ıni k . . 
cıtrn atıyyen ın. 
"' eı v k 
l' iat

1 
e anatmaz. 

~l~r Yalnız (5) ku. 
b' · lec '"b · ır tane l ru e içın 
tı11 • a ıraanız A ı. 
• Çıçek i . 

' l.er r~! bıçağı 
~'İttıt ıunkü ve 
~~kadaıınız o· 

den kalkıp ötekine oturur, böylelikle 
hayli para kazanır, bütün aendiğini 
düzeltirdi. Şevvalde, onu, daima yeni el
biıeU, güler yüzlü, tesbihini çekip iki 
yana salınarak yürür görürdüm ... 

Fakat mübarek ayların ilk ikisinde 
yani Receple Şabanda, zavallı adamca
ğızın hfili pek bitik olurdu. Çünkü, pa
ralar auyu çeker, geçimi yalnız meyzin
lik maaşma kalırdı. 

Galatasaraydaki telakkilerimiz, nşa
ğı yukan şimdiki devrinkilere yakmdt. 
Doğrusu, aanklı hocalarımıza pek o ka
dar itibar etmezdik. (Yalnız pek kıy
metlileri müstesna) .. Buna rağmen, ben, 
mahallemizdeki meyzine acırdım.. Sa -
bah ezanını öyle tatlı bir sesle okuyuşu 
vardı ki ... Sonra, bana ders verirken, 
gözleri dalar, içini çeker, bir şeyl~r dü
şünürdü. Hep bunlar yüreğime doku· 
nurdu. 

Gel zaman, git zaman ahbap olduk. 
Bir gün: 
- Hoca efendi! - dedim. - sizin bir 

müşkülünilz var galiba ..• 
- Nereden anladın1 
- Düşüncelisiniz de .. .. 
- Evet, evlat .. - dedi ... MalQmya .. 

Recebi şerifteyiz.. Diinyalık kalmadı ... 
Kasaba borç.. Bakkala borç .. Altından 
kalkamıyorum ... 

Bir an düşündüm ki, kumbaramda 
birikmiş gündeliklerim vardır. Bunları 
versem... Fakat, hem az, hem de bana 
pek lazımdı .. 

' '- Zengin olsaydım her halde esir
gemezdim!,, - dedim Doğrusu, zengin 
sofulara kızdım. ''Şu bii:ıre hocay.ı niçin 
bakmazlar ... ,, diye .. 

Mesela, işte şu Reşide hanmı. •• Fal
cılara, büyücülere yıl on iki ay avuc do
lusu para verir de, an:ak Ramazandan 
ramazana bizim meyzin efendicik .tklma 
gelir .. 

Birdenbire, çocuk dimağımda bir 
kurnazlık doğdu. Hocama: 

- Meraklanmayın .. Ben sizin için 
bir Tebarekı: okurum .. Allah tesirini hal. 
keder 1 - dedim .. 

Ertesi pi.zar derse geldiği vakit, ho 
cam beni alnımdan öptü: 

- Sen hı zır mısın, çocuk? - dedi.
Hiç adet olmadığı halde mahalleden 
bu ayda hatimler havale etmeğe bı)ladı
lar.. Yüzüm güldü ... 

Ve, ondan sonra, ne zaman ba~ı sı· 
kışsa, bana i~te böyle müracaat eder. 
Ben de imdadına yetişirim .. 

~ ~ . 
Bu hikayeyi anlatmam üzerine, mat 

baadaki arkadaşlarım: 

- Ne yaparsın da imdadına yetişir . 
sin? • diye sordular. 

- Gayet basit! - cevabını verdim -
Mahallede ne kadar sofu kadın varsa, 
bir yıl birisine, öteki yıl öbürüne mek
tuplar gönderirim .. İmzasız mektup ah
laksızlıkmış derler ama, böyle hayırlı 

bir iş de olursa zaran yoktur. Meseıa 

bunlarda derim ki: 
''Büyük pederiniz rüyama girdi. O

na bu ayın içinde bir hatim lazım olmuş. 
Falanca camide sarı top sakallı, mavi 
gözlü bir hafıza okutsun. Hem benim 
pek makbulüme geçer. Hem de 

BABER-llpm ~ 

yarın ahrette ona faydası dokunacakrl---------------,__ 
diyor,, derim .. Fakat bu sır ifşa olursa 
dünyada ve ahrette cezanın büyük oldu
ğunu da bildiririm .. Tabii, o zihniyet

teki kadınlar, böyle bir ihbar üzerine 
dayanamıyorlar. Şeklini çizdiğim için d:: 

akıllarına bizim hafız efendi g~liyor. 

Hemen ona koşuyorlar ... Hocam da, yir· 
mi senedenberi beni hmr telakki etmek
tedir. Nerede çalışsam, başı sıkışınca, 

sorar, soruşturur, iziıııi bulur, kapıdau 
başını uzatarak ''manevi,, yardımımı is
ter ... 

• • * 
Bu sabah, gene geldi. Başını uzat· 

tı. Yeni bir k~sketin şemsisiperi altın· 

dan, gözleri pırıldıyordu: 

- Allah raz:ı olsun. Çocuğum 1 -
dedi. 

- Duam kabul oldu mu, hocam? 
- Oldu yavrum .. ~ki cihanda aziz 

oll 
(Va - Na) 
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lstanbul t Ankara Caddesi 

Posta kutusu"; ' lstanbul 214 
• Telgrar aoresı: ıstanouı HAsı:;R' 

Yazı ışıerı telefonu. : 231t7t 
' idare ve ııan ,';*' : 24370 

ABONE ŞARTLARI 

Senelik 
6 aylık 

3 aylık 
t aylık 

Türltig• • Ee1tebı 
t400 Kr. 2700 Kr, 
730 14~0 .. 
400 .. eoo .. a 
t~O " 3~ . •• ~ 

Salııbi ııe Nesrıqat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer (YAKIT) rnatbaôsı 

5 

Yazan : Niyazi 

13 sene evvel bugün, 

Cumhuriye 
ilan edildi 

Mustafa Kemal, kurduğu idare gibi 
bakikj unvanını aldı 

1923 yılı 29 ilkteşrin günü, saat istifasını bildiren resmi sıfat ve sa. 
20,30 da 13 sene evvel bugün, Türkiye- lahiyetten mücerret olarak, yaln 
nin "Cümhuriyet hükQmeti,, olduğu, milletin şefkat ve civanmertliğine gı 
resmen kabul ve ilan edildi. ret mcnbaından ilham ve kuvvet al, 

"Hasta" ve sonra "Olü,, bir millet ret menbatından iJham ve kun·et a 1 

adına layık görülen Türk, büyük ön. rak vatanı kurtarmak ve Türk mill . 
deri Atatürkün dünyayı hayrette bı. tine layık bir devlet kurmak maksıı 
rakan cesaret ve zekasiyle. onun işare dına hayatını vakfetmiş oJan Mustaf ı 
tiyle canlı, hem de dipdiri. tarihin Kemal, o gün, kendisi de kurdu • 
bütün azametiyle derin bir uykudan idare gibi hakiki ünvanını alm .. 
uyanmış gibi gözleri kamaştıran bir oldu.,, 
ışıkla doğdu. 

O gün, saat 18,45 te Büyük Mille.~ 
Meclisi açıldı. Büyük şefin de dahi! 
olduğu toplantıda kanunu e...c:nsi encü· 
meninin mazbatası okundu: H;lkimi 
yetin kayıtsız ,.e şartsız millete ai! 
olduğu, ferdl saltanatın kaldırıldığı, 

idare tarzına (Cümhuriyet) adı yeril. 
diği kabul edildi. Ve salon: 

- Yaşasın cümhuriyet.. Sesleri 
ve sUrekli alkışlarla çınladı. 

Yeni Türle hUktlmeti, bu tarihten 
Uç yıl önce, birinci millet meclisinin 
toplanma tarihi olan 1920 yılı 23 nisan 
günU cümhuriyet hUkOmetini kurmu~ 
bulunuyordu. 13 sene evvel bugün de 
resmen illin edilmiş oldu. 

* • • 
Cümhuriretin ilanından sonra 

Cümhurreisinin 'ilanına geçildi. Cüm
harrei.ııf, millet ve onun meclisi tara. 
fındnıı çoktan seçilmiş bulunuyordu. 
"0 halde bu intihap da kanun sahasın 
da olduğu gibi, sadece hakiki vazi. 
yeti te.sbitten ibaret olacaktı. lkinci 
BüyUk Mi11et Meclisi, temsil ettiği 
milletin umumi arzu ve iradesine ha
ldki tercüman olarak, ittifakla Gazi 
Mustafa Kemali Türkiye cümhuriyeti. 
ne reis intihap etti. Böylece a!tı yıl 
evvel, 1919 temmuzunun 8 - 9 ge~ i 
saat 22,50 de harbiye nezaretine Ye oıı 
dakika sonra saat 23 te padişaha Er. 
zurumdan çektiği telgrafla ordu mü-

fettişliği vazifesinden ve rütbelerinden 

- Yeni Tarih-
29 - 30 llkteşrin saat 20,44. Jntihnı 

tan sonra, gece yarısını geçmlşt 

101 top sesi, karanlıkları delerek gö
ğün nihayetsizliklerine daldı. Bu 
Tilrk milletinin ebedi saadetini son. 
suzluklnra götüren sesti. 

• • • 
Büyük şef, harikalar yarat.an kah

raman, reisicümhur seçildiği gün, 
Türk kardeşlerine hiç bir vnkit esirge. 
mediği tavazuunu gene gösterdi. 

Orada söylediği nutuktan hirknç 
parça: 

- Bugüne kadar doğrudan do_ı;-

ruya meclisin riyasetinde bulundu!'. 
duğunuz arkadaşınıza, ifa ettiğiniz 

vazifeyi rcisiciirnhur ünvnnı ile gene 
ayni arkadaşınıza, bu aciz arkadaşını
za te\'cih buyurdunuz. 

Acizleri mazhar olduğum bu ~m. 
niyet Ye itimada liyakat kazaı;rnak 

için pek mühim gördüğüm bir m: ".t:ı· 
claki ihtiyacımı arzctmek mccbcriyc. 
tindeyim. o ihtiyaç, heyeti aliycnizin 
şahsım hakkındaki teveccüh ''e itimn. 
dının rnüzaheretinin devamdır. 

Dnima mu'hterem arkadaşla:-ımm 
ellerine çok samlmt ve sıkı bir surette 
yapışarak, onl:ınn şahıslarında ken
dimi bir an bile müstağni görmirerek 
çalışacağım. Milletin tevcccühtinil dn 
ima istinat noktası telakki ederek 
hep beraber ileri gideceğiz, Türkiye 
climhuriyeti mesut olncaktır.,, 
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•• u bayramımız •• u 
( Baştaraf ı 1 incide) 

Şehrin bütün caddelerinde bir insan seli 
mütemadiven akrvordu. Bu arada eğlen 
ce yerleri çok dolu olduğu göze çarpı
yordu Kenar semtlerde halk eğlenceler 
tertip etmiş, milli oyunlar oynuyordu. 
Bu eğlenceler sabaha kadar devam et
miştir. 

Su sabah 

Bu sabah her tarafta sonsuz bir se
vinç ve heyecan göze çarpıyordu. Her 
binaya asılan bayraklar bütün şehri hır 
gelincik tarlasrna çevirmişti. 

Halk, daha günün pek erken saatle
rinde sokağa çıkmıştı. Bugün İstanbul
da içinde insan bulunan binalann pek 
az olduğu iddia edilebilir. Bilhassa Be
yazıttan Taksime kadar olan resmi geçi· 
din yapılaacğı bütün yollar, binaların 
pencereleri, taraçalar, balkonlar batta 
ağaçlann dalları - bir tek kişinin daha 
çıkmasına meydan vermiyecek şekilde -
tıklım tıklım dolmuştu. Yüz binlerce ki
şi büyük bir neşe içinde çalkanıyor. 

Temiz giyinmiş genç mektepli kızlar, 
ve erkek çocuklar kollarında Yeşilayın 

bazubentleri bulunduğu halde içki mü· 
cadele kurumunun rozetlerini göğüslere 
taktyorlar. 

Vilayette tebrik:it 

Saat 9,30 da vilayette kabul resmine 
başlanmıştır. Başta saylavlar olmak üze
re İstanbul kumandan vekili general Ali 
Fuat ve diğer generaller, Üniversite 
dekan ve profesörleri, kültUr direktörü, 
yüksek okullar müdürleri, Belediye, par
ti mümessilleri tebrikte bulundular. 
Bunu ecnebi konsolosların tebrikleri ta
kip etti. 

Beyazıt meydanmda 
Saat yediden itibaren Beyazı meyda

nında toplanmağa başlamış olan askeri 
kıtalara biraz sonra mektepler, esnaf te
şekkülleri, itfaiye vasıtlan, polisler, iz
ciler iştirak etti. Bu arada en ziyade bi· 
rer ikişer gelmeğe başlayan göğüsleri 
İstiklal madalyalı şehit ıınalan ve malfil 
zabitl .. r göze çarpıyor. 

Beyazıt meydanındaki mahşeri kala

Fener alaylarından birisi Taşktşla ve 
yedek subay mektebinden hareketle mil
li şarkılar söyliyerck Taksime gelecek
tir. Bundan sonra alay İstiklal caddesi 
Şişhane yolilc Karaköydcn Tophaneye 
kadar gidecek ve orada dağılacaktır. 

İstanbul tarafındaki alaylar saat 20 
de Beyazıt meydanında toplanacak ve 
Divanyolu - Sultanahmet yolile Emin
önüne gelecek ve oradan Ankara cad
desi - Cağaloğlu yolile Beyazıda döne
cektir. 

Ayrıca şehrin her taraf rnda yer yer 
fener alaylan yapılacaktır. Bu gece şe
refine yüzlerce müsamere ve eğlence 
tertip edilecektir. 

