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~ ışoför yavaş! Clünıe koşuyorsun 
1 Eskişehir faciasından sonra 

l'ııg l- • 
... .. , 

°"ıuuya ~kili Anktmlya ~t ettiği sırada BCJ§'Vekilimi::le 
beni~ 

Ata türkün 
Yugoslav gazetecilerine 

~eyanatı 
~e ile YuaoeJavya araunda mevcut sağlam ~ü~bet
lllGn~ -~-milletleri arumda mevcut olması iktiza eden 
~· Ballmnlar bu ideale doğru ne kadar fazla 

"'loz~k=
0

ı;;:;--.. dün 
~ başlandı (Y..-4ündlde> 

•ktıe, Yugoslavya, Yunanistan, Romanya 

kanı harbiyeleri 
.ileler görtişecekler? 

l!tflşlıca maksat: 
~14kadar dört memleketin tama
:;•vetı mülklyesinl teminat: aıt:ına 
• acak teda'fOI bir blokun teşkili 

--... •asıarını hazırlamaktır. · 

'~ POft lbeteainin BOkrq "Bir ..keri menbaclan haber alındı -
~ ~ \P 'l'liddye, Yueoaıavya. Roman- ima söre, bu toplantnun bathca mak -

~~tandan mllrekkep Bal - wlr aJilreder dört men4eketin tama -~ ~ devletleri erkim harbi • 
~de ~fllrrette 6nGmilzdeld aym ae- miyetj miilkiyesini taninat albna ala • 

'-!...'llıılı d..:._~iuu :JUUken adim- .c:M tedafüi bir Wokun teflcili esaslannı 
~bedir: hazrrlam.ıktır.,, 

Fr:!1sada Blum kabinesinin 
uahtliye nazırı 

~llsker kaçağı mı? 
'-1-leııf gazeteıeran neşriyatı 

~ üzerine 
l'tı~~r hakkmda tahkikat yapll
~~ına mecburiyet hasıl oldu 
~ ~ (liuauaı) - Fransada 
~ er, ' • hil~etine muhalif ga
J. s!~ ~~~~eailc beraber it ba • 
titf.....~ ~ I>abiJiye Nazın Ro-
)t ~s·~hine tiddetli netıiyata 

-q'Yi! :VOllu "b" "kı.-.· di-le . ıaı ~ •yı,, 

~ ' nazınn umum! harp hcstıe •• 'rrr!en •bifeaini bırakıp 
'1t •t ' ftta ~Çbfını ileri sürerek 
ı,l'df. ' 0 risı,, bir lrimscnin mcb-

~ll leınıyacağını iddia etmit • 

~ttiıt:flt I~ 
~rf he -tlıı ta Ye tiddetli neft'İyat 
-~~ 1tdih ~da Franu.nm Lil 
~r~dı. -•lı: reisi olan dahiliye nazın 

lf.')~ bir ~i lllalcaınıarea tahkı'bt 
' ~ teııcr-ı 'Yon lrurulmuıtur. 
~ ~ trlı:tn Ganeıenin riyaseti at
,. lt'tlte ~ nıUrekkeptir. Na-

l41Qi 1lb tetkik edilmektc
dafaa Vekı1i Dala

Bt111na bUdiriıclıikten 1'ftJnaız DaMUye Ncmn 
1> ....... ,"'° . 

Dün de Izmir.de bir 
otobüs kazası oldu 

Bir kişiyi yarallyan şoför, içinde 22 kişi bulunan 
otobüsile kaçmağa koyuldu ve bir ar·abaya çarptı, 

iki kişi daha yaraladı 

lstanbul şoförleri, . Eskişehir kazasının mesu.lü 
şoförü şiddetle itham ediyorlar 

İzmir 30 (hususi muhabirimiz bildi
riyor) - Birkaç gün evvel Eek:iıebir 

yolunda birçok vatan<Uıın >-.. yatına mal 
olan kazanın acıklı intibalan henüz si
linmeden burada da, o kazaya benzer 
bir facia olmasına ramak blımttzr.: 

-ır 

Şahin isminde bir toför idare ettiği 
otobüse dün gece saat sekizde Tepecik 

1 

ten yolcu alnuıtrr. Bunlar hükQmet ö
nUne gezmeye gitmektedirler. OtıobUs 
süratle Gazi bulvarindan geçerken 28 
yqmda Nesimoflu Av~ çarparak 
yere yuvarlamıttır. Şofer Şahin, A'mt
mm çığlıklanru duyunca hemen otabll
stin ıJiklanm ıöndilrmUf, kaza yeriMea 
llntle uzakJaımaya ~ 

Oto1'U1Un içinde bulunanlar fDllre 
dımnuuu, bu silratli kqıp yUzGnaen 
kendi baılarma da bir feWret geleee • 
ğini ~ytemiıterae de Şahin bu s&lere 
kulak aaman:uı, delicesine otobtıail atır
milıtilr. 

Nihayet Kordona çıkmak ilzere iken 
otobüs karııdan gelen bit arabaµ ~ 
nuıtn'· Arabada tltlln dlalıaft .... 1 d 
Silleyman Faiz ile kamı LQtfiye balu
nuyordu. Otobilsiln §lddetle çarpması 

neticesinde araba parçalanımı. Silley • 
man Faizle karm yere yuvarlanarak ya 

BUyUk aanaylden en çok 
endi•• edenler 

Kunduracllardır 
KOçUk sanatlara 

kredi verecek 
bir banka 1 azım 
Büyük sanayi, küçük sanayii orta

dan kaldıracak mı? Bundan, en ziya
de endi§e eden, ayakkabıcı eanafıdır. 
Halbuki 1stanbuld& en kuvvetli esnaf 
zUmreei ayaka.bıcılardır. 

GUmrilklerin serbest olduğu, Avnı
pa ithali.tmm pek uetnca ve bol ola
rak, TUrkiyede satıldığı bir devirde 

bile, ayakkabıcıların mevkii s&rmıma.
mıttı. Hatti. ayakkabı kralı Bata, bu
raya geldiği mman, lsta.nbul ayakka
bıcı esnafmm kal'IIBmda fabrika a.ç
mıya cesaret edememişti. Diğer kü
çült sanattır A vnıpa sermayesinin 
kargısmda ortadan silinip gittiği hal
de, ayakkabıcı esnafına bir §eY olma
mıştı. Bu bahisler etrafında göriiştii
ğüm1lz bir aya,kka.bıcı ~yor ki: 

"- Son birkaç senedenheri ayak
kabıcı esnafı mUşldll vaziyette kal
mıştır. Gümrüklerin açık olduğu de-
virlerde, Avnıpa mamul.Atma rekabet 
ettik. Şimdi gUm.rilkler kapandı, milU 

'ikbsa.t devrine girdik. fakat gümrllk 
hudutları içinde ynkselen fabrikalar 
dan zarar görüyoruz.,, 

Bu zatm ifade emek istediği dava, 

ralaıumılardır. Tüccann yarası çok a

fırdır. Otobilsün de ön kısmı hasara 
uğramııtır. 

··a*••••• 1tı1r la*711aa 
gcçfnnftler, hc!m yolculudan ikiai ba-
yıtmııtır. 

22 kişinin hayatı ile oynayan •oför 

Şahin yakalanmııtır. A vram ile Tüccar 

Faiz ve kanaı hastaneye kaldı:nınUfllıı, 
dır. 

lstanbul şolUrlertnln 
-fthilllllan .. 

Uç gtindenberi sörfiştütüm 
seler, Eskişehir yolunda g~en f 
üzerinde muhakeme yürütmekle m 

(Derıamı 4 ürıciiM) 
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SON EHLİSAIJİP 
• 

MUHAREBELERi 
:Mareşal ABDen-
1 bl Fıırstlnda 
İTürk ordusuna 
~ karşı nasıl 
1 harbettl? • 
ive nası om uvaf-

fak oDdu? 
Bütün Türk 

askerlerinden 
soruyoruz: 

Bir lngiliz kaleminden çıkmıt o
lan bu eseri okuduğunuz zaman 
doğru veya yanht yerlerini bize ~ 
bildiriniz. Bu yardnnmız tarihin 
karanlık kalnut sayfalarmı aydm· 
labnıt olacaktır. MarefGl AZlenbi 

Pazartesi günü ba•lıyacaQımız 
bu muazzam eserden bir parça : 

Ustü keten, altı kauçuk IAstik a~ TayyaremJz haval&Ddıktan eonra içeriye dofrU döndük. Gazza lllt1kame.. 
UJUI Javnldık. Alçaktan uçuyorduk. TQrkler sahra mutpaklarmdan b&fka elleri 

bılar meeelesfdir. Msmleketiınizde teş. il• geçeni tl8tlhnUze fırlatıyorl&rdL KUJ"IUDI&r, Af kanadımızın ucunda bir 
vikr sanayi kanunundan ist.Jfade ede- kaç delik açtı ve bir top mermisi urcıJt öntımllzde patladı. Tayyareye lcarfı 
rek birkaç listilt ayakkabı fabrikası atet etmC!ldnl onlar da bizim gtbl. beDOS 6ğrenmemlf olduklarmdaD bombardı.. 

( Devanu 6 ıncula) mana pek aldmf etmedlm.. KUl'JUD yatmurunun verdlll Dk tellf geçince ken. 

B I • dimi toplayarak b1ru aptıya bakayım dedim. Daha ba§mıı çevirir çevirmez er 1 n bir ma]dnell t11felı buzmeal kUyrul'um.UZU, mtmım dayalı Olduğu yerden altı 
parmak öteatnl delik de§f.k etti. Yerimden §Öyte bir ınçrar glbl oldum. 1 

konuşmasında Ağzmıdan dökülen 86zlerin mahlyetlni .Oylemeğe lllzum yok.Bunların ne ola. 

J bllecetini elbette anıamıpmmbr. Hemen ytlkııeldik ve Biruaaebl'e dotru yolu.. 

.._ 1 ff ) muza devam ettlk. 
~ manya ve a yanın : "----------------- 1 

mem°::kt~~!~adıtı 1 Pazartesi günü başlıyor j 
~---~) 



ltalyanın müstakbel rakibi: 
ispanya l 

İspanyol asilerinin reisi general Fran.ko'nun son beyanatını okudunuz mu~ 
Galebe çaldıgı takdirde, komünizmi bastırmak •çin gayret iÖl>tcren bazı rejimle
ri taklit edeceğini söylüyor. Fakat, bu "bazı rejimleri,, , başka sahalarda da 
kopye edeceği anlaşılmaktadır. Çünkü, F'ranko, İspanyolların yalnız ispanyada 
değil, hudut dışında (la oturduklarını, bilhassa c~nubI Amerikanm bir~ok memle

ketlerini teşkil ettilderini söylüyor. Filhakika, ispanyanın muauam bir tarihi 
vardır. öyleyse, şimdi de niçin beynelmilel bir siyaset oynamasın? Nitekim, asi 
general, böyle bir rol oynayacağını söylüyor. 

Osmanlı tarihini gözönüne getirin. Bilhassa, Akden'izde donanmamızı şerefle 
dolaştırdığımız Barbaros, Turgut zamanlano.ı düşüniln .•• Eğer muharcbclerimi.zin 
yansı (şimdiki İtalyanın anasınnı teşkil eden) Cenevizlilerle, Venediklilerle ol-

duysa, diğer yansı da,, İspanyollarla olmuştu ... Oıılann. cofrafya cihetinden bi· 
ze uzak hulunmalanna rağmen_. 

İtalyanlar, A'kdenize (More Nostrum - bizim denizimiz) diyor1ar. Uk\n, 
tarihte bu deniz elbette, ayni zamanda :f.spanyollarındı. Yatoız o deniz mi ya? .. . 
Oky~noslar bile onlanndı ... Amerikanın ka§ifleri ve ilk fatihleri İspanyollardır .. . 
Bu kavim, İngilizlere nefes aldırmıyordu. Ancak "namağ!Qp Annada,, isimli 

muazza·m donanmalarının bir talisizliğe kurban giderek büyUk Britanyahlar ta· 
rafından yakılması üı;crine, h!kimiyetle rini kaybettiler. !fi gittikçe tavaattı1ar .. 

Fakat, yeni bir rejimin gelmesinden bir müddet sonra, ispanyanın ne vaziye 
ti geleceğini tasavvur ediyor musunuz? Evveli, işçi sınıfı, artık bütün salahi-

yetlerini kaybedecek, geceyi gündüze katarak bütün bu yıkılan ispanyayı tamir 
etmeğe mecbur tutulacaktır. Fakat, difer taraftan, orada da Jtalya tertibi bir as
keri nıh biiküm sünneğe ba§layacaktır. 

Bu ruh, son deYrc kadar lltlnci sınıhre tabi bir memlekt olan halyayı nasıl 
:fn.ıiltcuye kala tutacak ve fütı.ihatlara ~iriıccck bir muazzam devlet haline eetir 

diyae, tapa.oya da, ayni çeşit iddialara bl.§1.ayacaktır. Tarihini anacak "Dilrtya
mn birincisi ben olacağım!., diye iddialara girlıecektir. 

Netice? .•• italya. galiba, kendine bir müttefik edinmek için girlttiğt lapanyol 
ulterinc yardım sanpndan en mllthit bir rakip elde ederek çıkacaktır. 

Ayni evaafı haiz rakipler, aralannda en fazla bo&upnlar olur: lkiıl de Lltin, 
ikisi de Akdenizli, ikisi de f aıiıt .. Bu iki ahbap çavuılann bot geçineceklerine 
kat'iyycn ihtimal verilemez! Hüte7in F..- TANUR 

Cumhuriyet bayramı mUnasebetUe 

Ankarada yapılan 
güzel geçit • 

resmı 
T arede a lı an araşütçü 

genç kızın Atatürkümüze 
hitabesi 

. Ankara 30 - Cumhuriyetin on dör·ı 
düncü yıldönümü co,Şkun merasimle 

kutlulandr. Halk sabahleyin erkenden 
yollan kaplamış bulunuyordu. 

Büyük önder Atatürk saat on ikide 
Millet Mecliıine ıeldi. Yollarda birik • 
mi§ onbinlerce halk tarafından alkıılan 

dı. Millet M~clisinde yapılan tebrik me· 

rasiminde Yugosla• baıbakanı, Sovyet 

Rusya havacılık tetkilat reisi ve yaıtla

rmd.aki zevat da bulunmuflardır. Ata· 
tijrk misafir Batyckil Stoyadinoviçin 

Geçit resminde bir planörlü birkaç 
tayyare ile ü~ planör tayyareden uçtu. 

Bundan sonra geçit resmi başladı .. 
Evvel! izciler, sırasile Tilrkkuşu tale· 
heleri, askeri kıtalar, po!.l.sler, topçu -
lar, %trhlı otomobil müf rez-eleri, motör
ıu kıtalar, tayyare toplan, nakliye oto
büsleri geçti. Çok alkışlandılar. As -
kederden ıonra 11Unri ve piyade olarak 
millt kryafetlerile köylüler ıeçtiler. Ge
çit resmi bittikten sonra Ankaralılar !le 
hirde dotaıarak büyük tezahürat yap -
tılar. 

tebriklerini kabul ettikten sonra bir ---K-----.-.-------
miiddet görü1mü1lerdir. Tebrik mera - Ö m U r den 
aiminden sonra Atatilrk geçit meydanı- b • 
N tcreflcndirdi. Vekili er ve misafirler en z 1 n 
de tribünde yerlerini almıılardı. 

Gesit rcami Sabiha Gökçenin tayya
naile yaptıft uçuılarla batladı. Uç tay
yareden on beı paragUtçU atlayarak -

meydanın yakınında indiler. Aynca do· 
km tayyareden de brier paraılitçU at· 
ladı. Bunlardan UçU kızdı. 

Geçit reımi baıtadıktan sonra ilk ka

dın paraıUtçU Bayan Yıldız 400 metre

den atlayarak koeu meydanına indi, e

lindeki buketi AtntUrke vererek şu söz· 
leri söyledi: 

- BUyük Atatürk. Geçen yıl "Türk 
çocuğu her işte olduğu gibi havacılık· 
ta da en yüksek glizeyde gökte seni 

bekliycn yerini az zamanda doldura -
caksın. Bundan gerçek dostlarımız se-

vinecek ve TUrk ulusu mutlu ola::aktır,,. 
buyurrntt§tunuz. Bu gn··e uğurunda çır 
pman Türkkuşu çocuklarının saygı ile 
b:ığlıhk duygularını lCıtfen kabul edi
niz.,, 

Haheşfisinnın 
ilhakını taıu .vacak 

dev~etler 
Dcyli Ekıprv, gnzete&i yazıyor: 
Yugoslavya, Romanya ve Lehistanın 

bu hafta içinde, İtalyanın Habeşistan 
!zerindeki hakimiyetini resmen tanı -
malan beklenmektedir. Ru suretle Al
manyayı takip etmit olacaklardır. 

On sekiz ay sonra 

Almanya hakiki 
benzine muhtaç 

olmayacak 
Almanyanın hava nazırı general 

Göring kendisine tevdi edlJmlş olan 
yeni dört stnellk sanayi pJlnı hakkın
da bir nutuk söyliyerek czciim'c de· 
miştir ki: 

··- Bu plan Almanyannı {erefinl Vt> 

Alman milletinin haya'tınt temin et. 
mek içindir • ., 

General G:.iring daha s ınra: 
"J\cimürc!en benıin çıknracağıı 

Fühı·erin: 

(O,ı sekiz nrdn Alman brnıini hazır 
olacaktır n• hu snhaua müstakil ol:\· 
cnğrz)' sözUnU yerine getireceğim. Al · 
manya kömUrU, kerestesi ve m:ıdeıı 
~anavi: Alrnanyanrn yeni hırm ma~rJ·· 

fnbriktılarının •emelini t~<ıkit ed<'cclc
tir.,. 

rtalwl'll~• ak al" r 
General Gtirlngln sllyJedlıll :nıhık 

Ita lyan matbua tın da ku'"''<'tlİ bir akis 
yapmıştır. 

l\orycra Dclle. ern gnzt-fosi. bunun 
Yiik.ıek sira~aı ehemmiyeti hai7. biı· 
nııtu :< olduğunu blldirh·or. 

Ilütiin gazeteler, nutkıın mfo~tc>mle· 
ke hakkındaki kısmrnı bilhassa kayd
etmektedirler. 

HAlfüR - Akşam postası 

Izmirde de bir 
otobüs kazası oldu 

(Baş tarafı 1 incide) f 
gul. 35 yurttaşı çıtarın bir he\·esc kur. 
ban eden şoför, Kski§Chirde müddei. 
umumi tarafından sorguya çekildiği 

bir sırada lstanbulda halk, şoför Ah· 
mcdin cezasını tayin etti: 

- A8mah •.. 
- Çoluk çocuğu He kanına girdi. 

fi ailelerin cesetlerinin başında idam 
etmeH ... 

Kahvede, tramvayda, yolda, lo. 
kantada görüşülen üzerinde münaka
şa yapılan günUn mevzuu hep Eskişe. 
bir faciası .. Nasıl günün mevzuu o1. 
masın? Bir tekinin eksilmesine rarı 
olmadığımız nüfusumuzdan otuz be
şinin tren boyunda, bacakları, kolları. 
beyinleri dağılmış bir halde yattıkla. 

rrnı görünce nasıl içimiz .sızlamasrn . 

nasıl yanmıyalım? 

Diln, mes!ekta~larrndan hirfnin 
sebep ol~uğu kaza hakkında şoför!~. 

rin n~ düşündüklerini öğrenmek is
tedim. Bundan başka beni bir §eY dn 
ha şoförlerle görüşmtye sevkedfyor -
du: 

Ağzına kadar yolcu ile dolu olan 
bir otobüs tren tekerlekleri altında 
sürüklenip parçalandığı ve yolcnlarm 
yarısı ölüp yansında da hayır kalmı. 
yacaK derecede yaralanmalarrnu rağ· 
men şoföre bir şey olmamış, hatta 
burnu bile kanamamış ve kaçıp ku'". 
tulmuştur. 

Bu gibi kazalardan şoförlerin ek
seriyetle yara.sız, beresiz 'eya gayet 
hafif yaralı çıkmalarına mukabil ge. 
ride oturan yolcuların kazaya kurban 
gittiıderini birçok defalar görmüş, o. 
kumuştum. Şoförün kurtuluşunda 
me11l.,kt bir tedbir mi vardı? 

fak.simden geçerken otomobilin 
içinde dünkü Haberin resimlerine dat
mıı olan bir §Oföre yaklaşbm. Adı 

Abdulah .. Okumakta olduğu kazanın 
te8lri altında olduğu yüzünden akı
yor •• fıJöl'd.-ı 

- Şoförler bu gibi kazalarda ek. 
serlyt1tle neden ucuz kurtuluyorjar? 

- Şoför direksyon başındadır. 

Tutuadutu, Uıtinat ettiği bir yerdir. 
Bundah başka herhangi bir kazayı 
yolculardan daha evvel hisseder. Ol. 
doğu yerde direksiyona sımsıkı tutu~ 
nur. Yolculara gelince bunlar kaza 
nın olacağından ekseriyetle habersiz. 
dirler. Boşta, hiç bir yere tutunma
dan oturduklarından herhangi bir sa. 
deme vukuunda, p.:ır~alanan otomo. 
bil veya otobüs içinden sağa sola fır
lar. Bacakları, kolları kınlrr .. Şoför 
l!e mahfuz bulunduğu yerde, o kısım. 
la beraber devrilir, istinat nokl.ruıını 
bırakmadığından kuayı o derece teh. 
liksiz atlntahillr. 

Tanıdığım şoförlerden Ziya iki 
sene enel Romanyadan Macari.!tana 
giden şose Uz:erindc 120 kilometrf! 
ilerlerken ufak bir \'irajın ıslak · olu
~undan tekerlekler kaymış, otomobl! 
soldilkl ağaca çarptıktan sonra ağa. 
cın tepesine fırlamış ... Ziyanın yanıı1. 
da ôturan adamın be1i kırılmış, vlicu
du muhtelif yaralar almı§ olmasına 

daşlarıru kurban etmiştir. 70 - 80 
kilometre aUratle gelen bir trenı~ ya. 
rış ettikten sonra onun yolunu kesiıı 
hattan geçmeyi şuuruna sahip bir in. 
san hiç bir zaman dUşünmez. Araba 
3;; yolcu ile hat üzerine !ıjıkınca te
kerleklerden birinin raya takılması v• 
ya vites değiştirmek için kalan zaman 
şoförün hesabına olmamış, tren gelip 
çatmıştır •• 

- Şoförün yarasız kurtuluşuna 

ne dersiniz? 
- 1'all, bir harika derim. Kendi. 

sinin atlayıp kurtulduğ'una göre ben 
bunu böyle görüyorum .. 

