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lann Saçlan Dökülüyor 

Bir Doktor Söylüyor: Şiddeti 
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y edl sen• Cumhur Reialiğl 
yaptıktan aoıara alyaat hayattan 
çekilen M. Gaaton Dumerı, Fran· 
aanın •• tebUkell ıunlerinde mlllt 
bir lateji kırmıyarak Bapekilllk 
iıkemleaine oturdu. M. Dumerıin 
buıDakB kablneal "Milli Birlik" 
iıminl taııyor. Çünkü bu ihtiyar 
diplomat, Soıyaliıtlerle Komlinlıt
ler hariç olmak Uzer•, bUtlln 
~lğer fırkalara meA1up yUksek 
ıahslyetlerden mürekkep bir lca· 
bine kurdu ve bu ıuretle de 
Fran1ada aeklı buçuk aydanberl 
ıUrUp gelen bir sUkün devreal 
teala etti. Esa1en kendiıi, Cum• 
bur Reial M. Löbrön'Un ısrar 
Ye ricaları l\zerine Baıvekilliği 
kabul ettiği zaman bUtun fırka
ların liderlerini yanına çatırdı, 
onlara fırkalar arasında bir müta
reke teklif etti ve ıonunda da 
ıu cümleyi söyledi: 

.. - Fırka kavgalanaa nihayet 
·nrmez.Hniz tekrar köyüme gide• 
rlm. Zaten biletimi ıldip ıelme 
aldım. lılnize gellrae!.." 

Artık kıı gelmek üzeredır. Y eğmurlu günler ııklaıtı. 
Hannın ıoğugu günden r,tlne aı ıyor. Çoğumuz pardHil· 
lerimizi sırtımıza ge9irdilr. Sokakta yağmura tutulduğumuz 
zaman ılık yaz günlerınin eğlenceli geçen açık ve ferah 
demlerini hatırlıyor Vfl ıulu gözlü kıııo bitmesi için ıimdi
den eabımzlaoıyoruz. Fakat sırtında paltosu, ayağıoda ço
rabı, ömrünü tükettiği yer odaıında mangalı Ye ateol olmı· 

yan zavallı fakirlerin perişan hallerini hio hatırımıza getir· 
miyoruz: bu gaflet niçint. Baokasıoa iyiliği dokuomıyanın 
kendiıine biç hayrı olmaz, derler. Yurdun ıenlenmesi için 
ağlayan gözlerin yaılıırını dındirmek tı lazımdır. Bu kıı 
günlerinde yurda yapılacak en büyük hizmetlerden biri de 
budur. Sıcak sobalı ve kaloriferli odalarınızda otururken 
soğuktan titreıenleri de dütününüz. 

M. Dumerg bu tehdidi fırka 
ıeflerlne aavurduğu zaman Fransa, 
6 Şubat geceıl patlak veren 
dahili muharebeden hentız kurtul
muştu. Fakat Staviıki rezaletinin 
teıirlle gerilen ainirler, yeni kanlı 
hldlseler hazırlıyordu. Bu vazi
yet karıııında, yalnız ıoıyaliıt ve 
komUnlst liderleri mUtarekeye 
razı olmadılar, geriye kalan eD 
mühim fırkalar, baıta radikal 
IHyaliıtlerle aağ cenah fırkaları 

• 
SON TELGRAF HABb~LERI 

Niyabet Meclisi Yugoslav 
Milletine Hitap Ediyor! 

ittihadı, olduğu halde, M. Du· ----------
ws'ia t ı lirfiM ls.al»ul ettiler. Belgrat, 26 (A. A.) - Niya- Mukaddea ;ifemiz büyllk Kıralın bl\yl\k e1erinl mu ha· 

itte flmdlld Franaız kablae•I, ltet mecH.a va.-..,-a ...Wettae ........... ......., ..... afaaa etmek- fasa etmek •• onun bldere saater-

b qaj'ıdald beyannameyi ••ıret• tir. V • hayatta• ayrıldıt- elim bir diii itimada llyık olmak gibi çok 
aağ cena ittihadı, merkez fırka· mittir: aada bı·z.e bıraktı.x.. bu miraaı b d a• mHuliyetli lr vazifemiz var ır." 
ları, mUıtakil radikaller, radikal "Te~kllltı Eıasiye kanununun tutmamız llzımdır. Tl ki, kıral Beyannameye, müttehit Yuıoa-
ıoıyaliıtler ve bir de eıkl muha- 42 nci maddesinin ikinci fıkrası ikinci Pier Hazretleri devletin lda- Iavya fikrinin daima yürllyeceğl 
rlpler cemiyetinin lıtirak ve mU- mucibince, müteveffa Kral Birinci resini eline aldığı vakit bunu açık bildirildikten ıonra, ıu cfimle ile 
uharetlerile kuruldu. Meb'usan Alekıandr oğlu Kral ikinci Piere alınla kendiılne tevdi edebilelim. hitam veriliyor: 
Mecliılndc yeni teıkil edilmiı bizleri naip tayin etti. Mllteveffa kıkal htıtnn haya· "Bu dliıüncelerle Kıral ikinci 
ı F Yugoılavyanm terakkisi yo- tını ve bUtUn kuvvetini mllletine Pierln etrafında toplanalım ve istik 

o an " ransıı aoıyalistleri,. fırka· l d k 1 · un a i vazifemizin ifasında bUttln haeretmittir. Ayn zamanda mille- bale iman ve itimatla bakalım.,, 
11 da dUne kadar kabineye ittirak milletin bizimle beraber olacağına tinin menfaatlerine ne ıekll- Parlamentoda blibümetin be-
ediyordu. Fakat bu fırka son tam bir kanaatimiz vardır. ÇlinkU de hizmet edeceğimizi de bize yannamealnl okuyan Baıvekil M. 
ılinlerde kabineye müzaharetten milletin kralınn ve onun fevkall- göstermittlr. Kıral birinci Alek· Uı.unoviç müteveffa kıralan eaeri-
vazgeçmiye karar verdi ve kendi· de fedakirlıklarla vücude getir- sandrın feci vefatı milletimizin ne devam edileceğini ve bllhaaaa 
ılni kabinede temıll eden f t Na- diği Here nekadar sadık olduğu- birlikte ne kadar aağlam ve sar- memleket müdafaası için ordunun 

M nu bu, mUtkUl inlarda g6rmek aılmaz. olduğunu btitUn dllnyaya takviyesine ebemmlyat verilec .. 
zırı • Markeye istifa teklifinde fıraatını bulduk. kartı fsbat etmiştir. ğJnl aöylemiıtir. 
bulundu. M. Marke bu teklifi __ , _____ :._.:::~_.:.___::..__ ____ _ 

kabul etmediği için fırkadan Ergeri Vak'ası Kongada Avustralya Yarıcı 
ayrıldı. Y 

Dumerg kabinesinin ıiyast Yunanlılar Şiddetli Teıeb- Bir Cinayet Allahabatta Bir Tayyare 
hllvlyetl hakkında ıu aatırları büalerde Bulunuyorlar Yandı 
Y dıkt F d Konya 26 - Y unuıo"'lu ma· 
aı an sonra ranıa a yeni Atlna, 26 - Ergeride yapılan • Allaha bat, ~7 (A. A.)- Pander b .. t ı b h balleslnde Kasap Kör Hakkı, aııoı eren • yaat u rana miting dolayııUe Yuaaalıtan Kon· iamindeki Hollanda tayyaresi bu-

aeçelim. soloshane1lnln taılanmHı ve Yunan Ahmet dede mahallesinden Bar-
o d'k ki M D M b dl •ld"- n gün tamiri bitip te Avuıtralya 

• 1 • • umerı fırkalar htikftmetinin tahkir edilmesi üze- 1akçı e me u ucmuştUr. 
•raaında bir mlltareke teminine rine Arnavutluk Hflrl, Hariciye Na- Cinayetin sebebi 150 kuruşluk yarııını ikmal için havalandığı 
nıuvaff ak oldu. Fakat daha ilk ıırı M. Makılmoıu ziyaret ederek bir alacak meaeleal Ye Mebmedin anda ot yllklU bir otomobile 
ıUnlerde, bu mlltarekenln aun'I izahat vermiıae de Yunan bllkii- borcunu 6demeıi için nıllblet çarparak ateı almıt Ye birkaç 

kk t ld .ıc... •-- b metl b ''-lfl • dUV o dakika içinde knl olmuıtur. •• mu•a a o u.... &11a fr unu gayrı" ıur g n· latemlı olmaaıdır. 
zaman sonra yine eıkl buhranla den Tiran'daki Hfirine Ar- Pilotlar zamanında tayyareden 
Yaz.lyetla kendini göıtereceiJ ileri naYutluk hükümetl nezdinde Dişçiler Kurultayı atlayarak mucize kabilinden 
il "'10 d ~ -kJ l tlddetll teıebbnsatta bulunmaaıoı D d kt l k 1 d hafif yaralarla kurtulmuılardır. • ru yor u . .,. z ay evve ortaya tebliğ eylemlıtlr. it o or ara uru tayı lln 

atılan bu tahminin doğruluğu bu- de fçtimaına devam etmiı, otomobilin toförtl olan Hintli 
ıUn 6ğrenilmit oluyor. Filhakika Bir ihtar dikkate deier mnzular berinde atır yaralanmıtbr. 
M. Dumerg bundan ( 20 ) gün Ankara, 26 - Hariciye Ve- konuıulmuf, hararetli mUnakaıalar Üzüm Ve incir 
le d l K kileli iz.mit ve lımir milıtahkem 

• ar evve anunu Esaside k'l · d h yapılmııtır. iz.mir, 26 (A. A.) - Bu ayın 
değlılklUc yapacağını bildiren bir mev 1 erın e iç kimaenin fotoğ- Kurultay bugün de devam 

k raf alamıyacağını ve kroki yapa- 20 ılnden 26 ncı günll akşamına 
notu a&yledikt•n •onra kabineye mıyacağmı görlllen IUzum tlz.erine edecek, Halil lıyaa Bey tarafın· kadar boraada dokuz. buçuk 
kartı yer yer muhalefetler baş bUtlln ecnebi tirketlere bildir- dan projekıiyonlu bir tebliğ yapıla- kuruıtan 19 kuruta kadar 7925 

s.,ı. ı 

Söz"n Kı a ı 

Münderecatımızın 10klu
tundan dercedilememiı
tir. 

r 

Balkan itilafı 
Toplantısı 

( Batlarafı 1 inci 7lbde ) 
liıine iştirak edecek olan Ro· 
manya hariciye nazırı M. Titülesko 
dnn öğleye doğru ıehrimize gel· 
miş, Sirkeci iataayonunda vali 
Muhiddin Bey, lıtanbul kuma11· 
danı Haliı Paıa, merkez kuman
danı Fehmi Paıa ve hariciye ve
klletindeo bazı memurlar tarafın
dan karıılanmıf, bir aakert müf
rezemiz de mlaafirimiz.e selim 
resmini ifa etmittir. M. Ti-
tüleako doğruca. ikametlerine 
lahıis edllen Perapalaa oteline 
lnmiıler, 6q-Ieden aonra ıehir da
hilinde bazı gezintiler yapmıtlar· 
dır. M. Titülesko gece Şehir tiyat• 
rosu operet kısmına ıitmiı, Yarasa 
operetini seyretmiıtir. 

M. Titllleako tiyatroya rf rince 
halk kendisini tanımıı Ye ayağa 
kalkmak ıuretile aellmlamıılardır. 

Orkestra da evveli Romen 
millt marıını, sonra laktiklAI mar
tını çalmııtır. Romen Hariciye 
Nazırı san'atkirlarımw beğenmit 
ve takdirlerini Vali Beye ıöyle-

mltlir. Romen Hariciye Nazırı dtln 
Fransız sefirini de kabul etmiı, 
uz.un mtiddet görllşmOttllr. iki 
diplomatın mlllikatlarana çok 
ehemmiyet verilmektedir. Misafi· 
rimiz. bu akıam Ankaraya gide
cektir. 

Öteki Nazırlar 
Balkan ittifakı meclisinde ha

zır bulunacak olan Yunan hari· 
ciye nazırı M. Makıimoı ile Yu· 
goslavya hariciye nazır muavini 
M. Poriç yarın tehrlmiz.e gelecek· 
ler ve akıam doğruca Ankaraya 
,Pdecelderdir. M. Makılmoa ile 
birlikte Yunan lktiaat nazırı M. 
Peamaaoğlu da buraya gelip An· 
karaya ıidecektir. 

Ayasofyada 
Tamir Edilecek Yerler 
için Bir Plan Hazırlandı 

Müze haline getirilecek olan 
AyHofyada yapılacak tamir pil· 
nım hazırlayacak olan heyet dtın 
keşiflerini bitirmiıtir. Hazırlanan 
ketif plAnmda camiin bahçesinde 
yapılacak tarhlar ve dııındaki 
sıva ve birinci nartekıln duvar
larında ve döıemelerlndeki tamir
ler gaıterllmiıtir. Eaaaen yapala• 
cak tamir de bundan ibaret ola· 
caktır. 

Ordu Şampiyonası 
Zabitlerimiz Şayanıtakdir 
Muvaffakıyet Elde Ettiler 

Ankara, 26 (A.A.) - Anka· 
rada yapılmakta olan ordu ıam
piyonaları bitmiftir. 

Zabitleriml:dn muhtelif manej 
ve mani barekibnı yaparker 
atlarını sevk T• idarede ıiSıter
dikleri maharet ve incelik haki· 
katen g6ıillmeye değerdi. 

Manej milsabakaaında, birinci 
ıOvari binicilik mektebinden 
yOzbatı Tavap Bey, ikinci muhafız 
süvari gurupundan mftliz.ım Emin 
Bey. 

göıterdl. Düne kadar kabine ile mittir. cak, bir konferanı verilecektir. çuval incir aatalmıştır. 
beraber olan F ranıız. soayaliıtle- (-;:~=~==;;:.;;;;;;.,;;~;;;;_~;;;,...;;.;;.~~~~~~:;;:;::;::=~~==-~~~.;.;;;;;~~~~~~~=~~~;;;;=--~=~ 

rlnln muhalefet cephesine iltihak /S TER /NA N /STER J NA NM A .1 ""\ 

Mania mUaabakasında, birinci 
muhafız. süvari gurupundan mtl
liz.ım Fahri Bey. ikinci sl\Yari 
Binicilik mektebinden yllz.baıı 
Tavap Bey. 

Şampiyonanın umumi netice;I, 
birinci suvarl binicilik mektebin
den yllzbatı Tavap bey, ikinci 
süvari binicilik mektebinden bin• 
batı Avni •• mllllzim Cevat 
Beyler atasında beraber. 

etmeılnin ıebeplerlnden biri bu-
dur. Ayan Mecliılnde radikal ve 
radikal ıosyaliıtlerin teıkil etmiş 
olduğu sol cenah demokratları 
ittihadı da Kanunu Esaainin değiş· 
tirilmeaine kat'iyen muhalif bu

l~~~uğunu açıkça M. Dumerge 
dırdi ve ilave etti: 

( Duamı 8 inci yüzde ) 

Ooinr1ltey• devam mecburlyitlnden batka bir de 
Üniversite talebeainden hariçte vazife Hhlbi olanların 
yn nıifelerinden, yahut Üniversiteden YaZftçmeleri 
ıekllnde bir karar alındıtı yazıldı. Bundan bahıedtn 

bır muharrır arkad•ı di1/s kr ER I NA N 

.. Tahaillaln yarıaına ıelnıit olan bir gence, ya aç 
kalaeakıın, yalaut ki tallailini yarıda barakacakaın, demek, 
en hafif tablrile inufa aıtmayan bir harekettir. " 

Biz böyle bir inaafıızlıtın iençlite reva sıörillmiye-

ıse'!ki aı1ofNE 1t/Ji'jf'/ deı 
DördUncU süvari binicilik mek·· 

tebinden birinci Mliliz.im Saim 
Bey, bet:nci sllvarl bir: ncilllır 
mektebinden birinci mUl&ıım 
Eyllp Bey. 