Bu akşamki konferans 

Hariciye müsteşarımız Numan Mene
mencioğlu bu akşam saat l 9,25 de An
kara radyosunda "Harici siyasetimiz,, 
hakkrnda bir kon!erans verecektir. 

Alman 
Reisinin 

Devlet 
tebriki 

Dcrlin, 29 (Radyo) - Sansöl. 

yer Bitler, Tiirkiyenin milli bay. 
ramr münaselıetiyJe Atatürke bit 
tebrik telgrnfr çekmiştir . 

Vugo lav~arm bnyrzmımızı 

tebrikl 
Belgrad radyosu busabah fransızca 

olarak hulasa tan şunları söyledi: 
Başvekilimiz Stoyadinoviç üç gün

dür Türkiyededir, ve şimdi de Anlca
radadır. Ona ne mutlu ki, bugün Tür· 
kiye Cumhuriycl.inin on üçüncü yıl 
dönümünde memleketin her sahada 
yapmış olduğu yenilikleri görecek, ve 
Türk milletinin sevincine biz Yugos
lavların sevgileriyle iştirak edecektir. 

İki mem.leket arasında mevcut an
alşmalar sulhün idamesi işinde bilhas
sa bUyük bir ehemmiyet arzcder. Baş
vekilimizin, sulhUn sevincini tes'it de· 
mek olan bu ba)Tam gününde Türki
yeyi ziyaret etmesi, dost memlekete 
karşı olan hislerimizi açıkça anlatır. 

Türk milletinin sevincine iştirak e
der, bayramlarını kutlularız. 

balık bu aramızda yaşayan şahnmet Sbi- ---------------
deleri göründükçe tam bir hürmetle ya
rılıyor ve bir alkış tufanı ortalığı sarsı
yordu. 

Saat ona gelirken Üniversite meyda
nında her şey tamam olmuştu. 

Geçit resmi başhyor 
Saat 11 e geldiği zaman Beyazıt mey

danında (iğne atılsa düşmiyecck) sözü
ne uygun bir kalabalık toplanmıştı. 

Kıtalar ve mektepler teftiş edilirken 
üniversite kapısının önüne kurulan bü
yük tribünde saylavlar mülki ve askeri 
erkan, konsoloslar ve davetliler yer al· 
mıştı. 

Nihayet motosikletli polislerden son
ra önünde bando olduğu halde yedek 
subay mektebi kıtaları gözüktü. Coşkun 
bir alkış Beyazıt meydanını çınlatıyor. 

Sert adımlar kaldırımlan sarsıyor. De
niz lisesi talebeleri geçerken bir alkış 

tufanı daha kopuyor. Gözlerde neşe, gö
ğüslerde gurur göze çarpıyor. Coşkun
luk zaman zaman son haddini buluyor. 

Kıtalar birbirini ve onları mektepler 
takip ediyor. Genç neslin intizamlı yü· 
rüyüşü, temiz yüzleri halkı daha fazla 
costuruyor. Şimdi yüzlerde büyük, ya-

rma emniyetle bakan iftihar izleri görü· 
lüyor. Kızılayın kamyonlardaki temsil
leri de büyük tezahürata vesile teşkil 
ediyor. 

Kıtalar Beyazıttan Sultanahmede doğ 
ru bir su gibi akıyor. Alkış tufanı da 
geçen kıtalarla beraber kademe kademe 
ilerliyor. Sirkeci, Eminönü, Karaköy, 
Şişhane yokuşu binlerce kişinin birikti· 
ği birer yerdir. Burada her kıta geçtikçe 
büyük coşkunluk sahneleri görülüyor. 

Saat bire gelirken alayrn piştarları 

Taksim meydanında toplanan binlerce 
kişinin alkışları arasında Taksim mey
danına vasıl olmuştur. Burada bütün 

alay toplandıktan sonra Türk bayrağı 
merasimle hazırlanan direğe çekilecek 

ve İstiklal marşı söylenecektir. Abide ye 
müteaddit çelenkler konulduktan sonra 
merasim nihayet bulacaktır. 

Öğleden sonra saat 14,30 da Belediye 
de toplanılacak ve şehitliğe gidilerek çe
lenk konulacaktır. 

Gece 

Bu gece şehrin büyük caddelrinden 
geçmek Uzere semt semt fener alayları 
ya~ılaacktır. 

faciası 
(Baştaralı l incü:Je) 

Ölenler 
Ölenler şunlardır: 
Eskişehirde arzultalci Hasar. oğ. 

lu Hull.ısi karısı Fatma, Eskişehir u
mumi evlerinden birinde sermaye Bur 
salı Zevkiye ve Bursalı Sl'her, poısfa 
telgraf umum müdürlüğü binalar Ye 

levazım müdül'liiğü ikinci sınıf ~etki!\ 

memurluğuna tayin edilen Zonguldak 
posta memuru Hüseyin oğlu l{fimil, 
Melih karısı Bakiye, kızı 12 yaşında 
.Muallft, Mucurlu Ali oğlu 301 doğum. 

lu Mehmet j\cnr. Adapnzar Tuzla mg. 
hallcsinden Nuri oğlu 295 doğumlu 
Ramauın, Yenişehirin Lekeli köyün-

den Fclfl oğlu 323 doğumlu Naim, ya. 
nındaki kızı Hiisniye, diğer kızı 3 ya. 

şında Patrna, 1 yaşında Hafıza. 
Hastahanede ölenler: 

l\fımilin oğlu 1 t yaşmcla Şadi 
Naimin l\nı·ı~ı Şerife, Balıkcsirin Os-

maniye mah:ıllesinden Hasan ~ndık 
oi?lu J,ahveci Ali, ha.ı:t:ıncde ölPn di· 
ğer iki kişinin hih·ireti henüz anlaşıl. 
rnamıştrr. 

Ya.-alt'ar 
\'nrnlılar ,.unlardır: 

Seherin erkek karde i l\fchırıet, l 
ra-;;r:ula diğer Mehmet, Buı~anrn lstik 
lal mahalleı:;inden füiştü oğlu 8 yaşın 

<'a Bnı::ri. Ankaracla Samrınpaznrında 
~numaralı <'Vele mühiircülük '1pan 
Mustafanın km 10 f!lşınclıt Sabahat 

Ankaradn Schat fnhrikac;rnda nı~rnn 
~or. )luL tnfn karısı ~ükrh e, kızı Tlı•. 

dia, oğlu 337 doğumlu Necmi, kızr 

Ayten, (Aytenin yarası çok hafif ol 
duğundan hnstahnncden çıkarılmı~

tır.) Kamilin kızı ı;; yaşında Müberra. 
diğer~ 13 yaşında Süheyla, lne~öliin 

Orhaniye mahalleinden Arif oğlu 

Mehmet, llursanın Sinanpaşa mahal. 
lesinden şoför muavini Muhittin, Ye 
nişelıirin Camigecer maltallesinde:ı 

zirnat fen memuru Hüseyin orrıu le::· 
mail, Bursadan No~man oğlu lsmai!. 
nğlu 11 yaşında Alacttin. 

HABER - Akşam po~tası 

Atatürkün Misafir Başvekil 
nezd ·n e iki saat kadı 
(Baş taralı l incide J 

tün Türk milletinin hissiyatına tercü
man olarak size memleketimize hoş 
geldiniz demekle hassaten bahtiyarlık 
hissetmekteyim. 

Mcmleketlerimizin müşterek bir ida 
al karşısında ittihadı, ne muhteşem si
yasi bir başarı temsil etmektedir. İt
tifakımız, bazılarının reybiliğine, ba
zılarının liikaydiliğine rağmen iti
matla vücuda getirdiğimiz zaman, üze
rine bina ettiğimiz ümitleri ne güzel 
tahakkuk ettirmiştir. Büyük şefleri
miz, dostane telakileri ile, bu ittifa
kın esaslarını ka.:rşıhkh hürmet \'e iti
maddan müteşekkil sağlam temel üze
rine attıkları zaman haklı idiler. 

Karışık bir dünya içinde, bizlerin 
Balkan antant memleketlerinin huzur 
ve süklınu en mükemmel tecellisini 
vermekte ve beynelmilel kardeşliğin 

en muazzam tezahürünü teşkil etmek
te olduğumuz bir zamanda, bizi gör
meğe geliyorsunuz. Bu eserle iftihar 
edebiliriz, ve ihtilaç içindeki dünya 
ve endişe içindeki insaniyet karşısın
da birliğimizin şayanı imtisal bir ör
nek gibi yükselmekte olduğunu, cali 
bir mahviyet göstermeksizin, ileri sür 
düğümüz zaman tafra[uruşlukla it
ham edilmemeliyiz. 

Siyasetimizi sağlam surette bağla
dığımız kollektif emniyet, her şeye 

rağmen ve hala, milletlerin endişele
rine karşı mümkün tek çare ve daha 
iyi bir dünya kurulması hakkındaki 
makul ümitlerin üzerine iptina ettire
bileceği tek unsur olarak kalmakta
dır. 

Fakat beynelmilel teşriki mesainin 
bu esaslı unsuru, normal surette i§Ii
yebUmek için, tabiatile mmtakavi su
rette teşkilfı.tla.ndırmağa muhtacdır. 

Balkan müttefikleri, mıntakavi an
tantıru;ıe. hep birlikte, mıntakavi ve 
umumi sulh eseri için çalışmağa mu
vaffak olmuşlardır. Bu müttefikler, 
Milletler Cemireti aktınrn eksikler 
gösterdiği yerlerde, bu paktı tak\•iye
ye muvaffak olmuşlar ve en güç da
kikalarda, birlikleri sayesinde, Cene,·
rc müessesesine sağnlm, Balkan müt
tefikleri için yalnız bir faaliyet vası
tası değil, fakat ayni zamanda ve her 
şeyden evvel, bir hedef ve bir ideal 
teşkil etmektedir. 

Vazüesini yaparken itiraf edilemi -
yecck hiçbir vasıta kullanmak isteme
diği zaman, bir hiikCımet reisinin bey
nelmilel anl~mn ve tesriki mesaiden 
bahsetmesinin nekadnr kolay olduğu
nu bugün bilhassa hissetmekteyim. 
Sizler ve bizler, dahili siyaset sahasın
da bu ağır mes'uliyeti bizlere emanet 
eden milletlerin refahına çalışmak i
çin, bir insan için kabil olan her şeyi 
yaptığımızı sanıyoruz. Beynelmilel sa
hada idealimiz, dahilde takip ettiği· 
mizden kat'iyyen ayn bir şey değil
dir: Tahrikflt yapmaksızın ve ihtiras 
beslemeksizin beynelmilel meşruiyet 
çerçevesi içinde emelimiz, yalnız, mıl
letlerin saadeti ve dünya sulhüdür. 

Bu akşam bu salonda yükselecek o
lan sesler. biitUn mtittefiklerimiz \'E:' 

dostlarımız tarafından işitilecek ve 
manası anlaşılacaktır. Fakat ben bu 
çerçeveyi de geçmek \'e . beynelmilel 
tesaniit hakkındaki bu sözlerin şimdi
ye kadar gördilğümiiz ve bizlerin her
kesten daha ziyade yaşadığımız bUttin 
harplerle kıyas kabul etmiyecek dere
cede öldürücü olacak olan bir harbin 
felaketlerinden. gerek kendilerini, ge
rek evlfıtlnnnı siyanet etmek istiyen 
herkes tarafından işitilmesini ve ma
nasının nnlnşılmasmı isterim. 

Bu felakc.tleri bütün genişliğile ta
nımış olduğumuzdan dolayıdır ki kuv
vetimizi ''e lecrübe edilmi13 büyük ha
yatiyetimizi müdrik olarak, hiçbir 
znaf göstenneksizin, saadet ve refah 
doğuran anlaşma ve teşriki mesainin 
milletler için ne derece bUyük bir kuv
vet teşkil etmel;<te olduğundan bahse· 
de biliriz. 
Hakkında büyük bir hazla söz söy

lediğim bu Balkan çerçe\•esi içinde 
hassatan Tiirk ve Yugoslav dostluğu
nun inkişafından bahsetmemezlik ede
mem. O dostluk ki, bugünkü ziyareti· 
niz onun pa.rlak bir tezahiirünü teş'kf' 
etmektedir. TUrk milleti namına dost 
ve müttefik Yugoslav milletini kar· 
de:,c::çe scliı.mlanm. 

A ııl•arada Devlet ve Hiikı'lmet Reisimize -nıiiwki ol.cm d-Ost devlet 
kili bir müddet evvel de Bclgradda Hariciye Vckilimizlc gon 

Birleştirici büyük Kralının etrafın-, lan devamlılığı, teşriki mesaiJll 
da toplanan Yugoslav milleti, yüksek min eylemektedir. 
meziyetleri sayesinde, ha~et verici Menafi iştirakinden maada, 
ba§arılarda bulunmu~tur. Bugün de, leştiren ve iki millet arasında 
genç KraJımn ~nlı saltanatı esnasın- bil itimadı yarat.an psikolojik 
da. Altes Naib Prensin durbin önder- de vardır. Bu ahval ka1"5ıhklı 
liği altında, sizin hakimane idarenizin sevgi, medeni ve askeri fazileti 
de büyiik bir mikyasta hadim olduğu mütekabil hürmet ve milleti 
yükseliş yolunda devam etmektedir. çetin ve fırtınalı tarihlerinde i 
Sizi memnun eden her şey, bizi dP tikleri kahramanlıktır. Bu mil 
memnun eder. Türk milleti. ta kalbin· 
den, kardeşi Yugoslav milletine dahıı 
ziyade saadet ve daima daha fazla n>· 

fnh temenni etmektedir. 
Kadehimi, Majeste Thinci Pierin. 

Naib Prens Altes Pnulun ve Niyabet 
Meclisi yüksek azalarının sıhhatine 

kaldırıyorum. Sizin ve bura.da bulunu· 
şu bizim için büyük bir saadet teşkil 
eden Bayan Stoyadinoviç'in sıhhatine. 
Yugosla\•ynnın ı::an ve fit'rt'fine \'C Türk 
- Yugoslav dostluk \'e ittifnkmın par· 
lak istikbalini' içiyorum. 

