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Cumurreisimiz bügün tarihi bir nutuk söylediler: 

e gileri indirnıek siyasetine 
devam edeceaiz 

Ru sırada memleketimizi gece gUodUz meşgul eden 

Başlıca büyük mesele 
Hakiki sahibi öz türk olan 

skenderun ve Antakyanın 
mukadderatıdır 

:·· .. ·-· ..... -·····-················································-······································-····· 
i 

Filistin cephesinde 
Kayde değer 

h8diseler vardır! 
Mareşal Allenbi 

Unun üzerinde ciddiyetle ve 
at'i.yetle durmağa mecburuzı 

Son enııon saonp 
rn u ha ıre be Be ırn n <dl e 

Türk ordulanna karşı nasıl 
muvaffak oldu ? 

1. ,. 
i 

Kan ölüm, casusluk, ölümlerden daradar kurtulU§, pusu, muka • i 
fVlllli paramızın filen müstakar olan kıymeti 

• muhafaza olunacaktır 

ın; müdafaa vasıtalarına senelerdenberi ver-
• 

bil caaual~, baslan bir Rus güzelinin casuslukta muvaffakiyetleri, 1 
karada, denizde ve havada geçen bin bir tüyler ürpertici macera,.~
ceralar ve bqtan başa heyecanlı sahnelerle örülmüş ve bizim ıçm ~ 
büyük harbin karanlık kalını§ bir mağlubiyet, İngilizler için. bir galibi· 1 
yet safhasını en heyecanlı romanlar dan daha heyecanlı bır çerçeve 5 

iz ehemmiyetin yerinde olduğu e: 1 er her gün göstermektedir. Ordumuzu en yenı 
~asıtalarla mütemadiyen teçhiz ediyoruz. 

içinde okuyacak, görecek ve anlayacaksınız. 5 
e Aa.rl>o , .. ,...k eden ~Ur i 
askerlerinde rica ediyoruz. 5 

lluyiilc . • • _ 
atı .. Mılles :rneClıaı bugun tam harıye~Lh. TU•l.. -m.t: \m neti .... y<: Toprcak kanunu 

dörtte açılmııbr. Celse açıl- cümhuryette varını§ ve her sene bunun Toprak kanununun bir neticeye var-
.'::_ saylavlann birer birer artan semerelerini görmüş ve göster- dırılmasını kamutayın yüksek himme-

·1et arak Yoklama yapılmıı, mi§tir. Milletimizin maddi ve manevi tinden beklerim. Her Türk çiftçi aile-
t'eia ~lduğu anlatılmııbr. Bundan huzuruna her şeyden fazla ehemmiyet sinin çalışacağı toprağa malik olması 

- II.:__ . veriJimizn ne kadar yemde olduğu an- behemehal lazımdır. Vatanın imarı bu 
• i ~et varda. Şimdi Cüm- taşılıyor. esastadır. 

l):tuldann. Okuyacaklarcbr. Tah•ll Ticari münasebetlerimiz bu sene da 
" .. h f, Atatürk alkıılar anuında Arkadaşlar, ilk tahsilin yapılması ha genişlemiştir. ihracatımızın kolay-
b.Lt - teılerek aaat 14,15 te büyük 
~~ ı.__ 1 için sade ve pratik tedbirler almak yo- Jaştırıldığı yerde ithalatımızın artmasın 

"-! anvılardır. 1 da 
4taıu un yız. dan sakınmıyoruz. 

~bıt.:::.__, · rk •öylUyor · · d k 
1 ~'ille, b..a Neticeye varmak açın meto i tat- Birinci endüsri programının tatbiki 
iti.· lllltuklannda demitler- b"k 1- dı 

ı ata uzum var r. ciddi olarak devam etmektedir. ikinci 
SaYtn ıtıiU t Sanat ve teknik mekteplerine rağ- h 1 kl • ._.§evkle-ı·l-erle 
sı.. e vekilleri. . .. ı . programın azır ı an 

"'l ıcv . . • bet artmıştır. Bunu sevın:r-e söylerken mekedir. 
aıt be · gı ile saygılanmla selamlı· her türlü teşviki arttırmak lazım oldu-

ıınci devre . .k. . . . 
Otu nın ı ıncı senesını ğunu ilave etmek isterim. 

eJti ~ llerhal söylemeliyim ki hu Güzel sanatlara da alakanızı yeni-
c llıiılct ,1!1llalarzmızın da memleket bir konservatuvar ve bir temsil akade-

1 ıılcrind · · ·1·kı ·ı iit er Yapac ~ e yeru ıyı 1 er ve 1 er- misi kurulmakta olduğunu zikretmek 
it rtıillc . agına kaniim. Geçen yıl benim için bir hazdır. 

(Büyük Şef maden itletilmesi itle
rinin inkitaf halinde olduiunu aöyle
miı, it kanununun tatbiki için icap e 

den tetkilatın kurulması lüzumunu ha 
tırlabruı, maliyemizin memnun oluna 
cak surette müıbet ve verimJi vaziyette 

Bir İngiliz hava zabitinin kaleminden çıkan bu harp destan~- i' 
da hiç şüphesiz ki Türk hareketlerinin kayda değer olanlarından hır 5 
çoğuna temas bile edilmiyecektir. O yalım İngilizlerin nasd muvaf
fak olmaya çah§bklan muhtelif cephelerden anlatacaktır. lıte Türle aa , 
kerlerinden ricamız, bu büyük harp romanını takip ettikçe habrlaya· 
cakları mevzii Türk kahramanlıklan nı da bize bildirmeleri, muharri· 
rin galibiyet gururuna kapdarak yapılanı yapılandan üstün gösteren 
taraflarını ipret etmeleridir. 

E•erden bir parça ı 
lşte glmdl, cehennem ate§inln hararetini tatmaya ba§ladık! Türk 

maklnelltU!eklerl, kanalın karşısında mevzle girdiler. Geçidi hlmayı. 
etmek ve bizim ateşimizi durdurmak için tetikler e bruıtılar. Kanal bir 
salhaneye döndü. Beş numaralı ileri karakolun bulunduğu yer , ana baba 
gUnOydU. Yanımda bir Pencablı hırlıyordu; yaralnnmışt.1. Kurşun göğ_ 

sllnden girip arkasından çıkmı§tı. Fisklycden fışkırır gibi akan kanı 

d~urmaya kalkıgtım. Ne boş bir yorgunluk •. Adam ölmU§tU bile.. 
Miralay Geoghandıuı haber getiren bir muhabere neferi, bana doğru 

sUrllnerek geliyordu. Gene bana, parmaklarının arasında uzattığı k!ğı. 
dı, vızlayarak geçen bir k~n U!;Urdu. Çevremde ahlar. ohlar, hem de 
ayn ayn bef dilden söylenen kU!Urler i§IWlyordu. 

Bu 

Stene bağırıyordu: 
- Kendlnl gözet! .• 

n uazzıı m esere yarın başlıyoruz 
.. • i . 
1 " ........................................................................................................... ·-······ ~t hıaanttı .. huzur ve sükun içinde mil- Başlarında kıymetli Maarif Vekili 

c hlt &Öate~lküye aşk ile koşan bir Türk Tarh kurumu ile Türk Dili ku ~~~~~i~t~~~) --------------------------------

Yetıi ita Yordu. İdarede ve adliye- rumunun mesaisini takdirle yadetmek 
()tandatı 8nu~ıarın ve yeni tcıkilatm 
td " ev d" isterim. u. ın ıren neticeleri görülü-

<: (Atatürk bu jki ulusal kurunwn 
İ)>J ~ltlhutj . ~ çalıtmalarrndalri önemi tebarüz ettir-
t c 'l'urL Yet yenı ve saglam esasla· 
l,_b "' lllı"ll · mı'c, anıulu••l --'Ladaki ibni Önemleri-

11: ille k etıni emin ve metin bir " ... aan 
la 0Ydu ~ k ni anlabmıtır). 

llıb·~da l'ar gu adar fikirlerde ve 
ı.ı Utün l'e a~tığı güvenlik itibariyle Göçmenler 
!tur nı bir •,.. t ·· "d · · 1 Arkada"llar ·, anavatana yeni kavu-. · .. ya ın muJ ecısı o · :ı 

Sen §an göçmen vatandaşların iskanı başlı-c d eler 
il) ahıı iyi l:~çtikçe milli birlik ve ira. ca vazifemizdir. Göı;menleri iyi yer-

rı· '"'cucıi}'~~.:ze çarpmaktadır. Biz mil- leştirmek ve süratle üretmen kılabil-
'ktt lf' ın temelini milli şuur ve mek için onları techiz etmeğe çalı§ıyo
~ ara81~~.kteyiz. Halk ile hüku- ruz. Aldığımız netice ümit vericidir. 

'l h· gaYreti 
1 Yakınlık ve beraber ça· N3f1a ve fJ konoml faallyetl 

• 111 t sc..,İVed ay~ıca memnuniyeti mu
tı11 h Cd ır. 

ld ll"a ita arı v R\(!tle ber&berll§I 
tbiıc. 'Ya eko "k • • 

Şılttı ı \>e ta . nomı tedbırlerın 

~ea~~t Sin h ~bık neticelerinin iyi an
. 'ıftiharlaa kın hükGmete yardım 
lqlt b· ~u. 'l'·~aydedilecek bir husu-

'fttı;ıdiır i1tıildiur1ı; va~nını imar için 
ltlı'h_~lı • r. Devleti ve hükiıme
~ i~ ~··k~ruyucusu tanımak 

uyuk bir nimet ve maz-

Demiryolu inşası programına de
vam ediyoruz. Buna müvazi olarak 
yol ve köprü in~atına daha fazla ve
sait tahsis edebilmek arzuya şayandır. 

(Su itleri için kamutayın yeni im 
kanlar aramaesmı lüzumlu gönnıekte 

olduğunu söyliyen Atatürk bu iıin ö
nemini anlatmı~, e-konomi aahalannda 
milli faaliyetimizin artmasından ve ge
nitlemesinden MVinç duyulduiunu ila
ve etmiftir ). 

Hayatı ucuzlatmak icap ettikçe 
vergileri indirmek siyasetine devam e
deceğiz. Şeker, tuz, çimento vergile-

rinde cesurane indirmeler iyi neticeler 
vermiştir. Petrol ve müştekatı vergile 
rinde de geniş mikyasta indirme yap
mıya muvaffak olmanızı dilerim. 

(Bundan baıka vergi usullerinin 
ıslahı çarelerinin aranması lüzumuna 
itaret eden cümbun-eisimiz devam et
miıtir:) 

Milli paramızın filen mustakar olan 
kıymeti muhafaza olunacaktır. 

Mlll mUdafaa vasıtaları 
Milli müdafaa vasıtalarına seneler

denberi verdiğimiz ehemmiyetin yerin
de olduğunu hadiseler her gün göster
mektedir. Ordumuzu en yeni vasıta

larla mütemadiyen techiz etmeğe çalı
şıyoruz. Yüksek kıymetini arttırmıya 
verdiğimiz ehemmiyet ise daha ziyade
dir. Deniz silahlanna ehemmiyet veri
yoruz. Denizcilerimizin iyi silahlı ve 
yi talimli olarak hazırlanması büyük e
melmizdir. Hava ordusuna sarfettiği

nh himmeti arttırmaruzı dilerim. Yeni 

bir programın tatbiki devresinde bu
lunduğumuz için hava ordumuz henüz 
arzu ettiğimiz derecede olmaktan uzak· 
tır. Hava taarruzlarına karşı mil-

letin hazırlanması için de aynca alaka· 
nızı uyandırmak isterim. 

Sovyetlerle doaUu§umuz 
Sovyet Rusya ile aramızdaki on 

beş scnedenberi her türlü tecrübeden 

geçmiş olan dostluğun ilk günündeki 
samimiyet ve kuvvetle devam ettiğini 

kaydetmekle ayrıca memnuniyet du-
yarım. 

Dljer devletlerle 
mUnasc betferlmlz 

Balkanlar arasındalti kardeşliğin 

tarsini bizim ötedenberi emelimizdir. 

Balkanlarda, garbi asyada ve şarki 

Akdeni.zde mevcut sulhun devamı es-

ki dünyanın diğer birçok yerlerine nis· 

betle daha emin görünmektedir. Tür-

kiyenin bütün devletlerle münasebetle
rinin iyi olduğunu kaydederim. 

lskenderun ve Antakya 
Bu sırada memleketimizi gece gün· 

düz meşgul eden başlıca büyük meselı 
hakiki sahibi öz Türk olan İskenderun · 

Antakya ve havalisinin mukadderab•" 
dır. Bunun üzerinde ciddiyetle ve kat:i
yetle durmağa mecburuz. Daima ken

disiyle dostluğa büyük ehemmiyet ver· 
diğimiz Fransa ile aramızdaki tek me
sele budur. 

(Atatürkün İngiltere Kralı Same

jeste Sekizinci E ; vardın memleketimizi 

xiyaeretinin uyandırdığı sevinci, Bo

gazlar mukavelesinin aktindeki eh~ 
ıniyete i§8J"et ebnİ§, bayrammuza dost 

ve müttefik Yugoslavya baıvekilini •· 

ramızda gönnckle ne kadar sevindiği • 

mizi anlatımı, kaemutaya muvaffakı

yetler temenni ederek nutuklanıu hitir

mitlardir.) 
Reis ••çimi 

Atatürkün birçok yerlerinde alkıt
Jarla kesilen nutku gene aelkışlarla ni
hayetlendikten sonra reis intihababna 
geçilmiş ve Çankırı saylavı Abdülhalik 
Renda 321 reyle ve ittifakla.reis seçil· 

• • 9' -- .... 
mıştir. 



---

ıraktaki hükumet darbesi 
'Türk efkin umumiyesi, Bağdattaki hadiaeleri dikaktle takip ediyor:: ırak 

erldmharbiye reisi Taha Pa§anın Ankarayı ziyarete geldiği ve §ark komşwnuz 
olan milletlerle dostlukları ilerletmek itimizi takviye için himmetler sarfettiği 

bir aırada, ansızın, ırak ordusunda bir harekettir patlak vermiştir. Harbiye na
zın öldürülmUş, kabinenin diğer erkanından mühimleri sürgüne yollanmıştır. Hü
kQmet darbesi esnasında merkez topa tutulmuş, ihtilalciler şimdilik muzaffer 
.ıncvkide bulunmuşlardır. 

iddialara nazaran, bu hareket, frakta "İngiliz aleyhtarlığı.., ifade ediyor
muı. Eskiden, bu söz, elbette bir antiemperyalist manayı ihtiva ediyordu. Fakat 
§imdi, yakın şarkta, bilhassa Araplar arasında, "İngiliz düşmanlığı,, cereyan
la.nru ihtiyatla telakki etmek zarureti vardır. Çünkü, bu, İngilizlerin ve bizim 
mil§terck dostlamnmn, müşterek umdelerimizin aleyhine tevcih edilmiş ve aç 
emperyalistlerin bir tuzağı olibilir. 

ırakta, müstakil ve mevzii sebepler le bir ıngi}iz aleyh tan hük\imet darbesi
nin çı'kması belki mümkündür. Fakat bunun muvaffak ve payidar olduğunu, hele 
husulüne doğru muvaffakiyetli adımlar atılan şark anlaşmasını bozmağa doğru 
gittiğini görürsek, Bağdat ihtilalcilerinin, aç emperyalistlerin ellerinde birer kuk
la olduğuna hükmetmemiz lazımgelir. 

