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At©ıtlY ırk 
Anadolu Demlryollarının l>evıetçe alındı{{ının yıl dönümünde 

lstanbulu şereflendirdi 
Gece gelen Hariciye Vekili 

Bu sabah Sirkecide 
• 

büyük yapıldı • 
merasını 

Atatürke ·zahat verdi Hususi bir merasim 
memurlar a~:.::eye 

treni Edirneye gitti, 
çelenk koydular 

~urumu.: diln Ka1.amış vapı.. ru ile Hayr'larpa.şadan Dolmabahçeye 
-;---_____ geçerken (Yazısı 6 tncıda) 
1SJ>anya harbinde asilere bir sürpriz 

Şark demiryolları da dün geceyan. 
sından itibaren millete maledilmiş ve 
Devlet demiryollarr tarafından işletil

meğe başlanmıştır. Bu vesile ile bu sa
bah Sirkeci garında büyük merasim 
yapılmıştır. 

Sirkeci gan sabahın ilk ışıklarile be. 
raber §ehrin her tarafından koşup gel
miş binlerce kişi tarafından doldurul
muştu. Parti teşkilatı mensupları da el. 
terinde parti bayrakları olarak Sirkeci 
garına gelmiş bulunuyorlardı. Devlet 
demiryolları erkanı başlarında umum 
müdür Ali Rıza Erem bulunduğu halde 

(Devamı 6 ıncıda > 

Eyüpte 
yangın 

çarşının bir kısmı 
yandı 

Bu gece saat ikiyi beş geçe Eyüpte 
bir yangın olmuş, dokuz ev yanmıştır: 
Yangın Camiikebir caddesinde attar 

Ahmedin dükkanından çıkmış, itfaiye. 
nin 17 dakika geç gelmesi yüzünden 
genişlemiş, dokuz dükkan yandıktan 

sonra söndürülebilmiştir. 

Hüt. iimetçiler asilere 
köpe !erini saldırdılar 
f:aşist başkumandanhğı bu hü
Umların devamından korkuyor Zabıta tarafıooan yapılan tahkikat 

neticesinde yangının Ahmedin dükka
~-.,.www.· yatan Musa ile Sabrinin dikkat-

1! "rt 1-Jı- -
""' """Pf:kleriyle yapılan hücumlardan endişetJe d~<rtüğü anla.!Jlan ası~-
ot..a ~kumandanı General Franko ile hiç umtnı.adığı muhas-ımZarının hem-
~ bir "müfreze!,, (Yazuı 2 ncide) 

• 
uruosmanıye 

ll\Tlusunda bir ceset 
bulundu 

~~ünün parmaklar1 kesilmiş, 
Yuzünün derisi soyulmuştur 
1-luruos · 

ıblifi yilzilnden yanıcı bir maddenin 
tutuşmasından çıktığı anlaşılmıştrr. 

Gürbüz ve Güzel 
ÇCClYlk 

Msltlıaba~amez 

Müs<ibakamıza 119 numara ile iştirak 
eden Bay N ecm4 Güngörmüş kızı 

dok""UZ ya§mda 
GöNÜL 

1 
~upon 45 Çocuklarmızm mnsa 1 
bakamıza lştırıı.k edebllmelerl için 

bu kuponların toplıı.nması IAzımdır. dan a 1 lllanıye Camiinin Kapalıçarşı- düşmanlığa kurban gittiği akla gelebilir 
. çı an ka . 

nl§ tn • pısının yan tarafındakı ge. Muharrirlerimizden birinin verdiği ha. --------------
la ay:t·dıvcnle:in ötesinde taş duvarlar her üzerine, polis avlunun bulunduğu 
de böı lllış genış ev oaa1an büyüklüğün yere gelerek cinayete vaziyet etmiştir. Polis ta h k 1 katına 
ltladı~ llleler vardır. Hiç kimsenin uğra-

gı ve ·· ·· ---------------- aUr.e : 
Olan b .. gorulemi} ecek bir tenha yer ~----------,--"'!ı ,... 
~u1c0 u boımeıerin birisinin içinde yü- H .. "Kibritin var m 1? ,, 
itele YUn boylu boyuynca yatan bir er. 0 r L 11 ya n 
t Cesedi b .. 
Op 0 Yna ugun saat on ikide civarda F t Suali oo ~pkanı~ üstüne gazete 
lllUşr Yan çocuklar tarafın'dan görül- a U S a koymak Ur. 

da~~b.e~etniz makineye verilinceye ka- Fomıa ~klinde ooril.ecek yenı tefri- Kom Ü n is t 1 i k 

Şark Dertıiryollannda· devletin ilk treni 

. ·-··········· .. ··---···-···-·-······-.. ··-······"-·-.. ·····································--······· 
Kendi kendinize 1000 kelime ile 

ILüSAN 
D~IRSIL~~ü 

Bugün başladı 
Hergün bir ders verilecektir. 
Her ders forma halinde verilecektir. 
iNGILiZCE 
FRANSIZCA 
ALMANCA 

Öğrenmek istiyenler şunu unutmamalıdırlar ki Haberin takip 
edeceği metod lisan öğretme metodlarınm en iyisidir. 

Evinizde hafif ve eğlenceli bir meşguliyet sizi yepye
ni bir :iJemC kavuşturmak İÇin ktLfidir. 

PROGRAM 
Pazartecl perşenbe günleri !NG1L1ZCE 
Cuma ve salı ALMANCA 
çal'Janba ve cumartesi .. FRANSIZCA 
Her ayın birinci pazarı Fransızca, ikinci pazarı İngilizce, 

UçUncU pazarı Almanca, dl5rdilncU paznr1 Il'ransızca. §llyet varsa 
be~nci pazarı İngilizce. 

Bugün Alnıanca, 
Varın Fransızca 

Her dil dersi, o dili bilmiyen birine okutturulmuş ve onun 
uğradığı müşküller göz önüne alınarak dersler tekrar tekrar 
tadile tabi tutulmuştur. Bununla beraber derslerde uğraya

c ağımz herhangi bir müşkülata gazetemiz sütunlarında 
cevap da verebilecektir. Bize müşküllerinizi çekinmeden 

sorabilirsiniz ... 

Abonelerimrze: 
1.. ızırn Yapt w kamızı takip ediniz. 
Untın k' ıgnnız tahkikatda, bu ö. ı Lisan derslerimizi takip etmek ve sırf bunun için gaze-
tıl \'c ırn.~lduğu anlaşılamamıştır. Na MlLLI MüCADELE maznun arının temize abone olanlarla olmak istiyenlerinikinci sayfamızda-
bıı ne ıçın öldiirüldügwü bil" • SENELER1NDE ki (Günün meselesi) sütununu dikkatle okumalarını rica ~avaıı ınemıycn 1 d 
tı bir ll ı adamın yüz derisi baştan aşa- Enosis pa ro a Si 1 r ederiz. 

Jtı etıe soyulmuştur. nasıl zaptedlldl? Son sayfamızdaki bir numaralı 
r elinin 13 maznun 

lrliıtir 'U parmaklan tamamen kesil· Her iki tefrika da bugün başladı. resmi kesmeyi unut:mayınız 
,_____~_ ~~~~ ba~ı hrrpani olduğu__..!i~ci:!:,n~------------....ı'.L __ t=..:::e:..V=-:it..::.:.if.:.._.=e:.d=.:i...::l..:d::..:.i __ _ı_....:i"u• uu.ı--·-------------------------.ıı'---
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Okuyucuıarımazla başbaşa 
Bir yabancı dili öğrenmek, bilm.i

~erin en büyük ıı.rzwrudur, bilenle
rin de e-n büyük kazancı. Hakikaten., 
"lisan bilen aç kalmaz" ~klinde bir 
söz a.ta sözü gibi dilimlıe geçmiştir. 

Ana dilinden ba.şka üç yabancı dil bi
len bir :ırka.daşmuz şöyle der : 

"- Ben kendimi dört dünya.da yaşı
yormtL~ gibi sayarnn. Bir bizim dünya.. 
mız, bizim hayatımız var. Bir de bildi
ğim üç yabancı dille okuyarak, o dilde 
yaz:rlm.ış kitapların verdikleri bilgileri, 
o mem !~ketlerin gazetelerini takip ede
rek hadiselerini öğreniyorum.,, 
D~ söylüyor. Çünkü bir bilgi e

dinmek için elim.i.zde yalnız kendi ana 
dilimiz olduğu zams.n bir vasıtamız 

var demektrl. Bir yabancı dil bilirsek 
vamta.m.ız ikileşir. Dili, okumayı Ye 
yazmayı va.arta olarak lrullanacağnmz 
işlerde o nispette muvaffak oluruz. 

Bunun.la beraber, bir yabancı dil öğ
re.'Ullek herkeee en müşkül iş gibi ge-

lir. Daha doğnısu, herkese değil de, öğ
re.:ımiyenlere. Halbuki öğrenenler bu
nun pek kolay olduğıınu söylerler. 

Bu tezat nereden geliyor? Gayet 
bs.sit! 

Bir ya.ba.ncı dil öğrenen1e öğrenmi
yen arasmda., yabancı dil nasıl öğreni
lir? mevzınmun anlayrşm.da. ayrılık 
vardır. 

Lisan öğrcnmiyen, kendisine lisa
nın öğrenilemiyecek bir şey olarak ta.
mtıinuv olan insandir. Öğrenen ise na-
511 öğrenileceğini bilmiş ve mektıniz
tna.mtt kavra.ımştır. 

* "" .. 

t~te. pratik usulde esas olan bu
dur: KOiide ue keZitme ezberlemek de
ğil, cümlelerle li..'l'amn mekanizmasını 

kavramak ve kelimeleri bu mekanizma 
içinde bellemek. 

Fakat, pratik usulle dil yalnız o li
sanı konu~anlar arasında mı öğreni

lir? Hayn-. Çünkü, pratik usulle bir 

dilin nasıl öğrenileceğini söylerken yu

karda da g-öz ve kulak gibi vasıtaların 
kullanıldığını işaret ettik. 

lcşte, pratik bir usulle yazılnuş ya

bancı dil öğretme kitabı size kelimele
ri, cümleleri VP. kaideleri, tıpkı onlan 
konuşanlar arasmdaymışsmız gibi ve

ren bir kitaptrr. Faka.~ pratik usullü 
kitaplarda ihmf\.1 edilen bir cihet var

drr: Gramere ehemmiyet verilmez. 

Halbuki, gramer ana dilini konuşanlar 

için lilzumJu değilse de yabancı bir li

san öğrenen için lfı.znndır. ÇünkU ona 

lisanm esasen cümlelerle öğrendiği 

mekanizmasmı kısa formüller halinde 
tesbit eder. . 

Yalnız, bu kaidelerin ve izahatın 

pratik ctlınlelere da.yanması lA.mndrr. 

Bugün ga.zet.emizde ba.şladığrmız Al

manca, Fransızca ve İngilizce dersleri 
pmtik tıSUTle bro'ber grameri de bir 
arada toplı1,an en tam bir usulle tertip 

edilmiı:ttir. Bu Uç lisanın dersleri, o li

sanın en büyük alimlerinden olan pro

f~rleri tarafından yazılmıştır. Usul, 
b; ı·rn dile en tecrübeli lisan muallim-

Herkee bilir ki lisan öğrenmede lerimi.z tarafından çevrilmiş ve üzerin-
pnıti'k Uftl denen bir usul vardır. Ve de uzun müddet uğraş1la.ra.k. hıısu.st ta 
gene herkes bilir ki lisan ancak pratik lebe1er üzerin.de tatbik edilip tecrı1be 
u3U.lle öğrenilebilir. cdildilcten sonra orta.ya cıkanlınıştır. 

Doğru. MeaelA bir yaban.er memle- Bu dersleri takip ederek lisan öğre-
k .. ~ ya.ıpya.c&k olursak o memleketin neceğinize biz eminiz ve bu emniyeti 
diHni kısa. bir zaman r.a.rfmda öğren!- l'ize de verlrfz. 

Ti?:. Neden? ÇU.n1rU, o dili öğrenmek 1- Ha.berin lisan derslerini takip ede
çbı pratUc tııa81tal.ar kullanmışızdır: rek bir yabancı dil kazanacaksmrz. Bu 
Fulağmı.ızla., konuşulduğunu duyduk, kazancınızı, haberdar olmryanlara. da 
gözll.rnüzle kitap ve gazete okuduk, işit bildirmeyi ihmal etmeyin. Lisan ders-

tiğimiz veya okuduğumuz cü.mle1erde !erimizi beraber takip edecek arkada.ş
cünılenin nasıl kurulduğunu insiyaki lar da bulun. 
btr sıcrtJtte öğr.:ındik. ---------------

Bir fasist 

HABER - Akşam postası 

ispanya harbinde asilere bır sürpriz 

Hükllmetçiler asilere 
köpekler· ni saldırdılar 
Avila 1 (A.A.) - Havas ajansı mu.. 

ha birinden 
Asi general Varelarun Villarde yakı

nında bulunan ordusunun sağ cenahına 
kar~ı yapılan bir taarruz esnasmda hü
knmet milisleri hücumlarında vahşi kö. 
pekler kullanmışlardır. 

Milisler, beraberlerinde iri cüsseli ve 
kurt cinsinden köpekler olduğu halde 
sürüne sürtine mevzilerinden çıkmışlar 

ve mükemmel surette yetiştirilmiş, ter
biye edilmiş olan hayvanları salrvermiş

lerdir. Hayvanlar, nöbetçi neferlerin 
gırtla\·larına sarılmışlar ve onları yara. 
lamışlar veyahut hareket edemiyecek 
bir hale getirmişlerdir. 

Köpeklerin ekserisi öldürülmü§ ve 
taarruz püskürtülmüştür. Ancak milis
lerin Varela kuvvetlerinin ilk saflarrna 
kadar ilerlcmeğe muvaffak olduklarr 
zaman olmuştur. 

Asilerin başkumandanlığı, bu hare
ketin münferit tecrübe olup olmadığını 
düşünmektedir. İyi yetiştirilmiş çok 
miktarda Itöpeğin hücuma azmetmiş o. 
lan ve arkasından asri silahlarla müceh
hez kuvvetler gelen mütearnzlar elinde 
mtithJş bir sürpriz darbesi olabileceği 
sabit olmuştur. 

Asll~rln becerl'<slzllil 

Son günlerde yeniden bazı asi asker
ler kaçarak hükumet kuvvetlerine iltica 
etmiştir. 

Bu askerlerden öğrenilldiğine göre, 
pazar günü, top~u kuvvetleri tarafından 
yanlrş haberlerle aldanan 13 asi tayya
re Oviedo yanında kendi hatlarını mit
ralyöz ateşine tutarak 71 kişiyi öldür
müş , 8 kişiyi yaralam.ıştlr. 

A!manyanın c~vabı 

İspanyaya gönüllü göndermemek hu. 
susunda İngiltere ve Fransanm yaptığı 
müracaate Almanya hariciye nezareti 

cevap vermiştir. Cevabın müsait olduğu 
zannedilmektedir. 

Alman am:ra'ı neden 
istifa etmiş ? 

Almanyanın deniz kuvvetlerinin baş
kumandanı Vis Amiral Forster, sekiz 
gün evvel istifa etmiştir. M. Forster, is
tifasının esbabı mucibesini billdiren mek 
tubunda Alman kuvvetlerini İspanyol 

sahillerinde muhataralara maruz bırak~ 
nuyacağmı beyan etmektedir. 

Asfıerln son gayreti yarm 
St. Jean de Luz'dan Central Nevs 

ajansına bildirildiğine nazaran asi gene 
ral Franko askere herhangi bir maze
retle olursa olsun izin vermemektedir. 
Franko Madriti zaptetmek üzere son 
gayretini 2 kanunusanide gösterecek-
tir. 

Oene Almanyadan endi•• 
Berlin, 1 {A. A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Alman matbuat.ı Sovyet Rusyaya 

şiddetle hücuma devam etmektedir. 
Diplomatik maha.f il bu tarzı hareketi 

falihayır addetmemekte ve Almanya
nm İspanyaya karşı vaziyetini değiş
tirmemesinden endişe etmektedir. Ay
ni ma.hafil burada na.syonal sosyalist 
rican ile sıkı temasta bulunan birçok 
İspanyol falanjistlerinin (fac;i stle~) 
mevcut bulunduğunu kaydetmelitcdir. • 
Astıer n muvatfa~ o ' matarı 
için harlçhn daha yardım 

tAzımmış 

Niyuz Kronik! gazetesinde okundu
ğuna göre, asi hükfunet nezdindeki Al
man generali Faupel'in Almanyaya 
döndüğü zaman vatandaşlarına şunu 

bildirdiği sanılıyor: 

İspanyada asilerin muvaffak olması 
için 50.000 ile 60,000 arasında ''gönül
lü ! " ye ih ti ya.ç vardır. 

Bulgar Yugoslav -
anlaşması imza anıyor 

Balkan birliği devletleri 
muv3fakat ettiklerini bildirdi er 

ı İkinc:kanun - 1937 

Doğı·u ıııu, 

değil mi? 
.. -..ıaı:ıııo;;:::::.a. ...... ~,...,,.. 

~lYJ lf1lal 
ıa!hlC§lmmlYIO 
®©J®lQ)ôU®~~U< 
~ ö ır 'f lQı ırll< 

fğ)lYJDlYllnlal(Q)DODır mn '1 
Bugiin de bıt siltunda sık sık oohscl· 

tiği.miz ezeli bir derdimizi tazeliyece· 
ğiz: Türk dilinin, kendilerinin Türk ol· 
duklarmı söyliycn bir zümre tarafıtı· 
dem görii.şülmemesi ... Sivil hayatta, ti
caret hayatında. çar~da, pazarda, evM 
bunların Türk dilinden gayri diller'l8 
görü.şme7erine tahammiil edem.czkerlı 
daha fccf1eriy1e ka.rşılaştyoruz. 

Bu sabah, Haydarpaşa iske~ 
vapur bekliyenlerin kulaklarıntı <;Or
pan yah1uli konu~ bu arada sa1,.. 
Zabilir. Bıı dili, Tilrk ordusunda -vatatt 
oo.zifesini yapan. 4 nefer 1utkeT 1ci..'l'IJ6~ 
ri altında bile konıışmaktan çe1cinnı.i
yorlard1. IJurıdan §'U neticeyi çıkan'!Jô" 

• ruz: 
Yah1tdi gençliği de maalesef 1/(Jhudt 

ihtiyarları zihni11etindedir. Hem o TcıJ
tırır 7oi bir aslan kisvesi a1ttno. 11(JhııM 
dilinin yara.pnıyaoağını düşünmilyor-
7.<ır. 

Tilrk askeri elbisesi alt1nda yalntl 
fifrkr.e 'konu..J1tlab;1ece?iini şimdiye 1'JS'" 
dar öılrenmemiş olmaz.arı bile i~ O-
c1 1ıcr111or. 

HaT~h değil miyiz, 
_________ Halkın P~ 

eu orarist:and~ 
Zavalh piyanko 

ta'i isi 
Kazaodsğı para ile 
yed.ği ba.ıl< tan iildtl 

Sofya - Bulgar devlet piyanııo
sundan, Plevnede Milkof isminde 
fakir bir Bulgara 250,000 leva isabet 
etmiştir. Adam, paralan bankacle:° 
alıp evine giderken yolda bir dükkıJ" 
na uğramış ve tuzlu balık almıştır· 
F akı:ıt balık zehirli olduğu için o geC.' 
"Tc.lili., yi öldürmüştür. Zavalb pı• 
yango talilisi taliinin saadetini sürt' 
memiştir. _____ :......-~~-------~--_.,,,,. 

L
0 

an 
a one 
d~n 

l·ıder"ı o·· ıdu·· Belgratta Yugoslav - Bulgar dost-J 

F
. ı ~ d" f . . . l"d . luk misakının yakında imzalanacağı-
m an ıyanm aş1st partısı ı erı ----------------

Elek trl k şl r keti 
erkAnıoın 

oıuhakemesl başlıyor 
Kaçakçılıktan suçlu olarak 9 u~· 

cu ihtisas mnhkem~ine veriirtı•t 
nı gösterir bir. tebliğ nC§redilmiştir. olan Elektrik şirketi erkanına ait~
Tebliğde ~öyle denilmektedir: 1 k rŞ• va evrakı dün müddeiumumi i ta 1, 

Bulgar hükumeti, bir Bulgar· Yu- fından tetkik edilmiş ve kaçakçılı,.. 
goslav dostluk paktının imza edilme- suçu sabit görülerek hepsinin rne.~· 
si hakkında teşebbüste bulunmuş ve kemeye verilmesine karar verilmi§tiJ" 
Yugoslavya bidayette kendi dost ve Evrak dün istintak hakimliğine git-

r-
• 
rın 

• , ır 
Guetcmlz, lisan dcrslerlııe ba.~lrunııyı kıı. 

rarl&.ştırdığı günlerde İ.'lg!llzce, Fransı:ca ve 
.Almancayı hcrgUn vermek sun::tile bu Uç 
d1l dersinı Uç a.y içinde bitirmeyi düştlnmU~ 

tn. Vakta ld 110mna b:\Şl!ldrk. Abone olmak 
i~ mUracııat edcnJ rden ve dcrskrlmlzJ ta 
kip ctnı.elt arzmnınu göJtcrcn okuyucuları 

mu.dan aldığmuz mclttuplnr hlzi lmrr.nmrzı 
dog1ştırme~ vaziyetinde bıraktr. 

Müracaat eücn1cr, dil derslerinin lmk<\nı 
olursa forma hıı inde vcı1lmcQin1 ist1 orlnr 
dJ. FUh:ı.'t1kn bu dcrıılcri tınradan ı.ttııp lın 
llntle bruımıık gibi b!~ fikrimlz bulunmadı 
için hunların form/\ htıllnde verl'mest ç'Jk 

daha tyt olıırdu. Faknt bu takd.rd<> bir mah ı 
zur v dı: Ü<> IL~ı bir ıı.rada ve hcrg-Un 
nc;ıred mcmck ve sadece bir d r 1 takip et 
m c tl r ı;ru:etcmlze nbon o :ıc <hn altı 
ay daha nbon• !erini temdit etUrmek rnccbu 
rty~U.'lc kovmak. 