Taksim şoförlerinden KAıım tle 
görUştUm. Diyor kf: 

- Araba hat Uzerindl.?n geçerken 
mnkaı:ıın kırılmasını önlemek için 
ynvaş geçti ise şoför hesabında yanıl 
mış, lıaza olmuştur. ŞoforUn kurtu
luşu da lokomotifin çarptığı yerin ak
si isti1'amette oturuşu ve tutunduh 
bir yere snhip olma.c;ıdır. Kurtulma da 
direk..ı;;iyonn tutunmanın büyük bir te. 
siri vndır. . 

Sirkeci şoförlerinden 2218 nu· 
maralı Muiz de, şoförün daima bir 
istinat yeri bulunmasının ~rnrtulmadrı 
büyük bir tesiri oldufunu söyliyerf'k 
dedi ki: 

- Bursn şoförleri ,.e diğer şehir 
şoförleri daima yarış yaparlar. Bun· 
dan başka lılr kısmı ehliyetli ve ter. 
rübeli olmadıklarından hesapları da 
yanlıştır. Servise yeti~elıilmek için 
süratli giderler. 

1066 7.A!ki şöyle bir hadise anlattı: 
- lki sene evYel Sultanah!llettP 

iki otomobil çarpıştı Makineler par. 
çnla::ıdı. Şoförlere bir fey olmadı. 
Çür..kU direksiyona tutunuyorlarü 

Ben Muiz ve Zeki ile görUtürken 
Civan Ali Sirkecideki bütün şoförleri 
çağırdı. Yeni postahanenin arkasında 
otomobillerin ara~inda bir "meclfs• 
meşv~nt,, kuruldu. Tam bir saat Es
kişehrde~i facianın dUn Haberde ~ı. 

itan re.simleri üzerinde yazıları oku. 
yarak bu kazanın muhakemesi yapıl· 
dı. 

Bir şoför Demiryolları idare111n1 
suçlu çıkarıyordu. Dağ başındakt 

geçit yerinde trenin geldiğini göste. 
ren bir işaret bulunmamac;ının bu ka. 
:r.aya sebep olduğunu söylüyord•J. 

Otuzdan fazla şorör şu maddeler
de ittifak ettiler: 

1- Şoförün kurtuluşu harikadtr. 
Direksiyon başında ve makinenin 
çarptığı cihette oturmayışının .: \ bun 
da bltyilk tesiri vardır . 

2 - Yarı~ yapması bir delilik. 
çılgınlıktır. 

:~ - Bu kazada, meslektaşımız ol. 
masına rağmen hakikati ı-öylüvoruz. 

Şoför haksızdır. YarıŞ yaptığı, düdük 
çala ~.ala (ift makine ile flerl,ycn To. 
ros ekspresinin önünden geçmiye sa. 
vaşm ısr suçun kendisinde olduğunı 

delildir. 
4 - 3;:; ,·atandaşı yarış hevesin~ 

kurban eden şoför en a~ır fe1.aya çar. 
pılmalıdır •.. 

Yekta Ragıp Önen 
ra#men kendisi yalnız başından hafif ------------
bir yara almış .• Şimdi kendisi ıstan. Ciftalan 
butdadır. Hususi bir arabada çalışıyor · d 
hlHil. Yukarıda da söylediğim gib: köyünün erdi 
Ziyanın direk.,iyonu bırakmayışı ken. 
dlslnin ucuz kurtulmasına se~p ol- ıstanbul sayıc:ıv-

Meıroba 
Yapıl.an tetkikat ilerledl'kç.e q,1f 

mtf ki, piyasada menba BU]l'U dlı' 
tılan fi~cl.er menba auw değU/W· 
lar, memurların gö;;U imUtlM 
bo,ııltıln14.9ı kap ederken, bU 
™'Şgul olanlar ewel-0e do'ld 
§'i§elere "Menba "uyıulıu',, cıo 
ba8f1ltflar -veya etiketi yapııtı 

/atan'buZ halkına · Terlroa 
menbtı auyıı diye içtrtma bt4 "' 
lar, ,Upheaiz ki, cearalannı gli 
lerdir. Gijreceklerdir anıa1 ff 
geçmif bulunacaktır. 

Geçenlerde gautMılzde .• ''K•r• 
lık 1dmyııger tte diyor1,, ~lı~ı 
da çıkan yaaildrda Jstanl1Ulda 
olmıyan hiçbtr ıeyin mevout ol 
iddia ve lnı arada menba aul4 
da bahsediliyordu. Bıı ı:ot, su'ltJf • 
rinde yapılan aohtekdrlığm. §e1di"' 
lattılttmı sonra diyordu ki: ''
m.Uni olımr.ıak .;steni11orscı, rneııb' 
larınm nakil ücretlerini indir 
<lir.,, 

Bu zat, gene o ycızula, )TakOcı 
1Jcd.ava doldurulan bir danuıca1ıO 
çıkma par~, girme para.81, bilm~ 
resmi diye muhtelif iskelelerde (1 

para yckıinmıun bir danuıcanat!O 
ktcnt.Ş1t geçtiğı,.ı ~aref erliyordı': 
kilrot bıı ise burıım dii:eıtilmcs1 • 
damacana mı11un daha ucuza f)1{11 
mcsine çalı§ıim<1.1tı zomri dcmel• 

YakacıTdan, da.ha bilmem tıt. 
bin bir zahmeto katlanarak getirıı 
:1uyu satmaktansa, sahtekarl(Sr 1'.Jt 11 

suyunu tt/ak ve bMit bir "'""',,...
menba &'uyu haltn4' aokacakkJT fi 
kdrlı i§ten va::geçmiyeceklerdif· 

Kontrol şiddctlcndirilmelidif, 
kat, a11ni IKlmamla derdin k~I# 
halledilmesi de la::ımdır. 

Hlkın oostıı 

Romanya KrB' 
Pra{lda 

Neler J{ÖrUşttt t,. 
Prag 29 - Ne§redflen bir ~ 

ıöre, dün Romanya kralı Karol ~' 
koalovakya cumhurrelsi Ben .. 
memleket dıtitleri bakanı K~ 
Antoneako arasında ıeçen siya.S 
katlarda iki memleketin harici .ı r 
ni alikadar eden bUtUn meaeleltf• 
çUk antantın siyasası ve Avf1jP' 
yasctlnin en mtihim meseleleri ııı 
bahsedilmiştir. 

Bu arada Yugoslavya ile sıkJ l1it 
laıma ve önümibdeki aylar •~ 
devam ettirecekleri ıiyaıetle al 
meseleler üzerinde tam bir aııJ 

görillmüttilr. ~ 
Garp devletlerinin önümiUde~ c 

rilımeleri hakkında, Küçüle Arıta" 
işleri bakanlarının ıon konf eranll o" 
aında çizilen aiyuete bütün ~ 
müttefik devletlerle birlikte yU tft· ~ 
devam lüzumu tebarüz ettiriltttif ~ 

Uç devletin, ayni zamanda. 0rı;ı1. 
rupa meıeleelrine, Roma protol< 
imza etmiş devletlerle ve Alttt811rıı.ıi 
teşriki mesai için hüsnü niyet sa 
duklım da tebarüz ettirilmiıtir· t:' 

·rıt 
Di~er devletlerin dahili lşterı tJC' 

ntmamak ve muhtelif nıcınlek• 
jimleri arasmdaki mücadelcde

11 

kalmak hakkında evvelce a1ınttt1f 
karar teyit olunmuştur. 

. . ı·k bit KUçilk Antantın ııstema ı 
· k' f · · • ve ele te ın ışa ı eserme. ııyası 

alanlarda devam olunacaktır. 
la rına bizzat 

muşt~ Peki Esklşehlrdekl kazada köyUll•rca Askerlik 
yalnız şoföriln kurtulu~una ne der. anlatıldı •• t• 
sin 7 İstanbul saylavları Ankaraya hare • m U d de 1 

ketlerinden evvel İstanbul civarındaki fdf 
- Söylediğim gebepten başka bir B 1 lk d ttırt 

bir köyiln dertlerini dinlemek için biz· e ,. 8 a 8 r 
şey göremiyorum. .._ ,tı~ 

.... f"" Ah t tr,nl• t zat gitmişler ve köylüyü dinliyerek An· Bru""ksel 29 (A.A.) HükO_stıtıı'. - ~o or me .. yarı~ e _ 
karada teşebbilse karar vermiılerdir. k k l"k Uddeı miş .. Bunu nasr1 kar ılar.sın? ararname ile at er ı m .,/ 

Bu köy Kemerburgazın Çiftalan lcö- r, 
- Yarı§ druma tehlikelidir. Şo- mııtır. . frıclı 

b. yüdür. Köyiln derdi toprak ve araz· Piyade, avcı ve bı·sı"kleth e !ör Anmet büy•e ır yarış yapmıtıSrı " 
t b 1 meselesidir. Bu köye ciden kadın ve da. n böyle ıe. ki.z a.y yeri_n. e .. 185•1:10~ ~lll'ınra bir hareke te u unmuştur. erkek İstanbul saylavlan bütün köylil· k d D ğ b tun " r. 

- Cezası?... U d" 1 . 1 1 
f k görece ler ır. ı er u dit• ır; 

• y ayn ayn ın emıı er ve on an ev a radı. 12 ay hizmet ed.ec_ekler b"'~ ı - Onu kanun tayın edecektir. .. 
lllde sevindirmiılerdir. Saylavlar köy • dan baıka vücuda getırıleeek " 

Ben şoför Abdullah ile göriişiir. JUye dertleri it-in hUklımet nezdinde te- hkıt- ·· ·· ·· dckı" sert• ., 1 
.. C ı :ı name a iııUTil onumuz ı.t•" 

kcn eski şoforlerden emn ya!.laştı ıebbilste bulunacaklarını ve bu iıin mu .. ha b"k dilcce" ~ 
Görüsmemizi dinledikten sonra söze gıcından ıtı ren tat 1 • e 44 

_ hakkak ııurette halledileceğini vaadet • çika orduıu efradının mıktarı 
Qöyle karı•tı: · 1 d. ~ 
";# v mış er ır,. §idir. 

- Anndoluda otobüs ve otomobil Köylüler, saylavlarımızın bu iti in • --- t11"'f 
kullananlarda trenle yarış etmek A. taç edeceğinden 1Uphe etmemektedir • ZA Yt - DUkkAnıma ait 1,f!'ı 
teda bir illet, bir ha~tnJık hnlln1 nl- lcr. Bu suretle Kcmerburgazın Çiftalan cUzdanlarını zayi ettirn. ven JctıS''·-' 
mıştır Ilu yeııi1rniyen bi: hırst:r. Şo . çiftliği civarındaki bu çok şmn köy ğımdan eskilerinin hUkmil yo i l"i 
för Ahmet de böyle bir hırsa vatan· büyük bir &evince kavu§acaktır. 1 €dimekapıda kab"e' 



Yunanistana 
ihracat 

iktisat Vek Aletinin 
mUhfm bir tamimi 

Altı yeni istasyon 
daha açılıyor 

Bunlar Sivas - Erzurum ve Malatya - Çetin 
Ankara 29 (A.A.) - İktisat vekile- Ü J d d 1 

tinden: Bedeli bankaya yatırıldığı hal- kaya haf farı zer 0 e r 
de tediye tarihinden üç ay zarfında Yu- Cumhuriyetin sarsılmaz dcmiryolu} istasyonlarını teıkil etmektedir. 
nanistan dahiline alınmayan mallar hak siyaseti iki gün sonra yurda altı yeni Diğer istasyonlar Malatya - Çetin· 
kında Yunanistan maliye ve iktisat ve- istasyon daha hediye ediyor. Altı yeni kaya hattı üzerindedir. Bunlar da Ke
kiletleri tarafından aşağıdaki karar a- istasyonu biribirine bağlıyan iki hatta sikköprü ve Hekimhan istasyonlarıdır. 
lınmıştır: daha 1 sonteşrin pazar günü şimendifer Sıvas - Erzurum hattı üzerinde ye-

Kanunen salahiyettar bir banka ma- işliyecek ve bu hatlar bu suretle umu- ni istasyonlarda şimdilik haftada iki 
rifetile parası tediye edilmiş olan mal- ma açılacaktır. defa pazartesi ve perşembe gilnleri, Ma 
lar, hesapları tesviye edildiği tarihten Bu altı istasyondan dördü Sıvas - . 

latya - Çetinkaya hattında açılan ıs · üs ay zarfında memlekete, istihlak edil Erzurum hattı üzerindedir. Hattın Eski 
M taayonlar arasında da - gene şimdi • mek üzere, ithal olunmadıkları takdir- göl, Karagöl, Kavaklı ve bu hattın a-

de, on misli gümrük resmine tabi tutu- latya hattile birleştiği nokta olan Çetin lik - haftada bir defa perşembe gün · 
Jacaklardır. kaya istasyonları yeni açılan kısmın leri tren işliyecektir. 

Bedelinin yatırıldığına mütedair ban- - Y_ı...:l..:.;d...:.ı_:r~.-m--m-a_h_k_e_m-..,...-e""'.'ı_e_r_d_e ____ _ 
ka tasdiknamesinin, malın memlekete 
girebileceğine dair Yunanistan bankası 
nm vesikası altında bulunan tarih, mez
kUr mühletin mebdeidir. 

Yukandaki karana alınmasından ev
vel parası yatırılmıt olan mallara ait 
üç aylık mühletin mebdei iıbu karar -
namenin neşri tarihidir. 

Ankara 29 (A.A.) - İktisat VekSle-
tinden: 

10-11-935 tarihli Türk-Yunan tica 
ret anlaıması mucibince Yunanistan
dan Türkiyeye ithal edilecek malların 
ödenebilmesi için tedavüle çıkanlmı1 

olan ••Bons de Caisse., lerin 31 kinunu
sani 1937 tarihine kadar muteber olma-

lan ve gene mczkQr anlatma mucibince 
başlamış olan hususi takaslann mezkQr 
tarihe kadar ikmal edilebilmesi Yuna-
nistan bankasınca da kabul edilmiştir. 

Gazeteciler 
için yasak! 

.Matbuat cemiyeti ıdare heyeti, Yu 
goslavya Başvekilinin şehrimize mu
vasalatı esnasında Jstanjul vallsile 
emniyet direktörü tarafın\!an bir ga-
7.ete fntoirafçıaıaın istasyondan ~ıprı 

çıkarılması ve diğer gazetecilerin d A 

istasyona girmelerine mü:-.u .. naat edil 
mesi hadiselerinden dolayı :azım geleıı 
makamlar nezdinde teşebbüs icrasına 
karar vermiş ve bu teşebLU.sleri yap
mağa Ankarada bulunan < ~miyet rt' 

isini memur etmiştir. Cemiyet idar · 
heyeti. aynı mahiyette bi:- hadisenin 
dün de vukubulduğunu bir telgrafla 
ahi.kadar maknmlnra bildirmiştir. 

Şirketi Hayriye 
talebeye kolaylık 

gUstermeğe başlıyor 
Şir!cetihayriye mii§terilerinin en aa

dıklarından olan talebeler için çok mü
him bir karar vermiıtir. tlim ordusunun 
tatil günlerinde ıezmek ve eğlenmek 
haklarını gözönüne alan Şirketihayriye 
onlann cumartesi, pazar ve bayram gün 
lerinde de tenzilatla seyahat edebilmele
rini temin için yeni bir paso ihdas et -
miştir. Bu pasoların talebeye tevziine 
başlanacaktır. 

Mudanya postala
rında yeni tarife 

Devlet Denizyollan idaresinin Mu -
danya için yapacağını yazdığımız kı§ 
tarifesinin tatbikine pazar gününden i
tibaren ba§lanacaktır. Bu tarife ile kı~ 

Sinemada düşürülen 
90 liranın hiki yesi 

Bir kovalamacadan sonra altı 
ay hapis cezasile kapandı 

Evvelki gün Beyoğlunda bir sinema
ya giden Faik oğlu Bekir isminde bir 
za.t iç cebinden çıkardığı ve birkaç 
saat evvel bankadan aldığı on tane on 
liralıktan birisini gişede bozdurduk -
tan sonra doksan lirayı pantalonunun 
cebine koymuştur. Lakin içeri girip 

de beş on dakika sonra elini cebine 
atınca paraların yerinde yeller estiği
ni görmUı ve bütün ceplerini aktarma 1 
etmesine rağmen gene bulamayınca 
belki dtiiUrmüşUm.dUr zanniyle dışarı 
çıkıp gişe memuruna sormuştur. 

Gişe memuru, kendisine biraz ev -
vel elinde bir deste on liralık bulunan 
bir adamın polis tarafından yakalana
rak karakola götürüldüğünü söyleyin 
ce Bekir hemen karakola IDofmUftur. 

Gelelim vak anın diğer safhasına: 
Yirmi beş yaşlarında, Yenişehirde 

kahvecilik yapan ve hırsızlıktan sabı· 
kalı bulunan Nazmi oğlu Hayati 
- kendi iddiasına göre - ~kcr almak 
üzere çıkmı§ ve bu arada bir de sine
maya gitmek istemiş, tam bilet ala -
cağı zaman ayaldannın dibinde bir 
deste on liralık bulunca sahibine ve
rilmek UT.ere parayı kara.kola teslim 
etmek için dı§an çıkmış. 

Vak'a şahitlerinden makinist Mika
elli de hadiseyi cürmümeşhut mahke
mesinde §Öyle anlatıyor: 

GQ,,._o......, 

6,28 

alo 

C:t<.ıı>caın .Bat~· 
17,09 

fml&Jı 

'- 15 06 11 M H,49 17,09 18,43 4,48 alo • • 
t ... ~ •• lS8 6.49 9,40 12 00 1.32 11.40 

- Ben gi§ellin yanında dururken 
Hayatiyi elinde bir deste para ve bu 
parayı ppkasiyle görUlmiyecek şekil
de örterken gördüm. Kendisi gişenin 

yanından geçerek arkadan dolaştı, bu 
hal beni daha ziyade şüphelendirdi. 

Evvela paranın gişeden çalındığını 

zannettim hemen Hayatinin arkasın -
dan çıktım. 

Melek sinemasının sokağına saptık, 
orada duran bir memura Hayatiyi i
şaret ederek tutmasıru söyledim, me-
mur suçlunun sabıkalı olduğunu bili
yormuş, yanına gidip tuttu, fakat bu 

sırada bana meseleyi sorarken Haya
ti birdenbire t.:ırhyarak koşmıya baş
ladL Haydi bia de arkasından. 

Kop.rken dQfttlm, kallrtıfmı zaman 
yüzüm muhtelif yerlerinden yaralan -
mıştı. NeY&;, gene koşmaya başladım, 

polis memuru benim önümde koşu

yordu. Bu suretle suçlu önde biz ar-

kada, Sakızağacıru geçtik. Nihayet 
Hayati kurt.uluş yolu olmadığını anla
mış olacak ki, bir apartımanm kapı

sında durdu, polis de kendisini yaka
ladı. Karakola gittiğimiz zaman üstün 

de para çıkmadı, ikinci bir aramada 

ceketinin kolunda 7 tane on liralık bu
lundu. 

Mahkımall• 

Hayati cürmUme§hut mahkemesine 
getirildiği zaman parayı yerde buldu
ğunu söylemekte ısrar ediyordu. 

Hakim sordu: 

- Peki, niçn kaçtın? 
- Karakola gitmek için. 
- Karakol bu kadar uzak mıydı ? 
- Arkadan sivU bir adamın koştu-

ğunu görünce parayı benden alacak 
zannettim, karakolun yolunu şaşır
dım! 

mevsimi müddetince Mudanyaya haf:a: GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? 
da dört posta kalkacak, bunlardan hırı 

Hiı.kim, Hayatinin suçunu sabit 
gördüğünden 6 ay hapsine ve 6 ay da 
nezaret altında bulundurulmasına, bu
lunan paranın sahibine iadesine ve 
noksan olan 16 lira elli kuruşun suç
ludan tahsiline ve 700 kuru.9 da mah
keme masrafı ödemeye mahkfun etti. 
Karakolda Hayatinin Ur.erinde bir pa
ket.de eroin çıktığından kendisi ay
rıca ihtisas mahkemesine sevkedile -
cektir. 

ayni gün, biri btanbuldaıı kalkdığının 
ertesi günü şehrimize d<iJlecek, diğer 
ikisi Armutluya uğrayarak gelecektir. 

1taıyad& kıtlık ba§gısstermi§Ur. 
MUthJJ bJr fırtına plırimlzl allUat etmek. 

tedir. 

. 
Çocuklarınız için bu 
"ihtiyar genç,, imz:l~· ile al<l!ğımız mektupta dtniyor 

"İki çocuk annesi ve kırk yaıında olmama rağmen 

kocamın 23 yapndaki genç kitibine delicesine i§ıktm. 
Onu fikirlerime- uygun bulduğum için kendisinin beraber 
kaçmak teklifini kabul etmiye hazırım. Bana ne tavsiye e
dersiniz? 

çllgınhğı yapmayınız 
CEVABIMIZ: 

Aklınızı mı kaçrrdınız size rica ederiz fikirlerinizi 

toparlayınız. Kararınızın okadar kat'i olmadığını bize da

nışmanızdan ar.Iıyoruz. Vicdanınızın ve bizim size tavsiye 

ettiğim~ şey kendinizi biran evvel toparlayıp çocuklannu 

ve kendiniz i~in bu deliliği yapmaktan vaz'e~iniz. 

Gazeteci 
düşman·noğı 

Bu.yük hitkimıct adamlam~ızın a1,_ 
sine olarak·, lstanbuldal..'i bazı idare 
amirleri nwalcsef tıedense gazetecilere 
ötedenberi mü.§1\."iUat çıkanrlar. Son 
günlerde bunun yeni tezahürleri gö
rüldü. Bugün "Cumkuriyet" arkada
şımı: da bu hususla §Unları yazıyor· 

Dünkü Cumhuriyet bayramında, 

gazetecilere karşı gene teessüfe şayan 
bir hadise cereyan etmi~ir. Yugoslav 
Başvekili M. Stoyadinoviç şehrimi1.P 
geldiği giln Sirkeci istasyonunda re
sim almaktan menedilmiş olan fotoğ
raf muhabiri arkadaşlarımızdan Faik, 
dün de Vali ve Belediye re.:sinin ıem
riyle Emniyet müdürü tarafından va
zifesini yapmaktan menolunmuş ve 
merasim yerinden uzaklaştırılmıştır. 