* 4emt.lc.t ;,,,...,...~ 
Diyarıbekirde 
Nümune 
Fidanlığı 

Dicle nehrinin ahar kıyıaında 
olan nllmuıM fidanlıtı umumt harp 
iptidııaıLa kadar büyllk Ye ma
mur bir k6y halinde iken umumi 
harp dolayılile metruk kalmıttı. 
Burau 928 aenesinde Vlllyet hu
auat bDtçeanden aynlan bif tah· 
aisatla 9311eneaine kadar n8mune 
çiftliii b le de idare edilmiftir.Nl
mune çiftJiji halinde idare edil
melde iken pek çok paralar aarf .. 
dilerek halka b"r nllmune olamak 
Gzere traktar, harman makineleri 
ve ekia biçme makineleri l'•tlrl
lerek araziahade fenni bir pkllde 
ziraat yaplmlf ft her OD bef 
pde bir defa klylaler buraya 
toplathnJ.p keadıleriae fenni zira
atla uulleri ft faydalan ameD bir 
mrette g&aterllmlftlr. Çift ikte 
bir de peynircilik p&YJOIMI 9Ç1J. 
IDlf, beyaz ve katu peJllİrlerl 
,. .......... tile de feanl pe~ 
cilijia halka ltretllmeshae çalı· 
11lauftar. Banan içia de blek, mu
da ft koyun olmak lzere birçok 
hayvan bealenmiftir. 932 aene
aindea ltibarea çUtllk tekrar 
n6mane ficlulıja halin kalbedil
miftir. Bu çiftlijia umumi araz d 
het bln &ç,la dini.o mltecav a
dlr. Banua iki bin dinimi mer'e, 
Ud bin alb J1z cllntlm8 kablB 
ziraat, dlrt ylb d6n8mtl KıbrbO 
kiyi binaları, hanaq 1erlerl. dere 
Ye JOllarclu, balriyui lae mt, 
ve tepeclea ibarettir. Nllmuae 
fldaalatmml ciwarmcla ild kaynak 
- ............ tallırlbea Jlrmıl 
dlal• ar.w,I 1alayabllir. Me.-
cat araziden yDz yirmi 
d&alm arazi fidaalıia tefrik 
ecllldlkten aonra baki,yui nftmune 
kayOnde iakAn edİllllİI olan Bul
ıariataa Ye Romaayadan &'elen 
muhacirlere terk ed Jmif tir. Fıdan
bp mldtlr ye memarlarına maJa. 
m olmak lw'a bet alb odacla• 
ibaret gayet gilzel bir binası 
vardır. Burada timdi nlmune 
fidanhjmı idare etmekte olan zi• 
raat fen memuru Mutafa Be7 De 
birkaç hademe oturmektadu fi· 
duhjua yakuunda bir de Ziraat 
mllc:llriyetiala ruat merkezi var 
idi. Fakat b11r..... çok mlllhat 
olmeaıacl• ruat merkezi buradan 
blcLnluak clai kap1 barıcmda 
daha mlaat, yeri ylbek ve et· 
rafı apk olan mbldrat fabrika• 
civarma getirllqtir. 

Fldanhp iki yoldan, bır·ai 
•aJYU ve ,.laut b111da Dicle 
nelari ıetUmek mretlle iki kilo
metro meale diteri i• Diyan
beldrln mu zzam ve taribt kaprt-
ald do!atmak ....tile on liri 
kilometre yola dolqmak auretile 
sldilir. Otomobille ancak ba 
Joldaa glcHUr bqka yol yoktur. 

Fidanlıkta mevliaı itibarile ih
ur edilen tolaum tarhlanna mey• 
nlı ve •8JYUıa elmak lbere 
muhtelif tobamlnr elri• .. ktedir. 
Bu meyanda Buru ve Ist nbul 
Gaziantep veaafr yerlerden r eti
rilen keatane, fıa•ak, elma, armut, 
tohum ve f1danlara yetJıtiri mek· 
tedir. Geçen ilkHWıar mevaiminde 
halka yirmi hin kadar fidau mec
canen verilmittir. 

Fidanhk ajaç yetiıtirme lau
naunda meraklılara nlmune 
olmaktadır. Buradaki Saim ataç
lanna aııtanan Gaziantep fııbk· 
ları tutmaktll'. Çok mebzul olarak 
hu at çlana laepaine fıabk 8f u 
tatbik edilmektedir pek yalanda 
Labk mahsulil de ahnmağa b ... 
lan cw.&ar. Flclanbk muhite sittlkçe 
DM111r''faideler temla etmektedir. 

Malatyada Düğün Mevsimi 
Birinci Teşrinin 15 inden ikinci Tep-inin Sonuna 

Kadar Malatyada Bütün Bekarlar Evlenirler 
Malat,a ( Huauıl ) - Burada 

birinci teşrinin 15 inden lldnd 
teırin nihayetine kadar ı•çea 
bfr buçuk ay eYleame meftlmicllr. 
Bu meYıimde her .,....he 8-10 
dlltnn yapdu. Malatyaldar bu 
menim için : 

- Kızlara pazu aJI, erkek· 
lere dltDn aJI derler. 

Eakiden Malatyada dlftba 
maaraftan 100 albndan 300 albna 
kadar tahanDI eder, birçok er• 
kekler ha maarafa v .. meclikleri 
için evlenemuler, kızlar da koca 
bulamaJlp beklerlerdi. Bayle bek
liyen lmlar lçbade 40 J&flDa 
Yarm11 olanlar da pek çoktu. 

Erkekler için ajlr dlltb ma1-
raflan vermek mecburiyeti olda
iu albi kular için de zenpa çeyb 
g&tilrmek zarureti Yardı. Kma 
çeyizi vkefia vereceji mural 
niabetinde yllkaelmeal lc:abecl•· 
eli. 86yle bir talam enl'eller 
dolayıalle evlenemeyip bekleyenler Malatyada gelin kıyafeti 
için de t...W hUU"da: ( ,ıan blytlr, tahta blyllr d•l•dl. 

- Kıs b&ytlr, halab blylr, Butlln eYlenme •ltk6Jlb ta•a-

1 
w ortadaa kalkwp. 

E.a..ecek çata ı•lmlf ima 
ı Ye ot"a olanlar kola,ea aalq-

makta ve bir ew lmrulmba cBpr 
Od .... ,............ ..rdaa ftre 

•edea ~ocaldanm batık et
•eldedlrl•. Dllb t.l,le kola,. 
lafmca .....__ te nthet bul
maktadır. Lklye m.betle llalat
ya'cla heklrbiı llatl7u .... ernk 
Ye bclua kaim.., slbldlr. lleftlm 
Belecll7e Dlklla clalr..mla a fa'al 
•enlmldlr vepcli Malatp'da her 
Mfta .... - cllila rapleak
tachr. 

Derince Çlftligl KöJIDJ• Vlriliror 
lamıt (Hmaal) - ... ,.,. • 

hala• Derlace çlftlliiala F.
laadly., f>ateme Ye ciYU kl1ler 
hallaadan arulll u oluJu .,... 
11.Dda tablml kararlapn .... , ki,. 
inlere bu arazi bordaama aurettle 
verHecektlr. Dalatma laeJetl bu 
Wta zarfuıda "8 bqhpcakbr. 

Cumhuriyet Bay
ramı Hazırlıklan 

Gebzede Bando Muzika 

Kac:lnıham (Huauıt) - Belediye 
tarafından parka &'•yet ıbeJ bir 
abide relrudilmekteclir. Bu ahide 
Cumhuriyet UJl'amıacla açalacalr, 
ba1ra .. YWLna 8"I' IMDCleri 
Mr te...U w-.aldw, .... Ci. il 
yapacaklardır. 

Dozcı (Huauıl) - Ctlmhuriyet 
bayraBll ip. bMID Dlzcelil• 
gecell ~ndllzffl bir hazırlık yap
maktachdar. Bayramda HalkeYI 
ele bir mlaamere verecektir. 

11re ( Hmuar) - Clbalauri,..t 
bayramı için pek hararetli Mr 
kutlolama huırlafl yapalmaktadır. 
Mekteplerde m8aamenler •erile
cek, lmllplerde .. Dlikl• yapt
lacakbr. 

Biga Belediye Seçimi Bozula· 
cak Mı? 

Bip, ( Humıt ) - Beledi,. 
aeçlml bltmlı ve nlallfe uld 
belediye reiai Rafit Bey çoklukla 
aeçilmlt ... de Çanakkale vili
yetinc:e 1ebep beyan edD•ektlzln 
bu Hçim taadik edilmemiftir. 

Belediye azalan yine toplana• 
rak aralannda ildnd bir aeçme 
yapmqlar ve JİD• mumaile1h 
Raıit Beyi aeçmiflerdir. Seçim 
kiğıtlan Dahiliye V ekAletine yol
lanacaktır. Dahiliye Veklletl bu 
aeçmeyi bozana o zaman yeniden 
aeçme yapdacakbr. 

Bigada Bir DOfiU11 Evi Yıklldı 
Biga (Husaıt) - Sakarya ma

hallesnde Ka11m otlu ltehmet 
Atama em.de dlth yapahrk• 
gelini tem• ~n toplana laa
namlann aprlağıaa dayan-yarak 
döteme tahtaları blrdea WnnW. 
re kırılmlf, çlkmllfllr. Kaıazede
ler ankaz albndan çakarılmıı ve 
derhal d" apanıere gltllrlllerek ya• 
raları Anlmlf ve tahkikata ba.
laalDlfbr. Aakaz albacla kalan 
b"rkaç hanım ve çocuktan bua· 
lan kulaianclaa ve Jlzlndu ya
ralanmıı ve bir hanıaua ela a7ata 
lanJmııbr. - H. Ş. 

Kadınhanında Bir Vak'a 
Kadınhanı, (Huau.r) - Nafiz 

laminde bir paç He1dar Bey il
minde bir zatio evüae tabanca 
atmak auretile tecaYlz et•~ l~ 
kalanmq, adliyeye verflmA t.Yldf 
edilmittir. Tecavtizlba aebebi ti
cari rekabettir. 

Gebze (Huaat) - Gebzecle 
h•b tetekkll ecl• Genç* 
BirHlf ha kere maktedlr 'bir mu
alHmln taHm Ye tedrlllle 17 par
çadan mtlrekkıp bir madlui ta
lamı vkade setlrmlt Ye ba 

fzmirde 
Rüıvet Veren Bir Kadın 

Tevkif Edildi 
lmıir (Huaull) - Eama lwum 

iaminde bir kadın, llatiau mah
kem..ı merdlYeniade, Mlddelama
ml Arif Beye bir zarf içerialnde 
bir (50) Urahkla bir de afak tez-
kere vermlftir. Esma hamm mek· 
tabaada dart çoealr ahfM olda
tna, ••dlllll lhtlu• mahkeme
ainde urar kaçakçalapadaamuaaa 
oldujımu. eviadeki cllldt .. ld
nuinl utarak bu eW lirayı temia 
ettiiinl yumakta ft lroeam hak
kmu berut karan •.U..eaİlll 
1at .. eldec:lir. 

Arif Bey Ewa lawm ukkw. 
da derhal Lir zabıt varakaa tan
zim ettirmlf ve hakkında tevkif 
karan Yerilmiftir. 

lzmirde Bir Polis Memuruna 
Tacavuz 

bir {Hm1lll) -Aclllye hiaam 
ininde bir meYCUtlaya Adli,. 
dalrulae ,.tlrmekt• olan po• 
memurlanndan lamall Efendi, hiç .......... o.... ........ bir 
adam• tecadt:llDe atn-fbr. 
o- •-•u EhDdlai. beline 
unlarak tahanc•-• b,.m 
~ ....ıUe .. buca11 alm11 
•• poıtl •-•u UtaMaD 
yaralamııbr. Bu adamın cleD 
oldap ADMdilmektedir. 

takma ................ Ye 

Milli ba,...mlarda Jlbelt llJabt 
pter•ek ••bitin ••km• W.. 
met e1m1,. .................. 
talnmmı tefldl ed• •nt
lerin hepd maalld ..ı. • .- bi-
rik bir laticlat ~-. 

Simavda 
4 Ev, 1 Manda, 1 Merkep. 

2 Koyun Yandı 
Sima ( Huut) - Burada Mr 

yanıa• çakma" dlrt ev, 1 ...... 
1 merkep, 2 koya pllmlfbr. 
Y anııa çakan evde bal1111a• kadm 
da kendini peacenclea at.rü 
kurtulabilmitffr. 

Bipda Bir r.lııyıt 
Bip (Hu...t) - Bahldapfme 

k&yllndea lam.O iamlade iki co
culdu hlr aile hab .. , Beldrli ki
yi çanarhtındaa keacllalM••• .. 
hk yapmak lçla pur dallan ke
alp araba.Ue ptlrmekte lk• Jol
da rut plen BeldrD kiyi kona
caau lace Mehmet balt.uu almak 
latuüt n aralannda çaba kavp 
aetic..U.• lace Melmet. '-•'U 
tabaaca He lldlrmllftlr. Konca 
yakalanmqbr. 

H. Ş. 

Yani Belediye Reiı Ve Azalan 
Smchrgı, (Huaaal ) - Y apılaa 

intihap aetlcelİDde Beledlye reı .. 
lltlae MehmetSıtka Bey Hçllmittlr. 

Tire, (Huuat) - Y apdaa kati
hap neticeaiDde Belediye nialijlae 
... rel8 Ali, enctımen azalıklan• 
na da GlllcO otlu Sami, T&ccar 
Ali Şevket S.,leı ..P'•ltlvdlr. 

Mibalıa/Je 

Tiyatro 
Ta/af/uzuna 
Dair 

Nııral laA Ala 
Şehir tlptrom ... atldrlanma 

tlrkpJI k..... tanlan .. 
umaalarcla hayli itiraza •irada. 
düa da atra1acakbr. Ba ••ada 
111 llJl•Jmleria ~otaaaa Şehir 
tlJ•trw çatarken hlru da 
plmlara brta buledlklerl hmee 
a,daldaruu biliyoruz; Çlnkl 
ErtalnJ Mulmn'la ve arb
dqlamwa tellffmunu yererken, 
onlardan ı- konaftuldan mu
hakkak olan hm AD'atklrlan da 
•etlaecllyorlar. Fakat medilalerl 
JVlll de olaa itlrularmm tam .. 
mile laabaz oldafa .a,ı......._ 

Yabm kabahati 1aDatklrlara 
,.tlldetmek pek dofra dejildlr. 
Şehir t11atroamıda koaaplaa 
Tlrkp W. mOnla plmlyona 
.... hathca lebebi llylea• 
metlalerba konqma dili De 'ejll. 
JUi cBD De 7azlılm1f olmund • '" 
dar. Büaettttım teJ bir kelim .. 
bir ama nya laaa ellmle mu. 
iMi dejilcllr. Bir muharrir, 
•• Japana yapsm, konuıma 
clll Be ymmu; pmuıda 
kODllfma dlliaba 1e~.ıd, 
perlpnlıp malWua ede· 
mu. Y ahm her ,nn lmDaadlja-
am kelimelerle, karileri ile loaa
f'll' slhl meramlanm ulatbklanm 
hl_.,.I ....... mahanirlerla J&D

lumclan hua parçalan ezheıleyİD, 
hlr ,-.de gayet tahD olarak 
olmmap blkm, koaapaa 
cllbad• •• kaclar auk olclafllDa 

tiyatro dili vardır; fakat oDa 
-.aek har• ba,tlk bir .. la,re'e ........ 

Hal tlptrocla .,... .... 
DfDD •• tidlp de olmndaja 
aman ne olcluja bile a•laplm .. 
JU ply..ı• Yarcbr? l,te oalar ba 
tiyatro clill h 1mlautbr. Her
lwasl bir yerde koaa .. ıu llzlerl 
aJMD uptedla, bmalar da anla
plmul hayli ,aç birer metia 
olar. ( Bittabi pullmeatolarda, 
NllBl itler mlDakap edilea mecli .. 
!erde .. mahkemelerde tatulan za
hıtlan hanlarla kanfbrmamah; çDn-
ldl o mecllalenle Ilı alyUyea kim
Hler JUi dDI De •onqur. Aacü 
huı mektep alrm81Dİf ftJa JUi 
o1m .... , ••nnnlerm, dan _. 
.......... .a.Jm kODDflD& dlliacla 
olabDir.) 

Fakat b&yle ude ahne a..iDcli 
clet.t olup da olamuaea •-' .. ıl
•JU p1,e11 .. ,,. midir? e. .... 
hltb a,... lııir •11• olur. z.-. 
tlpllodald taleffu.. ...... 
ki taımı-m bmemlle 
.,.... ...... pek ..... . 
....... TiJatıo ......... ... ..... ,,__ ....... -- .. .................. ,..... 
birlMtlr. 

Su'atla la• ......... ol
clap pbi tiyatroda ela ı.. 
.. , ..ıcllr; fakat haa. ....... 
çarelerle babll slalkaeldir. Şu 
ve1a bu 1&11&tkirm talaffumDu 
bejeamemelr. on• 1aaatiaclea 
laotlaamachtım111 al7lemektea 
bafb bir .. y ~dir. 

Bir 1ehep daha Yar: romanm, 
tlptroDUD hayata bennmuiııe 
pek elıemmı,.t vertyona. Ba 
matla bat valifell «llJliaatlo-. • 
oldutu• uutmaldar. 

Blsde tiJatro tamamile yerJe-
fİDce hir tiyatro tellffnuma• 
olacaktır : 7.amanla detifellt fakc 
her,Onkl tellffudaa daha 11Ja"9 
ubit !tir telaffu 



Si11aaet Alemi 

on Hava 
af erinin Siyasi 
art1.fı 
Loıa 'raclaa AYUatralyadakl Mel

urn ı.!ariae yapalaa ban 1anıı çok 
•Ghim ltir zaferle neticelendi. Burln 

• ç'n dlayaa a •• uzun otan bu bava 
D olunu iki ceaur l•,Uls tay1areciai I~ 
., n •• ebik ltw ••••• . •tbJar. 
• u, eı•t1ea 1tı. llarikaılll'. Fakat 1.u 

&aferin laaklld eh .. miyetl alyaai tara• 
lf otla ar. An talımı 

• • 1 

lnı'iltere bllHh aatvet'11l mQatemle
eleriae Ye Do•inyonlarıaa borçludur • 
akat ltu mlate•l•keler çok dajınık 
• ea •lhım eri de lnl'iltereden feraah 
r..ı. ve ırla erce uzaktadır. lariltere 

lkümetinin gGttütü alyaaet iıe mia-
emleke1er ile ana •atan ı raa nılald 
olu k aaltmaktır. Bu aiyaaette her 

devirde muvaffak olan lnıiliı diplo
mat} rı, Sü•eyt kaa.l nı ele l'•çlrmek 

uretile lnglltere • Hiaciıataa yoluau 
aylı azalttılar. Fakat buau klft la~ 
ıyarak Loadra • Hayfa • Batcfat yo-

~ou da_ taa • ett ler ki bu 701 da la. 
ltere ıle Hindiatan araa aı bir baylı 
il h11~ktadır. Şimdi ti lllen •İJ•Ht 
• lnl'ıltere • Hindiataa • A•uıtralya 
abıtaaını ea ••niyetli •• lrıaa bir ı•• 
ide temin et•ekt·r. itte ha hakikati 

an adıktan aonr~ Londr~ • A•aatralJa 
ava yar t nın aıy ıt ehemmiyeti ken

dilitinden meydana çıkıyor. 
Yanılmıyo,.nlc yalcın bir iatlkbalde 

•8recef'z ki fnriltere ile HialıtaD •• 
Anıtralra h:ın rolu ea •erimll d .. 
l'eeeaae 1Gkaelecektir. 