Abonclcrlm!zd;m rica ediyorJz: Ahone olup 
da hangi dersi takip edeceğini bildinıe::niç 

oı:uııar, blze en geç bir l1atta içinde öıtrcn 

ın k t dikleri lls:ınm admı l:.ililirGinh:r. 
Bö• l lcrinc s..ı.decc 3 aylık bir abone ürrctile 
y:ı.lruz o Uııruı dcrslcrlni ihtiva eden gazete 
l~ri göndermek suretile borcumuzu ödlveıım. 
Alxı ":"Lol,,.den abone numıı ı alarını İ:ııyde 
d r 1

• b d rme}1 ihmnl f'tmeme\(;r!ni r ica 
e 

t :J ders ya.but üçUııl! birden taki~ edecek 
o r d:ı tnektuplarma sar:Cıat versinler. 

Boylccc hem nbonclerlmizi zarardan kur 
te.rnu,, hem dersleri lstedlklcri gibl forma 
hr.lln e vere'bilml§ bulunma.kta:ı büyü:: bir 1 
hnz duyuyor. :z. 

Abone olacakların gazeteleri, birinci 
dersten itibaren gönderilir. 

Kasala şüpheli bir şekilde ölmüştür. 
Kendisinin arsenikle zehirlendiği 

sanılıyor. Koso!aya bnkan bir hasta 
bnkıcı da aynı zehirlenme alaimi gös
tererek birkaç saat sonra ölmüştür. 

Kosola, beraberinde diPer bir Fin
landiya fosist lideri olduğ~ halde 93 2 
senesinde 5000 Finlandiya fo.,isti ile 
Hclsingfors şehri i.izerine yürümüştü. 

- Daily Herald' dan -
Daily Expresin yazdrğrna göre, 

Koso1a, bir fo~ist propagandası seya
Latinden nYdet ettiği sırada birdenbi
re düsiip ölmüştür. 
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Çin de 
Ast mareşal mabkôm 

ve affedildi 
Çinden gelen haberlere göre asi ma

re~al Çank Su Liyang Nankine giderek 
teslim olduğu Çinin Sianfu eyalethıde 

yeni bir isyan ba§ göstermiştir. İsyanın 
mahiyeti hakkında fazla malumat yok-
tur. 

Ast mare~al Çank Su Liyang askeri 
mahkeme tarafından 10 sene hapl!e ve 
beş sene meldeni hukuktan iskata mah. 
kOm ve sonra affedilmiştir. 

müttefiklerile istişare etmek istediği _m_i_ş_ti_r_. ___________ ___.. 
cevabını vermişti.. • .......................................................... ~ 

Bu istişareler nihayete ermiş ve 
Yunanist..-ın, Romanya, Türkiye ve 
Çekoslovakya bir Bulgar - Yugoslav 

paktı,, mn imzalanması tavsiyesinde 
bulunmuşlardu-. Bunun üzerine Yu-
goslav hükumeti Bulgar hükumetine 
teklifini memnuniyetle kabul eyle
mekte olduğunu bildirmiştir. 

hazine 

Başvekilin 
matbuata 
iltifatı 

1 stanbul Basın Kurumunun hef 
sene çıkarttığı matbuat almanağı· 
nın beşinci sayısı da basılmaktO
dır. Almanak ba.şta lçbalcanımtı 
Bay Şükrü K<ıya, oldtığu. halde bir· 1 
çoli seçme imzaların yazılarını ve : 
f a,ydalı birçok maWmat ile resimle~ 1 
ri. ihtiı•a ediyor. Ba§bakanım1z Ge· : 
ncral ismet lnönü de almanaKttJ 1 
ne§Te<lilmek üzere bir yazı hediye : 
etmi.şlerdir. Ba.~bakamrmzdan B<J• 
sm ailesine çok dcğcrU ~ir iltifat 
gctfrcn b'lt yaZ'tyı yılba,şı dolayı.<tile 
almrırıak yıazıl.a.rı içinden al1p ok'"ll· 
y1wul.arım1za sunuyo-ruz: 1 

937 yılı için Türk basınına neşeli 

Amerika hazinesin in 10.000.000 dolar kıymetindeki altın çubuk ihtiyatlarını depo etmek üzere bizim paramızla 
750.000 lira harcanarak Kcntuki vilayt:ti d::ı.lıilindc Knot istlhkamlarmd::ı. yapılan yeni mahzenin umumi görü-

' ve verimli çalışmalar dilerim. TUrl< 
Basını çıkan yıl içinde büyi\k uıusııl 
meseleleri yürütmekte, yurtta~ıar• 
sevinç verecek başarılar kaz.andı· 
Türk basmmın gerek yurt içinde, 
gerek arsaıhısal alanda tesiri, göte 
ça.rnacak surette artmaktadır. vs
U:ı.ndn.~lnrm her gUn bir g"zete arıı.
m:ı.lan limit ve zevk veren bir se'f• 
dir. 

nüşü. Bıitiın hinayı ku~ıüan ,,e istendiği anda clcktrikleştirHen ~elik parmaklığın arkasında açık bir methal var- 14 Birincikanun 1936 
f//lı~!l!i\~lllUDffflfllllrllq,!!!ıu~ıııtn'::..lfllll__,;;~1-~d_ır_._B_m_· _n_n_m_d_ö_rt_k_ö..:.~es_i_nd_c_ı:ı_a_l_d_nel_i_t_Uf__:_cl_d_:e_rl...:c__:_m...:u...:· c:..:..a_h_h~cz_n_o_·bc_· ....;tç:;..i_k_u_l_c_lc_r_i _,;..:.a;.:.r..::cl::ır~ve.:::....:b::.:u:....!!k:..:::u:!.:1e:..!1.:::.:er~i.!!n....;n~1:.::az:!!."'~a::!l~d.:::.:e ı~il~{·::.___1.!-~-~--~/-S_J_'f_E_T_IN_ô_~_TV_......ı:!::"'..:..' -JL 



Yarın güneş 
tutulacak 

Fakat memleketl
mlzden biç 

gUrUlmly~c~k 
Yar.n bir kusuf hadisesi olacaktır. 

Bu günet tutulması bizim saatimizle 
22 yi 5 geçe baılayacak ve öbilr gün 

Yıl 11937 
"Oumlıuriyet'' te M. Turhan Tan ı,u

•yar: 
F.ski Türklerde yılbaşı güneşle ayın, 

ara.blarea Delv, !renklerce urne diye 
anıla.n koğa bürcfinde birleştikleri gün 
terin biri olarak kabul edilmişti İbni 
Mühenna'nm rivayetine göre Türkler 
yılba..'Jl olarak seçtikleri bugüne YeJ1.gi 
gUn derlerdi. 

Vıllar 
dördü bet geçe nihayet bulacaktır. Bu Cllr8Stndakl fark 
tabii hadise bizim memleketimizden 
göriinmiyecek ancak Pasifik denizinden 
Japon adalanrun cenup sahillerile şima 
li Amerikanın cenubu garbi sahillerin
den görülebilecektir. 

Bu sene vaki olacak ikinci güneı tu· 
tulması 8 haziranda olacak ve kllıuf 
külli halinde olacaktır. Bu da bizim sa. 
atimizlt gece olacak ve gene bizden gö
rülmiyecektir. 

İkincitetrinin 18 inci gUnU ay tutula-

•Kurun" da Asım Us'un ya:ısından: 
Eski senelerle yeni senen.in farkı ne

dir? Hakikatte ne eski sene var; ne 
yeni sene. Biri gec;miş, biri gelecek de
nilen, yahut hem geçmişi, hem gelece
ği ihata eden nihayetsiz bir varlık 
var. Biz bu nihayetslzlik içinde ateş 
böceği gibi parlayıp sönen bir idrak 
3uleslne benziyoruz. 

Gazeteci ilk 
cak, b~ da ~izde g~n'düze tesadüf ettiği m ekte b a ne da a ır 
için görUlmıye- .. t~+·r "Açık SD:t' de Ka.radt:ıvud, üniverai--

K f» ç l s r D 1 Ht' 8 f n de D te rektörzağü-nilın l stmıb'Ulda bir 1
'(}a,. 

ton ı y & n adam IJBteoUik JMktebi" açılacağına t'6 Au-
Hırsızı bir aya rvpaga::etecilikmektebindenprogram
ma h k Q m etti rd ı lar g6tirilıeoeğine dair mran tizeriM 

cUyor ki: 
Cllrmilmeşhut UçU.ııcU sulh ceza mah 

kem.esinde bunda.n on bet gün evvel Biz o Fransı~ İngiliz, Alman ve A
yapılmış bir keçi lursızlığmın davası- merikan gazetecilerini de bilenlerde
n& bakılmıştır. . nJz. Fransız gazetecisi ''vı§nal" bir tip-

Maznun mevkiinde olan Andon kızı tir; her şeyi satılıktır. İngiliz olanı 
Marika. boş bir arsada bulduğu keçi- borsa uşağıdır. Alman gazetecisi (S. 
y1 • iddiaya göre • evine götUrUp sak- A.) onba.~ılan tarafından idare edil

f n h 'sar eksperllit laml3 ve aradan on gün geçtikten son- mektedir. San ~erikan gazeteciliği 
1mtibilD1Od8 İ 4 kişi ra. esasen kendi komşusu olan keçi sa ile Şikago Gangsttırliğl arasında ise 

bibi Mehmet hayva.nmm sesini işitince kıl kadar fark yoktur. Ne za.nnedilt-
k 8 Z 8 n d I orada bulunduğunu anlamış ve polise yor? TUrkiyede enternasyonal Plit-

Uyutturucu maddeler inhisan, ilk inhisarlar idaresinin eksper ve har- mllracaat ederek Marikayı yakalat- fonn'un mikyaslarma uygun gazeteci 
kurulut yılında. Türk afyonculuğu- mana olarak yetiştireceği gençler mışttr. bulunmadığı mı! 
nun da yeni bir yükseliı devrine için bir müsabaka imtiham açbğmı Marika mahkemede ktt.lyf Yaşar Is- TUrk gazete sekreterine, baş muhar-
namzet olduğunu gören Avrupalı yazmıştık. Geçenlerde, idarenin me- mlnde bir adamdan aldığını iddia et- ririne, muavinlerine, muharrir, muh&
firmalar tarafından tiddetli bir mub· murin kursunda yapılan bu imtiha- mişse de kendisine verilen mühlet zar- bir ve muhbirlerine o memleketlerden 
vemete maruz bırakılrruşb. Bu mu- nın neticesi belli olınut ve 14 kişi fmd.!l böyle bir adam gösteremediği i- guetecilik programlan ( ! > değil, 0 

kavemetle çarpıtmak mecburiyetinde imtihanı kazanml§tır. çin ve şahitler de aley&.;nde ifade ver- memleketlerin gueteleri tarafından 
kalan uyuşturucu maddeler inhisan Bet sene zarfında eksper yetişecek dtğinden suçu. sabit v,örillerek ı ay verilen çalışma imki.nlarmı, yüksek 
nihayet Yugoslavlarla elde vererek olan bu memurlar ayın dördünden hapse ve bu mUcJdet kadar da tmniye- sermayeleri temin etmek lAzmıdır. 
dünya piyasasında Türk ve Yugo itil?.aren ~)tepedeki tütün enstitü- tt umumiye nezareti altında bulundu- Bugünkfl gazetelerıü 1cayak Bporcu-
lav afyonl'lrma layık olduğu mevkii ıünde stajlara b8§layacak.lardır. Ken· nılmasına karar vtrilmiştir. 7.a.nnın dev1.et demiryo1lan '008ıtalan1e 
·erdinnittir. dilerine bu müddet zarfında yevmiye bedam gezecekleri 1uı1:kında. bir karar 

inhisar, müstahsilin elinde bulu- verilecektir. (o hisar memurJ&rJDB alındığmı oktıyoruz. Fa:lcat bir gazete-
nan geçen seneler mahsulünü kendi idarenin onuncu memurin kumı geri verfleeek ci ~t 6tmek isterse bütiln bu 1Uc-
depolarma almııtı. da derslerine bat~ı_t~. Buraya Ver ,r 11 er retl.eri pe~nen i5demsk ?MC'buriyetind~ 

Alman bu mahsulden 934 yılma devam edenler kırk kifıdir. ,_. dir. Buyrırun /arkı! 
ve daha evvelki senelere ait olanla- ----------· ---- inhisarlar idaresi memurlarmm ma· --- - ----------
rm ç,oğu satılmıştır. Bunun için inhi- aşlarmdan §imdive kadar fazla ola- Kon. enı·an 
sar idaresi bu 934 ve daha evvelki rak. kesilen ver";lerin iadesi hakkm-
senelere ait mahsulün parasını müs- da inhisarlar vekaletine yapılan mÜ· sistemi 
tahsile tevzi etmeğe karar vermİ§tir. racaat Maliye vekaleti tarafından da 
tık parti olarak her müstahsilin mab 1 tasvip edilmiştir. Buuiln TUrkf yede 
nisbetinde yüzde 30 tevzi edilecektir. OUKA Simdiki halde lnhi5arlaridarcsi şu- tarihe kavuşmuş 
Tevziat. müstahsilin elindeki tevdi !klnclklDun - U37 beleri, fazla kesilen bu vergiler için bulunuyor 
senetlerine i!'lt;n • ..ı .. ,, ~pılacaktır. Blcd: u:ıo - Şenal 18 birer bordro tanzim edecek ve bunlar 

~IDaaİ .. ı 

1fJ.81 

la defterdarlıklara müracaat ederek HUkO.metimizin kontenjan rejimi ye. 
fazla alman paralan memurlara dağıt rine ikame ettiği yeni genel ithalit re-
mak üzere ,.,,..; ,.1 .. ,..,.t,.tır. jiminin tatbikatına bugünden itibaren 

geçilmit olması lhnndır. Fakat bugtin 
her yer kapab bulunduğu için fili tat
bikat yar.n baflayacaktır. Bu suretle 
dört yıldanbcrl tatbik edilmekte olan 
kontenjan sistemi bugün tarihe kan§
DUJ olmaktadır. -----



• 
Kral Edvardla Mm. Simpsonun 

Hakiki Aşk Romanı 
iYAZAN: Mm. Simp.on'wı yejeni NEWBOLD NOYES NAKLEDEN: fa 

•• REVU 
De Q i 1 

Fakat bu neşe veren tabiattan gayri 
.Edvardm Valliae kanı olan muhabbe
dnde başka eaaslar v ıır<lır. Bu esaslar, 
aağlam bir arkadaşlık, mi.ışterek zevkler 
ve bilhassa beraber olmak Edvard için 
Yallisle iftihar etmek ValJis için Edvard 

tır. Her kadırun kullandığı sevimlilik, 
şefkat ve umimiyetten gayri bir büyü 
de kullanmamıştır. Bu iş için' bir tebes 
silin, bir el sıkması, "Sir., diye hitap 
editindcki muhabbet kafi gelmi§tir. j 

Bu canlılık ve topluluk 

la iftihar etmek hisleridir. 
iftihar etmek hisleridir. 

, Madam Siınpson, Edvard için, 
- İmparatorluğunu onun kadar ta

:a:syan yoktur. 
Der. Edvatd bundan memnun olur. 

Bir gün, krala, bir gece evvel gördü
ğüm bir dansözden bahsetmiştim. Göz
leri Vallise dön~rek dedi ki: 

- Dostumun dans edişini görmelisi
sı.lz. 

Ve yüzünde, baygın bir m~ikinin 
hatırası ile olsa gerek, bir parlaklık ol
du. Kral, Vallisten bahsederken daima 
"dostum,, der. Bir kimse ondan Vallis 
!diye babsettimi, latife yollu itiraz eder. 
Ne o, ne Vallis bu "hususiliği,, sevmez
ler. Vallise gelince, kimse, kraldan 
,,Edvard,. dıye bahsettiğini duymamış
~r. Ondan yalnız "Sir., diye bahseder. 
Fakat bu kelime, onun dudaklarında 
bir mahremiyet ve §efkat manası alrr· 
Bat~ olmak şartile, l:cr şeyden be
:raber daruı etmekten, gezmekten, bah
gede bulunmaktan hoşlanırlar. 

Wallis, muzt;uip bir hükümdarın yal · 
m.zlığını netelendirmek, sırtmdaki yü. 
kiln ağırlığım h?!irıct:ır.~1: srrnna maz
har olmuştur. 

Belvederc şatosunun mahremiyetinde 
kral ile görilşürken, onun tahtta kalıp 

kalmıyacağmı bilmiyordum. Yalnız mu
hakkak olaral: görünen bir şey vardı ki 
o da, dilnyalda hiçbir şeyin onları biri.. 
birlerinden ayrramıyacağı idi. 

Pek tabii onlara "ne yaptınız?,, (ne 
yapacaksmız) diye sualler sorup duru
yordum. O derece ki, bir defasında Ma
dam Simpson dedi ki : 

- Eğer böyle devam ederse, Sir, 
onun yanında, size ilanı aşk etmemi is. 
tiyecckl 
Aşk ve vazife 

Bir eu:nartesi günü öğleden sonra 
acivcdere ~atosuna, Lor.'dradan, Vallis 
tlç1n bir manikür çağrılmıştı. Manikür 
ptoya gelmiş fakat kralın hususi bah
çesinde yolunu !?aşırmıştı. Orada, kralı 
:ırurtunt fakat ötesi berisi lekeli bir pan
+alon giymiıı olduğu halde çayır biçer
mı gördü. Vallis bir hasır sandalyeye 

Walltıo, dünyada pek az kadına nasip 
olan bir a§kla sevilmiştir. Bunu tekrar 
etmekten hiç uıanmıyacağun. Wallis 
olmasa, Birleşik ln~iltere ve İrlanda 
ve deni.zaım memleketler kralı, Hindis 
tan imparatoru Sekizinci Edvard için i 
ıaatlet imkanı yoktur. Hayatının tet .. 1el
taşı Wallis olmasa, kral Edvardm bütün 
hayatr altüst olur, bir şey kalmaz: Ne 
hayal, ne de yaşaması için bir sebep. 
Halbuki onunla beraber olunca. yol ne 
kadar tatlı, hayat ne kolay ve istikbal 
ne penhe görünüyor. Edvard bunları 

bilerek intihab•nı rapmıştır. 

Vavruıar~nın 
Hep beraber ve bir glinUlden : 

1987 YILININ 
otunnu!J onu seyrediyordu. 

Manikilrün şaşırdığını gören kral: 
- Aldrrq etıneyini.z. 
Diyerek işine devam etti. 

Kardetferine sıhhat ve n~'e Büyük Türle ulusuna da terefli neticelerle 
leyen kutluluk hatırasıdır. 

uğur ve huzur getirmesini candan di-

(Devamı var) Beşik ta§: ÇAPA MARKA pirinç unu Fabrikası. M. NURl ÇAPA 
Wirldaor dilkası ile Madam Slmpson 

'kitap okumasını severler ve hO§larına --------------
afdcn kitaplar, ay"li kitaplardır. Belve- ~ 
«!ere ptoaunun ve Lonclıadaki Walliıhı ii ... 6n::clki~·k·::==::.:::.-t...:.:..1qamı:;maarl! Tek Kollu Cemal 
--ı-=- kil ·· h · d . k' 1 •• na anun çaı fG&'...._ " ı 1 
ıııvullll tüp anesın e aynı ıtap arı p p· c· · Sa..lı"bl · 
~rdüm. Kral ile dostunun en aevdik. :i M E L E K ıyango lfeBl 

1 

ıeri ~~harrir Filip.~ue~aııas'dır. li Cemal Güven 
İkuu de Bade, aıayııaız, hattl ultır- !2 Si nemasında 

lar. Bu me.ciyctlere sahip olduktan IOn h ve Eş 1 
ra naaıl olu:- da lıirıbirlerine evvela- U M CIJ INJ 1 R 1 Sa.yın. müşterilerinin yeni yılım 
dostluklarmı sonra da aşıtıarını itiraf H N U R IE D D 1 N I candan kutıuıarıar. 
ıetmczler? Macerayı ört: bas ederek u ve ark ada $1 ar. i 
ptemek, şüphem kolay bir şey idi. ~.i. • 
.llabt ne 0 , ne de öteki gizli kapaklı si Beşiktaf, Kızılay menfaatine ft p E İ S S İ S 
itlerden hoşlanmazlar. Her şeyleri açık i! KONSER vereceklerdir. Bu kon- ı! 
:tir. Açık havayı severler, rüzgarın saç. ~i sere Komervatuann icra heye~i il Şapka leva.z.imatı deposu sayın 
lanm dalgalandmnasmdan, bol gilncşı i~ ele iştirak edecektir. Yerler ii mU.Şterilerinin yeni yılını kutlular. 
altında bulunmaktan ho§lanırlar. ingi- !i num~dır. U· TütıeZ meydanı Beyoğlu. 
li.s matbuatının neşri ya tına kon ula:ı !:::::::::::11:::::::::.-::m::::m::ı;:u=::::=r.ıaail 1-----------------.J 
ınemnuiyetlerin Buckingham sarayın· 

dan çıkmadığı muhakkak gibidir. Bila. 
kis, bizzat kendi yazdığı saray tamim
lerinde Madam Simpsonun resmi ziya
fetlerde veya Balmoral da bulunduğu. 

nu kral gizlcme.z'di. 
Krallara mahsus (gizli) liği kullan

mak, onlann, biribirleri..l'\e karşı olan 
hislerinden utandıkları demek olı:n.u 
nuy.ı:? Halbuki onlar biribirlcrile ifti
har ediyorlardı. Ve böylece, hayretler 
içinde kalan dünyayı, saadetlerinden 
haberdar ettiler. 

İkisi de kedilerden nefret eder ve kö. 
peklerden ho§larurlar. Köpekleri sev
mek ve ıkd:i.ilerden nefret etmek. zan-
ncdil<liğinclen fazla bk şeydir. Bu, Ed. • • ,,,. 

· nrdla Walliı arasında şayanı dikkat 
l:ıir bağdır. Vallisin ilci köpe-ğbclen bah
Mtmiştlk. Edvardın da bir köpeği var
öır. İsmi Slippe:dir. L\vusturyeya bcra. 

, borinde götür:nÜ§~Ü:. 

Kral yoru1:iuğıı zaman, adeta bir 110-
cak gibi, §eflı:z.te ihtiyacı vardır. Şefkat 
lt bir elin üzüntülerini silınesini yanında 
kahkahaların rçmlamasmı ister. O sa-

. man Madam Si1:1psonun görünmesi ki. 
fidfr. Çünkü o, bu muhiti yaratmasını, ı 
bu h!ıvayı getirmesini bilir. Kralın, yan 
larmda rahat ve zevlıJ... duyacağı hoş 

bir ka~ ahbap cL"">Vet eder. Enditeler 
uçar, giderler. 