Kahraman ordumuzun geçıgını ve 
en büyük bayramımızın kutlulanması
nı tesbit için resim çekmekten başka 
hiçbir suçu olmıyan bir vatandaşı, her 
hangi bir :nfialden dolayı, mukaddes 
diyebileceğimiz işini yapmaktan me
netmek çok garip bir zihniyet mahsu
JüdUr. Biz daha iki gün evvel bu gibi 
i§lerin bir daha tekerrür etmemesini 
temenni ederken dün gene böyle bir 
hadisenin vukuu, çok esefle karşıla
nacak bir şeydir. 

Bir vatandqın herhangi bir suçu 
varsa, kendisini kanunt yollarla tec
ziye etmek lizmıgelir. Herhangi bir 
vatandaşla bir idare memurunun ka -
nun nazarında hiçbir farkı yoktur. 

Gazete fotoğraf muhabiri Faik, bir 
cUrUm işlemişse kanuni yollardan gi
dilerek t.ecziye edilebilir, fakat vazi
fesini yapmaktan gayrikanunt emir -
lerle menedilemez. İdare adamı de
mek, kanun adamı demektir. 

Bir guete fotoğraf?çısıru vazife
sinden menetmek, herhangi bir iş(:i -
nin çalıgmasına ve ekmek parasmı ka
zanmasına sebepsiz olarak mi.ni ol
makla beraberdir. Bu, ne Cumhuriyet, 
ne de demokrasi kanÜnlan ve zihniye
tiyle kabili izah değildir. 

~sknşehnır 

k••••• 
BurAan 'P'e"lek E8ki§e1&.ir ka.mat 

hakk"tnda "Tan" da yazıyor: 
Ben bu felakette kusurun kimde 

olduğunu tam bir isabetle tayin edc
miyonını ama, eğer gazetelerde yazıl
dığı gibi §Oför: 

- '1'reni görmedim! 
Diyorsa, şüphesiz suçlu o betbaht

tır. Şimdi ne olacak?! .. Yirmi bir can 
pahasına yapılan bu çılgınlığın ceza
sı nihayet ''dik~tsizlikle ölüme sebe
biyet,, cürmünün mukabilidir. Ölenle
rin adedi çok olması da teşdidi ceza
ya sebep olsa. da gene verilecek ceza 
ölenlerin yakınlarını değil, bizim gibi 
yalnız faciadan yüreği kanıyanlan bi
le tatmin etmez. 

Daha dün pürneşe haya.ta gülilmsi· 
yen bu yirmi bir kurbana bakıp, in-
sanın: 

- Acaba. yarın beni de böyle bir 
kaza bekliyor mu? · 

Diye titrememesine imkan yoktur. 
Gerçekten tesadüf en yaşıyonız. 

Tanrı bizi 
korusun ı 

M. TurJı.an Tan bugan1Ciı ''Cumhu
riyet" tc ao'kakta "Yandım bu kira
dan!,, diye bağıran bir deliye ro8la
dığını yazara.k §öyle diyor: 

Polisler adamcağızı tutup da okşı
yarak, tatlı tatlı konuşarak karakola 
doğru yürütUrlerken koynundan yere 
bir kAğıt düştü. Memurlara vermek ü-
7.ere iğilip aldım ve şöyle bir baktım. 
Bu, Kadıköy Su Şirketinin yeni dol • 
durulmuş bir faturası olup au rakam
lan ihtiva. ediyordu. 
Kuruş 

60 Sarfolunan su bedeli 
125 ücreti maktua taksiti!! 

90 Saat kirası! 
Artık hakikati kavramı~ ve a • 

damcağızm ilç ayda bir 90 kuruş sa
at kirası vermekten sinirlenip sapıttı
ğını anlamıştnİı. Tanrı bizleri koru
sun! .... 

Ir~k ErkAnı harbiye 
Reisi Ankarada 

Irak erkinıharbiye reisi Taha pa§a 
Ankaraya gelmiıtir. Taha paıa Anka -
rada iki gün kalacaktır. 



TU..-kiye - Yugoslııvya dostlul!!I •~panva a5"ıemr·ni 
ğunun kuvvetini Atatttrkümttz Almanya bu hoft 

teyit etti resmen taQıygca 
Cumurreisimiz dün Ankara.da Cum

huriyet Halk PQ.rtisi tarafmda.n verir 
~ 

len suare esnasında yanlarında Bqve· 
kil Stoya.dinoviç ve Hariciye Vekili-

miz olduğu halde Yugoslavya ga~te
cilerlni k.abul ederek beyanatta bulun
mu.~lardrr. 

Cı!m'IP1'~isım.lzı 'fürlQyenin smni.mi 
ve dostçş. Pağlı :Puhuıduğı.J yugoşlavya 
matbuat Jni.iıpf;§Şiltçrini kıı.bul ~ınıek-

le m~Ull ol<luklaruu beyan ve bu 
ka.bulu mtinı.tu bir devlet ıı.di.mı olan 
Başbakan Poktor Stoyadinovic lıUJ? 
olduğu halde yaptıklanndan dolayı 
sevinçlerlıı.in bir kat da.ha f a.zla oldu-

ıunu kAydettikten sonra demi~ir ki: 
Görilyor8Unu:; 1cl ue m~ et-

'I' 
m.i§sinizdif' ki, TiJ.rk cl?µlct adamları 
11tJ Türk milLcti Yug~v m411.efül6 
Ytıgo.slav <leuletine oo Yııgo.sıav hi!JW.· 
7MÜn8 7car~ ~ -'Om.imi hia1er be.!l.e· 
~ktedirler. 

Bu dostluk tezahürünün bfltlin Tür

ktye tamfıttiilJn Yttg03~tı hakkın

da. be.!lenen hakiki hl,,lere tercUman 
oldufu,na eminim. 

T~k1aik tjlir<iiğimi: mıl-§ter~1' 
dostluk devam etlecektir. Bu dostlıt· 
ğun ~mımı oo daimtı :iyadf; re.J(ıtı~t 
bulmasına ç4Z~m. Bu doatıuk bU 
tiift "'1l1a ~tkm "1in bir nm.i: tŞf kil 
eder. Beyle bir d.o.ttlu7c ~ iMl'Jtti 
t'6 ~ h.islenyıe t..,tUcrcr mikıbı
lir. 

iki mfllttimf.z ~tıd.4ki Mstluk, 
ifa.ck8ini yalnu al5zl.6rtle bulmuyor. 

Bu ~'l«Js"1ilerim. ku~itle i~ 
1'111 bir i/~i olMa.k telakki edilmeli
dir. 

Türkiye l1.e Yugoı~ ~ 
~t Mğl.am münaaebetl.er batütı 

Balkan mill.etl.er& ora.9ıtı44 ttı6vçut ol
ma.M iktı.acı ..,. ~~. 

Balkanlar bu Ulcale doğru ne 1rail.ar 
/aa'la VUMeZW.1ıerao 30tldlJt oo terakki
leri o n~ oriar. 

Cum.urreisimis bunu :milte&kip Y11-

Akıl hast:allklarını 
filmle tedavi 

edecekler 
Moskovanın akıl \re ruh haatalılc1an

na ınalıaus Yakovetıko baaWıan.sinin 

hususi bir yarinde vlkıscla ğeürilM ıtüd 
yoda yapılaiı filmlet alal h ılnk bosuk 
luklannı tedavide kWlanılaCaktlr. 

Mcıhur Rus pıih!risti doktor Suk
harebslçinin söy1edik1erine göre aar'alı 
hastalara, sakin g1S1ler, dümdüz ve in • 

kıtasız arazi manzaralan :vo aiikun için 
de güzellikleri anlatan, maıuara filmleri 

gösterilmek suretile mükemmel netice
ler ahnmııtır. 

goslavya gaz.etecilerW,d~ a.ıdl Yugos
Jav milleti ba.kkmdaki dpştluk hhıleri· 
pe terpüman olınal~ınJ ietemi§lerdir. 

Yugosla.v gu.etecileri namına cevap 

DUi ve bul~~ tezahürü karşı- Hükumet kuvvetlerinin b~şk != ~:~.:::: i~;~::~ mand~m esrarh bir surette Cil 
halka. te§ekktlr etmişlerdir. ~ioı foıt Berlin ıpqlHtbir! :y~ı- Portekiz hült\ımeti Sovyetıer. 

fmdan ileri sürlilen PorteJdı 
lıµınm kontrolu hakktnclakl 

yeren Politika g~tes\nden YP6Şiıno
viç, Cu.ınurreisimize minnettarlrğJtıl 
ıtı-wtmiş ve Yugoslav matpuatınµı, 

epkrtf "'fllt(ilmlzde )'Ql'f 

. ~ij~eş, 29 (A. 4-) - lfususi ımıha- ''General Frarıkanun ın_Uli hükijmetj 
bırmı.izqeQ: 1 

bul etmemiştir. 

ı:lO!Stluk ve kardeşlik ~rine devaiü'~
deceğini temhı eylemiştir. 

l3unun Uz.erine Ata.tUrk demiştir ki: 
"TQ.1'k matbııntına da her zaman 

tck:rarladığım gibi bu dostlıf T~ hi.<Jleri· 

Cn.mhuriy~tin yıl döniirPü münase. 
betiyle bµgµn Türkiye bilyijk elçiliğin
de büyük bir r~a.bul yapılım§ v~ 
hükApıetle Dı§ İşleri Bakanlığı erkanı 
kordiplomatik yerli ve yab@.IlCJ gaze
tecilE:ri .ve ajana mlhn~Ueri ziya.fet
tç hazır buhupnur1lardır. 