Hatta daha §imdiden bile, bu ihtilale böyle bir şüpheyle baksak haksız sa-
yılmayız! Hüseyin Faruk TANUR 

Filibe civarında bir köyde 
Trakya komitecileri 
camii bombaladılar 

Fakat suçlu olarak 

Zavallı iki Türk 
muhakenıe ediliyor 
Fili be, 29(H usust muhabirimizden): 

Pllibe civarında Kuklene kö)ündt' 
Türk halkı camide bayr!lm namazı. 
nı kılarken camiin içine bir el bomba. 

sı atılmış ve halk böylece camiden da· 
ğılmrş. çok §Ukür hiç bir zayiat olma. 
mıştı. 

Bu işi yapanların o köyde yaşı. 

yan lrakyalılar yani Trakya komiteci.. 
leri olduğu anlaşıldı. Komitecilerin 
pyHi ok zengin bir köy olan ve et-

rafı tamamiyle bag ve bahçelerle çel'. 
rilmi~ bulunan J{uklenenin Türk hal. 

kını korkutup hicrete sevketmekti. 
Fakat Traya komitesi yalnız bu bom 

bıa ile kalmadı; gene Trakyalı olan 

kaymakam vasıtasiyle bütün kabahati 
köyde çok kuvvetlenen ve Trakyah. 

lan çok ürküten gençlerin Wfuran,, 

cemiyetine yükledi. Böylece cemiyeti 

hiikQmet marifetiyle dağıtmak yolu. 

na gittiler. Yani bir taşla iki kuı;: 

nracaklardı. 

Trakya komitesi bunda muvaffak 
oldu. Ve köyün münevver gençlerin. 
den alb kişiyi aylarca Filibe hapisha. 
nelerinde döğdlller. En nihayet bu 
gençlerden dördü serbest bırakıldı. 

Mücrim olarak hapishanede köyün 

Mülkiye mektebi 
Mülkiye mektebi beş gün sonra An

kara.ya gidecektir. Ankaradaki eski 
millklyeliler, genç mtilkiyelileri mera. 
simle k&?'§ılıyacaklardır. 

Kaynana (damadına) - Hani beni 
bir seyahate göndereceğini vaadet
~tin, 'Uaadini unuttun galiba 1 
~-.. Vm.-tt:;o r.;.ü_,-.. m :.iç! Be

• i~ ı.,.,§JOYll yalnız gitınc bir 
fn1et alclıtnl 

- ltalY.an karikatürli -

başmualli~i Hüseyin Osman Sungur 
ile köyün maarif encümeni reısi Şe 
rif İsmail Kara Mehmet oğlu kaldı. 

lki buçuk sene tahkikattan ve dayai4. 
lardan sonra şimdi yarın, yani 30 ilk. 
teşrinde bu iki münevver Türk gene:. 
nin Filibe eyalet mahkemesinde mu
hakemelerine başlanacaktır. 

GOya bu fki münevver Türk gen. 
ci ve Türk mualllml bayram namaz· 
kılınırken camie bomba atmışlar imiş? 
B"' hlç blr ~man zavallı lteB!l•rin 
akılormdan bile gc~memigtir; fnlcct 
şimdi başlarına gelmiştir. 

~---~--.-~~--------

içeride; 
• Almanlann Emden gemlal yarm s&ba.b 

saat onda llmanrmıza gelecektir. Kumandan 
on birde valiyi ziyaret edecektir. 

• tk1 gün evvel A'k.sarayda. bir kaza ne. 
ticealntle ölen biletçi Sabrlnln cenazesi dün 
ka.ldınlnuf tır. 

• .Arka ha.mallıltm ka.ldrnlm.am için İn -
tanbulda altlkadar mUe&9eBelerfn yaptıklan 
tcUdkat henllz bltmemııtır. Bu itibarla An. 
karada olduğu gibi lstanbulda da arka ha. 
mallığı bugünlerde kaldırılacak değildir. 

• lapanyaya mal lhraç eden ve bedellnl al. 
mamıo olan lhracatçılara bloke paraları kar 
fllığınm vertımesllıe cumhuriyet merkez 
bankasmca yarından itibaren başlanacaktır. 

* Deniz sularımız üzerinde yapılacak nıe. 
todlara eau olmak Uzere Ankara Ziraat eruı 
tıtUstı kimya kısmmca sahil vtıAyctlerin muh 

telif yerlerinden delliz aular:ı lstenllmlıtır. 
İntanbul vilAyetl bu suları göndennlaUr • 

• .Romanya nıatbuat umum mUdUrU Drago 
Ankaradakl Romanya elçillği matbuat ata.. 
fCllğlne tayin edllmlıUr. 

Duı;arda: 

• San!ransiekoda ücretler yüZUnden ta _ 
h&ddüa eden blr lhtll.U dolayıslle ua.n eaıı. 
mlş olan bir grev bUyUk Okyaııos aahlllertn.. 
de deniz faaliyetini tamamen durdurmuıtur. 

* Yeni Alman sefiri Rlbentrop dün Lond. 
rada İngiltere kralmıı IUmatnamesinl vermıa 
tir. 

• İngiltere valde kraliçesi J,larl, soğuk 

a.lgmhğmdan dolayı halta olup odaamdan 
çıkmamaktadır. 

* Nevyorkta Ruzveltln yeniden cumhurre 
isi lntlhap edileceğine dair beş bine kal'§l do 
kuz bln dolara bir bahs tutulmuştur. 

* tt.aıya hariciye nazın Çiyano,Çckoslovak 

ya orta elçisi !le umn müddet g6rtlşın~Ulr. 
ÇekMloval<yarun Roma protokolunu imza et 
mlş olan devletlerle te~rlld mesaisi meselesi 
nln görtlgUl<lil~U blldlrilmektcdlr. 

• SovycUer birliği ne tng11tero arasında ya 

pıldcak olan deniz anlll§ması hakkındaki 

müzakereye devam etmek ilzero SovycUer 
birliği Londrn bUyUk elçisi dlln dı§işlerl ba. 
lmnlığmn gitmiş. uzun mUddct knlmı§tlr. 

• Rotrdnmdan bildirildiğine gl:Sre PcL 
rarkusnomlkoıoı tstmll Yunan gaz gemleinde 
bir lnfillk olmuı, 80 tayfa üı; lttaJyecl l:SlmUş 
tür. 
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~aılfil<.e<a~ mektupDara 

Antakya ve lskenderunda 
Doğı·u m 
değ it Türk köylülere ___ _, 

StYıDeym~nnye 
delkn <dltU1vaıroırı 
yokoDmasoına yapılan haksızlıklar1 

cıanır 
Sü'leymaniyede Vniı·er.!itenin 

yanına dü.§cn bir duvar vardır ki, 
Bonenin başlangıcındaıweri ga.zct 
de müteaddit defalar yazılar ya#J 
yıkılmak tehlikesi gösteren bu 
zam ta§ kadavrasının bir ica.lnno 
1."'tlmasına i-JQ.ret etmiştik. 

Bu duvarın etrafına iki defa tel 
7cildi, bir faaliyete geçiliyornıu§ 
bir intiba htistl oklu. Fakat tt 

duuarın a§ağı alınması işi geri 
kıldı. 

Sonra tel de kaldırıldı, iğrile11 
çatlıyc-.; duuar altından geçmekte 
ki hiçbir mahzur yoktu. 
Şimdi lm duvarın bir k"ısnı1ttı 

m1ya başladıklarına bak1lırsa, tchl 
nin nc7oadar mevcut ve biLyük old 
nıı tasarlıyabiliyonız. Ancak şuntl 
Z6mCk isteri::, oradoJci duvar 1ıiçbir 
tiyat tedbiri alınmaksızın y1J;tl•' 
iki üç amele canbaz gibi aycıJ:lO 
yalnı:; çı1.,ntılara tutturara1.·, 1.'C 'fı 
reddin Hoca gibi adeta tııttuğıı 
keserek çalışmaktadır. Kim tenı~ 
der ki., arka.<tı tık,z bir toprak ta 
Biyle dolu olan btı duvar, cıçı'Ul 
yıJ..'tlrmyacak ve çal1şan adamla" 
dürdüğü gibi, gelip geçenleri de 1 

Türk Js'kendermıdan iki g~iinil§ Zamıyacakt 

Duvar gittikçe açılıyor ve ar1' 
dan heybetli bir toprak dıtuan çı7ı.1 

Bumm 'iizerine de yeni binalar 1."1l 

Antakya muhabi:rimiz yazıyor: 
Sancakta en yolsuz ve haksız mua

meleye tabi tutulan, adi ve hakir sayı -
lan esınıfların başında Türk köylüsü 
gelir .. Bu taba, cemiyetten bile sayıl -
maz sanki. Hak ve hlirriyete layık değil 
dir. Bunlar ancak idare mekanizması • 
mn pürüzsüz işliyebilmesini temin için 
geceli gündilzlü çalışarak kazandıkla -
nnın tamamını devlete vermekle mü • 
kellef bir zümredir. 

Türk köylülerinden hemen hiçbirisi 
en sarih haklarını bile iddiaya kalkışa -
maz. "Valnalan tirazsız hazmetmek 

mecbunyetindedir. Çünkü, mahkeme • 
lcrde dava açamaz. Böyle bir dava di-

ğer bir Türkün aleyhinde iıe her ilrlai
nin akibetleri fecidir. Dava, aylar geç-

tiği halde bir neticeye iktiran etmez. Ve 
gel git, §U ma&raf, bu masraf davacıda 
bu müracaatı dolayısile derin nedamet 
hisleri uyandırrr. Fakat, bir defa takıl
dığı için istese ayrılamaz. Maddi, ma -
nevt iyiden iyiye sarsılıncaya kadar bu 
yolda devama mecburdur. Eğer dava e
dilen Türkten gayri ise müddei beheme 
hal haksız çıkarılır. Dava edilen hak 
kazanır. 

Türk köylUsUnün hükUmet dairelerin 
deki işleri görülmez. Ve böyle bir işi 
uzun zaman sürüncemede bırakılır. Ne
ticede o itten fayda yerine zarar gö -
rUr. 

Hele memurlann köylü kardeşlerimi 
ze yaptıkları işkence taahmmül edile -
miyecek kadar fecidir. Zavallıların jan
darma ve tahsildarların ellerinden çek
medikleri kalmaz. Hasat zamanları köy 
lüler bu memurlarla çevrilir ve tazyik 
o aenenin borcu tamamile tahsil edilin
ceye kadar devam eder. 

Buralarda bazı hafiyeler türemiştir. 
Bunlar akrabalarına alacakları kızları 
kaçırtırlar. Kızın velisi mahkemeye mü 

racaat ederse davası uzun zaman sürün 
cemede bırakılmak suretile bu işten vaz 
geçmeğe mecbur kalır. 

Sancak nüfusunun azim ekseriyetini 
teşkil eden Türk köylüsü onların sağ -
mal ineği hükmündedir. En ağır vergi
leri zamanında vermek ve bütçenin bü 
yük bir kısmını temin eylemek zarure· 

tindedir. Bu vergiler cidden pek ağır -
dır. Aşarın kaldırılarak yerine daha me 
deni diye vazedilen usul, çiftçiyi top -

rak sahibi etmek şöyle dursun elindeki 
toprağın çıkmasına sebep olmuştur. 

Çünkü; tarhedilen vergiyi ödeyemedi-

ğinden sahip bulunduğu mal veya mül
kü satmak mecburiyetinde kalıyor. Bu
gün, on yıl önce t:ırhedilhiş olan vergi 
nisbetini elan muhafaza etmektedir. Pi
yasa istediği kadar düşsün, mevsim ku 
rak gitsin. Köylü ne yapıp yapıp ayni 
miktarı ödeyecektir. 
Bedcvtıerln yapllğı mezalim 
Anlatacağımız hadise 932 senesinde 

vukubulmuıtur. Sıhhati bugün de mev· 

cut resmi kayıtlarla sabittir. Yani, ola· 
nı olduğu gibi naklediyoruz: 

O sene Suriyede kuraklık vardı Bu· 
na mukabil Sancak daima olduğu gibi 
yemyeşildi; ova ve yamaçlar ekinle 
dolmuştu. 

Suriyedeki bedevilerin yegane işti · 
galleri davarcılıktır. Bunlar sahip bu • 
lnuduklan koyun, keçi, deve &ibi hay
vanatı besliyerek geçinirler. tlkbaharırı 
kurak gitmesi bunlar için korkulacak 
bir şeydi. Bütün hayvanlarının açhktar. 
ölmeleri tehlikesi baıgöstermiıti. Hü · 
kumete müracaat ettiler. 

HükQmet bu milracaatı büyük bir e· 
hernmiyetle nazara aldı ve kendilerine, 
ot mevsimini Sancakta geçirmeleri için 
hazırlanmalarını emretti. 

Bu haber Sancakta bir bomba gibi 
patladı. Türkler telaşa düşmüşlerdi. 

Cünkü, bedevilerin ne zalim ve vahsice 
hareket edeceklerıni bilmiyen yoktu. 
Fakat, elden ne gelirdi? Hükumet böy· 

dur. 
Sület.J7Mniyenin alt yanında bir 

na - ki §imdi tamamlanmt§tır - •. 
lırken, oene bir amele böyle il• 
tedbiri alınmayıp geli§'igüzel çal 
ğı için bir araba sarsıntısından d 
Ziveren toprakların altında kaZ1ıı~ 
sırt üstü ölmü.ştü. 

Böyle bir tesirden veya hCT 
su.retle bu engin alametin yrk"llmt 
ğıtıı kim teminat altına alabilir. 

Ya..""'tktır. Hiçbir §C'IJ olmt!/ 
bilsek bi'le her halde paya.nMY". 
rak ooya diğer 'bir ihtiyat tedllf 
O dtıVCJN V6 O topraJcla.rı detnN1l 

Senelerce bu duvar ve top 
tehlike halinde durdu. AltıncüJ71 ) 
oynıya geçtik. .Şimdi bu t~nUIP' ,e 
.J-•r oKtnır IUj"• ••/\o ıJf: 8on 'bir Mfıı 
kazalan1Tll!za bir daha eklemestı•· 

Halkın DoStıJ 
le istediğine göre behemehal böyle ola- -------,-------::-=-~ 

caktı. Şiddetli 
Mayıs ayının ilk haf tası içindeydi. b • v r 

Zırhlı otomobiller ve Milis süvari muha 1 r ya g m U 
fızların himayesindeki bedeviler sürüsü lzmlrde epey zar' 
Sancağa akın etmeğe, ova, yamaç nt: 

buldularsa oraları doldurmağa başladı· ya pt 1 
lar. Bunların sayısı yüzbinleri müteca· İzmir, 1 - Dün a.lqınm hava "s1 
vizdi. Bir okadar da hayvanları vardı. bozdu ve sekizde şiddetli bir Y 

Bedeviler daha yerleşmeden soygun· ba§ladı. Sellerin getirdiği bil~ 
culuğa başJadılar. Hepsi de müsellah • ve molozlar caddeleri doldurdU· 
tı. Türkler bir çakı dahi bulunduramaz vay, ve otobüs seferleri durdU• G 
ve av tüfeği olsun taşıyamaz oldukları kanlara sular girdi. Halimağa.. 
halde bedeviler tepeden tırnağa kadar rükönü, Arasta içindeki mağaı.B 
müsellah olduktan başka zırhlı otomo· leri evlerine gidemed'kleri gib~ 
bil ve milis süvari muhafızlarının hi - nya da çıkamadılar. !znıir su 
mayeleri altında idiler. kaldı. Yağmur bir saat sUrdU·dJı 