Bir yuva 
tngiltcrede oldu~u gibi Amerikada

manılmaz pyialu do?a§yor. Birçok 
kimseler, "bu mahut maceranın arkasın 

~ bir geyler var,. diye mmJdamyorlar. 
Sonra da, en akla gelmez izahat. BU
tUn bunların aslı yoktur. Hakikat daha 
çok sadcdfr. Bu maceranın arkaunda 
esrarengiz, kan!ık hiç bir şey yoktur. il 

2 ve 20 komprlmelik ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin uzerinde halis· 

li~in timsali olan EİJ markasını arayınız 

1 .. • ' , ~ J '. , 'tı .,,. -

Kuru kahveci 
Mehmet Ef. Mahdumları 
Sayın müşterilerinin geni seneleri 

için saadet ve bahtiqarlık 
temenni eder. 

FERAH Sinemasında -
Pr. ZATi SUNGUR 

Temsilleri yalnız son iki gün 
SiNEr•1ADA VENi PROGRAM : 

Lui Sütçü Boksör~ 
~ En güzeı yılbaşı hediyesi 

SARA V Sinemasını11 
811" se2na111d• butunmak ve bu •eanata 

lEddle Cantor'un 
Gangsterler Arasında 
En gUzeı Fransızca aözlU tllm nl görmektir. 

SAKARYA Sinemasında 
Dar:& Kr•lr ve Krztlçesı 

Fred Astaire ve Ginger Rogers'ln 
C:n BUyl k mL va\teMıyatl"rl 

Filoyu Takip Edelim 
(Follow the fleet) 

filmini görerek yeni sene ho§ ve neşe ile-tesit edilmektedir. 
' . 

. • • • " ·"il> .... 

·--liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.--iıUiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_., 