tıi ehemmiyetle kava.etmek f ugnsUıv 
matbuatı için de mu'kadde.<t bir vazife-
dir. Btt yalmz mukaMes bir vazife de-

~~~~~~~~~~~--~-

ği11 ayni M:rnıı:nil.a bir uatan borcua11r. 
Geçit resmi ~•nasında 

Dün An.karada.ki geçit resminde bu· 
lunan yüksek misa.fiJimiz Yugoslav 
Başvekili Stoya.dinoviç merasimi nıU· 
teakip Başvekilimiz İsmet tnönU ve 
Hariciye Vekilimlzlc saha.dan ayrılır
ken halk büyük tezahürat yapmış ve 
bu, Yugoslavya ile Türkiye arasında
ki sıkı doetluğun nJtıa.neei olmuştur. 
Y~lav Başvekili merasimi müte

akip r.rlirk ordusunun mUkem.mellye. 
tinden dolayı :J3a,.5Vekilimize tebrikle
rini bild!nniştir. 

MUzakereler baffadı 

Otele gelişlerini müteakip iki hil
kiımet §efi ve Hariciye vekilimiz ara
sında görilfmelere baılanılmııtır. E
peyce uzun sürmil§ olan bu mUıa.kere 
emı.umda otelin önünde toplanmış o-j 
lan halk muhterem misafiri alk1şla-

Berlin 
konuşmaları 

Niyuı: Kroniki ı;ırıd~i Roma mu
habiri h&\Hlll Hariciye :ıaıın Kont 
Çiaonun Bcrlindeki ıörihımelerinden 
sonra şu iki nokta üzerinde memnu
niyet.BiıHk nlQYcut olduğunu yazıyor: 

Gerçi .Almanya, lfoberistıında tica
ret bakımından tercih mu:tmelesi ıi:i· 
recıksfl de Habe iştantn en zengin 
olan cenup kısmının, Alman kolonizas 
yonuna terk edilmf!Si ~·otunctaki tekli
fin İtalyanlar tarafıpdaıt r~ d<l~dildiğı 
aplaşılıyor. 

Difcr taraftan. Hitlerir. daha pn 
sene :ı:;in Avusturradan e~!nt çekme!•· 
pek hcveskar görünmedi~. 'e Itcılyal\· 
lara l\arfı bu htıiusta iı:ı taa"hii4c 
girmediği rivayet edilmektedir. 

--- ----- ·- ----- ----- ------ - - - - .. - . - - . -- - - --·- ----

1
\ YERLi MALI 
GISLAVED 
Düınyanoını en 

sat nam 
ıas't:lklerı 

VE EN SON 
MODA 

GISLAVEDıl 
yerine başka marka. j ' 

veriyorla.r. 1 i 
aldanmayınız. 

GISLAVED i 
1 Ml!.rka!ına. dikkat 

edlliit.. 
1 

iepanyol topraldannın ekser laanunda 

İspanyol halkının kat'i müzaheretini 

kazannuş olduğu,. kaydile ve bu nokta

d~ İtalyan h}ikiımc~i ile ittifak~n son
ra, /\lrmn hijku~eti Madrit hilküıpeti 
ile; qiplomatik m\,inaşcbctlcri kc~rrıcğ~ 

haz1rlanm111<ta~ır. 
B" ınUnıtsebct kat'ı F.lesele@i· urrıul· 

duğwıa gör~ bu hafta içindı; ilan edi • 

lecektir. Sonra müna&,ip görüldüği4 bir 
ıaı:nanda Frankonun hükmeti ıanıqa • 
c~ktır. 

:/- .... of. 

Pari~ten b~ldirildiğ,ne göre hükfı· 
metçi kuvvetler §e.fi ka~akıµp Lo
~ öldUrülmüvtür. HUküroetçiler Lo

pe.ziıı tabancasını kan§tırırken kaza
en öldilğünU bildirmektelerse de asiler 
Lupezin komünistler yahut anarşist ~ 
ler tuafından öldilrüldüğii ka.n.aatin
dedirler. 

Bafvekil Ma.drid abafürine hitaben 
bir beyaııııame n~rederek "Kat't bir 
hamle yapmak zamanı geldiğini,, hal
ka. ihtar etmiş ve demiştir ki: ''DU§· 
m.an bizim muzaffer olmak a.zmlıniz 
ka.r,ısmda teca.vUze başlamı§br. M~
nı hUkfımet nihai galebeyi temin ede
cek her türlU vasıtalara maliktir.,, 

Madrlde Ultlmatom 
Tenerifte 29 (A. A.) - General 

Franko, Madrld hUktimetine bir ülti
matom vıererek eehrin talimini iste
miştir. 

Diğer ta.raftan General Va.rela, rad
yo ile Maclrid ahalilJne hitaben bir 
nutuk söyliyerek ullerin ileri kara
koUa.nna teelim olan kimselerin ha
yatla.rmm bağıglanacağı vaadinde bu
lunmu§tur. 
Ademi mUdahale komitası nln 

kararları 

Londra., 29 (A. A.) - hpaııya. i§le
rine a.cienı.i ınüda.ha.Je komite&inin dün
kü i~tıit:naı 6 saat sUrmüş vo saat 23 e 
doğru tatil edilmi§tir. 

Ancak &ahahm birinden sonra ne3-
redilen ve 17 sayfa.dan mürekkep olan 
zabıt hulbuı tebliğinde eczümle de
nilenıktcdir ki: 

"Komite Sovyet delegeei hariç ol
mak üıere İtalya ve Porteklze karvı i
leri sUrlilen anlaema ihlili iddiaJan
nm sabit olmadığın& karar vermiştri. 

Reis Lord Plyınouth, İngiliz hüku-

Komite tali koLıitenin ta 
tasvip etmietir. 

Bu karara göre, bundan bÖ;r:I• 

tenin ve U.ll ~oimtenin i~rnal 
SOf!:ra ~ok geni§ birer tebli~ n. 
ce~ ve f evkall.de ahvalde k 

ta.svibi il~ bu tebliğe deı~eı,r 
l.;mpıın ı~vdi edilen veşlka.1{1-Tl• 
lan beyanatların tAA1 mfıtiPl 
teltliğle~ leffMilec~tir. 

ltalyji.11 de\~e~i M. Grandi, 
beyanatının gayriı;a.rih A\mas,ıı 

ka.yet et.mi§ ve dUn_ya matbU~ 
heyecanı Sovyetlerln doğ\_ırd 
anlaşmazlık halinde bulUPal\ 
raftan birini harbi uzatmaya 
de gene Sovyetlerin yaptığını 
ml&tır. 

Sovyet dele~esi M. Mayiski, 

metinin Portekiz li.manlannı 

hakkındaki teklif ile Lord Ply:P'l 

İspanya hudut ve litna.nla.nnı 

hıkkında. evvelce ya,.pt.ığı 
lQ.Ştınnak 11Iye~m~e olduıvtıP 
miştir. 

Lord Plmıquth ~~ 
birço~\Ul yapılan ~l\fler Jı 
Cla. hükfım~tıerlnaen "liPJ,t 
yetind~ bµlµJ}duklıµı i}\tıma.l 
sürmüat\if. 
Po~kiz delşg~i ~vyetJ . 

hareketlerinin ga.~ mabl 
den §i~tı.y~ etmif ve: 

''- Burada lmlwunası 
birliğinin hali kendisini ~ 
bağlı telA.kki ettiğine delalet 

So\ryet bliyük elçisi M&yiıkini' 
ıımda. Por".ı..ekiz ha.kkm.dalti · 
ri mUzakere etmek ~~ ola 
mi§tir. 

lt.aıyan delegesi, hükfuneti 
ileri sürülen 'ithamla.mı hepŞilSi 
delmiştir. 

lnglllerr.ı bltarafhkt•" 
vazg~çml~ccek 

!ngiliz parl~toşu dün 

mış ve ha.riciye nazın Edenin 
natmı dinlemiştir. 

Eden İnJilterellin ts_pa.ııY" 
leri kıı.rşısında bitars.fltlç a.nl 
ha.ra.reW müdafii olduğıuıu 
ve deıni§tir ~i: l ŞQSQNLAR Türkiyenin Yerli Mall&r PU&l'laı".Mda. ve U· 

_ mum kundura sat&n mağua.lard& a.ntyınız. 
ı metinin yegane endi5~inin ~ncıık ts- - aitaraflık komiteaiJıin 

karar ne olursa olsun, tngillJ 

meti bitaraii.ıktan vazgeçnıelt 
tinde değildir.,, 

lstiklôl Lisesi 
Direktöriüğünden: 

1-.. Beıtt siıuflar için yatılı yatısız talebe kaydına devam edilmektedir 

2 - lstiycnlere kayıt ve kabul fartlarını bildiren tarifname 
gönderilir. 
Şehzadehaşı polis karakolu uliaanıcia, T•lefon n6M 

l'IM:·adaJd a.nla.,n-.. uhğm beynelmilel 
bir mahiyet almasına mani olmak ol· 
duğunu bildirmi§tir. 

B U G ti "" -----~ 
S A R AY ve S A :< A R V 

Sinemalarında. birden: Senenin c:u }liksek filmi 

( C H A R L i E C H A P L 1 N) ~~:,;~:.:~ıY 
Asri Zamanlar 

GülünçlU ve eğlenceli büyük komedi 

Mi ki Afrikada haydutlar peşinde 

~vsletl\. 
ltiK~ 

A~KERLE-
8iNİ 

HVOVOA 
SfVt< 
fOi~o&.. , 

t.J\ft 

i 
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~ 11tinci sarsıntı 
Bu •alca 

le oinJUf eli Yı. Alınan gazeteleri ayniy-t 
~ lrıla Ye YazmıJlar. Bir dostum ba· 
ı.... ttı, Ben de .. . hi b" "''bnadan . U.7.trıne ~ ır ıey 
icat tn h hıkSye haline getirdim . Fa· 
de de u 

1
a1Yel bir roına!l mevzuu şeklin· 

0 ıa ne kadar caı.ip, bakmı: ı 
• • • 

Ba\ryer d 
de11 ~ a a, meşhuı zengin asiller-
..: Ont liünns b" .. k b' • 
• 1Yor Li • uyu ır zıyafet ve· 

· vrel' b' firıerin . 1 ır U§ak, son gelen misa· 
ısrnini bildirdi · 

'lorı ~:lrdenses Von Wildendorf ... Prens 
1 endorf 

karı ko ·· 
lalorıun .. ca' §aşaayıı aydınlatılmış 
Veuile eşığınde belirdikleri vakit da· 
L r, tezat h ı· d . 
ıtarıııta a ın e bır manzarayl:ı 
ı._ ~ §tılar ~ . 
-.ıı l> ··· nırk beşlık bir erkek o· rcns 
~rlr1ı1r b' ' ne derece asrı tavırlı is-:. 
ct lcaba ır kadın olan Prenses de " dere· 
ll{ln d ~aba.... Adeta köylü ı ... Yüzü • 
L. crısı .. 
'll"ruırrıu ' guneş altmda, rür;g:irda 
Ccdbtc d §, kın§mı§... Hareketlerine 

c kö ' lıeıc bö 
1 

Yde yaşamış insanların -
ttınln ~ e merasimli bir yere girdikleri 

•end' . b 'hıtnft.... ını elli eden - aykırılığı 

~alcat 
Sin, le ne de olsa Prenses ... Onun J. 

a.>'•n ~u asilzade muhitinin insanları, 
tırz fçin, on Wildcndorf'a kocasmm ha
~l •o ailesinin mevkiine liyik hüı 
" " sterdi G·· d' ıttltcn d · oster ı ama, vemek 
flrlccdi e, konugurken de herkes şunu 
..... L Yordu. B k d . • 
"ııı Cev · u a ının dk terbıyesi 
'etıbiyetlc ... Diğer Prensesler gitıi, mil 
bL Crle hU il . 
~111-. Y memış olduğu hemeu .. Yorı 

h \\1ildcnd • • • 
qtlrıııı 0 rflar gittikten sonra, Kon 

' dedik'· 
- fır ı. 

l\lı? cnsesin macerasını bilir misi 

b\._ 1ı,. .. 8u '-
--q"'-ı .ıtadının, kUllU aybile, bir d'! 
te\ dort 'frlt vardı? Herkes, merak ede 
latınağa b Ir.ııık kesildi. Ev sahibi, an-

aJlac1ı: 

~ tıl!ltunj ha • 
dtnd rpte, Prens Hans Vor. 

"1t dUı Orf Rua cephesindeydi. Orad.ı 
~deti, ftttı. İki düşman ordunun d;. 
" lA1 .-•eray . 
• • ~ 1 ımar işlerinde kullanmak 
1~p td Ruslar, kendi ihtiyaçları için 

teçitdiJc~n . nılktardan fazla adamı el.: 
dcıı crınden h b it• lcurtuı • cm unların iaşesin _ 
, Cl)ı,tc tnak, hem de erkeksiz kalan 
·~il!l f saııırcı kudret vermek ·· $lft . •ttrae uzere 

,1ilinde ' üseradan alıp tarlasmda, 
'ttıler.. çahıtırsın !,, diye etrafa ilATJ 

il Şirtıali 
ih~ ır1c,11 1;rbt Rusya havalisinde otu· 

1Yar "e rnan, fakat Çarlık tebası 'b zenD"f b" 
d I! il~ '"'n ır çiltçi ile kızı Erna 

lıla. n lizerin 
~·· r. Cidd e, karargaha ha§ vur-
' \i, lhti" en erkeğe muhtaçtılar. Çiln-
t'tlc .Tarın U .ı; ti· CdiJ · ~ o.Ju da c:pheye 
t.~deııb~', Mazur bataklıklarında 

1 flliıti. i un aılceri dehaaına kurbau 

--r:~t. baba k Jr-. 1-l'l "•ki ı.z. Uıera kampına 
~ ÇunJtu t, geciktiklerini anladı· 
'-iı..~· k orada, alil neferlerden bat· 

~•tını •lınaınııtı. Diğer köylüler, 
t ltıı, Pllylıırnıı bulunuyoı-lardı. 
tıı, l ıncvcu•'- .. d . 
)~ t i ay ~n goı en ıeçırir • 
~~ llilıt be~iı hayli titriyen ve 10luk 

l'a.t b· hatten başka bir ifade 
' :alt tencin önünde durdu: 
...... "nu atalım ha 

. lll\.~1 Cici ktzını. ' l>a ... 
$lftlj):.-,- C)iJtle • 
)or 'tne lt;a Saraa.1c Hana,, Ema'Jann 
~· l<'~t :.~ıa~dı. Elinden it e-elmi· 
"'ıı. tıt ıc1tc OyluIUk büyük bir iJilgiyc 
'1 }' "Ya l" 
tıs''.'; . uzuın hissettirmez .. Ya· 

'a~e bas~!~ •lııtı .. Bütün hizmetleri 
it tU ı ... 

' ..... n, Ern b '1ıı11 cc11 b' . a, abasına dedi ki: 
cıu~11~• L. ırıni seviyorum fakat o-

'"llU ~td 1 , 'illa. hahc eı erim gibi cephede ö!· 
t a:u r aldırn A 
tlllil'or friyetiın· ·· rtık cvlenmer:ı 
Cağ11ll lıttı ... l3 ın de mahvolmasını is 

• tı sebeple, Hans'a vara 

ttttıc ..... ~e d" 
.. ıyoraun k 

th ...._ lı • ızım.. Yapnıa. 
Ctliy ay,r b 

...._trı bc1tar aba... Ya o, yahut da 
~. cı>'ı ~'ldelt:ıL~alırıın ... 

'i'a 11:1 ka 
() e ile d . rarın bu derece kat· 

~· ı._~ ı::;,lr?. bildiğin gibi yap .. 
~ bu "i'a. l: tıihaye:e erdi. Estoıı · 
~ '-Sllln Yı •tvanya devletleri doğ 

Pıldı B i d" b' . "s ··· u z ıvac•n ır: 

SOcUk da dünyaya gel. 

di. lhtiyar baba da, çok geçmeden öl· 
dü.. Sarsak Hans'la Erna, köylülerin 
yeknesak, muttarid hayatlarını yaşayıp 
duruyorlardı. .. 

Günün birinde, pek çok yağmur
lar yağdı, fırtmalar çıktı. Çiftlikt! 
oturduklan evin damından birkaç kir!
mit uçtuğu ifin, Ema, kocasına: 

- Hans 1 - dedi .• Haydi, damı aktar 
bakalım ... 

Sarsak adam, elleri ayakları bermu
tat titriyerck, merdivene tutuna tutuı: 
saçaklara doğru tırmanırken, ansızın, 

her nasılsa kaydı ve ba§ üstü, yere dil -
tü .. 

Evveli, öldüğUnU sandılar. Ve ağ 
la§arak yanına toplandtlar.. Pek fazla 
konuşmamasına ve hayli ahmak o1ması 
na rağmen iyi adamdı doğrusu.. Her 
kes, bu kayrba acıyordu.. Fakat çok 
geçmeden anladılar ki, Hans,her ne k:ı· 
dar ba§ından ağır surette yaralanmışso 
da henüz ölmemiş, sade bayılnuştrr. 

Erna, onu bir saman arabasına koy
du. r· .. Jaki kasaba:ıın hastahanele
rinden birine götilrdil. Üçilncil mcvkj 
bir odaya yatırdı. Bir haftalrk puasını 
da peşin verdi. 

Tabiatiyle, bu ,.damın da kocası 

olduğunu bildirdi. Doktorlar, has . 
tanın pek ağır vaziyette olduğunu, kafa 
tasının kırıldığını, fakat nazik bir ame· 
liyatla ve allahın yardımiyle, belki d: 
kurtulacağını ıöylediler .. 

Ertesi ve daha crtet.i haftalar, Erna, 
kocasını ziyaret etti ve baygınlık halinir. 
geçmemiı olduf unu gördil. Genç dok· 
torlardan biri: 

- Önümüzdeki hafta, mUsbet 
menfi bir .1etice alacağınız muhakkak. 
tır ! - diyerek, kurtulma ümidinin h5.Ja 
mevcut bulunduğunu, köylü kadına an
lattı. 

Bilnye sağlamını§ ... Mucize kendini 
gösterdi. Kansının köye döndU~ü ak· 

ıam, Sarsak Hanı g8zlcrini açarak, has· 
tahaneyc hayretle baktr 1 Fakat, kendisi· 
ni tanıyan k8ylüler şayet yanında olsa· 

lardr, onların hayretleri daha büyük ola· 
caktı.. Zira, Ema'nm kocası bamhaıka 
bir hal almış ... Belki mutatdan zayıf ve 

solgun ... Fakat her zaman olduğu gib: 
elleri ayakları titremiyor .. Hele vüzün· 
de o aptal ifadeden eser kalmamı§ .. 

tık sözü: 

- Neredeyim? .. Buraya nasıl eel· 
dim? ... - diye ıormak oldu .. 

- Burası, Litvanya devlet h.tstaha· 
nesidir.. Karınız tarafmdan tedavi için 
~etirildiniz .. 

- Litvanya devleti de naaıl aöz • 
mliş? .. Benimle alay mı ediyorsunuz:? .. 
Ben evli değilim.. 

Evvela, Hanı'ın çıldırdığına hük . 
mcdilmi§ .. Fakat etrafına toplanan dok· 
torlar, onun hiç de cinnet alameti gÖI· 

termediğini anlamakta güçlük çekme
mişler .. Meğer, cephedeki sadme, kafa· 
arnda nasıl bir bozukluk husule getirmi.: 

ae, ikinci sanırntı da, öylece aklını 
gına getirmiş.. Şimdi, gayet fasih bh 

münevver Almancasiylc ve asılzadeler< 
mahsus hareketlerle konutan Ha"ls dt. 
yor ki: 

- Ben, Saksonyalı Prens Hans Von 
Wildendorrum.. Cepheye scvkedilmir, -tim .. Muharebeye gfrdiğimi, topçu at.!· 
şine maruz kaldığımı.1:1 hatırlıyorum .. 
Ötesini bilmiyorum ... 

- Bu hadise, kaç senesinde o!du? 
- 1916 da ... 

- Peki, şimdi, 1934? .. 
18 senelik tarihi, kısaca, adamca 

ğıza anlatmışlar ... Şaşa kalmış ... 

- Sizi buraya getiren kadını tanı 
mıyor musunuz?.. Adı Erna imi§ .. 

Birdenbire, aklına gclmit gibi: 
- Ha ... Ema .... Bir köy ... Bir çift· 

tik ... Çocuklaı.. ÖkUzler, kazlar .... Rü-

ya gibi bazı şeyler hatırlryorum .. Fakat 
asıl hayatım Saksonya'dadır .. Bir telgraf 
çekin aileme ... 

Telgrafı çckmi§ler. Wildendorf a
ilesi, Hans'rn hayatta c·duğunu öğreni: 

öfrenmcz, on iki saa! içinde, hyyart 

ile gelmiş ve oğullarır.ır. boynuna sarıl 
mışfar ve bu buluıma cidden, herkesin 

ıroınton amca 
lhıorso~ mo 

rözlerini yaşartan bir hadise olmuş .. 
Artık, Erna'yı ve köy rilyasını kim 

dÜJUnilr? ..• Doğru Sak&onyaya ... 
Onlar, aile muhal-betine dala dur· 

aun, diğer taraftan, bis;are Ema, koc.ı· 
sının havadisini atmak lizere, hasta· 
haneye heyecan içinde t' elir ... Bir de : 

öğrensin! Sarsak Hans Almanyayı boy
lamış... Evvela şaşırır, ağlar, sonra, 

köylü kadrnlaf.lnın kocalarına kars 
hissettikleri sadakatle, yol parasını .te· 
darik ederek düşer kccasrnın peşine .. 

Yazan : Niyazi Ahmet 

385 sene evvel bugün 

Okuma bclmiyen doksanhk 
ihtiyar Mehmet Paşa 

Sadrıazam oldu 
Valde Sultan perde arkasından bağırdı ı 

Boka Paşa, ak sakal kara sakal hesapta 
değil tedbir akil ile olur. 

.l{ızlar ağası ~uleyman aia, sa .. 
rıazam Siyavuş paaşnın azledilmesin: 
iBtiyordu. 
Sl}avuş paşa blrıün deft~rdar 

Emir paşayı hapsettirerek malını mü. 
sadere etmek istedi, Kızlar agası, sad· 
rıiizama bundan vaı geçmesini bildir. 
di Siyavuı paşa: 

- Bu nasıl sadarettir ki ben bir 
Arabın mağhlp ve mahKümu olayım •. 
diye isyan etti, bağırıp çnğırmağa 

ba~ladı. 

Fakat, kızlar afMı daha ağır ba. 
sıyordu. Birçok entrikalar çevirerek 
buna muvaffak oldu, Hem de mUthl~ 
bir intikam almak ,;uretiyle. SadrıA
zam saraya geldiği vakit SUleyman 
ağa: 

- Haydi paşa, dedi. Müddetin bit. 
bi. Mihri hümayun'u ver ... 

8iyavuş paşa: 

Bir gün yalı köşkünde donanma 
hakkında dh·an kurulmuştu. Hus oda 
başı gürcü }laşaya bir hattı hümayun 
getirdi. Sadrıılzam: 

- Ben okumak bilmem. Reisi ça
ğırsınlar .. dedi. Reis eline aldı. 
Dudaklarını buruşturdu, Ye şu cUm. 
Jeyf okudu: 

- Sen ki \'ezlrimsin, mUhUrUmU ve 
resin . 

Doksan beş yaşında sadrıazam, 

okunan hatta inanmadı. bir daha 
ve bir daha okuttu. Heyecandan tit-
remese başlamıştı. Mühürün baih 
bulunduğu gaytanı çözemedi. Has o. 

dabajı, Mehmet paşayı yanına oturt. 
tu ve gaytanı çözdü. Sadrıazam, yut
kunuyor, titriyor ve: 

- Ben saçımı sakalımı devlet uf. 
:runda ağarttım •. diye kekelfyordu. 

- Ben mihrl senden değil padi. -------------
şahtan aldım Eğer ki verilmek lbım 
sa p:ıdişaha veririm .• Cevabını verdi. 

Süleyman ata, o anda istediği ıi. 
bi hareket etmek saJAhfyetine malikti 
Zorla mührü aldı ve sadrıazamı hap. 
settlrdi. 

Satılmayacak eşya, ki
ralanamıyacak ev, apar
trman yoktur! Ancak yo
lunu bilmeli: 

HABER 16:ll yılr ao ilkteşrin günü, 385 se
ne evvel bugün Siyavuş paşanın yeri. 
ne douanlık ihtiyar Gürcü Mehna.~t G A Z E T ES J 
paşa Mdaret~ tetfrfldl. 

)"eni sadnlzam, ilk iş olarak KUÇU K 1 L A N LA ft 1 
kendisi gibi ihtiyar ve iktidarsız kar. Çabuk ve iyi satmak, 

deşi Cafer paşa), Şam \'aliliğine ta· kiralamak için en emin, 
yin etmek oldu. Halbuki Şam \'alili en ucuz ve en kolay vaa:-
ğine boynu yaralı Mehmet paşa talip. tadır. 
ti. Kendisine verilmeyince, sadrıaza 20 kelimeye kadar be;J 
mın karşısına gelip ağzına geleni söy. defasi 
lem~ğe başladı. İhtiyar gürcü. f en1 
halde siddetlenmfşti: 

100 
kuruştur - Senin başını keserim .• diye boy. 

nu yaralının üzerine yürüdü. Fakat •
0
-A._B_E_R __ G_A•Z-~·T-E•S•l-

boynu yaralı, her şeyi göze almıf bu· l:J 

lunuyordu. ..mlll!.-...... -.: ..................... . 
- Sen benim bafımı hsemeı.sln 

Eğer sen halktan utanmış olsaydın, 

kardeşin gibi bir ahmafı Şam valisi 

İstanbulda en çok aatı
lan hakikt a.kş~ gazete
sidir. 

yapmazdın •. diye karşılık \'erdi. Ceza. --~~~~~~~~~~~!._
sı, lstanbu1dan uzaklaştırma oldu. 

Mehmet paşa, kendisine rakip 
ıördUğU herkesi ya uzaklaştırıyor v~. 
ya öldürtüyordu. 

• • • 
Gürcü Mehmet paşanın azli çok 

enteresandır. Divanlarda konuşulur· 
ken sadrıbam sözlerine delil buJ!I 
maz ve bu vaziyete düşünt"e, ihtiyarlı. 
ğındaıı Ye sakalının devlet hlzml'tind<' 
nfardrfından bahsederdi. Bir gün g<'" 
ne sakalından bahsederken perde ar. 
kasın.ian konuşulanları dlnliyen val. 
de sultan fazla tahammül edemf'di: 

- Bak a, paşa, hak, ak sakal. kara 

Mektep 
Kitabınızı 

Kolayhkla almak 
isterseniz 

Ankara caddeafnde 

VAKiT kitap 
evinden allnız 

Telefon : 24370 
.Bakal hesapta değil, tedbir ak sakal ----------------
ile olmaz, akıl ile olur; dive haykırdı, 

Bu, ihtiyar sadrı!11.am iÇin en lıü 
yilk darbe idi. Bunu duyanlar divanda 
da istedikleri gibi konuşmağa ve iti. 
razlar yağdırmağa başlac!ılar. 

.HABER 
AMSAM POSTASI 

iDARE EVi 

Saksonya'da . bir şatonun :ıolun· ======================! 
herkesin gözUne çarrıyor.. Hem bu 

da karşrla~ırlar.. Fakat. ikisi de hay müddet zarfında aile de Hans da uzun 

ıstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı lstanbal 214 

Tetgrer eoresı: ıstanı:ıuı HABER 
Yazı ışıerı teıotonu . 23~71 

idare ve ll~n .. : u:no ıette: esaret ıenelerinde Erna'nın kendisinı: 
Hans, bu kadını tanıyor.. Hem de gösterdiği müstesna şt<fkat ve itinay. 

iyi tanıyor. Fakat kim bu?.. öğrendiler... Onun çok iyi bir ahlaktli 

Erna da bu erktğ! biliyor .. Fakat' olduğunu, köylillilğünden başka .)ir kl:· 
nasıl olmuı da elleri, ayaklan titremi- suru olmadığını anladılar.. Bir nikalı 
yor ve gözleri bamba~ka bir ifade ile daha... İ§te, gördüğünüz asit a::!amın 
zeki ve nafiz bakıyor. Sanki bundan kansı, bu sebeple, hbasaba ... 
bu ruh çıkmış, yerine başka bir ruh Fakat, aile, timdi onu, hiç bir 
gelmiş... hakiki Prensese müyesser olmıyacak d~ 

Aile, evvela, böyle bir izdivacı mef· recede baş•nın UstUnıieı taşımaktııdır. 
suh saymak istedi. Lakin, Hana, ço· flans da Erna'yı fovkalSde seviyor dost· 
cuklarını ~ördü .. Pırlanta gibi evlatlar.. tanın .•• 
Bunlarla kendi arasındaki benzerlik i~ f Hat. - Sür.) 

ABONE ŞARTLARl 
· T;;,~'li' Etn,ı,. 

Senelll< 1400 t<r 2,00 K•. 
6 aylık ,:ıto .. ,.50 .. 
3 aylık 400 •• ROO ., 
, aylık t&O .. >eo ., 

Suhıbı w NeJrıııal MMdiiri: 

Hasan Rasim Us 
&sıidılı ,,~, (YAKIT) motHo., 



Cocu.k Büyük 
sanayiden 

endişe edenler 

30 Birineife9I'in -

ÇG Hediye kazananların 
adlarını yazıyoruz 

(Baş taralı 1 ıncide) 
kurulmuştur. Bu fabrikalar, bu işi 
yapan esnafa şiddetli bir surette reka- Japonyada dostça gezintiler 
bet etmektedir. Halbuki bu fabrika- Yazan: John Patrick - 2 - Dilimize çeviren: H. lJ. 
lar kurulmadan evvel, bu nevi ayak- IF" n" n\\Ra !:!\D ~ D ~ ~ kabıla.n küçük esnaf yapardı. Görüa.. ~ JJ v lfi7il ~ lfi) O ıril ~e ~ e S li'iHe '91 @ ~ 

11 brincite§rin 936 tarihli bilmecemi
zin halli HARBİYEdir. 

yanında kadın berberi Necati kızı, 68 - .,, O-fi & "-
Semiha Zengin Beyoğlu ikinci noterde, tüğümüz ayakkabıcı diyor ki: Yal~ alŞ ~O ~ça ((=;)al V' al ifil O li'1l 
69 - Nihal Bengi Aksaray Muratpa- - Vakıa lastik fabrikaları teşviki \tem D~U<elfil<dl DGınD Ilı Dssecı n o DM@ır<dJ 2 lira kazanan sanayi kanunundan istifade etmekte- ~ 'il 
şa simitçi sokak 25, 70 - Acl~~t Kıyı- Fujiyan hoşuma gitti. ı-'akat yor ve bunlar gümüş beyazlığı 
cı Beyog-ıu -Emin camı· Tennure sokak dir. Memleket dahilinde, yeni bir iş d sah dalı 1 b -· . ağcı olmadığım iç.in, dağa tırmana. ışıl yanıyordu. 