Buı&akl •• Jannld ıabetini, bayatıDı, 
ullaa herteyini mlate•lekelerile temi• 
edea laa-iltere yeai han yoh111ua •e
tl•hal çotaltmak lçla ml11•lar dlke
.. k 'f'9 ba aj'arda hr fedalrll'hfa 
lcatJaDaoaktll'. l..ııten blkt•etlala 
~alerde hawa kunetl.U. 1nartak9 
d~receainden kat kat f azlalaftırmalr 
lçın al4ıfl karan fU yukan ki dütlaee 
n. m~talla ed•r•k lnstltenin ne yap
mak aatedlji d• iri aalqahr. - • 

onanması 

ekor Kırdı 
Panama, ff (A. A.) _ 88 •arp... 

S•mlıincl.. •baret olu Atlaa •• 
1'abrimublt muhtelit ftloau Paaa•a 
lcaaalını bir rekor demek olan 39 
•aatte Atlaı den 'zlndea maaeneler 
Jap~ralr. Bahrimuhitl l'e~miftlr. Filo 
KalifolDlya1" ıldip mane•ralara c1 .. 
Yam edeuktir. 

No.S9 
27- 10. 984 

Çalışan lrnlara karp birçok 
•rkekleria da7d111dan his hllrmet
tea tefkattea &i7acle mufaat Ye 

hırıhr. 
Mualannın bapnda ufa ıola 

birer telefoa mllk&l .. ..ı U. _.. 
ler •e llparifler wrlp hawa
•aa .. p. olaa M Jaih 
patnnlar Yardır Jel JDlanaa pJa
cakJan bir daktiloya seçerken 
•an bacaklanna, rengine, etine 
•e bmtiae bakarlar. Oalann 
Wlst+dea, t.crobuinden ziyade 
etleri ve kemikleri patronu ali
kadar eder. 

Daktilo, onlar lçla hazırlop 
bir aaadovlçtir. lttihaları kaltar
dıkça bu mini mini lokmaya 1ı .. 
mirmek iaterler. 

Ve bu kanaat okadar yayıı. 
mııtır ki hattı i nema aahnele
rlade bUe blltln dtınya çıb pıtı, 
~Yır kıvır saçlı, minyon, iıinden 
~ 1eyrinden, renginden, etinden 

1._~~ edilir bir malal6k olarak 
---.,. baılamııtır. 

1 BABtcı 

ransada Buhran • s En iş 
~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~-

T şkilih Esasiyenin Değiştirilmesi 
eselesi Güçlüklerle Karşılaşıyor 

Pariı, 26 ( Havu) - 6 Tetrialaa• 1 
nide toplanacak o•an FraaH parll· ,~-------------
meatoıu p•k ••hi• itler beki•••"· 

1 

Vlyanada Mühi.-n Si· 
teiir. Bu •1 ipfülHında yapılaa 
nalılye l•t llabatı Du ..... kabiaHİD• r••I Görü,meler 
iti.adını l'i•lu•it ve ayna za•aatla y aplldı 
•ncut •l•HHat kadrosu dalalliatle 
kalmak Gıere devlet makaalı•aaıatla 
1apılaeak ıalahat haldııacia M. Du-
merain ratlyo ile neırettiti beyaaa
baı ela taayip eylemlıtü. 

HllkG••t reiaiaia dltl•ılltl 
ıılahat birkaç merhalede Japılaoaktır. 
Bu ıalahat •eyanıada adliyeala •• 
po1ia teıki ltıaıa tenaiki, iktindf. 
•ı• t H ticari kaynaklara ..Uk 
olanlara mecllalude blr hakka t•••ll 
itaaı, de•let daireleriain JHİ ltaflaa 
tanzimi, parllmento menlalnin yo
luaa kon111a11 ve icrai lcuvYetia 
tarzı tatbiki l'lbi çok mGhim 111adtle
ierdir. 

M. Dum•rwe her te1dea enel 
lerai lcunete •Gıtakir bir tarıda 
Y&dfe ifa etlebllecek ... 1enl kuYYet 
bahfedecek na taları iade et•ekle 
ite ba1lı1acaldır. Bunua iadesi demek, 
diter biltin ıalabatın kolaJlaımHı 
demekt·r. M. Dumerw ltu haauatald 
noktai nazannı birçok defalar bllcllr
mittln 

Enell, teıkillb eaui1e kaauaaa-
d• iaaal bale •eçıal,..a kaltiae 
r.laln• bir mHld v•r••k. 
kabine nl.U.. mehND •eclW 
ile •lhlm bir dttlllf nhuruatlaa 
parll•ato1" fHih haklaaı v•r••k. 
bltp1• •&1raf illvHial icap edea 
teklifleri• 1alıuı lıGkQmet tarafıatlan1 
yapılabilm .. ·nı Ye lGıum ıörlllılGjil 
halde blr kararDa•• ile bltfUia er• 
t 

Fakat ltu •etleel• ..... hfldlAb 
eaaa17e kuunual tadil De J•l'la• 
ıallbiyettar olan milli aıeeliaia kararı 
ile kabildir. M. Dumerı, propamıaın 
tam blr tarzda lcraaını teabhura me1-
daa verme•ek için Ayan we mebaıaa 
meclialerlaia bir ara7a ı•lm..Ue vl-
eut bulaca •ili mecllal bir an •••el 
topla•ak azmindedir. 

Umumi7etle 1Unoluadutu11a söre 
mlltt mecliaia lfS Ye7a 20 TetrlDin· 
nltlea •••el lçtl .. ı kabil olamı1a• 
eaktır. 

Fakat baı••ldlla projelerinin \,..a 

Burhan Cahil 

Bir kız lçln bDynk bir diplo
mabn, meşhur bir edtbin, zengin 
hir patronun daktlloaudur deniı. 
cliii zaman onun inle Jnlo 
•eh, .. ,tan bakıılı, çapkın 
seld, afacan Ye bilhaua uzun Ye 
41ktb ltacaldt bir genç kız ol
dupa ulamak lbımdar. 

Fakat bu seaç kWana hayat· 
lanaı luıza .. ak içla nelen bt
laaclaklanaa lauta a•eleriae bir 
kqık ncak çorba içirebU..ü içia 
•• fedaklrhklar yep~ kim
ıe bilmeı. Haraba ellatle bir 
oyuncak rlbl Ju•arlanmama aca
ıını tatmıyaalar bUmeder. 

lf. 
Leyli artık bayabnın laerıOn

lrl proıramına kapalmı1t bir ma
kine gibi hareket ediyordu. 

HerglnOn aynı ıaatincle kallf. 
mak, a101 vapurla lıtanbula ıeç
mek, aynı ıaatte it• baılamalr, 
aynı dakikalarda (Ayten) le bq-
bqa 6il• yemeifni yemek Ye ni
hayet aym aeferi rapıp •Yine 
dinmek. 

d.,..ldl il. D•m•r• 61r te,,..ı •t.• 
r••rral •• ,. •• ,..,,. 

••cli•lade tiddetll bir •leadel•J• 
rol açaeatı zaaaediliyor. 

119~1kallere Gellllee 
Paria, 27 ( Huaull ) - 8afyekll 

M. Dumers'ln, kaauau ....t•e deli .. 
•• yapılmak Hretile Cu ... nllae 
meb'uaaa meclialal haW.• aallhl
yetlnln verllmeaial ileri ....... Fra .. 
aada çok mlhim bir dahlll lıuhraaa 
yol açaeak siW ,.....,.,. lleb'aaaa 

• .&alefet .. ,........ 
toplaaan Radikal S.,ali.t koa.,..r.. 
de bu muhalefet açıfa Yanalmuftur. 
Fakat bllabtıttn _.wefet edllditi 
takdirde buflakl llilll ftul.at küi
neaiaia auhut ebaulacl• •• bta Jh
dea de 4nllD• pçlluli1eeek bir •İJ•• 
at buhran çıkmaaıatlaa korkulu1or. 

Radikal Soa7aU.t konpea• ha hu
suata endiıe •e tereddat içindedir. 
Su,an 1apılacak olea toplantıda M. 
Heryo'aua asla11eı bir teklif orta1a 
atmak mretile ba ..... ıeJI lJi bir 
.. ld. • laalledeeeti lmit e4ill1or. 

Bu hayat sit ılde lyle bir 
ıekil alcL ki p~ kız artık en 
bDyilk ıe•ki alqam yatapna uzan
dığı zamu tatmaya bqlacb. 

Biraı ıey ylylp odaıına çekil
diil saman hllrriyetloe ıahlp oJ.. 
duğunu an'ıyor Ye yorıun ricu
dDnD yatağının yumuıakhjıaa 
bıraktı;. zaman geniı ıeniı 
nefu alabiliyordu. Leyli için 
bu hayat artık ••ktiııde ku
rulan •• lfleyen bir aaat h.allne 
geldiii aralarda idi ki Refltten 
aldığa bir telgrafla onun prk 
hizmetini yapmak llzere Ellzize 
hareket ettltini atrendl. 
. Bu haber amrtıniln ilk acı• 

olda. 
Elhiz, ne kadar uzakta. 
O bu haberin ıersemliji ile 

ne yapacafım dflflbılirken tafai
llth mektup ıeldL Dellkanh 
mektupta emir biraz geç teblil 
eclilditl için derhal harekete 
mecbur kaldıtına, ldanbula utra• 
yamayacajaoa yazıyor •e Şark 
hizmetinden ıonra •adyeUnia 
daha kunetleneceğial, ylz. 
bfa olarak d6neceiiai haber 
Yeriyordu. Bu hizmetin ne kadar 
allreceğinl yazmamtfb. Fakat 
leyli evvelce kulaiJna çalınan bu 
hiJıqetln iki ıene oldujunu zan
nediyordu. 

Viy,oa, 26 ( A. A. ) - ltalyaya 
yapmf olduğu zıyaretteo Peıte'ye 
dönmekte olan Macar Har· cıye 
Nazın M. Kanya burada durarak 
İJatYekil .U. Şuşning ve Hariciye 
Nazın M. yaldenek'l• gôriitmü11tür. 
Bu mülakat eınumda iki memleketi 
allkaclar eden meaeleler doıtc,a 
ıörü~ülmüt n umumi ıiyaıt vaziyet 
hakkında aoldai nazar teatiaiode 
balunalmuttar. 

İngiltere - Japonya 
ittifak Haberi 

Ortaya Çıkan Şayia 
Tekzip Edildı . 

Loadra, 29 (A.A) - Reanal tebllt 
Japon •uahhaalannın denls •l1Ah1an 
.. lduadaki teldiflerüala hlrtok nok
talanaı a7dıalata• J••l malOmat 
nrdllderlai 811l•melde iktifa etmek· 
tecllr. 

Y almada J•Di bir IJti•a yapala. 
eaktır. 

Ra,teria haber aidatı•• slre lae
alı teati edllmlt bir •eaika 7oktar 
•• lnıWıler Japon teldiflerinl almıt 
detlllerd' r. ............... ., ..... 
••Mftli ..... ldl ........... ~ 
faydalı oldutu kuaatiaftclir. 

lapten ile J•poaJ• ara .. da bir 
ittifak b11berl, tamam• uılaıdır ve 
bir deais teca•IJ misakı ••nabalaa 
olnaaaufbr. 

Yine Llndbergln Çocuıu 
Flemlaıton, (Amerika) 2' - Uad· 

berfln çocur l~a ftclye paruam 
••raaek esen mlukenJl ldan 
ebalt olan M. Koadoa, H&Yptmanın 
karar •erillrkea buır bul.- •• .. 
reasl• Joa olcl•taa• hfhla •tmlftir. 

Şu halde iki ,.ı, ••et daha lld 
yıl beldlyeceldercD. 

Genç kızan iri aiyah ı&llerl 
derin bir uçuruma RJl'eder ıibl 
ufaldı. Uzandı •• bulutlanch. 

Daima ateı rentlni muhafaza 
eden kaha dudaklara titredi: 

- iki yıll 
Diye mınldanda. 
Evet ctaha iki yal •• 
Fakat gizleri ba açarumda 

bir lmrtulaı ... ri glrmlf ıibl 
bayldll ve gllllms,.U. 

- O umana kadar çiftlik 
davua elbet de bitecek. Dau 
enel olaru.. Şlphulı: daha 
enel oluna bu lank, abak 
hayata diledikleri gibi latlkamet 
Yermek kabilclL 

Şa halde. 
Şu halde onua bu nan yol

culupnu kabul etmek lbımch. 
Retidia ikinci mektuba Afyoa

du ıeldL 
Delikaatı artık Şark 1olana 

pkm11 elemekti. 
Leyli lçia bu aJnhf Ok ham

lede ağar glrladL Fakat pnç 
im 1••af yavq k•dlne tuelll 
yerecek ıeyler buldu. Madem ld 
Retit daima onundu. Mllhllrdar 
ıuinoıu muahedalne aadık kal
dık\an 10ma bu aynlık •• kadar 
IDrae. aralarındakt muaf• ae 

1 ( Gönül işleri J 
Muhitinden 
Yüksek Bir 
Genç Kız l 

" Efendim, babam ve annem 
lptidaitahalli bile ıörmem'flerdJ, 
ze:ırill de değillerdL Fakat beal 
doi.&uium muhitte iateniloce
ğincılen daha fazla okuttular. Tah• 
sil cılerecelerini birer birer aıtım, 
ıo ıuaa gelllim ve fimdi bedbah
tım. Sebellini tahmin edebilir-
ain z: Gazlerim açıldı, 16nlilm 
geniıledi, arzulanm çOf aldı. Haf. 
bu ki bunlann hiç birini tatmin 
edebilecek vaziyette değll·m. Bu 
mahrumiyet muvakkat olıa katla• 
nacaiım, ebedileşmeaioden kor
kuyorum. Bazan dllttinllrıem kon· 
di kendime aoranm: 

Bu muhitte, doğ'dujum mu-
hitte beni kim gBncek, kim Uti
yecek, kim alacak? Gözlerimin 
önüne komıulanmız gelir, komıu
larunıuo çoculdan ıelir. Hiç bi
rinin tabaili, ıörıtlal. parası 111-
tıkbali yoktur. 

•Anneme, babama, kendl'erini 
birçok ıeylerdea mahrum ederek 
beni okuttuklan içln minnettarım, 
mllteıekkirim, fakat 7eiı dakika
larımda, kqke okutmayaydılar, 
demekten de kendimi alamayo
rum, neyapayım teyzedjim?,, 

Bu sabah elime geçen mek
tubu, lmzaııoı hariç olarak hemen 
aynen kopya ettim. Bea bu hanım 
im okuJUcuman, kendi laUkbalinl 
kendial hamlama11 lizım geldiii 
kaaaatiadeyim. Bir pnç kum 
çabımaıını esaı itibarile hiçbir 
ıamaıı doiru bulmam, fabt bu 
vak'anm huıuaiyetl alikadarımn 
çahımaam icap ettirmektedir. Ha
ricl alemle ancak bu aayede temu 

epbilecektlr, ancak bu ·rzt 
ti._.111ic.MF. T.....,. 
ılrmtlyorum, tah.111 •e mektubun-
dan w...dildijfne g6re qlda 
metP olmaman kendiainl ha1a
ba lalae ıerebilecep tmaklu
daa korumaya mllsaittir. 

HANIMTEYZB -----
Nolltel MUkAfab 

Stokholm, 25 (A.A.) - 1934 
MAeline ait bp nobel mlklfab, 
Mino, Ntbfl ve Nlple lamlade 
iç Amerikan doktor11 ar•ncla 
tnd ecHlmiftlr. 

b•ar açılu glalllerini baih1aa 
HY,mla çlznlmulne imlda 7olda 

Ve pnç im hw zamaald ıibl 
bu hldıHDia •erclill ıabraba ela 
ahfb •e katlanda. 

Baaa btlaada. Fakat Reeidia 
Elbise Yardığı .... l.taabulda 
bqhyaa bir yeal macera ona 
çok urab. 

(Ayten) bankayı bırakıyordu. 
Geaç kızın bir halazadNi wu

cla ki Berllnde kimya tahail ecllı-
7orda. Bu ıenç tahalliai bltirmlf 
latanbula dinmtlftl. 

Le7li, (Ayten)le aruara mek• 
tuplqtaldanm biliyordu. Hatta 
ona birkaç kere l&tlfe etıniı, ba 
halazade ile anlanada bir macera 
olup olmadaim IOl'IDQfbl. 