Sancağın yeşil manzarası çok az sür- biraz hafifledi. Duvarlar yıl<ıl 
dü. Bedevi sürüsü hükumetten gördük· ğımlar patladı, insanca zayiat 
leri iltimas üzerine hayvanlarilc birlik- tur. ~ 
te ekilmiş ve ekinleri boy vermiş tar - ~f 
lalara, köylerde bahçelere canavarca Türkleri ''bedevilere taarruz e 

iddiaıile mahkum ettiler. 
saldırdılar. Ne ekin ne meyve. Kimse Kaçak dav.ariar ı. iti/ 
ses çıkaramıyordu. Bu takdirde milis · Bir adam Kırıkhan köylüler~.~ 
lerin zulmü dayanılmıyacak bir mahi- 1'•~ "' rindeki davarların umumen . ,,,., 
yet iktisab ediyordu.. duğunu ihbar ediyor. Gümrlilı ,t 

Bir misal: Belenle Kırıkhan arasın- faza memuru Belenli Ermeni µot~ 
daki Çakallı köyü bedeviler tarafından takanın davarlarını kamilen J{Jf~ ~ 
tahrip edilmişti. Köy gençlerinden biri- da topluyor. Kaymakamlığa -1• ili') 
si, bahçesine giren koyun ve develeri yetler bu iş bize ait değildir. O 1 
çıkarıyor. Bedevi çoban keyfiyeti kö· meselesidir. Beyruta müracaat vı 
ye yakın şose üzerindeki jandarma ka- lazımdır. cevabile karşılanıyor· 
rakoluna ihbar ediyor. Bu efendiler, ha- kiyeden gelmediği, yerli oıduğı.& 
diseyi pek tabii karşılayacak yerde raporile sabit olmasına rağrJ1C:11 

beraberlerine milis muhafızlarını alarak iade edilmiyor. 
Çakaltıya güpegündüz ve çapulcular - Şuna masraf, buna masraf, ı# 
dan farksız şek!lde hücum ediyorlar. malın bedelini geçiyor ve günalı:~ ~ 
Yağma saatlerce devam etti. Ve kor- k'öylü!eri maddi, manevi daha cJ•' 

kudan boşalan Türk köyünde yorgan tazarrır olmamak için kaç sc:ll~er 
ve yastığa varıncaya kadar ne varsa ça- bibi bulundukları davarları 

hndı. köylerine dönüyor. 1 
Hükumete ve mahkemelere yapılan Fa7la misal ve:meğe JUzLl~f11' 

müracaatlar davacıları masrafa sok - yoruz. Bu kabil hadiselere da t)Yj 

maktan başka fayda vermedi. Bedevi - lan makta ve sıhahtlerini resrrU ııı'~ 
lerle olan davaya bu mahkemeler ba - la isbat etmek mümkün bu~ş" 
kamaz t cevabı verildi. Halbuki, bazı 
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Çapıraş;k - -
ftbaıreoeır 

"ın· Vaktiyle din derslerinde bize bir 
•Yah bahs ka~ tü 

1
.. i,, okuturlardı. Su, bir. 

tahhirr u"olurmuş: "Abı t8.hir ve mu. 
'§1" "' Abı tabir ve gayri matah 

'ıenc.ız . 
hir ~ Mı6llitG FA. ün -shr 

"• Abı gayr· tah · N ı ır,, 
te ın e muğlfı.k lam! Fakat, hakikat. 

.• anası bas"t ''T ti su ı : emiz ve temizleyL 
rııiye"' Temiz fakat temizleğe elver· 

~ su,,• "pis su 
l,, 1 ,,. 

Şılına. enıa, hakikatte kolay n an la. 
Çaprag~ eh·erişli olan fikirleri, gayet 
da k" şı bir tarzda söylerler, bundan 

ırn anlat, neler umarlardı. 
• • • 

MaaJes f ğ böyle? H e ' e er, nizamlarımızda 
ili ı>'' ele halkın umumi hizretleri. 

«>oren müe.ss 
Çapra eselerin işlerinde bo 
Çarp şık ibareler blisbiltün dikkate 

1Yor M ı~ 
elektrik · ~e cı evinize su, yahut 
ladıkı ' eskıden telefon alırken imza. 
ro"- ~rı kfLğıtıar ... Fakat bilhassa si-

• '<l ışJeri n• . 
~tın .. ır takım ınce ynzılarh 

tak h~~u~u~ı ibareler yazılmış .. An 
&latı Şına.sJarla başbaşa vererek 

erce ın"ı· b"nl u fi.haza etmek lazım ki. 
" ann • · ' ile ıçınden selametle çıkasınız! 

adanı Yhat? Evet bir su saati alan 
ın bir d k ile irnM e avu at para.~ı vermesi. 

ll)'or n mı var? Rörükörüne imza. 
le e~ ;'kı!or işin içinden! Fakat he
ll1ya "' ~ ıçlnde gizli bir boru patla 
dır. n g:r~un ! o 7.aman göreceği var. 

" a dı \•arsa şöyle itiraz etsin: 
l:tt b- Faturayı ödemiyeceğim f Çün. , tı s· . 
!lıtışT n lZın fena tesisatınrzdan o\· 
eııı~ de~, fare gibi döşemelerin ara. 
doğru 0 3Şamnm ki, suyun temelJere 
httıiın Sızdığını göre);m. IIem, bunda 
ku b Zararım daha büyu"kt'" f Ç" , lna ur un. 
Siz ban m Zeledendi. Asıl tazminatı 

ll
. a \'erin! 
ıç b' ,, 

8trııı Ca ır müsbet neticeye varamaz· 
lcl.'!kı·,r.ı:raşık ibareler sizi önceden 
bıı tib' bağlamıştır! Hem, esasen 
~~ onı~~ta o derece muhtaçsınız 
llıtzslniz, 

1
an ~ten sar!ı nazar ede. 

lı~~l(a~ ~lalnmağa mecbursunuz .. 
;'A nıtaınnamcler, her şeyi, na. 
0tıta?J rlerı Kibl. keadl tarafJann:ı 

S. §iı.Jc ar. MeseJı4 hele soyunuz nr
tlıız o1~tlerden birine on kuruş borcu 
ıtı -oun ı · 
~lill'l şu dArı dünyada on par • 

...... ~ı. takanızdadır. Nerede olsa-
,;:' AI:ğ:lkr .• Bir dostum anlattı: 
~ ııı İade.13· ontraııu ı esı11111ıi:ı • ., oa. 

d~ı Jt. ınde depozito akçesinin de 
l'f~ aııınınış Be . 
1 l'okıu . · nım bundan habe. 

111t \ı'e 1 • Bırkaç kerre kontrat •·30-
tı~ eshettim · 
" \ı'e f .. 
):.\lla.hrn ~hcttım. Bir defasında da 
ttı <>lınad uıu ! gel de paranı al!,, di • 

'alın h 1
•• Hepsi yandı. Kim bilir 

'abiI halkın bu gibi 
~ aikın b •.. 

>'ekonı u gıbi zıyanlan ne kab:ı-
L İleı.. .ar teşkil ediyor 
" " sıg • \, l'a konu orta §İrk etleri ı halk, bun. 
.ret ŞmakJa lea altın ' canını, malını emn:.. 
ta ti edıu; aldığını sanıyor. İmzalar 
tlr t'stııı ı ba~r. Fakat, evin yanmıya 
Su etek siz· ' na.s~ı bin dereden su ge
et~heıı İflls~nzılatlara uğrabrlar .. 

elerı d ar \•e Paraları haminto 
e Caba? 

bctiı!a • • • 
>e.- t "ck·r 
1111' 6igortaı ı ı muhterem Celal Ila. 
)l11

11 rihazın arr ):eni ve makul bir ka. 
~a' lte ~~ haghyarağını söylüyor 
l't:tiJetek ı.._tli bir tedbirdir! Fakat 

"'I. \>' U<I!o':ka b' 
)'.:. erıı Jti " ır şey de var sanı-
"~" hı ""' ıanıınrrn "nbı gavrı tabı"•· 
~itti .. ıUtehhf • • 

lı~ı, ı •tı,, Rlbf r,, gibi bulanık değil, 
~~ •nı,,tlır sar, ve berrak ve kolay. 
>ttı lbtııtlk !nahf vette olması! bir 
lıtı :" tfıleııın ibareler fçln de, fasunf· 
rol°lb tottaı emelidir, Esasen yal. 
11 

•:,. Oııe1111~~f değil, bfitiJn şirketleri 
" ~df"'n" r kontrolden g~lrmek 

YA·NO) 

Gazetecilere 
kolayhk 

Dahiliye Vekilinin ziyafetinde 

ismet Inönü polisle-

3 
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Hava şelhlft@ID 
re::ırn lb~ nçn ırn 

"Kuron"da Hakkı S. Gezgin yazı.. 

yor: 

Dablllye VekA.letl 
bir talimatname 
hazırlıyacak · 

. re iltifatta bulundu 
Bır genç kız, bir ka.rtal yavnısÜ, 

Cumhuriyet bayramına kanını, canını, 
gençliğini ve güzelliğini kurban etti. 

Ankara, 31 - Biz gazete fotoğrafçı
smm iki merasimde resim almaktan 
menedilmesi hldisesi burada şahsi ve 
ferdi baknnda.n değil, matbuat kanu
nu mucibince gazetecilik vesikası ta
şıyanların resmi daireler ve zabıta 

memurlan nezdinde görmeleri 18.zım. 

gelen kabul tarzının sarih bir talimat
nameye bağlannması lüzumunun teza.. 
hürü halinde tclA.kki edilmektedir. 

Dahiliye Vekiletinin bu hususta bir 
talimatname hazırlamak düşUncesinde 
bulunduğu söylenivor. 

Her ay maktu 
ceza r 

Tramvay 
işçileri 

Şirketi Maliye · 
Ve"Aletlne şlkAyet 

ediyorlar 
Tramvay şirketi vatman ve biletçi

leri, girketin kendilerinden haksız ye. 
re ceza kesmesinden vilayet ve beledi
yeye müteaddit defalar şikflyette bu. 
lunmuşlardı. 

İ§çiler, bu şi~yetlerin şimdiye ka. 
dar nazarı dikkate alnunadığmı gör
düklerinden bu sefer maliye vekaleti. 
ne milracaatta bulunmıya karar ver
mişlerdir. 

İşçiler, §irketin kendilerinden her ay 
on lira ceza kestiğini, bu suretle al
makta oldukları para miktarının 20 • 

25 liraya indiğini, şirketin kesilen pa· 
ralardan devlet vergisi vermiyerek ·a. 
deta bir nevi kaçakçıhk yaptığını bil. 
dirmek karannrladırlnr. 

Tramvaylarda 
Sinek lstllAsına 
karşı tedbirler 

alınıyor 
Şişli depoeuna çekilen tramvay ara

balarının kapılan ve pencereleri açık 
bırakıldığından arabaların içine sinek 
ler dolmuş, bunların çıkanlmıusı için 
ilk günlerde müşkülat çekilmişti. 

Tramvay eirketi birkaç glindenberi 
depoya çekilen arabaların fç'ine sinek 
öldürücü mayi sıktmnakta ve kapı
larla pencereleri sımsıkı kapattırmak-
tadır. Ayni zamanda l!labahleyin de 
arabalar ayni şekilde temizlenmekte 
ve depodan çıkar çıkmaz sUratle Me. 
cidiye k3yUnden Şişliye doğru uzak. 
laştmlmaktadrr. Bununla beraber se

" Türk polisi daima şöhretli oıdu. 
bu şöhreti muhafaza edecektir. ,, 
tlahiliye vekili Şükrü Kaya dün görmekteyiz. Cümhuriyet zabıt.asınn 

Gazeteler, bunu "İlk şehit" diye 
yazdılar. Tilrk vatanına Türk kadını, 
birinci kere şehit olmuş değildir. Ta. 
rihin her çağında bu toprakalr tistü· 
ne, bu topraklar için dişi arslanlan.. 
mızın kanı aktı; Türk kndmı, hiçbir 

Ankarada, cümhuriyet bayramı mil- emniyet ve itimadımız vardır. l\temuı
nasebetiyle Ankaraya giden polislere teıJkilfitını elimizden geldiği kadar ıu• 
bir ziyafet vermiştir. ruyor, himaye ediyor, size imkan nisbt• 

Zıyaf ette Başbakan, Adliye, Ik ti· tinde bakıyoruz. Daha iyi bakacağız. 
zaman doğup yaşadığı, yavrularını 

büyüttüğü kutsal tilkeyc borcunu yal
nız gözyaşile ödiyen cılız bir varlık ol
madı. 

sat, !\taliye, Maarif Vekilleri, saylav-
lar bulunmuşlardır. 

Başbakan polislere şunlan söyle. 
miştir: -

"- Türk polisini saygı ile selAnt. 
tarım. Geçit resminde gösterdiğiniz 

muvnffakıyeti ecnebiler de takdirle 
karşıladılar. Cümhuriyet polisin!n 
her gün daha fazla tekamUl ettiğbi 

Çubuk barajı salı 
gil.nll açılıyor 

Ankara.daki Çubuk barajm.m açıl. 
ma merasimi salı günU Başbakan tara
fmda.n yapılacaktır. O gUn Ankaraya 

ilk defa olına.k üzere içme suyu akı. 
tıla.caktır. Bundan sonra filtre istas-
yonu, Çubuk §OSeSi de merasimle B.ÇI· 
lacaktır. 

Ecnebi ve azlık 
mektepleri 
muallimleri 

.lstanbuldaki ecnebi ve azlık mektep. 
Ierindeki tUrkçe muallimlerine ait 
kadro, maarif mUdürlüğilne gönderil. 
m.iştir. Muhtelif mekteplerde ders a • 
lan muallimlerin yeni kadro ile ders. 

leri bir mektepte teksif edilmiş, mu

allim mektebi mezunlarına fazla ders 
verilmJ§tir. 

KUçük sanatlar 
kongresine hazırlık 

Bu ayın on ikisinde Anka.rada. top
lana.<'Jlk olan küçük sanatlar kongresi 
için hazırlıkalr başlamıştır. Bu işle 

meşgul olan ticaret odası bir kısım 

esnafın dileklerini tesbit etmiştir. Ge. 
lecek cumaya kadar rapor hazırlanıp 
iktısat vekllletine gönderilecektir. ıs. 
tanbuldan kongreye on be§ murahhas 
gidecektir. 

Sovyet tayyarecilik 
heyeti 

Sovyet sivil tayyarecilik teşkilatı 
reisi general Eydeman ve arkadaşlan 
Ankaradan KayserJye gitıni§ler, f ab
rikalan gezerek dün Ankaraya dön. 
müşlerdir. 

1 

Çok iyi mesleğiniz vardır. Seve. 
rek çalışabilirsiniz. Severek ve istiye. 
rek çalıştığınız da muhakkaktır. Tür~. 

polisi daima iyi şöhretli oldu. Bu şOh. 
reti muhafa1.a edecektir. lyi bir poli~e 

malik olmak medeni bir memleketın 

iftihar vesile.sidir. Sizi se\•diğimize iti

mat ediniz arkadaşlar.,, 

Misafirimiz 

Yugoslav 
Başvekili 

Dlln şehrimizde 
gezintiler yaptı 

Yüksek misafirimiz Yugoslav başve· 
kili Stoyadinoviç ve refikaaı dUn An -
karadan geldikten sonra Perapalas o· 
telinden bir müddet dinlenmiş ve son· 
ra Ayaııofya, Sultanahmet camilerini 
gezerek şehir içerisinde otomobille bir 
cevelan yapmıştır. 
Akşam üzeri Belgrat elçimiz Hayda-

Al şalvarlı, sırma çepkenli sipahile. 
rin özengileri yanında, burma sarıklı 
leventler arasında, kadirgalarda ve 
yeniçeri alayları içinde onların da ka
nştığı görUlmUştür. 