Silvia Sidney 
ve 

Gene Ramyond 

Gönül Yarası 
Fransızca söz•" 
~8., iPEK ;;!~~; 
~~~~~±:>' 

Slldcce, içinde bir kucak odunun yandı- Herkeain eğleneceği yeni bir BAR c o ŞK UNLAR B A R ğmı bir ocak, kaynayan bir çaydanlığın ~ı 
çıkardığı sesıer, kapıya vuruıan bir tok Biz de neşelenelim 
mak ıcei ve tmacaın brr çift terlik, bir 1 rma gidelim.. Burada bulunacaklar: 

B~GDN 
Matinelerden itibaren 

yun vardır. zevklenelim Yılbaşı HENRY GARAT • JEANNE AUBERT. MIREIU.E PERRY. 
Walllslln F.dvardm r,ö,.,lünü kazal)}!la HAFTASINDA ı I MONN!UEROLLAND l . Slnemaaında 

-. .;,.;·n hfe. 11un'iliklerc · ı olmaı!uılii•••••••••lilıiİlll---~11.----------------------ı----~--..::;.:.:~:;.:~.;;.:,.:,:.:,.~:.:;:-.... 
T C R ·K 



fil.in M "'' - '!Br 

Yemin . 
etmiyen 
Rüstem 

llJC... • kaeabeemda biraz a.kmyarak 
~ iri boylu, p;. bıyıklı, ellilik 
1llr adam dikkatimi eelbetti. 
_;,Kimdir bu, kuzum!. - diye 11m -

.;,Yemin etmiyen Rnstem'dir! - de-

- Ne garip Wrap! 
- mtet.. garip ... Fakat ma.oerası da 

Cllldan acaJptlr. Anlatalım: 
llıa lUıatemin bir de eerikl vardı. A

ta ilacı 'Vehm.eddi İkisl de gayet sofu 
ldaın.ıar ... Birl'birlerine fevka.lAde iti

::~ var.. Birlikte ticaret ediyor-

ta. ~ o aunanıar, ortalık kanpt
.._ be.ha cmnlıuriyet hWdlmeti teessüs 
_._ .. ~ ... PontwtçuJar fil&n ortalığı .ta-

.. -~- Cift1ik1er mi baaıl
::: ... elendim, evler m1 yaloln:ıı,or? .. 

ambab&gOnL 

--~le paranın da vaziyeti ma -
..... defB- Tllrk evrakı nakdiyest, dtı
--1ll!., kalka.ca.k mı!. Bllinm.iyor .. 
._ altına rafbet ediyor_ Çömlek-

l&nOp b&hçenin bir t.arafma.. 

~ Rtlatemle Mehmet de, Sıunmmda 
a.._ - etmJfler, pri dönecekler ... At
~ blmnitler, o dağ lleD1n, bu dağ 
ftlae hanlarda kala ia.la nwnıeır.etıe-

d&ımilfier ... 
~ önced n de ihtiyatlı davnuı -
~ hL .. Ne olur ne olmaz beDd, dll ...:;e diiv"'lliıerekten kAğrt pe.ra1a.rmı 
'itlQ hera.ta tahvil etm.teıer.. Çi1nkU 
'11. çanptdı çwıgurtulu bir .maden
t... ... Bin tanealni, iki bin taneıriDi bir
~ -.klamü kabil defil.- İnsan so-
1111 • Pırlııntaya gelince, aokacak ytt 

10ktur? ... 

... böyle d~ &ıt.ı t.eJı: tq bi
~altı t.et tae.ltııarlal~ 
-.._. 1lcana be.ğlam.-r_ Bir taraftan 

~ ~' öte tarftan da 

- ilerde.. Bir pusup dllftWderi
ı.. ~ ana göre davranaeak-.. 
1ılıı-:::: efmdim, o gthı de sağ alim 
~ ftl'DUllar- Ocak yaktırıp 
~ , taım1anm doyurmutJ&r •.. 

"-~ girecekler, IC>ee tarafm-
&t sesleri... 

~bire! 
..._ b-- _Rtıst:em. pencereden bakmış. 

-..udıkt - demi§.. ..... l>oıııu. _,___ 
..... o,s. ın::::;f- mı! .. 

~bire RU&tsm.. Bir tet kur

llQtÇQ 1 Q kten, 
ClensözlOOe 

tulU§ çaresi var, yoksa sermayeyi ke
diye yilldeteceği.z.. 

- Ne yapalım! 
- Birkaç altmmnz besnir,de kal-

sm, pırlantalardaıı birer daneelnl de 
yannnmia alıkoyalım ... Otekileri yuta
lım._ Her }'erimizi ararlar ama, kar-
nrmnıa balraeek deliller L.. 1 

- Peki. muvafık. Fakat ben sırn
mızı fq etmem diye ymıln ed.fyonım 

J§te. Sen de et bakalmı. 
-Vallahi ... 
Hemen bir 8Urahi au. .. Hap gibi koy 

dilinin ucuna. mücevherleri birer birer. 

Gözlerin faltqı mJaali açılaraktan yut 
mmmyut. .. 

Hancmm telişlı teli.şlı ytlrUmesi, ko 
nU!f!D&lar derken ayak ~eri de kapı
larma yaklqtyor ... Trank, arka.yaka
dar kanat açıldı: 

- Eller yukarı .. 
Tabiatiyle teslim, t.eelim... Bet tane 

ızbandut aramııtar iki §erildn Ostüntı 
bqrm ... Bulduklarmı bulmuşlar, fakat 
kanaat getir;ı.fyerek: 

- ötekileri de çıkarın! 
- Hangi ötekileri! 

- Siz Samsunda yedi tane tek tq 
aldmız. .. Bizim adamlıımmz görmUş.. 
Halbuki UıJerinimen ikl tane çıktı .. Be 
fi nerede? .. 

Arkadaşlar d~nmil§: 
"'Demek ki yalım bir dilklr;Andan al-

dıklanmızm farkındalar... Öbür dilk
kbdan da beg tane almıştık ... Neyse, 
fakat anlan da. haber vermemeli. Zira 
kanımmılan ,mm d&t •atten evvel 
ç*me••." Qdnn•emı da bunlar bek
ltmıB a..." 
Be~ımıtJar ~: 
- Yannnm Ud tqe ınr!Nıta .ı,,t, 

Qal'b&cılar... Oteld1ert SıunllUDda bı -
rütıt._ 

- Yalan.. BaJdl çlbnn, ~ak 
lwlm,_. Yoba... 

Bng•lednl IDJ'D'IDlllar .. 'J'alwnca. 
lmm iti azhdepn pt1ağma daya -
JllJllar-

l'abt. ..ı ~ karmnmda 
di19? .. fndrlm JOk, dl!llll'ler alJmı11ah. 
w Her tlrltl IPmıoeJe bir mBddet g6-
ğUa germjfler •.• ÇUııkt1, eöylemek c:Wıa 
tehllkelt- Hacı M'.ebmed, ayaklarmm 
&teee aokulup k&nilr gıöi yakılmaama 
bile mukavemet etmi§.. Danalar p'bi 
balo' batır be.fınml ama, defil ayak, 
... ftl"Be, 811" "fel'llliyecek. .• FŞiyalar, 
bmm anlayıp, ba sefer de Rilsteme ya
PJlllUI.- Onu, ocafm kll'pmıa BOriUde 
mlfler .. Anklan kebap edilmeye ~ 
lar bef1ımu, slzlnkfsl h&Jdl ba.tJayı 
aı.ııdan~: 

- Yuttu. .. Xanmıda! - demez mi! 
Darada, ufak bir alçaklık etmfl.

KendfnfnJrfni &aylememJ§ de, karpmı
daJdnfn yuttuğunu haber vermi§. .. 

~ten ayaklan yandı .. Ne de olsa. ar
tık yap.ma.z! Bari ben kurtulayım!,, 
diye dilş[lnmüştilr belki .. 
Hacı Mehmed bunca işkencelere rağ 

nıen, ba. .. nt-"-JR megew r Gözl" • • b' ·~~ v ••• erını ı-

tap, llÇDllf: 

n-m-'Dll•,... 

Tonton Amca 
çocu§unu 
yıkıyor 

- Çarprlacakam be adam, yeminini -------------
unuttmı mu?_ Demiş. 
İntikam almak, bilmukabele haber 
~! ... "Şunun da karnmda mUcev

h« -varr,, demek... mçbiriııi yapma
D111. kellmei fe}ıadet getirerek teslim 
olmq.. I>etımi§ler kanımı &ramlllar, 
bulmuşlar ... İki, beş daha yedi .. Alıp 
gitmişler. 

İ§te, Rtlstemin bugünkU serveti, son 
radan meydana çıkardığı bet t.ek tq.. 
tan ilremiftir.. Fakat bu hAdise üze -
~ öyle mütlıi§ tesir bırakmıetır ki, 
hiç yemin etmez. .. Her halde o müthi§ 

l'tiaıd Bobm saıhneyi hatırlıyor ola.cak.. 
~ faimli bu Jaz, eskiden Likabnım da aebebi budur ... 
"ıt clVVrzıda süt atıcılığı yapa-"-t ~ ı>arunu kezuıırdr. ~ _______ ı _vı_. N_o_> _ 

- lçbı JJlesletfnden vaqeçtl. Ge
llla ~ İtalya Başvekili Mussollnl-
1'al ~ danaettt ~ bu devlet ada

~ - hem a.thtlaııdr, hem 

HA BE A• in 
GUzelllk Doı.toru 

Kuponu: 

HABER~ 
AKaAM ~OaTAat 

IOARE ltVI 
tstanbul Ankara Caddesi 
- , .... kat .. •• lataalMal 2lt 

ı Telgraf adreaı ı ıscanouı HABER 
v aza l••erl teıoton't , 11111 
idare ve ııan .: : H-
• ABONE ŞARTLARI 

Tir•;,. E-6i 
.. nelllı t400 Kr. a'700 Kr. 
e av• .,..., .. ••eo • 
a •vt• 400 .. eoo .. ' . .,.... ...,_.. ~ -

.S.Ai6i w N.,,,,., Mitlirl: 

Hasan Rasim Us 
Bo"""I• ,,., fY AKm ..., ... 

Yazan: Niyazi Ahmet 

107 eene evvel bugOn 

Güneş tutuldu 
135 sene evvel bugün 

Bir ytldız keşfedildi 
444 sene evvel bugün 

Araplar, tamamlle ispanyadan çıkarıldı 
Bugün yeni yıla girdik. 
Milidi yılın baılangıcından bugüne 

kadar tam 1936 aene geçmif, gitmiş 
Bu senelerin sakladığı öyle sırlar var 
ki, bunlann çoğu ebediyen srr olarak ka
lacaktır. 

Hiç tiiphe yok, 1936 yılın 1936 ilrin
ciklnununun ilk gününde dünyan n 
dört bucağında bin bir hadise olmuştur. 

Ben, lilettayin birkaçını srrahyaca-
ğnn. 

••• 
1889 yılınm 1 ilrinciklnun günil gU· 

J?et tutuldu. Bu hadiıe, ne bir memle
keti, ne de bir kıtayı alikadar etti. Bü
tün dünya, 107 sene evvel bugiın kap
karanlıktı. 

Tarihte büyllk hadiselere ıebebiyet ve 
ren güneı tutulmalan vardır. Bunlardan 
gilnleri tcabit edilmit olanlan aıraar ge
lince yancafıs. Gihıfl belli olmıyanlar
dan biri mil4ttan 480 ıene evvel olmu~
tur. Tarihi Heradot bu kflaufu §(Syle an
latır: "INn bGlrihndan, ealri Sardeı teh· 
rinden Ahlclot tehrlne blcum için on1u
aana barelıet emrini nnnitti. Ordu 
yola çıbcafı zamMl siinet kubbei se
mada hiç bir balat olmadıiı ve gök yü
n de lrimilen berrak olduğu halde bir
denbire ıörüamez oldu.. Alemi bir tid
detli salmet iıtili ey]eclijinden aydın
lık olua süadüz bnnbk •ece,.e clöaclü. 
ı .... h&lieı+dan buna ıörünce ltüyük 
Wr llor:uQıa kapdanılr selteplorini Mecu
ıilerdla ......... Mecusilerı 

.,.. Giiaet Y unanblann koruyacuau
clar. Ba vab ile mabutlar Tananhla· 
rm mai16biyetini ihtar ecl,otlar- dedi
lir. 

Hüldiımd9r.buact. ._ derete mem
nun olaniı ~ -.... etti.,, 

Bir yıldız keşfedildi 
1801 yılı ı Ddnciktnan gGnU, 135 

•ene evvel bugiln - fakat gece - de r8k 
y(izilnde bir seyyare kqfe4Jdi. 

Merih yıldızı ile Miifteri medarları 
arasında ve güneıin etrafında dolapn 
birçok küçilk yıldızlar vardır ki, bunla
ra fl'feleskopla. g8riilen seyyareler,. de
nir. Kepler, Merih ile Müıteri arasındaki 
bo§lufu keıfetmiı, fakat izah edememi!-

ti. 135 ıene evvel bugün Sicilyalı Piyaci 
adlı heyetıinas meçhul aeyyarelerin ye
rini tayine muvaffak oldu. Piyaci on do
kuzuncu yüz yılın ilk gecesinde yıldız
lann yeni bir fihristini tertip ederken 
bir sabit yıldızın yerini ipret etti. Fa· 
kat o yıldızın ikinci gece yerini de iştir 

m·ı olduğunu gördü. Üçüncü gece değl. 
şiklik devam ediyordu. Birkaç hafta üst• 
üste sUren tetkiklerden sonra Serz sey
yaresi adı verilen yıldızı keıfetmi! oldu. 

Araplar ispanyadan 
çıkarıldı 

1492 yılı ı ikinci klnun günü, (897 

ıefer 29) Granata İıpanyalı kralı Fer
dinand tarafından Araplann elinden ahn 
dı. 

444 sene evvel bugün kulı bir harp 
la itPl edilen bu tehir, 1235 den 1493 
yılma kadar Araplann elinde Jrabmttr. 
Rivayete göre Granatada ilk önce Fini
keliler bir §ehir kumıuılardı. :Murabltin 

ve Muvahhidin devletleri zamanında 
ıehir ahalisi 420.000 nUfusu butmu1tu. 
Granata, İspanyada en ıonraya kadar 

Araplann elinde kalmıt bir tehirdir. A
merikanın ketfi yıh olan 1492 yılında 

yukarıda yazdıi am gibi uzun bir mu
hasaradan sonra Ferclinandm eline ıeçti. 

Ferdinand, tarihin dalına linetle ~
dedeceii İspanya engizisyonuna icat e-

den ve bütün İspanyayı tahakktımO altı· 
na aJchktan sonra mo.Jihnan ve yahudi' 
leri en müthit i1kencelerle mahveden, 
Kristof Kolomba Amerikayı keıfetti

ren, fakat ona en bUy6k ıstırabı veren 
kraldır. 

Araplann lıpanyadaki en bUyUk e
serleri olan Ethımra sarayı burada 
idi. Şehir, Uç tepenin eteklerine kurul-

muttur. Granatadaki arap kötkleri hak 
landa Kamuıul'alam pmlan yar.yor: 
"Biı surun içinde ıUmlümanlardan kat-

ma olan Jcötkleri, bahçeleri, aalcleri, 
havluları, fıskıye ve pdırvanlan, çepıae
leri, rengirenk mermerlerden yapıl1DJ1 

kerper kubbeleri ve her nevi tezyiQtı 

birer birer tarif için müatakillen büyük 
bir cilt kitap yazmak iktiza eder . ., 

~li~alih -mÜlıate6ele'ıi 
~1914-1918 

• 
rJ Yazanlar: İngil4 ordusu hava abiUeriııden Keımeth ı 
ı.g Brovn Colllne. Me§)ıur seyyah ve muharrir Lovell Thomaa 

- H - DIHmbe ~: A. E. 

Buruı Tevratta M'oab toprağıdır ve 
Erihanın tam kal'§lsındadır Allah Mu
sayı Kenan topraklanna girip lSlilnceye 
kadar müdafaa etmesi için buraya gön· 
dermit ti. 

Ben kokney lotlarile birlikte idim. 
Talad Ed Dum tepesine çarptık. Buraaı 
kırılması güç bir cevizdi. Her delikte 
bir top, her kayanın gerisinde bir ma
kineli tüfek vardı. Türk nişancılığı da 
gittikçe iyilcşmekte~i. Attıklan her 
mermi hedefini buluyordu. Kokneyler 
fena halde çarpıldılar. Fakat kabadayı 
lrifilcrdi onlar .. 

Topçumuz dağı brıı müthit bir atcı 
açtı. Kolmey lotalan topçumuzun heran 
yilkaelen mania ateti gerisinden yama

ca hücum ettiler. Onlan hiçbir ıey ldur-
1 duramudı. _ . 

Türkler kuptılmakta olduklarını gör
dWer. Vakit ve fınat varken tehirle ge
çidi bırakarak Şeriaya doğru hicret et
tiler ve ... Eriha bizim o!du ! 

Bunu hcniiz yapmııtık ki uzun zaman 
dır beklenen emir Londradan geldi. Ta
limli piyade fırkalammım hemen hep
li Fransaya naklediliyordu. Garp cep
hesinde piyade ukerlerlne ihtiyaç o 
kadar bliyUktü ki, ancak süvarilerimiz
den birçoğunu atlanndan iDdirereJc bu 
pi,adelorin amma ıolrtuJc. Geriye ka
lanlan f(Syle bir gözden geçireyim de-

derilmit olan acemi Hind lotalarını p 
rUnce bütün cesaretim lonldı. Bu hı~ 
ket ADcnbiden batb hemen herkeain 
ümidini parça parça edecek cibi idi. 

Erihaldan sonra Allcnbi, uferl tekrar 
kaptırmak iizere avucunda tuttu. Yolu· 
nu Şeria ırmağı boyunca ileriye ıUre
rek, Tlbriye gi:SlünUn uzak k6feıinden, 
Şam kapılarına dayanabilirdi. 

Bunu Türklerde biliyordu. Şimdi ile 
bunu yapamamasında kend&i kabahatli 
değildi. büttüğümiiz vuiyet herbaasl 
bir generalin bütUn Umidini peritan ede
bilirdi. Fakat Allenbi içini çekti ve yeni 
bir ordu yetiştirmeı itine koyuMu. 

ŞERtA OV ASINDA HARP 

Allenbi büsbütün yeni bir harp planı 
taıarladı. Falkenhayn Şam yolunun Şe
ria Uıtünden oldupnu biliyordu. Ha· 
nrlındığmuz zaman oradan hilcum ede· 
ceğimizi dütünüyordu. Allenbi de öyle 
dü§linmesine meydan bıraktı. 

Allenb:Oin mabadı Gazzede tatbik 
etmif olduiu plim bu 1ef er makas ol· 
mak üzere yeni battan tekre.rlamaktı. 
Gazzede sahil boyuna nişan alnuı n iç 
taranardan vurmuştu. Şimdi ise bUtiln 
maksadımız sahil boyunca vurmaktı. 
bunan için bUtUn Jatalanmm 4allarda 
topladık ve oralardan taamu edecel"" 
miz hissini verecek manevrakr yaptık. 
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Sirkecide bu sabah 
• yapılan merasını 

( 80§ tarafa J inade) 
prdı .,er ılmrılard .. Sabık ıirkct erld
ru batta Paskal olduğu halde orada 
idiler. 

Saat ~40 da Vali de gara geldi. Me
nııme tam saat 8,40 da Vali ve Beledi. 
ye reisi Muhiddin Ustündağın aç11 nut
kite baıtandı. 

Va•lnln nuUcu 
Vali ıöyle dedi: 
" - 937 senesinin ilk giinOndeyi.z. 

ilk itmiz Avrupa kıtasındaki demiry~ 
lumuzun ilk trenini ka!dınyoruz. 

Türkiye cumhuriyeti yeni battan de. 
di'yolu yaparken bir yandan da yaban
cı el!erde bulunan bütün demiryolları
nı kendi c!ine atm ştır. 936 senesi ile 
Mraber memleketimizde ecnebiler ile 
fıletilen demiryollannm sonuncusu 
da tan'he karışmış bulunmaktadır. 

BUyük Başb:ıkanın şimendifer siyaıe. 
tinin bu parlak muvaffakiyetini candan 
kutlular, muvaffakiyetler temenni ede
rim . ., 

U nu'ft MUdUrU, ı u•ku 
Muhiddin UıtUndağdan sonra Demlr

yollan umum müdürü Ali Rıza Erem 
de tiJyle demiıtir: 

.. _ Bu hattın ehemmiyeti berkeace 
malümdur. Binlerce lıtanbullunun bura 
ya toplanmaa da bu ehemmiyetin bir 
del H~ir. 

936 senesinde Afyon - Antalya bat. 
lanm:s Kuyu da Aydm batta ile birlet
ti. Malatya - Sıvu battı Hekimb.ana 
nrdı. 

Irmak - Filyos hattı Çatalafnnda 
Dk k5m0r kaynağına eritti. 64 ıcne bu 
memlekette kazançtan batka bir 1CY dil 
ıOnmcycn Şark dcmiryollan da niha}'ft 

crinün geçtt Tr~kyanm bllalmaıma. 
Cumhuriyetçi, Halkçı bir itJctmc teıld

rinde müzika olduğu halde Taksime gi 
derek abideye çelenk koymuılardır. 

Anada u D ~mlryoharının 
D .,, .. ıc1 ent ft•li 

Anadolu demiryollannm devlete inti
kalinin bugün onuncu yaldönümü olmak 
tadır. On sene evvel bugün,, yanı 928 
yılında Anadolu - Bağdat demiryolla. 
n Devlet taraf.ndan satın ahnmıı ve :sa· 
tınalma mukavelesi imzalanmııtı. On 
yıl içinde Türk ıimendiferciliği evvel
den tahmin edilemiyecek kadar büyük 
bir terakki ve inkipfa muhar olmuş. 

tur. Bir taraftan yeni demiryollan yapı
lırken diğer taraftan memleketin mev
cut ve hepsi ecnebi şirketler elinde bu. 
Junan demiryotlan da satın alınmışt r. 

Devletin şimendifercilik işini ilk ele 
aldığı bugünDn yıldcS:'ıümUnde Şark de 
miryollarmın devlete intikali mes'ut bir 
hAdise tegkil etmektedir. Şimdi yalnız 

ecnebi kumpanyalar elinde cenup de· 
mlryolu kalmıştır ki bu da hudut vazi
veti dolayısile tabiidir. Tü:-k toprakların 
da dcmiryotlan kamilen devletin elint 
geçmiş bulunmaktadır. 

1-faupt,nan 
Hat.sız yere mi ldom 

edlldl 1 
Dünyayı elan meıgul eden Undbcr. 

cin çocuğunun katilleri mcaclcaindc ye
ni bir ipucuna vanlmııtır. 

Öğrenildiğine g6re Linıdbergin çocu
tunun fidyel nccatmın bir k anu olan 
21.650 dolar Amerikada Nevjency sabı 
tası tarafından bulunmuıtur. Bu keşfin 
Lindbcrgin çocutu meselesinde yeni 
bir takım earan meydana çıkartacağı 

MSylcnmekted:r. 
Galiba Hauptman hakikaten masum. 

dut 
lltr oban Devltt demiryollan bagbdcn -------------
ftib~ren el koymu1 oluyO!'. 

~fiy{l~1.e~mld saysı De anma)'I blrl 
ftftfe b•l·nm.,, 

Tre"ln herek 8 

Uyuşturucu madde
ler inhisarından: 

1934 " daha evvelki aeneler ma&.ulündea olup icluemia atııJarma 
İl~ ettirilmek üzere depolannma tncfi olunan Afyonlann ahip!erine 
1935 - 1936 ııenesi sab!larmua üaerindt.n tediyeai limnaelen yüzde oluzla
llDdevzÜ mukarrerdir. 

Tevziat morfm, makbuz namanlan ID'Uİyle af&iıda gösterilen .gün
lerde yapılacaktır. 

AWcadularm muayyen günlerde idaremize müracaatlan lüzumu i!ôı> 
olunur. (3850) • 
1001 hl 1025 2 KanunusBni 
1026 .. ı~- 4 
1076 • 1125 5 
1126 • 1175 6 
1176 " 1225 7 
1226 " 1275 8 
128~ " 1300 9 
501 " 538 11 
5~ ,, ~q~ J~ 

589 " 620 13 

" 
" 1 ,. 
,, 
,, 

,. 

" 
" 

1937 

" 
' .. 
" 
" 

" 
" ,, 

Cumartesi günil 
Pazartesi 
Snlı 

,, 

Çarşamba ,, 
Perşembe 

Cuma 
Cumartesi 
Pl'~rteai 

S'\lı 
Çarşamba 

" 
.. 
" 
" 
" 

Uyuşturucu Mddeler 
inhisarından: 
1934 ve ela.'" ı evvelki seneler mabaulünden olup ichrem:Z sahş!anna 

qtlrak ettirilmek üzere dep:>larmma tevdi olunan Afyonlarm dıip!erine 
1935 • 1936 aeneai aabflarmaa üaerinden tediyesi lizunıelen yüzde otuzla
rm tevzii mukarrerdir. 

latanbuldan gayri mmtakalarda bulumn Afyon sahinlcrinin ellcrin
deW m~rfin makbuz nur.ıanılııri:rle ~.k adreslerini ~ir birer mclı~upla 
iduemiae m~ ilin ohm.. ••3873• 

Komünistlik 
maznunları 

Komünistlik tahrikatı yapmaktan 
maznun 13 kiti dün akfam zabıta 
tarafından müddeiumumiliğe veril
mişlerdir. Biraz sonra nöbetçi bulu
nan Sultanahmet sulh ceza mahke
mesine çıknnlmışlardır. 

Maznunlar ~r-_:r Naznn Hikmet, 
doktor Hikmet, bastoncu feyzi, Ha· 
S."\n Basri. Süleyman, Zeki, Mustafa. 
Refik, Bekir Ali, Cenap Şahabeddin. 
Ihsan, Kemal, Şükrü, Süleyman Kad
ridir. 

Hakim Salahaddin, pir Nazım 
Hikmete komiinistlerin lstanbuldaki 
reisi olmak, tahrikatta bulunmak, 
Taksimde bir pastahanede arkadaş
larile buluşıuak parola ile konuşmak 
ve bir cemiyet kurmaya teıııebbüs et· 
mekten maznun olduğunu, buna kar· 
fi ne diyece~ni sormu9tur .• 
Nazım Hikmet ıöyle cevap ver· 

miştir: 

1 hdnc'Hmnt - 1937 

Bu kaıaıa sebep ne? 

Türk vatandaşları 
S uriyeye gidemiyecek ! 
Fransız konsolosları hükumet

lerinin böyle istediğini 
söylüyorlar 

Memeleketimizdeki Fransız kon-t 
aoloslar, Suriyeye gitmek istiyen 
Türklerin pasaportlannı vize etme
mek için emir almışlardır. Dün ya· 
pılan mÜııJcaatlar hep red cevabile 
karşılanmıştır. 

Buna sebep olarak da •'Fransız 
hükumetinin böyle arzu ettiği,, ceva· 
bı verilmi§tir. 

MU••hltler heyetl 
Milletler cemiyetinin sancaktaki 

vaziyeti tetkik için gönderdi~ bitaraf 