Aytea o zama•: 
Samimi bir ifade ile onu tek-

dp etmlf: 
- O Anapa1a ,ıttiii zamaa 

hea düa mektepte idim. Ve ara
mada biç bir macera ıeçmecU. 

demlftl. 
Fakat ldmyaıer Rulm Cemal 

beJ lıtanbola d&nbce dd aile 
araaında bayi• bir mbuebetin 
kokum d•,..ım.ta batl••fb. 

Sevlfmlt dejlllerdi. Fakat blri
birine az çok yakua Ye denk 
oldukları, kalpleri yabana mace
ralarla dalup boplmacLjl için ... 
\'itmeleri tabit iclL 

( Arba var) 
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Dünya f/ddiseleri 

M. Bartu'nun 
Kitap Hakkında 
Düşünceleri 

ineç milli ki.itüpanesi mOdOrU 

1 

Bartoıı' nan M. Dahl geçen 
aene: 

kitap merakı _ Kitabın u• 

mumi tarihi, ismi albada bir elit 
1azmıı Ye bu etilt için bllylk bir 
kitap merakh11 olmakla tamnan 
mlUeveffa Fraau Hariciye Nazan 
M. Bartou' dn bir takriı iatemlftl. 
M. Barto ıu ubrlan yumlfbr: 

• Kitap, her zaman, benim 
hayabmm en bDylk hını oldu. 
Kitapta daimi Ye her •akit için 
1eaf, bitip tlkeamez bir se•k 
l»aldam. Bu &eYld ancak mulİld
nin verdiji ıeYlde muka1 ... ed .. 
bilirim. . ...-..:: 

Geçen 1ene Alma!lya'da Ya
hudilere kup ittihaz edl

.. A-l m_•_n __ -y-..,- len tedbirler lze-

lıııdl me ine b6tlln Y ab.tdl 
..- llemi Alman ma-

l••I.. mullbna boykotaj 
yapmaya karar vermiftl •• bu 
makutla da Londra'da blr•Meclia,. 
tetldl etmiftl. ln,Ulz gazetelerin• 
de okadupmuza nazaran bu 
meclis geçenlerde bir beyanname 
n91retmiıtlr. Bu beyanname de: 

- • Alman ihracabma ekall
meainde Y abadi ilemi tarafından 
yapdaa boykotajlann baıhca lmll 
oldupnu aöyledlkten 10nra: 

.. Eter Almanya Y ah'\..dllere 
uld haklannı Yerine Y abadi 
ilead yapbp boykotajı k•me1• 
laaurcLr .. d...kteclir. 

Bu beyan ıameye Almanlar 
tarafaadan ce•ap verilmemiıtlr. 

* r.-eçen hafta m91hur laıDis 
Uedibl ( Şeldapir)in habrua-

E•/d .. ,,..le nı ihya için bir 
mllumen •erll-

genl gemelı mitti. Mtıaamereyl 
mOteakip bir ziyafet çekildL Bu 
ziyafette yenilecek .Yemeklerin ta• 
mamen( Şkispir )zamanından kalma 
olmuı iıtenllmiftir. Bunun için 
o valrit baıılm.f bir yemek kita· 
hından 6rnek alındı ve g6rWda 
ki, Şekispirin zamamnda yenilen 
yemekler, büglin de roframızda 
yenilen!erdir. Yalnız isimleri de
iitmittir. 

8011 Posta 
Ynat. .ırat. H.waıll•" "-lk ıaa•t .. i 

Eeki Zabtiye, Çatalçeım• IC>kai1, aa 
ISTANBUL 

.,. n ,. 

Gazetemizde eıkaa )'&ZI 
ve reıiml•rin bütün bAlllan 
mabfuı ve ıaıe&emiıt aiUit. -

ABONE FIATLARI 
t • a t 

SeDt Ay A7 Ay 
1er. er. "'- 1er 

TORKIYI ı• 750 400 uo 
WNANlsTAN 1340 d20 710 270 
ICNEBI 2100 t400 • 300 

---ı1ıııım---....--.. 
Abone \edeli pefiodir. Ad reı 

4eliftiımek H kur6ttv. ...... 
Gel.,. nrHI ,.,, nrllın•• 

Ulnlarda• .. •'uU,et •lı11111u. 
C.wap İçİD mektuplara 10 lnaruıltlk 

pul ilive11 lazımdır. 

Pa•.. kulailı Hl Wanb\11 
Tel ..... ıS.apotta 
Telefoftı2D203 

Dlnrada Olap Bitenler 

Havyar Kıralı Memnun Değil! 
"Volga Nehrinden Gemi ile 20,000 Som Balıfı Geliyor !,, 

Rus Çarları Zamanında Havyarın iyisi Nasıl Bulunurdu? 
Parl8, (Birinci ,....__, 

Tetrin) - G .. 
çen ılln elime 
küçllk bir kutu 
ÜYJar pçtl, 
&berinde dar bir 
etiket varda. Gl
zlmeı 

.. Ra•yadaa 
ihraç edilmlftlr,. 
cllmleal lliftl, 
kendi keadl•et 

- M. (UtYl
aof)u a-.m 
et•IJ~ 
emla olablllrm, 
.diye dlflad.._, 
klna ulan paJJ 
matlaka alt .. 

YAMltlara Pl"' 
mlttlr1 

Fakat ba ara
da ... ..,... krah 
laml albnda tanı
nan &atın Parlat• 
oldutunu •• 
Rulardaa tfkl
yetle 'faldt pçlr-

diibd ltftai1e
ylm mi? 

Ada, HDHa
dlr, Romanof 
f111Daaa albnda 
tuman bir kum
panyanın mldtl
rlldOr. Çarlık 
ldare.t altmcla ..,_ ·-- ... ,. t 
lhracabnı fahiıar aJtma aJmııtı, 

bBylk deduindenberi ailece hep - Evet, dedim. Fakat Hnia 
bu tlc:aretle atrafayorclu. Aalen huyana daha laJ19etlidir. Llakal 
Danlmarkahclır. eıu dolar ed-. 

Kendillul ziyarete aitti•· ko- V • acluu mefhur bir lokaa-
nuıtuk. mllaababe emuında banaı ta1a yolladım. Az 10ara perifaa 

- Ha•yarua bir Rua ap•y•· bir laalde reldl. Daire mldtlrl 
liteai olmadıpı bilir misiniz? Jllzlba• bil~ bakmamlf. Herifi 
diye ıordu. HaYyar hemen her kapı clıpn etmifl 
memlekette bulunm. Fakat ude- Çareaiz. Amerlkada çıkan 
ce Rus mataı Atılır, hatadır. haYyar, lzvi ruıça yazıh kutu• 

Bu, çok nefis gıda ti birinci lara koadu ve Ruayadan ıelmir 
Fransuva ıamamndanberi b&k6m· tir, diye yıllarca uta~dı. Yalöız 
darlar araaında seYi!lr Ye 1enilir- fimdl yeni bir kanan bize mahn 
di, halk arusnda aacak 1860 mentelol ghtermeyl mecbur et• 
aeneaioden IODra taammüm etti. tiji için ifimiz biraz ıarpa ur-

Möty6 HanHn uzun 11llardan-- mıftır. 
beri Amerikada oturduğu için Havrar F•cla•ı .. 
Amerikanlatmııtır, Fransızcayı Dün.>ada d6rt tllrlil haYyar 
1 ıgiliz ve Danimarka lisa Jann-- vardır. Eirinciai (Beluğa) balığın· 
dan karıttırarak tı•rip bir tekilde dan çıkar. Taneleri kllçllktllr. 
kcnuımaktadır. lkindsi (Mersin) bahtından çıkar, 

Ve birden• tenelerl bnyilktür. Üçllnciisll 
- Dünyada taze hav ar bu• Schipp, dördüncllıll de Sewruya 

w • • • • .Y • balıklarmdan olur. T •neleri orta 
IUGmadııını da bılir mıa.aız? diye blldlktedir. Hangbini tercih 
aordu. d .. ? 

• e eQIDIZ 
Bu cilmle Jtzeruade bir bom· V -n. dört tab k "· 

b . . -, M• ( H e uuume a aza1.u. 
a team yapmlfb, vayl an- - Bllyük tanellleri, dedim ve 

ıen ) ili\ e etti: elimi azathm. Derhal tuttu: 
- Evet taza ha"Jar yoktur, - Hnyar öyle yenmez biz 

meğer ki, Saumoa balıpn.n kf rnı •••••••· .......... _ .......... - .................... __ 
derhal açılıp yumurtua çıkarıla!! 
E u, encak tnuk yumurtAıına 
benzer. ( Lindber ) gelH, (Aatra
ıan )dan bir tayyare haYyar alıp 
( Nevyork ) a 16türse, kötürdn;a 
mal yine bayattır. Ruılar en e>I 
havyarların• • M&leuol adım Ye
rirler, halk bu lU bir firma is1DI 
aanır. Halbuki az tuzlu demektir. 

Slze az 4tYYel dOnyanıa her 
taraf nda ha•yar bulundutunu 
IÖ) le mitti• ya, timdi laminl de 
••yayım. Meıell Amerikanı• 
Hudaon nehrinden çıkan bahklana 
ı.,vyan fevkalldedir. ' Bir balıkçı 
bir mikt l r çıka'1p bana ıetirm:,. 
ti. F.at öğrenmek için aoruyordu. 

..... Sen -k•dl bayYanm ı.aça 

........ 
iLAN NTLARI 

, _ a...ı ... ı. .... ..... ,. 
"' ..,,,,... ilci .,,,. ,,, 
(-'l•) .... ,,P. 

2- S.•I••• ... 61r ...,,_ .,. ,,. """ ,.....,"' 
yfa uyfa aayfa Myfa 1Jiter Boa 
ı 2 S '· S J•rler ..,,. 

400 8IO aoo tOO 90 M 
ı Kıt. Kq. Krt. Krı. Kl'f. Klf. 

ı J~:•ır ,..u_,. ....., ,., .. ,, .. ,,.,.,. 
4- la.. .. ..,. ,,..,., ......... .... ... ..... , .... 

Ruıyada kendi 
fabrikamızda ça· 
lııırken koca• 
man bir katılı 
façma Oduma 
IOkup çıkr 
nrdık. Havyar 
btaldaa akar 
..... •• u 
miktarı 1ap .. p 
kahrcla, bana 1a
ı.rclak. Şanublll
m ld, •• .,...... 
- IJI inama fıç .. 
mn ortuma top-
lamrl,. 

Yayq J•ftf 
laa9JU'Cl)ata da 
ahpyoram. O, 
dewam etth 

- Dkbahar 
pUp te nehirlerhJ 

buzlan ç6stllme
J• bqladıtı &a• 

man dltl balık· 
lar JU•urtalarım 
dereye koyuy .. 

rlrler, erkek bahir. 
lar da bu ya-

murtalana llzerine 
ul'dınrlar. itte 
en iyi havyar 
bu yumurtlama 
zamanından enel 
alınan ha91ardır • 
Fakat bahklan 
diri diri tatacak, 
bnum raracak. 

Ruı çarlarıma aamaaaada, ba 
hayYan ancak çok zensln olanlar 
yiyebllirlercli. Muell 20,000 tue 
Som bahtı (Saumon) yumurtlama 
zamanından bir a7 enel tutulurdu, 
varillere konulurdu, IODra volkaa
lannda gemilere konularak da-
blle• naldedilircli. 

Yumurtı,yacakı.n a ... a pkm 
kanoları açılarak haYJarlan y_.. 
lirdi, lenetlne doyulmudL 

Halka gelince; o, bllclijlmiz 
adi ha~yarları yerdi. Hatta bir 
vakitler ecnebi memleketlere bile 
Ruıya kadar ya11lnufb. Hambms 
limanmcla Alman ameleyi ..... 
dUm, ekmeiin lzeriae .._ek 
yerdl Çllnkll domu aacupadan 
ucuz bulurdu. 

O, aalabrken, ben 6nlme 
çekdfiim cllrt tabaitn lenetlerbd 
mukay... De mqplcltlm, l»lr 
aralık renklerine dikkat ettim ı 

- Niçia fU tabajuald açalı. 
abtırtıııllnld koyu? diye aorclu-. 

- Rengia ehemmiyeti yoktur, 
dedi. BıaLtıa fada tath olup ol
muına fire n•tl koyu ftJ• 
açıktır ••• 

Her ne üe azizim, fabrikama 
adını Romanofluktan çıkanaydım, 
belki itim boaul•ucla, amma 
1apamadım. 

H.L 
Şuruıaı ili•• edelim: Batla 

l•taabulda •ablan Ye baza dik· 
klnlarda (Rua) ismi Yerilen 11a.,. 
yarlar billiatiana ve tuaemea 
Tlrk •alıdır, yabaacı laaYyardaa 
farlmzdır. Eberlyetle Kwlınaak. 
Y etiJarmak atızlanndaa ,.ur. 
Miktara m••lekete ldfitlir, blnm 
tllkkat ........... wa.,.ıwn 

Ka1'İ Mektupları 

' 
' 

Halk Ve 
istimlak 
işleri 

Ekaerl Anadolu kaaabalarıncU 
hendese eaaalanna riayet edU• 
rek yapalmıı sokak ve caddeleıi 
tqadlf edilemez. Hemen büt 
babalar pllnmdır •• itan 
JerAa• Hbebl de Otımanb b 
ki1Htlaia Anadoluyu ktllll 
ihmal etmfı olmamdır. O.m 
ama••nda Aaadolada Beledi 
nlaliJderlae eberlyetle bqa 
nida ola•lar ıetfrlllr, bittabi b 
lar da fg lflerladen aalamada 
lan için belediye lflerlnl Alla 
laaftle eder, otarurlarcla. Anad 
kaabalaruua Clmbarlyet de 
riae kadar beledi imar sinne 
olmalaruua baflıca Hbep ba 1 
Camhmlyet deni bqladı 
ıonra halk Beledl1• nlılllde 
de •lmkln pldup kadar • 
ellere te•dl etmft ye babalar 
Hledt laldpf baflam•fbr. 

Bup Anadolu kaıabalann 
10-11 aene eneline nlabetle blJ 
bir deilflklik pse çarpar. F 
imar iti babaların, bilhaua ı 
kaklarm •kiden pllam yapıl 
olmam ylt:llndea pek mltkll o 
makta, beledl1eler pek bil 
mikyaıta latlmllk yapmak za 
retiode kalmaktadırlar. Oturdu 
lan 11.aa)alana allzellepıeli 1 
bu vadide hallan da beledlyel 
kolaylık ptermelerl. hadd 
8fU'I iatl•llk bedeli iste••• 
11aama. 

ni 
Armutluda b.. ll8lfh Wr 

aektep ..,c1ar. ilk mekteW 
na çocuklardan ancak 3çl 11ta1• 
balda tahllle cle•a• edeb111114tkh. 
dltwlerl tab.UI baralmaktacbr 
Ban• Hbebl lltubuldald le 
•ekteplere kaycledllememelr, 
ntll meldeplerla leyll lcretl 
ele w., ..... ldecllr. 

Maamafih Armutlalular 1 
tanlye eclllecek bir 1ol Yardir: 

Anllltlulular latanbalda blJI 
c• bir•• ldnlular, ._ m tal 
be pamiyonu haline ptlrlrler, c 
culdana lbtlyaçlarma karfalanc• 
yani ca-.rlanm ,.a,. 
yataldanm dl&eltecek bir b 
•• bir .-k hismetd de teda~ 
.-.ı ... çocaklanm hem kola1 
b.m de acmca okutmak, .ta 
lise tala.UIWI Yerdirmek im 
.... ...... o1acaldarclır. . 

Silimd8 ıL Dmil Beıe: 
MektabaBaıa alclak. T .. •llktl• 

edem. llaf...a adrıllal&la 1111411•. 
rllmelinl rica ederiz. 

* 
Bafrada Buma EfeıadiJ• 
Mektubun .am detU. .. , .... , ....... ,.. 
BafıaU Kaatlıla oihı 4li Bfe1aıcU3° ,_ 

Gueteler apk iatlda 
mesler. latidama Dahiliye V 
letlae ılnderlnls efendim. 
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27 Birinclteşra 

DünküMüsabakalardaGalatasarayVe 7-2 Yendi 
F enerbahçe Takımları Kazandılar Birincilik Kime Kısmet Olacak? 

Dun ıehrln llç aahaıında llk 
maçlarına davam edildi. 

GllnUn ehemmiyetli addedile

bilecek oyunu Galatasaray· Vefa 

. takımlarının kartılatmaaı ldl. Ve
falılar geçen ıenekl lik maçlarında 
en kuvvetli takımlarınızın çok 
tehlikell rakibi olduklarını göıte

recek maçlar oynamıtlardı. Bu 
sene de var kuvvetlerile futbola 
aarılmıılardı. 

Taksim ıtadında yapılan bi· 
rinci takımlar oyunundan evvel 
yapılan B takımları maçını Gala· 
tasarayhlar 9-0 gibi mUhim bir 
farkla kazanmıılardı. 

Ayni kulüplerin kllçUkler ma· 

çında da yine Galataaaraylılar 

2-0 galip geldiler. 

ikinci kümeden, Topkapı·Hildl 
oyunu 2·2 beraberlikle neticelendi. 

Bu oyunlardan ıonra Galata• 
saray birinci takımı ile Vefa birinci 
takımı ıahaya çıktılar. 