Mlsef' r 13aşva kflln ruSku 
?5~1 tsrm·t 1nt"nttfIU'lT :'!f:",tı~tr:-t 

nutka ce\'abcn Yu~oslav Bı ı>\'ekili El· 

şağıdaki nutku söylemiştir· 
Türk Hüktımeti ve Türk Milleti na

mına ekf:elii.nnlarınrzın bara söylemek 
lutfunda bulundu~u çok sam'mi söz. 
lerdm dolayı fevknl.td<' mütehassis o
larak Yuı::o !av mill<''i hrkkmda iz · 
har ettikleri dostluk hislerine tct.ek
kür l'dcrim. B;jtii'l vatandaıdarımın da 
dost ve miittcf•k Türk milletine karşı 
ayni hisler' duvduklnrmı temin etmek· 
le onla.rn tercüman olduğuma k.at'iy. 
yen eminim. 

Türkiyeyi zivnret C'lmf'k fırsatını eJ. 
de etmC'kle nckadar bahtiyar olrluğn· 
mu hassaten kayda lüzum yoktur. 0 
Türl:ive ki yeni hedı>flere do~nı tevcilı 
('(]ild'ktC'n sonra f}avanı dikkat netice· 
ler ihrazma muvnl'fnk olmuştur. Te· 
rakki ve refn.h yolul"oa katettiği yn! 

bütiin diinya!'ın ve herkesten eYveJ 
Yugoslavynnm nnzan dikkatini cel~~ 
miştir. Yugoslavya sadık bir mütte · 
fik sıfntiyle başarılan muvaffakıyet · 

lerden kıvanç duymaktadır. nk pren
sipler olan kurucu çahı;ma prensipi ba 
ı::arıcı bir millet ve yaratıcı bir devlet 

vUcuda getirmiştir. Kırk asırlık bir 
hayata malik olan, tecrübelerle 7.engin 
bulunan. iiZl'rinde birçok medeniyetle· 

rin cıktığı \'C b'rbiri üzerine yıkıldığl 
toprn~nuzdan \'aratıcı bir azmin icra-l:> • 

at ve kudreti fışkırmaktadır. 
· Bizim azmimize inzımam eden bu 

azim ayni ('Saslr fikir ve ayni menfa
atlerle birlesmic:: olan memleketlerimiz 
arasında bu çok açık ve samimi teşri
ki mesaiyi tı>vlit etmiştir. 

,Bundan üç sene evvel iki büyük 
devlet reisimiz tarafından açılan bu 
çok m"s'ut teşriki mesai milletimizin 

istifadC'sine ve bahtiyarlığına olarak 
devam ecl'yor. genişliyor ve derinleşi
yor. S. A. R. P.rens Paul ile Niyabet 

Meclisi ve riyaset etmekle mübahi ol
duğum Kraliyet hükumeti bu yolu ta
kip etmektedirler. Teşriki mesaimizin 
devam edegeldiği bunca zamanda Av
rupada bir hadise çıkmamıştır ki, hü
kumetlerimiz aralannda isti~arelerde 
bulunmamış ve ayn.i kararları ittiha7. 
etmem!ş olsunlnr. tum mümtaz 
Har:ciye Vekili Tcvfnt Rüştil Aras i!e 
sık şık yaptığım mülakatlar hedefi
mizin tahakkuku için çok lüzumlu o-

unsurlar dostluğumuza daha 
daha sn "'lnm bir esas vermek 

'Mennfi iştirakinin bu esaSJll 

siyle Küçük Antn.ntn sıkı sı 
h bulunan iki mPmleketimiz 
daki dostluk sağlam, samimi <it 

deşçe bir dostluktur. Gayemiz t 
tır. Tek bir ht'dct"i vardır: Sulb 

yen h('rlrnsle sulh. doı::tluğum~ 
yen herkesle dostluk. Harici sf 
teki knt'i veçhC'm.iz, memleketi 
zin mesailC'rini siya~et, ckottD 

:KUltUr Sallasmda an.na zıyade 
terek ayni yolda yüriımekte deV 
mekt.ir. 

A:\mi hedefi takip edeceğim 
şimdiye kadar kafi delaili 
ve ilerde de göstereceğiz. Bu 

c:nlışmnkta olduğumuz sahaya 11 

ta ve bizim kültür ve medeniye 
vikaye eden kurucu blitün A vr1I 
tem.lerine en ufak lC'ferrUat.rna 
yardım etmektedir. Hakiki ve 
sulh istivorıız. Ve ilerde de ters) 
refaha doğru bu yolda yüril 

Dost va kardeş Tiirkiye 
kurtarıcının ve çok muhtereJJl 
önderliği altında bu yolu knt'e 
dir. 

Reisicümhur Ekselans ~~~ 
türkün şerefine, Türkiye vuıı

tinin itil{ı ve refahına, Eksel ~ 
ve nazik ve zarif refikaları sa 
met !nönüniln sıhhat ve şahsi 
!erine kadehimi kaldırmak f 
bulduğumd:ın dolayı bahtiynrtıtl• 

Ziyaret'n gay eıe.-1 
İngilizce ''Observer" gazetetf 

goslav Baş\'ekilinin Ankara ~ 
hakkında şu mütaleayı yürütU 

"Bclgradda inanıldığına g~ 
ra konuşmalan beş hafta " 
re~te akdolunan anlaşmalara~ 
U-~ı tesviyelerle neticelenCC 
görüşmelerin gayesi cihan v ıılA, 
iktisap cttii:ri tehlike karŞIS 
çilk Antantla Balkan AntantlJllllJ, 

sıkı bağlarla biribirlerine b 
lan ve böylece müdafaa h 

mıntakavi gruplar tesis eder: 
ye kadar bazılannın araların~ 
cut anlaşa.mamazlıkları be 
mt'ktir ... 

Belgrat radyosunda"~ 
Dün gece Belgrad radyo~. ıe 

len bir nutukta ezcümle şoY 
nilmiştir: ... 

. ·e r 
"- Bundan sonra TUrkl) ~ 

goslavyayı biribirindcn a~ ıdl 
kul hiçbir sebep yoktur. Bil8 

btiyük milletin her gUn bir::. 
yaklaşmasını emreden nıüşte. 
faatlcr van'lır. Sulhün tenıi.nl9 ima beraber ,..,ıısan TUrkıY 

~s 1 
goslavya bundan sonra da e 
cektir.,ı 
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Bütün spor klüpleri 
Cumhuriyet Halk 

Partisine dahil oldular 
11111 Şehrimizdeki bütün spor kulüple- rinin Halk partisine dahıl olduklarını 

ıı l'lıurahh • lfa}k asları, bu sabah vali ile bildirmiştir. 
ediJ ~ttfsj azalan tarafından kabu~ İstanbul mıntakası başkanı Fethi 

llltşlerd· Tahsin Başaran da s por kulüpleri na-ır. 

Vaı· mına verdiği cevapta teşekkür etmiş. 
takaa11 ~ Muhittin Üstündağ, bir nu. tir. Bundan sonra kulüp murahasları 

1
Ye.rek; bütlin s}lor teşekkülle. şerefine bir çay ziyafeti verilmiştir. 

p Ü? b üyük Frans ız tayyaresi 

ar ıs - Saigon yarışı başladı 

Kral kupası 
maçları için 

Fransız tenis
çileri seçildi 
İsveç kralı beşinci Gilstav kupası 

için Çekoslovakya tenisçileriyle karşı

laşacak olan Fransız tenis takmu se
çilmiştir. 

J. Borotra, B. Destreman, C. Bous
sus ve M. Bernard'dan mürekkep Fran 
sız ekipinin Çeklerle yapacağı müsa
baka Pariste ikinciteşrinin 10 ve 11 in 
ci günlerinde olacaktır. 

Futbol 
ıtalya ısviçreyi 

yendi 
Lucemede yapılan İtalya - İsviçre 

maçında İtalya bire kallı Uç golle faliı 
gelmitşir Diğer tarafta Milanoda karşı 
laa!Jn İtalya İsviçre maçını da yine 1tal 
ya ikiye karşı dört golle kaaznmı§tır. 

\ 

lngiltere 
Lik maçları 

!ngiltere lik :maçlarında Arsenal 
taknnı Tsarlton okipini sıfır iki yen-
miştir. 

Birmingham Hunderfild'e 4 • 2, 
Grlnslov Brindford'a. O • 2, M.ançster 
Siti Derby Oontl'ye 3 ·%galip gelmi§

tir. 

Aparbman . yaptırmak tasavvurunda iseniz 

~lektrik tesisatı meselesine 
Fa zoa ehemmiyet vermeniz şarttır ,. 

S iz v e y a kaDfanız 

elektrik tesisatını 
1-lerhangn bir e De ktrlkçDye ihale e tmeden 

SAT i E' ye 

Danışmalısınız. 

SATiE müşterisine eziyet etmez . 
-

SAT İ E do{lru flat söyler. 

SAT İ E en iyi malzemeyi kullanır. 

SAT İ E işinizi sür'atle ıntac eder. 

Telefon 44963 

Türkiye baş pehlivanllk 

Güreşleri bugün 
Yapılıyor 

Pehlivanlar dün a,bideye 
çelenk koydular 
~~ 

Pelılivankır abideye çelenk koyduktan sonra Kara Ali'tıin nuJk-ımıı 
dinliyorlar 

Bugün saat on dörtte Taksim stad
yomunda serbest güreşler başlıyor. 

Türkiyenin tarunmııı pehlivanları dört 
gün boy ölçtişeceklerdir ... 

Kırka yakın pehlivan dün saat on 
dört buçukta Eminönü Halkevinde 
toplandılar ve otomobillere binip abi-

baş pehlivanlık için Kara Ali, Arif, 
Milliyim, Hüseyin, Süleyman pehli
vanfa.r gUreşeccklcrdir. 

Bnş altına Sabri, Hamdi, Şerif, 
Çengel, :Molla Mehmet, Molla Emrul
lah, İbrahim, Abdüsselam, Etem peh
livanlar tutuşacaktır. 

deye gitmek uzere yola çıktılar. ____ F_r_a_n_s_a_n_ı_n ___ _ 
Çelengin ~mdığı otomob:le Kanı 

Ali, MWAyim, arkadaki otomobile dt! Racin g tak 1m1 
Tekirdağlı Hilscyin, Arif, Yarım dün- Son maçta 
ya Süleyman birunlşti. m ağ 1 U p o 1 d u 

Tekirdağlı büyük bir bayrak taşı- Geç"n gün yapılan Racing • Socha· 
yordu. Otomobillerin ffnUnde Balkevj ne maçı çok hcyecnnh ge;mfş, netic~. 
mfidUrli Bay Burhan husust otomobili de Racing bire knr§ı iki golle mağlüp 
ile rehperlik ediyordu. olmuştur. 

Sa.at on beş1:e otomobiller Taksime ------------
vardılar. Meydan halkla dolmuştu. 

Herkes Kara Alinin nasıl nutuk söy
liyeceğinl merak ediyordu. 

Otomobiller abidenin etrafını dön
dükten sonra durdular. Pehlivanlar 
otomobillerden inip sıraya girdiler. 
Kara Ali ile Mülayim yanda, Tekir-

dağlı arkada olmak Ur.ere çelengi tu· 
tup Abideye götürdüler, koydukr. Sı-

ra nutka gelmişti. TUrkf ye b~ pehli
vanı Kara Ali &.bidenin altında yer al-
dıktan sonra cebinden küçük bir ka
ğıt çıkardı. Sağ eli yanda., sol elinde
ki ktiğrttan şu nutku okudu: 

"Arkadaşlar, 

Yüksek seciyeli, kahraman mille-

Macar 
atletlerinin 

Yeni dereceleri 
Macaristanda yapılan atletizm mU

sabakalannda atletlerden Sambo bin 
metro mukavemet koşusunu 2,25 8/ 10 
da kat'ctmeye muva1Cak olmuştur. 

timizin biltun cihan içindeki şan v~ Meşhur atlayıcı Kovaç da yilksck 
şerefini Avrupalara, Amerlkalara ka- atlamada 1,87 yi aşmıştır. 
dar yayan bUylik babalanmız bug!in ------------
mezarlannda sevinsinler. Biz aziz Re- Max Baer isfcumunımuzun himayesinde Tiirk 

kadar kuvvem sözünü haıa daııa ta- Kanadada h a kemi 
31dığmuzı isbat etmie olacağız. Bu 
münasebetle Cumuriyet hükfunetimizi tah kir etm i Ş 
ve Büyük Önderimiz At:atürk'ü son- Eski boks şampiyonlarından Max 
suz saygılar ve sevgilerle seliimlıya- Baerin yakında Londrada da birkaç 
hm.,, maç yapacağını yazmıştık. 

Kara Ali kelimeleri tane, tane o
kud\L Nutkunu bitirdikten sonra bir 
al~ koptu. Kara Ali memnun ve 
mütebessim yana çekildi. Sonra biltün 
pehlivanlar bir araya~gelip resimleri
ni çıkarttılar ve otomobillerine binip 
Halkevine döndüler. PehHvanlar yol
larda halk ta.rafından alkışlanıyorlar
dı. 

Halkcvlnde bir mUddet istirahat 
ettikten sonra dağıldılar. 

Bundan evvel Kanada da yoptığı 

maçta hükmü istememiş ve müsabaka
dan sonra tahkir etmiştir. 

Kanada hUkCtmeti bu işe vaziyet et-
miştir. 