heyeti hamil T oros ekspresi T orosla· 

n geçer geçmez budutlarnnl7.8 iltica 
etmiş olan binlerce HatAylı tarafın• 
dan her istasyonda asil bir tekilde 
karşılanmış ve uğurlanmı,lardır. 

Heyetle trende görütcn Hataylılar 
sancaktaki kardC§lerimizin dinlenme
sini bilhassa rica etmi§lerdir. 

Heyet azası. herkesin dinleneceği• 
ni ve vicdani hareket edeceklerin• 
den emin olmalanm söylemişlerdir. 

Heyet dün ak~ Halebe vasıl ol• 
muştur. Bugün sancakta tetkiklere 
başlayacaktır. 

.. _Bunların söylenmesi suçun aa· 
bit olması demek def.ildir. Bana atf· 
edilen ve iabat olunduğu söylenen 
yegane suç bir mayıs tevkifatı esna· -----------------------------

::i~~.:;ı"'.'"'tin bana 1ıu kitap Atat Ürk şeb ri m izde 
Mevzubaha kitap, Marksizm hak· 

kında yazılmlf ilmi bir eeerdir. Her 
kitapçıda da aatılmaktacbr. Herkes 
için almmuı serbest olan bir kitabı 
ben alırsam neden suç olaun) Nere
de kaldı ki ben bu kitabı almıı bile 
değilim. Doktor Hikmet ile Zekiyi 
tanırım. Diğerlerini tanımam. 

Anımızda kibritiniz var mı.. gı"bi 
bir parola bulunduğu, bir yere gidin· 
ce maaanm üzerine evvela şapkayı, 
sonra da Ü7.erine gazeteyi koymak 
suretile ve bu parola ile arkadaılarla 
anlaştığımız iddia olunuyor. Benim 
böyle bir paroladan haberim yoktur. 

Cemiyet kunnadığnn gibi komü· 
nistlik tahrikab da yapmadım. 
Nazım Hikmetten 10nra eorguya 

çekilen doktor Hikmet de ıunlan 
.öylemi,tir: 

.. - Benim kabahatim fimdiye ka
dar Marksizm hakkında eser yazmak· 
lığımdır. Burada bulunan diğer maz· 
nunlarm da kabahatleri yazdığım ki
taplann yastıklan altından çdun11 
olmaaıcbr. Bu eserlerin aatqlan ser· 
beattir. Ben aaia, sola bu kitaplardan 
satıyorsam bu bir suç değildir. Niçin 
tutul:fo~muz hal:kmda siz bize 
de~l. biz size sual eormak mev· 1 

kiindeyizl., 
Maznunun bu sözü üzerine haklın 

Salahaddin Demirelli hakimlerin sor
guya maruz kalamayacaklarını, bir 
maznunun 10rulan suallere ancak 
cevap vermeye mecbur bulundu[;ı· 
nu ihtar ederek maznunu IWlturmu: 
tur. 

Di~er maznunlardan lmstoncu 
feyzi bir suçu olmadığını, eli ayağı 
tutmad·fit için, ne kitap, ne de yazı 
yazma!:: kabiliyetinde olmaclığını eöy
lemiı1Jtir. 
f~ ile di~er maznunlar ••Endüs

tri dokumacılar cemiyeti,, adile bir 
komünist cemiyeti teşkil etmekle İt· 
ham ediliyorlardı. Bu hU8U1ta Musta
fa şöyle demiıtir: 

••- Diz kanunun verdiği müsaade 
çerçevesi içinde ve her vatandat gibi 
bir endüstri dokumacılar cemiyettkur 
mak istedik. Vilayete polise baş vur
duk. Evral::ımız vilayettedir. KomÜ· 
nistlikle a1akcsı olan bir cemiyet vi· 
la yete, polise bat vurur mu} Bizim 
knbahatimiz yoktur.,. 

Kunduracı Ihsan iki sene evvel 
bactoncu Feyzinin bir gün kendisini 
doktor Hikmete göndererek 55 kuruş 
mukabilinde be§ kitap satın aldırdığı
nı söylemiştir. 

Maznunlann isticvaplan bittikten 
sonra hnl;im hepsinin tevkifine karar 
vermi§tir. Mcvkuflar bir müddet 
sonra tevkifhaneye cönderilmişlcrdir. 

Veni ne~rıyat 
a ~, .+ Oh 

1\ itap ve k ilapçı'ık 
MemlekeUmlzde bir tanecik bu mecmua 

nm 23 Uncll ıayun çolt faydalı yazılarıa çıl< 
mıştır. nu sayı ne KJtap ve Kitapçılık mec 
muası lkL'lel yaşma ba.smı§ olu~or. Bu sayı 
da şayanı dlk!.at yazılar: Eski ve yenı kitap 
çtlıır, Vıı!tJt kUtUph:uıe 1 cep k t:lp'arı, Za 1 
man kUtCphanest sahlbl kltııpcılığm ıır arı 

n: ::::ı:ıt·y:ır, h:ıztnel evr•k ve ves!kA.lanmız. I 
Carp memleltctlerlnde c;:ıl<:ın aon kl'ap!an, 
dUnyada tcdıı.vU'e c;ılttı.rı'ıın n ç•l;ar.Jacak 
po tıı. pull:ırı, trh'-""ll !hte n •ta puı·an 

h'\I ''"l'"a. ııtıl merak:ılarmı pek . al!ıkadar 

-- bir,.... ' 

Cumhurreisimiz Atatürk dün ak· 
filin saat sekiz buçukta ıehrimizi ıe
reflendirmi,lerdir. 

lzmitte lstanbul Valisile 1stanbul 
kumandanı general Halis ve Haydar· 
P81!8 gannda da ordu müfettiti gene
ral Fahreddin, general Ali Sait, gene· 
raJ Osman Tufan, Harp Akademisi 
kumandanı general Ali f uat, general 
Yusuf Ziya, general Kemal, general 
Nureddin ve general Rüttü, Devlet 
Demiryollan umum müdürü Ali Rı· 
za, hükumet ve parti erkanile kala· 

Yeni yılan ilk 
tali lif eri 

Ne h· r :' n 'n l n o r ! ar ~ . 

balık bir halk kütlesi tarafından bü
yük tezahürat içinde kar§ılanm19tır. 

Garda kendilerini karJılamağa ge
lenlerin ellerini sıkan Büyük Önder 
Haydaroa,adan Akayın Kalamq va"' 
purile Dolmabahçeye geçmi,lerdir. 

Sarayda pek az duran Reisicum
hurumuz biraz sonra Park oteli ıeref .. 
lendirmi§lerdir. 

H•r c ·ye Vakii m·z g-ldl 
Bu esnada Hariciye vekili T ev fi1t 

Rüştü Aras da Romanya vapurile Pi• 
re:1en şehrimize gelmiı bulunuyordu. 

Vapurdan çıkmadan bir müddet 
gazeter.ilerle görüşen Hariciye veki• 
limiz doGnıca Park otele giderek Bü
yük On-tere tazimlerini arzetmiştir. 
Tevfik Riiştü Aras Cenevre, Paris. 
ve Atina temasları hakkında uzun 
izahat vermi~tir: 

Vek.ltn b~ye .. atı 

Hariciye vekilimiz gazeteca... ~ 
miştir ki: 

··- Paristen dönerken Yunanista-r 
na giderek dost ve müttefik devletin 
ricalile samimi görüfmelerde bulun• 
dum. Atinada bana karp gösterileO 
fevkal&de hüsnü kabulden mütahar 
sisim. Bu itibarla Atinadan pek çok 
memnun olarak geliyorum. 

Sanca!t meselesine gelince: Bu clr 
vanm Milletler cemiyeti konseyin~ 
tekrar miizakere eclilece~ni biliyo,. 

il !'-' ... ::m ..,,,. "n'-tor Or/.ı.ıtltlM sunuz. Bu toplantıda bulunmak üzr 
u.e So/iya re gene Cenevreye gideceğim.,, 

BUyUK ö derin hkd rlerl 

Yı'ha,1 pivanttosu diin ~~e T C""e- lstanbul 3 1 ( A.A.) - 30-31 kr 
ba~ında Asri sinema binasında çekil- nunuevvel 935 gecesi üçe çeyrek kıY 
mi-:tir. la Ankamdan hareket eden Reisicuııl 

Büyük ikramiyeyi kazananlar birer hur Atntürk sene batı gecesi burayıJ 
birer belli olmaktndır. ml\YMalat buyurmuş ve Avrupadatl 

Bcyo:-lundn Suterazisi sd:.nğmdn avc!et etme!:te olan Hariciye vekili"' 
doktor Ufanidis, T arlabatıncla çorba· miz do!;tor Tevfik Rüttü Arası ge<:d 
cı sokağında patates tüccan Llunbo- ljat 11 de vapurdan çıkar çıkınaS 
nun sekiz yamndaki ktzı Sofya biiyük knbul ederek yılbaşını beraber geÇİ,. 
ikramiyeyi kazananlar arasmdacbr. me!' üzere Park otelinde yanında ab
Bundan başka Tepeba.,mda 32 nu- koymuştur. 
marada oturan Estere elli bin, Os~;Ü· Atatilrkün, Arasın vazife ifa edi
darcla tüt;;ncü Nami, Rizeli Süley- tinden bir defa daha izhan memn.a
man ve Kasımp~şc.da e !:.i bayram niyet eyledikleri haber alınmıttır. 
yerinde oturnn Cemileye iki yüz bin, Ati 8 t:masısrınm resmi t bl ti 
Pangaltıda 14 numadada oturan No-1 . .. 
verike otuz bin N'., t d "' Atına 31 (A.A.) - Dun akptı' 

, ı .an asın a ı 'ar· ecl'l • hl' w d d 'li ot 
manlı apartnnonmda ki~yd;er T ah- n~şr ı en resmı te ıg e enı Y 
sine yüz elli hin, eski gi.izellik krnli- kı: . 
çelerinden Kcrimana on bin lira çık- ·ıurkiye Dışişlcri bnkanmm A_~ 
mıştır. nada ikameti esnasında dost ve 1110"' 

Do!ctor Orfonid's şöyle demiştir: tefik i!d memlel<.eti ve Ba~kan antBll" 
- Ben emrnzı z"h .· "t h .. _ tmı alakadar eden muhtelıf meselci~ 

.. u re'\ıye mu s ... s b" "k b' . . h .. gv 
•ısıyım fren,.,1• h"'·J.- ı "t d ''t uyu ır samımıyet avan ıçın 
o • , .......... ın a mu ea oı k dil . . 
eserJ .. rim varclrr. Sonra fukara babası tetkı e mıgtır. 
yrmclır. Bu sabah bir fakir şöyle de- B:ıl!~an antantı konseyi baş~ 
di: Dr. Rü~tü Araa tarafından verıle' 

··- Aman dol;tor sana ikramiye 
çılm1asm. Bizi ihmnl edersin. 

lkr::ı.miye çıl.tı. f c.kat ben fakir 
hastalarımı ihmal ctmiyeceğim. Kn· 
zandığnn para ile aletlerimi çof:taltıp 
tet'd!:ntrmı gen· !ete""e~im. 

Se1dz y:ı::n::!al.i Sofya da §Öyle 
demi~tir: 

Babnmm l1cr rbah verdim on lm
runlan biril:tirere': bu bileti elmıştım. 
Cı!';an parayı t~ b~nJ·~sınn k<lVUTl bi
ril;tire""c~"m. D~y~yüncc <!c alıp har· 
c:aya~'Im. 

izahat, Balkan müttefikleri arasırıdl
ki münasebetlerin kuvvet ve teserıilı' 
dünü bir kere daha isbat etmiş b~ 
lunmnktadır. M. Metaksasla Rii!~ 
Aras arasında tam bir görüt birPr 
olduğu tesbit edilmigtir.,. 

E• kan kcn1ewı 
5 ıubatta teabit edilmif olan s.J

knn antanb konseyi toplantısı a'Y"' 
aym 15 ine talik edilmi§tir. M. ~ 
tonc::!;o şubat b~-:langıcmda Ani~ 
yı ziyaret edecek ve sonra Riif"' 
Arula birlikte Atina elecektit• 



RAilER - Akşam !>O~t&. 1 fkinc=kanun - 1937 

- 1 - Yazan: A. Cemalettin Saracoğlu 
....___-----~~~~~~--....-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ • 

Milli mücadele senelerinde 
Macera ve aşk romanı -49- Yazan : (Va-Nü) 

E:nosis vapuru nasıl ''Padişahın sarayının duvarları çok yü sek. 
zap edilmişti ? Oraya maymun bile çıkamaz. Ben nasll 

tırmanacağım ? ,, - 1 - kollarını uzattı, göğsünü ileriye frrla
tıp bir gerindikten sonra: 

NOVOROSISKI'DE BİR MEY- _ Herifçi oğulları. dedi, bizi az Geçen tefrikaların hülasası: ı şün ki ben de senin kadar betbahtrm! 
HANEDE.. kalsm sabaha kadar uykusuz bıraka- Esir tacL.'1 Hacı Mu.statanm sekiz Çünkü, sende yok. Bende ise ha var ha 

cakL dı Ba b k kl pa.rça.ds.D ı:nUrekkep hwrust fllosu iki yok! Koskoca sarayın içindeki bin ka-
l•• ı .. 921 sen .... ı· ı"lkbaharı .. Yanı" Mil- wr · ri ütün onU§tU arını sene sergllz.c.,tten sonra !stanbula ~- H 
u M ......,, ı b Jeli M hm " s• dma. bir tek erkek bile düşmUyor! e-
L Ucadele senelerinin en heyecan- anıya i ·n mi e etL rerlcen bUtUn cıehlr bu manzarayla 
ll \'e b hr lı b · d · d · R Anasından gemici olarak doğ- eJ~d:ı.r oluyor. Taclrln serveti bak~ le ben nöbetimi Ç ktan savdım.. Yirmi 
lamı Ku an ır evresın eyız. us- mu•, bütün hayabnı denizlerde ge- kında. birçok dedikodular olmakla be- beş yaşındayım. .. Kadınlı~ beş sc- ı 
.ı aradenizdeki limanlarının ol- Y ..... d h k k din ed be · tın 11:- leli 
~llkça, h" l d b" · · l çirmiş bir Türk gemicisi olan Giritli ra""r• aynı zaman a, er as en ° n en n unu am ""'"uııge . 
''N mü ım erin en msı o an M hm l birkaç esir e.lmağı t:asa.rl1yor. Fakat _Biliyorum, biliyorum.. Vah ka.rde-

~ovorosisk,, de meyhane kılıklı bir e et sinsi sinsi gü erek cevap yalnl7 §chlr halkı değil, saraylılar da 
d. şim, Mihrümah! Bıliyorum ve sana a-. :. daha dogrw u tabiri ile bir ge- ver ı: pencerelerden bakıyorlar. 

tni k Ani drm l drm H .., ., • cıyorum. .. Çün.kti senin gibi bir kadın.. ~1~1 oltuğu ... Vakit gece yarısına - a • çavuş an a ·· e- ... ... 
,,~l~- p . d rifler evvela gemilerinin sahibinden İçlerinden pek çogvu, bu yaldızlı ka.- Böyle aşksız, erkeksiz yaşamak. Ne a-

'Q§tntş.. ipo, püro ve sıgara u- h h zap . Ellinde ol.sa., seni buradan kurtar 

b
tr\anlanndan müteşekkil kesif bir aşladılar; süvariye, çarkçı aşıya fesin içine oöyl~ gemilerle getirilmişti. 

ı k da b .. ·· " · l · · d k ll k ma.k, evlendirmek isterdim. \tff·\lt etrafı kaplamış. Bu müte- a r utun amır erını a ama ı ı a- Bir konakta terbiye edildikten sonra 
a ın tnuh"tt .. .. ·· ·· ·· layladılar. Basttlar okkalı küfürleri.. sa.raya satılmış uaJıut hecliye edilmiş- - Bura.dan kurtulmak mı? ... Çık-

ı e qoz gozu gormuyor. J 

L· - Bak hele 1 Bizler burava rum- lerdi. ~imdi 0 eski gilnleri hatırlıyor- mak mı? .. Hayır, Nesim! Hayır ağacı-
tcril ı~ana yakınlığı dolayısiyle müş ca küfür dinlemiye mi geldik? "Eno- lar, bütün hisleri kabarıyordu. Pek a- ğnn ... Ben, burada kalmak istiyorum.. 
1 erınin hemen hepsi de gemici o-
ı&n b kö da sis .. in ne vakit hareket edeceğine da zı buraya getirildiğine mtiteessifti. Çünkü, limonlukta yet~ bir çiçeğe 
ti k u .. tü meyhanenin kapısın ' \r bir sev konu~madılar mıL Pek çoğu memnunuu, hatta bundan benzetiyorum kendimi .. Dışardaki ha· 
...:_ trik ampullerinin ışıklan al- c· ·tı· M h li b" bcs d d yat kim.bilir nasıldır ... Kö .. n ...... u gözU -tQda, kırmızı zemin iiTerine iri m ı e met neşe ır te - gurur ııynyor u. Zire .. snraylarm göz .,~ chz harfler1e "biiyi.ik ihtilal sümle, dev yapılı arl.adaşmı Lir 111üd- nlI"I c;ataf tm::ı kap1lm1alardı. Dtfarda- mün önüne getiriyorum. .. İnekler, gül>-
.,~·· levhası pml pırıl parlıyor- det süzdü ve elindeki cigarasmı yere ki h!ıy::ıtm sefalet olacağını sanıyor- re kokuları. Böoekler, fareler.. Fena 
" ıçerj · · d b d ] w ·ı k · l atıp kapıya yürüyerek: lardı. fena yemekler, mısır ekmekleri.. Ha-
tdi sının er e er igi ı e san ı a ay H b Yalnı h v yır. bunlara. katlanamam.. Beni a.la.cak 
~ Yor. Bir köşedeki cırlak piyano- - aydi çavuş, dedi, şimdi iran z aremagaları mahzun mah -
§ \ln <>nünde boyah bir kadın, san· evvel gemiye dönelim. Kimbilir bey- zun bakıyorlardı. Zira, onlar, yalnız erkek klınbilir kim ola.ca.k ... Belki bu 
:.' saçlı başını çaldığı havanın tem- baba bizi ne sabırsızlıkla gözler 1.. hürriyetlerini değil, başka. şeylerini de gün iyidir, faka.t yarın? Padi~ın gö
~s1una u•#-..Jurarak sağa, sola sallıya· Merak etme, her §eyi öğrendim. Sen kaybetmişlerdi. Onlar da getirildikleri ziinden düşer, sürülür. Kimbilir hangi 

1Ya şarkı ~öylüvor. yanlız perkarları biraz aç da gözleri günü h::ıtırltyorlardt. geri memleketlere tayin olur... Öyle 
1c.L~1eyhane hmcahmc dolu. Her mize bir iki saat uyku nasip olsun. Bir cariye, bir haremağasmın gemi- yerler varmış ki oraya vali olsan bile 

'<4adan bir ses yi.ikseliyor: Alimallah uykusuzluktan gözlerim lere bakıp gizli gizli ağladığım gördü; bitlenmek:ten gene kendini koruyamaz 
- Üç Votka.. kapanıyor .. Sütçü beygirleri gibi a- onun bütün düşüncelerini anladı. mışm. Ben de böyle bir yere raslayıp 

..__Bir bira dı=t bu masaya gönder.. yakta uyuyacağım.. . - Vah, zavallı kardeşim! - dedi. - ölür giderim. .. İstemiyorum.. Bu sara-

h&Ja - Bizim (Rakuski • meze) ler __________ (_D_e_va_m_ı_v_a_r_> __ ncr __ d_in_i_ta_h_m_i_n_ed_·_y_orum __ ... _F_a_kat_d_u_-_YDı __ ı_çın_d_e_o_·mrUm_· __ Un_so_n_un_a_k_ad_a_r_ya_-
~elmed.i !... 

°1'11 Sesleri sarhoıı avazelerini baeb· 
.,. 1' hir tizlikle etrafı çın cm öttürü-
31:>t} ~ !\r. 

ltı ~anda demir üstünde yatan 
}'\i~ ~f milletlere mensup posta ve 
~Purlannm gaz şileplerinin o 
b\ü E • nöbetçi olmıyan tayfaları 
J'cr(_crıt kümeler halinde masalara 
~r ~mitler kafalarını dumanlıyor 
clilİ . İ§te esmer çehreli kısa boylu, 
bir crı dü§ük İtalyan gemicileri: üçü 
hcnoıaraYa gelmiı hem §arap iciyorlar, 
~ de elleriyle kollariyle İ§aretler 

PŞra.k bir §eyler konu§uyorlar. 
'1}' \l kenardaki masada karşı kar
i&~· ~turan ve ağızlarını açmadan, 
l'!ıtt 1 ?ı~i bir merasim ifa ediyorlar 
iScn Qıbı • sessiz aadasız içkilerini 
taçlı ~ev boylu beya7.a çalar san 
~draıki gemicinin limandaki laveç 
tlrıcLuı lı gaz ıilepinin müretteba· 

B ?lduklan muhakkak ... 
den. k crı tarafta gürültücü, hepsi bir· 
lcrj d 0nuşan kümenin Yunan gemi-
11, ; e~ birine mensup olduklan-

Ytnın etseniz kşınız ağnm.az .. 
~lrn. \lnan gemicilerinin etrafına di
tıınJ! . ~!duldan masanın yakı · 
~ ki .~ğer bir masada üstleri ba§
Ot\ı koınür tozu içinde iki ateşçi 
}>i i~'ll§, zahiren önlerindeki içki 
~~p Piyano başında çalgı çalan 
\' \lna la lllC§gu) görünüyorlar ama 
t\ıkı nh tayfanın aralarında konuş 
kttç: şeylerin bir kelimesini bile 
h-... ~ ak ister.ıedikleri, berikilerin ... 80 •• 
~la 

1
ZUne kulak kabartışlanndan 

~ı IYor B .. 
~~müddet zarfında piyano dur 
her d·ıJaltyor; dumanlı kafalardan 
}'\ik ;. en, her şiveden bir nara 
ha_~1 ıy?r. ve meyhanenin dumanlı 
l~ry Btttıkçe bulutlanıyor ve loş· 

or ... 

• • • 
trılf (k~e Yansına be§ on dakika kal
'-'c h 

1 1 Yunanlı gemiciler kalktılar 
l1a, ~~İplarnu gördükten sonra salla-

B ~na dışarıya. çıktılar. 
tal'af~~~iler gözden kaybolunca yan 
biıiıı· ı ma'lnda oturan atcşçilerden 

. ı a"Va<Y k lk 
l'rıı~ b· T··a a tı ve arkadaşına te-

tr tırkre ile: 

"-l'tıkbi~n"Vdi Hii~evin ravus 1 dedi 
trıi~ ı. 

1 
· d~ kalkalım. Burada bir işi

" rn'ldt. 
kcn-tısine: 

lc11 hf <:avu~' "fı'nvnnivT,. hitı:ın ecli-
h:rı .,..,, __ L_1 ' • ••• • 

Müsaade ediniz, şu kadının 
sarg11ar1nı sökeyim. Foyası 

o zaman meydana çıkar 
- Casuslar hep böyle yüksekten a

tarlar .. 
Genç kadın fena halde sinirlendi: 
- Benden ne istiyorsunuz;, dedi, ben 

bir aile kadınıyım .. Hem de tanınmış 

bir aileye me!J-subum. 
Memurlar tekrar gülüştüler : 
- Hall bizi iğfale çalışıyor. Bugün 

ı:abrtarun yann da kanunun pençesin • 
den k:urtulamıyacaksın 1 

Polia müdürü sot'du ~ 
- Göaünü niçin sanyorsun? 
- Küçük bir ameliyat yapıldı da .. 
Dl'lktor: 
- Evet .. Amel\yatı ben y~r,tım .. diye 

ilbe etti. 
Hana ortaya atıldı: 
Hangi ameliyattan bahsediyorsu-

nuz? Miisaade ediniz de şu kaltağın 

sargısını çekip çıkarayım .. Bütiın foya. 
SI göreceksiniz ki çarçabuk meydana çı
kacaktır. 

Polis müdürü sivil memurlardan biri-
ne emir verdi: 

- Açınız ıunun yarasını t 
Doktor telata ailştü: 
- Aman, ne yapıyorsunuz? Bir has.. 

tanın yarasını ancak doktor açabilir. 
Bir kaza olursa, kat'iyyen mes'uliyet 
kabul etmem.. 

Zabıta memurlan lüzumundan fazla 
heyecana dü~üşlerdi. (Tesbiti hüvi
yet) şubesi şefi, elindeki fişe bakarak: 

- Saçı saçma, boyu boyuna uygun. 
Gözü bağlı. Han.s gibi, hakiki casusu 
yakrndan tanıyan bir de şahit var .. Da.ha 
ne duruyorsunuz? 

Deyince kimsede tered'tiüt ve şüphe
den eser kalmamıştı. Genç kadının yü. 
zilndcki sargıyı çömleğe başladılar. 

Operatör telaşla polis müdürü c:n 
yanma sokuldu: 

- Dahiliye nazmndan da hiç çekin
miyorsunuz? Yarın kendisine ne cevap 
vereceksiniz? 
-Bu işin Dahiliye nazırını gücendirecek 
tarafrnt göremiyorum. Ben vazifemi 
yaparken başvekilin de, imparatorun 
...;t_ -~!_ ... ____ ~!-• .3!'~_!! ___ ----

- Fakat, casus diye tevkil ettiğiniz 
kaldın, Dahiliye nazmrun baldızıdır .. 

- Haydi canım, yeter, bu maskaraca 
hileler .. Günlerdenberi takip ettiğimiz 

bir İngiliz casusuna sen de sıkılmadan 
yataklık ediyorsun, değil mi? Bu yaşta 
bir adama vatanına ihanet, memlekete 
fenalık yara~ır mı? 

Genç kadın baygınlık geçiriyordu. 
Yarası çözüldü .. Sargılar kan ve ilAç le
kelerile kirlenmişti. 

Doktor: 

- Görcünfö: mü.. Gördür.üz mü şu 
yaptığnnz iti? Sargıyı hızlı çektiniz .. 
Hastam can acısından bayıldı. 

Diye bağrrmağa başladı. 
Hans dudaklarını bükerek, biraz ge. 

riye çekilmiıti. Maamafih memurların 
yanında mahcup olmamak için tekrar 
söze karıştı: 

- HaHi yalan söylüyor .. O, yattığı 
otelde de böyle, ötekini berikini aldat
mak için, sık sık düşer, bayılır .. Sonra 
kendi kendine ayılıp kalkardı. Bırala
nrz.. Biraz sonra nasıl ayıldığını göre. 
ceksiniz 1 

Hansrn sözleri eski tesirini kaybet-