Galataaaraylılar bu menimin 
bldayetindenberi çıkardıkları kad· 
rolaranı muhacim hatlarına aldık· 
lian yeni bir oyuncu Ue dejl.

tlrmltlerdl. Vef ahldr da mutat kad· 

rolarlle çıktılar. 

Oyun başlar baılamaı hllcuma 

ıeçen Galatasaraylılar haftalar• 

danberi güzel oynayan merkez 

muhachıleri ıayeslnde Vefa ka· 

leılni birkaç kere ziyaret ettiler. 

Vefalıların fasılalı hncumlara 
pek mevzii ve birkaç oyuncunun 

şehşi gayretine mlinhasır kaldı· 

ğından neticelenemiyordu. 

Bu dearenin ilk dakikalarında 

aatdan inen Galatasaraylılar, aağ· 
açıklarının gllzel bir vuru9lle ilk 

aayılarını kaydettiler. Bu golden 

sonra Vefa müdafaası biraz sert 
mlldahalelcre başladı. Ayni ahen· 
te uyan Galataaaraylılar daha 
fazla sayı çlkarmak ihtimallerini 
uablyetlerlne feda etmiı oldular. 

Birinci devrenin ıonu 1·0 Ga· 
lataaaray lehine çaldı. 

ikinci devrenin başlangıçların· 
da mtltevazln bir oyun çıkaran 

Vefa muhaclmlerl beraberlik fır· 

satlarını birkaç kere elde ettik

leri halde muvaffak olamadılar. 

Galataaarayhlar da asabiyetle· 

rine kapılmıı olarak oynadıkları için 
bir golden fazl&1ını yapamadılar. 

Oyunun ıonu birinci devrekl 
l·O vaziyeti değiştirmeden geldi. 

Neticede, geçen hattaki maç· 
larda göıterdikleri muavaffakı· 

yellerini ortaya koyamamakla be· 

raber, çetin bir rakibi bir gol 

farkla da olsa yenen Galatasaray• 

lılar bu seneki lik maçlarında 

lmitll YaılyetlerlDl boımamlf 

oldular. 

Burta, 27 ( Huıuıl) - Türki
ye Futbol birlncililderi müsaba
kalarına dnn devam edildi. Kala· 

minlerin yanlııhğını ortaya koydu. 
ÇUnkn Be9iktaıın atbğı gol ade
di bir hayli fazla oldu. Oyun iyi 
bir cereyan tarzile başladı. 

Beılktaş takımı daha ilk da· 
klkalarda blkimiyet vaziyetini 
ele aldı. Zaman zaman ortadan 
ve iki yandan lnkiıaf eden Be
tiktaı hücumlan tesirini gösterdi. 
Çok geçmeden ilk gol oldu. Bu 
golden ıonra Beşiktaş takımı 

ikinci ve liçUncil golünil de çıkar· 
dı. Buna mukabil Samsunlular da 

Dif11lcii ıruıçlard•ıe bir Eat•.,.laıte 

balık bir seyirci kntlesi mllıaba· 
ka esn&1ında hazır bulundu. Dlln
kD maç lıtanbul mıntakaıı ıam· 
piyonu Be9itaş•takımı lle Kara· 
deniz ıampiyonu Samıun takımı 
araaında yapıldı. Maçtan evvelki 
tahminler Beşiktaıın lehine idi. 
Fakat Samıun takımının mahiyet 
ye kuvvetini bilenler, aradaki 

gol ıayılarının pek o kadar farklı 
olmıyacaiJnı ileri allrUyorlardı. 
Fakat vaziyet ve netice bu tah· - -·-----

çok çalışıyorlar, fakat gol çıkar
mak kolay olmuyordu. Oyun bu 
suretle Beşlktaıın hakimiyeti al
tında ıona ererken Samsun iki 
gol atmıf, Beşiktaı ise yedinci 

gollloll yapmış oluyordu ve neti• 
ce bu vaziyette bitti. 

Fenerbehçe Stadında 
Fener bahçe takımları dllnktl 

oyunlann en talili teı•kkllllerl 

olarak gözüktü. Muhtelif Uç ta· 
kımı sahaya çıkan fenerliler Uç 

müsabakayı da bUyUk farklarla 
kazaumıya muvaffak oldular. 

Fener ıtadında yapılan maç

ların neticeleri töyle olmuştur: 

Fenerbahçe • Beykoz birinci 
takımları ınaçıQ& FeaerWer .. 10-2,. 
yani iki •ayıya kal'fl OD aolle 
bitirdiler. 

8 takımları maçında da F e

nerlller Beykoz 8 takımma on 

gol attılar YO hiç bir gol yeme

den maçı bitlrmiye muvaffak 
oldular. 

Ateı • GUneş kUçllkleri ile 
Fener kUçükleri müsabakası da 
Fenerlilerin lehine 2·0 bitti. 

ikinci kümeden Altınordu ile 
Anadolu takımları araaındaki 

oyunda Anadolu kulUbll l·O galip 
geldi. 

Kastamonuda 
Büyük Bir Güreş M .. sa
bakası Tertib Edildi 

Kastamonu, 25 (A.A.) - Kas· 
tamonu Halkevi içtimai yardım 

şubesi tarafından İkinciteşriain 
ikinci Cuma günü büyük bir peb· 
livan güreıl tertip ecH mittir. 
GUreıe iıl::anbulun ve komiu vilA· 
ydlerln tanınmıı büyUk pehlivan· 
hırı da iştirak edecektir. 

Elbüstanda 
Güreş 
Müsabakaları 

ElbUıtan (Hususi) - Burada 
bet gUn devam eden gUret müsa· 
bakaları yapılmış, güreşi Meclisi 
Umumi aıaıından ve namdar 
pehlivanlardan Mehmet B. idare 
etmif, kazananlara miikAfatlar 
verilml,tır. Birinciliği Ambarcıklı 
Himmet, ikinclt:ği Kara, UçllncU· 
lnğtl de Aglıcalı Ali pehfü•anlar 
kaıanmıılardır 

An karada 
Ateı •Güneş Takımı 4 - 1 

Mağlup Oldu 

Ankara, 26 (A. A.) - lıtan
buldan aelen Atet • Glineı takımı 
bua-Gn Uk oyununu Ankara gtıcl 
Geoçlerbirliği ile oynamıthr. 

Maçta oldukça kalabalık hazır 
bulunmUf, Adliye, GnmrDk ve 
lnhlıarlar Vekilleri de gelmitlerdlr. 

Oyun 1aat on beşte baıladı. 

Bir 
Kadın 

Oyunun dördllndl dakikaıında 

ı Ateş - Güneş gençlerin kafa p&1larlle kale ön· 
lerlne kadar inen top en aon Ali 

I
Ba/ıke~ire Rizanın bir ayak darbeslle gol• 

tahvil edildi. 

Şampiyon Gidecek Mi? Albncı dakikada, Ateıgtıneı 
Varıova, 25 (A.A.) - Japon Balıkealr, (Huıuıl)-Ate.-GB· ikinci bir ıol tehlikesi daha ge-

spor mahafilinin daveti Uz.erine neı takımının Balıkealr• gelerek çirdi. 
b 40 ıncı dakikada Ağdan ıl1· Japonyaya gltmiı olan ve hilen idman Blrliğile lr maç yapmaaı ratle ilerliyen Selimin kısa bir 

·orada ikamet etmekte bulunan etrafında bir teıebblla Yardır. k i 
1
,. 

kadın Leh şampiyonu Valaal Eviç, Her iki kulüp muhabereye 
paaından Mnnnr l ine ~o u 

ath. 
yeni bir 250 metrelik yarıı cihan baılamıı ve umumiyetle mutabık 

44 
llnctl dakikada ıağdan Ye 

rekoru kırmııtır. Klotoda kırılmıı kalmıtlardır. Son bir nokta da uzak bir yerden SeJAhattlnin ıUtD 
olan bu rekorun eski ıahibl İngl- halledildikten ıonra Cümhurlyet kalecinin elleri araıından kaça• 
liz Edvardı idi. Valaıl EYlç 250 bayramında Birlikle maç yapmak rak gol oldu, bu ıuretle birinci 
metre meaafeyl 32,3 1aniyde katet• tızere Balikealre geleceklerdir. Bu devre 3 • O gençler lehinde bitti. 

miıtlr. Kendiıi, bu Pazar gtlnU maç için burada daha ılmdiden ikinci devrede iki taraf birer 
Tokyoda yapılacak olan Leh· Ja• mllnakqa ve dedikodular baı· gol atarak oyun 4 • 1 Ateı,Une-
pon maçına iıtlrak edecektir. ~g~ö:.:•:.:te::r.:m::lf:.:t.:.:lr ..... ,-----------'=i•-~yhlnde blttl. 

Spor 
Haftası 

Balıkeıir, (Husuıt) - İdman 
Birliği ile idman GUcll bu hafta 
buyuk bir ıpor gUnU yapmıılar

dır. Bugünde birinci, ikinci, 

llçüncU takımlu futbol maçı ya• 
pacaklardır. 

Ayrıca iki kulüp atletleri de 

karıılaıacaktır. 

Eskrim Blrincillkleri 
Buna, 26 (A.A.) - Türkiye 

eıkrim birinciliklerine lılirak et· 
mek llzre lstanbuldan 14 idmancı 

buraya ıelmlftlr. 



8 Sayfa 

TO 
N'o: 73 

Gaz kapaklarını kaldırıp kaldırıp 
indirdikten sonra açarak ve bir müd

det biç kırpmıyar k, artık ona uy 
kular haram olduğunu, kirpiklerinin 
kavuımıyncnğını bildirişler... Bir 
g özünü kırptıktan sonra yana 
l:takarak, o taraf tan bir gelen 
olduğunu sezd'rişler ... G lllUmseye 
gülümseye, bir karşısında oturan 
kadın , bir Tombula bakıp mu· 
vacehedek'nin yabancı olmadığını 
lşrap edişler .• 

Kaşın bi ini oynatarak ( bir 
liihze başka t arnfa bak) ikisini 
'Oynatarak ( aman görüleceğiz ), 
yay gibi gerip çatarak sıkıntıdan 
bunaldım parolalarını vermeler ..• 

Ne güzel şeysin &eni makıa• 
dile dudak ısırmalar... VaJlahi 
olur kafir değilsini) i ifade eden 
dudak emmeler .•. 

(Seni gidi yatamaz!) diye sağa, 
aola bat ımllamn... Bir kimse 
yaklaştığını haber verirken bir den 
baı çevirme ... (Ne zalim mahlO:k
ıun!) Demek lstiyerek biraz ek
ılce yüzle gerdan kırma ••• Bu ha· 
reketiai n lat fe olduğunu bildire· 
rek hemen glllümseylp omuz. tit· 
retme .•. 

Ve birden, gayet melül, mah· 
t:un, muztarip bir hal... 

GöğsUnil kaldırıp indirerek, 
aık sık nefes almalar... Knfasını 
arkaya dayayıp gözlerini kapa· 
malar ... 

Vehbi Bey, artık dilnyayı 

unutmuı, kiaıseyl gözO görmiyor, 
kaplumbağa yumurtasına bakar 
gibi arabanın penceresine bakı
yor, yanındakiler: 

- Efend'm, alt ettiği adam 
oyuncak değil, hem dağ gibi 
genç, hem de kaç senelik peh
livan. Tonıbulumuz b elli etmiyor 
amma galiba tlıti, fazlaca yorul
du. Bırakalım da biraz din\enaint 
Diye fıııldaşıyorlar, beyin raha· 
tını bozmıyorlardı. 

Kupadaki dilber, lıaretln ar
dını, arasını kesmiyordu. 

Elile batını düzeltir gibl ya• 
parak selimlar mı vermiyordu? .. 

Parmağını ağzına göttırilp (Sa
na bir ıözllm var!) demek ml iste
miyordu ? .. ikide bir, göğsUndekl 
madalyonu göıtererek ( Resmin 
olsıt boynumdan çıkarmam!) de
mlye mi bil6 getirmiyor du 1 

f'embe ipek mendili gözlerine 
tutup ağlamaklı olduğunu bildir· 
mek iıterken bir gözllnünl üstünde 
tutup ( ah, seni keıke görmesey
dim!) Diye iç çekiyor,blrden öbUr 
yana d6nüp yahut arabanın arka 
penceresinden bakıp gözetliyor
lar endişesile mendlll burnuna 
götnrüyor, kimsenin glSrUnmediği
ni, bot yere korktuğunu anla· 
yınca o anda yUzll gülüp inci diı· 
leri meydana çıkıyordu. 

Mendil f aslandan ıonra rugani 
el çantaaından, kllçilk, 1edefll bir 
yelpaze çıkarm1flı. 

Y elpazeyl ıakağına glStllrtıp 
p!k dtıılincede ve UzllntOde ol• 
duğunu iıaretten sonra, ucunu 
kalbinin nstnne koyarak ( içim 
yelpazelenmiş gibi ateı aldı ! ) 
diye göz bayılbyor, takatsiz bir 
yana yaslanıyor, birden ıUkinerek 
ve kuvvetli kuvvetli ealhyarak 
(Hayır, bu ateıin sönmesini iat~ 
mem. O yansın, ben ııbrabına 
razıyım! ) fedakarlığından da geri 
kalmıyordu . 

Mu a yen fasılalarla çarşafın 
:;.ellnü kaç kere çekip çekip dli· 

SON POSTA 

Reslmll BUyUk Mlllf Roman 

L MiRASYEDi 
Yazanı 6ermet Muhtar 27 - 10 - 9M 

r şaretler Ç kıy r •• 

Çırpıcı sımıılarmdan: Bir ayak berber 

zeltme; yAni yine buluşmayı rica .•• 
Tarak sık l ık alAmeti ya, çıka· 

Hergün 

Bilen De . 
~öylüyor, 
Bilmeyen De .• 

« -
( Bnıtarafı 3 uncu yOzde ) 

«- Eğer Batvekil bu teıeb
bUıUnde ısrar ederH kabineyi 
düıüreceğiz.,, 

Buna karşı M. Dumerg iatif a 
tehdidinde bulundu, fak at sesi 
biraz daha kısık çıktı. 

Şimdi soracaksınız: 
- "M. Dumerg Kanunu Esaside 

nasıl bir deği~iklik yapmak istiyor?,, 
Anlatalım: 
Fransız konatitOsyonunda hll

kumet, yani icra kuv•eti, Meb'u
san Meclisini feshetmlye doğru
dan doğruya salahiyet aahibl 
değildir. İcra kuvvetinin gayri 
mes'ul reisi olan Cumhur Reisi 
ise, Meb'uaan Meclisini feıhetmiye 
bir şart ile salahiyet sahibidir : 
Bu huıusta Ayan Meclisin· 
den muvafakat cevabı almak. 
Fakat }ıllar •ar ki FranH 
birçok siyasi buhran geçirmif, 
kabineler iskambil kiiJdı gibi 
biribiri ardına Jenllmİf, hiç
bir Cumhur Reisi bu tek 
ıartlı aalihiyetl kullanmak tecri
beainde bulunmamıştır. HattA 
buhranların en çetinlerl kendJ 
Cumhur Reisliği zamanında pat• 
lek veren M. Dumerg bile bu 
snlnhiyetinden iatifade etmek te
şebbüsUnde bulunmamışbr. Çnnkil 
Fransada, kendisini Meb'usan 
Meclisinden ayrı görmiyen Ayan 
Meclisi, Meb'usan Meclisinin fes
hedilmesl!ıe muvafakat etmez. 

Şimdi M. Dumerg, Meb'usan 
Meclisini dağıtma ulahiyetinin 
Cumhur Rei ine kayıtsız ve ıartsız 
olarak verilmesini istiyor. 

Bu suretle hükumetin meclis 
karşısında kuvvet sahibi olacağını, 
neticede siyasi buhranların azala· 
cağını ileri sUrliyor ve diyor ki: 

" - Eğer Cumhur Reisi Meb
usan meclııini doirudan doiruya 
feshetmek salahiyetine aahlp 
oluna mecli11, kabineleri arka ar• 
kaya devirmekten korkar. Çiinkll 
lkl kabine biribiri ardına devril
diği takdirde Cumhur Reisinin 

np çtkarıp gösterme; yAni sık sık 
tesadüftil temenni... Peçeyi kaç 
defa kapayıp kapnyıp açma; yani 
ertesi cumaya Çırpıcıda yme 
raıtlaımak arzusu ... 

Vehbi, göz knmaşhrmada, gö
nül avlamada bu derece mahir 
olan bu afacana, alık Saf ai gibi 
ağzı açık, gözleri kaymı~, yutkun
masını bile ıaşırmıt bir halde, 

bayii baktıktan sonra nihayet 
kendini toplamıf, zendost ve eski 
kurt dalkavuklarının verdiği 
derslerden habrında kalanları, 
yalan yanlıı, ınşkın ıapalak tat
bike koyulmuıtu. 

Arlık o da -.ildadeslne bilmu• 
kabele işaretlere baılamııb. 