Güreşlerde hakemlik yapacak olan ------------
GilmrUklU Bay Cemal, Suyolcu, Sami Bisi k lej: haberleri 
Kara.yel Halkevinde bir içtima yapıp Bisikletçi Charles Pelissier geçenler-
gilreş programını bir daha. gözden ge- de yapılan altı gün yarışında birinciliği 
girdiler. GUrcşler bugf-1 saat on dört- kazanan Richardın rel:orunu kırmak 
te başlıy~cak, dört gün sürecektir. için hazırlanmaktadır. 
llk ilç gün serbest güre~. sonuncu pa
zar günU de yağlı güre.5ler yapılncak
hr . 

Serbest güreşler birer saat sürecek, 

• * • 
Milanodan bildirildiğine göre İtalyan 

bisikletçi Olmo on giin sonra yeni bir 
rekor tesis için hnrekete geçecektir. 
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Üçüncü komiserlil 
namzet 

Yazan: John Patrick -1- Dilimi:::c ~ren: H. M. 
• 

yada dostça 
ti r • 

ezı 
Çiğ bahk ve pişmiş istiridye yenen bu 

memlekette Fujiyama dağına tırmanmak 
bir meseledir 

Yokohamada karantine bekliyen 1 
vapurumuzda beni karşılıyan ihtiyar 
japona İngilizce bilip bilmediğini sor. 
dom. Sonra elimdeki tavsiye mektup 
larmı göstererek: "Acaba, dedim, ba-

Kamerunda bir 
seyahat 
-6-

Bu civarı uyku haatahjiı 
mahvatmı, gibidir 

En büyük mücadele 
bu illetle ya pılı yor 

Yazan: JOHN W. Vandercook 
Dilimize çeviren: A. E. 

na bir yardımınız dokunabilir mi?" ı 
lhtiyar adam, uzattığım mektup. 

Jara baktı. Bu mektplardan biri ln. 
gilizce, biri Japonca idi. 

"- Bunların ikisi de bir adama 
hitap ediyor, dedi. 

Yozo Nomura isimli bir adama •. 
(Sonra gülünı.c~iyerek' Yozo Nomura 
benim! Kartvizitimi a~ırıız ve güm
rükt~ gösteriniz.. Böylece bavullan. 
nızı muayene etmiyeceklerdir. Sonra 
yazıhaneme gelin!,, 

İhtiyar Japon centilmeninden gör. 
dlibıiim birçok ne1.aket eserlerinden 
yalnıL biri bu .. Ayni adam, azbuçuk 
mevcut olan paramı kasalannda mu. 
hafaza etti. Eşyamı kendi ardiyele
rinde sakladı. Kendisine niçin bu 
kadar mü~fik davrandığını sorduğum 
zaman cebinden "Budist talimatı" 
isimli bir kitabın Tngilizce nüshasını 
çıkarıp verdi.. Bu kitabı hal~ ihti
mamla sakladım. 

YOKOHAMA ŞEHRi 

Zebeleden sonra baştan başa ye. 
niden yapılan Yokohama"yı garphla
~n JaPonyanın en tipik şe_hirlerinden 

biri olarak bulursunuz. Buraya ge. 
len ziyaretçi modern binaları hayret. 
le seyreder. 

Burada Kopenhagdaki kadar bi· 
sikletli adam görürsünüz. Berlinde 
kinden daha çok küçük otomobil ve 
motosiklet vardır. 

TERSiNE YEMEKLER 

Yozo Nomura eskiden San Fran. 
si.skoda bulunmuş bir Japonu bana reh 

her tayin etti. Ve bu rehber gene on. 
dan aldığı talimatla bana çiy balık ve 
pişmiş istirityeden mürekep bir öğle 
yemeği ısmarladı ki ben bunun tama
men aksini tercih ederdim. Yani piş. 
miş balık ve çiğ istiridye .. Bir kere de 
kendisiyle yemeğe gittik. Bana ala~ 
bildiğine ikram etme.sine rağmen, ken. 
disi soğuk pirinç pilavı yedi ve çay iç. 

ti. Damadı sinemaya götürdü. Ve 
golf oynıyan arkadaşı Sesu Hayako-

va'ya bir tavsiye mektubiyJe beni tak. 
dim etti. Bu zatı siz de tanırsınız. 

Kamakura'da hAla bir sinema yıldızı. 
dır. 

FUJlYAMA 

Yokohama vok sıcak, hem rütu. 
betlidir. .Arada hir~ uzakta bulutlar 

arasında bir delikten 12,395 kadem ir. 
tifaa varan ve tepe.sinde kutup iklimi 
hAkim o1an Fujisan (Fujiyama) da-
ğını görürsünüz. 

(Devmm var) 

Zabıta memurlarının tam ter 
listesini neşrediyoruz 

l.mtilıanda muvatıak olan. fakat kadroda 
mUnhal bulunmadığı için tıçüncll kom.lserUğe 
namzet kalan poUa memurlarmm liste
si §Udur: 

lsttanbul 450 A. Remzi, İstan
bul 484 A. lbsa.n, lstanbul 1710 M. 
Emin, İstanbul 1518 Osman, İstanbul 
1673 Mahmut, İstanbul 1335 Salahat
tin, İsta.ribul 151 M. Aziz, İstanbul 
1765 İsmail, İstanbul 1092 Kadri, İs
tanbul 1780 H. HUsnU. İstanbul 613 
M. Necmettin, Niğde 3 M. Galip, Si
vas 11 Edip, İstanbul 1339 Hüsnü, İs
tanbul 713 M. Sabri, lzmir 211 1. Ta
lat, İstanbul 1223 Cemal, İstanbul 970 
Halit, İzmir 140 Ziya, !çel 38 Cevat, 
!çel 23 Sım, lstanbul 1158 M. Zeki, 
İstanbul 1221 Cevat, İstanbul 1243 
A. Adnan, İstanbul 1252 Ahmet, İs
tanbul 850 Süleyman, İstanbul 325 
A. Kemalettin, İstanbul 1095 Ya.r;ar, 
İstanbul 809 Y. Rıza, İstanbul 1225 
H. İskender, !aparta 4 Süleyman, 
Çanları 7 H. Ba.srı, İstanbul 1355 ö. 
Lutf i, Kırşehir 3 filmi, İstanbul 969 
M. Raşit, İstanbul 662 Kadri, İzmir 
105 H. Avni, İstanbul 1070 Hasan Tah 
sin, İstanbul 543 Abdülkadir, Kars 
28 Hikmet, İstanbul 1463 Mustafa, 
İstanbul 1108 Ahmet, Bilecik 5 Ragıp, 
İstanbul 644 H. Rüat, İzmir 36 Ka
zım, !sparta 8 Mehmet, İstanbul 1159 
M. Server, İstanbul 189 Mustafa, İs
tanbul 626 Hadi, M~ 12 Hulusi, ls
tanbul 913 Şükrü, İstanbul 198 Recep 
İstanbul 224 Hakkı, 1.zmir 226 Y. K~ 
mal, Van 13 nyas. 

İstanbul 1739 Nurettin, !stanbul 
1384 Asım, İstanbul 960 Bahaettin, 
lstanbul 844 M. Ali, lstanbul 948 Ka
znn, İstanbul 1054 A. Kemal, İstan
bul 1155 M. Ali, İstanbul 1403 Cemil, 
İstanbul 1641 AbdüJvehap, İstanbul 
1646 Sadullah, İstanbul 1720 Mehmet, 
İStahbUl ~8 Ha.sn.n;Istanoul 1146 li.. 
Hilmi, İstanbul 1586 Hasan, İstanbul 
534 M. Halil, İstanbul 591 İbrahim, 
İstanbul 1559 M. Salim, İstanbul 371 
Tahsin, İstanbul 911 Osman, İstanbul 
314 A. Rıza, İstanbul 526 Muzaffer, 

lstanbul 1547 H. Nevzat, 
1057 Hidayet, İstanbul 4~~ .. ı 
İstanbul 907 Ahmet, JstanP"' 
Tevfik, İstanbul 344 lu.et. 
1'113 !. Nevzat, Ankara 72 

1stanbul 612 Hamdi, 
Talat, Maraş 12 A. Naci! . ~ ~ 
Nuri, Samsun 19 Ali, lstBJl":". 
Mustafa, Tekirdağ 23 HüsnU. 
954 M. Nejat, İstanbul 746 . 
Balıkesir 24 Hasan, Kırkla.reli 
san, İstanbul 587 M. Ali, 
Ali, İstanbul 561 1. Hakkı, '1' 
Mustal~a. Samsun 22 K8.zıll1ı 
422 Salih, lstanbul 923 şukfil, 
bir 20 A. Vahdeti, lstanbul 1 
zım. İstanbul 1691 Servet, 
537 Kemal, İstanbul 1235 
tanbul 88 Derviş, lstanbul 
Ata, Ankara 197 Halil, tzınit 
Şükrü, İstanbul 59 A. Hayda!'• 
10 Zeki, Ankara 151 Şevket. 
1247 M. Fevzi, İstanbul 740 ı 
tin, Seyhan 55 Atıf, lstanbUl 
Nurettin, Samsun 32 Tevfik· j 

Seyhan 30 Ali, İstanbul 
Tahsin, Eskişehir 24 Cengiıı_• 
1383 Ahmet, Af yon 13 A. lV"~ 
rum 3 Sadık, İstanbul 173 ~ 
İstanbul 1724 !rf an, Kas j 

Muharrem, Denizli 4 Ali, Ka.ı'f 1f!' 
tafa, İstanbul 675 Ahmet, 
18 A. Rıza, Trabzon 26 yun? 
bul 684 Nazif, İstanbul 1071 
Kocaeli 45 Kemal, İçel 20 .,,; 
Kütahya 13 H. Kfimll, lst.311 
M. Salim, Ankara 266 MubsiJI. 
6 Cemal, İstanbul 666 Nihat, 

5 Kemal, Samsun 25 Mu~ 
bul 558 M. Kazını, İstanbul 
fik, İstanbul 1305 Si.ileymaJlı 
822 Z. Vahit, İstanbul 545~ 
mer, Trabzon 7 Mu!'d'Afsı ~ 
A. Rıza, İstanbul 824 A. l3fa\.7 
tanbul 493 Aziz, Trabı.on 5 ~ (. 
dirne 7 4 K&zmı, Erzincan 4. ~ 
di, Gaziantep 31 Ahmet, }{~ 
Mustafa, Tekirdağ 19 M. Jli~A 

(Son~ 

Ormanlarda yaşıyan insanlar, h?~ 
de hoşa gidecek adamlar değillerdir. 

Bütün kabileler şimal komşularından 

çok daha alçak ovalarda yaşamakta. 
dırlar. Müthiş sıcaklar dolayısiylc 

bu insanlarda hemen hiç enerji yok
tur; hele akıl ve zeki denilen şeyler 
bunlardan çok u7'.3.ktır , .e buralnnnı 

müstemleke yapmış olanlar bunları.ı 
hepsinin hasta olduklannı akıllanna 
bile getirmemektedirler. Malarya, ra. 
tişiz denien kemik hastalığı, miskin. 
Jik, daülfil denilen hastalık ayni vil~ 

cudun bir tarafının gayet büyük ol
ması, burada yaşıyanlann her birisin . 
de vardır. Ye bütün bu müthiş hasta. 
hklann fevkinde de uyku hastalığı 

ortalığı kasıp kavurmaktıdır. 

Burada yalnız yaşlı adamların çe
kip götürdükleri Rikşa adı verilen a. 
rabalardan çok az kalmış olduğu gö. 
rürsünüz, Her otomobili ikişer genç 
kullanmaktadır. 
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si üzerine Yaounde'den 200 kilometre yavaş A}'os hastahant>.-sinin mesaisi sa 
llzakta Ayos şehrine gittik. Burası :resinde bu mahkumiyet durdurula. 

Afrikanın en müthiş hastalığı olan c:ıktır. 
Yıllardan beri uyku hastalığına 

tıyku hastalığına karşı açılmış müca. 
delenin merkezidir. karşı mücadelesiyle bütün dünyaya 

kendini tanıttırmış olan doktor Jamot 
Hemen bütün şehri ihtiva ede11 

buradaki mücadelenin başındadır. '.A.yos hastahane.sinin · ehemmiyetini 
anlıyabilmek için bu hastalığın bütün Ehemmlyatl çok ,umullU olan 
dehşetini bilmek gerektir. Mutedil ik. bir mUcadale 1 

Ayos'da on iki kadar hastahane 
]imlerde yanlış olarak uyku hastalığı 
adı verilen rahatsızlıkla buradak: inşa edilmiştir. Biz orasını gezerken 

üç tane daha yapılıyordu. Oraya 
(tripanoeomissis) uyku hastalığı biri- kendilerini vermiş ve hayatlarını teh-
birine kanştmlmnmalıdır. Afrikanın Jiyeke atmış olan meşhur doktorlarla 
11yku h.astalrğı Tse Tse sinekleritara baktriyoloğlar için bütün konforları 
fmdan aşılanmakta olan '!larazitik bir havi evler yapılmıştır. Zamanla Ka. 
derttir. Tse Tse sinekleri hattı üstü. merunda yaşıyan herkes bu doktorlar 
va Afrikanın pek çok olan ırmak ve tarafından muayeneden geçirilmiş o. 
derelerinin civannda yaşar. Hastalı. lacak ve kendiJeinde uyku hastahğ! 
ğm fi.di seyir müddeti üç senedir. llk mikrobu bulunanlar Rokfeller ensti. 
zamanlarmda çok acı ,.e ıztırap verir; tüsünden meşhur doktor Louis Pearc" 
son devreleri birçok emarelerle birlik. nin icadı olan fevkalade tesirli yeni 
te hiç kesilmiyen derin bir uykudur. triparsamit iJaciyle teda,·i edilecektir 1 
Üçüncü devrede hastalar inanılmıya. Uyku hastalığına karşı olan bu 
cak derecede zayıf düşerler. Böyle mücad'?leye Kamerun hükumeti ilk 

AMERiKA ve A VRUPA'nıtl 
Teknik terakkiyatı fenniyesini birleştiref1 

ük ad oları 
bir hastanın ben karnının ön tarafın- ve en mühim iş nazariyle bakmakta. . 
dan arka omurga kemiklerini teker tc dır. Kültür, ticaret, ekonomi, n saire, ~ • • 

ker gijrerek saydım, hastalığın bu dev bütün diğer inkişaflar ikinci sırada ı· Kısa dalgalar : Orta ve Uzun dalgalar' ' 
resine gelen bazı insanlarda henüz an Raportaj • 2 üzerinde tekamül üzerinde t:e kAmül 
1aşılmryan bir sebep dolayısiyJe şiş. kalmaktadır. Yapılan mücadele oka. 16 _ 53 metre 195 _ 2000 ~ 

ko d~;ı;;~,::~ec::e ~:;e~;!ar~:~ar !ac:ı:~i:~!~~~e~~:a:~a;~;:::~s:;;~~ : Alfabe sırasile ve 151 şehir ism. i kaydedeJ 
tahribat yapmakta olduğunu katiyctıc ortadan kalkması için çalışılmaktadır. N 
tayin etmek mümkün değildir. Fakat Bu tahakkuk ederse L;tik'IJal için hu A Q A - nu·· n ya - K ADRA 
son elli sene içinde milyonlarca insanı dut.c;uz ümitler beslenebilir. ~ 
öldürmüş olduğu muhakkaktır. Son Orada tabii zenginlik kaynakları p 
zamanlarda Ayos civarında yapılan nihayet.sizdir ve dünya bunların inki. o L~ ır o ~ K o C 
tetkikatın kayıtları bu hususta az çok şaf ettirilmesini ister. Batı Afrika kı-
bir fikir verebilir. yılanndaki başka hiç bir müstemlekt.' 