mişti .. Zab·ta şefleri bu işte bir yanlış

lık ihtimalini de düşünerek, 15 numara. 
ya telefonla sorulmasını kararlaşttrdı

lar. 

Polis müdürü telefonu açtı: 
- Allo .. Allo .. Or.,sı Dahiliye Nazı

rının evi mi? .. Ben pois müdürü . Sizi 
rahatsız ettim, affedersiniz 1 Pek mlihim 
bir mesele tlzerindeyiz. Bir şey sor· 
mama müsaade ediniz .. Eksel5.ns !.. 

Evet .. Evet. İngiliz casusunun izi ü
zerindeyiz. Fakat, ilk önce, hepimizi te
reddüde düşüren bir noktanın aydınla. 
tılmasmı istiyoruz: Sizin baldız hanı

mın adı nedir? .. Frülayn Keti, öyle mi? 

Pekata .. Gözünde bir yarası var mı? .. 
Tuhaf şey 1.. Ne garip bir tesadüf!. de
mek ki iki gün önce sol gözünden amc-. 
liyat yapıldı ha?!. Peki •. Tekrar affrru
zı rica C':icrim .. Ycınlı:lıkla hem sizi, 

: 
l 

t 
! i······················----··--······ .. -· .. ·--. 
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Polis müdürU telefonunu kaparken, 
utancından yalnız doktorun değil, me
~urlann da yüzüne bakamıyordu. 

- Rezalet .. Re7alet .. Bu mah::ubiye. 
tin altından nasıl kalkacağız? 

Diye bağırdı. Bu sırada Ketiyi ayılt
mağa çalışan memurlar, elektrikçi Han
sın kendinden geçerek baygın bir hal. 
de yere düştüğünü gördüler. 

Doktor: 
- Gördünüz mü, Her direktör, gör

dünüz mü? diyordu. Ben size bu işin 
sonunda mahcup olacağınıZI peşinen 

söylemiştim. Şimdi gelin de bu hastayı 
iyi edin bakalım ı .. 

Memurlar biribirlerine bakt~arak ba§ 
lannı önlerine eğdiler .. Birer birer mtL 
dürün odasından çıktılar. 

Gözü yaralı kadının, Dahiliye nazırı
nın babdızı olduğu anlaşılınca zabıta 

tekrar hakiki casusu aramak için faali
yete geçmişti. 

• • 
Semranın başına 

ge enler •• 
Aradan günler geçiyor, Semranrn 

ve hakiki İngiliz casusunun izleri bulu
nanuoyrdu. Bcrlin zabıtasında bu yüz
den birçok değişiklikler olmuş, siyasi 
zabıta şefi ve memurlarından bazıları 

azle:Ulmiı.ıti. Yüzbaşı Ştanke hala neza
ret altında bulunuyordu. Polis, Hansı 
da serbest brrakm.am•ştr. Hans, sivil l 

• memurlara yardımcı olarak onlarl;:ı bir-
likte dolaşryordu. 

Semraya gelince, polis seyahat ve pa
saport şı..belerinde onun Bcrlinden fs
tanbula döndüğüne dair hiçbir kayıt 

yoktn. 

Polis müdüriyeti şefleri Semranın 

Berlinde bulunduğuna kanidiler. Yeni 
araştırmalar bu kanaat üzerine ve yeni 
memurlan tarafından yapıhyordu. 

Başvekil Betman Holveg Dahiliye 
nazınna, Dahiliye nazın da poli.s mti-

şamak niyetindeyim. Fakat yapaya! -
nız değil... B'.r eşim olarak .. 

-Kabil mi? 
- Kabil değil, biliyorum ... Fakat gö 

nül böyle istiyor ... Hem debdebe, h m 
aşk ... Bunun için ne yapmalı? 

Nesim ağa omuz silktL 
İçinden: 
- Amma da hırslı kan! - dıye dü

şündü. .. Hem ta.sı atmak, hem kutba
ğayı ürkütmemek istiyor ... Bu, kn.b l . ., 
mı. 

Yüksek Besle: 
- Kardeşim Be.5ir inşallah sağ s..'\

lim dörunüştür! Hep aklım fikrim o~
da. .. 

Mihri.imalı: 

-Ha.. .. Sahi, senin bir ka.rd~·n var
dı ... Bu Hacı Mustafa.ya. satıırnı~ı .. O
nunla beraber sefere çıkmıştı. Gelmiş
tir iru;alla.h. . 

Gemiler, Sarayburnu önünden ge
çiyorlardı. İki kardeş, biribirlerine ba 
kıyorlardı. Karşılıklı pencerelerdeydi
ler. Fakat, mesafenin uzaklığı yüzün· 
den ne o onu, ne de diğeri berikini g9-
rüyordu. 

Garip bir tesadüf eseri olarak Beşir 
de, o sırada Ha.vva.nın ka.ma.rasmday. 
dı. SUnbülle yan yana bulunuyorlardı. 
Beşir, dimağındaki fikirleri ona aşıla
mak istediği lçin diyordu ki: 

- İşte görüyor musun oğlum, padi
şa.hm sarayı ... Burası, binlerce beyaz 
kadmla dolmuştur ... Bu gemideki ser
vetler onun içindekine naz:ıran nedir a
caba? ... Hiç .. Bu kadınlar da hiçtir.,. 
En seçmeler, en'gtizeller orada.dır. Dün 
yanın dört bir yanından gelmişler-4 

Paralar, mücevherler... Keza orada1 
H~si, hepsi senin olabilir ... 

Çocuk bir şey söylemiyord\L 
Gözlerini saraya dikmiştL 
Tatlı limonlan biribiri ardı sıra deli· 

yor, dudakla.rnıa yapıştırıp emiyor. 
sonra kabuklarını deniz.e atıyordu. 

- İşte, oğlum Sünbül, o kadınlan 
böyle bir~ birer emip a.tabilirsin. •• 
Bütün istikbal senindir ... 

Sünbül, düşünceli bir ta.vırla sordu:
- Na.<;ıl ? ... Bak.sa.na., ne yüksek du· 

varlan var .. Oraya nasıl gireceğim.?"4 
Maymun bile tmnanamaz be ... 

Beşir güldU. Oğlanın omuzunu, yana. 
ğmı okşadı. 

- Oraya öyle salla.pati girecek d&
ğilsin.. Geminin dehlizlerinde, vapurun 
dışlarında dolaşmaya benr.emcz sara -
ya. girmek ... Gireceksin ve bUtün bu 
söylediklerimi yapacaksın. 

- Nasıl? 

- Benim söylediklerimi tatbik ede. 
rek .. 

Bu sefer SünbUl tatlı limonu emme 
den attı. Ağzını yenile silerek: 

- Söyle bakalım ne söyliyeceksen .... 
Beşir de kardeşi gibi düşilndü: 
"- Bu oğlanda.ki ihtiras .. Neler yap 

mıya kadir değildir .. ,, • 
(Deıxımı oor) 

kısa bir zaman içinde, mevcudiyeti ta
hakkuk eden İngiliz casusu ile Semra
nm ele geçirilmesi isteniyordu. HükQ
met bu işi ehemmiyetle takibe başia·

nuştı. 

Zaten mesele gazetelerde de te:ıkit 
mevzuu olmaktan çıkmış, bir memleket 
işi olmuştu. Bütü:-ı ~erlin matbuatı hü
kumetten casusun yakalanmasını isti· 
yordu. 

Sivil polis hafiyeleri, Berlini hallaç 
pamuğu gibi ditmekte ve hatıra gclmi
yen y~rleri bile araşt·rmak salahiyetini 
almıştı. 

Bir sabah Berlin polis mii:lürü yazı
hanesine yeni gelmişti. Telefon çalıyor-
du. -

Polis müdürü: 

- Allo .. Allo .. Kimsiniz? 
Diye sordu. 

Bcrlinin sular ve kanalizasyon lclare
si direktörü zabıtaya şöyle bir haber ve· 
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Geçen sene spor camiamız çok 
badlse!erle karşılaşmıştı 

Bugün 936 dan 937 ye geçmiş bulu-\ 
nuyoruz. Bu münasebetle geçen sene- 1 

ye şöyle bir nazar atarsak, spor cami- 1 
amızın 936 da cidden büyük hadiseler 
geçirmiş olduğunu görürüz. 
Türt<spor kurumu 

Geçen senenin birinci mühim h!dise
si, Türkiyede sporculuğun nizamlandı
ğı gündenberi kurulmuş olan (Türkiye 
!dman Cemiyetleri tttifakmm) Anıca
rada toplanan büyük kongre tarafın
dan lağvedilerek. spor idaremizin 
(Türk spor kurumu) ismi altında. par
tiye bağlanması ve artık tef essUh et
miş olan eski nizamnamenin yerine ye
ni ve ihtiyaca uygun bir nizamname 
kurulmasına karar verilmesi oldu. 

Bu hadise, biç şüphe yok ki, müte
madi sarsıntılar g~irmeğe b~lamış 
olan spor bünye.."llizin kalkmmasmda 
en büyük Tolü oynıyacaktı. 

Türk spor kunnnunun kurulmasın
dan beklenen gayeler bugün tamamen 
semere vermemişse, bunu hiçbir zaman 
yapılan işin isabet.sizliğine atfetmemek 
ve ıslah edilmesi çok basit bazı vazi
yetlerin yoluna konamamış olmasında 
aramak l!znndır. 

Olimpiyatlar 
Yalnız bizim için değil, btitün diln

ya sporculuğu için senenin en mühim 
bldiseslni 11 inci Berlin olimpiyatları 
teşkil eder. 

Almanyanm Gamı.iş şehrinde yapı

lan kış olimpiyadına evvelA .isabetli 
bir dUşUnceyle mllşahlt olarak yolla
nılınasma karar \'erilen ve sonra tama.
men yanlış bir hareketle mUsabakala
ra sokulan kayakçılarrmız bilyUk bir 
hezimete uğradılar. 

Bu hezimet, btitün Tilrk sporculuğu
nun gözünU ıyıldırdı. Bu yUzden diğer 
sporcularımızın dn olimpiyada iştirak 
edip etmemesi meselesi aylarca uzay1p 
giden bir dedikodlLoldu. 

Ve nihayet olimpiyatlara gidildi. 
Sporcularımız yola çıkarken bedbin

lerin adedi, nikbinlerinkine nazaran 
belki yUz misli fazlayd1. Fakat netice 
çok az olan nikbinlerin lehinde tecelli 
etti. 

Kim ne derse desin, 11 inci olimpi
yatlar, d~rcoe ve netice itibariyle Türk 
sporculuğunun i.5tirak ettiği üç olimpi
yatta kazandıklarından kat kat üstün 
bir ra.ndnnan verdi. 

Türk kafilsinde hoşa gitmiyecek iş- j 
ler olmadı mı? Elbette oldu .. 

Fakat olimpiyatlarda işin hata ta
rafları, iyi taraflarının yanında terazi
nin göziinde co!c hafif kalır. 

Gür es 
Güreşte, Yaşar belki, hatta belki de

ğil, muhakkak olarak taliln büyük yar
dımiyle Türkiyeye bir dünya birincili
ği kazandmlı. Böyle bir muvaffakıyet
t.e elbette ki taliden çok Yaşarın aslan 
gibi bir imanla güreşmesinin dahli da
ha çoktu. Ve onun içindir ki bu birin· 
elikle rahat rahat ütiha.r edebiliriz. 

Mersinli Ahmede gelince, kötü talii
ni de yenerek birçok birinciliklerden 
daha şrefli bir üçünctilük kaZADdı ve 
~k bayrağını ilk defa o. şeref direği
ne çektirmeye muvaffak oldu. 

Diğer gii.reşçilerimizin içinde de ya
Jöşıksız bir mağliıbiyete uğrıyan bir 

. tek kişi yoktu. Hepsi kendi sıkletlerin
de yandan yukarı derece aldılar. 

Bıs!klet 
Güreşçilerimizden sonra belki onlar 

kadar muvaffak olan bir spor kolu
muz da bisikletçilerimiuli. Tam b'r te
vazu içinde çah§an bu gençler, bütiln 
limitlerin fevkinde bir derece kazana
r ak büyük bir takdir topladılar. 

Futbolcularımız 
Futbolcularımız ·ık ağızda tasfiyeye 

uğradılar. Fakat Almanları d;ı. yene
rek dünya Ş&Jnpiyonluğunun en tehli
keli bir namzedi olan İsveç takmıı kar
şısında hiç de hezimete uğramadılar. 
Kendilerinden üstün bir rakibe şeref
le yenildiler. Ve daha doğrusunu söyle
mek lRzımgelirse, Umidimizden çok da
ha iyi bil' oyun çıkardılar. 

Basketbolcular 
Bura.da yapılan propagandalarla bü

tün il.mitleri Üzerlerine toplıyan bas -

ketbolculanmızm ilk ağızda taliin ön
lerine çıkardığı kuvvetli rakibe karşı 
uğradıkları mağl\ıbiyet tabii idi. Fa -
kat bir gün sonraki ikinci ma.ğltlbiyet 
bu sporcularımızı kafilede en az mu
vaffak olan takım sırasına soktu. 

Süvariler 
Haklı olarak en büyük ümitlerimizi 

Üzerlerinde toplamış olan süvarileri
miz, taliin mütemadiyen gösterdiği kö
tülükleri yenmek için canla başla çır
pındılar. Fakat kötü tali daha ağır bas 
tı ve binicilerimiz beklenen muvaffa~ 
kıyete ulaşamadılar. Maamafih olduk
ça. iyi neticelerle ve tam bir yüz akıyla 
vazifelerini bitirdiler. 

Yelkenciler 
Zaten lüzumsuz olarak götürillmi' !'! 

olan yelkencilerimizin maalesef sonlar
dan yukarı çıkmaları kabil olmadı. 

Umumi netice 
Görillüyor ki umumi tasnifte yarı

dan yukarı bir netice aldığmıız dünya 
olimpiyatlarında Türk kafilesinin aldı
ğı neticeler hiç de utanılacak şeyler 

değildir. Bilakis içinde ütihar edecek 
nokta daha çoktur. Fakat olimpiyat
lardan elde ettiğim.iz a.stl büyük ka • 
zanç aldığımız neticeler değil, sporcu
ların gördüğü büyük derstir. 

Balkan oyunları 
Olimpiyat dön~nü Atinada yapı

lan yedinci Balkan atletizm oyunları 
takip etti. 

Ti.irk Spor Kurumunun yeni kurul
muş olması ve olimpiyat patırtıları 
arasında ha.zrrlanamıyan atletlerimiz, 
Atinada Rıza Maksudun bir ikinciliği 
mUstesna, ümidimiz.den de aşağı dere
celer aldılar. 

Ve atletizm işlerimizin nekadar bü
yük bir ısla.ha muhtaç olduğunu orada 
yabancılar önünde de bize bir kere da
ha hatrrlatmış oldtila.r. 

Mlllf kUme ı,ı 

Bu sene, ne vakittir düşünülüp mev
kii tatbika konamıyan. bir iş daha ba
şarılmış oldu. Ve İstanbul klüpleri a
rasında çıkan bir ihtilaf (milli küıne) 
işinin bir dedikodu meydana çıkmasına 
sebebiyet verdi. 

Ankara atadı 
936 yılının en iftihar edilecek son bir 

hadisesi de cumhuriyet hükumetinin 
merkezinde asri, güzel ve Ankara.ya ya 1 

kışır bir stadın açılışının yapılmL'l ol-ı 
masıdır. 

Ankara stadı, bire, artık yabancıla
rı utanmadan davet edeceğimiz bir spor 
sahası kazandırmış oldu. 

·" .... :f. 

Dün gerimizde bıraktığımız merhum 
sene, Türk sporculuğu için canlı ve gü
zel bir seneydi. 

Olimpiyatlar arüesi ve Ankara sta.
dmm açılışı büyük spor hareketleri ya 
pılmasma sebep oldu. Ve 936 bize bir
çok haytl'lı işler öğreten hayırlı birse-
ne olarak tarih.:! karıştı. 1 

Dua edelim de yeni senemiz 936 dan 
daha iyi, hiç olm_azsa. onun kadar faal 
geçsin. •. 

Halk evi 
Basketbol ve Voleybol 

müsabakaları 
Beyoğlu Halkevi tarafından tertip 

edilen voleybol turnuvası neticelen
miştir. 

Üç kategori üzerinde yapılan bu 
turnuvada: 

Büyükler arasında Kurtuluş, orta· 
lar arasında Galatasaray takımları 
§ampiyon olmuşlardır. 

Küçükler arasındaki turnuvada 
Teoman ve Mühendis takımları fina
le kalmışlardır. Bu maç da ayın 1 O 
nunda yapılacak ve bu kategorinin 
şampiyonu da anlaşılacaktır. 

Diğer taraftan, birçok takımların 
iştirakile yapılacak olan basketbol 
turnuvasına da ayın 1 O nunda, yine 
Halkevi salonunda başlanacaktır. 

Beyoğlu Halkevinin faal spor ko
mitesi tarafından her sene tertip edi
len müsabakalara bu sene de layik 
olduğu rağbetin gösterileceğine şüp
he etmiyoruz. 

HABER - Akşam !>O!lltll!ft 

OL SALTA ATIN YELLER ESER 
1 fkinc~un _:-319~ 

ŞiMDi VERıNOE 

Dünün paşaları ve 
....a.-............ .. 

konakları 

Deli Fuat Pasanı ı .. 
BDırllDeır<ee onıraı saıırfca1t{Çn~n lhlaD<dle 

yapılamıyan köşk •• ' • 
Fuat paşa, lncirköylü Hasan paşa -

nm oğludur. Baba oğul, darısı eş dost 
başına tulü ömiirle muammer lerden 
ve ikisi de müşirliğe ermişlerden. 

Hasan paşa, ikinci Mahmudun yeni
çerileri ortadan kaldırrşnın ertesi sene 
si askere girmiş. Annelerimizin çocuk
luğwıda, süt beyaz sakallı ve scksen
likmi§. 

Memuriyeti, çakı gibilerin harcı: 
Teı;rifatii askeri... 
Yaş.na ne bakıyorsun, civanlara 

1..ort çıkarmada. .. Cuma selamlıkların
da, bayram alaylarında dinç dinç ora
dan oraya seğirtir, kalabalığı dağıtıp 

yol açar. Kadm efendilerin, sultan 
hanımların arabalarına yer gösterir, 
erkan ve Umerayı aza meratibihim di-
7.er, taburları, bölükleri sıralarına kor-
muş. Yani bir nevi kavaslık. ı 

İrtihal.inde yüz yaşını g~kin oldu
ğunu söylerlerdi. 

Fuat paşa. Kahirede doğma. tık mes
leği diplomasi; Pariste sefaret katipli
ğinde bulunmuş. Silki askeriye duhu
lü, askeri salnamede 1268 {1852) ola
rak mukayyettir. 

1875 deki Bosna - Hersek isyanında 
ve onu takip eden Sırbiye muharebe -
sinde liva kumandanı, bir sene sonra
ki Türkiye - Rusya muharebesinde de 
feri km iş. 

Müşir Fuat paşa 

General Gurko, Balkanlara doğnı 

yolu tuttuğu sıralarda., prens Mirsky
ye "Elenada dayan,. demişler. Fuat pa
şanın kumandasındaki kıt'alar kasaba
ya. hücum ediyor. Bulgar ahali paniğe 
uğrıyarak bucak bucak kaçışıyor. 

Elehanm kaptmlması, Tırnava yo -
luna elvedaa ve Türklerin Pilevne ile 
muvasalasıruı. sebep olacak... Prens, 
var kuvvetiyel dayanıyor. Sıfm tüke -
tip berbat bir halde geri çekiliyor; 
Türk askeri de Elenayı zaptediyor ... 

Rınılan mağlup ederek Orel alayını 
esir alan, yedi top, birçok tüf ek, cep
hane, levazım ele geçiren ve Elena 
kahramanı olarak adı çıkan, Fuad pa
şadır. 

Paşa, 1295 de müşir ve bir müddet 
sonra da mevcut 8 nefer yaveri eh.Ttnn
Ier meyanına dahil olmuştur. 

Ona Deli lakabının verilmesini bir
kaç sebebe atfederler. 

Birincisi, hünkara, saray kodaman
larına kn'\-uk sallamaması; yani farta 
furtasızlığı .. 

!kincisi Astarcılar kahyası vaka.sı. O 
da şu: 

G€ne mahut 93 muharebesinin niha
yetinde, Ruslar İstanbul volunu tutar
ken tngil:z donanması da Çanakkale 
dışında ve stim Ustünde. Donanmanın 
boğazdan Marmtı.ra.va girip ıfMıemesi 

ni müzakere etmek lazım. Sarayda Ab
dülhamidin huzurunda toplanan vüke-

Yazan : Sermet Muhtar Alus 

L ı.tİ~İr Fuat paşa sürgünden geldiği gün (y:ınmdaki sandalyede Bo!kafl 
h: rbmm ba§kumandruı vekili Nazmı paşa) 

lıi, askeri ümera ve mebuslardan mü
rekkep ol:ı.n fevkalade meclis, " y ecuziU 
layccınü !" ile demgiizar iken, İngiliz 

amiralı ruhsatı beklemeden dalıyor 
içeri. 

• Sadrazam keyfiyeti meclise bildirin
ce bir velveledir kopuyor. Mebuslardan 
Astarcılar kahyası diye maruf Hacı 

Ahmet efendi, ayağa kalkıp: 
- Böyle şeyleri vaktiyle haber ver

melidir. Vakitsiz söylenirse böyle o -
lur! deyiveriyor. 

Abdülhamid, bu sözü duyar duy -
maz, firavun kesilmiş. (Jtahabeti m.e
lekdari ve huzzarı sairenin ta.kriah ne
ticesi) [•] haccfendi oracıkta bayılıver 
miş. Hemen bitişik odaya çıkarmışlar, 
yilzüne sular, serpmişler .. Ricalden ba
zı zevat da zavallıcığa sövUp saymış. 

Bu sadedde. bir rivayet dillerde ge· 
?.erdi. Guya Fuat Paşa: "- Bre had
dini bilmez herif sus. şimdi seni ikiye 
biçerim!! diye kılıcına yapııııırken, Ha
cı külçe kesilmiş. 

Neticenin vardığı noktaya gelelim: 
Hacı Ahmed efendinin o sakızı çiğne
yişinden birkaç gün sonra, birçok meb
uslar, şuraya buraya sürülilyor. Bir 
müddet geçince de, sadrazam Saffet 
pa.~: (Gavam ha::ıradan dôlayı mec
lisi mebtl8an içtimaıının atiye talik) 
kılındığını mübcyyin notayı tstanbul-
daki sefirlere dayıyor. . , 

Fuat pa§anm herkese aykırı bir ta
biatı da köşk kurdurma hususundaki 
kararsızlığı. 

Fencryolundaki o ucu bucağı bulun
mnz bahçe, kale bedeni gibi duvarlar
la çevrilmi§... İçinde, karınca sürüsü 
gibi dülgar, rençber, bahçıvan, yan~ -
ma ... Ağaııat daireleri, ahırlar, araba
lıklar, mutfaklar kurulmuş. Kameriye 
azmanı Çin köşkleri, Japon köşkleri 
çatılmış ... Tarhlar, çiçekler, ağaçlar, 
laklar, kaskadlar, havuzlar, havuzlar
da sandallar ... 

Gel gelelim, asıl köşkün temelleri 
bir türlü atılamamada; başlanırken 

yanda bırakılıp yeni şekli derpiş edil
mede. 

Hazret, iki manasiyle de küp üstün
de: Bir taraftan, öfkelenip üstüne bini 
vermede; bir taraftan da boyuna içi
ne el daldınna.da. Bilmem doğru, bil • 
mcm yalan, ustalara, ırgatlara kızıp, 
(alın yevmiyelcrinizi!) diyerek a'\-UÇ a
vuç mecidiyeleri kuyulara, havuzlara 
attığını söylerler . 

O kö.!ıksüz bahçenin 19 ağustos cü
lus donanmalarma uyar var mıydı a
caba? .. Dunu bir iki yerde yazdık ama, 
sıra..sıyken, gene birkaç satıra sığdırı -
verelim: 

Minare büyüklüğünde bir ahşap kule 
nin tepesinde, tstanbulda ilk görülenbir 
elektrik projektörü, duvar parmaklık
lnrında binlerce fener: takı zaferlcrıu 

üstünde "l<iyüat lvırnadil t>e /1Jvanis"; 
40 kişilk bando mızıka; takım takım 

incesaz; tiyatro, orta oyunu, hokka
baz, meddah. Züvvara, yağma Hasanm 

(*) ifade, aynen sadrazam K1üçü1= 
Said pa§0.11.ındır. 

böreği cigara, şerbet, dondurma, P~ 
ta, şekerleme ... 

Paşa, cuma ve pazarları Fenerbab~ 
piyasalarından eksik olmazdı. yerı 
muayyen: Deniz hamamlarının kar§1' 

sı. Arabası ayni noktadan biraz şa§S' 
cak olsa, frenk arabacıya fransız dUi· 
le kumanda hazır: 

Trois pa.s en avanf ! 
Ya.but: 

Quatrc pas en arricre! .. 
Ermeni patırtıları esnasında F•ıat 

Paşanın Kadıköy ve Modadaki asılfİf 
perverliği, küçücük bir burun kBJlnt· 
mayışı, raayanın dillerinde destandı· 

Biçare adam, akıbet Fehim pıışatııtl 
nanna yandı. . 

Fehim paşa., şnnarıklıı?ı arttırıı:> ft.1• 
kıran baş kesenliği aşmlnştırdığı sır'~ 
larda, işgüzarlık olarak, Fuad pn§S>'. 

\'l' 