( Arkaaı var ) 

«Açık Kapı» Meselası 
Vaıington, 26 (A.A.) - Amerika 

hOkumetf, Mançuri hllkQmeti tarafın
dan bir petrol lnhiaarı ihdu na mll
tealllk olarak Japon hOkGmeti nez
dinde teıebbO•lerde bulunmuttur • 

Amerika hükumeti, bu inh·unn 
Amerikan petrol kumpanyalr:.rının 
menııf ılne mugayir, dokuz devlet 
muahedenamealnln derplt etmekte 
olduğu (<?çık kapı) •iyasetine muhalif 
olacatı mlltaleaaındadır. 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞlRKETI 
fatanbul AcentahA'ı 
Uman Han, T elefonı m1928 

Yapur11 t8 
T. HYeJ 

Pazar ıtınO aaat 20 de Galata 
rıbbmından kalkacak. Gldltt•ı 
Zonpldak, lnebolu, Ayancık, Sam
aun, Ünye, Ordu, Gireaua, Tirebolu, 
Gnıele Trabzon .,.. Rizeye. D8n0t
te bunlara lllveten, Of ve Silrme
neye utrayacaktır. 

Karabiga Yolu 
CUMARTESi 1 ÇARŞAMBA 

•Gnlerl aaat 20 de Tophane rıhh
mından bir Yapur kalkar. Gldlt u 
d8nOıte mutat iakelelere utrar. 

IZMIT YOLU 

meclisi feshedeceğini bildiği için 
gemi azıya almaz, yani k~ndl 
mevcudiyetini tehlikeye koymaz. 
Bu suretle kabineler devamlılık 
mazhariyetine nail olur. ,, 

Hakikati söylemek IAzımgeline 
bugUn Fransadan daha demokrat 
otan lngilterede devlet reisi olan 
kıral Avam Kamarasını feshetmek 
salahiyetine aabiptir. 

Fakat bizim bazı muharrir ar• 
kadaşlar Fran1&da M. Dumerg'ln 
yapmak istediği iıl, ya kavrıya· 
madıklarından, yahut lif olsun 
diye, büabiltiln baıka bir kıhkta 
göıteriyorlar. Buna da blrbvıka 
zaman döneceğiz. 

GİZLİ SEVDA 
İRENE DUNE 

A LI GETiR 
Vahşi hayvanlar arasında geçsn filimlerin en muthiş1 

Birinci teşrin 27 

Suikast Tahkikatı Yapılırken .• 

Üç Nüfus Tezkereli Bir 
Tahri ı Y ı 

( Bııştnra.fı 1 iooi yüzdo ) 
kuvvetlendirecek hiç hir ipucu 
ele geçmemiştir. 

Yu oslavyada 
Belgrat, 27 ( Husu•i ) - Yu

goılnvya zabıtası suikast tahkika· 
bna büyük bir ehemmiyetle devam 
etmektedir. Yeniden Zngrep ta
raflarında bazı tevkifler yapıldığı 
haber alınıyor. Zngrepte suikast• 
ten birkaç glln evvel ortada gö
rünen bazı kimselerin suikatten 
aonra ortadan birdenbire koybol
duklannın nazan dikkati celbcttl• 
ğl bildiriliyor. Bunlarm nereye 
savuımuı olabilecekleri üzerinde 
ehemmiyetle durulmaktadır. F ran• 
sade yapılmakta olan tahkikat 
neticeleri de göz önllnde bulundu
rularak suikast ıebekeıinin çok 
geoit olduğu anlaşılmaktadır. 

Yeni Bir Tevkif 
Paris, 27 (Hususi) - Fransa· 

nm lsviçre hududuna yakın olan 
Grenobl şehrinden bildirildiğine 
göre orada Fransıız zabıt sı tara• 
fmdan Luci Klskardo isminde bir 
ltalyan tahrikatçııı yakalanmıştır. 
Zabıta bu adamın Marsilya sui
kastinden sonra takındığı tavır
lardan ş phelenmf , bir aralık 
bu şüpheli ndam ortadan kaybol• 
muı, fakat cUn bir kenar mahal
lede görülerek tevkif edilmiştir. 

Üzeri arandığı zaman Uç tano 
sahto nUfus tezkeresi bulunmuı· 
tur. Bu adamın suikastçilerle 
alakası bulunduğuna dair bazı 
lpuçlan da elde edilmiştir. Zabı· 
tanın sorgulanna sarih cevaplar 
verememesi bu yoldaki fllpheleri 
takviye etml§tir. 

-====-=== 

Bir İstatistik Cetveline Göre .. 
( Baıtarafı 1 inci yüz 6 ) 

sinesinden uzaklaşamadı. Yine 
:ıaman zaman ıevgili İstanbulda 
bet on evi birden yalayıp kül 
eden canavar dilli, alev gözlll 
yangınlar ıaha kalkıyor. Hatta, 
elimize geçen bir istatistikten 
anlayarak söyliyellm ki aart itfa
l ye teıkJlAtındao sonra lstanbulda 
yangın seyıH bir hayli artmııtır. 
Bu lstatiıtik cebeli 923 aene-
ıinden 932 tene ine kadar 
dokuz yıllıktır. 923 yılında 
lstanbulda " 150 ,. kadar yan• 
ım çıkmlf, ertesi 924 yılanda 
ba -~ ç~alarak 260 olmUftor. 

925 yılında latanbulda d ha az 
yangın olmuı ve 192 sayııında 
dayanıp kalmıştır. Ancak ertesi 
926 senesinde ya~gın sayısı 432 
ye ytıkıelmiftır. 921 de çıkan 
37 4 yani!D• mukabil arteal 928 
senesinde 385 ve 929 senesinde 
ise 495 yangın çıkmıthr. 

930 seneılnde 466 yangın, 
931 yılında 457 ve en ıon 932 
senesinde de (530) yangın olmuı· 
tur. lstatlıtikte yangınlann ıebep
lerl de ııralanmıtbr kl lıtanbulu· 
muzda eD çok •oba ve ocak· ku
rumlarının parlamaaı yllzUnden 
yangın çıkıyor. Bu yUzden 930 

senesinde 114 yangın çıkmıf, 931 
de 98 ve 932 yılında da 147 
yangın olmuıtur. Bundan sonra 
da s6nmemlt kibrit veya sigara 
atdmaaı yüzünden çıkan yangın
lar geliyor ki bunların &ayısı da 
bir haylidir. Fakat bu istatistik 
cetvelinde bizim asıl tuhnfımı:ıa 
giden ve hayretimizi kabartan 
meaele, itfaiyeye yalan yere yan• 
gın haberJ Yerilmeıldir. 

Hatta okadar ki bu yangın 
yalancılığı da yangın sayuı gibi 
her sene artmaktadır. Bu yalan• 
cılıjın aebebini çok araıbrdık, 

Belki lıtanbulda yalancılann 
sayısı her sene biraz daha çoğa• 
lıyor ve belki de itfaiyeye kızgın 
Jdmaeler türüyor. 

932 ıeneainde itfaiyeyi yalan
dan yangın haberi Yermek sur .. 

tile kandıranların aayıaı 31 kiti 
idi. Erteıi 924 yılında l 2 kiti 
itfaiyeye yalandan yangın haberi 

vermif, bu adet 931 aenesinde 
daha çok artarak 50 Hyııını 

bulmuttur. 
932 ıenealnde fıe yalancıktan 

yangın haberi Yerenlerin ıayı11 

62 ye ç.ıkmııhr. 

Hile Yapan Fabrika Sahipleri I 
( Baıtarafı 1 inci ynı:de ) 

durdukları halde birinci sınıf 
fabrikalara verilen muafiyetlerden 
iıtifade ettikleri görUlmUştUr. 
Öğrendiğimize göre bu milesae
ıelerin vaziyetleri alakadarlarca 
teıbit edilmit ve ıınıfları tenzil 
edilmek fizere lkbıat Vekfiletine 
bildirilmittir. 

Diğer taraf tan bu meselelerin 
tetkiki ıırasında mUhim bir nok· 
ta da dikkaU çelmiftir. 

B•t beygir kuvvetinden fazla 
motör bulunduran fabrikalann 
imal ettikleri maddelerin sabfl 
tızerlnden yüzde 1 O nlsbetlnde 

muamele verglıi alınması dolayı
alle birin el ııoıf a dahil bulunan ban 
fabrikalarm, ikinci ıınıf a indiril· 
melerl için müracaatta bulunduk• 
lan g6rlllmUıtUr. 

Teşviki Sanayi kanunu hllkthn
leri mucibince, muayyen mıktardan 
az amele çalııtıran ve motörleri
nln kuvveti (10) beygirden aıağı 
dilşen müesseselerin ıınıflarını in· 
dirmek icap etmektedir. Bina• 
enaleyb, ikinci sıoıfa dil..-

rek ve (5) beygir kuvvetinden 
fazla motör bulundurmamak su· 
retile muamele yergisinden kur
tulmak · endişeılle yapılan bu mU
racaatlar ehemmiyetle tetkik 
edilmektedir. Muamele vergiıin-

den kurtulmak kayguslle ban 
mUesaeselerjn tesisatlarını ikiye 

ayırdıkları, fabrikalannı ayrı ayn 
mahallerde çalışbrdıklan glSrUI· 
mnıtnr. 

Bu vaziyet hem memleket g .. 

nayii için, hem de hazinenin men• 
faati noktaaından çok :ıarath gö
rtUdilğll için allkadarlar, bu 
mevzula ehemmiyetle meşgul ol
mıya batl8D11flardır. 

-··· .. -··------
Cumhuriyet Bayramı Şerefine 

Şimdiye kadar vUcude geti
rllmlyen en bUyUk bir phese 

GÖRÜNMEYEN ADAM 
Önümildekl Puarteıi annua

den itibaren 

MİLLİ SiNEMADA 
~·---. başlıyor. 41 __ _, 
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=======·Ziya Şakir <==============================" 
Kuvvetli Bir E ir, Kaçan Askeri 

Süngü Muharebesine Çevirttirmişti •• 
Genç kumandanın 5nUnde, 

timdi birdenhire enteresan bir 
harp sahnesi açılmıştı. LAkin bu 
sahnenin manzarası, çok diltkat 
ve ehemiyete oayan bir vaziyet al
mıştı. Conkbaymnm cenubundakl 
261 rakımlı tepeden, Conkbayırı· 
na doğru asker müfreıeleri koşu
yor; görllnfiıe nazaran bunlar 
kaçıyordu. 

Mustafa Kemal Bey, derhal 
bu askerin annne atıldı. Kaçan
lardan birkaç tanesini yakaladı. 
isticvaba başladı. 

- Çocuklar!.. Nereye kaçı-
yorsunuı? .. 

- Efendim.. DUıman ..• 
- Nerede? .. 

Askerler, 261 rakımlı tepeyJ 
gösterdiler. 

Mustafa Kemal Beyin vaziyeti, 
ciddi bir tehlikeye girmi ti. Çtın
kli, şu anda düşman, kendi s· 
kerlerinden ziyade onun yakinhıde 
ldL Ani bir hücumla etrafı çevrile 

bilirdi. O :ıaman, • bu vaziyetten 
haberdar olmıyan - alaymm, pek 
fena bir akibete uğraması muh
temeldi.. Halin bu kadar vahtm 
olmasına rağmen, Mustafa Kemal 

Bey, soğukkanlılığını biran bile 
kaybetmedi. G5zUne ilişen firarı 
efradı derhal etrafına topladı. Uç 
beı kelimeden mftrekkep a&zle 

onlara TOrk askerinin dUımandan 
kaçmıyacağını anlattı. Aıkerin 

biri, ağlamak derecesinde bir 
teessür ve hicapla: 

- Efendim, kaçmaıdık amma, 
cephanemiz kalmamııtı. 

Diye mınldandı. O zaman 
Mustafa Kemal E ey : 

- Askerin son silahı, silngU
ılldür. Cepnneniz yoksa, aUnglinilz 
var... Aoker !.. SUngU tak.. Yere 
yat. 

Diye bnğardı. Bir dakika ev• 
Yel, ıuursuzlukla \•azifesini unutan 
asker, timdi yalçın birer koya 
parçası gibi yere yatarak düş
manı beklemi} e bnşlamışh. 

Bu emir tam zamanında ve
rilmişi". Çünkü birdenbire mey
dana çı1<an düşman aslcerlerl, 
bu derme çatma kuvvetin yere 
}'attığım görür görmez, onlar da 
korku!armdan derhal yerlere ya
tıvermiş erdi. Dfi~man, bir an için 
rır.ırsı\mıştı. itte bu, (bir an) la· 
tikbnlin en bUyUk kumandanına, 
ebedi bir şöhret kaıandırmıştı. 

Cepaneden tamamen mahrum 
Tilrk neforlel'I, ıl\ngUlerile dili· 
mana atılmak için emir bekliyor .• 
Karşısında bUyUk bir tuzak ku
rulduğunu zanneden dftşman 
kuv~:etleri de, ileri atılmakta vo 
ateş açmakta tereddüt ediyordu. 
Çannkkalenin, lstanbulun .• belki de 
koca bir memleketin Ye bUytık 
harbin mukadderatı, - her biri bir 
)ll kadar kıymettar olan .. ıu sa· 
niyelere merbut bulunuyordu. Vo 
bunu takdir eden Muıtafa Kemal 
Bey, hiç b·r ı;aniyeyl boı geçirmi
yordu ... Evvela emir zabitine: 

- l' oş!.. Alayı, marş marşla 

bura a getir. 
Emrini vermiş.. ve sonra; ara

llyl, diişmanın vaziyetini, ıelecek 

askeri, bunları nerelere yerleıti
receğini.. 'e nihayet, düşmanı ne· 
reden sökdUrerek nereye kndar 
sürebileceğini %ihnen hesap et
mişti. Bu mliddet t.arfında da 
alayın kol başında bu'unan bBIUk 
yetişmişti. 

Mustafa Kemal Bey, hiç te· 
reddüt etmeden bö!ük kumanda
nına ilk emrini verdi: 

- Yerde yatan ıu bölUğU gÖa 

rüyor musunuz?. Tam men cepha-

nesiıdir. Derhal bu bölUğü tak• 
viye ediniz. Düşmana tei açınız. 

Bu sırada nefes nefese yeti· 
~en tabur kumandanlarından 

yOıbaıı Ata Beye de ikinci em
rini verdi: 

- Bütün taburunuzla bu bö
IUğU takviye ediniz. 26 l rakımlı 
tepe üzerinden düşmana taarruza 
geçiniz. 

Mustafa Kemal Bey, artık 
vaziyete hakimdi... Evveli bir 
bölüğün ve sonra onu takviye 
eden bir taburun kealf atefi, dnş
manın kirpi gibi yere yapııtığı 

1 
mıntakayı bir anda mermi selleri· 
ne garketmlıti. Yattıkları yerden 
başlarını bile kaldırmıya imkan 
bulamıyon düşman böliikleri, ken
dilerini cehennemi bir dil gibi 
yalayan bu kahir ateşin alteşin 
altında birer birer eriyor.. bu 
ölOm borasından kurtulabilenler, 
arazinin menialanndan istifade 
ederek geri çekiliyordu ... Bu sıra-
da, cebel bataryaaı da yetişmişti. 
Genç kumandan, ilçllncli emrini 
verdi: 

- ( Suyatağı) nda mevzi alı· 
nız, dtişman piyadesi Uzerine tid· 
detli atct açınız. 

Batarya, derhal ıu yatağma 
yerleşerek düşman p!yadesl üze• 
rlne ateş açtığı zaman, henüz 

harp batbna giren yeni bir dl\ş· 
man piyade taburunu yakaladı. 
Ve bunun üzerine atct etmiye 
bnıladı. Tabur, derhal periJan bir 
halde dağıldı. ilk ilerleyen dUı-

man kuvvetleri, artık Ud ateı 
araaında kalmıştı. 

( Arkut var ) 

Ondü isyondan Hanım
ların açları Dökü üyor 

( Baotnraf ı 1 inci yüzde ) 

lilyor.. Bu meseleyi yaunız.. Ha
nımlarımızı bu tehlikeye kartı 
ikaz ediniz J 

Doktora derhal cevabımı 

verdim: 

- lıte bunu yaz_mam doktor r 
6 aylık ondUlasyoo aleyhinde 

böyle mllthiş bir müjdeyi Hanım· 
larımıza verebilmek için kabadayı 
olmalı. Bu moda ortalığı kınp 
geçiriyor. Saçı ktvırcık olmadık 
Hanım parmakla gösterilecek, her 
Hauım birinci nevi kıvırcık gö· 
rünmek istiyor. Ve hakikaten de 

saçlarına 6 aylık ondüldsyon yap
tırmomıi bir Hanım iıısnnıı artık 
bir nevi dağlıç gibi g6rllnUyor. 
Moda bu kndar almış ylirUmUş •• 

Kadınlar için bütün medeniyet 
dünyasında alafranga (permenan) 
denilen bu 6 aylık ondUlasyondan 
daha mühim bir ıey keıfedilme• 
miştir. 

Bir ıaat kadar, bazen iki aaat 
kadar - göz. kapayıp açacak bir 
mtiddet J • makinenin önllne otu· 
ruyorsunuz. Saçlarınızın her tuta· 

mına halka halka bir elektrik 
prizi takıhyor, başa koca madeni 
bir tas geçiriyor. Ondan sonra 
ver müthiş bir elektrik cereyanını! 

Kafanın derisini yakmamak 
için daima doğuk hava makinesi 
de işliyor. 

Buna rağmen yanan kafalar, 

I 

1 
haşlanan deriler, tutamtutam ko
pan saçlar az değil. 