Fakat 1stlkla1 savaşı kadar analan.. 
mızla kızlarmıIZI bize yakl~ıran baş
ka. bir çarpışmayı geçmişte görmUyo. 
ruz. Belki ilk çağlarda (Yeni çay) kt· 
yılal'mda hakanlar devrinde bunun 
eşi var. "Kara Fatma" Jar, birer tek 
tip değildir. Bunlar birer remzolarak 
t;arilie geçti. "Meçhul asker" nasıl 

Türk ordusunun kahramanlığına im
zasız mermer bir kaside ise, bu Kara 
Fatmalar da, Türk kndrnlığım tarih 
yapraklarına geçiren öyle timsaller. 
dir. 

Bir talim yerile bir savaş alam 
arasında ayrılık görenler yanılırlar. 

Gerçek asker, bir manevra ile bir In:U· 
harebe arasında fark görmlyen yiğite 
derler. Onun içindir ki "Eribe" nin 
bir kartal yavru.su gibi yere serildiği 

nn Parkotelde verdiği ziyafette hazır t.oprak parÇ.asrnı bir savaş siperi sayı. 
bulunnıuılar, geceleyin Şehir operetine yonız. Evet mazgallnnndan cehen
gitmi§lerdir. nemler fışkıran bir siper. Zaten ma.. 

Belgrat 31 (A.A.) - Avala ajansı dem ki son sınır ölümdür ve o genç 
bildiriyor: kız, bu şerefle süslenmiştir. Ses.~iz yer 

Sabah gazeteleri gibi akşam gazete· lerle, patlamalar fışkıran mcy~.lan a
ıerı de 1Nlf llll)'ftd~W-~r YfaJ•- rasmda ne ~ark ... ar? .. 

nnm mühim bir kısmmı Dr. Stoyadi - Dün, ~ürkkuşu bir tek tüyUnU kay. 
noviçin Ankara seyaahtine ve Türk - bett'i. Düşen bir tüylin yerine yaratı

Yugoslav dostluğunun ve ittifakının lışı bir tek tüy verir. Fakat Türk 
muazzam tezahürlerine hasretmekte - gençliği, bağışlayışta tabiatını çok ge. 
dirler. ride bırakan bir cömertlik göstere-

Samupravda gazetesi diyor ki: cektir. BugUn "Eribe" mukaddes bir 
Ankara mUzakerelerl tohum gibi toprağa konuyor, yarm 
etraflnda mUtalaalar oradan binlerce başak fıııkıracak. 

"Türk gazetelerinde Doktor Stoyadi- T n- R n- ıl!a 1 ğ 
noviçin ziyareti kadar hararetli bir hüs e ~z u iP ır u as lba o 1 
nU kabu'c mazhar olan ziyaret az görül Bu sabahl:i Açık Söz'den: 
müştür. Filhakika Doktor Stoyadinovi- Dünkü kaza esnasında birkaç kişi 

de yaralanmıştır. Bunlar arasında Ha. 
çin bu ziyareti dünya ııulhii bakımın · 
dan ve hassaten Balkanlann sulhil ha • 
kımından çok büyük bir ehemmiyeti ha 
iz bulunmaktadır. Doktor Stoyadino -

fız Yaşar ve bUyük muganniye Safi
ye de vardrr. DUn akşamki "Haber" 

gazetesi Nebilenin de bu kazada ya. 
rnlandığını yazıyordu. Bu ha:ber doğ

viçin siyasi temastan ile, Türk arka • nı değildir. 

fer esnasında arabalara sinek girmek. --------------

daşlarile birlikte şimdiye kadar Balkan Açık Söz bizi yalanlanuık isterken 

Antantı çerçevesi içine girmemiş olan kentiisi büyük bir ya7.a71 uydurmu~tur. 
devletin bu antanta girmesini kolaylaş- Çünkü yaralanan Nebiledir. Ve Al. 

tırmak için çah~acağı da bedihidir.,, man ha8tanesitıd8 tedavi edilmekte· 
dir. Saf iye yara'lanmam1şltr. Çünkü 

kendisi lstanlnılda değildir. On gün 
evt.ıel PC§tcye gitnıi§tir. Ne diyeUm 

tedir. 

Zavalh bir çocuk 
kuyuda boğuldu 

Şehremininde Kara.baş mahallesinde 
Ta vanlıçC§me sokağında oturan sey • 
yar pazarcı Recebin iki buçuk yqm. 
da.ki kızı Bedia dün akşam Ur.eri evle. 
rinin bahçesinde oynarken ağzı açık 
bu~"lan ku)'"4ya dil§Crek boğulmUJ
tur. Babaaı kmnm cesedini kuyudan 
çıkardıktan sonra karakola giderek 
vak'ayı haber vermiştir. Ceset za.brta 
doktoru tarafmdan muayene ediJdik
tcn sonra gömillmil§tür. 

ala 
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Şehrimizdeki 
Jtalyanlar bugUn 

merasim yapıyorlar 
lstanbuldaki İtalyan kolonisi, fa

§istlerin Roma üzerine yUrU~lerinin 
on dördüncil yıldönümü ile Habeşistan 
da İtalyanların kazandıkları zaferi 1 
tes'it etmektedirler. 

Bu münasebetle sabahleyin Sent 
Antuan kilisesinde dini fı.yin yapılmış 
tJr. Öğleden sonra da Kaza ltalyan:ı 

da bir toplantı yapılacak, ltalyadnr 
gelen faşist fırkası erkanından Ra
dagna bir nutuk söyliyecektir. 

tekzip luıstalığı! · 

ispanya ihtilali 
Hilktlmet kuvvetleri 

il mltslzllğe 
düşmüşler 

~a~ .... ~b~ı ------.. ........ ~ 
ile Cflllt:ltcf . r 61 il m 

Berlin (Radyo) - ispanyada asiler 
tarafından zaptedilen Nnvalkarnero'dan 
hUkumet merkezi üzerine yeni bir .hil • 
cuma hazırlıınılmaktadır. Hül:tlmet 
kuvvetleri arasında limitsizlik mevcut· 
tur. Çünkü her türlü harp vasıtalarını 
kullanmış olamalarına rağmen bir neti· 
ce elde edememiş bulunuyorlar, Ast 
kuvvetler ise bundan istifade ederek 

-.. ~ti 11llızj 
4·c .. r ı. •tında n en eski tanınmı • ı.,... n b kk 
kaıb 111 bu .. a alba§ı merhum 
cCC:ııaıı htnuYuk oğlu İsmail Bak . 

lllU ı ge · tc i . !tUr. ,.. nır hır ya§ta bu ge-
l "Urı:ı ~enaz · '1.lc • 1.( sa esı yannki pnzar· 

ııJ.ı ı lttı it at on b 
l't)~ Jnclen uçukta Çnmlmı· 

1cctlct 1'f ~ kaldırılarak I-"'nrac<' 1 
•t. "" ~ l?ıtbrftt11nrna de(rı er 

.\nhmct eylesin 

Balo için yaşınız 
(Küçük San§m) inuası ile aldığımız mektupta deni

yor ki: 
"Musiki ve balo beni mütbit surette cezbediyor, fakat 

annem beni hiçbir baloya göndermemekte ıırar tdiyor. 
Acaba ne yapmalıyım ki annemin bu fikrini yenebileyim? 

çok küçüktür 
CEVABIMIZ: Annenizin kendisine mahsus düşünce· 

!eri vardır. Onun için hiç itiraz etmeden muvafakat etme· 
Jisiniz. Esasen çok küçük olan ya§ınız kendinizi idare c:t· 
menize müsait değildir. Baloya ve musikiye ol.ım cazibeniz 
sizi ilmit ettiğinizden çok daha uzaklara ıUrüklüyeb}ir. 

kat'i hücumlarına h:ızrrlanmaktadırlar • 
Diğer tnrl\ftan asi kuvvetlerin başku 

mandam General Franko, kendi işgalle
ri altında bulunan hatlar üzerinden 
Fransız pilotlarının uçtuğunu görerek 
Pr. Frans'a ihtar mahiyetinde bir be· 
yanname neşretmiştir. General Franko 
bundan sonra kendi hatları üzerinde u-

çacak herhangi ecnebi tayyareıine ateı 
açılacağım bildirmiştir. 



. BABBk - 'ftflm JMdlWI · 

Irak isyanl Atatürkün 
teşekkürleri 

Yapılan hilkflmet darbesinden sonra 
haktaki eski harbiye nazın İngiliz ta
raftan Cafer pap öldürülmilt ve eski 
hariciye nazın Nuri Sait pafa ile Da -
biliye nazın Geylini ve Baıvekil Ya -
ain pqa memleket dııına çıkanlmıttır. 
Bunlann Suriyeye gittiği haber verili· 
yor. 

Dün geceki geç vakit gelen haberle
re göre kral Gaziülevvel bir emirname 
neıretmiı. meclisin feshedildiğini, ye -
niden intihap yapılacağını bildirmittir. 
Bağdat ıehri askeri ifgal altındadır. 

Arap dUnyasında yeni 
hAdlseıer 

Berlin 1 (Radyo) - iraktaki hldi -
seler arasında harbiye nazın Cafer pa
pnm. siyasi muhalifleri tarafından öl
dilrillmesi, Londrada endişe uyandır -
DUfbr. Siyasi müşahitler, ıraktaki hi -
diaeleri, Arap dünyasında daha bir ta
kım diğer hidiselere önayak olacak 
mahiyette görmektedir. İngilterenin 

yalan §Hkta batka güçlüklere de tesa· 
düf edeceğine ihtimal verilmektedir. 

Londrada sanıldığına göre, İrakın 

yeni iki tefi, bütün Arapları bir araya 
toplayarak bir Arap devleti kurmağı is
tihdaf eden gayretleri teıvik edecekler
dir. 

l•yan hakkında tafsl l At 
Vaziyeti aydınlatmak ıçın ıu 

malQmatr daha vilzubla tekrarlıyalım: 
Bağdattaki hOkilmet darbesinin esası 

nı ırak asker! aıiretlerinin askere alın
ması meselesi etrafmdaki noktai nazar 
ihtilafı tcıkil etmektedir. 

Birkaı; .zamandanberi,Ftratın merkez 
mmtakasmdaki Şia kabileleri isyan ha
lindedir. Bunları tam ıurette itaat altı
na almak iatiyen Sıtla bey, ordunun tak 
viye cdilme&iııi talep etmekte ve bunun 

da ancak mecburi aakeri hizmetin ilca
me edilmesile kabil olacağını bildir -

Ankara 31 (A.A.) - Riyaseti 
Cumhur Katipliğinden: 

Cumhuriyet yıldönümil münaaebe· ! 
tile her taraftan gelen ve ulusun bu 
en büyük bayramında vatandaılann 
yüksek duygu ve heyecanlanna ter
cüman olan yazılardan Atatürk mü
tehassis olmuşlar ve teıekkürlerile 
tebriklerinin iletilmesine Anadolu A· 
jansını tavzif buyunnuılardır. mekte idi. Diğer taraftan hüldlmet ise J daha mutedil bir hattı hareket tutmak-._ __ , ____ ,. _______ _... 

ta idi. 

Sanıldığına göre, yeni hükQmein ilk 
iti, bütün vatandaılar için askeri biz -
met mecburiyeti koymak olacaktır. Ka

bileler ise buna muhalif olduklarından 
yeni bazı isyanlar beklenebilir. 

Yeni baıvekil Hikmet, Süleyman 
halka hitaben bir beyanname neırede -

rek halkı sükQna ve çabpnağa davet 
etmittir. 

Yeni hükQmet, frak askeri unsurla -

nna daha az muhalefet edecek ve belki 
de frakta bir nevi askeri diktatörlük 
teessüs edecektir. 

Kabılelerln ••kerllll 
Londra 1 (Hasut) - Irakta kabL 

lelere de askerlik teşmili lüzomun<ı 
inanan ve bu suretle bir darbe ile ida. 
reyi ele alan htlkftmetin bu kabilelere 
mecburi askerlik tatbikinde güçlük. 
lere tesadüf edeceği sanılıyor. 

Yugoslav 
Başvekili 

Patrikhanede 
Misafirimiz Yugoslav Baıvekili Sto

yadinoviç ile refikası ve maiyetlerinde
ki zevat bu sabah Pa~eyi ziyaret 
etmİflerdir. 

Misafirler Patrik tarafından karıılan 
mıflar, kendilerine gene Patrik tarafın· 
dan birer altın baç hediye cdilmiı,boyun 
lanna asılmı§tır. 

Bu merasim esnasında misafir Bat -
vekil bir nutuk söylemi§, patrik muka
bele etmiıtir. 

Yugoslav Baıvekili öğle yemegını 

Büyilkadada Yat klübünde hususi su -
rette yemiştir. 

Korkunun hikim olduğu 
bir siyasi ziyaret 

(Mmfirimizin dünkil ziyaretlerine 
c.Rt yazı 3 üncü sayfadadır.) 

Muh•llflerln yalanı 

Fransız 
Dahiliye Nazırı 

Asker kaçağı 
olmadığı anlaşıldı 

Kral Karolun Pragı ziyareti 
böyle telakki ediliyor Paria 31 - Fransada sağ cenah par

tileri, dahiliye nazırı M. Salengroyu 
büyük harp canasında asker firaıisi ol
mak ve harp divanı tarafından giyaben 

Bu .abahki JXMta ile gelen Dllkg} Sinda yapılan anlaşmaya Çekoslovak 
Berald gazıeteainin Prao muhabiri ga... yanm da gireceği sanılıyor. 
zı,,ar: 

Romanya kralı Karolun Çekoelo. 
~~---km'ka 
hlldmcllr. 

Çekosloftkya Romanyadaa her 
lklsl de fqist memleketler kanetlerl-1 
aba btlyllmesinden korkmaktadırlar. 

Çeluleloftkya ise Romanyamn ker. 
dlllnl brrakaeafmdan korkmaktadır. 

Berkee kral Karolun Pragı ziyare•i 
fJlllUUllDda bir suiikast teşebbüsü kar. 
flBlllda kalmasından korkuyor. 

K~k Antandın yalnız iki hası 
ba teanilt niimayişine iştirak etmiş o. 
)'fl1Wlar. 

~dl lr.a olan Yugoslavya, göze 
~ dereeede bu toplantıda bu. 
ı-waldadır. 

Kral Karolun hayatım muhafaza 
laiBCEada alman ihtiyat tedbirleri 
laln:bet aeTer Çekosloftkyada §imdL 

,. .. dar ıirillmemiş bir sıkılıktadır. 
BIUID nıımt merulm, son ere. 

eede dratle 'yapılıp bitirilmekte n 
ı.aıt Kraldan mümkün olduğu kada:
" Ha tatalmaktadır. 

Kral Karol ik! Çekoeloftk Cam -
1l111" bJlranı Benea'in istasyonda bu
lllflDUI birkaç dakikalık bir iş ol. ..... 

Sonra her ildsi yalan yafmur aL 
tıacla n Od sıra kesif asker arasından 
stlratle geçmişlerdir. 

Çeko•lovakr•, ltalyan 
blokuna mı girecek ? 
Diğer taraftan Londradan ge1etl 

haberlere göre Çekoslovakya ile ltal. 
ya • arasında da konuşmalar yapıl -
maktadır. 

İtalya hariciye nazırı Çekoslo. 
nkyanm Romanya elçisini kabul ed~ 
rek kendisiyle uzun müddet görüş. 
müşt8r. Orta Avrupa hakkında ltat
ya - AV118turya - Macaristan ara. 

Dahlllye mtlsteşarı 
Vehbi saylavhğa 

namzet 

Fransız, lnglllz 
ve Alman 

JP>CB nsnerı 
Bir çıplaklar 
cemiyeti için 

tahkikata 
baeıadılar 

(Pariaten bildiriliyor) 
Kurduktan kamplarda erkekle kadı

nı kur'a ile birlettirdiklerine dair tiki
yetler yapılan bir çıplaklar cemiyeti hak 
landa Almanya, Fransa ve Belçika po
lisleri takibata baflamııtır. 