da kancayı takıyor. Hafiyeleriyle e.~ 
ne hurya ediyor. Guya ba iradei scniır' 
paşayı Yıldıza Eevkedecek. . 0 

Şehzade karako!unıın arkasınd:ılC1 
t11 

eski konakta kopn.n kıyameti, d8
11

, 

dun tabancn seslerini, civarlık dola) 
siyle duyanlardamz. , 

Hnncs·ne olan taarruzu silahla ?ecıe 
fetmeğe kalkışan Fuat paşa, nıuı.bı!l , 
palaspandıras Şama sürülmüş, t:ırdecıe 
dilerek bunca senelik müşirliğinde!l 
olmuştu. dııft 

Paşanın, meşrutiyetin ilaııın , 
sonraki !stanbula dönüşü pek deb<leııt 
beli ve daratlıdır. Gala.ta rıhtıııııflııJ' 
üstü iğne ats&'l yere düşıniyecel< ll 

deydi. ,, cJJJ'· 
Son payesi, ayan meclisi a7.Jltığlute

Vefatında doksanı çok aşkınlığı ııı 
vntirdi. 

• • * 
ıı· 

İşittiğime göre, Feneryollli"ld:ıki ~ 
çcyi, bir şirket satmalmış; parÇS ııııt' 
ça ifraz edeceklermiş Şimendifer d" , 
tının karşısına düşen ve paşan10 ~ ı 
madına ait bulunan köşk, şimdi rtl~ , 
bur Aksa.raylı Bay Ata'nm tahtı 
sa.rruf undadrr, 
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neler 

oı·acak- ? 
U li'il ultma~o 
Uli'illUl1Cmak u 

Riyaziye hocası B. dert yanıyor

du: 
Ymtıı yıl dolayı.siyle her sene Avru-ı 

PGd4 tidettir, gelecek senenin nasıl o-
1.aoağı ha.kkınd4 "astrolog" Zar &ir ta
kım kehanet~de bulunurlar oo 'fJiitUn 
A. tn'upa ve bilhassa Fransız gaz.ete~ 
bunlara kemali ehcmmi'ıjetle sütttnla-
1'ında yer verirler. "Astroloif'lardan en 
mühimlerinden biri tarafından yazı'lan 
~ağıki yazıyı siz nasıl isterseniz öyle 
teUıkk-i ediniz. 

1937 senesinde olacakları şöyle hula
sa etmek milmkündür. 

Milletler, bugünkü şartların değişme 
lerini istiyorlar. Bu, onlar için, bir ih
tiyaç, bir zarurettir. Bunu yapabilmek 
için de, milletler, neticesi meşkük ha
reketlere başvurmakta tereddüt etm.i
Yeteklerdir. Cünkü ins;yak şuura, man 
tığa, ve ihti~lar da korkuya hakim
dir. Bu itibnrla dUnyada bi~ok deği
§ikHklere intizar edebiliriz. Bu değişik 
likieri sırayla söyliyelim: 

Frans,.. da 
Frazısadaki politika mücadelelerinin 

esası, maliyesinin bozukluğundan ileri 
gelınektedir. Bu sene içinde Fransa
ll_nı fktısadi sisteminde büyük bir deği
llklik olacak ve salaha doğru kuvvetli 
ldıtnlar atılacaktır. Bu hadise, memle
kette mali bir istikrar doğuracaktrr. 
F'~kat alıcı ile satıcı arasında olduğu 
tibi, P<>litika adamları arasında da iti
~~ızlık tamamen kalkmıyacak ve 
d ·~ın harici sulbünde bilyilk bir 
eğışiklik olmamakla beraber dahili 

8tılhUnü ihliH edecek hadiseler eksilmi
l'ecektir. 

Almanyada 
ntrçok A\.TUpa devletlerinde olduğu 

r'bi. Almanyada rejimde şöyle böyle 
h ir istikrar de\>am edecektir. Fakat 
~~l~ maddi ihtiyaçln gene tatmin e-
Urnış olmıyncaktır. Bu yüzden milli 

laayalist fırka arasında kiicük, tanzi
~ı bir parti daha teşekkUl ederek, 
rn ün dost geçinenleri biribirlerile 

ca eleye sevkedecektfr. 
~rıUrnüzdeki sene, Hitlerin h~u 

şik Amerika, şimdiye kıı.da.r olduğun

dan fazla idealist hareket edecektir. 
Halk, kendi kanaatlerini müdafaa ve-

silesiyle A vnıpa işlerine daha yakın
dan alika gösterecektir. Mali vaziyet 

kolaylıkla muvazenesini bulacak, hal -
km refahı artacaktır. Dahili politika-
da mücadeleler devam edecektir. Bu-

- Dalgmlığrm yüzünden 
başıma dert açtım. 

- Ne oldu? 

gene 

- bir ziyafate davet cclilmiştim. 

Böyle resmi davetlerden ne kadar 
sıkıldığımı bilirsin. Dalgınlığımı ba

hane etmeğe karar vermiştim. Ziya-
nun sebebi maddi menfaatierdcn ziya- fete gitmiyecek ve unuttuğumu söy
de A.mrika halkının mücadele severli-
ğinden ileri gelecektir. 

italyada 

İtalyanın vaziyeti şudur: Elde edi
len menfaatler kökleşecek, millete hu

susi mahiyette memnuniyet verecek 

h8.diseler olacaktır. Milletin fedakar -
lık, feragat, çalışma hisleri artmış o

lacak ve 1937 senesi İtalya için mesut 
bir sene olacaktır. Bu sene İtalya, bü
tün te~bbüslerinde muvaffak olacak -
tır. Mali vaziye~i düzelecektir. Zengin 

birkaç memleket ona yardım edecek -
tir. 

tspaadnya 
Bu sene, harp ilfilıı İspanyaya hl

liyecektim. • 
- Sonra} 

- Sonrası şu: Daveti unutmağa 

karar verdiğimi unuttum 1 

kimdir. Fakat kanunusani sonlarına Ku - Beni babamdan lnıgiim mü is

doğnı, muharebeler vahşet ve şiddeti- tiyecektint 

ni kaybedecektir. Bu, lspanyollann ===========================-! 
mücadelelerini başka sahalara nakle
deceklerine de işarettir. Asilerde itaat 

hisleri uyanacak, buna mukabil işçiler 
tatmin edilmiş olmadıkları için siyasi 

mücadeleler devam edecektir. İspanya
da her zaman için beklenilmeyen hadi-
seler olur. Fa.kat önilmUzdeki sene bu 

muhalefetlerle karşılaşacak ve gittikçe 
artan harp bütçesi altında ezilmemek 
için çılgın teşebbüsleri bile göı.e almak 
mecburiyetinde kalacaktrr. 

• Tllrk•rede 
Buraya biz de Tii.rkiye hakkınd.4 bir 

k4ç aatır ya.mlım: 
beklenilmiyen hidiselerden daha baş-

Stooi oo iktı8adi kıalloımno hareketi 
ka hldiselere de şahit ola.cağız. 

devam e.deock, zirai kıalloınma yolunda 
Japonyada mühim adım'lar atı'locaktır. Ha-yatın 

Komşulariyle sulh esaslarına dayan- ucuzlaması yolu.nda,kj /<Milliyet bWyUk 
mıyan münasebetlerde bulunan Japon- 3CmCT'e7er verecek, başvekilin ooitleri 
yanın ihtirası, fütuhat arzulan gittik- tahakkuk edecektir. 
çe artacak, fakat muhtelü sahalarda Fakat bunlan kestirmek için a.!tro

~b~lerinin azalacağını, daha doğ- inkisarlara uğrıyacaktır. 
~. hır frene tabi olacağını görece- __ J_a_po_n_y_a_h_iç_be_k_ı_em_ed_i_ğı_· _Y_er_ı_erd_e_n..;__ ______________ _ 

log oZm'll!/(J lüzum yok! 

lngll!erede 
td 4 n'a.nevi temayüllerin zaferi devam 
llı ecck ve İngiltere politikası, her za
~llkinden fazla bir faaliyetle dilnya 

Spor 
yen 

aıeminıizde 
• 

bir yıldız 
ll.ştnasmda mühim bir rol aynıya
~· Bu politika kanşık meseleleri 
hau bıçakla kesip atmaktansa anlan 
eaıc:ıncğe çalışacak mahiyette ola
ha . · !ç politikasında sol partiler 
bu :Ylı hır rol oynıyacaksa da hüknmet 

teşekküllerden kurtulabilecektir. 
de ~bık kralın vaziyetinde bu sene için 
193~1' izdivaç görUnmemektedir. Ancak 
bir ı;nesi martına doğru muvazeneli 
li 1'1aç görüıiUyor. 
~a. ve kara ordulannm artması 
ltarı den vergiler de yükselecektir. 
._ A.. d siyasete dominlonlar ve bilhas
~kt~ya kuvvetle mlidahale ede-

n· 
'8.dt'l'Çok grevler olacaktır. Fakat iktı· 
d~ı~ nıaıt vaziyet, bunlara rağmen, 

ecektır. 
Çoban Mehmet - izzet Apak maçmdan heyecanlı bir an .•• 

~l . 8e'çltcada 
~ çıkanın iktısadi ve mali vaziye- Meşhur spor muharriri ve Hakem 
i§Ie ~ bir salah görlilmektedir. Ticaret izzet Muhittin Apak son günlerde 
ıiy= llrtacakt.ır. Dahili politikada va- Sporun yalnız lafiyle değil, bizzat 
le karışıktır. Halk tarafından bek-
oı~Yen hareketler ve aksülameller sporla da meşgul olmağa karar ver-
\ıın ca.ıctır. Fakat hükfunet vaziyete ha- miş.ve güreşi seçmiştir. izzet Muhit
~:laca.k ve kanşıklıklann önüne 

1 

tin bu karan verdikten sonra tat-
ılecektir. bikatta epey müşkülat çekmeğe baş 

l3e Blrı~•llc Amerlkada ) lamıştır. Çünkü karşısına çıkacak 
~lınılel münasebetlerinde, BirJe- rakip bulamamaktadır. Mensup ol -

duğu Galatasaray klübünün A
merikada yeni meydana çıkan 200 
kiloluk pehlivan Marten Leviyi 
..zzetin antrenmanlarında çalışma .. : 
için angaja edip buraya getirmesi 
muhtemeldir. 

izzet Muhittin geçen gün Çoban 
Mehmetle karşılaşmış fakat daha so -
yunmadan Mehmedin sırtını yere ge
tirmiştir. 

Mantcolk 
Ekspreste biletleri kontrol eder 

ken biletçi bir yolcuya: 
- Bu bilet ekspres için değil, alel

ade posta katan için ... 
- Ne olur, o da tren buda .. 
- Evet ama bu tren ötekinden 

hızlı gider. 
- Öyleyse biraz yava~ gidersi

niz olur biter. Benim işim pek acele 
değili 

Gümrü1c memuru - Ka,,çıa.k tr7ct1eri 
tamamryle imha ettik bay mAlfett~. 

; - Fransız karika.tUrü -

Terzi 
Pardesüsü daralmıştı. Terziye 

götürerek bundan bir ceket yaptır 
dı. Ceketi aldı~ı zaman sordu: 

- Artan kuma§lan verir misi
niz? 

- Kumaı hiç artmadı t 
Bir müddet sonra ceketi de gö

türüp yelek yaptırdı ve terziye sor
duğu zaman gene ayni cevabı aldı: 

- Hiç kumaş artmadı! 
Yelek bir müddet sonra ayni ter

zide kasket şekline girdi, fakat gene 
kumaş artmamıştı. Adam kızdı: 

- Mademki her defasında hiç 
kuma§ artmadı, şimdi bu kasketi ge
ne pardesü yap da sözüne inanayım! 

Papa..! - Ne yüzden hapse girdin1 
Malık"llm - Rekabet yUzümlen. Hü
kılmetle ayni cmsren para yapıyor
dum! 

- İngiliz karikatürü -

Pot: üs· ili oe pot 
• 

Salamon yolda Mişona rastgeldi 
ve sevinçle: 

- Haberin var mı? dedi, on se
nedir evli bulunduğum karmı bir er 
kek çocuk doğurdu. 

Mişon sordu: 
-Kimden? 
Salamon kızdı: 

- Budala! Terbiyesiz!... 
Mişon özür diledi: 
- Kızma yahu, affedersin. Ben 

biliyorsun sandığım için sormuştum! 

Yazısız hikaye: VoDcY, köpeğD ve snonıncdlDır 

<CevaıP> 
Eve biraz geç ve çakır keyif gel" 

mişti. Kansı hiddetle sordu : 

- Gene nerelerdeydin} Bu k.-. 
dar geç kalınır mı? Nedir bu halin~ 

Lafını kesti: 
- Zeki bir kadın kocasının ne

rede kaldığını bu kadar sıkı sıkıya 
sormaz! 

- Yat Zeki bir erkek karısının 
ne yaptığım merak edip sorar mı} 

Yan şaka, yarı ciddi cevap verdi:' 
• - Böyle bir sual mevzuu bahso· 

lamaz! 
- Neden mevzuu bahsolama

sm} 
- Zeki bir erkek evlenmez de 

ondan! 

Dı'1enci - Bay polia, görüyorsıı~ kıl 
ben Ö'!Jle eu bark sahibi oZmı~·an aef\oo . 

serilerden d.eğiliml 

- İtalyan karika.tüıii - -

IHJckkabaz 
- Bu hokkabaz fevkaI.aclc bir &o 

dam azizim! 
-Yok canım! 
- Ciddi söylüyorum, fevkalade 

adam! 
- Neden anladın'? 
- Dün akşam seyircilerden on 

lira istedi. Ben verdim. Avucunun 
içinde sakladı. Biraz sonra kimse 

nasıl olduğunu anlamadan yelek ce
binden çıka • ...ı.. 

- Bunda fevkalade nevar ki, el 
çabukluğundan ibaret 1 

- Evet ama parayı iade ettiği za" 
man anladım ki verdiğim sahte on li
ralık onun elinde hakiki oluvennit l 

Doktor - Karını.zıın haliıni hiç beğeıt
medim. 
Koca - Ben bcğen1yarum mu 80ftt

yorsumız1 Onun halinden ben setıe
lerdir §ikliyetçiy~m! 

anır hDkmet mi 
cuacalk 

Genç kız, babasına sordu: '"' 
- Piyango listesine bir daha iyi

ce bakalım. Belki bize bir şey çık-

mt§tır da farkında olmadık. 
- Baktıktı ya kızım. Neden tek

rar bakacağız? 

- Bugünlerde benimle evlen• 
mek isti yenler pek çoğaldı dal 
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E • 
ı iKTiDA 

ve BELGEVŞEKLi~iNE KAR Ş 1 

• 

w a l~t:eri Her eczanede arayınız 
, ----• w. • • 

aya •. recegınız e e 
bütün veni odel ŞAP A levazım ınmzı • 

ın a nız 
PE~ iS' de· Bulabi1iırs"'niz 

Beyoğlu Tünel eydanı Ensiz Sokak No. 7 Telefon: 40565 

z e A~ 
Bıçakları 

Yı 
··ı··n Sayın Yur 
arını -candan kutlu· ar 

• 
enı 

BAY ve BAYAN 
Barıştı ar ... 
Güı··şt .. ler 
Seviş riler 
ÇÜN Ü ... 

1 ( •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ··············································••fll•••·································-········ .. ••····••••····· ~ 

I! A. E JET .. ~ 

i!Bika .. 
!i 

~i Kornpri 
na e sut iı· 

e~eri i 
ii MD~e ~a\li"'ilmcaso 0 lhla~omso~Dok, 
ii fa;gOa 'f~mee<t~ırn lh1lYIS1YJlle <SJE?Oelf! 
f! m Dldle aı@ıra D ©ı ıro lf\1Sl ~~ırşo ~aı)'fet 
H mlYı<e~$nır~nır 
·~ Mavi Yassı ı;lşelerde. Her eczanede 
:: 
:: 
:· .. .. arayınız. 

1..-----------~1 :: 
~ 

.. .. 
KURUN doktoru 

Necaeddin Atasaf!un 
Her gUn 16,30 dan 20 ye kadar 

Lfllelide Tayyare apartımanlarm· 

da daire 2 numara 3 de hastaları· 
oı kabul eder. Cumartf'<ı! günleri 14 

den 20 ye kadar muayene parasız· 
dır. 

Bayan adeta ihtiyarlamı!, ve güzelliğini ._ _________ _ 

kaybebniş olup, h:ıy tarafından evvelki mu

habbetine nail olamıyordu. Fakat bir hafta 

1 JOLl • FAM Kremini ve pudrasını kullan

dıktan sonra, bayan; kaybebnİ§ olduğu 

gençliğine tazeliğine ve güzelli@ne yeniden 

kavuşmuıtu. JOLI - FAM Kremlerinin bu 

güzelleştirici hassaları bugün kadmlar ftle. 

minde bir sır değildh· ve her kadın tercihen 

JOLI - FAM Kremi ve pudrasını kullnrunak
tadrr. 

SEZEN 
T RZiHANESi 

Sahibi: İhsan Yavuz Sezen • 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En caz·p modeller, mevsimlik metin 
ve şık kuma.~1ar. 

lstanbul Yeni Postaharı.e karşumıd.a 
L etafet hanında 4 No. 

Pelr orin 
Pektorin 
Pektorin •. 

- ÖksürOC"ünüz mO var ? 
- Nozle mi oldunuz 1 

- Bronşite mi tutuldunuz? 

Pektorin'den şaşmayınız! 

Pektorin 

Pektorin 

ektorin 
mıı nwu.uuwnr mar mmsı. sıemı 

ii :: 
ı: 

li 
ij 
!i 
Si 
·ı I: 

li 
f 

., 
d 
ff 
=· 
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• 'I ,,. • • • - • - .... : ., ... 
' • ' • • 1 \ ! ' • •·• 

ıarAXBIJld Bugün k ~ .,_ ~~ <! Y...~... .. ...... !' 
l&.ao PlAkla dana lllUltldlll. 19.30 çor 23.ao dam mwılk1!t. ı 

ltıU&ababeıorı. l:frol ~lk ıaratmcıan, 20 PEŞTJ!:ı 
Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 

~9Ctıa Rıza 18.SO Çl&'&!J orkeatraa. lD çor, 19,ISS 
•• ark&dafluı, tanımdan Ttırk cazb&nd, 21,06 çtgaıı orkeatruı, ı 

~klılt. "• balla prlUluı, 20.80 Cemal KA BOllREŞı 
• u vı ark&clqıan tan.tm<SAD TUrk mu.slld 18, gramofon pWdan. 18,80 hatlt :mwdld 

•e tı&1k ıarkılan, 21 Mat ayan orkeatra 19 muhtelit lokaııtal&rdan naJdl. ı 
22 &J!Ltla ve boru haber111t1 ,.. •rtu1 gUtıUn LONDRA: 
»~. 22.SO pWıtJa .alolar, 23 ııon. 19,43 lngıııs mflU d&u muııfkisf, 20 hava 
\1v .U..ı\ı d1a, 20,20 korı.ııer, 21 be.le 23,CiO keman kan 

b ıe.ıo Yllbqt hakkında kcıınterana, 17.4-0 •rı.• 24 dana mu.lJWd. 1 
._ l'&tuıucıaıı parçalar, 17,23 Amertk&o mwdl PARIS: 
•tat 1 19,20 eğlenceli mu.11d. ıo.ss haftt muıdld, 
d • 8,10 kon.er, 20 havadla. 21,20 Vlyaa.a 
ııvı t 20 varyete, 20,1111 24 )'llbafı programı. 1 ltıat. c Ol>eraamcıaıı n&kll, 23,30 VJ.,yaııa mual BOMA: ı 

19, gramofon, p19.kl&r, 19,20 muhtelit dil 
lerde havadis, 19,40 operet. 20,40 d&n3 must 
kt.st, 23 hava.dl.t, 23,15 dana mustkJ.81, 

!TenVieat reçeksi No. 8 1 

Osranı lC!JI aınpullerinirı di· 

bine·~ aydınlık kuvvetı De

ı·alumen ile ve elehtrik sar· 

.fiyatı Vat ile gösterilmi§tir. 

Bu suretle lıer liullanan·a 

ucuza mal olan bir aydınlık 

tenıinatı verilmiş oluyor. 

Dildş dikerken lOO(DLın) li 

bir a111pul kullanılırsa göz .. 

ler nıulıafaza edibni§ olur. 

1 
1 
j1 

1 
~ 

OARA ·m 1 
omp11/leri 15, 25, 40, 65, llJO, 125 İ 

W" 150 Dekulunıenliktir. B 
~ . 
~.m::m.ı.=-!Hı• ..................................... _. __ ............................... -., ... _ ···--········· .................. _. .................. -...... -................ . 

No. 

76 
179 
237 
265 
522 
600 
674 
905 
947 

1093 

Eminönünde 1 ekkollu Cemal gişesi ıisteınizin f!Öste:diqi 
mükaf utıarı derhal verecektir. 

Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Liri 

500 
500 
500 
500 

979 JOOO 313 500 554 500 259 500 313 500 
990 500 327 1000 5.'i\i 500 474 1000 226 500 7050 2000 387 5000 579 500 504 500 

372 500 52 1000 439 1000 664 1000 583 5000 
500 67 500 520 1000 689 500 659 500 432 500 

1000 
1000 
1000 
500 
500 

84 2000 522 500 714 500 777 500 458 15000 
183 500 547 1000 735 500 779 100 

573 10000 214 1000 57g 1000 740 1000 897 500 
681 500 21g 2000 800 500 802 500 982 500 

286 500 13059 1000 81R 500 25041 500 685 500 

No. 

526 
541 
561 
590 
681 
711 
739 
896 

221 150.000 924 345 10000 62 500 955 500 279 1000 768 500 
500 253 100 

361 500 
406 500 
433 500 
588 500 
656 500 
677 500 
693 500 
776 500 
809 5000 
814 500 
9SR 500 

2152 2000 
24Q 500 
337 500 
411 1000 
424 500 
428 1000 
467 5000 
472 2000 
586 500 
615 500 
77fı 500 
879 200 

3036 1000 
144 500 
150 500 
163 500 
231 500 
319 500 
323 500 
391 500 
418 5000 
452 1000 
812 500 
834 1000 
869 500 
884 500 
928 2000 

952 
36172 

326 
362 
431 
441 
463 
562 
692 
712 

919 
37003 

69 
72 

123 
312 
420 
472 

605 
644 

656 
824 
878 
992 

38120 
134 
156 
231 
271 
276 

501 500 135 19025 500 321 500 784 500 612 500 149 500 95 500 331 2000 500 657 500 194 5000 120 1000 361 500 805 
741 500 224 500 159 2000 426 500 823 500 
77!'ı 500 311 1000 308 1000 439 1000 849 10000 
781i 500 227 500 350 500 557 1000 860 500 
790 500 451 500 360 100000 760 2000 2000 682 2000 364 1000 867 805 2000 

730 500 797 1000 
9~9 2nno 834 500 370 500 948 500 

944 500 950 500 615 1000 31ı?1 500 26037 500 8002 2000 14?.04 500 618 1000 500 254 500 
251 500 625 500 94 183 500 141 500 278 5no 

192 500 257 500 658 500 500 142 296 500 191'\ 2000 305 500 732 1000 
350 500 783 500 268 500 485 1000 198 500 

222 500 3RO ~M 795 2000 284 500 514 5"0 
42:'i 500 846 1000 337 1000 

553 2000 322 500 483 2000 353 500 
3tiR 500 955 1000 

413 500 579 500 
414 500 507 500 20199 500 500 652 500 558 926 20no 54R 1000 242 1000 

681 500 564 500 
320~?. 50() 67~ 2000 347 500 590 500 

71 C) 500 758 500 407 500 500 5R 500 
810 500 614 

761 1000 489 500 647 10,000 69 500 869 500 547 500 786 500 
920 500 603 1000 26631 500 191 500 

82<> 500 
R.'i8 1000 950 500 620 500 688 500 427 500 
897 500 970 500 702 2000 27070 500 .ii51 500 
89R 500 976 10000 708 500 91 1000 478 500 
902 500 1soo~ 5000 751 500 224 500 517 500 
980 500 68 6000 . 79Q 500 5ooo 794 

9048 100 87 500 977 500 331 500 
134 500 500 sso 500 64 500 21101 2000 344 

]!il) 500 159 1000 787 500 374 500 875 2nno 
222 soo 167 500 231 500 470 500 9?.7 500 
241j 5000 228 5000 272 500 

504 500 928 • 5000 
287 500 297 500 532 5000 

500 962 1000 658 348 1000 323 500 535 500 
33007 1000 364 500 340 500 551 500 721 2000 

431 500 449 500 616 500 778 ıooo 128 10000 
975 500 

4Q40 500 
75 500 

140 500 
151 500 

359 
434 
502 

536 

512 500 524 500 640 2000 789 50.000 180 500 
5?.7 500 53fı 500 654 500 

812 5000 194 500 
fil'iR 500 539 500 876 500 2H5 20000 
823 500 636 500 917 500 846 500 

70fl 500 939 500 850 lOOO 221 500 1010() sno 

Lira 

1000 
500 
500 
500 
500 
500 

1000 
500 
500 
500 

2000 
500 
500 
500 

1000 
500 
500 

1000 
500 

2000 
500 
500 
500 
~ 

:500 
500 
MO 
500 

2000 
500 
500 

1000 
1000 

10,000 
500 

1000 
500 
500 

2000 
500 

2000 
500 

500 çanıayan . ~ ~ I' 
233 500 
390 500 559 70,000 

500 771l 2000 22048 500 876 500 296 
20~ 500 
24~ 877 500 100 500 297 500 

Beyo§lu I~ 
RRR AKŞAM =ik'J 

R BAYAN MUALLA
1 
1ı! 

r.~~~ olcuvan Rakkaae ve okuyan :! 
&>_ ~u ı r t. AMiR MELiHA SELAME !i 

I> "'ranburi Bestekar Salahattin H 
~, ..... ._ ii 23 ı; 500 