Fransız doktorları tarafından vi· Kamerun derecesinde zenttin kavnnk . Fevkalade iğne sayesinde mutlak bir sükünetl6 
zite edilen 47500 kişiden 26780 i ölüm hıra malik d~ildir. Şimdi pek az tanı_ ayar edilir. 1'A~tl 
halinde idi. Gene civarda başka bir nan hu müstemlekenin, güniin birindr _ . Be ~lu İstikliıl Caddesi 314 Şark pazarı (Bazar du ,,_,... 

1erde ölüm nisbeti vasati yüzde so herke.c:in bildiği Te adını ağzrndan rlii - SATIŞ YERLER. İ: aJ~ra Bankalar Caddesinde Radyofon mağazası. 
Te bf?M.<l!Sa lkf §fltfrde yüzde 97 idi. şürmt>diği bir yer olması pek müır..~ ~ 1 : lstanbul Sultan Hamam Hamdi Bey geçidi 54 
Yüzdenin geriye kalanları da 1.aman. kündür. ~ : Anadolunun bütün şehirlerinde (Toptan satış) 

la ölüm mahkumuydu. Fakat yavaş' SON !llll•llllllDlllllmJHl~l~lımillll~llWIOOınllllW~~lllBll~ll~ 
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'•':;;..ıa ''.Niı.J,,,yu gÖ•moil;k'o {mul.,.,.m) kclimaini kullanmak /u-aaıuu 
eıı b~la doludur. Yukankı resim, Nildw şclırirıdelci Yeyasu iaimli 

Jcıp 

bulamıtruı'lllS,, derler. Omflr ..,, rrıü-

bir Japon türbesini goııtcrmcktt-ıtır. 

japonga'da dostça 
bir gezinti ropörtaiınaj 

ait resimler ( 
,.-.................... ________________ .._ ____________ ....., ______ ~------ --

S E A 

J A p 

Japonyanın Umumi haritası 

Fiijiyamaya tırnıan"!ak için hususi elbiseler giyilir. Sırta birçok da yü.'• 
alınır. Dağcılann elındeki bastonlar d~ birçok çetin tırman~ların tarihi elam· 
ğalıdır. Burada iki l~pon seyyahı, sırtlarındaki yiikü her halde bir din
lenme korıağında bıralmıı~ olacak/ur. Fakat bastonlarına sıkıca sanlmı~lard" 

iri 6°"' ?dtııo,, 
'lfi& ~, b4 tıda rnevsime göre resi.•ıkrlc siislii uzun ldiğıtlar n.~rlmu~tod11 , 0<,;· ]npon lıcmşiresi, en biiyiik ~ı: karde§i, en kiiçiiğiinii 

' J ~ laPort r~samla~nınelleriyle siislcnir. Yukarıda Kımono · m dolnlnnrn bnşındn duruyorlar. Gerçi }aponyanın birçol( seri ak~lı ne· ~Tnpon h.nrMlonndan b<L.--ıları, dünyaa 0

/>on ~laklan giymi-§ genç sonatlwrlan lwcalarırıdan d.ers 1 lıirleri kafi derecede elektn"k trmin f'tmektcyscdc eski usul • rırn.f<>r hangi horozunu kısJCandll'OCtiA 
alırken görüyors~ weılere hala raslanır. k(ıdar ıwuı kuypJJ,am ~ ' 
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Harekete hazırlanıyorduk ki: "Hareket 
etmeyiniz,, emri geldi. Sonra da Uoıumt 

harbin IU\n edildiği yayıldı 
1913 de "Bronsvik,, zırhlısına, daha ı 

sonra da lmparatorun gidonunu taşı
yan ''Kayzer" c tayin edildim. Bu ge
mi ile Norvece gittim. Müteakiben, ev
velce aniattığım şekilde 'Panter" ge • 

misine süvari nnspolundum. Panter 
garbi Afrika filosuna mensuptu. Bu 
sebeple Alınan milstemlekesi Kame-

run'da bir müddet bulundum. Avla va
kit geçiriyor, file kadar her şey avlı
yorduk. 

zırhlı bir nevi "iptidai madde,, dir. İşe 
yarar hale gelmesi için alı§kın müret
tebat li'ızımdır. Aksi takdirde acemi 
ve tekneye yabancı efrat ile en mo -
dern bir gemi bile beş para etmez. Bu 
sebeple sekiz haftalık hazırlık devre
sinden sonra seyir halinde talimler 
başladı ve nihayet zırhlımız filoya. il
tihak etti. Kronprinz ile donanmamız 
mühim bir kuvvet kazanmıştı, düşü
nün ki, yalnız toplan Meç kalesine, 
elektrik aletlerinin kudreti Kiyel §eh· 

Bir sene kadar Afrika.da kaldıktan ri elektrik ~rkezinin kudretine mua
sonra geminin havuzlama zamanı gel- dil bir derecedeydi. 
dfği için AJmanyaya hareket ettik. 
1914 altı mayısında Dangiz tersane
sine girdik. Teknenin tamiri 17 tem
muzda. bf tti. Harekete hazırlanıyor -
duk ki bir emir geldi: 

''Yola çıkmayınız!,, 
Yeni bir emre intizaren Danz.igde 

bekledik. Ağustosun ikisinde sefer -
berlik ilan edildi. 

Senelerdenberi kendisi için harca -
nan emeklerin boşa gitmediğini gös
termek a:rzusiyle çırpınan donanma, 

seferberlik ve harp il!nı üzerine bil
yUk bir sevinçle çalkandı. Likin bu se
vince ben ve arkadaşlarım iştirak ede

miyorduk; iki tanecik topu, ahşap 
teknesiyle Pantl'lr harpte ne yapabilir
di ki... Bize evvelft. Langeland civarına 

dökülmllj olan mayn tarlasmı müda
faa vazifesi verildi. 

Bir mUddet aonra Şlezvlc hududun
da Aroe'yu müdafaa vizlfeslnl aldık. 
!§imiz adanın etrafını sa1::::ah ve ak§am 
ilçer defa dönmekten ibaretti, atlı ka
rınca gibi bir vaziyete düşmilştük. Öy
le Uzülüyorduk ki ..• 

Bu işten kurtulmak için geminin 
doktorunu da kendime şeriki cürüm 
yaparak: bir hileye müracaat ettim. 

Apandisit olduğumu ileri sUrdilın. 

Doktor da bu eekilde rapor verince 
Kiyel'e sevkedilerek hastaneye yatml-

dım ve ameliyat oldum. Bu vaziyette 
uzunca bir tebdilihava aldığnn cihetle 
Panter sUvariliğfnden aynlmam icap 
etti. 

Bir ba6ka.sr tayin edilince nezarete 
başvurarak iyile§tiğiml ve tebdillhava 
hakkından f era.gat ettiğimi söyledim; 
yeni bir vazife istedim. Harp zamanın 
da esasen ihtiyaç vardı, hemen Kron
prinz zırhhsmn tayJn edildim. 

. Tam on sekiz ay müddetle filo ta
limle vakit geçirdi, top endahtları, 

torpil atışları yaptık. Birkaç defa da 
lngiltereye doğru §Öyle uz.andık ama, 
düşman ortalarda görünmüyordu. İn
giliz filosunun intikam hırsiyle Al
manya. sahillerini bombardımana gele
ceğini umuyorduk. Llkin ümidimiz 
boşuna çıktı. Düşmanı kapısına kadar 
rahatsız ettiğimiz halde İngiliz filosu 
oralı olmuyordu. 

Kendimize güveniyorduk, düşmanı 
ez.eceğimizden emindik. Vakıa harp gc 
milerimiz lngiltereye nazaran az, ağır 
toplarımız onlara nispetle vasati ola
rak daha ufaktı. Lakin bizim de orta 
çapta toplanınız da.ha fazlaydı ve tor

pillerimizle gemilerin teknelerindeki 
kompartıman tesisatımız mükemmel -
di. 

Nilaaret.SO JU)'JtJ dzıil lSfleden aon
ra amiral gemisinden bir işaret yük-
seldi: ''Bütün süvariler amiral gemi-
sine.,, 

Acaba ne var? Ne oldu? Bunu bir 
türlü anlıyamadık. Amiralin yanmdan 
dönen sUvariler ağızlannr açıp kimse-
ye bir §eY çıtlatmıyorla.rdı, hattl i -
klnci kaptanlara bile... Heyecanımız 
geçti, ehemmiyetli bir şey olmadığına 
kanaat getirdik. 

Zırhlılar harp içinde bulunduğumuz 
için, yan buhar kuvvetiyle bekliyor, 

ocaklar az zaman sonra harekete ha
zır olabilecek bir şekilde duruyordu. 

O gece nöbetçilerden başka herkes U· 

yurken borazan ve trampete çalmaya 
başladı: 

- Sil!h bqrna ! 
Saat geceyansmdan sonra iki idi. 

Herkesle beraber tel~la yataktan fır-
ladım ve yarı giyinmiş bir vaziyette 

/ 
kumandanı bulunduğum top taretine 
koştum. 

Türklerin nıahpusıarı t a hllye ed 
rneden Krokere hücunı etmeıe 

ihtinıali ortaya sürülüyor ve 
buna bir çare aranıyordu 

- Zararsız ve tatbiki kolay bir fik· 
rim var. Hem izzeti nefis itini de halle· 
decektir. 

- Pekala! Anlat, muvafık ise derhal 
tatbik edelim. 

- Yann, ziyaret günüdür. Mahpus
lann aileleri gelecektir. Ben aözde ken· 
dilerine acırım ve onlara derim ki: 
"Siz kumandanlığa hitaben birer istida 
yazımı: ve cezalarının kfi.fi göriilerek 
tahliyelerinizi rica ediniz. Ben de ayn· 
ca meıgul olurum,,. Bir iki kişiye söy
liyeceğim bu sözler derhal pyi olacak 
ve hepsi ayni tekilde mUracaate ba1la
yacaktır. O .zaman siz bu müracaatları 

birkaç büyük suçlu mUıtesna olmak ü
zere iı'af eder ve mahpuslann ekseri
yetle tahliyesine emir verirsiniz. tı de 
bu suretle halledilmig olur. 

- Fikir güzel! 
- Eveti Tatbik kabiliyeti de var. 
- Yalnız, acaba biz mahpusları tah-

liye etmeden, Türkler Krokere hilcum 
ederlerse ... 

- Bunun kolayı var. 
- Eğer buna da çare bulursan bravo 

sana ... 
- Sayenizde bulurum. 
- Mesele Türklerin bu hücumuna 

meydan vermemektir. 
- Biliyorum. Ben §imdiden tezi yok. 

Polis müdürü Esat beye gider, ıöz ara· 
sında, •izin mahpuslar araaınd.a geniş 
mikyasta bir tasfiye yapacağınızı, bir 
ço~nu acrbcat bırakacağlnıaı a8ylerim. 
Polis müdüründen bu sözler müdüriyet 
amirlerine oradan memurlara ve sUratli 
bir surette de halk arasına yayılır. Ve 
halk maksat hasıl olduğu cihetle eski 
tasavvurdan vazgeçer. 

- Bu düıünce de muvafık 1 
- Yalnız acele etmek lbım. 
- Evet, acele etmeliyiz. 
- O halde, sen vakit geçirmeden E-

sat beyi gör. İşin idaresini aana bırakı
yoruz. 

Odadan çıktım. Genit bir nefes al • 
dım. Bidayette ümitsiz bir halde kurdu
ğum plin, umulmayacak kadar kısa bir 
zaman zarfında parlak bir netice ver -
migti. İngilizler, yalanımı yutmuşlar ve 
mahpusları koyuvermeğe razı olmuş-

rilnUn sözlerimin sonundaki ipretler • 
den bir mana çıkaramıyarak, İngilizlerin 
Krokerin basılacağı hakkındaki endi1e· 
lerini bertaraf etmek Uzere buraya gc· 
lerek işin aslı olmadığına dair teminat 
vermesi pek muhtemeldi. O zaman da 
benim plan altüst olacaktı.Çünkü, İngi
lizler böyle bir hücum tasavvurunun 
mevcut olmadığını öğrenince mahpuı

ları serbest bırakmağa lüzum görmiyc
ceklerdi. İf bu kadarla da kalmıyacak 
kolonel Ballann bana karıı itimadı za· 
yıflayacaktı. Bunun için kolonel Balla
nn emrini fırsat bilerek doğru poliı 
üdilriyetine gittim. 
Düşüncem doğru çıkmıttı. Eaat bey 

beni görünce merakla sordu 
- Oğlum, doğrusu telefonundan hiç 

bir gey anlayamadım. Bayağı da merak 
ettim. 