Frantada tescil edilmit olan bu tcı
k:illtm elebaplan oldukları söylenen 
altı erkek ve altı kadm tevkif edilmit· 
tir. S<Sylendiğine göre bu teıkilit Nor
mandi, Arden ve Karaormanda çıplak
lar için kamplar açımı ve buralara bü
tün Avrupadan batti Birlcımit Ameri
kadan ailril sUril kadınlarla erkekler 
gelmittir. 

Bu tcıkilitm prtlan arasmda bu 

idama mahkQm edilmit olıııakla ittiham 
ediyordu. 

Fransız erk!nı liar ıyei umum_2:e re
ise ı&ıeral Gamemüiı rfyasetinae (q . 
kil edilen bir komisyon, Salengronun 

dosyaanı tetkik etmiı ve ıu neticelere 
varmııtır: 

1 - M. Salengro hakkında divanı 
harpçe muhakeme olmuıtur. 

2 - M. Salengro hiç bir zaman ida
ma mahkQm edilmemiştir. 

3 - O zaman Almanyada esir bulun
mauna ve kendisini müdafaa etmeme
sine rağmen divanı 1ıarpçe beraatine 
karar venlmittir. 

Ziraat Veklll 
istila mı edecek 

Bugün Ankaradan bildirildiğine göre 
Ziraat vekili Muhlisin geçirdiği ameli
yat yüzünden uzun müddet istirahate 
muhtaç bulunması sebebile istifa ede -
ceği söyleniyor. 

kamplara girecek erkek ve kadm sa----------------
yılannın müaavi bulunması ve kamp • Sofyada erkek 
tarda ikametleri müddetince tesadüfün eksik llğl var 
birlcıtireceği kadınla erkeğin ruh arka-
dathğı yapmalan da vardı. Belediyenin geçen hafta neşretmiş 

Kampa gelen erkeklerle kadınlar olduğu istatistiklere göre erkek az 
kadın çoktur. 33233 beklr kıza koca 

kur'a çekilinceye kadar ayn ayn yer-
lerde bulunduruluyorlardı. olabilecek ancak 19048 bekar erkek 

Kadm1ann isimleri birer parça klğıt vardır. 
üzerine yazılarak sandığa konuyor ve 
erkek buradan çektiği klğıt üzerinde 
adı yazılı bulunan kadını kampta en az 
oturacağı müddet olan bir ay için ken
disine et yapıyordu. 

Evli kan kocalar da kampa ancak 
kur'anın kendilerine göstereceği etlerle 
yapmağa muvafakat aırtile almıyorlar 
dı. 

Her üç memleketin polisi İngiltere -
den diplomatik kanallar vaatıasile ya
pılan teşebbüs üzerine harekete geç -
mişlerdir. 

Fransız polisi tevkif ettiii adamla -
nn isimlerini gizli tutmaktadır. Fakat 
bunlardan bir kadınla bir erkeğin sene
lerdenberi Avrupa kıtaaında çıplaklık 

propagandası yapmakla tanınınıı İn · 
giliz oldukları söylenmektedir. 

, ,.1 MıwB\ııii!n-ımB 

GöQOs ekzersislerl 

Gövde mOmareseleri vaaıtaıile vücu
dunuzun herhangi bir kısmını dilediği -
niz gibi titmanlatır yahut zayıflatabi -
liraini; ancak bunların en gücü göğsün 
inkipf ettirilmesi ve inceltilebilmcsi -
dir. 
Doğru soluk alına mOmareseleri göğ 

sün inkiıafma yardım eder; fakat İ§in ı 
güç tarafı: Şiıman bir göğsü zayıflat
mak veyahut çocuk doğurmak netice -
sinde mkılığını kaybederek yaaaılatrnıt 
bir ğöğall ıslah etmektir. Bu gibi hal
lerde eski bir atalar sözüne bat vurmak 
tan iyi bir yol yoktur: "Bir itin önüne 
geçmek, vukuundan sonra çare ara
maktan daha iyidir.,. 

Gebelik esnasında ve çocuk doğur -
duktan sonra siltiyen kullanmazsanız 
göğsUnUzOn biçimini bir daha düzelte
memek prtile kaybedersiniz. Bunun i
çin yapılacak yegane it: Göğse destek 
olacak beden korseleri giymek ve va -
ziyeti ıalah edecek egzeraisler yapmak
tır. Fakat bunlar bile size eski kızlık 

halinizi iade edemez. 

Doktorluk mesleğinin analara eski 
hallerini geriye vermek çarelerini ara -
mak için zihin yormamalan ne icmacak 
bir haldir. 

Göğsü dcvelope etmek için uğratılır
ken bizzat memeleri masaj etmemek ve 
oğmamak için çok dikkatli ve itinalı 

davranmalıdır. Bunun da sebebi meme
lere öyle rastgele masaj yapmak ve of
mak L.tlınte Kllclllyet venr. .Neticede 
bir apse yapabilir. 

Bununla beraber boğaz, ense ve göğ 
sün üst taraf mı besleyici bir krem ya
hut nesiç yağı ile masaj yapmak gayet 
iyi ve zararsızdır. 

Yağı deriye nüfuz ettirmek için kavu 
çuk telli bir fırça ile oğmak faydalıdır. 
Çünkü bu fazla yorgunluk vermeksizin 
kan cereyanını kuvvetlcıtirir. Fırça ile 
dairevi hareket ve yukarıya doğru dar
beler halinde onuım:. 

Yağ veyahut kremle oğunmak için 
en münasip zaman banyodan sonradır. 
Bundan sonra vücutta krem yahut yağ 
izi bıarkmıyacak gibi güzelce kurulan
malı ve memelere soğuk suya batml
mıt lbtik sünger sürülmelidir. LAatik 
sünger, memelere zarar vermeksizin 
sinirleri kuvvetlcıtirecektir. 

• • • 
Doğru soluk almak egzeraialeri g8ğ

sü develope etmek itinde çok fayda ve
rir. Bunlar da tayle yapılır: 

• 
Egzeraiı ya yatakta yahud da 

uzanarak yapılabilir. Her ilci 
vücuda 45 derecelik bir zaviye 
yetecek kadar yastık bulunmalı 

Omuzlarmız adam akhh gerid' 
mak ve elleriniz alt kabur 
değmek suretile uzanınız. BurnUO 

soluk alınız, alt kaburgalannı.zııı 
vetli bir surette yayıldığını hi 
siniz. Ust göğsünüzü mümkün 
kadar sakin tutunuz. 

Alt kaburgalanmzı mümlriln 
kadar geni§lettiniz mi, soluğu a 
dan dıpnya salıverini.ı. Bunu ı• 
tekrar ediniz. 

Sonra ayn ayn Uç hareketle 
alınız ve her defasında alt ka 
nnızı yayınız. Soluğunuzu da 

varını içeriye doğru büzmek 
salıverini.z. Bunu da 18 defa 
ymız. 

Göğüs developmanı için faydall 
ikinci bir egzenia de ıudur: 

Açık bir pencere yalanında, 

iyice ceride, topuldaı- bir aantiJll 
ayrık, )ollar omuz hfıasmaaft 
~tıbalf •e avuçlar yukarıya 
prtile ve omus mafaallanndan 
mak ıuretile kollan 20 defa gefif' 

20 defa ileriye çarkettirini.ı. 
göpün üst kısmını kaldıraca 1r 
.ı. ı10 .ı.ı-.. ..uı...-. .uınıs. Bu ilk 
den Hnce ve sonra adalelere ku 

mek için göğae soğuk su çarf111"' 
lbtik süngerle ovmahdır. 

••• 
GCSğils, aıkıhğmı kaybedip de 

düz ve urlak olmak temayillleriııl 
terince, yukarıdaki egzerawerl~ 
tikte aüngerli soğuk ıu, memeltı• 
lettirmeğe yardım eder. 

M ünalip bir derece göğsO 
ve destekliyen elverifli ıütiyeıı 
mak prttır. 

Yalru.z memelere olmak 19rtil'~ 
yıflatıcı bir ubun kullarulabilit 
yıflatıcı bir sirke de ıu tertipte 
hr: Bir fincan dolusu tuvalet til 
ild fincan doluau gW suyu na.e 
suretile iyice kanıtınbr ve ti~ 
nur. Sonra bir tülbent parıraaı bd 
lQle batırılarak a]qam ve aabab 
ler bafü hafif ovulur. 

Ankara 1 (Telefonla) - Münhal bu
,_ l9lf ca7bıvtıktan birine Parti ta
rafından Dahiliye Veklleti müatepn 
YtılıMnfn nını:ıet g&teritdiği sayleni -
yor. Münhal mebusluklar s«ıçimi ikin -
citefrinin IOnlarma dolru yapılacaktır. 

Şildyete sebep olan henüz sinnirüıtc 
vasıl olmayan ve cemiyetin franaızca 

basılınıt nizamnamelerini anlamayan 
iki İngiliz kızdır. Bu kızlar kamp prt
larna itaate. mecbm edilmit olduklarnı
dan fikl,ete 101 açümııtır. 

Mevsimin baş tuvaıetıerı 
Re.mnlerini gördüğünüz 00.ş tuvalet Zeri içine girmekte okluğu.muz kı.§ mevsimi içitldir. Ttı1'ClletleN ~ 

fU isimler verilnıektedir: Kontinantal, incelik, a.rafet ve BurZingtoın. Bu yeni moda1an, aaç dalga1.anna ..,.,,,,,.._~ 
beynelmilel saç tuvaletçileri cemiyeti yaratmc§tır. Tııt>Gletler ge'l«ek Aa/to. lngilt6retatn O~ _niM,,... 
olvnaoakttr. 



Oıaıerin 
.. llhuna fatiha! 
ruı l\f~ut bir aile, ocağı gürül gü. 1 

{:nan bir odada otunıyor .. 
Caf.e çlarına kır düşmüş bir ihtiyar 
~ r CPafa).. yeni karısı Nebahat 
karısnt ve paşanın merhume birinci 

tndan olan kızı Esma 
lhu . ·· 

liyie t Y~r •. ç~çek meraklısıdır •. ılir e. 
clt, b.esbıhına çekerken, öteki eliyle 
llr ır gazde kabrıdı üzerine yayıl . 

'tohurnı · latı ls an muayene edıyor .. Bun. 
lltlz ~nbuldan ısmarlayıp daha he. 
hah ge~ırtti •• Yann, çiftliğinin çiçek 

Çesıne ekecek 
Duvard k' ·· fer a ·ı saat onu vurunca, Ca. 
PaŞa, Rumeliye çalan şivesiyle: 
- Esma!. dedi. 

şa, gerçi, ilk karısiyle biraderinin fe. 
ci kazaya kurban gidişlerini andığı es . 
nalarda fazla müteessir olurdu: Göz. 
leri sulanırdı; fakat, böyle mecnuna.. 
ne sıçrayışları, anlaşılmaz işaretler! 

görülmüş ahvalden değildi. Nebahat 
hanım, endişeye düştü: "Delirdi mi a. 
caba?" diye düşündü. Fakat, bereket 
versin ki, Cafer paşa, büyük bir iradı? 
kuvveti sarfederek yüzüne mümkün 
mertebe tabii bir ifade verdi. Sesini dt' 
sakinleştirerek: 

- Hanım!. Sen gidip yatasın ..• 
dedi. 

Bu çiftlik, daima erkeğin sözünii 
geçirdiği bir muhittir. Kadın, ne emir - Efendim, babacığım. 

c .. ld":- llaydi kızım, yata...ın gayri. verilirse onu yapar .. Nebahat hanım: 
" ı uyk - Peki, Allah rahatlık versin e. ltıiıı un .. Bak canım annenin res. liiy:· ?nu düşünerek uyu ki girsin fendim! • diye itaat etti. 

.\'lb cıgına .. Etsin sana iyi nasihatle't'. Hoş, bu civarda Cafer paşayı 
~: .~notmayasın okumayı bir El. dinlemiyecek kim vardrr ki? .. O, değil 
.\ • uç kulhu\'allahi yatmadan evvel. kadın!ara. ci\'arındaki biitiin erkek. 
lbcanın da ruhuna yollayasın.. lere bile, bütün ömrünce sözünü ge. 
R Peki, babacığım.. çirmiştir. Kimse onun bir dediğini 

~ rı, duvarda asılı duran bir ka. iki etmemiştir. Hatta en çapraşık iş. 
...._re.srni Önünde durdu. (Bu resim lerde dahi!. "Vurun!" kumandasını 
>'ot!~nrıt kendisine ne kadar benzi. verir vermez, adamlan tabancalara 
"bakı 1 Kıvır kıvır kirpikli. hulyakar davranmışlar, bir küstah rakibi yere 
iki .ş 1

' arrnudi bir çehre .• Ayrı ayn ı:ıermişlerdir, sonra, kabahati içlerin. 
bak atlıernden, anne kız, biribirlerinl' den biri üzerine alarak hı>'"'1"haney: 

ı ar S 
1-ıi ka · onra, Esma, bir erkek res boylamış, yahut tevkifhaneden kur. 
Jı.bbt;fısına geçti: Amcasına da mu. tul muştur "Asın!., astırmış, 'Kesin!., 
4Q. .. e baktı .. Ve nihayet, geri dön. kestirmiştir. Bu yeniçeri tertibi ya. 

• Ali h ba~ a rahatlık versin!,, diyerek taklı bıyıklar kolay kolay böyle celft. 
~ld1.Yle Üvey anne.c::inin ellerini öpüp detli durmaz; bu kaşlar, iradesiz bit 
~la~· ~ebahat, kızın sırma gibi adamda böyle alna doğru knrn1maı: 
Lh ·•nr Ç(i d 
"'llde ö d· z Ü. Geceye mahsU3 şe. bu gözler, her er kişide böyle hiddetle 
~: "~a il~ Alnından şefkatle Öpe. sönüp parlamaz .. insan bu şekil ve şe. 
~tJ k Y i bakalım! Sana da Allah mailde olmak için, mutlaka derebe~ 1 ve .. · 

l\.ı ~sın?" dedi. ruhlu. mutlaka atıcı, kıncı olmahdır. 
...,_ttı~anıa ihtiyar, yeniçeri usulü 
~k :ataklı pos bıyıklannr sıvaz. 
1!lt ~ h .?k.siiı kızının arkasndan: 
llırla ta UZünie baktıktan sonra, lr~pı. 
Jıc da Jlandığını görünce, genç kansı. 

lldü: 

oııı; ~~bahat hanım .. Uğasın azJCTk 
Jta--§larımı zahmet olmar.sa .. 

htl'\ı ı:ın, muti, kalktı, Cafer paşa)ı 
~J,0rd ba, biraz da velinimet telakki 

l> 'll. ~~klaştı; uğmağa başladı. 
~~ ıkı büklüm, hem sırtının 
!ttil ~t 7.evkle tadıyor, hem de, 
~§tı 11.UJıdeki tohumlarla meşgul.. 

rıror .• 

"- - Alla ~t ~ h razı olsun se.nden Neba. 
"-~Bu Yavruya lıbmettirmez.. 
'>ı >"at 

1 
n eksikliğini.. Bana. da 

~ -~ rnuşsun .. Doğrusu merhume. 
~- Zi 1 unuttum, der isem yalan. 
"-ııe ı,;a. aslan gibi yetişmiş karde. 

~ebataber .. 
hat, keserek· 

ftt - Anlat • • 
84irıer ~a, Paşacıgrm .. Her se. 

': li'ec~ nıuteessır olursun .. BiJiyo. 
~eYi g 

1 
kaza .. Fırtınalı bir gecede 

_ ~Çerken, sandalları devrildi ... 