34, 71 - Muzaffer Bahçekapı Taşhan ası a açtı ar, una diyecegınıız k F k t b. · · · . d be cak hi~ bir meharetim de yoktu, hatta. Gök gittikçe açıldı. Altın 

Birinci: Sakip Kıvılcım Gclenbevi or 
to okulu 124. • 
1,S lira kazanan 
ikinci: Muhlis Kumkapı orta okulu 

388. 

yanında 211, 72 - Şakir Turgut İzmir yo ... a a ızım ışımızc ar vur-dular lastik akk b f b "k oraya gidecek elbisem bile .• Gotemba- na d{)ndü ve a=ğıdaki ısıktar 
sahil sıhhiye memuru Raif oğlu, 73 - • ay a 1 yapan a n a- ~ • ı nn kap"n ........ ~ · t · Bö. ı da trenden inen Japonları, üzerinde ni kapıyarak görünmez oldu. 

Dolma karem 
Sait Ertan Saraçhane, 5, 74 _ Nuri a owu•ı.aomı ıs emıyoruz. Ye 

bır. teklı"f çok gu··ı·· ı B f b "ka seyahat tariheri damgalanmı-= kalın Okyanus içinden güneş birden 
Ülkümen İtalyan lisesi, 7 5 - Melahat unç o ur. u a n · "$ lar kı"m kull<>nıJan ı:';.,.4-"kle . v dı·g-er sopalar, kocaman rantalar, hasırlar, rak makbul bir ölüm '-'eri olar 
Demir İstanbul klZ lisesi 819, 76 - Se- .,, ..... c=~ı n e }. .; 

UçüncU: Hüs:ımeftin Yamanlı Ba - Himi Vefa lisesi 667, 
77 

_Mehmet Er- lastik mamulatı yapmalıdır. üstü ke- geniş kenarlı şapkalar ve fazla ola. nınmış ada volkanı Oşimonun 
kazanan 

'-ko··y orta okul 1/A. ten altı kauçuk olan akk b ı da rak getirilmiş ot galoşlar?a görünce silüetini ortaya vuruverdi. 
~ san Beşiktaş Türk Ali mahallesi köprü ' ay a 1 an 

ipekli mendil kazananlar sokak 3, 78 _Mehpare Bengi İstanbul biz yapalon, bu suretle işleri, fabrika- doğrusu hayret ettim. DAG BAŞINDAKi ŞE.81 
1 - Sabri Alp Zile orta okul 131, 2 krz lisesi 1599, 79 - Hatice Taksim larla esnaf arasında taksim etmek Fakat Subaşiri'de hir hana indi. .Fujiyamamn tepesinde ya 

- Asüman Nedim Akkuzu Beyoğlu Osmanpaşa ap. 7, 80 - Metin "Hayati mümkün olabilir. Bugünkü şerait al- ğim zaman, han sahibi beni o halimdı· yet işlek bir şehir bulunuyor. 
Mahmutağa yokuşu, 3 - Mahmut Sir- 64 üncü okul 521, 81 - İbrahim Erol tında, elimizdeki işlerin en mühimmi, memnuniyetle karşıladı. Lakin çok kiliseler var. Mezhep itibariyl 
keci büyük istiklal oteli altında 43, 4 - 5 inci okul 82, 82 - Tank Gürgan is- lastik aYakkabı fabrikalan eline geÇ. geçm~~en elinde ".I<'ujiyama'ya çık- ist olanlar için Fuji, islfı.mlaT1 
Sait Günbay Şehzadebaş ı Kemalpaşa tanbul liscsi 1315, 83 _,.. Kemal Ay- miştir. Bu iş fabrikaların eline geç- mak ıçın lazım olan eşya,, adlı mathu kesi gibidir. Birçok dinlenme 
caddesi2, 5 - Hrişto Kurtuluş Bozkurt sen Kadırga Mehmet pa§a camii karşı- tikten sonra, yüzlerce tezgah kapan- bir liste ile yanıma geldi. Ve "Bu eşya rinde odun kömürü yakıyorlar 
caddesi 223, 6 - Emine Feriköy Avu - smda S9, 84 - Arif Sezer Sirkeci eski mıştır. Türkiyede büyük fabrikaların nın kendisinde bulunduğunu,, da gü. Pekleşmis volkan artıklar 
kat caddesi ortanca aralık 3, 7 - Bur- Aydın oteli karşısında 1, 85 _ Cahit kurulmasını herkes arzu eder. Fakat. lümsiyerek ilave etti. zemini üzeri;e kıvrıldım Bur 
han Uğur Sultanahmct Uçler sokak 7, Ulcay Pcrtevniyal lisesi 195, 86 _ Hik bu fabrikaların küçük esnafa zarar Bunlardan hiç birine ihtiyacım ol. tacak yer, rekabet yüzü~den h 
s - 21 inci ilk okul Melahat met Demirel 44 üncü okul 164, 87 _ vermesi de arzu edilebilir mi? Hüku- madığına, ne kılavU7., ne 1'azır yemek. cuzdur. 

Bi•küvi kazananlar Saba Suner Malatya 15, 88 - K~nan metimizin bu gibi nokta.lan tetkik e- ne Hi.ınba, ne sandal, ne şapka ne ha.~u Sabahleyin Amerikalıların 
K k 

derek, iş sahamızı trt>nişleteccgvini çok hatta sopa bile ıs· temedı·g~· e kend" · · 9 - Rabia Yavuz Saraçhanebaşı Se- asımpaşa orta o ulu, 89 - Fikret b-· ım · ısı. rıyle uyandım. Yanı başımda, 
E ı I k ümit ediyoruz.,, · "kna d' · k d 1 k ~ rezli sokak 4, 10 - Hayriye Beşiktaş ync. şı lisesi 444, 90 - Vedat öz- nı 1 

' e ıncıye a ar epey zor u şini San Fransiskodan tanıdı~· 
köprü sokak 5, 11 - Usküdar Mısırh· man İstanbul lisesi 814, 91 - Osman Ayakkabıcıların şikayetlerinden bi- çektim. bulunuyormuş. Birlikte Krate 

ri de, diğer - ayakkabı t.:abrikalarıdır. Be · b · h · • oğlu I§ık lisesi 101, 12 _Kemal üskü Şemsi Falay Bakırköy zeytinlik Ömer nım u ıza atım iızerıne boy. rafını hevesle dola~mağa ba 
hl • kak 10 Bunlar pek ucuza mal çıkarıyorlar. unu b""k k ~ • 

dar Çmar coddesi 5, 13 - Süheyla Be- •1acı so O, 92 - Saime İnönü or· n u ere : Soğuk rüzgar bizi sağa 1o;ola ı 
yazrt cumhuriyet caddesi 61, 14 _ Ali ta okulu 6, 93 - K. Toker Yeşilköy Fakat bunu gayet tabii görmek lii.zmı- "- Fujiyama'ya kimse sopası1. duruyordu. Sonra Jfratcrin içi 
Gedikpaşa Esirce Kemal ccnni sokak 12, Orhangazi caddesi 35, 94 - Edip Bi- dır. Aksini düşünmek mantıksızlık o- tırmanamaz,, dedi. dik. Susamış olduğum için, 
15 - Nimet Kurtuluş 17 inci okul 536, lencr Gaziosmanpaşa orta okulu 40, lur. ""Küçük esnaf pahalı mal çıkara- FUJIYAMA'YA TIR~fANIŞ görmiyen ve kenarlarını kar t 
16 - Perihan Akçay Alemdar M. 4, 95 - Bülent İstanbul lisesi 412, 96 - cak diye, ucuz ayakkabı yapan fabri- Geceleyin daha serin oldu. Sürat· bir su yatağına doğru yürüdii 

Çikolata kazananlar: Hatice Toy Edimckapı acıçcşmc Ke - kalan kapatalnn,, diye hükumete tek- le tırmanacak olursanız dağın tepesi. kat buradan su içmek için cesll 
17 -Ökten Turga Şehzadebaşı Ke _ pekçi sokak 13, 97 - Kazım Hızal 13 lifte bulunmak pek iptidailik olur. A- ne şafaktan önce varırsınız. Yol bo. terdi. Dağın tepesi ve dağ yolu" 

malpaşa caddesi 27, 18 _ Cemal Kara- üncü okul 528, 98 - Fcthyei Feriköy yakkabıcı esnafı, böyle bir talepte yunca sade bir çay ve daha sade Sidı varı heyeti umumiyesile muaz7' 
gümrük 50, 19 - Aysel Nedim Bcyoğ- Avukat caddesi ortanca aralık 3, 99 - bulunmayı hatırlarına bile getirmez.. bulabiliyorsunuz. kül ve çöp yığınına benziyor. J1 
Ju M.ahmntağa yokuşu, 20 _ Aşhcn Sa Bekir Şişli tramvay deposunda vat - ler. Fakat bu esnaf kütlesini korumak Sayısı on ikiye varan taştan ya- buraya gelen binlerce hacı, pirifl 
matya Leblebici sokak 52, 21 _ Or- man 269, 100 - HulQli istiklal lisesi lazımdır. Bunun için neler yapmalı? pılmış dinlenme evlerinde satılmakta tuları, sandal, kırılmış topra" 
kunt Beşiktaş Vişnezade cami meyda- 254, 101 - Nihat Özcan Nuruosmaniye Ayakkabıcılar da makine ile iş yap- dır. kağıt ve birçok diğer gayri ı1I 
m 10, 22 - Berç Çağlı Samatya Milli Selvili mescit sokak 4, 102 - Ayten mak, "tezgfilılarmı büyük imalathane mr iki Yen'e de toprak üzerindO? şeyler atıp durmuşlardır. 
Müdafaa caddesi 52. 23 - S. Mehmet Usküdar Bağlarbatt Şetaret sokak ıs, vekline sokmak için prok].er yapmış- u:rur.sunuz. F.J 
.Uleli caddesi 44, 24:.... Bedrünnisa tts 103 - Burhan İstanbul lisesi 587, 104 lardır. Hatıra gelen projelerden biri Sırtlarında ağır yükler bulonal'l YABA. I ÇiLE Zl 
küdar 12 25 s ı· N" d b" k tif akt B Kira ile tutulan kl7.aklara • - e ım ışantaşı Madal - Edip Altıncı Fener, 105 - M. Erol e ır oopera yapın ır. unun ve uzun nağmeli şarkılar söyliyen Ja. ye lüzum görmeden, dağdan, s. 

inmeğe başladık. Yokuş aşağı, s 
miz iki misline çıkıyordu. Fa"9 

debir, ayak kaplarımıza toplaıtJ11 

leri silkmek için durmağn nıecb 
luyorduk. Bu küller, belki de 
deki son indifaın eserleriydi. 

yon sokak 47, 26 - Hediye Derinöz Kasnnpaşa Bahriye caddesi 71, 106 _ için teşebbüse ' geçilmiştir. İstanbul ponlar bana yetişmekte güçlük çek
Usküdar Sultantepc servilik caddesi 84, Mehmet 54 üncü okul 315, 107 _An- ticaret müdürlüğünde, kooperatifçiJi- miyorlnrdı. Hem de daima .• Nispeten 
27 - Talat Göknil Kabataş lisesi 1135, jel Kinşan Molla§kr demirci sokak 15, ğe merakı olan bir komiser, esnafı sıkıntıh olan alt tepelerde, gömleği· 
28 - Cengiz Ersan Beşiktaş Türk Ali 108 - Arman Tek Kadıköy Kuşdili Halkevine davet ederek, kooperatifçi- mc vanncıya kadar çıkarmıştım .. Fa
mahallesi köprü sokak 3, 29 - Samiye 36. 109 - Ncjat Şchzadebaşı Sekbanlar lik hakkında bir konferans vermiştir. kat sabah olacağına yakın da paltoma 
Gedikpaşa Saraç ishak mahallesi çcş - caddesi 23, 110 - Nida Hurallı Aksa· Konferansı dinliyenler, çok istifade et varıncıya kadar kiyindim . 
me sokak 4, 30 - Cezmi Polat İstan- ray Cakırağa sorguççu sokak 14, 111 - mişlerdir. Fakat bunu yapmak, pratik KRATER KENARINDA 
bul lisesi 1402. hal tirmek · · tekr aral d Rükneddin Sultanahmet 51, 112 _ e ge ıçm ar arın a Fujiyamanın tepesine doğru yak. 

Defter kazananlar Nuriye 27 inci okul, 113 - Asaf istan- toplanamaınışlardır. laştık~a havanın temizlendiği his.5olu 
31 - Rüştü Ersay 6 mcı okul 226, bul lisesi 465, 114 - Halime Edirne • - Bunun sebebi neydi?. nuyordu. Dağ yoluna ay ışığı vuru. 

32 - Zeynep 'Osküdar Tağyartepe zen- kapt Gülgcçmez mahallesi, 115 - M. - Parasızlık ... Esnaf arasında öyle )Or ve alt yanda beyaz bulutlar görü· 
ciler sokak 9, 33 - Perihan Altıcı Fc· Fevzi Beşiktaş Sporcu Adil sokak 5, fakir olanlar vardı ki, dükkan kirası- nüyordu. Epey zahmetle yukarılara. 
ner, 34 - Halil İbrahim Haydar Aşık- 116 - K. Özek Beyoğlu 42 inci ' okul, nı bile çıkaramıyordu. Bunlar koope- dek tırmandım. Sık sık dinleniyor. 
paşa Karadeniz caddesi 41, 35 - Ruhi 117 - Orhan Gürkan Davutpaşa orta ratife girmek için, kredi bulamadılar. dum. Fakat rüzgarlar fazla durnıı
Bozok Beşiktaş şcnlikdede sporcu Adil okulu 537, 118 - Bedia Balat Lonca Halbuki esnafa kredi veren bir banka ya mani oluyordu. Krat~rin kenarı· 
sokak 5, 36 - Muami Sait 56 mcı okul ebe sokak 6. 119 - Reşit Arnavutköy olsaydı, bu kooperatif kurulmuş ola- na gelinciye kadar henüz bir gün ışığ: 
242, 37 - Semiha Erenköy kız lisesi Bckyan A. 3, 120 - Kemal Beyoğlu caktı. Her şeyden evvel böyle bir ban- bile sızmamıştı. 
354, 38 - İsmet Yeşilköy Samatya 12 inci okul 25, 121 - Mükerrem Sir- kaya ihtiyaç vardır. Küçük sanatlara Birkaç pamuk gibi bulut, Tok 
Sulumanastır pamukçu sokak 6, 39 _ kcci Demirkapı Tayahatun sokak 42, kredı' verecek b·ır ban'"' esnrı~m yu··zu··-B .. ~ w . yo, Yokohama ve onlar ara.<undakl 

urban Sezer İstanbul lisesi 1761, 40 122 - Nuri Gclcnbevi ortaokul 705 nu·· gül" du""recektı"r. H. A. b. k k"' ··k h · k 
H 

..-ı_ __ ,_ :t • ır ·aç ·uçu şe nn ışı ları görünü 
- -~~~~fu~~ 39~41- l23-~~m~~~~~~~721,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sabahat Usküdar Çınar caddesi s, 42- 124 - Davit Şişhane okçu Musa cadde !" -
Hatice Balarköy yenimahallc fmn 50• si, 125 - Selamettin 27 inci okul 44 
kak 26, 43 - Necla Kansu Bakırköy 126 - Ziya Denizyollannda kamarot 
Birinci okul 180, 44 - Kemal Ermin 127 - Şehap Vefa lisesi, 128 - Sü • 
~ Screnccbcy yokuşu 2713, 45- hcylS, Haydarlı, 129 - Cahide Bcşik
Tugral Balıkesir Sıhhat direktörü oğlu taş Türk Ali köprü sokak 6, 130 - Sa. 

Mürekkep kazananlar cide Aksaray Horhor haci Halit sokak 
46 - Süzan Baru Beyoğlu 29 uncu 4• 131 - Nermin Kartal 234, 132 -

okul 214, 47 - Şadiye Beşiktaş Türk M. Erol Kasımpaşa bahriye caddesi 41, 
'.Ali mahallesi 7, 48 _ Muhlis Özen 133 - Mehpare Derbent Beşiktaş Mu
Kadıköy Çanakkale sokak 17, 50 _ Or radiye Göknar sokak 11, 134 - Saba. 
han Özvor Aksaray Alyıldız ap, 51 _ hat Türe Selçuk kız sanat mektebi 20 
Hikmet Kadıköy 3 üncü orta okul 3/A 135 - Muzaffer İstanbul lisesi 30, 13~ 
52 - Binnaz Karagümrük 50, 53 __: - E. özek Pertevniyal lisesi, 137 -
Mustafa Beşiktaş köprü sokak 77, 54 _ Saim Ba~las Haydarpaşa lisesi 958, 138 
Göknil Kumkapı kulluk sokak 29 55 _ - ibrahım Alzaç Ka.ragümrük küçük 

McHihat Utku Laleli Mesihpaşa ~ahal- değirmen sokak 1, 
lcsı· azı·-,~ k k 

30 56 . ::::::::::::::::n:::::::::::::::::::::11111111nmu:11:: 
uıAcsr so a , - Pantazı .. :: .. K .. .. k =· Kurtuluş kuyularbaşı sokak 25. 57 - !i UÇU :il 

Nihat Özcan İstanbul lisesi 803 58 - !: Ei 
Nureddin Şehzadebaşı 12, 59 -·Gün - Ü Okuyucularımıza ~I 
diiz L?ileburga~ m~a~ere subayı Avni iiı• Çocuk sayfa~zda bilmeceyi hallede-H HE R G ı•'!I N HE p •. N •. z ·• N 
oğlu, 60 - Nihat Özun Samatya ağa-1: rek hcdıye kazananlara !il \..1 
hamam 178 ~H dl I :: 

Ka;tpostalkazananlar ~.:i e ye er her baflaH ALGOPAN 
C 

Gazetelerde okuduğu aArılara 
61 - Halil İbrahim s lih paşa cad- H umartesl günleri ~ 

desi 16, 62 - Faika özturga Laleli şa- :.:. Jtg" I d !.:.· ı k t KAŞED•R u e en sonra ve sızı ara arşı en eslrll ve faydah 1 
ir Haşmet sokak 31. 63 - Kadri Top- H g/ 
kapı 34 iincü okul 110, 64 - N. Tarcan H verilmektedir ~;ı bafhCi') nevralsjiye, siyatik ve romatizmaya, dlf ve baş 
İstanbul lisesi 130, 65 - Tiirkiin Tir_ g Başka gün ve zamanlarda müracaat~i ı ağrslarına birebirdir •.• 
'8tti Mahmutpaşa cami avulu 28, 66 - ii edilmemesini rica ederiz. fil isim ve sakallı markasına 
H . ş· 1" T d . . •• ··ı .. 

ayn ış 1 ramvay cposunda bılctçı ::::::::::-··········· .. ·····--····--·-······-·······.:: 1 utfen dikkat. 
338, 67 - Esin Ankara Adliye vekaleti ................. ·---·--···• .. ••••••••• .. llıililıilili•••••- -••••••••••••••••••••İ 

Rastladığımız ilk ihtiyar 
altında arkadaşım beni uyumaı
ketti. Fojinin ağaç hattında 1' 
çilek bulunduğunu bir kitapta 
muştum. Uyanır uyanmaz onlst1 
dnn. Çöp atrlan yollann ta ötelt 
mükemmel ormanlıklar vardı. 
da yediğim çileklerin tadını aSll 
tamıyacağım. 

KAMAKURA 
Buda heykeli ile iştibBJ' 

Kamakura'da en hoşuma gideli 
küçük bir plaj oldu. d 

Amerikanın Koney A:rteJI 
küçük bir kopyesi halindeki bll · 
cömert ve keyfi yerinde bir ~ 
nın, fazla parasını sarfedeb~ 
her şey var. Yalnız burada V91 

adı verilen Buda heykelinin ~e 
kaydetmeden geçmiyeyim: B11 U 
700 sene evvel bronzdan dö~ii1J111'İ' 
llk yapıldığı uman üzerıne bi' 
ev kurulmuştu. Fakat 1369 da bi 
tına esnasında ev harap oımu~, 
sır sonra da bu harap evi med dB" 
alıp götürmüş. Işte o :zamal1 1 o 
Daibutc:ıu adı verilen bu heyJce ' 

da açık durmaktadır. ıcl -
Ziyaretçiler heykelin içinde 10, 

divenden omuzlarına kadar çıJcl t# 
(Dcvarrıı 

....,,...hrııtırtJHllllleuıtııılllHlffUtıııııııt' · 
1 

Bu başlık 'llltında gazet. . 
• kan yazıl.ar saıaJıiyet sıa]ıib• 

Zerin hazır1adıkları dü:rıycı ~r 
larıd1r. En •uzu. J11Nrzı en ç,o'k .,,. • 

..:1~ .... ·1.v· 
ta sürer. Bttnlar bilmeilı.gı 
medi§iniz ve belki de bi~~~~-el 
nii..':ce göremiyeceğiniz 1n6'

1
":,, 

deki Y~Yı§ tarzını, . s<ı~et 
garip itil.-a.tlariylc ganP t 
size yer yer, birer 'Jıika!fC 
a.n'latacak yazılardır. Bol ·p 

dir. Yalmz Tesimlerini tok'~ 
niz bile sizin bu memJeket ~ 
malumat sahibi olmanıza k4 



Eminönü Halkevinin tertip ettiği 

Güreş müsabakalarına 
d •• b ı d Paris - Saygon s~ tayyareler in geçtikleri 1'8 geçecek'U:ri yolu. gösre-un aş an } Büyük bir tta~:Cılık imtihanı 

gruanizasyon çok intizamsız hazırlanmıştı Paris-Saygon-Paris 
fışpehlivanlık karşılaşmasınaa UPUŞUI 

T k. d - ı H ... . Molla Y 
e 1r ag 1 •• useyı-:ı Tayyareler yollarına 

Arıfı yendı Etraftanitlraziaryükseldi;Tribün muntazaman devam 
·-"'tr~;:.-·~~~--_;:-·~--. den: "Zavallı organizasyon" sesleri ed ı•yorlar 

tb:ıin .. 7:,ürkiye BCt§Pehlioonlı/C 11dlssabakalarına giren güre§çiler 
\fhdil onu Hatkevi tarafından ter- güzel bir kol bükmesile \'izeli rakibi· 
'-baka~n 'I'iirkiye baş pehli\·anlık mi!- nin sırtım yere getirdi. 
~ \._ arına d .. 

uaşland un Taksim stadyomun- Çengel Abdullah Gönenli Hamdi 
Saat iki'· Ringe çıkan bu iki pehhvan arasın-

~" :resttti de .ilan edilen l:arşılaşma- da 20 kiloluk sıklet farkı göze ~ar
lr edilnıite_çıt dolayısile bir saat tc · pıyordu. Çengel Abdu1lah rakibi kar-
Saat UçeŞtı. şısrnda adeta ufacık kalmakta idi . 

~lira 'b~0itu iki lira, bir lira, ya- Böyle olmasına rağmen çok mükem
ı~lll~ıı 8~1 1 Çok bahalı olan antrey~ mel bir güreş yaptı . Ahali sevimli peh

'l'aıtı U d he~~~-hemen dolmuş gibi livanı ~ok tuttu. 
~ Sotı,ı Çte butun pehlivanlar, ya- Her taraftan "Yaşa Çengelu sesle-
10tirı on~·ınuş, Yarısı elbiseli olarak ri yükseliyordu. 

o} S.haya une geldiler. ikinci devrede tamamen berabere 
li d'illnd radyo tertibatı yapılmamı:- geçti. Nihayette dah~ fazla atak ya
tfb. ~l'ı§lk an ta~dim merasimi bir hay- pan Gönanh Hamdi sayı hesabile ga-

~ceıc geçtıkten sonra baş altına lip addedildi. 
' haDı Pehlivanlann müsabakala- Bahke•lrll lbrahlm li L i"Blldr 
tG lltıeıtı he ~ • . Slllvrlll Sabri 
~~t'tikıo ~ti. Muallım Mazhar. Baş altınm son müsabakası lbra-ı 
1dı li'ln; al ve Suyoku Mehmet himle Sabri arasında idi. llk hüc•~mda 

ti orta hakemi de bay Cemal yere düşen Sabri otuz saniyede tuşla 
la \ltar,rla mağlQp olmuş sayıldı. 
lıftl'Jll ~rbes flbadan evveJ; miisabaka- Tekf rda61t Hüseyin 
d&.~t 86 t glireş olduğa, müddetin Adapazarll Ar lf 
)~ İsti reeeff, ~ inci dakikada 3 Başa güreşen pehlivanlardan yalnız 
fl. de tiç ._r~lıat ediJeceğj, tuş srrbn Tekirdağlı Hüseyin ile Adapazarlr A· 
'lclll~0~Ye ~almasile kabil olaca- rifin müsabakası vardı. 

~glltetiı a ~ort bir tarafa bafnl- Her iki güreşçi de ağır ağır ortaya 
da" e ilan edildı". ı · · ~ çıktılar. kisinin de sinırh oldukları 

' a ttlre~nra ktlra çekilerek ba~ görülüyordu, sapsarı kesilmişlerdi. 
\,._ h

1 
bl§la~,~ek Pehlivanlar karşılaş- Fotoğraflar çekildikten sonra ve te!{ 

l a.1-11 it rar takdim merasimi yapıldıktan son. 
'>ı. Ut and •lll ·Bursalı HUsayln ra müsabakaya başlandı. 
~:la l'a~i~~~ düşen Halil güzel bi.!" Bir iki el enseden sonra. bir huçu;,. 
'-tal( o)d nı altına geçirmeğe mu- dakikada Tekirdağlı rakibini sırt üstıi 
9tt lı oı.ttqcu. Bundan kurtulan Akhi· yere Turda. Hakem derhal düdük ça
,e~ tQ~la ~&~ikada tekrar yere dü- larak Tekirdağhnın galibiyetini bil-

~"·"'l'ft ag)(lp oldu • dirdi. 
~h11isaaa~•rlf.pomak Mu•tafa Fakat üç saniye geçmemişti. Daha 
.\~\'all Sıkr ba~ıar başlamaz her iki evvelce de baş pehlivanların mü.saba
' it >it11:ıı h~cumlara başladrlar. kalarında tuşun 3 saniye olacağı söy
\a :/1 ille da b.ır Yaşında olan Şerif lenmiş olduğundan yaziyc~ kanşık bir 
et. 1,..Çl6.Jt Çek kikaıarda altına almak· şekil almış oldu. 
ltGı ~bir l>ehı?'edi. Fakat Mustafa Orta hakemi yanlış düıfük çaldığtnr 
tı~ ""atty ıvan olduğunu çok müş . itiraf etti; bu defa da dfğer hakemler 
~il de llta~ten kurtuluşile isbat et-1 tuşu makbul ad dettiler . 

la ta~"''"da S:~e ntlisabakanrn ikinc -,, 
lbılll " rıf mükemmel bir o:rnn 

IS "'ıtırı ~ · j \lllltıı1-ı ege muvaffak oldu. 

lır ~Qltt._:,••nh Emrullah f 
l'l.ta '-'l·. de hl AbdUaaeıam l a 
b tılıb· t kov t "'• tılıı" •taı d ve te idiler. Bulga- ......_ 
"ıe" !tılltotdQ aha Ç~vik hareketlerde 
t~ta .. 1~~ ~. On dakikalık tama
lıt • ı ı k uır gij 

~la, 1" .endi . r~şten sonra Bulga-1 ~I aıcınp 
0 
°~ llnıJe al ta düşfü vej 

.\ l~q ldıı. 
~·it it ,., 

"·'~ ~t~n b 
0·.·~ YIZE:ll Arif 

~ l>lt,, 1"tt dak~ ıkı Pehlh-an müsaba-
lıı .. .._ tlalldrt ka.,rnda beraberce ye-

et~ ''itle llt ""'ete tltıı ~ 
llft~ltı Cak kaparak ma~lQp 

altta idiler. 

' t 

duyuluyordu. Meseleyi Halkevi spor 
başkanı şöylece halletmeğe muvaffak 
oldu. Ortaya çıkarak halka: 

Serbest güreşlerde iki tuş yapılma· 
sı şarttır. diye bağırdı. 

Müsabakaya tekrar başbndı; bu de
fa yine Tekirdağlı Hüseyin, Arifi ya
rım dakikada altına aldı ve sırtını ye· 
re getirdi. Bu suretle büyük müsaba
kaların ilki Tekirdağlı Hüseyinin ga
lebesile bitmiş oldu. 

• • • 
Dünkü müsabakalar çok intizamsız 

geçmiştir; müsabaka şartları ilk defa 
ilan edilirken bütün müsabakalann 
tuşlarında sırtın 3 saniye yerde kal

Paris • Saygon • Paris uçuşuna iki 
tayyarenin, Japi - Arnu - Mişletti ve 
Detnıvaya. - Durman - Agnus - Deze
ny'in iştirak ettiklerini yazmıştık. 

Tayyarelerin en son haberlere göre 
vaziyetleri şudur: 

1 inci tayyare: PB.1.3.r saat 6,02 de 
hareket, pazar 15,55 de Atinaya va
rış ve 16,50 de hareket, Pazartesi 0,48 
de Bağdada varış 1,45 de hareket, pa
zartesi 13. de Karqi'ye muvasalat, 
fakat tayyarede arıza ile (31 saatte 
7,050 kilometre). 

2 'inci tayyare: Pazar 6,04 de hare
ket, pazar saat 15,30 da Korente va-

rış ve 5 de hareket, paza.rtesi 5,20 de 
Atinaya. Va.rJQ ve 6,22 de hareket, pa-

zarte6i 12,46 da Ba.ğdada vanş ve 
13,26 da hareket (Tayyare Karqi'den 

2.250 kilometro uza.kta.dır ve 30 saat 
42 dakikada 4,500 kilometre). 

Halbuki, bu uçuşa iştirak eden n
çüncü tayyare, Şal - Bri1 makinede ~ı
kan bir arıza sebebiyle Trende kal -
mıştır; fakat Şal'm söylediğine göre, 

tayyare tekrar uçacak, ve kazanmala
rı ihtimali olan Detnıvaya - Durmon 
tayyaresinin yaptığı rekoru kirmıya 

çalişaca.ktır. 

ması şart koşulmuştu. 
Halbuki birinci baş altr güreşinde: 

tam yedi dakika ev\·el söylenen bu 
söziin aksi olarak bir anlık tuş l<nbul 

Macar pehlivanı Çaya 
Palavracının biridir 

edildi. 
Bu suretle dünkü maçın mağltip 

Dtln Tekirdağlı Hüseyin Ue güreşmeyi 
kabul ettiği halde bugUo kaçıyor 

pehlivanının hakkı yenilrr.iş olmadı Günlerdenberi bütün Türk pehlivan
mı?. Hem de profesyonel güreş~ilere lanna bolbol sözle meydan okuyan ih