- Öyle konu1mağa mecbur kaldım. 
- Fransız hapishanesine, Krokere 

halkın hücum edeceğini kim uydurdu? 
- Ben? 
- Sen mi? 
- Eveti . 
- Anlayamıyorum. B8yle bir yalan 

uydurmağa ne sebep var? 
- İngilizlerin Krokerdeki mahpus • 

tarı - ki bunların içinde kabahatsiz 
ve günahsız olanlar pek çoktur ve hep· 
ıi Türktür - biran evvel tahliye etme· 
teri için böyle bir yalan uydurdum. 

- Bu nereden aklına geldi. 
- Binba1ı Baverin divanıharbi ilga 

edildi. Onların dosyalarını devir alır· 
ken aklıma geldi. 

- Demek, tasfiyeye ba§ladılar. 
- Öyle gibi bir §ey ... 
- Bu bir yolculuk alametidir? 
- Ben de öyle dü1Unmek istiyorum 
- Hayırlısı olsun! Bana giriıtiğin i· 

gin neticesini de bildirirsin değil mi? 
- Eybette ... 

KROKER ı!dAHPUSLARI TAHLiYE 
EDtLIYOR 

Ertesi gün erkenden polis Saibi bul· 
durdum. 

- Sen, dedim. Bugün yanımdan ay· 
nlmıyacaksın. Yanıma mahpus aileleri· 
ni ziyaret etmek üzere gelecek olanlar 
içinde benim münasip görerek sana ip
ret edeceklerime bir vesile ile yanapcak 
öteden beriden derken: 

Saip, bana bUtiln yardımların 
ğu gibi bu itte de muvaffak old 
ona doğru ziyarete ıelen ihtiy• 
hanımla kapının önünde bir ıeyl 
nutmağa betladı. Bir saat sonra 
karıımda dikildi. Elinde bir kii1 

yordu. 
- Ne iıtiyoraunuz? 
- Bir istida ıetirdim. 
- Ne için? 
- Oğlumun artık serbest brr 

SI için? 
fatidayı okumağa batladım. JC• 

ğız iki aydanberi mevkuf bulu 
]unun masumiyetinden bahseder 
ln evvel tahliyesini rica ediyord 
dayı masamın üzerine koyarak 

- Peklll hanım 1 dedim. Ö 
sonra bana uğrayınız. 

Kadıncağız yalvarmağa batladı 
- Acaba bu klğıdın bir te 

mu? 
Onu teselli ve tatmin ettim 
- Merak etme: olur. Sen 

sonra bir kere utra bakalım. 
Yanm ıaat geçmeden gene bit 

cağız: iki çocufu ile brJI!Da d' 
- Bir ricamız var beyef endJ. 
- Buyurun. 
- Benim zevcim krrk gilıl 

mevkuf... Çoluk çocuğumla '' 
kaldım. 

- Kabahati ne imit? 
- Bir tramvaybiletçisi kendi 

karet etmi§. O da bir tokat attllll' 

- Suçu bu bdar mı? 
- Vallahı bu kadar beyim. 
- Peki 1 ne iatiyonunuz? -- Bize acıyın da artJk onu 
- Bir istida yasıp ıetirin. 
Saibin gayretile bu müracaatl•' 

Jt etti. O gün saat bire doğru ıstı 
toplanan istidalar elliyi bulmutt"' 
bir taraftan gayet rHmt davra 
taraf görünüyor. Fakat müraa•t 
leri de el altından teıvik ve tescl 
ten hali kalmıyordum. Bazı · 
iki üç kiti için ayn ayn mUraca•t 
lerini farkettiğim halde bilil · 
çıkarmıyordum. Bu da Saibin if 
ğı idi. Zaten onda garip bir tabiat 
dr. (vur!) dedin mi 81dürürdU· ri 
mahpuslann hepsinin ziyaretçile 
miyeceğini dilıilnerek geri kala 
de Krokere gelen diğer mevkU~ 
kınlannı tahrik etmiı,iı ideta ÇJ 
çıkmııtı. Artık buna da mani 

Kronprinz en yeni zırblımızdı. MU
rettebatr bu yeni tekneye alıştırmak 
fçhı sekiz haftalık bir hazırlık devre
si geçti. Tenıaneden çıkan yeni bir ( Deucımı vcır) 

lardı. Kolonelin bu emri benim çok 
İ§ime yaradı. Çünkü ben de Eaat beye 
derhal giderek telefondaki numaralan
mın hakiki sebebini izah etmek istiyor
dum. Çünkü, son günlerde vaziyeti çok 
nezaket kesbeden ve hiç bir ihtiUH ve 
ihtilita meydan vermeden vazifesini i· 

J faya çok ehemmiyet veren polis mlidli-

- Siz neye istida ile müracaat etmi · 
yorsunuz. Öyle yapanlar oldu. Mevkuf 
olan akrabalan derhal bınkıldt. diyecek 
sin. icap ederse benim de fikrimi ala
caksınız . 

dım. 

. 
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Enis, birdenbire, kol saatine baktı: 

- Haydi bakalım ... üst baş değiştir, 

ııkla.ş ! • dedi. . Seni güzel görmek is

tiyorum. Bugün öğle yemeğinde da • 
vetıilerim var ... 

- Hoppala.... Doktoru mu çağırdın 
yoksa? 

- Hayır! 

- Kimi öyleyse? 

- Sana bir sürpriz yapacağım, an-
neciğim, sual sorma. .. 

- Bak hele. .. Böyle son saatte ha

ber veriyorsun. Öyleyse, sofrayı bü
yllteyim ... Acele etmeli... 

- Hacet ,-ok ... ben yemekler için. 
aşağıya haber verdim. Ahçı biljyor. 

Sofrayı büyütmeğe gelince hacet yok .. 

Zira, gelecek olan sadece bir ki§fdir .. 
lstanbuldan geliyor. 

• • • 
İsmet, heyecan içinde: 

- Odur ... Mutlaka odur.. Getınti ... 
Ah cicim! Ol cim! 

Acele acele giyiniyor .. Sinirleri sar

sılıyor ..• Elleri sapır sapır titriyor .. 

- Demek ki bunu da yaptı? Dem.ek 

ki aklı fikri hepsi bu işteymig? Uzun 
zamandır içinde gizlediği sır buymuş, 

öyle mi? Demin dikkat ediyordum. 

Alnında derin bir kınşık 'vardı. De
mek, bu düşüncenin tesirile hasıl ol
muş •.. 

Oğlu, onun gilzclle~mcsini, sık gi
yinmesini de istemiati. Onun da sebebi, 
bu davetmi§ .. 

- Emine! Sarı elbiselerimi ver .. 
Bu, san zeminli, altın sırma yaka 

ve kollu çok güzel bir entaridir.. ls
met'e pek yakıştığını herkes söylerdi.. 

işte glmdi de, bu tüllerin içine bUrün
dU. 

Oğlunun sesi kulaklarında uğuldu
yor: 

- Anneciğim! Benimle uğraştığın 
için çok memnun ve bahtiyarım. Fakat 

saadetimin tamam olmasını istersen 

kendini de ihmal etme .. Seni genç ve 

güzel gördükçe benim de içim açılıyor, 
f era.hlıyor ! 

Bunları düşUndüğU için mümkUn 
mertebe gU7.elleşmeğe, gençleşmeğe 

gayret ediyor ve aynada kendini ciddi 

ciddi muayene ediyor. Evet, henüz 

mahvolmamış .. Hiç de fena bir man
zarası yok .. Pek çok kimselerin hoşu-

na gidebilir. Açık hava, ona yeni b ir 
tazelik verdi. Bereket \'ersin, saçlarını 
da bir hafta evvel ondille ettirmişti. 
Yanaklarına pek hafif boya sürdü. 

Dudaklarında ruju gezdirdi. Şüphesiz, 

şüphesiz! Hiç de bozulmamış.. Güzel 
ve genç kadın olmakta devam ediyor. 

Ho§a gidebilir .. 

Hoşa gitmesini bizzat istemek pr
tile ! 
A§ağıda bir hareket hissediliyor .. 

Biri geldi. Gelenin Murad olduğunu 

biliyor.. Oğlu, bu delikanlıyı bizzat 
annesi için getirmiştir. Bunu da bili

yor. Bundan heyecan duyması llzım. 
Fakat, heyecanı sevinç hissi olmaktan 
ziyade şaşkınlık .. 

Kendi kendini yokhyor: 

- Onu görmek, ne de olsa hoşuma 
gidecek! 

Herhalde son buluşmaları, delikan
lıda bilyUk bir aksi tesir ve inkiw 

yaratmıştır. Bunu da ortadan kaldır

malı. Muradın bir kırgınlığı vam yok 

etmeli .. Ne de olsa iyi bir mazileri 

var.. Bu mazinin neticesi de iyi olma
lı .. ismet, buna gayret etmelidir. 

Kadın, Muradın ahvali ruhiyesinde

kl istihalenin de nasıl olduğunu öğren
mek istiyor. 

- Canım! DUnyada kadın kıtlığına 
kıran girmedi vıt .. l''f'lrri var. neleri .. 

Hem de benden d:.ha ~enı;leri ve gü-
zelleri... • • J 

Fakat, itte, nice kadınlar 
Murad, onu beğenmif, ona "1~ 
tur: .. Murad gibi, her kadmJJl ,e 

istiyeceği bir dellkanlr .. ~~~ 
yı, gurur duyuyor .• lçin ıçın 

izzeti nefsi puhpuhlanıyor d ıJ 
'Z "rndt • avallı çocuk! benim yüzü . .A· 

ce eziyet çekti!,, diye diişiinUY ... 
Aynaya bir daha baktı.. s-rt 

gown,, kedisine pek yakışırı~1 
rusu bu model, harikullde bir~ 

• Atağıdan lelller geliyor.. Ş V• 
tık, İsmet de he~ arttı·· 
de ~klini deflttirdi .. 

Merdivenlerde ayak ,eıerf .. 
Oğlu yukan çıkıyor: blt 
- Madam! - diye alaylı 

onu çağınyor. 

- Ne var yavrum! 
- Haydı! Ham mıırıı ! seoJ 

da bekliyorlar .. 

Muradın &f8#ıda oı~uğuıı~ 
buldan gelip onunla gori1fl0 
ğini haber veriyor. 

- İşte böyle efendim.. • dl,.. 

le annesinin yüzüne bak~..,, 
<De,,...~ 



HABER - :Akşam posta!t 

't.tDto 
A~~~ TiYATROLAR 
Ilı~ Ve lstan ı 

betu, h bul Cumhuriyet bayramı $rhirTı'qiJtrosu T E p E B A ş 1 

~ ~u~~Y=riyat, gcı;lt resmi l/IJl/lllllllll a!8:,3~1~~nda ~ lly~ ~at. 19,00 lstıklı\.I marşı. 19,051 
ı.~ etkretert ha:knıda Hariciye vektıletı 1 ~11111 BİR KADININ 
~~ 

19 
Numan Menemenci oğlunun j HAYATI 

~ 11tzu .2i> nıllzJk. 20,30 bayram topla. 111 f' ran~rz Tlyatro11t1nda 
lnıcu )'ı) :Şriyntı. 20,35 mUzik. 22,30 saat 20,30 da ,d, D &rşı. 22,35 B:ı.yındırlık işleri 1 lllllfff OUDAKLARL'l\I' Algopan 111 .\ıt nıza e~ıet demıryollan umum rnUdU. BüyuK ... ıı ı .yctızör ve illüzyonist 
~~.\?-;.ı\. . rcnın konteranSI. 22.55 mUzlk. Pr. Znti Sungur ,•o ınu~ıu Fevkalade bir prog • Gripe Romatizma nevralejiye diş ve 
~ ler, kon · 

19
•
16 tiyatrolara dair, fenni ramla temsillerine de baş ağrılarına en tesirli kaşelerdir. 

'20,20 p~~ri~~nberler, hava ra. vam ediyor. Her ak. İsmine ve markasına lfıtfen daima 
\'e r. 21 50 nnı. 20•40 ıuıkerl pm saat 21 de su. dikkat. 
~ lcoıı1Jşrna 2cğlenccıı yaym. 22,25 musiki vare.. Cumhuriyet \ ========================= 
~ "l:toıo~f}~15 haberler, hava raponı. bayramı mUnııscbetlle ri saat l j de matine 
~Us!k~· onscrı. 24 05 konuşma. 24,15 bugün yarm ve her MAKS1M Ttyatrosun. 

ıa Lt?i · cumartesi pazar günle.\ da. 
ı05 trı~Rlkf • 

~~ ·1U5~n~~~. u~, -.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-. .2Q llıu:ı.ıkı cperet parçaları. 20,05 spor. 'W 

er. 21 l:S . 20,5() G1lnlin nklslcrt. 21,05 ha. V u c a a· 1 k u·. L ·ıs e 1 e r ·ı 
hıtv11,.;, d'llls musikisi. 23.05 ha\•a rnpo. 

~~~PE;;~· 23,35 damı musikisi. ı Le H 1 k s f 
• ko~~~ ıc 1'1\l~lkl, konferans. 19,20 şar. ıs e a zır 1 ı n ı ı 

l'aYtlJ. 
23 

;nrı. 20,25 gramofon. 21,15 ede. 
kon ' O haberler. 23,40 opera orkcs. 

~~ı;;ş~tl. 1,10 haberler. ı 
h,. 8.0:ı Otk 

Hariçten sınava girmek istiyenleri hazırlar öğremler (Yuc~• 
Ülkü) Lise!İnin tanınmıf v~ kudretli öğretmenleri taraf uıdan 
ve it sahiplerinin işletme engel olmıyacak saatlerde vermr. 
Öğremlere 15 - 10 -- 936 dan itjbaren batlanmııtır. 

k'ıı~• kon;stra konseri, havadis. 19,20 
koııaert erans. 20,25 TUrk musikisi. 21 

~· 22,33 h~ kontern:uı. 21,35 senfonik kon. 

·~-F~~~OOp~~~Uk~-•ı••··························· l..o~lt\•ransızca ve Almanca haberler. 