~'-tadım hldular zavallılar •. Buldu. 
lııtıar Ce._"etlerini, ne ki yaptırayım. 

~lttf Ya·/şte Yalnız bir hangi resim 
::_ı-rı k ıgar kalmıştır Hanımın da 
~illa OPup takılmıştır, ıskannozun 
~ Jı. ~tı~ir tutam.. Ah, of. Hah, 
.\\ etlıttın asın Nebahat hanım sağ 

•alı, aı. altına .. Çok ye! girmiştir .• 

Ve böyle bir adam. kansına karşı 
da elbette, m"üthiş bir kazaktır. Nite. 
kim, işte, bir an kinde. Nebahat ha. 
nrm, odadan gölge gibi silindi. 

O gittikten sonra, paşa, bir kere 
daha, çerçevelere baktı ve deminki ye. 
rine doğru koştu: 

- Onlar l • diye kendi kendine 
inildedi.. .Bliyle tohumları iki yana 
saçtı. Altlarında bir gazete. kağıdı 

göründü .. lstanbulda. kalabalık bir so 
kakta çekilmiş bir re.cıim .. insanlar sa. 
ğa sola doğru tesadüfen yürüyor. On 
planda bir çift.. Yüzleri vazıh olaraı. 
görünüyor .• 

- Onlar ... 
Gazeteyi kaptı 
Tohumlar yere saçıldı .• 
Gazete elinde, duvardaki fotoğ. 

raflara doğru yürüdü. Bir gazeteye, 
bir çerçevelere bakıyor.. Boğuk bir 
sesleve ağlamak iT gibi: 

- Onlar ... 
Demek ki.. Demek ki.. Bir 

- Onlar .• 
Derhal bir çekmece çekti.. Cebine 

siyah ve parlak demirden bir şeyl<'r 
koydu ve bahçe kapısını açtı .. Ru sefer 

' RXBBR - llpm polfaa 

Toınrton amca 
resmnınn 
çektDrdD 

HABER 
AKSAM POSTA Si 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 

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

412 sene evvel bugün 
Padişah Süleyman, damadı 
Ferhat Paşayi idam ettirdi 

· 14 sene evvel bugün 
623 ytl hüküm süren saltanat 

ilga edildi 
Osmanlı saltanatı tarıhinde öyle - 1Wım, dedi. Ferhadt huyundan 

:paşalara rastlanır, ki çok defa idam vazgeçirir. 
padişahtan ziyade nüfuzla harekt.t Bu sözler, herkesi hayrete düşür. 
etmişlerdir Bunlardan biri de dil. Gerçi Ferhat paşanın fen~hklan 

Ferhat paşadır. Ferhat paşa va· çoktu. İstediğini yapıyordu. Fakat 
Ji idi. Fafat o validen ziyade ne de olsa padişahın damadı idi. Sü. 
bulunduğu yerlerde cellatlık sıfatiyle Jeymanın sözlerini çok kimse bir tec
kendisini tanıtıyordu. Paşanın haya. rübe sandı: 
tında altı yüzden fazla insan haksız - Aman şevketlQ .. dediler. Fer. 
yere öldürüldüğü kaydedilmektedir. hat paşa cesur bir kumandandır. El. 
Bu tahammül edilmez zulümleri, hal· bette uslanacak .. 
kı şikayete sevkediyor. Gizliden gizli. Süleyman: 
ye lstanhula yollanan mektuplarda: - Onu ölümden başka bir şey u&ı 

- Ferhat paşa bizi cehennemde landıramaz.. Vakit geçirmeden öldii. 
yaşatıyor. Haksız yere öldürüyor. B:. rünuz. diye kati emrini verdi. 
zi kurtarın .. diye sızlanıyorlardı. 1524 yılı 1 ikinciteşrin günü, 412 8eneı 

Padişah, üst üste gelen şikayet. evvel bugün, padişahın damadı Fer. 
ler üzerine Ferhat paşayı azletti. Fa. hat paşa, cezasını gördü. Kayin pede. 
kat paşa, damattı. Padişah, hemşiresi. ri padişahın emri yerine getirildi. 
nin yalvarmalarına dayanamıyarak 1922 yılı 1 ikinciteşrin giinü, 14 se. 
yedi bin akçe ile Semendre eyaletine ne evvel bugün, millet meclisinde 
tekrar nasbetti. Yeni nasb haberini a- Gazi Mustafa Kemalin, Osmanlı sal. 
tanlar: tanatmın lağvı zarureti hakkında ver. 

- Bu tahsisat Ferhat paşanın irti. diği ;zahat ve yaptığı teklif üzerine 
klbına set çeker .. Bulunduğu yerin, Osmanlı saltanatı resmen i!ga olundu. 
hüktimet merkezine yakın olması el. 
bette fenalıklarını da unutturacak, di. 
yorludı. 

Söylenen sözler doğru idi. Yalnız, 

halka işkence yapmak arzusu kanına 
işliyen paşa rahat duramıyordu. 

Semendreye gider gitmez, eski 
şiddetinin daha fazlasını gösterdi. 
Kimseyi dinlemiyor, istediği gibi hare. 
ket ediyordu. SemendreliJer:.~--·• 

- Paİiifll'ttır radrdrr. Elbette 
yapar, elimizden ne gelir. Allah bi .· 
bcH\ verip başımızdan def etsin .. diyor. 
lardı. 

Padişah Süleyman, Ferhat paşa. 

yı yeriden tayin ettikten sonra gizi\. 
den gizliye onunla alakadar oluyor. 
du. E~ki huyundan vazgeçmediğin i 

görünce: 

\ V AKIT Propaganda servisin-
~ den: 
~ 

' ti ~ 
~ 
~ = iii = 

\ = 

1 - Türk evlatlannın i§siz kal
mamasını arzu eden KURUN ve 
HABER gazetelerimiz iş anyan 
kimsesiz ve bikeslerin ilanlarını 

meccanen kabul eder. 
İşsiz kalmamak için bundan is

tifade ediniz. 

2 - Memur,katip,muhasip, artist 
kavas, odacı aşçı, hizmetçi, evlit
lık ve her nevi işçi arıyanlar ara
dıklarını yorulmadan, üzülmeden 
bulabilmek için KURUN ve HA
BER gazetelerinin ucuz, küçük 
ilanlanndan istifade etmelidirler. 

Saltanatın ilgası 
1299 yılında kurulmuş olan salta. 

nat 623 yıl hüküm sürdükten sonra 
tarihe kanşmış oldu. 

• • • 
Saltanatın ilgası tarihi yıldöniJ • 

mü Abdülhamidin kendisine nasıl dua 
ettirdiğine bir misal: 

Allalwmi! eyyid ven.sur oohlez 
~ - AolUd 1 al,,_,.. ......__ 
oel haluuıel muazzam, mevUi mülükiJ! 
Arabi vcl Arem, zillullahı fU ôle.m, 
hadimul haremeyn. işşerifeyn, eUl ve 
huves - sültan, essülUın iln • issulta. 
nulgazi Abdulhamit han, ibn. i88ultan 
_ ulga.zl abdul nıecit han, ibnla • suı. 
tan gazi M ahnwt han, nıin nesli an 
Osman, helledellahu hUlif etehu re ey. 
yeth bil adli saltanatahu De elade 
alelôlemine birrehu ve ih8anehu ilen. 
tiha • izzaman ve nihayetuddeveran 

ostedDğDm 
Selfl1Sftın 

lı ıı. 

~''· 11 8otı .. .Ah ~. • ah,, lar, can evinden 
adamlarının yardımını isteyemez.. Posta kutusu ı lstanbul 214 ~ 
Kendi işini kendi görmeli. Fakat bir ıııo . Telgraf aoresı : ıstanouı HABER li 

3 - Apartıman, ev, otel, ha
mam, irat, dükkan, mağaza almak 
ve satmak, kiralamak istiyenler bu 
işlerini gayet kolay ve en ucuz 
bir şekilde temin etmiş olmak için 
KURUN ve HABER gazeteleri
nin ucuz ilanlar sütunundan isti· 
fade etmelidirler. 

..a ~eı....ı. 
-.ı: ... ••at h 

anırn, korkuyla gerile. 

'~eo 
).. ~.... d' Paşaın, acıttım mı" "tf. ııq, eli . . ... 
04 "'"al gibı ayağa kalktı. Göz. 

aıı,tı . arından d 
~Ot ırıtıd ışarı uğramış, 
d"rllfttıı bak~· ~i Uç adım attı. Demil', 

ll~lt. hak ıg, Çerçevelerin önünde 
...... () tı: 

lılar' 
'I> ··Onlar' İh llŞa ... 

lat tiyar • ne oluyorsun'! 
1 tır r.·· • rı~ rm - . "Oete .. d. agıy]e, çıçek tohum • ....._ Q • I • 

tılar' . 1 ..... ~ •.•• 
~lttedı ltlatı l>a 
"t ~~ 1tt Jtıi ~ Şa, kendinP gel! ~ö.r. 
turı . . a "'"@. ;:ana, hu Hikrrdıyr g,. 

botr . '"· mntee...c;.c:tr o1uyo ... 

~l'IQ 18 
terseniz, evvelce pe. 

Yazı ışıerı telofonu : uınz E 
ğuk rüzgar yüzüne, göğsüne. bahusus idare ve ııan " : 24370 f 
ağrıyan omuzların:ı hı"::tk S!ihi c::aplan.J 
dı . Umbanın alevi sallandı. Paşa da ABONE ŞARTLAR! \ 

• Tü,/rıı• E~"rbı ' sallandı tik adımda ttsar~ti kınlarak seneıık '"oo Kr. 2700 K~ . 
1 d & ayhk 730 • " '"'SO <apıyı tekrar kapa ı. 3 •vhk 400 .. eoo .. == 

- Hey Cafer! Cafer! Kocamışsrn ' •vtık 150 •• 30o •• = 
bre! . diye inledi. 1 4 - Otomobil, araba, piyano, 

Odanın içine hüzünle baktı .. BÜ 'i= mobilya, radyo, gramofon ve her 
sıcak yuva. Çocuğu. Yeni kansı. Salııhi w Neırıvat Müdü,ii: nevi ev eşyası ve saire almak ve 

Adam ~en de.. ı Hasan Rasim Us satmak arzu edenler HABER ve 
Tohumların k:\ğıdını da, duvarda rı KURUN gazeteleri ucuz ı·laAnlar 

Basıldıjı 11e, (VAK/ ı' mothaaıı 
ki re~imleri de parçalayıp ocağa attı i sütunundan istifade etmelidirler. 

Ve sabahleyin. karısına. kızına: = 
__ Bu gece hir rüva rrörmü~üm. =================== 1, Bütün bu arzularınızın temini 

Nem:ı7. kılınıyor odada .. (ltÜJerin r". bir ölünün söylemek ismini.. Okuya. ~ için müracaat edecek mahal yal
~imlerini hnr:ımdrr :ı~mak' JT:ılchrmr ~ın biitün ge~mişlcrin ruhıına. . f mz VAKIT Propaganda servisi-

(Va _ NQ) ~ dir. İstanbul Ankara caddesi VA· ~ım . . Ar~; • Rr., ,..rne hiitiı., nlii 
lerin f'rvahıM okuyasın üc ilh{L.cı bir 
fatiha!. Ama liZ?m değil her han~i 

NOT: (Va • Nu) nun hiç bir yeui j KIT Yurdu. Telefon: 24370 
yazısı adapte değildir. .. .... _..__,lllllııd•8ic!lllllllluı._ 

.. 
LcslC'tJ Vareing tızıın süren antren
manlardan oo tahsillerden sonra '1wJ.. 
yatının yegane gayesini teşkil e<km 
tiyatro sahnesine 11ihayet geçen haf ta 
"istediğim sen.~n,. piyesinde baş 'Tola 
oynamak stirctiyle çıkabilnıi.Jti.. Fa
kat ne ya31k ki tiyatroda ancak 'bir 
hafta kalabildi. Çünkü, sinema kum
panyalarının teklif ettikleri büyii.k 
para ile birlikte "Seni istiyorum,, 
sözlerine dayanamadı. Bundan sonra 
onu filmlerde göreceği::. 



Büyük bir intizamsızhk içinde başlayıp 
öylece biten 

Serbest güreş başpehlivanlığını 
Tekirdağlı Hüseyin kazandı 

ikinci Mülayim, üçüncü yarım dünya Süleyman, 
dördüncü de Molla Arif addedıldi 

Ba§ altı güre§lerinin en göze çarpan pehlivanları: lbrahim,, Şerif (il 
Molla Mehmet 

Taksim stadyomunda iki gündüı· ı 
yapılmakta olan güre§Jere dün de 
luırmakarışık bir şekilde denm edil. 
di. 

m uvıı.ffak olduktan sonra dömi finft. I 
list Vahitle Raifin güreşine başlanıldı. 
Adapazarh Vahit • Kaynarcalı 

ç.atladığı malUmdur. Daha alçıdan Çt. idi. Bilhassa hakemlerin pek büyill< 
kah birkaç gün oldu. Hen bu halde na. hataları göıe çarpmı:;;tır. 
sıl güreşirim, dedi. ı - Yan hakemlerden btrinin gU 

imtina etmişti ve hakemler Tekir~ 
tının birinciliğini ilan ettiler. So 
MUlyim ilk kararından \"azgcçlnct 
çin tekrar müsabaka~·a başladıJat· P 

tık mfi&'lbakalar saat ikiyi yinı:i 
ıreçe hüyük orta pehllvanlılann ev· 
velki günkü galipleri ara.sında yapıl. 
dı. 

Raif 
Büyük ortanın dömi final mUsa. 

bakası Adapaı.nrlı Vahitle Kaynarcalı 
Raif arasında ve çok heyecanlı olnrak 
yapıldı. Yanm dakikada Ralfin sırlı 

O halde yapılacak iş kalmamıştı. reşçilerle konuşmas· ; istediğini te,;;. 
Bay Cemal hakemlerden aldığı direk. vik, diğerini tehdit ctm<'si. B) .. Parmağım sakattır bö)·lt 

duğu halt.le güreşe de,·am edecetf 
diyen Mülayim niçin müs:ıbakadall 
kar ldı? 

tifle tekrar megafona sarıldı: 2 _Serbest güreş binalinl > ağl 
" - Mülayim de. Kara Ali de gi!- gilrşlere bırakmak işi. 

PahllvanköylU ~"uatata • yere geldiyse de yan hakemi Cemal 
reşemfyorlar. Binaenaleyh Tekirdağ. 3 _ Üç günlük müsabakalar<ta 
h Hüseyin serbest güreş birinciliğin i tuşların ne kadar ı.amnnda owca~ 
kaı.anmış oluyor. ikinci Mülayim peh. • 

Hakemlerin içtfmaında. dokt 
atfedilen sözler maalesef asıJsıı 
Çünkü Müliiyimin parma.~ını nıuJ 
ne ede'l doktor yoktu. 

Saçma Hasan göremedi. Hakim giireşen Adapauır. 
.Uerabere başlıyan müsabaka ya. h beşinci dakikada apaçık bir tuşl'l 

l'aŞ yavaş Pehlivan köylünün hakimi. Kaynarcalıyı yendi. 
livandır . 

OçUncil ve dörcülük için de Ya 
nmdüııya ile Molla Arif karşılaşacak 
lardır.,. diye ilan ediverdi. Bu esna· 
da MU!iıyim ne olursa olsun güreşf'. 

ceğ\ni bildirdi. bunu hakemler de kR . 
bul ettiler1 soyunup ringe fırladı Vt 

Tekirdağlı ile tutuştular. 

yeti at.tına girdi .. Birinci de~e de böy- Şerif . Bebaesklll lbrahlm 
lece nıhayetlendı. Beş dakıka ara ve. Bunlar da ba~altı mUsabakalaıı· 
rildikten sonra müsabakaya tekrnr nın finalini yaptıla;.Çetin bir pehlivan 
başlandı. Bu kısımda da Pehlivan köy • ı-
lü Mustafa gene üstün güreşiyord:ı 

Müsabakanın son dakikasında MUBta . 
fa rakibinin sırtım yere getirdi. 