amatör usul nasıl tatbik ettirildi?. tiyar Macar pehlivanı Çaya, son günler 

Son Adapazarlı - Tekirdağlı mfüıa- de meydan okumalara cevaplar çıkma
bakasında orta hakemi yanlış bir dii
dük ~almıştı. Bunu kendis~ de ftirar 
etti. Diğer hakemler tuşta nasıl ı5ra : 

etiler. 
Bir buçuk, iki dakika evvel verill'I' 

üç saniyelik tuş karnından da niçiıı 
dönüldü? 

Halkevi spor başkam serbest güre!j
te iki tuş yapılması lazım geldiğini 

söyliyerek müsabakayı d~vam ettird 
,.e Tekirdağlı ikinci tuşu hakkile yap
mağa rta muvaffak oldu . 

Fakat bugün ve yarın yapılacak 

maçlarda bir tuşta mı, YOk$a iki tuşta 
mı galibiyet belli olacaktır. Ve bı.ı tuş
Jann birincisi dünkü gibi bir saniye
lik, diğeri üç saniyelik mi olması la
zımdır? 

işte cevap nrmesi çok müşkül b:r 
kaç sual.. Bunların içinde:ı nasıl ~ıkı
lacağı ancak müstakbel müsabal(aJar 
gösterecektir .. 

Halkevi tarafından tertip edilen 

ya ve kendiıi ermeyclanına davet edil
meye başlandıkça ortaya bir seyahat 
lakndısı attı. 

,.e 'rürkiye baş pehlirnnını sec:ecek • 
olan hu mühim güreşlerin bu kadar 
fena organize edilmiş olınası herkesi 

• 
• - j 

müteessir etmiştir. 

• • • 
Dünkü müı-ahalrnlardan sonra ringf:! 

çıkan hir 1.at: "Bir hafta ene] bütü!I 
Türk pehlh·anlarına meydan okuyan 
Macar güreşçisi Çayanın stadyomda 

Macar pehlivanı Çaya 

- Bugün akşama gidiyorum. Yann 
sabah hareket ediyorum doeyip duruyor 
du .. 4-5 gündür bugün ve yarınlar bir 

old ug~ unu., so·· yJedi. ============================= 
- sında kalan Çaya grekoromen olmak Ve Macar pehlivanmı hışt, hışt diy~ 

• d t d k Tekı" • ğl u·· şartik maç yapmak istediğini Tekir rınge ave e ere na ı r-ıUS('-

yin le yarın (hugün) karşılaşmak iste- dağlı Hiiseyin de her ne olursa '>lsun 
tutuşacağını ilfm etti. Bu suretle bu yip istemiyere~ini ı-ordu . 
giin Türkiye baş pehlh·anhk müsaba

Böylc kaçılmaz bir emri vak·i -~~r~- halarından başka; Çaya - Tekirdağh 
müsabakasını da seyredec~ğiz galiha. 

O. M. Kutnak 

Galatasaray 
lstanbulspor 
Bu pazar sabahı 
busus1 bir maç 

yapıyor 

Evvelki hafta yapmış oldukları hu

susi bir maçta 6 - 1 Galatasarayın ga
lebesiyle neticelenen 1stanbulspor -

Galatasaray takımları, bu pazar sa

bahı Şeref stadyomunda tekrar karşı-

türlü bitmemiş olacak ki, Çayayı dün 
gene Taksim stadında gördük. 

Yukarda güreş yazısının sonunda o
kuyacağınız gibi, müsabakalar biter bit 

mu, bütün Türk pehlivanlanna alabil
dlfine meydan okuyan Çaya ortaya ?f 
nlch ve genç Türk peblivanlanndan Te 

kirdağlı Hüesyinin kendisile hemen bir 

gün sonra karşılaşmaya amade olduğu 
bildirildi. 

Memleketimizde bulunduğu birkaç 
hafta içinde belki yüz kere (her Türk 
pevlivanile bita kaydü şart) karşılaşa

cağını bağıran Macar güreşçisi Çaya
nın böyle erkekçe bir teklifi derhal ka
bul etmesi çok tabii olarak beklenirdi. 
Fakat ne yazık ki, bu ihtiyar pehlivan 
uzun bir tereddütten sonra ancak GTc
gromen güreş yapabileceğini yanın ağtz 

la söyledi. Çaya sanıyordu ki, genç 
Türk pehlivanı Hüseyin, alafranga gü

reşi pek bilmiyor ve bu teklifi kabul et
miyecek kendisi de işin içinden çabucali 
sıyrılacak. 

Halbuki, Tekirdağlı Hüseyin hiç te
reddüt etmeden bunu da kabul etti ve 
işte o zaman, Çayanın halinden, bütün 
meydan okumalarının bir blöf ve pala• 
ra olduğu anlaşıldı. Macar güreşçisi o-

rada artık verdiği sözden cayamazdı ve 
vaziyeti kabul etmiş gibi göründü ve 
çekildi. 

Fakat biz Çayanm bütün halinden 
bu güreşi yapmağa hiç de niyeti olma· 
dığmı anlamı§tık ve müsabakadan son-
ra Taksim meydanında kendisini bula
rak yanındaki tercüman vasıtasile ko
nuştuk. Ve tahminlerimizde tamamen 
haklı olduğumuzu anladık: 

Macar pehlivanı, daha doğrusu yalancı 
pehlivan bize ne dese beğenirsiniz! 

- Ben yarın Macaristana gidiyo -
rum. Buna mecburum. Fakat Hüseyin 
ile müsabakayı kabul ettim. inşallah 
yakında gelip güreşirim 11 ! 

Hep ayni nakarat, hep ayni bahane. 
Macar pevlivanı tam bir palavracı idi 
ve kaçıyordu. Hem bu seferki kaçışı, 

evvelkiler gibi yalnız sözle değil fiilen 
olacaktı. Çünkü Türk pehlivanları ken
dilerine rastgele meydan okuyan bu 
yabancıya artık pabuç bırakmıyorlar • 
dr. 
Çayanın haftalardanberi süren (bu

gün gidiyorum yarın gidiyorum) söz -
]erinin bugün hakikaten mevkii fiile, 
gireceğini umuyoruz. Ve şimdiden son• 
ra, bu palavracı pehlivanın Türkiyenin 
semtine bile uğramıyacağına emin bu: 
·- --



Hatıralannı anlatan: Alman korsan gemisi ".Dcni21 kartalı" nın süvarisi 
Kont Felika fon Lukner 
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Saat dUrt buçuğa doğru bir telsiz geldi: 
- Muharebe krovazörlerinılz logillzlere 

ateş açtılar! 

Emrim altındaki tarette her şeyi 

gömen geçirdik. Cephane asansörleri 

iyi :i3liyor, hidrolik nişan fıleUeri mü
kemmel vaziyette, her §CY yerli yerin-

de ... Süvariye vaziyeti telefonla bildir· 
dim: 

- Dora tareti harbe hazırdır! 
Ne olduğunu hala anhyama.mıştnn. 

Benim gibi diğer arkada.~la.r da bilmi
yorlardı. Güverteye çıktım ve sabah 
sisleri arasında muhteşem bir manza
ra ile karşılaştım: 

Fedar olduklan için ''Kara Hilsar., 
Jar admı aaln torpito muhripleri filo-

tillAsı tanı yolla Vilhelmshaf en lima
nmda.n çıkıyordu. Birinci filotillayı 

bir ikincisi, son bir Uçtlncüsü nihayet 
bir dördüncüsü takip etti. Beheri onar 
muhripten ibaret ola.n filotillalar ıi-

ma.lo doğru seyrediyorlardı. Muhrip
Ierin arkasından küçük kruvazörler 
hareket ettiler. İleride Şilig ·koyunda 

bulunan mtıharebe kruvazörlerinin 
demir aldıklan ve etraflarında bir sü-
rli torpitolar bulunduğu halde yavaş 
yavaş, azamet ve heybetle yola çıkbk
lan görülüyordu. 

Nihayet srra bizim Zll'hWara geldi. 
Zırhlılar da ağır ağır ilerleyip bir pro-
va hattı teşkil ederek limandan çıktık. 
Bu filo, Alman doruı.ruıuumım en nıo-
de , en kuvve i a~rt geml.91 olan 
Könıg, R:uıfurst, Markgraf ve Kron
prinzden teşekkül ediyordu. 

Sancak ve iskelemizi torpito muh
ripleri çevinnL~lerdi. Bunlar bW tah-

telbahir ve torpito hücum.undan koru
ma.ğa memuroular. Hafif kruvazörler 

de muharebe hattmıızm dış kabuğu
nu t~kll ediyorlar ve cenahlarnmzla 
ricat hattnnızr koruyorlardı. 

KUkSha.ven önlerinde ikinci filo da 
gelerek donanmaya iltlhak etti. Hep 
birlikte son silratle şimale seyrediyor

duk. Muharebe kruvazörleri ufukta 
ikaybolmuşlardı. Bunlar sUratlerinden 
6sl4i!ade ederek dUŞIIijllUD. gırtlağına 
sarılacaklar ve onları kuvvei külliye 
m1z il.zerine çekeceklerdi. KU~Uk knı

vazörlerimizlıi en sUratlilerl de onlara 
refakat ediyordu. 

Donam.ada süvarilerden ve aın1ral
aen marula hiç kimse nereye gidildi
ğinden, maksattan haberdar değildi. 
On beş kilometre uzunlukta olan hattı 
harp Alman ve Danimarka sahillerini 

takip ederek daima şimale doğru sey
retmekte berdevamdı. Harp esnasında 
3imdiye ka.da.r hiçbir zaman bu kadar 
açılmamı§tık. 

öğleden sonra saat dörtte küçilk 
kruvazörlerimizden birisi düşmanın 
kügük harp gemilerinin göründüğünü 
haber verdi. Nihayet İngllizlerle boy 
Ölçtişecektik. Öyle mi? Fakat bu me
sut habere inanmak için muharebe 
kruvazörlerinin telBiZle verecekleri 
haberleri beklemek J.Azmıdı. 

Herkes sevindi, li.kin hepimiz i~ti
rak etmekle beraber harbı görecek 
olanlarımız pek azdı .. ÇilnkU zırhlitla.· 
ki 1300 klşiden anca.k yrlmi beş otuzu 
harbı göreblleoek mevkilerde bulun
maktadır. Diğerleri geminin iç kıaım
larmda harp mevkllerinde bulunacak· 
lar ve hiçbir şey görmeden dövüşecek· 
lerdi. 

Mesela teknenin su keslmlnden pek 
aşağıda çA.lışan mühimmat mUretteba
tmı gözlerinizin önUne bir getiriniz. 
Bunların vazifesi toplara yalnız mer
mi göndermek değil, aynı zamatıda bir 
yangın çıktığı 7.8.Illan yangın söndürü
cU makineyi kullanmak, icabında. böl
meleri kapamak, dilşm.an obUslerinin 
infilaklarından mütevellit zehirli gaz
larla mücadele etmektir. Tra.mpeteler 
bir kere: 

- Silii.h ba.sma ! 
Çaldılar :rnı herkes s~ kendi vazı.

fesini dilşünilr. Birçok slıah a.rka.ruı.,
larmm yerlere serildiklerl bir srrada 
geminin binbir alatmdan birisi bozu
l~ ne yapmalı? Bu takdirde evvela 
geminin selA.meU dllştlnUlilr, sonra se
diyelere sıra gelir. Yani herkes her 
§eyden evvel gemiyi dU~mek nıeç
buriyctindedir. ' 

Ekseriya zırhlı güvertenin altında 

vazife ba.{imda. bulunan 3u nefere, o 
onbaşıya higbir enür gelmlyecektlr. 
Ma.nhnu o yine tamamen mcsuldUr. 
O, harbm heyecanlarına. feragati, f e
daklrlığı ve her anın mUutcrek tehlike 
hissi ile iştirak eder. 

Sa.at dört buçuğa doğnı eöyle bir 
telsiz geldi: 

- Muharebe kruvazörlerimlz lngi
liilere ateş açtılar! 

- Muharebe kruvat.öılerimlz İngi
lizlere a.t:eş açtılar! 

Gemiyi bir heyecan dalgaaı kapladı 
ve bu haber yıldırım sura.tiyle ıUvart 
bolkhavzmdnn sintineye kadar yayıl
dı. 

MJBssô R@man 
Nakleden: Hatice Süreyya 

51-

İsmet, Murada bakıyor: 

.. _ Değişmemiş!,, diye düşünüyor. 
Gözlerinde o eski mavi şimşek ... Gü-

lilmsiyen ağzında. o eski beyaz §İm-

eek ! Evvelden olduğu gibi gene zarif .. 
Elini öpmek üzere iğllınesi, dudakla
nnı parmakları ucuna değdirmesi hep 
ayni g.ilzel hareketlerle oluyor ... 

lsmet, hassas cildi üzerinde, Mura
dın dudaklarının titrediğini hissetti. 

Enis, ilk komplimanlan kısa kestir· 
di. 

- Bak hele ! Bak hele ! . diye işi 

§akaya. vurdu. Küçük bey, ''bizi rahat
sız ctmemok irin., beş aydnnberi scm

t.iın1ze uğramıyormuş... Öycl söylli· 
Yor ... Hey gidi eski erlrn.daşhğımız! .. 
Neroof" kıı1dı vnhıı .. Hıwrli h.<ıri o :ır. 

Hm .. Sana nefis bir hindi dolması yap
tırttım, Murad! 

Bir dost ziyafeti... Emine, sessiz se
dasız, pire gibi hizmet edip duruyor. 

Gözü ve kulağı hanmu ile Muradda ... 
Lakin onlar susuyorlar, hareketsiz du 

ruyorlar... Heyecan içinde konuşan 
sade Enis ... 

İsmet dUşUnUyor: 
"- Doğrusu Muradı aramızda gör

düğüm için çok memnunum ... Güzel ve 

usluplu bir delikanlı ... Anıdan beş ay 
g eçmesine ra;:ınen, onu, tamamiyle bı

raktığım gibi buldum .. ,, 

'YUreği saadetinden hoplamıyor. So· 
ğukkanlıhkla dli~üncbiliyor. "Eskidcıı 

gayet iyi bir gustosunun olduğunu, 
fJ"Öriivnr .ı\ ı::ldn vtıntn l 11hurnn nHıf7l _ 

Hatıra)annı anlatan : EFDA1J TA L.Z. T -243-

Türk nıevku ların serbest r
.; 

bırak~· 

nıasını tenıine nıuvaffak oldun-1 
tahliye kararı vermiş bulunuyordu. Tet- lar. Diğerlerine gelince evvela şu~ 
kik edilen yinni dosyadan iki kişiye ait briken halkı dağıt.. ~ 

Ziyaretçilerin arkası alındıktan son • 
_a istidaiarı koltuğumun altına alarak 
miralay Balların odasına gittim. 

- Efendim, emriniz üzerine düşün -
cemi tatbik ettim. Bunlar da iatidalar. 

olan hakkındaki kararı bozmamıştı. - Mahpusları derhal serbest 
Bunlar İngiliz bayrağına ve İngiliz po- lım mı? 

lislerine hakaret etmekten suçlu bulunu- - Durduğun kabahat 1 • • f 
- Sen mi müracaat etmelerini tenbih yorlardı. Eıaıen cezalarının bitmesine Muvaffakiyetinin aon tecellisırıJ tı6 

de on beş yirmi gün kalmıftı. Yüzbaşı ren bir adam gururile odadan. çı1' ,ı 
Defreytas: İstida sahipleri salonda toplu bır lı 

- Bunların hakkındaki kararları boz· ve gürültülü bir şekilde konuşuyor 
mayacağım. dı. Evvel! nöbetçi polisi çağrrara1' 

ettin? 
- Edermiyiml 
- Ya nasıl müracaat ettiler? 
- öyle bir vaziyet ihdas ettiın ki on-

Dediği zaman, daha fazla ileri gitme- susturmasını ve koridorda sıralı 
de bir memurunuz s.ıfatile ve bitaraf mek için ses çıkarmadım. Böyle işlerde tenbih ettim. Biraz sonra salon4'U 
kalarak müracaatlannı kabul ettim. de fazla arsızlığın zararı dokunabilirdi. yoktu. Neticeyi sabırsızlıkla be~ 

lar kendiliklerinden istida verdiler. Ben 

- Kendilerino ne söyledin? 
- öğleden sonra ırelip cevap alma-

lannı bildirdim. 
- Güzel 1 Şimdi bunları al, yüzbaşı 

Defreytasa git. Dün binbaır Baverden 
tealim aldığınız evrak üzerinde tetkikat 
yaparak bunlan ayırınız ve mümkün ol
duğu kadar çabuk salıvermeğe çalı§ınız. 

- Emredersiniz. Bu herifleri daha 
fazla burada tutmamamız daha iyi olur. 

- işte, ben de onun için söyliyorum 
ya!.. 

Miralayı selamlayarak do~ru yüzbaşı 
Defreytasın odasına gittim. tşi kendisine 
anlatarak istidalan uzattım. YUzilme 
hayretle baktı: 

- Pah, pah, pah! Yahu, bunlar he
riflerin ceplerinde hazır mı idi? 

Diye söylendi Onun bu manalı sözle
ri ve şüphe ile dolu bakışları bana çok 
dokundu. Fakat, anlamamazlıktan gel
dlın. ÇUnkü, yüzbaJI Defreyt:as benden 
ötedenberi şilphe ederdei. Şimdi ona ters 
bW-py .eöylusem,o:ıbelki birıt1arilik ohtt1 

~diye kadar iyi bir mecrada gitm.J§. 
olan iş bozulabilirdi. 

Binaenaleyh, hiç ses çıkarmayariık 

bir iskemle çektim ve karşsma geçerek 
oturdum. O, istidalan tekrar bana iade 
etti. 

- Bunları birer birer sen oku da, dos
yalan öyle bulalım, dedi. 

Öyle yaptım. Ben istidayı okuyor, on
dan sonra dosyasını bularak üı:erinde 

tetkikat yapıyorduk. Yilzbaıt Defrcytas 
bundan sonra tahliye hakkındaki kara
rını kiğıdın altına yazarak imza ediyor
du. 

Çalışmamız bu tarzda tam UÇ saat 
sürdU. Yilı:baıı, kendaini hiç de entere
se etmlyen bu işten hiç memnun görün
miyordu. Ben ise bütün yorgunluğuma 
rağmen §evk ve hevesle i~e devam edi
yordum. 
. TahJiycal kararlaştırılanların dosyala
n birbiri ilstilne sıralanarak yükselme 
ğe baıladıkça çocuk gibi seviniyorum. 
Nihayet, yorgunluktan. ve açlıktan bi
tap bir hale gelen yüzbaııı Dcfreytas bu 
müddet zarfında on sekiz kişi hakkında 

İyi seçmiŞ,iyi bulınu~ ... 
Fakat bugünkü tsmet '! 
Onun ne dilşilndüğünil, şimdi bir

denbire anlayıvennek kabil değil ... 
Beklemeli, sabırlı olmalı .. O, fikrin1 
daha sonra söyHyecek ... 

Şimdi, tsmf}t'in hisleri, Enise karşı 
duyduğu şükranından ibarettir. De

mek oğlu, onun hatırı için bu sürprizi 
hazırlamış ha? 

"-Ah yavrum! Ah evladım! Ah bir 
ta.nem ... Ne ince, ne hisli ... ., 

Zarif ve hisli adamın bir planı var .. 
Bunu, Muradla birlikle, uzun zaman
dır tertip ettiler Faknt hud'alannm 
ne olduğu vazıh sureUe ayan beyan ... 

- Ya ... !şte böyle anneciğim.. Bu 
zatı muhterem, Erenki>ylerlnde, Sua
diyeleme dola.ştığı halde, buralarıı uğ· 
ramadı bUtUn mevsim ... Ncyınia: efen -
dim ... Bizi rahatsız cdermi~ ... Gördün 
mu zihniyeti? 

Saat ilçe gelmişti. Daha önümUıde tet zavallılar duvar boyunca ıırala 
kik edilmemiş bir hayli dosya kalrnııtı. dı. Onlara dedim ki: 
Yüzbaşı, iskemlesinde gerinerek: - Tahliye için verdiğiniz elliyi 

- Artık bu kadar yeter. Geri kalan tecaviz iatidanm kumandanlıkça te~ 
ve bence daha da gelecek olan diğer is- ne baılandr. tçlerinden yirmi ta11 ,ti 
tidiları da &eninle gece tetkik ederiz. muamelesi ikfual edilmiştir. Diğeri .J 
dedi. Herifin (bence daha gelecek) ta· de yarın cevap verecefiz. Şimdi ~ 
biri manidardı. Bermutat, vurdum duy· danhkça tahliyesine karar Yerile j 
mazhktan geldim. istediğim oluyordu lsimlerini okuyacağım. Bunların ~ 
ya, artık söylenilenle, edilenle, alAkam akrabalan kendilerini dıprda be J 
yoktu. ler. Çilnkil derbal serbest bıralcıl 

K:iğrtlan toplarken: lardır. . ,1 
- Bugün çok yoruldunuz. Gece böy- BugUn cevap nrnmiyen milr' 

le çalışırsak iş biter. aahiplerl de yann bu saatte rn~ ~ 
- Pek zannetmem ama. çalıp.cafız. etsinler. dedim ve haklarında tahlırt ııf' 
- Tetkik edilen dosyalan ne yapa• rarı verilmiş olanların isimlerini oJcıl 

yım? fa başladım.,. 

- Sen benim verdiğim kararları bir Müracaatlarına müsbet cevap aJdı 
kere Kolonele tasdik ettir. O tasdik et- öğrenenler sevinçle salonu terıced 
tikten sonra da aşağıya inerek tebligat· tahliye edilecek olan babasını, Jcar6 
ta bulun ve herifleri serbest bıraktır. kocasını veya herhangi akrabasııtl 

- Baş üstüne yüzbaırm 1 diyerek oda- temek üzere dışarı çıkıyordu. Sıd 
dan fırladım. Sevinçten eteklerim zil ça- dalan reddedilen iki kişiye ı:elİ~f 
lıyor. Miralayın odasma ~iderken salon- lan bir kenara çektim. Münasip,,. qf, 
da bütün istida sahiplerinin toplanmı~ . kilde vaziyeti anlatarak, daha bl .,1. 
olduğunu gördüm. Beni görünce ümit sabretmelerini, onların da serbett l 
dolu gözlerle baktılar. Bir iki tanesini klanaları için ellinden geldifi kad•t 
etrafımı sardı: §acağımr söyledim. 

- Beyefendi hayırlı bir haber vardır 1 Bu suretle salonu süratle boşalt&ııı' 
inşallah? J derhal aşağıya inerek baı ça•~ rl 

-?iyerek işi s'ordular. Onları teskin ile hapishane katibini buldum, ıfl 
ettun: '' 

- Merak ebneyiniz. Müracaatların12 ra da anlatarak mevcut dosyaları / 
nazarı itibare alınıyor. Bugün bir kısmı· ettim. Hapishanenin küçük yaz~~~ 1 

deki işimiz yanm aaat kadar siiıv · J 
nrn evrakı okundu, haklarında tahliye rJı'· 
l<:ararlan verildi. Diğerlerinin evrakını o bittikten Jonra serbest bırakıla ~ 
da bu .,.ece tetkik edeceğiz. puslan birer birer çıkartarak ' ı ' 

t- .,eıı 
Şimdi hepsi, tahliye edilecekler ara· toplattım. Zavallılar başlarına J 1. 

sında kendi akrabalarının bulunup bu- felaket celeceği korkuaile etraf• 
4~ 

lunmadığını öğrenmek istiyordu. Onla· içinde bakıyorlardr. Onlara yıJd' 
ra : bir sesle : 

1
1 

- Acele etmeyiniz. Ben şimdi ıclir, - Kumanbnhk bir lCıt(u rnıb5ıı 
isimleri okurum. dedim ve Balların oda- tök cczanıı:m hAkiyct1ini affetti; 
sına daldım. Ballarla iJimlz uzun stir· ı&erbcıtsiniz. dedim. Sözlerime 
medi. Koca ihtiyar hazırlanan kararları, yorlardr. Tekrar ettim~ ,r1f 
bir t.ancsini bile okumağa lüzum görme- - Bugün sizi ziyaret etrrıek 111

1
,. f 

den tasdik etti. Tahliye edilmiyecek olan len aitel~rinize de haber vcritrt'llft,tı 
iki kiti hakkındaki kararı ve eJbabı mu· zi dışarda bekliyorlar. Haydi ,\il 
cibesini de öğrendikten ıonra: Iamet versin. ,of1 

- Pekilal Daha birkaç RÜn kaJem- (Dttııam' 4 

- Hulfısa, anneciğim ... Artık sabrım - dimkllçiik beyi ... Otele fnrnf§·~· ııf 
tükendi. Muradı fevkalMe göreceğim pek mUnatıcbetaiz bir Oda bulfl'I 
geldi. _Onun bize uğtama..4'ı iç1n b~r - Ay, dilndenberl Yakıı.eıt<tl 
telgraf çekmek mecburiyetinde kal - nız? 

drm... - Evet, hanımc,.end!ciğiın·· e; 
İsmet. içinden: tebit Enis, iıtc dlin geJmernf !~ıç I 
"- Anla.51lıyor .•. BUyük anneslnin tstedi ama yerimle, yurdunıl" cJ 

gitmesini bekledi. Telgrafı onun üzeri · lakaôar olmadı ..• Otel kö§elcriJl<ııV 
ne çekti... Her şey( biribirlerine anlat rJP' 

mıya mecbur kaldım... Çok 
tıklan belli oluyor.. Mektuplar vızJT 1 odum dün g~ ... 
vızır işledi. Bütün sırlar sş.çılıp dö-
küldü. Enisin her şeyden haberi var. - Peki, bu gece... ıftf ~ 
M - Sen Uzlilme. anncclğfm... J 

uradn karşı bUyiik nnnesinin aUş- tertipledim. Otelde lyl bir od• ı; 
manlığını billyor. Hatta Nişantaşmda· · 1" 
ki gcec baskınını bile öğrenmiş. Bu· tım .. Fakat yalnız yatrrtaktBJlttll, JI 
na rağmen Muradı buraya getirtiyor.. ya oraya girecek ... Burnnm 0 ., 

Ah benim evlfıdım ... Ah v.avalh çocuk ı olsa Tokatliyan değildir. aurıı;~ 
. Birdenbire, yüreği e..ttı: Murad! Nane Mollalık yok.·· t 

'il ' Ay, Murad, buraya <'Javet:U mi? •. Bu- letde, oturmakta, hep b!zcleS1 t . 
rada gece mi kalacak! Ahrımız vcmeg·i fena y:ıpfl1J)'° 

~ . l' 
lt4yır! Hayır! lafranga. alaturka milkerrınıe · tı 

J.f uro.d, gUlUmslyerek: 
,..... TabU, sayfiyede böyle 

iaap eder. 

Bu olamaz... "- Demek annem bqradO'~;eJ' 
yapmel< EsMcn, bunu Eni Jn de istemcmeıll Jemiş ... Ayıp olmasın çiiye o ~crıı 

lazım! mez de hemen ortaya ~~~~ve uJıılJ 
İsmet, go.yet mUltefit: 
- Bil~kls, saVfı:tedc, insan dOBtle.· 

O, bu gibi kaideleri bilir. O, olurla Enis, programının }>utıill 
olmazın hudutlnrım tayin eder. Zevki. \'erdi. , __ rril /: 
nkh flurf nlıın hlr hıRr.ını'h" n (Devvw 
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HABER - Akşam J>MfaSI ~ Bfrinclteşrüı - 1936 

Oc;üncü 
==~~==============::""'."=~'::="" 

Komiserliğe 
namzetler 

• • 
Istanbul Belediyesi ilanları 

Kilo 
350 

Çuval 

70 
tuzsuz tere yağı 
Toı: feker 

Muhammen tutan 
334,50 
17s.ı; 

llk teminab 
26 lira 

134 ,, 

Çok1 

sevilen 

Her akşam 

LONDR A e:;-::,.~,::;'r!~z~e 
sonsuz neşeler 
ıçlnde geçiriniz 

Melike Cemal: Arap revüsü 
Bayanlar: Nebile. Dürdane, Neriman, Fahriye. 

770 Ali Riza, lzmir48 Abdül 
90 z~ 46 M. Şevki, İstanbul 

Çan 86 Zeki, İzmir 93 Ek-

llliıanet~kale 1 Kazım, lstn.nbul 792 
ttanıı ' İstanbul 1439 Dunnuş, 

Düıkünler evi için Jizım olan yukarda cins miktan ve tutarları ya- Saz heyeti: Keman; Cevdet, kemence; Sotiri, piyano; Feyzi, 
zıh tereyağı ve toz teker açık eksiltme gününde isteklisi bulurunachğm- ud Mısırlı; lbrahhı~, kanun; Ahmet. 

e~ v: 563 Necati, Balıkesir G Meh
. İstan4 Hasan, İstanbul 492 M. 
llÜat buı 1675 Ziyacttin, Ordu 

Okuyucular: :Yaşar, Hamit. Solis~ l\1ustafa 
dan pazarlığa çevrilmiıtir. Şartnamesi levazun müdürlüğünde görülebilir Fiyatlarcla tenzilat Tlc. 4.0221 
~~~·h~~da~~~~~tm~mn~m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