~~~~iık!arm zamanı. 20,05 dans mu. OSMANLI BANK ASI . 
~ koııae s. 21.35 koro konl!Crl. 22,05 sen. 
d._ I~ r, lstırahat esnasında o zaman İ 1 B D 
~ ınU!1kf lacak Yayın. 24,BO havadis 24,fi:'i 

1 
.\ııts [:· havadis. 1,45 oda musikisi. %3 faizli, 1911 ihnçh MISIR KREOl FONSYE tahvillerinin 

'llıı~·~~varkıia;·";·Jarls 1 - 12 - 1936 tarihinde yapılacak itfa çekimnde başa baş 
' ~ ki ı:ıarkılan. 19,05 mu. 
fıl ıt.ao tıp UscıerdC'n birin! ziyaret, bava- tediyesi tehlikesine kartı, Osmanlı Bankası Galata merkezi ile Ye. 
~ kon:ıt>r~e k!J>Or. 21,40 konuşma. 21.50

1 nicami ve Beyoğlu tubeleri tarafın dan pek iyi tartlarla sigorta edile· 
~:'· 22.ao • ontcrans. 22,20 gcnı;lerln kA h .1• h- "ll . . IA l k ·ı· 1 ~. Oı>era blnasnıdan naklen ope. ceği, mez ur ta vı at amı erın. n ma umu o ma üzere ı an o U· 

i~· nu~ 
~?~~ ~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~olo baberıc O&rkıl&n, 20,10 tspanyclca 
tatı..::. ht..,,dls l'f, Yabancı dillerde konuşma. 
)t ""'.~ konuşma. 21,45 opera yayını 
'IQ~da lnpd, en aonra havadis 

·~..'N-1!'
~li 

BEYOCLU 
Asrı zanıanıar (Şarlo) 
Kailente 

ı Çapkın genç 
(SUV&rede) Ehil sallp 
IZl.uharebeterl (franaı%c& 
kopyesf) 

EhIUıa!ıp muharebeleri 
(Türkçe kopyeai) 
A8rt zamanıar ( Şarlo) 

1 Ponıpıenın son günleri 
Toraa Bulba 
Patpataşon kız hırsız 
lan ve Korkusuz sUvari 
Bi!dirıncnıl§tlr 

Istikl8l Lisesi 
Direktörlüğünden: 

1- Bazı sınıflar için yatılı yatısız talebe kaydına de\'am edilmektedir 

2 - lstiyenlere kayıt ve kabul tartlarım bildiren ~arifname 
gönderilir. 
Şehzadebatı polis karakolu arka11nda. Telefon 22534 

Mlşeı St:rogof 
blldlrıneml§tır 
sııruı ba.,ma 
vata. 

İdaremize ait bulunan Hayclarpapda' · ı' geçit batındaki 188 No. lu 
ve Şahane dükkan 20 lira muhammen aylık kira bedeli üzerinden ve 3 !ene müddet· 

le pazarlıkla kiraya verilecektir. 
Bo. Pazarlık 31/10/ 936 cumartesi günü saat 10 da Hayclarpaşada gar 

(h,_ Yıldırım kaptna ve 
-...... "~ • Ulnıbo 

"'-il .. ~ l S. Blldlrınemıotır 
• ~·"<\il T A N B U L 

1 Lorcı ve Hardl Hindistan 
da <TUrkçe ıı8:ı:JU) 

1 ÖlUnı ııertsı ve Ate~ kra.. 
ı UQeaı (Türkçe) 

lrobfkantann sonu ve 
Parıınga 
liatıycler kralı ve Vahşi 
'e..~n lrtsanıar 
;ızıı Vesika ve Kızıl alev. 

arznn [;'eliyor (TrUkçe) 
..... \·e D .~ 1\ ~ D crt.stz nrkada,,lar 
llt}ltt J K O Y 
~l\t l') ..\ : Tarz 
~Ot BlJ an Geliyor (Tllrkçe ) 

binast dahilindeki birinci işlebne komisyonunda yııpılacaktır. 
Bu ite girmek istiyenler 54 li rahle mu-.·akkat teminat vermeleri ve 

kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü saatine kadar komis· 
yona müracaatlan lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyon dan parn:;ız olarak d:ığıtılınaktachr. 
(2598) 

Malatya - Çetinkaya llattınm ı azıh:ındc:ı.n sonra Kesikköprü - He· 
kimhan ishnli iki istasyonun 1111/936 tarihinde::ı itibaren işletmeye açı 
lacağı ve şimdilik Malatya - Hekim han arasmda pcr~e:nbe günleri muh· 
telit trenler İ§letileceğİ muhterem halka ilin olunur. (2609) 

---· Beklediğiniz 

l! 

Hayan ve Baylara Müjde! 

VERESiVE 
Mobilya - Uzun vadeler 

İstenilen modeller üzerine Fabrikamız sipariş kabul eder. 
Aldanmayınız. Başka yerlere Mobilya siparişinizi vermeden evvel. 
birdefa Fabrikamızı ziyaret etmenizi, menfaatinizi düşünerek saygı 
değer mÜ§terilerimize beyan ederiz. Telefon: 49165 
Adre.c;: Galata Per~mbepazarı Mahmudiye caddesi No. 144 - 146 

Ziya Kıral Mobilya ve Doğrama Fabrikası 
Telefon: 49165 

ı ----O-D~E-o-N----1 
Veni çıkan plaklar 

Nr. 270108 

Bayan Muzaffer 
Kan dur 

Suzinak Şarkı inlesin Kalbim 
oeata : Muatata N :.Uz 

- Hüzzam Şarln - Kumral Saçının 
Beste: Mestata Naf[z 

Bayan Şükran Denizer 
Nr. 270t t2 - fan tezi Bir Balo Gecesi 

., - 36 Modeli 
Bayan Semahat Czdenses 

Nr. 270t09 - Hicaz Şarka - Atkı Hüsranla 
- Uünak Şarkı - Pencereden Bakma 

Bay Halil Söyler 
Nr. 270115 - Zara Şarkısı • Gelin Güve 

- Emrah - Eridi Kalmadı Dağlann Kan 
Sah•• çıkarıımı•hr. 

mmaaa E ın son ç o ka ın an to n tY1 ç n u ===~: 

Radyofon~ 
R - u 

Gramofon ve adyo i~nelerınil ·. 
tecrübe ediniz. • 

Bir lln• 5 pllk çalar plAkıarı tahrip etmez. Gramofon 1 
maıazalarında aray1nız. 

u Umumi aal•• yeri: Sirkeci No. 37 N 1 H AT t Ş ı k 
tOO adetlik kutu 40 kuru•, 200 adetlik kutu 70 kuru• 

111111111111111WWIWDlllllllmll:ım:llaılm:mlml:all=ılla::lnllmmll--------ıi 

OSMANLl BANKASI 
İ J a D 

O!manlı bankası gİf eleri son te§rİnin 2 nci. pazarte~i gününden 
itibaren yeni bir iş'ara kadar, atağıda yazılı saatlerde açık buluna· 
caktır: 

1-GALATA MERKI::Zl iLE YENi CAMI ŞUBESi: 
Adi günlerde Cumartesi günleri: 

Saat 9 dan 16 ya kadar ., 9 ,, 12 ye ,, 

2 - BEYOCLU ŞUBESi: 
Adi günlerde: 

Saat 9 dan 12,30 a kadar 
,, 14 den 16 ya kadar 

Cumartesi günleri: 
,, 9 dan 12 ye kadar. 

Zachariah 
Park es Limited 

Birmingham. ıngiliz 
mamuıatı 

1 l'ilrk Kahve Değirmeni 
Yegane umumi ecentesı 

B. N. KAZANCIVAN 
.c.lraat Evı 

Balata T :neı Caddesi No. 74 • 89 .............................. 

TAM ATLAS Canlı model aranıyor 
: . dlrnıernışur. o nıldirınemiştir 
SkuoAP 

\J ı lı! 

Ç ı K T ı Güzel Sanatlar Akademisi l\l'J>A il~ <:! leye~l!ng faciası. 
"~}(. ~ l\ T A g 

. "akl ,. 
r bir dellkanlınm hl. 

a kAyeaı 1 
. ALA T 

125 kuruşa her yerde veruır Direktörlüğünden: 
1 bal Kltab Evi lstanl:uı Akademimiz reaim ve heykel atölyelerinde çalışmak üzere kadın ve 

' Bı 1 ld!rıneınıştır 
•••••••••-••- erkek modele ihtiyaç vardır. Verilecek günlük ücret iki liradır. lıteklile· 

rin direktörlüğe müracaatlan (2465) 

~ BOÖAZİÇİ 
"e Qtc~\lqtnı C 

f,.· 0ictıiçi . n unıhuriyet bayramı münasebetile çıkan fevkalade sayısı bugünden itibaren Köpr;j 
. ~•rıc1 tskele} . d 

tıit~ e: it . erın e satılmaktadır. 

"'al>lt S-ı~ edn~Jı resimler, Hüseyin Cahit Yalçının nefis bir makalesi, 
"il •· dın G" ·· C N d' . .. l b" ~ıt r~ . ungor~n enson yazı11, emal a ırın en gu.te u 

•ıın "e Yazı ve bit çok fİİr ve fotoğraflar vardır· 

Mithat Cemalin 
karikatürü, 75 

en ye ıi 
numara'1 

lstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
Sulh mahkemeleri için mübayaa edilecek 34,5 buçuk ton yerli kok 

kömürü açık eksilbneye komnuıtur. Bedeli muhammin beher tonu 1850 
kurutlan 538 lira 25 kuruttur. 

Eksiltme 9/ 11/936 pazartesi günü saat 15 de Sirkecide Atir efendi 
:.okağmda 13 numarada lstanbul müddeiu.mu.miliği levazmı dairesinde 
japılacaktır. Muvakkat teminat 47 lira 86 kuruştur. Şartnameyi görmek 
istiyenlerin tatil günlerinden maada her gün levazmı dairesine bat vurma-
lan ilin olunur. (2428)_, 



12 

BU TECRÜBEYE 
TAHAf1P1UL EDEN 

::>aoah dokuzdan akşam · 
saat beşe kadar mat, saf 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmıya ha· 
cet yo~·. tşte; havalandqıl. 
mış yeni Tokalon pudrası
nın garanti muha~enah 

bunlardır. Bu cazip hava. 
landırma usulü, Parisli bir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
landırılmış yegane hafü 
pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa daha saf ve daha ha
fiftir. Bu usul, Tokalon 
pudrasının istihzannda 
kullanılmaktadır. işte bu-

nun içİıldir ki, Tokalon 
pudrası, daha muntazam 
ve daha mükemmel bir 
tarzda yapışır cildi hemen 
hemen göriinmez hir güzel 

• 

li.k tatakası ile kaplaı ve 
yüze tabii bir güzellik ve
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şeklllü 

vermeden kalın adi pud
ralardan tamamen başka 
bir tesir yapar. Bu yeni 
Tokalan pudrası yüze ya. 
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik puclra,, tabir 
derler. Artık ne parlak bu
run, ne yağlı cilt görünmi
yecek, belki rüzgar, yağ. 

murun v terlemnin icrayı 
~sir edemjyeceği mat, saf 
ve sevimli bir ten görüne· 
cektir. 

.Dİ$ A6.R{LARINI 

NEVROZIN Ç46l/N NESEr:t 

• 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

~ 
bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

"" üzerinde halisliOin timsali 
' ( 

olan EB markasını arayınız. 
... . 

29 Birinciteerin - 1936 

1 

~ 

195 ,,. 

1 
193't·35 

193~·34 

Bir radyonun çok satılması üstünlüğünün kabul edilmiş 
olmasından ileri gelir. • 

1)- Bu son 42 gün içinde satılan 1937 model MARCONI 
radyolannın sayısı geçe.n ~ene aynı müddet zarfında 
satılan miktann BEŞ MiSLi olduğunu • 

2) - Zaten geçen sene aynı zaman içinde MARKONI nin 
satış rekorunu kırmış olduğunu 
söylersek, ehli vukufun tasdik ettiği gibi 

G. MARKONİ 
radyolan.nın. YÜJ<SEK MUSİKİ KABİLİYETLİ ve FEVKELADE 
GOSTERIŞLI olduğunu siz de kabul ve itiraf edeceksiniz. 

Veresiye Satış: SAHİBİNİN SESİ ve Acentalarında 

::11ı::.:1111z::cmm::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

H Ookt:or g 
ffômer Abdilrrahman~~ 
Y Cildiye mUlehossısı H 
U Muayenehanesi ı Kact•köy.~ 

1 
Süreyya sineması kar§ısında in-; 
önü sokağı numara 8 her giiı 

beşten dokuza kadar .. 
j ::ı:UIWll:llllllll:.UmlP 111 lwr.t: •• 

K~ ':~:: .. ~,~~ .. !.:~~~~ ~.~!~~~i:~ 
ritası, 

2 - Kabristan projesi, -"' 
3 - Fındıklı Sağlık suywıun kasabaya akıtılması projesi! . ..aJ.,.S'i 
Her üçünün bede!i rnuhammenleri bin iki yüz liradır. G'! ~) 

.. esbabı mucibeye bin~en on gün müddetle. pazarlıkla elctil ~ '1 
• •1muştur. İsteklilerin arttırma ve ekr.iltme knnunundaki f«!~~ ~ 
""nal i!e Karamürsel Belediye encümenine tarihi ilindan ıua-'(• 
zarfında müracaatlan ilan olunur. 