Hanımefendi bu elektrik ce
henneminden bitap bir halde 
çıkıyor. Saçları kırk yıllık (So· 
matra)h bir zenci gibi tepesinde 
diken diken.. Aynada kendini ilk 
defa bu halde gören Hanım kendi
kendine kahkahalarla gUIUyor l 

Fakat eziyeti bu kadar · ve 
10-12 papellik hediyesi de var• 
okadarctk l 

Ondan sonra bu gUmrah kı· 
vırcık saçları her glln bir defa 
sulamak, su ile ıslatıp istediğiniz 
oynak, kıvırcık, lülelUle şekilleri 
verd~kten sonra kendi haline ku .. 
rumıya bırakmak kafi, ı:ılak saç• 
lnrm böyle kendikendine kuruması 
yUzfinden soğuk almak, nezle, 
hattii ağır soğuk algınlıkları teh· 
likesi hiçbir Hanımı korkutmamıı
keo bile bir gazeteci medeniyetin 
bu en yUksek icadına nasıl hü• 
cuma cesaret eder? 

(Permenan) lı hanımlar herglln 
saçlarına böyle ıaatlerce uğraı
tıkhırı halde yine adı (altı aylık 
ondUllisyon}l Kıymetli doktor hiç 
kadınlardan korkmuyor. 

Medeniy tin en büyllk ke§finı 
öyle müthiş hücum etti ki artık 
dile gelen fenni de auıdurmayı 

yapamadım: 

- Vakıa elektrlk saçlar için 
faydalıdır. Nitekim bizim mede· 
ğimizde elektrikle tedavi mUblm 
bir yer tutar. ÇUnkll elektrik, 
hüceyrelerimizin hayatiyetini art• 
tmr. Onları şiddetle ve sür'atle 
nUmalandırır. Fakat biz bu teda• 
vlde daima tedrice riayet ederiı. 
Halbuki bunda böyle olmuyor. 
Saçlara millhiı bir elektrik bir 
defada veriliyor. Ve tabiidir ki 
ıaçlarm hayatiyeti birdenbire 
fevkalade artıyor. Saçlar ondan 
dolayı k.ıvırcıklanıyorlnr. Nitekim 
Afrikanın iİddetli gUneşlerinde 
yaıayan vah,ilerin saçları haya
tiyetlerinin dnima fevkalfide olma• 
sından kıvırcıktırlar. 

Fakat tıpkı alkol gibi, diğer 
blitlln zehirler gibi az miktarı 

hayntiyeti tenbih ettiği için fay
dalı olan elektrik, blrdenblrct 
fevkalAde çok verilirse zararlı 
olup saçların hayatiyetini bitiri· 
yor. Saçları hnfif dllşürllyor. Bun
dan dolayı döklllmiye başlıyorlar. 

Bu (6) aylık ondillasyon bir
kaç defe yapılacağına göre ha .. 
nımlarımızın saçları karnllen dö· 
kUlecektir. O vakit, şimdi erkek• 
lerde olduğu gibi cascavlak kafa• 
lar kadınlarda da mecburi moda 
olacaktır! 

GUzellik mlieiseselcrl denilen 
ııbhat mezbehalarından bu maki· 
ne nasıl oldu da dışarı çıktı ~• 
harcıile'll oldu, taşıyorum .. 

Eyvah, insan n göz.U önüne 
caddelerde, balolarda, sergilerde 
cascavlak kafalı şık hanımların 
dolaştıkları geliyor .. Feci akibet 
doğrusu! 

Fakat doktor birdenbir hiç 
umulmadık bir yeisle: 

- Akibet feci fakat... Dedi. 
Fakat ne yapsak boştarl boıuna 

çene yoruyoruz.. hanımlarımıza 

bunu dinletmek gllçl 
Aklıma hnnımlarımızın moda 

düşkünlük hakkındaki mtllakatım• 

da Biçki yurdu reisi Behiye Hakkı 
Hamme'endinin söylediği sözler 
geldi: 

- Ucunda ölüm de olsa ka
dınları gUzel görünmek atzula
rindan menetmek kabil değildir. 

1. M 
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islim Akını! .• 
Müneccimbaıı, Saraya Giderek, " Eıref Saat " in 
Hangi Gün Ve Hangi Saat Oldu§'unu Söylemiıti .• 

YUzbin aaker, elli bini milte· 
caviz hayvan, 300 toptan mllrek· 
kep olan bu koca ordu, MUne~ 
clmbaııdan gelecek ( eıref ıaat ) 
haberini bekliyordu. Nihayet dnn 
Mnnecclmbaşı uraya gitmiı, eıref 
aaatin bugl\n ( zeval vakti ) nden 
tam bir aaat evvel olduğunu 

haber vermif.. Bu mühim hizme· 
tine mllkifaten ıırtına, 1&mur 
knrke kaplanmıı bir kaftan giy
dirilmifti. 

MUnecdmbatı, ( Hicretin 932 
senesi Recep ayının 11 inci • ve • 
MilAdm 1526 senesi Niıanmın 

23 Uncll gtinilne teaadUf eden ) 
bugünü, iki sebeple ( mes'ut ) 
gtr .lyordu. Birincisi, bugUn Hıdı· 
rellezdl. Yani, tarlalara feyiz 
bahşeden (Abıhayat ) ın muhafıza 
olan Hızır aleyhi1SelAmin giinO .• 
ikincisi lıe, ( Hazreti Muhammet ) 
ile birçok milbarek zevatın doğ· 
duğu günlere te1&düf eden (pazar· 
tul ) gllnü idi. Zeval vaktinden 
bir aaat evvel iae, padiıahın fımi 

olan ( Snleyman ) kelimesi ile bu 
seferin hedefi olan ( Mu haç ) 
kalesinin iıml hesap edilmiı, tam 
o saatin, ( Eıraf aaat ) oldup 
keıtirllmf~tl. 

Sultan Stıleyman bir gtıa evvel 
Topkapı 1arayından çıkmıı mub
teıem bir alayla ( Eyüp Sultan ) 
( Vefa ), ( Ahmet Buharı ) tUrbe· 
lerlnl ve ecdadının metfenlerlnl 
dolaımıf.. ıonra, Davutpaıadald 
ordu karargahına gelerek etref 
aaate muntazır kalmııtı. Tam bu 
aaat gelip te her taraftan hareket 
k~ılerl çalınmaya baıl.ıdığı zaman, 
padlıah ta çadırından çıkmıı: 

- Maıallab .• aleyke avnullah. 
Alkıı sedaları araıında atının 

ISzengisine ayak baımı,tı... Bu 
anda kesilen kurbanlar bir tarafa 
çekilmiş .• padiıah, atını ileri ıire• 
rek yerde köpüren bu kan izleri· 
nin üstünden geçmişti. 

Alay, bütün debdebe ve ha.
metile ilerlemeye ba,lamııtı. .. En 
6nde, siyah meşin elbiaeler giymiı, 
boyunlarına gUmUt iılemell meıfn 
kırbalar takmıı olan ıebildler 
gülbank çekerek ellerindeki taa• 
ları aaia, sola doğru 1avuruyorlar: 

- Ehlibeyt aıkına .. Sebililllih, 
aebil .•• 

Diye feryat ederek yavaı ya• 
•aı ilerliyorlardı.(1] 

Sebilcileri takip eden alay, 
ıu ıuretle t .. ekkül etmittl: 

Teberlerine dayana dayana 
atar adımlarla yllrtıyen, ve arada 
aırada durarak gtılbank çeken oa 
iki bektaıi babaıı. 

Biriblrinin arkaıına yediıer 

7editer bağlanmıı llç yllz katar
dan mllrekkep iki bin yüz baı 
katar. (Bunlar, padiıahın hazlne
ainl taŞ1yorlardı.) 

Y anyana dokuzar dokuzar 
hail•nmıı ytız dizi at. 

İhtiyat levazım ve cepaneıinl 
taııyan beıbin dörtyilz deve. 

Bin cebeci. (Cepane ve esleha 
memuru). 

BetyUz liiamca. 
Y ediyUz yedek topçu. 
Üçyilz top arabası. (Ataları Ye 

topçu efradile beraber ). 

(11 Asker kitalarınıo önünde, bu 
ıuretle ııebilcilerin gitmesi, i\detti. Bu 
&det, Abdülhamit devrinin IOD Hnele
riue kadar devam etmitLiı. 

Ocak kAhyaları ve kAtipleri. 
Alayın bu noktasından itibaren 

kolun sağ ve ıol tarafından ıuva• 
riler baı:ıyor. Sat cenahta kır
mızı sancaklariJe iki bin sipahi. 
Sol cenahta yeıil aancaklarile 
beşyOz ulUfeci, beyaz sancaklarile 
beş yüz gureba sarı sancaklarile 
bin silihtar, bu suvarilerin crta· 
sanda ve en önde ıaray "rkAnı: 

( Hazinedarbaıı, kilercibaşı, 
kapıagası ve maiyetleri. 

Divan erkina ( kazHkerler, 
nitancıbaşı ) kahyaları, katipleri, 
kavaaları ve sair maiyetleri. 

Önlerinde dörder tuğ giden 
tlç vezir. ( Çavuılan, mehterlerı, 
kaYaıları Ye köleleri, yedek atları). 

Kısa bir faııladan ıonra iki 
yUz zırhla ıuverl. Bu ıuvaralerl 
takiben padiıabın av hademeıi: 

Doğancıbafı, şahincibaşı, çakır
cı baıı, atmacacıbaıı, zağarcıbafı, 
ıamsuncu batı [ 1 ]. (Beherinin ikiıer 
yUz maiyeti ile.) · 

Müteferrikalar ve çeıniciler. 
Gemleri ve özengileri gümü .. 

IU, eğerlerlnin kenarları altın ve 
gümOt ıırma işlemeli en cinı 

Anadolu Ye Arap atlan ( iki yllz 
bat) 

Birinci ve ikinci Imrahorla Sa· 
raççıbaıı ( maiyetlerile beraber). 

Önlerinde, kAbya ve kitiplerl 
bulunan dört yüz ıilihtör. 

Kapıcıbaıı (maiyetinde tlç yk 
kapıcı ile) . 

Baltacılar kahyası ile baı ha· 
1eki maiyetlerile) iki tarafında 
muhafızlarile (Y enlçeri ocak aan• 
cağı) Uç tuğ. 

Tepesinde Hilal ıekllnde altın 
alem bulunan padiıaban al atlaı 
1ancağı, 

Al, yeşil, beyez renklerden 
mürekkep altın valdız baıhklı 
yedi tuğ. 

Saz aletleri demir zincirlerle 
boyunlarına aıılmıı dokuz katla 
(Mehterhanei Hakant) 

Rengarenk tüyden ıorguçlan, 
ıırma lılenmiı kupklan, arka· 
farında altın kakmalı ok kıbflan 
gtlmilı kabzali kılıçları, pml parıl 
pırıldayan dört yüz ıolak. 

Maiyetinde, bir dizi çavuıla, 
çavuıbqı. 

Ve nihayet, Padlıah ..• 
Padita hın etrafı, baılarında 

altın miğfer't-r ve ellerinde par
lak kargılc .. , bellerinde albn ı.
lemell hançer ve kılıçlar bulunan 
yetmit peyk ile muhat bulunu
yordu. Bu peykleri de ylb elli 
çavuı ihata ediyordu. Kıymettar 
ipek kumaılardan entari glymft 
ve entarilerinin uçlannı, bellerin
deki aırmalı kemere sokmuı olan 
bu çavuılar, uçlarından ,nmnı 
ıincirler aarkan g6m0f adlarını 
havaya kaldırarak aallıyorlar, hep 
bir ağızdan : 

- Maıallah.. Matallah •• 
Diye alkıt tutuyorlardı. 

Padiıah, düz beyuz bir ata 
binmiı • etrafında pırıldıya pırıl· 
dıya dalgalanan • bu rengirenk 
sorguçlar araaında, yavaı yavq 
ilerliyordu. Paditahı takip eden 
on iki bin yeniçeri, bu ( gidlt 
alayı ) nı ikmal ediyordu. 

(Arkuı var) 

(1) Seksuncu. 

SON POSTA 

Bir Av 
Garibesi 

... 
Sakallı avcı - Vurduğumuz 

bu avı ıize bırakıyorum. ÇOnkO 
doktor beni et yemekten menetti. 
BntUo hayatımca sebze yemiye 
mecburum. .............................................................• 

1 l 
Sırbisfana Gelen 
Seyyahlar Git
tikçe Fazla/aşıyor 

Ticaret ve sanayi Nezareti 
Yugoslavga· tarafınpan verilen 

h rakamlara göre 
ga segga 1934 seneai ilk 

akını alta ayında Yugoı• 
lavyamn Adriatik sahillerindeki 
istasyonlarına 388, 968 &eyyah 
lnmiıtir. Bu rakam 1933 ıenesl 

ayni ayları için ya palan iatatiıtlk 
neticeıine kıyHla 15,000 fazladır. 

* lngillz pamuk menıucat aanayil 
lnglliz pa- iplik kısmını ali· 

k kadar eden mühim 
mu mens~: kararların verll-
cat sanagıı meal bekleniyor. 

Bu buauıta hazarlaalDlf olaa Od 
proje} i lngillz iplik sanayii fe· 
derasyonu kabul etmiş bulunu
yor. Bu projelerden biri istihıall 
tahdit ve intizama sokmak için 
kontenjan usulU ile çabıacak bir 
cemiyetin tesisini diğeri lıe çalış
makta olan 40 milyondan on mil· 
yonunun çabıtırılmama11 ve b6yle
likle istihsalin tahdit olunmaıını 
derpiş etmektedir. 

Her fabrikadan bir nisbet 
dablllnde yapılacak olan bu azal· 
tıı çahıacak olan kııımdan alına• 
cak bir para ile birkaç sene için· 
de &denecektir. 

* Londrada çıkan .. Yol va yol 
SoJ·nıı- SeltJ- intaatı. iamindeki 

;;, mecmuada okudu-
nllc asfalt . tumuza göre Yu-

gol• nan htıkümeti Bul-
gariıtana mOracaat ederek SelA· 
nikle Sofya aruında aıfalt bir 
yol yapılma11 hakkında teklifte 
bulunmuıtur. Haber verlldliine 
g&re bu yolun uıunlutu 212 mil 
olacak Ye her ttırlll nakllyabn 
yapılmaaına elverftll bulunacaktır. 
Bu iki ıehrl tren yolile bai~amıya 
malt lmkln olmadığından bu su
retle bir yol lnıa11 allkadarlarca 
çok yerinde bir teklif olarak kar
tılanmııtar. Yolun Yunanlıtan top
rağına l1&bet eden kısmını Yunan 
htıkilmetl ÖDÜmtlzdefd yaz meYIİ
mlnde yapbracakbr. 

:= TAKViM== 
Gla CUMARTESi Hım 
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HIYANET 
Remıl k6tktla daraçaıında 

oturmuı, sabır11zlılda dolqan g6z· 
lerini ikide bir ıhlamur ajaçlarile 
örtWll bahçe yolundan ıaatlne 

çeviriyordu. itte Nermin bir defa 
daha gecikmiıtL Randevu dartte 
idi. Halbuki ıaat dört buçuk ol· 
duğu halde hAli gelmemiftl. Zaten 
ıelse bile vakit çok geçti. Çtınkn 
aaat bette Nerminin kocaaı Ferit 
gelecekti. O sabah Ferit karııma, 
pek 11amimi aile doıtu olan arka· 
daşı Remziye gideceğini, iıterH 
terziden çıktılctan sonra oraya 
gelmesini söylem.ftİ. Onun için 
Feridln karısından ınphe ctmeıine 
imkan yoktu. Belki Nermin her
hangi bir se-bept~n evden geç 
çıkmıştı. Acaba yolda başına ge
len bir kaza yOzUnden mi gecl· 
kiyordu? 

Fakat Nermin, ıon haftalar 
zarfında Remzi beye biraz likayt 
ve dalgan g6r0nllyordu; verdiği 

rand"vulara bazen ıelmeyor, gelH 
bile muhakkak geç kalıyordu. 
Onun için telifa lüzum yoktu. O, 
ilk anlaştıklan, gOnden çok farkla 
bir kadın olmuıtu! 

Onlar, yani Ferit, kan11 ve 
Remzi bir bayram tatilini ıeçir
mek için Borsaya gitmitlerdi. Fe
rit acele bir lı için telgrafla der
hal geri çağ'anhnca Nerminle 
Remzi dört gtın Borsada kaldılar. 
Dört gUn çok değil, değil mi? 
Fakat bir insanın yanında bari· 
kulide bir kadın olunca o dört 
gtınde neler olmazl Rllya gibi 
çabuk ıeçen bu dört gtln içinde 
erkek aamlml arlcadqma olan 
h&rmetlnl, kadın da ae•glll koca• 
sına olan vazife&inl unuttu ve ona 
biyanet ettiler. 

* Remzi, yolu Brten ıhlamur 
ajaçlan araıından ilerllyen Ner
mini görünce ıevinçle koıtu, kı• 
ıık, helecanlı bir seıle: 

- Nerede kaldın, sevgillm? 
Diye sordu. 

!... Ne yapayım ıoför!.. 
- Evet biliyorum, biliyorum, 

muhakkak ya aarhoıtu Yeya yolu 
ıaıırdı. Kalan birkaç kıymetli 
dakikamızı da ıoför masalile ge
çirmlyelim. Haydi içeri ıfrellm. 