h;.. ' İstanbul 1685 :IBkender Eski-
~ 10 , 

laııbuı Şevki, İstanbul 1548 Reşat, 
· 833 Hasan, Balıkesir 16 Edip, 

iıı, ~ l5 O. Nuri, İstanbul 103 Muh
İlnıl ~ul 832 Yaşar, İstanbul 18 

· 1~ 
8 nbuı 1451 Mustafa, Balıkc-

b Ramazan, İstanbul 1628 Asaf, 
lL ~ 77 4 A. İhsan. lstan bul 1313 
• l.Cll!ızn ~ - • 
~ • ~!r 193 Ali, Ankara 305 
~· İstanbul 901 İbrahim, Sinop 
reVzi Ra.rs 13 Tevfik, İstanbul 12 
3 AH• Ecürııe24 M. İsmet, lsttanbul 

G.lftetu b n, Trabzon 49 Mustaı~a. 

e~l:~ Abdülkadir, Ordu 6 Mu-
4 b ır 162 Yusuf Kenan, Bile-

q\isnu G • 27 • aziantep 32 Turan, h-
~ 8 :Fent, İstanbul 1798 M. Tev-

Yhan 85 Galip, Ordu 9 Osman, 
e ~nu 22 Sım, Edirne 8 Yusuf. 

66 
4 k:maı, Tokat 14 Rif at, 

buı Zckı, İzmir 179 A. Rıza, 1s-

raber (bir gün evveline kadar ilk teminabn yatmJması daha muvafık 

olacağı) 3/11/ 936 salı günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır 
lar. (2156) 

Senelik muhammen kirası 24 lira olan Eyüp Camiikebir mahallesinin 
Üyuncakcılar sokağmda 6 No. lu kah ve yanındaki arsa teslim tarihinden 
jtibaren -37 veya 938, 939 seneleri mayısı sonuna kndar kiraya verilmek 
üzere açık arbTmaya gününde isteklisi bulunmadığından pazarlığa çevril
miştir. Şartnamesi levazun müdürlüğünde görülebilir . .istekliler 180 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mek tubile beraber (bir gün evveline ka· 
dar ilk teminatın yabnlması daha muvafık olacağı) 3 ' 11 1936 salı günü 
saat 14 de daimi encümende bulun malıdırlar. (B.) (2160) 

Bir metre murabbarna 4 lira kıymet tahmin olunan Aksaray yangın 
yerinde 63 üncü adada bir metre yüzlü 22 metre 44 santim murabbaı 
arsa satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi levaz1D1 

müdürlüğünde görülebilir. istekliler 675 kuruşluk ilk teminat makbuz ve 
ya mektubile beraber (bir gün evveli ne kadar ilk teminabn yabnlınuı da· 
ha muvafık olacağı) 5111/936 perşembe günü saat -4 de daimi encü
mende bulunmalıdırlar. (8.) (2359) 

b~38 lzzet, Kayseri 25 Mehmet, 
ls l032 Ahmet, lzmir 33 Sülcy- hfaiye için lüzumu olan nümunesi gibi 77 tane battaniye açık eksiltmeye 
, ;:nbul 1664 Osman, Urfa 24 konulmu§tur. Bir battaniyeye 7 lira 50 kuruş fiat tahmin olunmuıtur. 
20o tanbul 1682 Necmettin, An- Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lu 
Se R:t:zı, İstanbul 940 M. Kc- kanunda yazılı vesika ve ve 43 lira 31 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

' , ~~ 94 Celfilettin, Aydın 9 mektubile beraber (bir gün evveline kadar ilk teminatm yatmlması daha 
4 l. Eteın ~ 237 M. Nuri, İstanbul muvafık olacağI) 5111/ 936 erşembe günü saat 14 de daimi encümende 

• stanbul 524 H. Nazmi, bul alıdır. ı (8.) (2364) 

POKER_ 
llLAY 

-SAGLAM 

•• •• 
BUT UN 

, 
KES KIN 

•• • 
TURKIYE 

ucuz 
YALNIZ BU 

TRAŞ BIÇAGINI 

KULLAN\YOR 
•latan 937 Salih, İstanbul 282 Şük- __ unm ____ a..,...r. __ ~------------------

lt~uı 294 M. Aiaettin, Ankara · __ B_o_ş_~_u __ v_n_l _n_a_k~li:--y-a-t:-ı-n_a_m~U:-::-h-::1:---m-t=-e-n-z~ll-::A-t--ı 

7\!$'ı.r~:'.'1~1!'!~~;Diin v;};:;~:Külliljatı 1 Operô~k't~rroıog Devlet Demiryolları Umum 
l l:s.t buı 1621 Kbım, 1stan- 1 . . SU At 1 M •• d •• ı •• v •• d 

l 1 A. Jluıusi, lstanbul 953 Ah- nk be§ serı yanı 50.k!tabı .ta- rey ya ama u ur ugun en: 
lıı !ta.:ıbuı 92 H • !stanbul15SO maınlannuştır. 6 mcı sermın 8 kıta- Muayeoehane: Beyoğlu · Pann 

ilan, lata amıt, bı çıkmıştır. kapı tramvay durağı, Roma otelı 15111/936 tarihinden itibaren Samsun - Çal'§alllba ve M 

t 934 }(_ ~b~11117 Abdullah, 1~ Alınız ve okuyunuz! t yanında 121 bırinci kat 3--S danya - Buna hatian da dahil olmak üzere Devlet demiryollarmda n 
Zllıir" -<ı.lı, stanbul 161 A. Te' MU t h 11· • VAKIT k't · Her gu··n 15 - 20 ye kadar dil bo l h l d kil b 5 25 • · ~3 ll. +. b ı 401 N racaa ma a 1 • 1 ap evı e · ecek ş çuva ve arar ar an ton ve ometre aşma , yenne 2 n 1c:t emzi, .ı..c;ta.n u u- -==-•' ,, 

'hıh11l -ı"t?. Rift t,. ruş ücret almacakbr. (1580) (2608) 

... 
G'O'ZEI-' PRENSES 

~a~ım döndü. Bulamadım. Fakat bunu 
aı~e söyleıneğe de bir türlü cesaret ede· 
ınıyorum. 

- Söyle .. Söyle .. 
. - Evlendiğimiz gün bana verdiği • 

nu: Yüzük.· 

,_ Dük Jorj birdenbire sıçrayarak telaş 
"'sordu: 

.. - O yüzüğü mil kaybettin On iki zum .. 
rut taşla süslü olan o yüzüğün bir 

tane i d h . . 
lild "' a a hıç bır sarayda yoktur. Ne-
O c.~ .~esile geçen bir aile mirası idi. 

Yuzuk bizim ailemiz için bir saadet 
tcnızu 'd' 1 ı. Ne yazık. 

1:ı ~ Dün bahçede geziniyordum. Kay· 
d 

0 '&~u. O vakittenberi aklım başımda 
.;"'ıl. Sana söylcmeğe de çekindim. Ak
t ın Yatınca gözüme uyku girmedi. Me
"~lc~anrnıştım. Tekrar aramak için gi-
.rlnıp b h . 
ıc a çeye çıktım. Fakat gene bır 

Y bulamadım. 
bük Jo . k .. l . d .. tüı r3, amınm goz enn en su -

tc en iki damla ya§ı görünce büsbütün 
"§cdı.: 

,,.. ""'::_Üzülme yavrum. Bizim sevgımız 
v }'ıq;"k l<a u ten çok daha kıymetlidir. 
c, rı koca yattılar. Vera yatağa girin 
l,,_ E:enc Zı'n ğ d" .. v b ~ garac.z ını uşunmege aş -

§tı. 

-ıs-

CELLATLA BiR PAZARLIK 

~acar· 
tara k ıı:tan}ı olan Kont Marko Zin • 
~d:ı ~·ll'l~ra çok düşkündü. Macaris -
bcttlıi .Utun emlakini bu uğurda kay -
~ S.tı 13" c lta;,b· . ır gün kumarda borçlanmış 
,,. .r Cttiğ• 
,,.ırıc, ı parayı tedarik edeme -
tbtdtn c:baztığa atılmağa ve memleke
l..orıdra Çtna~a mecbur olmuştu.Paris 
bu tehi ~e Madrite gitmiş , bütün I 

r erde çok kumar oynamıştı. 

Son defa kum:?r oynadığı zaman on pa
rasız kalmıştı. 

Canbazhktan çok para kazanıyordu. 
Fakat bütün kazandığmı kumara veri
yordu. Bütün dolaştığı m~mleketlerde 

.yüksek ailelerle temas ctmif. fakat ara
dığını bir türlü bulamamıştı. Son defa 
ise Vera yolunun üzerine çıkmış, ona 
çılgınca bir sevgi ile bağlanmııtı. Bu, 
Zingara için bulunmaz bir aervr:t kay· 
nağı idi. Onu bırakıp kaçtıktan ı-onra 

Veranın Dlik Jorj ile evlendiğini ha 
bcr al:nış ve artık ortada onunla evlcn
meğe müsait bir vaziyet ve babalığını 
kabul etmek mecburiyetinde kalacağı 

bir çocuk bulunmadı~ı için ne olursa 
olsun diyerek gene gelmiş ve Veranın 
önüne çıkmıştı. Ümidinin hilafına V c -
radan gene iltifat görünce çok sevindi. 
Bu tükenmez hazineden bot bol istifade 
ederek dilediği gibi kumar oynayabile • 
cekti. 

Düşesten ayrıldıktan sonra yolda si
garasının dumanlanru savurarak hem 
gidiyor, hem şöyle düşünüyordu. 

- Budala Vera .. Beni kendisine 
tutkun zannediyor. Halbuki ben sade -
ce onun paracıklarına, elmascıklarına 

meftunum! Nede olsa bir hükümdar 
kızıdır. Bir sözüyle bana sarayda iyi 
bir mevki verdirebilir. 

Bu sırada Veradan aldığı yüzüğü ce· 
binden çıkararak muayene etti. Yüzük 
pınl pırıl parlıyordu, sonra yüzüğü ge
ne cebine koydu. Açık kalmı~ olan bir 
gece lokantasına girdi. Birkaç şişe şa· 
rap içti, bir taraftan da parlak gördüğü 
istikbali etrafında projeler hazırlama -
ğa başladı. Fakat birkaç saat sonra lo
kantnnm kapanma zamanı gelince tek
rar sokağa çıkarak dolaşmağa başıaaı. 
Şarabın hızıyla ne kadar dolaştığım 

hatırlayamadı. Fa~at bulunduğu yerin 
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nın son dakikalannda cesaretlendirmek 
ve ölüm korkusile hakikatı meydana 
çıkarmamasını temin etmekti. 

Sahte bir teessürle: 
- Annacığım, dedi. Gel seni kucak

lıyayım. Kalbim senin bu acı akibeti· 
nin karşısında parça parça oluyor. Fa· 
kat ne yapabilirim ki? Bu Adolar denen 
adam her geyj berbat etti. Babam beni 
çağırdı. Çok şiddetli bir §ekilde azarla
dı. Sonra, benim ısrarla senin affını is· 
tediğimin sebebini şimdi anladığını söy· 
liyerck seniii isminin bir daha yanında 
ağza alınmamasını emretti. Buna çok 
iızüldüm. Seni kurtarmak imkanı kal
mamıştı. Bari son defa bir göreyim de· 
dim. 

Vera, biraz durdu. Sonra sözlerine 
devam etti,: 

- Bu hadisenin duyulması üzerine 
Dük Jorjdan aynlacağtZ. Duyduğuma 

göre mahkemeye müracaat etmiş. Ar · 
tık ben de bedbahtım. Bir manastıra ka
panarak ömrümün kalanını orada geçir 
mcğe, dua ve ibadetle meşgul olmağa 
karar verdim. Görüyorsun ya, ben de 
senin kadar meyus ve bedbahtım, Be· 
nim hallın de aşağı yukarı ölmekle be· 
raber değil midir, 

Anna,' ağlıyorlu: 
- Dü1es, dedi. Sizin felakete uğra -

manız bana hayatımı kazandıramaz. 

Müsterih olunuz. Anna Paskal bu sır
rı kendisile beraber mezara gömecektir. 

Vera, belli etmemeğe çalıştığı bir se
vinçlr.: 

- Ben senin altın gibi temiz kalbin· 
den zaten emindim. Seni hayatımın so
nuna kadar takdis edeceğim Anna. Ver 
elini öpeyim. Burada aramızda hiçbir 
fark yoktur. Senden sonra hayatta ka
lacak olan Vera bir manastırda ömrünün 

sonuna kadar sana dua edecektir. 