Mu-&&Cll'dan mütetekkil revü heyeti : Zeybek ve Anadolu danstan :: 2.'iQ 500 
~anııiyeler: Mahmure Şensea, Su zan, Afitap, lhsan Leyli i: ;~~ ;~~ 
cibn~r, Celal, Kemani Nubar, Kemençe Aleko, Piyanist Yorgo, H 411 1000 

Uf Cemal, Udi Abdi, klanıet ~eref, Hasan Tahsin. !! 4Qtl 500 
·~ Tel. 403 3 ~ Müdiirivet !S 697 2000 

.. ::::: ..... :. ::::ı::::::::::::::::::::::::.am.:::::::::::::.:.:.:::;::=::::::m::::::::::::::: il 600 s s o o 

Avrupaya taıe·be :!~ m 
gönderiliyor m200·~g~ 

~·ad 230 500 ti'1•• .~n T~tkik ve Arama Ens- ~~~ ~gg 
t~su Genel Direktörlüğünden: :!~ ~~~~ 
~ tahaile gönderilec::ektir. lıteldilerin apjJdaki prtlan haiz olması 6!i7 200 

527 1000 
626 500 
924 500 
933 500 
967 500 

50R5 500 
102 500 
180 500 

606 500 
618 2000 
695 500 
757 2000 
870 500 

886 1000 

909 500 

39000 
87 500 

168 1000 
183 500 
339 500 
445 500 
554 500 
626 500 
644 500 
730 500 
758 500 
791 500 
843 500 
866 500 
900 500 
921 500 

500 28231 1000 
30R 2000 16057 500 122 soo 

384 500 312 500 
320 1000 111 1000 153 500 508 500 
340 500 221 1000 165 500 658 500 

557 10000 379 10000 263 500 259 500 702 1000 
586 500 491) 500 414 500 586 soo 720 500 

496 500 537 500 646 500 747 2000 
589 1000 

537 500 601 500 748 500 
500 851 500 

640 2000 664 500 707 2000 287:Jl 966 500 
6f;'i 1000 763 500 944 500 822 500 

34243 2000 731'i 500 751 ıono 998 500 940 1000 
91<> 5no 80Q 500 23035 1000 1000 291 500 

29017 
9~9 500 5g5 1000 77 500 1000 417 500.000 
990 1000 956 ıono 89 500 110 

475 500 
ll077 5000 985 500 157 500 111 500 

500 498 
95 ,SM) 17094 1000 158 500 131 1000 
1~5 500 221 500 256 500 410 500 591 1000 
2fi~ 500 33<> 2000 467 500 425 500 608 1000 
29Q 2000 354 500 554 1000 457 500 737 2000 
4?'1 512 500 560 2000 500 

595 500 809 1000 51' 1000 533 500 583 500 
521 1000 588 500 630 500 669 1000 845 500 
507 1000 54n 500 677 1000 710 1000 925 500 
624 500 710 500 785 2000 762 1000 970 1000 
5ı;4 500 861 1000 931 500 

30040 500 35093 500 
6~'i 500 8~Q 500 974 500 

5000 226 500 6R7 Jl'nn 880 1000 24001 500 120 
6Q6 201'0 18001 500 4 1000 131 2000 289 2000 
744 500 ll 2000 fi 500 250 1000 430 1000 
842 500 31 500 9R 5000 275 500 441 1000 

12001 1000 48 500 112 500 276 500 450 1000 
ız 10000 10~ 1000 153 500 

~-~c~ Ma~en mühendisi yelif tirmek üzere miişabaka ile A vrupaya 1 ~~~ 5~~g 
• 756 200 

il -4\ - TUrk olmalc. sol 500 ı 
\hlı;: tıladcıı ocaklannda çahpbiJecek kabiliyette ve ııhhab tam olmak \.-ııııııı•••••1Hm•AlllA!IR!l-•lle~•mmc~tEJt!i!!i:!SLP!lm~!:~.iWWWR"' r:ımttl' 

524 500 65 2000 206 500 185 2000 
269 500 227 500 249 100 

, C "-Yc!1e A.nkarada yapılacaktır.,, --------------------------=---~::----.--:--::----
>ıi ~,; J'~~u olup Fnını .... , Alımnca, lnsilizce dillerden birisi- r 11' A ,. 111) ı. A R Dev et demi ryo !lan işletme 
~!.. ~ ~~::..!'.!. 2!!..e::t: .0t-.::·i:..ıitüsünde 25 ikin· Şrhir1i"yotrosu T !,.::,, \."~.~.· umum MÜ d Ü rlü ğ Ün den: 
tı ~ ~ llinü yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanında kazanını' llllllllll\llll j ı / 1/9S7 tarihinden itib:ıren "Ş:ırk c!e:niryolhn,, şebekesi Türkiye Cum 
~da but aber gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri derece itibarile 20 s 11 n T t1 K huriyet Devlet Demiryollanna ilhak ed;.!ıni§tİr. 
ı._ 3 - ~ prtbr. ~\1 \il ~ ~da )' 1jtı!1an: Hesap, hendeae, cebir, mihanik, fizik, kimyadan ve yu-

11111

,llH 

1 

Fran:m nyııtroııuncıa MezkUr hat itlerinin Sirkecide Do!ruzuncu lçletme Müdürlüğü tara· 
4 _::ı ı dı~erden birinden yapılacaktır. LE~cı:: ~~N fmdan tedvir edileceği ilan olunur. (3816) 

~b\bi h ! ahsıle gö?derilecek olanlar ileride tahsil müddeti:~ kad~ _ 
t ~tk Ü IZnl~te tabı olduklanndan, bu htuusta mükellefiyetlenm tevsık 
~~tkl 3!edr.e bır taahhütname verecekl:r ve bunun içinde muteber kefil gös-er ır. 

~~lct~ - latiyenJerin nüfw hüviyet cüzd!\nmt, hüsnülıal v~rnkasTJtı, ~'C~'• 
~~f ' tehadetnameaini veya bunlamı tasd:kli birer suretlerini 4 lata fo- ~'f~ ~~' 
~ ~. "e dilekçelerini 21 /1 1937 ~~mbe günü ak~ma kadar Ankara· *:;-
ttirıu ~h ~· Enstitüsü Genel Direktörlüğüne c-öndermeleri 22/1 /937 cuma -ı: 
~~ - .,nhı l?'Juayeneleri yapbnlmak üzere, öğleden evvel bey Hasan apar-

~ Eııatitü daireainde bulun:nalan ilin olunur. (2119). (3G73}. l 

~yllk WOeyonlııt Te 
ınanyetlUDIM'.J 

m-;-u m BEYO~LUNDA 
LO ND RA Birahanesi 

9 
Jr. Zati Sungur 
Şc!ıudebaçında 

~ERAH sinemada 
!lti olarak ııon 3 gUn 

'13 temsıl'erine de- ı 
dovam ediyor. rm 

Her Aş9'am fevka•Ade 
N~m~ır©ıO~ır "e S@ır©)ırft~Oeır 

... ı.·~ . ...,.'!" , .. "''1--..' ·. _.. . ............ ,, "":,., . .... . . ~-··~. .- " .. .,..... •"4 



BAV -LAR .: •• , .. : ·}.i ,v.ı~:·--y~ •. .. . •.... . ·,.. . . .. 

Güzelleşmek, gençliğini ve güzeHiğini 

muhafaza etmek asri kadın için bir ihtiyaçtır 

Bu pek tabii olan ihtiyacı temin 
eden yalnız bir vasıta vardır ı 

Bu da TokaRon mltllessesesDnDn ncado onaın TokaOcn besDeyıcn 

ssasana mallk penbe ırenlKtekn S9J<ece krremnoe 0 g'11ırildüzleırn 

yaz renktekn kremDınDrMl nstımannoe kabnn oOduğu bugün bDır 

haklk olmuştur. 

• Ba bmmta tavaiyemiz Toblon mustahzaratmı ımtlanan arkada~mza sormakla beraber, (Posta kutusn 622 İ5tnnbul) ad.-C3ine bir kartla ve· 

,.. hir mektupla adresinizi bildirdiğiniz ta.kefirde size parasız olarak çok güzel bir ıekilde baplmIJ, giizelliğinizi muhafaza ebnck ve arttırmak için, 

almu rr lbmı ae]en tedbirleri pt .. .ren (Güzellik ihtimamı} namında bir broıür gönderilecektir. Okumasından pek müstefit olacabmı:ı. 

B11tOn haya.tıımda Tnblaa,. kremlerini ve muhtelif pudraiamu kullandığınız takdirde aüzellik ve tatt..vetinizin bakasım görecek ve neı'e için~ 
bir ömOr aür.cı' ...... 

:/ • ,· .. '·. t:· 
~" .,. . 

• . . . .a-<_ .• , . ,_..J. . . . . . . • . .. .;.J,.~ .,,.. •• •.• "" .. . . ... 

MUNJR NUREDDiN Dik defa ODEON PIAklaırında 
No. 270900 U•ak Şarkı - Delisln Deli Gönlüm ve Uşak Şarkı-o benim son &•imdi 

Sataşa Çıkarılmıştor. 

O holde hemen işle~ğe hozır olan Hovagazi 

Banyo aletini tonımıyorsünuz.. 

Duş DERHAL 

Banyo 15 DAKiKADA 

- . 
1 

iZAHA T t isti lclal Caddesi No. 101 

Deposu: 
A. Emirze 

H 
o 
B 
B 
y 

TRAŞ BIÇAGI 

han No. 3 
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H O Ti ! N 
F~AUSTA 

Faustauın 

. 1590 se11e11inin 21 ftlbat günü sa -ı 
bahı, şafakla beraber papalar Roma • 
aını kiliselerin matem çanları çınlattı. 
Ayni zamanda, henüz karanlık olan 
sokaklardan yükselen büyük bir gü
rültü ve ayak sesleri, balkın esraren -
giz bir toplaneya gittiğini gösteriyor
du. 

Bu toplantı "Del Popolo.. mey -
danmda idi.. Orada bir darağacı ku -
rulmu~tu... Orada, §İmdi celladın e-
linde pınldıyan balta, bir müddet son
ra bir ba§ın üzerine inecektir. Bu baş
yere yuvarlanacaktır. Cellat düşe11 

başı saçlarından kavrayacak ve onu 
Roma halkına gl>ıterecektir. Hüküm 
böyle emrediyordu. .. Ve bu ba§ gü · 
zel, genç bir kadınındır. Bir kadın ki, 
bu U..9!.k ~rların en müthiş sergü -
zeıtine timsal ol:ın ismi, ~imdi daraga
• etrafında toplanan halk tarafmdan. 
bir nevi prestiı ve takdirle fısıldanı -
J'Ordu. -

uıumn 

- Favusta ! Favusta : Fawsta 8le • 
cek! ...• 

Prenses Favusta bir zamanlar Par
dayaru da kendisine çeken Romada 
Sent Anj şatosunda kapatılmıt bulu • 
nuyordu. Favusta yalnu: Pardayanı 
sevmif, bLltün mevc;udiyetini kendi • 
sine bağlamııt. Fakat bütün aıkı • 
na rağmen onu öldürmek istemiıti 

ve artık onu ölmil§ biliyordu. Kadın, 

papa Yanan annesine sadık kal -
mak istiyen bu müthiş sergüzeştçi 

kadın, şimdi rahat rahat, idam bük -

münün infazını bekliyordu. Fakat, 
heyhat.. İdam tehir edilmişti. Çünkü 
Favustanm cellata teslim edileceğ! 

gün, hamile olduğu anlaşılmıştı. 
Fakat, şimdi artık, çocuk doğduk 

tan sonra, hiç bir kuvvet onu ölüm-
den kurtaraımyacaktı. tıte, bir müd -
dot sonra. Favusta, cür'ctinin ve pa • 

• 
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pa .. Sibt - Kent., e karıı ıeimenin 

eezuım çekecekti. 
Fnu.ta bu sabah ölecekti 1 

Ayni l&bah, yalnız Vatikana has, 
o bQyiik ve muhteıem aalonlann bi • 
riainde, ayakta birer heykel &ibi hare 
ketais duran iki kiti. karşılıklı ölüm 
tehditleri yağdırıyordu • Kiliseye 
mensup olduklan halde, o devrin ş5-
ftlyelerine mahıuı elbiseler giymi§ • 
Jerdi. Hallerinden aatl oldukları bes -
belli idi. Ve kalplerindeki mlitekabi! 
nefret de ayni derecedeydi. Çünkü on
ları biribirine düıman eden ayni aık

tı. 

Birisine Aleksandr Peretti deni -
yordu. Perctti 1 Papa Sibt - Kentin 
soy adı. Filhakika bu genç papanın 

yeleni idi. Ayni zamanda Montalt 
kardinaliydi ve papanın halefi idi. Pa
pa. yeğenine büyük bir itimat besli -
yordu, onu kendisine müstepr tayin 
etmigti. 

Öteki genç Herkül Sfondrato idi. 
Romanın en büyük ailelerinden biri -
sine mensuptu. Baı hl.kim olan bu 
genç adam, Sikst • Kentin emirlerini 
bilyük bir tiddetle yerine getiriyordu. 
Kendisinden herkes korkardı. 

Yüzlerinde kin ve nefret okunan 
bu iki genç arasmda §Öyle bir konuş-ı 
ma geçmi§ti : 

- Dinle, Montalt, bu matem 
çanlar:ru dinle!. •. Artık onu hlç kim · 
se, hiç bir ıey kurtaramaz 1 

- Hayır, o ölmiyecektir !.. Gidip 
papanın ayaklann:ı kapanac:ık affet -
mesi için yalvaracağım. 

- Papa mı? Papanın elinde ot -
sa, onu affetmek §Öyle dursun, kendi 
elleriyle boğar. Hayır Montalt onu 

yalnız ben kurtarabilirim. Bunu Mn 

de pek ili biliyonun. Dün büküm 
Sana son defa söyliyorum. Pavuata • 
dan vazgeçtiğine dair lsa Uzerine ye
min etmezsen, bir saat sonra idam e .. 
dilecektir. 

Montalt: 
- Yemin ediyorum... Diye keke .. 

ledi. Yüzünde kin ve intikam okunu .. 
yordu. 

Sfondrato da kıfDuıtı: 
- Neye dair yemin ediyorsun? 
'Bin"birlerine o 'kadar sokulmutiar 

dı ki. göğill göf'üıe geldiler. Nefret 
saçan gözlerle biribirlerine son bir 
tehdit savurarak balaftllar. Eller py
ri ihtiyari kamalara uzandr. 

- Bekliyorum, yemin et! Mon • 
talt lıiltün kuvvetiyle haykırdı : 

- Ondan vazgeçmektense, kal .. 
bimi göğsUmden söküp köpeklere a
tacağıma yemin ediyorum. Yemin 
ediyorum ki, onu. yaliıız bafıma, bü
tün Remaya karıı müdafaa edece • 
ğim ve ben sağ kaldıkça ne cell1t, ne 
sen baı hikim ve hatta bizzat papa 
Favustaya el sUremiyeceksiniz. Ve 
§imdilik, baş hikim. idam hUkmünü 
sen verdiğin için işe senden baflıyo

rum. 
Bunu diyen Montalt ani bir hare

ketle kamasını çekerek bir yıldınm 
"lliratiyle rakibinin omu:mna indirdi. 
Sonra, ağımda, hem dua hem de du
aya benziyen, bir nevi hırJtı ile dqa • 
nya fırladı. 

Darbenin tiddetinden dislerl Uı:e .. 
rine diişen Sfondrato hemen ayağa 
kalktı. Kama çelik yeleğini delme • 
mişti. Dudaklannda zalim ve müthit 
bir tebessümle mınldandı: 

- ?411lnda yapılan bu çelik el • 
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HORTLIYAN FAUSTA 

biacler hakikaten mükemmel ıeyler, 

fakat bu darbeyi unutmıyacağım 

Montalt 1 ve yemin ediyorum, ki b:· 
nim kamam, kalbinin yolunu kolay -
hk.1a bulacaktır 1 

Montalt, kopralı:, muazzam aa-
1onlan ve 10falan geçtikten sonra. 
Vatikaru Sent • Anj ptosuna bağlı· 

yan üstü kapalı korıdora girmişti. 

Biru sonra. mafhlp Favustarun, 15lil
milnil beklediği h&resi 15nilnde idi. 

Kapının önilnde duran iki muha· 
fız bir aralık yolunu kesmek istedilt-r 

ecele derhal geriye çekildiler. Muha
hzlann bu ant hareketi, papanın ve · 
tenine hürmetten fazla Montaltın 

yilzilnde okunan dehıetten ileri gel -
mişti. Montalt, höcrenin içini taraı· 

suda yanyan kOçiik pencereden içeri· 
ye baktı ve orada matemli bir rüya 
run, kaçan korkunç hayalini gördü. 

Dar bir yatağın ilzerinde genç bir 
bd n uzannuıtı. Genç bir Hne.. o .. 
evet ... O.. Favusta.... Herkesi teshiı 
eden güzel kadın. Kolları aras•nda bir 
çocuk var. Favusta, sivah b!rer el 
m:ıs ribi parlr••an bljyük. derin gö:ı:le • 
ri•ıle bu çocuğa · b1kıvor. Yatağın :ı 

yak ucunda carivesı duruyor.... Ve 
Favusta. hayrete derecek, sakin bir 
ıcslc ona şunları t öylüyor: 

- Mirt:s, onu alip. Romadan 
•e İtalvadan uzak. ook uzak yerlere 
götUreceksin. KorY.ma, şatodan çıkar-
ken sana kimse m!ni olmtyac.,ktır. 

Benim öl!imümle beraber Sikst • 
Kentin intiknmı da ölecektir, buna 
dair söz ıı.ldım. 

- H:ç bir şeyden korkmuyorum. 
Mn:e.m!d siz ölecc!:~hiz ben bu ynv -1 
ru ı-ın. str! bı:nun ıçin ya~ayaca~ım.ı 
Buna emin olunuz. 

Favuata, bu vaadi unuuıuyac.a • 
ğın: söylemek iıtiyormuı gibi bafiy • 
le bir ipret yapıyor. Bir dakika hi~ 
bir ıey söylemiyor. Sonra gözlerini 
çocuğa dikerek içten gelen ilahi bir 
sesle ıöylilyor · 

- Favustarun oğlu!.. Pardaya • 
run oğlu ı.. Pardayanın ve Favuıta • 
nın oğlu ne olacak? 

Bu 80n cümledir. Mirtla, Roma 
ve İtalyadan uzak, çok uzak yerlere 
götUreceği çocuğu Favusta ve Parda
yarun oğlunu kucağına alıyor ve son
ra "üııvava h~.,nz r,elen yavruva. 
annesinin n8'ıl ölüme gittiğini gö• 
termemck için onu eötürllyor ... 

Favusta, fevkaUide sakin bir ta • 
vırla, boynunda asılı duran a1tın ma • 
dalyonu aemış vı evvelden hazırla • 
m ~ olduğu zehir tanelerini bardağa 

atm•!rtı. 

~er şev bitti. Favucıta bım~"' 1"• bir 
hamlede boş"\lt lınış ve ölil gibi ya
tağına düşmüştü. 

I1 

iSPANYANIN IlAŞ tSKENrEclsl 

Kııpmın öte tarafından, dehşet ve 
ıstırapla titriyen bir fcryııt yükseldi .• 
Montnltın feryadı. Bu bel:lemcc"iğ i 

a!:ibet 
yapmı§tı. 

yordu: 

Mont~ita bir yıldır m tesiri 
Şaş~ın bir halde söyleni -

- Öldü mü... N~sıl !.. Favusta 
ölqü mü? ... Ahı .•. Gafil, n~sıl anlıya -
marruştrm ki, Fııvusta cel!fidı ı b:ııta • 
siyle ölrncl.tcnse, kendi eliyle ölmesi 
tercih cdecel:ti 

Montalt birdenbire, deli gibi, höo
renin knp:sına yU1:1endi: 

- Ç<ıjt!kl Ç:b:.ıkl 1md:ıt .. Bclld 
.,nu kurtarabiliriz, diye inlcdL Sonra, 

Mf~EL ZEVAKO 

1-CORTLIVAN 
FAUSTA 

Cu eser ilk defa ohra?t lür?{çeye !I \BER gaz~!esi tarafmcl:ın 
çevi.-lil:nit ve gazete içinde forma forma verihnittir. Pardayanlar 
aerlalııin devamı olduğu gibi bqlı bqma bir vakayı da hikaye eden 
~ok lıcye.:anlı ve mea·a!ili bir romuıdır. 

ı: ABER gazelest neşriyatı 

1937 
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Taksimde 
ABiDE KARŞISI 
Kışlık 

Bütün Avrupa sahne ve stüdyolarında 
büyük muvaffakıyetler kazanan 

DA TORK FiLM VILDIZI 

•• 
BELVU 

Salonunda 
İürkiyenin biricik o."'uyucusu 

BAYAN 

BAYAN 

ZEHRA A ED 
Taksimde 

BELV 
''SAF i VE,, 

Her akşam dinleyiniz 
Telefon 40099 

• Sa onunda 

Pek mahdut zaman için . 
seanslarına haşlamıştır 

o 

o 

--!/ 
" ' ~ .. .. .. "'"'"'""' -... 

BiR ELEKTRIJ~·ALETI Efj ?ARiF. Dj k/YHE!LI HEDIYEQ!f!t 
BAYi-iAMve YILBAŞI MUNASEBETILE PEŞiN SATIŞ /Çift 

A • .. 

YALNI~ linci !<AHUN AY/ rARf/NDA HUSUS/ TENl-ILAL. 

VElıEFİYE fA Tlf FİATLAlHM iZ :· 
. ,, ' 
UTULER :

5
":
50 

OCAKLAR:' . 
3.50 

BUYOTLAR :· , 
ô.5o 

Ekmek kızartma. 
·aletleri:,, 5.So 
'PLOffJORLER: 

2. 60' { . 
Saç kurutma aıefıeri: 

13. ~ 
tAqrılan'feskin eden 
eltkfrlkli ya$fık,I . 

'l 50 /. 
SAATLER: 

9. 
CElVElER.~ 

3.90 

' 
1 

ıSOBALAR:l 
. . 4.50 

.ÇAYOANLll<LAR~ 
. 12.50. 

SEMAVERLER}; 
30 _ 

_ MASAJ alef /eri~ 
. 38.1 

!'" • .ı~"""'· ... ,ı .. YUf1URTA ÇIRPNA.( 
NAKt/'IELERI : ,_ 

- 4r. 5() 
,_..,= , ~ ELEKTRİKLİ TRAŞ 

6 -.-..--ı: . AY!fAlARI: 
LİRADA"' 
iri BAR En 
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Türk Gibi Kuvvetli 

mUstehzaralı 

Mercimek unu 
Bezelye 
Fasulye 
Patates 
Çavdar 
Nohut 
Pirinç 
Bakla 
Yulaf 
Arpa 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Buğday ni.şastası 

Pirinç nişastası 
KORNFLOUR 
[&fısır unu hulasası J 

seze DEGiLDiR 
- - - ..... 

AP DfRKA 
teyit eden gilzel yurd topraklarının biricik imal kaynağıdır. 

Kırmızı biber 

Beyaz biber 

Yenibahar 

Karabiber 

Zencefil 

Karanfil 

Kimyon 

Tarçın 

Salep 
(Kutu ve Paketleri) 

Sofra tuzu 

Memlekette bu maksatıa k rulmuş ve her şeye rağmen (21) sene ne.slin gürbüz yetiş;mine 
teva'r.kufsuı: hizmet etmiş yeQane Türk san'at evid·r. 

Yavrulannıza doktorlarmnızın tert ;> ve tavsiytsile vereceğiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin e.decektlr 

A P M A K A . 
töhreti haiz eşlerile kat'iyen omuz oMuzadır. Daha üstününün bulunması mümkün değ ildir. Tekmil müstahzaratmuz 

muhayyerdir. Her yer .. , d:ıİina taze olnrak bulacaksınız. 

Adres : Beşiktaş Kılıcall T. 40337 
• • •! 1 ,. • .. • ' .. .·, .. • I '~ '•. ",', • ( • :::::::;;.-

Bayanlara en güzel yılba,ı hediyesı 1~00 kelinı e ıle kendı kendine-AımanC-
bir kürk mantodur. Bunu BEYKO tı- oı·e Fam· ıı·ıe Schne"ıde· r Grip, Difteri, Kızamık gibi mikroplan ağız ve boğaz yoliylc gıren 

bulaşrcı hastalıklar zamanında 

kullanmak, sizi v.:. çocuklarınızı 

hastalıklarJar, korur. 

Akridol Ağız, Boğaz, ve Badem 
cik iltihaplarını da pek çabuk 
geçirir. Her eczanede bulunur. 
1 5 tanelik kutusu 35, 40 tane· 
lik kutusu 70 kufUf tur. 

. ~ ~ ; ·· • • •• r . •1.1 '· A. • 

çünki 
ao.ima. 

POKC:R PLA 'f 2 

trd~ bl<; a.31 
KUL LAnıyor .... .1 

BaK,}vrne 
jvine 

tra.ş 

ol/Yor. .. , 

... , ~... " ...... '.·· . , .. -. '.,, .. 

carethanesi 12 ay vade ile kefaletsiz 
olarak ,;ntmaktadır. Resim : 1 

Anaaoludan ayn şeraıue ~ıpa.& .;; kabul 
etmektedir. 
Mahmutpaşa Kürkçü Han içersinde 

BEY K O ticarethanesi. Tel: 21685 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
•1mum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında İzzet 

1 Bev Hanı. 1 
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!i Doktor · ii 
l~ömer AhdUrrahmaoW 
:: DERMAN :: .. .. 
i~ Muayenehanesi - Eminö:ıünde S~ 
g VALDE HA.ı."n içinde No. 21 iii .. .. 
:::::::::::::::: •••••• ::::::::-.:=:x:::::=::::::::::::: 

-mı:- Dr. lbsan Sarni --m(I 
UksürUk şurubu 

Oksürilk ve ncfe5 darlığı bo~maca 

ve kızamık öksürükleri için oek tc 
~lrli il~çtır Her eczanede ve ı>czı 

- depolanııda bulunur. 

1- Das Bild = (resim). 2 - Der Gro.Bvater · = (BilyükbabO) 
:~ - Die GroBmutter = (büyül\Xl.nne). 4..:.. Der Vater = (balJO) 
5 - Die Mutter = (anne). 6 - Der Sohn == (o!jul) . 7. - pie 
Tochter = (lcı-: evlcit). 8 - Das Hadchen. = (k-ız). 9 - ver 
LensUıul · == (lwl!uk). 10 - Dic Pfeifc = (pipo). 11 - · Das Buclı 1 
= (k-üap). 12 - Der Brief = (mektup). 13 - Der Tiscb 1 

= (masa) . 14 - Das Klnv!er - (piyano). 15 - Der .sa.Il 1 

::::: (top).16 - Die Puppe, = (be'bek) 