KUçUkpazarll Hurf it - Ada . 
pazarlı Vahit 

Çok hararetli başlıyan müsaba. 
kanın birinci dakikasında Adapazarh 
Vahit, Küçükpazarlı Hurşidi tuşla 
mağlllp etti. 

Molla Mehmet - Sındırgıll 
Şer.f 

Bundan sonra altı kur'a çekildi. 
Bu iki iyi pehlivanın güreşi citl. 

dea güzel oldu. llk anda alta dü~n 
Şerif mükemmel bir kol kapmasiyle 
kurtuldu. 

Fakat tekrar altta göreşmeğe ba~ 
ladı. Bir ild mühim tehlike de geçir. 
di. Bundan sonraki kısım miiaavf btr 
~J:~ ~irlyorda.; .bam bazı her ll<ı. 
si de ~l or.qnJar yaptılar, bifinri 
deYn nihayet buldu. 

Bu kısmın üçUncü tlaki.kasınchl 

Ht>m de epey sert tutuştular. He. 
le Tekirdağlı Mülayimi altıncı dakika 
da ringden aşağı atınca iş daha ziyad .. 
kızıştı. Ve tam on dakika MUJtiyimin 
hafif bir üstünlüğü altında. ayakt:ı 
bir güreş yaptılar. 

Onuncu dakikada Mülayimin par. 
mağı çıktı. Ve bununla beraber iş dr 
çığırından çıkmış oldu. 

Mülayimin bütün ısrar ve ricala. 
rrna lıatta birkaç defa Tekirdağlı,:. 

mindn ortasına getirip zorla tutu~ . 

masına rağmen hakemler kendisin; 
müsabakadan menettiler. Ve üçüncü· 
lük milsnbakası için Yarımdünya ile 
Mollanın güreşmesini, birincilik için 
de sorıra karar verileceğini söylediler. 

SUleyman·MoU• Arif 

Mehmet bir çaprasla Şerifi alta aldı. Şerif • ibralı.im müsalxıkaS'ından tnr 
görünü§ 

Ancak beş dakika üren bu müsa. 
bakada da Yarımdünya Süleyman 
:\lollayı bir anda yere serdi ve hakem 
ler bu tuş olarak kabul etiler. Molla 
Arif tabii gayet haklı olarak buna iti. 
raz etti. Sırtının yerde tiç saniye di'. 
ğil bir saniye bile kalmadığım söyle
di, fakat kimseye dinletemedi. 

Serbe8t gareş birincisi olan 
Tekirdağlı Hüaeyin 

fakat güzel bir oyun tatbik ederek alt. 
tan sıyrılan Şerif tuşla Mollayı yendı. 

Ringden inen pehlivanlann biri. 
birleriyle öpüşmeleri seyirciler üstür. 
de çok iyi bir tesir yaptı. 

Halk bu temiz çocuklan uzun 
mDddet alkışladı. 

Akhlsarh Ömer - Babaeaklll 
9brah5m 

Bu güreş diğerlerine nisbetle çok 
durgun geçiyordu. lbrahim üstte ol· 
dağu halde 11 inci dakikaya kadar bi e 
teY yapamadıysa da nihayet güzel bir 
~tide tak.mağa muvaffak olarak l:l 
ilnei dakika.da tuşla galip geldi. 

iki çift müsabıkın karşılaşmrumı . 
dan 89nra başaltı müsabakaları esn3. 
smda kilçUk orta finalinin ne zaman 
yapılacağı mlisabakalan tertip eden. 
]erden birine sorduk. 

Bu zat şu garip cevabı ,·erdi 
- Büyük ortadan iki kişi kaldı or 

laT da yann yağlı güreşte karşıla~ıu 
Jar. Bugı1n geç kaldık artık. 

Muhatabıma hu acaip riüşüncey!I 
bir hayli müşkülfttla değiştirtmeğe 

olan lbrahimle Şerif bir hayli çekişt •• 
ler. tık anlarda mlisabaka tamamen 
müteva7.İn cereyan ediyordu. lleşinC'J 

dakikadan sonra (icıtünlüğü lbrahim 
almağa başladı. Şerif ehemmiyetı: 

bir tehlikeyi sa~turdu. 

Bu suretle müsabakalar bitmi~ 
addedildi, Ye stadyomun müdüriyrt 
odasına çekilen hakemler • arzulaı ı 
,·eçhile • şu kararı verdiler: 

14 ıncı dakika çifte kleden kurtu. 
lan Şerif biran sonra tuşla msğlQp 

oldu. Birkaç dakika evvel Molla 1 
l\lehmetle yaptığı sıkı müsabaka Şerf. t 
fin bu mağllıbiyetine sebep olmuştu 

Adapazarh Vahit • Pehllvnn· 
köylU Muatafa 

Bu karşılaşma da büyük ortan ı n 

finali idi .. Sıkı güreşen pehlivanlar 
ikinci dakikadan sonra btisbUtün kı· 

zıştılar. Dördüncü rtakika Vahldin 
mükemmel bir kafakol kapışı görüı. 
düyse de çabuk kaçırdı. Karşısında. • 
kine oyun vererek oyun alması f evka. 
la.de idi. 

Nihayet on iki dakikada gene gü
zel bir kafakolla Pehlivanköylüyij 
yendi. 

NiUlaylm ·Teklrdajitı HUseyln 
s~ra gUnün hatta bütün müsaba. 

kalann en ehemmiyetllsine ~.elm~şt i . I 
Orta hakemi Bay Cemal Hu.se·rınle 

MüIAyiml dinge davet etti. 
Hüseyin soyunma odasından çıktı, 

fakat Mülayim ortada yok.. Nihayet 
o da elbisesiyle seyirciler arasından 

kalkarak ortaya geldi. Hakemlerle 
bir müddet görüştü; Bay Cemal opar. 
lörle MUİayimin sözlerini halka şöyle 
bildirdi: 

"- Mülayim dünkü mfü~abakada 
Yarımdünyadan yediğim tekme yü. 
ziindcn parmağım sakattır. Bugüıı 
güreşemem diyor .• , 

Mülayimi atlatan Tckirdağlının 

hu defa final müsabakası Kara Ali 
ile .rapması Hi.zım geliyordu. Bu clefn 
da Alinin ortaya gelmesi için bağ"r•!

dı. ::fakemlere yaklasan Kara Ali 
- Dinarlı müsabakasında bileiim\n 

Mülayim • Tekirdağlı müsabakadan 
evvel 

Parmağı çıkmış olduğu için dol<. 
tor tarafından güreşme.si yasak edi· 
len Mülayim, mağlilp added:Jerek 
Tekirdağlı serbest güreş birincisi, Mu. 
Hiyim ikinci, Yarımdünya üçüncü MoJ 
la da dördüncü olmuşlardır. 

1(.. .y. "" . 

Türkiye baş pehlivanlığı namlyle 
yapılmış olan bu güreşler muhakkak 
ki ço.< istifadeli olmuştur. Birçok gen!: 
\'e istidatlı pehlivanları hu vesile ile 
tanımış olduk. GürPŞlt'ri tertip eden 
leri bu cihetten tebrik etmek bir va7.İ. 
Cedir. Faluıt ... Organizasyon berbat 

Bu saydıklarım beceriksiıliklt 
ve h:ık~rzlıkların şimdilik akla ~t 
en gö7.e çarpanlarıdır. Bu Uç l?U111' 
güreşlf'Tcfe bu gibi hataların yüzlt 
si görUldU. 

O. "1. Ku~ 
O ala 18 sn ray 
denlzcilerl 

Bebek - lzmil 
Kürek müsabaK8' 
sını muvaffaktyet16 

bitirdıler 
llrıkcm Bay Oerool ba§a güre§cm Galatasaray denizcilerinin bet j 

peh.Zivan1.an davet ediyor olduğu gibi bu sene de cumb ; 
bayramında Bebek • 1.mıit kUrel<"' 

belli olmaması, son ::nüsabakada Mol. kavemet müsabakasına başladıtcl ~ 
la Arifin uğradığı haksızlık. evvelki gün yazmıştık. GU7.el ve tJJ ~ 

li bir seyahat yapan Galatasara1 
4 - Büyük orta başaltı mtisaba. 

kalnrında bir pehlivanın yaptığı 8"' rekçileri dün avdet etmişlerdir,:.._/ 

;:~;i~:~~.'·cya dörduncu tuşun gö. Paris • Saygorr-
.. 5-0r~ hakeminin pehlivanlara Par·ıs uçuş·. 

luzumsuz mudahalelerl. "jJ• 
6 - Mülayim. Tekirdağlı maçı. Bu uçuşa çıkmış olan Japy 'it~ 

nın dllnyada görülmemiş ve işitilme. neme idaresindeki tayyare ~V 
miş neticesi : ka.za netioeı91 vazgeçmiştL UçuŞ& oı'' 

A) Mülayim evvel~ güreşmekten vam etmekte olan Detroyat ve of1.. 

Fenerbahçe 
Çankc;:ıya ile 

berabere kaldı 
Fenerbahçe takımı Ankaradaki ilk 

müsabakasını dün kalabalık bir seyir. 
ci kütlesi önünde Çankaya klübü ile 
yapmıştır. . 

Fenerliler: Hüsameddin • Yaşar, Fa. 
zıl - Cevat, Angelidis, Mehmet Reşad. 

Niyazi, Naci, Ali Rıza, Esat, Fikret 
şeklinde oyuna başlamışlardır. 

Çankaya taknnı da: Sadık, Fuat. 
Ga7.i • Kamil, İbrahim, Nihad • Mu.~. 
ta.fa, Ömer , Fethi. Mustafa ve Hilmi
den mürekkepti. Hakemliği Beşiktaşlı 

Nuri yapmıştır. 

Birinci devre çok rev.ksiz ve heye 
cansız geçmiştir. Fenerliler mütemadi 
yen sol taraflarından hücum ebneye 
uğraşmışlar, fakat Esadın çok bozuk 
oyunu san . lach·ertlilerin biltUn akın · 
lanmn semeresiz kalmasını intaç et 
miştir. 

Bu kısmın 15 inci dakikasında ea-
kat olan Yaşar oyunu bırakmış, onun 
yerine Lebip girmiştir. tklnci haf. 
tayın da Ankaralılann hakimiyeti al
tında geçmiştir. Çankaya iki muhak. 
kak gol fırsatını kaybetmiştir. 
· Fener hücum hattı bu kıs•mda iL 
k. en daha berbat oynamıştır, Fik. 
retle Esat kendilerinden ümit edilmi
yecek derecede fena oynamışlardır. 

Fener muavinleri takımlarının en mu 
vaffak olan hattını teşkil etmişlerdi. 

Fenerbahçeliler bugün ikjnci maç· 
larıru Ankaragücli ile yapacaklar ve 
akşam treniyle İstanbula dönecekler. 
dir. 

Anknragücünün Çanlmyadan daha 
kuvvetli olduğu dilşilnültirse Fcncrbah 
çclilerin bugünkü müsabakada iyi bit 
netice almaları çok ~Uphelidir, 

mon idaresindeki tayyare ise geri p 
mek kararını vermiştir. Filhaki1''tl. 
ra.şi radyosu tayyare hakkında Jı 'I 
haber vermeyince Pariste mUbtıı' ~ 
merak uyanmıştı. Çünkü ta~,:' 1 
26 teşrinievvel pazarteBi saat '3 f 
Karaşide bulunması icnp ediyord~ 
tesi sabah gelen bir telgraf tayY ~ 
bir gün evvel saat 16,25 de ıns.lC cıılf' 
çıkan bir anza yüzünden Boll ~ 

indiğini, tamirin bitmiş olduğUJl~ 
tayyarenin Parise doğru hava13' 
nı bildiriyordu. ,1 
Şimdi ise uçuşa Uçilncil defıı 0~ 

Chale ve Bril başlamış bulunf11 f 
dırlar. Yeni tayyarenin ,.azjyeti 
dur: 

~s to.pinicvvel: ,/.. 
Bourget'den saat 6 da hareket•,., I 

. l'' 8.33 de ikinci hareket; saat l 'r / 
Turinde yere iniş, 13,32 de harel<c ' 
at 16,30 da J.,yonda yere iniş. 

26 teşrinievel: . ,1 
Snat sekizde Lyondan hareket, 

9,55 de Bourget'de yere ini§. 

$7 te.şriniooel: ~ 
Saat 10,31 de Bourget'den UÇ)"~ 

defa hareket, 16,02 de Tunust~/ 
iniş, 20,10 da hareket; 0.20. de 

15
tfl 

ada. Ayni gi.in tayyare Kahıre ,/ 
metinde uçmaktaydı. _./' 

Olimplyad 
şampiyonu ~ 

Matmazel serı 
Yeni bir reKOr 

yaptı ~ 
Dusseldorf'daki pisinde fda~ 

Dinil Senff arkaüstü yüz metre d'~ 
lara mahsus yüzme rekorunu 1 '1-'f 
13 saniye ve 6/ 10 ile kırını§tır·e~ 
sine şampiyonluğu temin eden ;ıO I 
koru da 1 dakika, 15 saniye ve 4 
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EIALoıZ.ıNI KAÇIRDIKTAN 
a: 

SONRA 
Otom hi çalan, benzin depolarını soyan 

~ '••g 
' lfeo. 

bıı kızla birlikte kaç mtff1. 

~~ papas Peri Grifin iyi bir 
~ · Durınadan hak ve iyilik uf-

1161i1....; vaazıar veriyordu. Fakat gü -
a~l'l'inde ahl!kr !yle bozuldu ki. bir 
daıı •• ._.ne derece fenalapbileceğine on-

~sal olamaz. 
de ııı..ı_ papaa Grüin bir gece için· 
~<q,rı yaptı: 

~ k. hnsmm cilzel kız kardqiyle 
)t ~ğ bır otomobil pldı. bir delikanlı
)' kaldı~dı, birçok benzin iatas -
tt ~ tehdıt etti. baldıziyle biıtik-
ltt~ Cİl'di. Sonra balchsı bapeane 
~~ açıp beraber kaçtılar, batta 
de be lrvrprken diğer mahkOmlan 
~U'blt~ber kaçırmak istiyorlardı, fakat 

}> n Olınadı. 
lJ>aı G T h 

it dUr· rı ın ayatmda ne işe girdiy-
~ Untncden, tamamen hazırLkaz 
· ltir o b ile lllka. n eı yaımday4ı. ıncn 

''den dar ~lınağa ba§latn."Jtı. Çok 
'ı tJ:l:lt,k • lncilden parçalar üzerine va
)ord\l. ı~tedi. Bu hırsla yanıp tutufu
lr.~ - Bır ilahiyat mektebine gı' aip o
-~ıı d" 
~tli i~ ın hakkında bir ıeyler öğren· 

ll'aJt P etrnez miydi? 
1 •ton b tıııi;re un u kadar uzun zaman bek 
ı.:_. taha"1 "T" 
"'11 otrrıa . ~u u yoktu. Papaslardan 

I' k ıatıyordu, itte o kadar .•. 
'l'ıp •P•• olen adam •. 