Rekl&mlar 

Uccuz ve taksitle 

Necip Erses 
Galata: Sesli Han 

Et_ :SE3 

·J~J\jij>.Ei A. N eş' et ocuk Pudras 
";~ ~ Çocuğunuzun sıhhati için lizım bir ihtiyaçtır 

Çocuklarda husule gelen pişik ve sivilceler· 
der ha lgeçirir. Vücuda serinli~ verdiği gib · 

ciltteki fena kokuları izale eder. 
Eczanelerden ısrarla yalnız A. N eş' et 
markasını isteyiniz. F iatı 20 kuruş{IJr 

==-==ı 

: ·;.- Dişlerinizin kıymetini biliniz. Olur olmaz diş 
.: , '\.wt.lll _ ,~ macunlarını ağzınıza sokmayınız •. Çükü her 
, .. -·~ ~ . mikrop ağızdan alınır. Ağız mıkropl~rını 

~ı~ ... ~.blr~iqlft - 1 w ~ 1 ~ 1 1 ' 1 
Kabızhğı 

~~~~= ~~1'~~~~~~~ 
~~::.::::: Diş macunudur. Fiyati her yerde 
~ 1'o,. 67• Yenı~ arkuı AF ıı:t. 

'-- 1 5 kuruşdur. 
~ı ttı ••vanıar 1 ~to ':lnıl Yakiııu. yakında kilrk 

; ,,....... . . . ..... . " ' . - .r. ) \ .; .. 1 .., ... _, > ., •• .4-.· ,-'l'>:<ı . .. • -..;>~·~_...., .. ~ ......... ;.•"f\',...,_..·7~·~qı~· ...... , .. 1.. ı ·~·~- ·ı.~\J·J ·';'"ı .··:..;,:-.. ~~., - -~·.,-. ... :::..:..·""* ....... :...., 
ı ";~ I ·.. .. 

/ ~ ' ... .. ... r, • •• ,," "\",( ... ' .. " Jl"1.. 
.. - • • • • • • : ~ "'•. • ı • • '. :; ' ~~~ • ~ ~ ~ .• ' ~: .., - : - .. 

il e"lto ~llleğe ba1lıyacak11mz: 
CJccı,1c ~rcthanesi 12 ay vade ---------:----------

;•ız olarak KÜRK MAN-
0LARI satmaktadır. 

~doılld 
an aYlı· 

1" il b 1 §eraitlc R"ouı ediJir 

•1ı!tltııp ~ V K O 
~a k· . . . 1'tı..a urkçu han içcnsınde 

"'On: 21685 ___., 

B~Y<§lfilDara MtüıJ<dJe 
936 Yeni mevsim kışlık şapka levazımatının 

en son gelen _ yenilikle~ini P ··sıs de 
görmeden almayınız 

Beyoğlu Tünel Meydanı 



• • • 

iNHiSAR ŞARAPLARI 

KIRMIZI 

BEYAZ SEK 

BEYAZ DÖHİ SEK 

+ 
YE"N1 .FİATLAR~ 

,} ' t 

70 .. Q~;. h3 5 ı ~ur~ 
70 ~Llik f~ için 1 O Kurut .c · .. ~ • 

~·, LJt. -l70 , ~~ , 
3.40,,, · JOO ;ır· 

2., !. Ut. J il"/!9} l1 5 • 
3.40 ... ·.LJ.1 ~ ,, 25 • 
ayrıca dePoılto alınır. Şlfeler ptirmnce 
depoıito ıeri verilir.r 

Açık satmak isteyenlere husust_ŞclrjlarlaJitresi.,22 ... kuruştan .. verilirı 

\ . , . \ . - ... . . 
~ . , 

_irketi Hayriyeden: 
OturdukJan ICar;Jelerin meldeplcrine giden talebeye ~ yd tatili mGddetinc:e lriilöoü muteber ol· 

"Jlak üzere verilmiş olan pasoların müddeti bu ayın sonunda bitecek ise de bu kısnn talebenin de mek
teplerin hafta tatillerinde (cumartesi öğleden sonra dahil) ve bayram günlerinde köprü ve Boğazm her 

iskelesi arasında paso bileti ile seyahat edebilmelerini teminen yeniden paso verileceğinden alikadarlann 
fotoğraflı mektep ilmühaberi ile !İrketi hayriye idaresine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
24/1011936 vaziyeti 

AKTiF Lira 
-....ı 

.Altm aaft kilogram 17.G87.~.24.03.5.573.11 
Baıılmot. • • • • il .193.387. -
Ufaklık. " " • 863.8~5.~6 36.09'2.805.27 

DalılldekJ lluhablrler ı 

:rnrk Urası: .. L 701.385. 701.385.22 
Barlç&ekl muhabirler: 

Altm safi kllograt 4,898,2U 
Altma tahvili kabil serbeat 

., 6.186.482.30j' 

dövizler. 68.403.48 
Diğer dövizler ve borçlu gUl 
ring bakiyeleri • • • , • J3.613.0'l7.02 19.867.912.80 

BazJoe tabvWerl: 
Qenılıte edilen evrakı nakUye ~ 
kal"fllrğ'L 1L 158.748.563-
Kanunun 6 ve 8 lncl mad- • 
delerine tevfikan Hazine tara,.. .1 
tmdan vaki tedfyat. ~" 12.064.611- 146.683.952-
Senedaı cUzdanı: 

Hazine bonolan, • .. • 'L. .370.200.-
Ticar! ııeneUer • , • , • • ,. 24.473.314.25 24.843.514.25 
F.Abam ve TabvUAt cUzdanı: 1 

A pıyentıı kar§rhğı esham ve L.34.501.820.23 
i Deruhte edilen evrakı nak. I 
{tahvllAt 1Ubarf kıymetle 1 

B Serbest esham ve tabvllAt L. 4.161 .092.15 38.662.912.28 
Avanslar: 

Altın ve dıivlz Q.zerfne avans 
Tah'rilAt Dzerlne avans. 

'L 26.5.959.40 
L.17.078.821.77 17.344.781.17 

1 
P.l\SıF 

Sermaye , • • • • ı 
lhtlyat akçıeı91 • , , • 

TcdavWdekt BanknoUar: 
Denıhte edilen evrakı nakUye 
Kanunun 6 ve 8 lııcJ madd~ 

terine tevfikan hazine tarafın. 
dan vaki tedfyat, 

Denıhte edilen evrakı nakUye-

f;L158.748.563-

L. 12.064.61 ı-

Kar§ılıgı tamamen aıtm olarak 1 

tedavüle UAveten vazedilen 'L. 19.000.000-

l 'i.000.000-
1.551.182.53 

baklyest. .. • • .. 'L 146.683.952-

Rceskont mukabili 11Aveten. ted " 6.000.000- 171.683.952.
vazed. 1 14.086,707.26 
Türk Lirası Mevduab 
Döviz l'aahhDdah: 

Altm tahvill kabil dövl%ler l;I- 1.723.58 1 Diğer dövizler ''e alacaklı kJ• 

\lrtng bakiyeleri • . , • • L.24.598.151.28 24.599.874.86 
l\lulıtcW • ı ı ı ı 70.240.257.23 

Meşhur Rus - Isveç 

TR 

MÜHİM 
il AN 

A PEZ 
L A S T i K ve Ş O S O N L A R 1 

taze mallarımızı bu sene de müşterilerimizi memnun etmek için bUyil 
fedakarlıklarla getirdik. Bütün toptan ve perakende mağazalarında b 

Iabilirsiniz. lsveç .,TRAPEZ.. fa\- rikas• 
• tıunnoıııumıııııuınııoıHOlllllllWlllUIDlllllIDIWuınnııııDJuaıınnınnııouıınııuııınınwıınıııııııauılDIUJDllW!IDUIWlllDinmınıuoınnıwıııııııııııııUDıt 

POKER_ 
PLAV 

-SAGLAM 

•• •• 
BUT UN 

, 
KES KIN 

•• • 
TUR KiYE 

ucuz 
YALNIZ BU 

TRAŞ BlÇAGINt 

KULLAN\YOR 

•·ınııııınııım~ıııınııııı-ım~-1111111 

Hakikatin ifadesi 

IKYV\f®~ ; kuvvetoe tutu o lUJ r'··· 
Söz değil, fiil hakimdir... --

Rlaecdarlar 
MııbteW 1 

4.500.000-
8.464. 71o.79 

297.1~-88 J -=-

Siz de yavrunuzu Çapa rnil f 
=- tahzar"atı ile besleyiniz. KurLJ1~1 
=" tarihi : 19 ıs Telefon : 403.~..-. 

1?!11~~.~. 6!'"'""1.9~13-.88--.: • ırıııınmıı@mm~mı ~rıııınıı:m~ııuıııw.ım~nı!,Jıııı~~uıı~ıımııımmıırnımınınıı1mınmımmnıımıınııırij1illl 1ıımı ~ ~ 
2 :Mart 1933 tarihinden lUl.>areo; 

Iskonto haddi yüzde l! 1-2 - Altı& Uzertne avana yüzde 4 ı~ 

~~, ---IAııl._...WlllllAllll""~"'"'--."""'""~-
Şukufe ıtrıyat fabrikası 

Sayın halk ve müşterilerinin Cu
muriyet bagramlarını kutlular. 

Fotoğraf cı !ara 

Elektrikli elektriksiz otomatik alfl
rninüt makine arıyorum. Yapan ve 
ya bilenlerin Beşiktaş Abbas ağa ls
mailiye sokak No. 11 Yusuf adresine 
mektupla veya bizzat bildirmeleri. 

Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlüğünden: 

Sivas - Erzurum hatlı üzerinde bulunan Eskiköy, Karagö1, J(J 
ve Çctinkaya istasyonlarının 1 111/ 935 tarihinden itibaren bet 

münakalata açılııcnğı ve şimdilik bu kısım üzerinde pazartesi P~ 
günleri mun~azam birer muhtelit tren işleti!eccği muhterem halka 
nur. (1549) (2526)_ 
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Büyük Türk UluSunun 
Cumuriqet balJramını candan kutlu/arız 

Bozkurt ve Halk Traş Bıçakları Sahibi 
Fenni Ardah Mehmet Salih Şirketi 

Yurttat! 
Türkiyede öz Türk isimli ve öz Türk sahipli bıçak yalnız Bozkurt ve Halk traş hıçaklarıdır. Perde arkasından 

yalnız Türk mıh bizim bıçaklardır, diyenlere inanmayınız. Verdikleri ilanlarda adreslerini, posta kutusu değil; 
isimlerini ve hatta işlettikleri lıçilerinin isimlerini de yazmalıdırlar· 

• • l -· '~ ~ ·,· 0 , ! • • .:_"" 
1 

• • ı • p • . - j, ., • ı • ' , A' • ~ • , \ ! /' •·.~.ı:\" • ~ . ..._. . : .. , • t • ~,.- - ~~· ·~ ~ ~ • ··~ ..... 

HAVA KURUMU PiVANKOSU 

TUN Gi ES i 
Müşterilerinden gördüAü rağbet ve teveccüh üzerine bu kere 

l(!şesini modern bir şekilde tevsi etmiştir. savın müşterilerinin 
a:ıvaretıerini diler. 
İUNÇAV G·ıŞES·ı 936 yılbaşı piyangosunda soo,ooo 

llrayı Avukat Bay FEVZiVE 

İUNÇAV GiŞESi 20,000 lirayı Bay CELALE 

İUNÇAV G·ıŞES·ı 22 inci tertip ikinci keşidede 30,000 
lirayı Bayan ADiLEVE 

İUNÇAV G·ıŞES·ı Birincitert:ip üçüncü keşidedeSo,ooo li
rayı taşçı ameıesinden Rizeli HCISEViNE 

Verdljil glbl her •Y da biletlerden sevlnmlyen hemen yok gibidir • 

Son defa 21 inci tertip 6 ıncı keşidede de 21039 numaraya isabet 
eden 12.000 lirayı TUNÇA Y GiŞESi Akay idaresinde makine müfettişi 
Bay Nihada vermiştir. 
Kişemizden bilet almayanlar bir defa qapacaklarz tecrübede 

sözlerimizin doğruluğunu göı'eceklerdir. 
Tunçay klşesi : Toptan ve perakende satış yapar müşterilerine fevkalade teshllô.t gösterir • 

Kişemize müracaat ediniz talih ve şans saçan müessesemizden istifadeye koşunuz. 
Bahçekapı dördüncü vakıf han karşısında No. 61 

Fİ N H İ S A R L A R İ D A R E S İ 8uradan5Liraya 
RANSIZ ŞAMPANYALARINI i N D i R D i 

1bptan Alanlara Tenzilat Yapılır. 

llayram Günleri Sampanya iJe Neşeleniniz ! 

~ • • ' •• 1 •• • • ' : ":/' '• ı'· :·. . ' ' ~ • ' 

Ad~Difilö ökitöd~rr 
Ve B el g ev şekli ğ-i n e Karşı 

il 

r ı 
Tabletleri. Har eczahaneden arayınız. 
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Sigorta Şirketlerinde Sigortalı Olanlara: 

Sigortalarına devam· suretile zarardan korunmak isti
yenlerin Milli Beastlrans tarafından hükUmetimizce 
verilen emre uyularak Yeni Postane arkası Türkiye 
Hanında 12 numarada teşkil olunan büroya bizzat veya 
taahhütlü ·mektupla müracaatları ilin olunur . 

• 

Son Müracaat Müddeti 
Föniks dö Viyen'de siQortah olanlar: 2 . 937 
Türkiye Mmi'de sigortah olanlar: .1 

Tarihine kadar müracaat etmelidirler. 

An ad 1 ara 
Anonim Türk Sigorta Şirketi Anonim Türk Sigorta Şirketi 

Sermaye ve ihtiyatı T. L. : 1.000.000 Sermayesi T, L.: 500.000 

Emniyet 
Ciddiyet 

Surat 
intizam 

kolaylık , 
ıstanbul, Veni Postane karşısı, Büyük Kınacıyan Han. Telefon: 24294 