V cra, böyle söyliyerek öpmek ·bere 
Annanın elini tutu. Fakat Anna elini 
süratle çekti: 

- Hayır, böyle şey olmaz. Sizi affe· 
diyorum. Allah da sizin günahlannıZ1 

bağışlasın. Artık beni yalnız bırakınız. 
Son birkaç saatimi Cenabıhakka ayır • 
mak istiyorum. 

Vera, teklif etti: 

- Annacığım, bu sırrı kimseye söy· 
lemeyeceğine tekrar yemin et. Ölüm o 

. kadar korkunç bir şey değildir. Hem 
bir gün nasıl olsa öleceğiz. • 

- Tekrar yemin etmeğe ne lüzum 
var? Ben bir defa yemin etmiş bulunu
yorum üzülmeyiniz. Bu sırn mezarıma 

gömeceğim. Yalnız sizden son bir ricam 
var: Çocuğunuzu buldurarak onu iyi 
bir kadına veriniz. Temiz bakılsın . 

Vera, yapmacık bir hayretle: 
- Çocuk mu? Siz onu boğup nehire 

atmadınız mı? 

- Hayır böyle bir cinayeti nasıl it
Jiyebilirim? Buna nasıl ihtimal veriyor
sunuz Kendimi nehire atmadan evvel 
onu yolun kenarına bırakmıştım.Onu 

herhalde oradan çaldılar.Fakat kimbilir 
ne kadar merahmetsiz insanların eline 
düşmüştür? Zavallı aç ve sefil kalır, iş· 
te ricam bu: Onu buldur ve iyice bak
tır. 

Vera, çocuğunun nereae olduğunu 

biliyor, fakat mümkün olsa onun da An
na ile beraber ölümünü istiyordu. Mü • 
teessir görünmeğe çalışarak: 

- Peki Anna, hiç üzül~e Eğer a 
yaşıyorsa buldurup iyi bir aile yanında 
baktıracağım. ikinci anası olan senin i· 
çin dua etmesini de ona öğretirim. 

An na, bir yükten kurtulmuş gibi: 
- Teşekkür ederim, Düşes, başb 

bir diyeceğim kalmadı. dedi. Ve başını 
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ANJlA.M ve !STANBUL: 
Cumhuriyet bayramı dolayııdle hu.sual ,._ 

ym. 12 18tlklAl ına.rıı, 12,0li ekonomi if)er&, 
haklmıda 1ktisa.t vekA.leti b8.§Jlltl§&virt Sami 
İ§b&zm koıı!era.nm, 12,25 mUslk, 19 iaUklll 
mar,r. 19,05 kültür işleri bakk.mda Talim ve 
terbi)re d&1res1 n:iııi lh.eanm konteran.sı, 19,25 
mllzik. 

\'lYANA: 
18,45 ııarkıl&r, 19,15 spor, eey&baUer, 

konll§m&, 20,05 sa.at, haberler, hava rapo • 
ru, ulusal yaym. 20,30 .tUA.rmonik orkestra. 
koruıert, 22,10 eğlenceli konser, 22,HI İt.&lyarı 
halk şıı.rkılan, 23

1
05 eğlenceli ya.ym, 23,13 

haberler, hava raporu, 23,25 konserin deve... 
mı, 24,20 konuııma, 24,SO musiki. 

BERIJN: 
18.M gramofonla kouer, 19,35 kitap kuv. 

BINBMA.LAR 

BEYOCLU 

BAKABYA 
YILDJZ 
stJMEB 
ALKAZAR 

TAN 
ŞIK 

ı,ABK 

ASRI 

A8rl zamanlar cŞarloJ 
Kallente 
Çıi.pkm ıanc 

(Suva.rede) Ehil salip 
muharebelari Cfransızca 

kopyul) 
Ehllsa.llp muharebeleri 
(Türkçe kopyesi) 

ı A&r1 t&manlar (Şarlo) 
ı Pomplenin son günleri 

Toru Bulb& 
ı Pa.tpataşon kız hırsız • 

la.rı ve Korkusuz sUvart 
: BildJrmeml!ltir 

Mişel Strogof 
ı bildirmeml§tlr 

t Silah ba§tna ve Şahane 
Tal& 

"eti, diğer bir konupn&, 19,03 Drudenden ABTOBl' A 
mwdki, 20,05 gelecek b&ft&D.ın. ~' IO . 

ı Yıldlrım kaptna ve Bo. 

ı:a.mbo 

OUKUBIYllT ı .BUdirmemtıtir 

ISTANBUL _ 

25 gra.ınofonl& ııarkllar, 20,50 stınUn a.kialeri 
haberler, 21,15 kanşı:k ya~ 33,0li Jaava ra.. 
poru. hava.dl.ı!ı, spor, 23,38 orkestra koııteı1. 
lll'DAPEŞTE: 

18,30 armonik. spor, salon mUŞlk!Bi, 19,M n&A8 
etıenceU konuşma. 20,25 opera yayını, Opera 
btoaamdan naklen "Fauat,, 23,35 hava ra. 4ZAK 
pol'Q. çingene mwrtlı:i81, 20,015 kon!era.ııs, 20, Hb.LI 

1 Lorel ,.. H&rdl Hindistan 

da {Türkçe sözlU) 

ı Programını blldirmem1Ur 
Mohika.nlarm sonu ve 

20 cazband. 1,10 h&betltr
1 

!Bt!KaEş: 
18,20 kon.ııer, 19,0ll bon& ha.adl.9, 11,90 

k<maer, 20 konieruı.slar, 20,.0 opera. ~. 
K&dam Butterlly, ıdttr&haUerd• haberler, 
apar, 23,.50 tranaızca v• .Aim.&nca Jaaberler, 
2' acın haberler, 
LONDB.A: 

18,35 orkestra koD.Mtt, 19,M V~ 
h&tta.sl, 19,20 gocukla.rm za.mam, ıo,o5 or • 
bstra konseri ve ıa.ıı. 21,05 ha~" meın. 
leket yayım, 21,!5 ta.rUı1 piyes, 22,.50 operet 
2',0fi hava.dis, :U,30 d&&lı mwılldlll, 1,88 la&. 
"'8dla, 1,45 Milatoı:ıun eııerlert. 
PABİS (P,T,T.): 

18,05 edebiyat, 18,20 keman korıneri, 18,35 
pıı koıuıeri, 19,o:5 orkestra koDMrt. 

Bftyil.k uıımyetizör ve illüzyonist 
Pr. Zati Sungur 

hranga 
Batlyaler kralı ve Va.h§f 

le§ell lna&ııls.r 

ALEMDAB ı Oıaıt veallra. ve Kızıl sıev. 
lmlılALB1CY ı Tanan geliyor CTrUkçe) 

.... Dertsiz &rkadqla.r 

KADI KOY 
llALID ı Tarza.n geliyor (Tü.rkce ) 
IOJl&nA ı aldinılem!gtir. 

&a&NKOY ı Bildirmem.iştir 

OSKODAR 
BALll • ıt.yerUng fae:1a&. 

BEŞİKTAŞ 
STJATPARK: Fakir bir deUkanlmm b1.. 

kAyeııi 

BALAT 
ı Bildl.nrıtıQ1fUI' 

• • • 

iNHiSAR ŞARAPLA 

'" KIRMIZI . 

BEYAZ SEK 

BEYA·Z DÖMİ ·SE'K 

• r 
70 el. 3 5 ı Juruş 

~) ~Lit. -:70 :,: 
~o ı .. 100 " 

+ 

70 el ilk 'i~e için 1 O 
2. Liı. 1 .. 15 
3~0 - "• ~ .. l · .... :~25 
aynee dePoıito alınır. $1,eler ,.ıır 
depozito ıerl verUir. 

~~k satmak iste~enlere hu_sust_ş__a_rııarl&Ul,tresl 22 kuruştan ve 

r 
1
YATa

0 
L" a ooK R Edirne Valilig~ inden : 
TEPEBAŞI f -

dram kımımda Kema ozsan Edime Memleket h-.tanesinin 1950liratut.anndaki176 
saat 20,so da llrol0g - Operat8r yı tıbbiyesi açık ekalltmeye konulmu§lur. Taliplerin ihtiy~ liateaini 

BiR KADININ llevllye MUtehaaeısı üzere Edirnede Vilayet Daimi encümeninde, lıtanbulda Sıhhat 
HAYATI Krakö11 - Ekaelı•uor rnaOaıası mai Muavenet Müdürlüğüne müracaatlan ve ihale günü olan 10• 

"''=.~~:!IAUlcla ı :a~:,~a.8 ~:' 1r'!:.r~öl•::: •:ı~~: 1 eab günü saat 15 de 147 lira1ılc teminat makbuzlarile birlikte Vila 
!la•lii~iiii~d~a.~liiiiiiiiiiiiiiii.i.&=:=:====~n~UD~AKLA~~B~IN~=~==~ mi Encü."llenine ~elmeleri. (2521) 

!! · - · - !ıliıi!iiiı!!!l!iiiı!i!ll!lıi!l!!~--.-.--iiiiiİiiiiiiiiiıiiiiiiii!!liiiiiiliiliiiiiiıii~ 

Gtrnrr: ıs:rez N s E ı 

bqka tataf& çevirdi. Vera cif. ın~un 
~e müıtcrih hücreyi =ketti. 
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YIRA'NIN MICI 
~ Vıera hapiebaneden döndii. Sa 

ra~ bahçeane ~ ağaçlıktan gc -
çiyorc!u. Oradan bahçeye girecek, ve 
bahçeden de gizli metbaldctı odaama çı
.kacaktı. Sık ağaçlıklanıı araamdan ge· 
çerken ac~aııı.dan bir elin o:mımına do 
kµnduğunu hiısctti. ~~bire ycrin
dpı 11~ra~ döndü. Taııı m arrada 
kar§ısmda duran adam: 
~Korkma Vera, dedi. be:niııı. •• Ap

ğm Z~gara ... 
Vera, haYfetlc geri çekileli Zincara 

onu iki kunetli kolu araaına almıttı 
I}ü§es dikalftlc bakınca ei~ saçlarla 
çcvrilmit solgun bir yü..ıün ortasında 
parlayan bir çift siyah gö.ı gördyii. Son 
ra gözlerine inanamamıt ıtôi: 

- Zingara, sevgilim. Yoksa bir rü -
yamı görüyorum 

Zingara, cevap verdi: 
- Rayrr, gilzel düşes, rüya gt>rmü • 

yorsun. Seni hila bütün kalbile seven 
Zingararun karpsmda bulunuyorsun. 
Fakat ne yuık ki sen timdi bir baıka 
erkeğin zevcesiıin. 

Vera, Atığını baştan ap.ğı süzdil. Zin 
gara hemen hiç değişmemişt'i. I>Uıes, 
onu görür görmez kalbini dolduran sev 
ginin birden parladığını, alevlendiğini 
hissetti Hararetle mukabele etti: 

-Ne zaran var. Kalben daima sana 
bağlı olduktan ıonra.. Zingara ben 
senden başkaıırun olamam 

At caııbur, Verayı kucakladı, eanl
dtlar. 

V cra, baygın ve mest bir halde du
lak!amım ıraımdan döküle döküle mı· 

nldandı: l 
- ivct, bm Jen.io. dıiJıl• fcıtinfm. 

Artık buradan bir yere gitme. Dalına 

burada kal. Sensit yaşaınak bana çok 
güç gelyior; Para lmmaa ~u itt:ediiin 
kadar veririm. Seni istediğin qda.r 
~engin ederim. Adını deiiftiMiıl. Her 
~aman yanına ıelirim. Uöyle~ biribiri
nıiıin kıı~ğmda aşlmıuı:m kanatlan al 
mıq. saadetle yatar. gideriJ. 

Zingara, artık ona sadık kalacağına 

ve bir yero gitmiye<:eğine Yemin etti. 
$onra Veraya doğurduğu çocuğun ne 

olduğunu sordu. Vera biran dütündü. 
Acaba her ıeyi Zingaraya aöylemeli -
miydi? Fakat tereddiidü pek "Uun 
•ürmedi. Canbaza pek de emin olmadı· 
ğı için bir gün bu sırdan istifadeye .kal· 
kışabileceğini düşünerek hakikati sak
lanıağa karar verdi. 

Nihayet Zingara tekrar sordu: 
-Veracığun, niçin dü!ünUyorsun? 

Çocuğumuz ne oldu? Kı.ı mı, oğlan 
~dı? Kimse duymadan nuıl doğura· 
bildin? 

Vera, kararını vermişti: 
- Gayet güzel bir kız. Tıpkı sana 

benziyordu. Doğurduğum zaman babam 
seyahatte idi. Çocuğu bak:tlpak üzere 
bir aileye teslim etthn. Bu aile bir müd 
det sonra Amerikaya gitti. Çocuk da o
rada terbiye edilecek ve tahsiline de i-
tina olunacak. Fakat böyle biı:- aile bııl
mak için hayli sıkıntı çektim. Ayni za-

manda çocuğu biran evvel yerleıtirme
ğe mecburdum. Çünkü va.ziyetilJl tehli
keliydi. Bu uğurda tabii o aileye, bir 

hayli de para verdim. Artık vakit ge -
cikti Müsaade et de ben gideyim. 

Zingara, tekrar Verayı kucakladı ve 
teli§la &ordu: 

- Seni bir daha ne vakit görebilece• 
ğım.Bana şrnidi para verecek misin? 
Monakoda kumar oynadım. Biltün ser• 

GÜZE~ PRENSE~ ~ 
..._ ______________________ .... _______________________________ .....-

vetimi kaybettim. Me§hur sözdür: Atk
ta talil olan kumarda kayb~der. 

- Peıraıt, yann aktaın ayni saatte 
gene burada buluıuruz. O vakit sana 
llıım olduğu kadar para veririm. Ten
ha bir yerde küçük bir ev kiralal'8Itt. 
Böylece oı-ada buluıtuğumu.ı zaman bi
ıi kim.le görmez ve nann dikkati celp 
etmeınif olUl'U{, 

Falqt Zlnıara tereddüt ediyordu. Ni
hayet: 

- Bugün o kadar puaeıwn ki ... de
di 

Dilfe• biraz düıündü. Sonra pamıa • 
ğında. büyük zümrilt ve elmas ta§la.rla 
çok ıüslü ve kıymetli bir yUzil~ü ~ıka
np &§Ikına vet'dh 

- Sevgilim, bu yüzüğü satarsın. E· 
line ıeçecelc para bir ev kiralıyarak icap 
eden ıeyleri tedarike yetişir sanırım. 
Bu benim düflin yüziiiür»dilr. Ate§ gi 
bi parmağımı yakıyordu. İşte bu eli sa
nıı sevgimi ıösterir, sanmın. 

Zingara, ıordu: 
- Ya koc&n yüzüğil BQracak olursa? 
- Adam sen de .. Yilzük hiç kaybedi· 

leınez mi? Böyle ıeylerle een zihnini 
yorma.. Zaten kocam budalanın biri. 
Ben ne dersem heınen inanıyor. Yarın 

gece gene burada bulu§uruz artık ben 
gideyim 

Vera, S.şıkile son defa kucakl&şarak 

hıalı adımlarla sarayın bahçesine gir -
di. Zingara da yüzüğil cebine indirdik· 
ten sonra u.ıaklaştı. 

Düıee gizli kapıdan kötke girdi ve 
yavaşça kocasının yatn1akta olduğu o
danın ka.pıamı açtı. Fakat içeri girerken 
Dük Jorj uyandı. Karısını sokak kıya -
fetile odanın ortasnıda görünce ~aşmıh 
ve •tuhaf bir nazarla bakarak sordu: 

- Vera, hayrola .. Bu zaman nereden 
geliyorsun? Yahut nereye gideceksin? 

Vera, birden §alrdı. Mantosunu ~ı • 
karınağa vakit bulamadan koçaşmm u· 
yanıvermiş olnıasma cam sıkddı. Dük 
J orj şüpheli bakışlarla kanıını süzü • 
yordu. Onun çevap vermediğini görün• 
ce karyolasından atlayarak kansının 

karttsına dikildi ve: bağırarak sordu: 
- Niçin cevap vermiyor!un. Birkaç 

eaat evvel ya.tınılda yattyordı.ın. Sonra 
eeni dıpn çı~ak için haın;lanınıt gö
rüyorı.un. bu no deınektir~ Acaba kont 
Adolaı-a hak mı vermek laznııge!etek? ~ 

Vera, birden kollartru açaıalc kocası· 
m kucaklad: 

- Sen delisin Jorj. Fakat bı1 kadar 
kıskançlık dof nısu pek bot bi( şey de
ğil . Benden llali ıiiphe mi ediy9raunl 

Dük jorj. Mhıl"9ıılJkla su~ini tek • 
ratladı: • 

- Bunları bir tarafa. bırak da bel\ u• 
yurken sen niçin givinmit bulunuyor
sun, onu anlat .. 

V cra, fena bir haber vere<:ekmi§ gibi 
çekinme jestleri yaparak: başını öqün! 
eğdi: 

- Rica ederim, Jorj. Bunun tıebebini 
sorma .. 

V e.ra, bunu söylemekle beraber ür• 
kek 6alaşlarla kocaBinın gözlerine bak-
tr. Her "Zaman olduğu gibi karıaını:ıı 

gözlerile kar§tlaşınca Dük yumuşadı: 
- Vera, her ne olursa olsun ban& 

doğruyu olduğu gibi anlat. Yalanı bit 
tarafa bırak. Niçin gece uykunu terke~ 
diyorsun, sana yagık değil mi? 

Vera, çok mahir bir komedyacı idi. 
İstediği Zif.man hiç zorluk çekmeden bo1 
pot ağlayabilir ve gene dilediği vakit 
btitun yeis ve ıstıraplarına rağmen etra• 
fına ne~e saçabilirdi. Konu§ma bu sal• 
paya girince kolaylıkla çıszlerlni ya§&l'" 
taralç kocasına baktı ve: 

- Kaybettiğim bir §eyi anyorduııt· 
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HABER - Akşam postasI 

' 

Büyük Türk Ulusunun 
Cumuriqet baqramını candan kutlu/arız 

Bozkurt ve Halk Traş Bıçakları Sahibi 
Fehmi Hüseyin Ardah Mehmet Salih Trigrath Şirketi 

Yurtlat! L..........,. 

:1"ürkiyecle öz Türk iıimli ve öz Türk sahipli bıçak yalnız Bozkurt ve Halk traı bıçaklarıdır. Perde arkaımdan 
yalnız Türk m \lı bizim bıçaklardır, diyenlere İnAnmayınız. Verdikleri ilanlarda adreılerini, poıla kutuıu değil; 

iıimlerini Ye ha.tti iılettikleri lıçilerinin iıimlerini de yazmalıdırlar· 

İNHİSARLAR İDARESİ . . 

1 Toptan Akınlara Tenzilat Yapılu. 1 
Bayram Günleri Şampanya ile Neşeleniniz ! 

A. Neş'et ocuk Pudrası 
Çocuğunuzun sıhhati için lizım bir ihtiyaçtır. 
Çocuklarda husule gelen pişik ve sivilceleri 
derhal geçirir. Vücuda serinlik verdiği _gibi 

ciltteKı fena1'okuları izale eder. 
Eczanelerden ısrarla yalnız A. N eş' et 
markasıni isteyiniz. F iatı 20 kuruştur 

l>ı~erfolzln kıymetini biliniz. Olur olmaz diş macunlarını ağzınıza sok mayınız. 
"'OnkO her mikrop ağızdan ohnır.Ağız mikroplarını öldürecek kıymetli 

~ . maddeyi haiz yalnız: 

P'-•~~"'~P~•rF-"11~ 1 r ~A 1 • , 1 1 ' 1 

·~~ "'~~~,,·~~ 
Diş macunudur. Fiyatı her yerde ıs kuruştur. 

~----------ODEON 
Yeni çıkan plAklor 

MÜHiM 
İLAN 

mz:wwııaı1111• 'il! 

-. ... ~ Bayan Muzaffer 
010, Kan dur 

Meşhur Rus - lsveç · 

r Dün ve Yarın 
Tercüme külliyatı 

Na. eo 

- Suzinak Şarkı • inlesin Kalbim 
Beata r Mu•tafa Nafiz T R A p E z 

- HGzaam Şarla • Kumral Saçımn 
""· t) a Beate : Maetel• Nafiz L A S T. i K ve Ş O S O N L A A 1 

0111 _~Yan Şükran Denizer 
rant•zl Bir Balo Geceıi taze mallarımızı bu sene de mU§terilerimizi memnun etmek için bUyUk 

"'"· •) - ,, _ 36 Modeli fedakarlıklarla getirdik. BUtün toptan ve perakende magualarında bu-

010, 'len Semahat Czdenses labllirsiniz. ısvAc "TRAPFZ,. f.=ı..,.rlkaaı 
- l'f l Ş lcı .&. • 111Hlllll1llllllDlllllllllUllllllllUl!n!ıllllll!llUll lll•lllllU!IUllllll ı 11-BWWWI J --•11111 11• am•- ..a 

caı ar • -.kı HOsranla 

Yeni Kadın 
OElllL SENA ONGUN • 

Fiyatı: 40 kuruş. Tevzi yeri Vakit 
kiltUphanesi l6tımbul 

""· •>o - lJGtta" Şarkı • Pencereden Bakma SA'l l LH\. h.O.;K oı Dok 
• K · k 1 • • ş loru ''• ey Halll S""'yler artal vapur ıs c esı ve ıstasy • .mun· • t O ~ ı•o n...eu Bçeır Bu kitapla DUn ve Yarın tercU.me - z. Ş dan (20) Yunus istasyonundan (J3) dı. '-" IWI VI 

_ ra ark111 • Gelin Gilve kUlllyatmın altıncı serisi tamım- , l.a h kika mesafede (28871) arşın mezru Cumartesinden maada hergUn 
ra • Eridi Kalmadı Da~lann Kan lanmı~tır. 

- ........... -.:S~h•:.:• ç~ıka=rıtm::.:rş~'ır. ___ _.! arazi üzerinde ma ahır iki kuyusu, bağı haatalamı ka.bul eder. 
Q 

1 
satılıktır. Talip olanlar ayni k8tktl' sa Edirnekapı, KaragUmrUk Tramvay --...--~ ....... 
bibi Mustafa a müracaatları. ~ 
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Şehrimizde Cumhuriqel 

baqramı intibaları 

Bey~""tt 11ıeyclanında dün geceki 

Merasime i!tirak eden Alman me1•tebi talebesi 

Kahraman ordumuz tribün önünden geçerlctm 

,.,. · MeM8ime z...,.;rak 
ı • >:il•• 

eden emaf teşek-

küllerinden bir 

grup. 

!; ı11iı sancağı mı: güçlu asl:c1·lerimı::i1. 