~lteıı ... ~~a Hukuk ilminden bir §eyler 
1 ... Cdtk b' ~lctt çe ır adamı ne doktor r.e de 
~ .._:Parlar. Fakat kendisir.e il· 
dt b' 0 1dutunu sananlar Amerika · 
lir- bir sab d ~ , Uz . 
~ "'•)lp un san ıgının enne 
~ Crirın•~lannı vermeğe '>aflar. 

dinu,enıer ın ki de b&yle oldu. ve onu 
~l~ de bulundu. 

tı. ~ bir •ene kadar devamlı çalı1· 
~Plpaa Grifin, kendisine İncil 
~~llh !//.lftthat eden ve evlerinde o 
ii;"'tti adanı Çermen Koplend'in 

daııı ~den birdenbire uzak ~aldı. 
~tı. OPlend başka bir şehre taşın · 

••~~ ı..c......ı. delil bzmda 
İle ~r 6 'nıe1rtup yuarak o aileyi 
f~ laıcU ~ifini anlattı. Hakikatte 
la ~l'tıfn· k~~ının kendinin mü1· 
ıı...~ • 1 degıJ, yirmi yaşındaki kı
"""'l n..: ... - vzlenı· t' 
' .:'llln'bt . lf ı. 16 yaşmda bulu -
""-l \ıliyttletj ~ıraz büyümesi, izdivaç 
' -... tdi kkında bir 1eyler ·.;ğren
~ ~l )'ord~ Papasın, ltansını () .._~ldııttu: beatıycbilecek bir kabili-

----. Jds ~ g~termeıi lhımdı. 
-""9Ullnııyordu. Buna mu· 

Bir Papaz 
Baldozııe beraber hapishaneden 

kaçtı, fakat çok geçmeden 
aene vakaDandı 

Papas Grifin hımı Kate
rim ~ yan yana. 

bbil Katerina 
da, evlenmek 

te tereddüt et • 

miyordu. Fakat 
ebeveyni itiraz 

ediyorlardı.Gün geçe geçe papaz ısrannı 

arttırdı. Onsuz yqunıyacap söyle· 
di. Vaazlarının da artık bütan tesirini 
kaybedeceğini. c5zden dilfecelfni iU
ve ediyordu. 

Koplend ailesi b1r ""meelelfft,. aaba 

başlangıcında berbad olmasına rıza gös· 

teremediler. Ve iki genç biribiri.le ka· 
vuıtu. İlk seneler içinde papa• Grüin, 
Uç çocuk babaıı olarak başını daha çok 

&aileye ıoktu. Lakin her halde tali yar
dım etmit olacak ki, kendisine oldukça 
refah temin edebilecek bir kilise verdi -
ler. 

B8flancıç fena olmadı. Xendlaini pa
sar güııleri büyük bir kalabalık celiF 
dinliyordu. Onu geçindirecek miktar
da günahkar vardı. Kilisenin basamak 

larrnı huşuh ile çıkanlar ona piımanlık · 
lannı dtikilyor, onun lSğütlerini Jinli • 
yorlar Ye buna kartılrk muayyen bİT pa
ra brrakrp gidiyorlardı, Grifin, §6hreti-

nin &ittikçe yayılarak günün birinde 
büyük bir kiliseye papaa olacaiuu umu· 
yordu. Halbu ki, seneler geçtikçe, er 

nun peıinden celenler yüz çevirdıler ve 
toplanan para azaldı, azaldı, o kaJar ki 
artık beş kitilik bir aileyi geçindiremez 
oldu. 

P•P••llktan b••k• bir lf 
yapmak llzım 

1 
Papas bunun üzerine, batka bir it a-ı 

ramağa kalkııtı. Öyle ki, haftanın al
tı günde baıka yerde çalı,acak, yal-ı 
nız pazar günleri kiliseye gelip vaazını' 
verecekti. 

Şimdi yoksul dütmilt olan papas1 
böyle bir ite de bat vurdu. Fakat gene' 
düşünmeden .. Biriktirdil'i bir miktar pa· 
ra ile bir benzin iataıyonu vücude ge -
tirdi. 

Lakin hafta sonunda lSyl~ bir hakikat
le karplaıtı ki, içinden çıkılması cidden 
güçtü. 
Pazar cünleri benzin satmak rilnah 

Gelip reçen otomobillere be1l%in ver
mek ifi daha çok pazar günleri kir bı

rakacaktı. Halbuki papas Grifin sene
lerce kı1iee ldlrıBaiinden pazar gününün 
ibadet günü olduğunu vaaz edip dur . 

muıtu. Bu sebeple kendisi hesabına 

benzin satacak bir başkasını da ıngaje 
edemiyordu. 

Pazar günleri otomobil sahiplerin~ 

benzin aatanlan, içki satıp herkesi aar 
hot edenler kadar gilnahkir buluyordu 

Grlfln vaz ettili hOktbnlere g6re ha-

reket etmek mecburiyetindeydi. Uldn 
bunu evvelce dütilnmcai 1hım gelmif · 
ti. Söylediklerine göre genç papaa , Mec kendi hücre.!lmt. JcopıMnı ~ 
her gün ild defa allaha dua ediyor ve açttkta.ı aonra JMll>GMft malıpua 
otomobil sahiplerinin benzinlerini c•ı· bulıtnduğll daireyi de 09"'~ ve 
marteai gününden almalannı diliyordu. birlikte kagm'fl.artk. 
Fakat heybat. llflftıeriler, pazar cUnU 
yani yumurta kapqa celdlli zaman ih
tlyaçlannı temin etmek Adetinden bk 
tnrlil vaz geçmiyorlardı. 
Kaynanaya ıığmmaktan ba!ka çat! yok 

Hlhayet:.papae o 9111' 

hem kiliseyi, hem benzin iatasyc nunu 
brrakarak kayınanasının yanına sığınma

fa tefebbUa etti. 
Kaynanuı kendini kabul etti. Hattl 

yanma gelmeleri için yol paralarını bile 
g8nderdi. 

Kanar Katerina ile onun bu eve d&ı
meled dokunaklı bir sahne idi. 

ICateriDa bir zamanlıll- Jrukell yalnız 
hapı& uyudufu oduına timdi üç çocu· 
f1ı 'ft kocaıfy!e cfrlyordu. Pa!>U 24 
yapna gelmitti. 'Fakat Katerinarun 28 
yapa nisbetle bili bir çocuk gibi göril
nüyordu. 

Papa Grifm odanın pencereainde-ıı 
yafmurlu havaya baktı: 

- Ruhlan kurtarıyorum. dedi. Bin· 

Grifln. onun ablasiyle nlendllf ıramlll 
bu lmcap kıaa eteklikli sekiz ya1rııda 
bir afacandı. '.Mec. tehir dıflllcla bir 
yerde çalışıypr ve iş icabı orada bir ki · 

.a.-.~w~F t o da..m -
riftl. 

Papu Grifin'in kanaı, kocaamda 
ban değitiklikler olduğunu anlıyordu. 
Grif in, tek ba§ına gidip bir yerde bir iı 
bulmak arzusunu kansına sezdirmitti 
Fakat kansı bu fikirden hopanmadı. 

Bunun üzerine Grifin de tasavvurun • 
dan vu geçmif glSrUndU. 

F•P•• baldızırıe kaçtı 
Ukln, Grifin'in, evi terkedcrek: Ol'

tadan kayboldulu &ece, kanamm kız 
kardep Mec de oturdufu kira evındeıı 
aıvıtmıt. ortadan kaybolmuştu. 

Suç it...._in sünaJa olduiuna .._ 
eden papaı neler de neler yaptı. 

Ertcal cUn her ildal de baıb fChre in
dikleri zaman papa• Grüin'in elinde il· 
dece bq on kuruı vardı 

Yoldan ~ Ptllf'M Grifin'in baldı=t 
Qe birlikü tfN1"/iflden aonra altnan 
tWmi. 

lerce ruhu aelimete çıkarıyorum.. Fakat r 
kendime bir aeJAmet temin edemedim. 
Sefiletten kurtuJarnıyorum. 

Grifin'in kanar bu sırada : 

- Zarar yok sevgilim, diye cevap 
verdi. Para aevgiıi, tcrrin kaynağı • 
dır. 

- Evet, ben de bunu kaç defa kilr
ıüden söyledim. Fakat bizimki para 
ıevgiai değil, tam manaaiyle ihtiyaçtır. ! 
Hiç paramız yok. Bu giditle aeflletel 
mahkrtmuz. İhtimal piyasada pek çok 
papas olduğu için ben it bulamıy~rum. 

Baldızına göz koyan papaı. 
Çok ıürmeden papaa Grifin'in giSzü. 

karıamın genç kızkardeti Mec'e illtti. 
Mee,ıeliımit bir kadın olmuıtu. Halbuki 1 

Papu, bu yoksullukla bir bal ayı 
geçiremiycceğini mi anladı, ne yaptı. 

yeni bir "çare,. dUıünmeğe ba,ladı. 

Papaa Grifin'in yanında bet on kuruı· 

tan başka bir de tabanc.a bulunuyordu 1 
lıte bu aıra<la yanlış yollardan .ıirint> 

daha körü körüne atıldı, bir vakitl,.r 

suç iflemek, cinayet yapmanın fcnal·k · 
lanna karıı vaaz eden adam işte gü · 

nün birinde bunlan arzu eden adcım o· 
luyordu. 

Bu yoldaki iık adımı o kadar glililnç 
oldu ki, tasavvur etlilmez. Mec ile bi:
likte bula bula muüddeiumuminin oto· 
mobilini çaldılar. 

Ancak otomobil boı delildi. İçeri· 

Şehirden dıpn çıkınca da, papas, ba 
gencin üzerinde ne kadar para varsa hep 
sini tehditle aldı, Onu drpn atarak 

direksiyonu kendisi idareye bafladı. LI 
kin bir müddeiumumtnln taamın ut 
l'8IDlf arkadqı yakayı kwtarmca 
yapar? Tabii dolna :arilddefumumrnt 
e{dlp meseleyi anlatır, itte bu de<a 
öyle aldu. Ve derhal arattırma tıq 
ladı. 

Papas Grlfin, bununla da blmanq 
daha birçok benzin iıtaıyonlanm teb
dltle aoymuıtu. 

Uç cUn gizli kalabildikten tema 

yakalandılar. 

Mec batka bir böcreye attlmıt. Grifta 
iae diğer mahkQmlann aruma ackal
muftu. 
Papa11 hapishaneden bıaılchzı kazaW. 

Mec'in kapalı bulunduğu böcrenla 

kapısı tahtadandı. Höcrenin ocafmda 
gördüğil demir çubukla kapının ta~tala

nndan birini açarak oradan elini 'olma 

ve kapının kilidini de .açtı, ve aonra dı

pnya fırlayarak gidip papaı Grif"m'iD 

bulunduğu dairenin anahtarlan!U el~ 

geçirmek üzere hapishane müdüıünOn 
odasına çıktı. 

Tesadüf bu ya .. Müdür o gün gezme. 
ğe gitmi§tİ. Mec, anahtarlan bulm 

bulmaz doğruca papaa Grifin'in daireü
ne inerek onun kapııını açtı. Ve pa • 
pasla birlikte diğer mahpullan da çık
pıağa, serbest kalmağa davet etti. 

Fakat diğer mahkmların mahpuılyet 

mUddetleri zaten bitmek üzereydi.. Ba 
<lavete kulak aanadılar, böylece aabık 
papas ve kanamm ku kerdeti bqlan-

nı alıp ormanlıklar içine kaçabildilcne 

de bu ne kadar sürer? Zaten hayatlarm

da ilk defa yaptıktan bu itlerde bir 
felaketten °öteki felakete herkesten ça
buk uğruyorlardı. 

Çok sürmeden tekrar yakalandılar, 
V c bu defa suçları iki katlı olarak hi.kim 

huzuruna çıkacaklardı. Bu papasın "'ce. 
hennemlik olduğu,, muhakkaktır delil 
mi?. 
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HAVA KURUMU PiVANKOSU -
Gi ES i 

Müşterilerinden gördü§ü ra§bet ve teveccüh üzerine bu kere 
kişesini modern bir şekilde tevsi et:miştir. Sayın müş~erilerinin 
ziyaret:ıerini diler. 

TUNÇAV Gl.ŞESı· 936 yılbaşı piyangosunda soo,ooo 
lirayı Avukat Bay FEVZiYE 

TUNÇAV GiŞESi 20,000 lirayı Bay CELALE 

TUNÇAV Gl.ŞESı· 22 inci tert:ip ikinci keşidede 30,000 
lirayı Bayan ADiLEYE 

TUN ÇAV Gl.ŞESı· Birinci tert:ip üçüncü keşidede so,ooo u. 
rayı taşçı ameıesinden Rizeli HOSEYiNE 

Verdlll gibi her ay da blletıerden sevınmlyen hemen yok gibidir . 

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

sözlerimizin doğruluğunu ,göı,eceklerdir. 
Tunçay klşesl : Toptan ve perakende satış yapar müşterilerine fcvkalAde teshllAt gösterir • 

Klşemlze müracaat ediniz talih ve şans saçan müessesemizden istifadeye koşunuz. 
Babçekapı d6rdüneU \·akıf han karşısında No. 61 

-~ - . . • . ' • l' -:, ., 
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iNHiSARLAR iDARESi 8 Liradan 5 Liraya 

FRANSIZ ŞAMPANYALARINI indirdi 1 Toptan Alanlara Tenzilat-Yapılır. 1 

ALGOPAN 
essirdir. 

AbRILAR 

SIZILAR 

He geçer batlıca romatizma, newaleji 
siyatik, dit ve bq ağnlarma pek mü-

1 

Dl k k 8 t . Algopan madeni kutularda olduğu için bozulmaz. Her 
• eczanede 1-6-12 lik kutularda bulunur. ismine ve 

sakallı markasına lutfen dikkat. ı 

achariah 
Parkes Limited 

Birminghe m. lngiliz 
mamuUitı 

1 filrk Kahve Değirmeni 1 Yegane umumi acentes ı 
a 6. N. KAZANCIVAN 

1 Ziraat Evi 
Salata TUne ı Caddesi No. 74. 89 

-

Kış k ömürünüz ·· 
aldınız mı? 

K~mürün cinsinden, t:artısının do§rulu§undan, 
fıyatının ucuzıu§undan emin olmak ist:erseniz. 

ANKARA MEMURLAR KOOPERATiF 
ŞiRKETiNiN 

HcaDns ADmaını tesırnnın kckuınHdlaını aooınnza 
Adres: Sirkeci Mühürdar zade Han No. 32 
Telefon: 23074. 
Deposu: Kuru Çeşme Defterdar caddesi 
Altun Çapa Kooperatif Deposu 

Telefon: 40456 

Dikkat: Mıktarı çok az kalmıştır. 
' ;. ·-~ . ' ·. . ~ . . . . ... 

tLAN 

''Aeroneflere mahsus mayi mahrukatı .---· Her akşanı --ıııı: 
muhafazası için Çatlamaz ve Nim Çok LONDRA Blrahan••11 

Sert Hazine.,hakkında ki icat için sanayi bayranull• 11_f 
Müdiriyeti umumiyesinden istihasl edil Sevilen sonsuz n•~:.~ 
miş olan 20-11-935 tarih ve 2088 nu· içinde geç U' 
ınarah ihtira beratı bu kere ferağ ve ya Melike Cemal: Arap revüS 
hut icare verileceğinden mezkur ihti-
raı satın almak veya isticar etmek ar- Bayanlar: Nebile. Dürdane, Neriman, Fahriye. 
zusunda bulunan zevatın Galatada Tap Saz heyeti: Keman; Cevdet, kemence; Sotiri, piyano; 
t?s hanında No. 18·20 de mukim vekili ud Mısırlı; İbrahim, kanun; Ahmet. 
Bay Tcodor K. Sinanidise müracaatı Okuyucular: Yaşar, Ha!nit. Solis~ Mustafa 
etmeleri.. Fiyatlarda tenzilôt Tle. 4.0221 --~ 