- lmkAnı yok içeri giremem. 
Şimdi Ferit gelir. Hem bugün 
fazla kalmayacağımı Cemile ha1-
talanmıf, ona gldeceilm. 

- Kuzum Nermin bu telifm 
ne? Bana öyl• ıeliyor ki ben• 
deu kaçmak için bahuelu ya
ratıyorsun.. Halbuki ıenl ne ka• 
dar ıevdiiimi bilirsin. 

Genç kadın boynuna ıarılaıa 
Remziyi tiddetle itti: 

- GlSrmiyor mı11n kuıum 
Ferit geliyor! 

Ferit karısını görünce hayret 
atmfttl. 

• 
- Ay un bayi• erken mi 

ıelecektln? Diye sordu. Nermin 
koca11nıa fllphuinl davet etme
mek için henh geldiğini de a6y• 
ledl, uzun uzun terzisinden hah· 
aettl. Ferit dinliyor gibi görllnO· 
yorsa da zihni baıka ıeylerle 
meııul olduğu aşikArdı. 

- Anlat bakayım Remzll 
aenin Münire ne alemde? 

Mtınire her ıtıpheyi izale ede
cek yaglne kadın. Güya Rem· 
zinln aevgiliıl leli. 

- Bir haftadır ıördtığtım 
yok. 

Ferit muammalı bir l(GIUtl• 
dudatanı btlkttlı 

- Seni aldatmadıtma emba• l 

misin? Çnnka kadınlar hıyanetin 
laocaaıdarlar. Bu buauıta erkeğin 
bilmediklerini onlar bilJr. Dikkat 
etL. 

Saat altıya gelince Nermin 
arkadaımıo hastalatını bahane 
ederek yarım aaat için koc&1ın· 
dan izin aJdı ve gitti. Onun gidi· 
ti her iki erkeği de bllıblltUn 
derin bir sOkQta daldardı. 

Bir aralık Ferit bir ıeyler an
latmıı olmak için son Galatua• 
ray maçından bahsetti. HavanıP. 

ııcaklığından mı, yoksa kendi u
kıntıaından mı, neden?, 

Anlatırken alnında birikmlt ter 
tanelerini ıilmek için mendllinl 
çıkarda. Fakat mendildeki kırmır.a 
dudak boya lekeleri Feridin gözün· 
den kaçmadı arkadaıının ıöı.ll
nU keserek: 

- Affedersin Remzi ıu men• 
diline bakayım. Pek glizele ben
ziyor, dedi. Remzi, derhal dudak 
boyaıını mendllile temlzledliinl 
hatırlayınca kıpkırmızı oldu. Ga• 
yet mahirane bir hareketle men
dilin boyala tarafım sakladı arka• 
daıına uzatırken: 

- Sana ıöyledim mi idi? Bu 
ıabah Münire geldi idi!. 

- Çok glizel mendil. EYet 
bir haftadanberi Minlreyi g6rme
diğinl aöylemiştia. Bu ceYap Rem• 
ziyf btısbilttın ıaıırtb. Fakat 
ıaıkınlığanı ı&ıtermemek için 
kalktı, arkadaııaa bir slıara 
vardi. 

- Ne o Remıi ellerin neden 
titriyor? Ha1ta mı11a yoku? 

- Hafif bir ~.. asa 
---..~ 

boıukluğu mühim bir ıey ei 
- Seni rahatıız etmeyeyim, 

ben gideyim. 
- Canım fidecek ne yar 

oturuyoruz itte. 
- Bilmemld halindeki gayri· 

tabiilikten ben bir ıeyler ıezer 
gibi oldum. Galiba aevdijin bir 
kadını bekliyonun? S.nl ııtırapla 
kıvarandıran bu kadın kim acaba? 
Her halde aamiml bir arkad8f1· 
nan karısı olmasa gerek. Evet 
bayatın baıtanbaıa lnaanı ta için
den ıaraacak heyecanlı tehlik.U 
maceralarla dolu; fakat Hn hiç· 
bir zaman arkadapnm kanama 
ıöz dikecek kadar alçalmu11a 
deill mi? 

Ferit ne demek lıtiyordu? 
Yoksa kanılle olan mtlaueba· 
bnı ıezmiımiydi; ıenç adam 
ayni bariz iıtihfafla devam etti: 

- Belki biraz atar a6ylllyorum. 
Ne de olıa arkad8f1m11D. Sal 
ikaz etmek Yazifemdlr. ÇllDkl 
bazen 6yle Yazlyetlu olur ki 
ln1&n arkadapna olan hlrmetinl 
Hvglsinl herıeyl unutur Ye ne 
yaptığını bilmeı. Ben, ne benim 
ve ne de 1enla o vaziyete dlf
memizl arzu etmem. 

Ferit, Remzinin aalıyamadıla 
birçok ıeylerden, mllthit ıeylerdea 
bahaettl. V • gitmek için kalktı. 
Remzi onu mihanlki bir harektle 
kapıya kadar takip etti. 

Remzi, o ıece ıabaha kadar 
arkadaşının eararenıiz nutkunun 
verdiil heyecandan uyuyamadı. 
Herhalde bir hidlH arifHlnde 
olduklan muhakkakb. 

Sabahleyin aaat aeldzde kapı 
çalındı. Karıııında elleri cebinde 
F eridi gören Remzi bllabtıtllD 
ıeyden ıaıırdı. Kendi kendine: 

.. Hakikati ISğrendL Benden in
tikam almaya pldi.• Diyordu. o 

( Denmı 11 iıacl Jlıde , 
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H T "h fJI ıuyu ıarlardaki mikropları öldilrOr. Hasan Şampuanı saçların k8klerlni kuvvetlendirir Haaan 
naan rı o saç "' ,. k 1 

Saç sabunu kepekleri 'izale e-lcır. Bu Oç mustahzarı kullananlar saçlarını yQıı;do yllz kat ayetle urtanr al' Ye 
d5knlen saçlar n kökleri yen'den hayat bulur Ye saçları uzar. 

s n Deposu: 1 t nbul ve Beyoğlu <!!!!!2!!~~::.r.mmı--•~ 

28 Te rlnievvel Paz r 
lıtanbul - 1 ,30 PıAk netriyatı, 

19,20 Ajans haberleri, 19 •. m Turk mu
aikiıi n ırlyatı, (Kemani Reıat, Meııut 
Cemil, Muuffer Beyler, ve Vecihe, 
Vedia Ri:r.n Hanımlar) 21 Ate -GOneı 
kulQbQnde nakil, Ajanı ve borsa ha
berle.rl, 21,30 Radyo orkeatraaı, Danı 
musikisi. 

Varıova 1345 m. - 17,20 P'yano 
fakatile farkılar, 17,45 Muhtelif b • 

oialer, 18 V ııls musikisi-Siyasi mur· 
oabeler, 20 Yohan Ştrauaun eserlerin
•en orkestra konseri, 20,45 Musahabe, 
!0,50 Mus habe, 21 Senfonik popüler 
ıtrkestra konseri • musahabe, 23,15 
Reklam Ye konser, 23,30 Londrndan 
naklen danı musikisi. 

Buda peşte 550 m. - 18, 15 l re 
Magyarl çigan ork ıtraın, 19.20 Neıell 
•Özler, 19,50 Berlha salon takımı, '20,45 
Spor, 21 Muhtelif, 21,50 Karıtık n o· 
rlyat, 24 Çingene orkeılraaı. 

Roma 421 m. - 18 Hafif muaiki 
muıahab , plAk, 21,10 Plak 21,45 Mi
laJJodan nakil, 24 Haberler. 

29 Te rlnlevvel Poz rte i 
İıtanbul - 18,30 Fransızca ders, 

19 konferans, 19,30 TOrk muıikisi 
newrtyatı ( Ekrem, Ruıeo, Cev 'et, 
kemani CeYdct, Şeref, İbrahim Bey
ler ve Vecibe, Belma Hadımlar) 21,20 
Ajana ve borsa haberleri, 21,30 Bed
riye Rasim H nımın lıtirakile tango 
Ye cas orkc traaı. 

Varıova 1346 m. - 18 Oda mu· 
ılkial-musahabe, 18,85 Tnnganni, 18,50 
Mu ahabe, 19,15 Mandolin orkestrası 
konseri, 19,4S Çocuk n şriyatı, 20 
PIAk-mu h be, '0,15 Piyano ile ta· 
fl nnl, ı!l,45 Haberler, 22 Orkslra 
konseri, 2<?,45 Konfcr ns, 28 konscır 
vcı rckliimlar, 28,15 Dana muaik"si, 24 
Muıahnbe, 23,05 Dans mu ikisinin 
devamı. 

Budapeıte 550 m. - 18,35 Poııta 
memurlarının konserleri, 19,80 Dera, 
20 Keman konıerl, 20,45 Mu1ah:ıbe, 
22,40 Hah rler, 23 Çingene orkestrHı, 
23,50 Gece muıikisi (opera orkestrası) 

Roma 421 m. - 18,10 Tognnn'ill 
konser, mUsahabe, plak mOsnhnbe 
~l,15 Plak, 21,SO MOsah!lbe, 2,145 Ver· 
dinin F alataff operası. 

30 T rinievvel Sah 
lıtıınbul -· 18,30 PIAk neıriyatı. 19 

Mesut Cemil B. tarafından çocuklara 
mıı nl, 19,30 Tilrk muıiki neırlyatı, 
(Stüdyo saz heyeti Meliha. Ye Nedim 
H. nımlnr) ~0,45 MOnur Nurettin Bey 
ve arkada9ları. 21,20 Ajans v borsa 
haberleri. 21,30 Stüdyo cu ve tango 
orltes t rarıı. 

Varşova, 134S m. - 16,45 tagannl
rnuıı lıabe. 18 Tagaoni • mus'lha. 18.35 
Hnfif musiki, 18,50 musahabe, 19,45 
Mütnlea, 20 oak lar, 20,20 musahab , 
20,30 koro konıı ri, 20,45 muıınhal.e, 
21 plak, 21,45 h herler, 21,55 muu
habe, 23 r klAm, ve konser, 23,15 dana 
musikisi, 23,45 koferana (e•perantocn) 
24,05 dana ınu ikiıi. 

Budapeıte, 550 m. - 18,20 plAk, 
19 ders, 19,30 taragato konıeri, 23,55 
mua habe 20,80 Richard Warn rJn 
eserlerinden ( Rheinrold ) operası, 
22,55 haberler, 23,20 Çingene orkeı· 
tra11, 24,20 kahvehane konseri. (kuaret) 

Ronın 421 m. - 18,10 karıtık mu· 
•!ki, 18,55 musahabe, 19,10 mllsababe, 
21,10 p'ik, 21,45 oda muıiklıl konıeri, 
23 piyes, unvero aentiluomo, 23,30 
hafif muatkiıi, 24 haberler. 

31 Te rlnievvel Çar amba 
iatanbul - 18,30 franıızca den, 19 

plAk neşriyata, 19,30 Türk mOıikisi 
n riyatı (Ekrem, Ru~en, Cevdet Necati 
Ye Şevki Mustafa Beyler ve Vec"he, 
Samiha Uanımlar. ) 21,20 ejane n 
bo11a haberi ri, 21,20 stlldyo cııa ve 
tango orkatrası. 

Var,ova1 1845 M. - 17 orkestra 
lton eri, musahabe, 18 piyano refoka
tlle keman konıeri, 18,85 PopGler 
0

'k••tra parçaları, muHhabe, 19,35 

Plik, 1945 konf ranı, 20 piyano refa· 
katilo teıranni, 20,~0 aktün\ite, 20,30 
hafif orkestra muııik" 8, 20,45 mus:ı
habe, 22 Cbopinin eserlerinden kon
ser, 22,30 İtalyanca konferans, 22,40 
piyano refakatile tegan:ıi, 28 konıer 
ve reklimlar, 23,30 ku ıırtet biyano 
musiki i, 24,5 aa'on musik si p'ikları, 

l Londradnn naklen dans anusikiıi. 
Budnpeit"', 550 M. - 18120 çingene 

orkestrası, 19,15 musah lbe, 19,50 te
ganni, 20,35 musahabe, 21,10 senfonik 
orkcııılra konseri, 22,25 muınhnbe, 
23,25 haberi r, 23,4!5 salon muaikiıi. 

Roma, 421 M. - 18,10 karı,ık 
konser, muanbabe, pliik, 20,30 konfe
ranı, plAk, 21.10 plak, 21,30 mueaha· 
be, 21,45 Bcılfagor isimli Reıpighinin 
operd temsili. 

1 Teşrini ani Per embe 
- Varşova, 1345 M. - 17,20 teganni, 

musahabe, 20 senfonik konser. 21 
musahabe, 21140 Torinodnn nakıl, Ver
dinin eserlerinden ( Falıt ff) opera11, 
24,S musııhabe, 24,30 konser ve rek
lAmlnr. 

Iludapeşte, 550 M. - 18 konferans 
19 musahabe, 19,20 Harpa ao1o, 19,50 
l<onferanı, 20130 Budnpeıte opera• 
sındıın naklen, Verdlnln ( Reuiam ) 
operası. 

Roma 421 m. - 18 Hafif muılki, 
müaababe ve plAk netriyah, 21,45 
Lombardo Rnozatonun eserlerinden 
il pass del campanelll isimli opera 
temsili, 24 haber er. 

2 Teşrinls nl Cuma 
Varıova 1345 m. - 19,16 pl7ano 

konseri 19,45 Konferans, 20 Org 
muıılkiııi, 20,20 AktQalite .20,30 
Org konserinin devamı - muaa
habe, 21,15 Senfonik konser, 24,05 
Koro konseri. 

Budapeşte, ~ m. - 18 Şwler, 
18,35 İmre Stefani tarafından ruhi 
rnuglki (Usztin eıcrlhinden) 20 Üni
veraite kiliıe çanları, (neırlyat tatildir.) 

3 Te rlnl nl Cumartesi 
Varıova 1845 m - 19,15 piyano 

ile sonatlar, 19,45 Reportaj, 20 keman 
kons ri, 20,20 mus habe, 21 hafif 
musiki ve koro konseri, 21,45 haber· 
ler, 22 snnfonik konser, 22,45 ede· 
biyat, 23 rekle.m Ye konıer, 23,15 
dans mus:kiai. 

Bükre~te SSO m - 18,20 piyano 
honserl, 19 musaba~, 19,30 taırannili 
konser, 20,10 musahabe, 20,40 pi k, 
21,20 ( Virnalı zevce ) isimli radyo 
temsili, 23 haberler, 23,30 opera or• 
kestruı. 

Roma 421 m - 18,15 karıtık kon
ser, 19,15 muııahabe, rn,20 spor 20,30 
muanhabe, pllk, 21 haberler, plak, 
21,30 tng nnili karışık konser, 22.30 
11 ofonik orkestra konseri. 

n osu 
Ankarıı1 25 ( A.A ) 1 ikinci Tet

rlnin birinci gOnünden itibaren fan• 
llyete baolayacak olan Ankara radyo-
8u cazip bir programla İf başl yacak
tır. Radyo timdilik 19,30 dan 21 ka
dar çalııacaktır. Bu mOddet içinde 
fikir ve kll1U1r hareketlerine hemmi· 
yet verildiği gibi, çok gllzel ve cazip 
bir musiki pregrıuuı da bazırlanm,t· 
tır. Muıiki proı-ramı içinde Necdet 
Remzi, Ulvi Cemal ve Ferhunde 
Cemal, Nurullnh Şevket Beyler gibi 
Musiki Muallim mf'ktebioln de4erll 
Qstadlan için yuler ayrılmışbr. 

.. Babı Ali (Kapıs 1) 
Tarihi Babıali ( kapıaı ) nın 

tamiri için Milli Emlak MlldürlUğü 
Maliye Vekaletinden tahs'sat iste· 
mişti. Vekalet ( 19 ) bin lfralık 
tahsis t gönderdiği için tamir 
keşifleri hnzırlanmıyo baılamıştır. 
Kapı hiç tadilAt yapılmaksızın 
oldugu gibi tamir edilecek yalnız 
iç taraftaki ahşap odalar kaldı· 
nlacaktır. 

Öz ürkçeyle 
D eme 

On Yedi 
Milyon Sorugor 

Arık ( 1 ) yüzlG bir geu~ kapı 
6nlerini bekliyor 1 

Soruyor: 
- Girebilir miyim? 
Kartlık veriyorlar : 
- Giremez.aln ! 
G nç bekliyor, bekliyor; 7in 

ıoruyorı 

- Girebilir miyim? 
- Haydi gir! 
Nasılsa glinillleri olmuştur. Odacı 

kapıyı r:çmıv, belki giln doğmadanberl 
kapı önünde b kleyeıı genci içeri 
almı§tır. 

* B~yllk ( 2) yerlerde ae olup. bit
tiğini öğrenmek isteyen gazetecıden 
söz açıyorum (3). 

Gazeteci için çok kapılar kapalı, 
çok kiti dilsizdir. Gazet ci ıorar.: 

- Şu it l9io ne dersiniz? 
Elinde yazgacı ( 4) .,. rilecek kar

ıılığı bekler. SorduQ'u kimse suaaJ'. 
Dilı,ıOnür: 

- Bir fOY ayleyemeyiıl 

* Fil&n yerin çevlrgeni (5) gazeteciyi 
odeaına almaz, falanca yerinkl gazeteci 
ile konuıma:z.. 

Neden bilinmez ki: neden yorgun 
biçimli, arık yüzlQ gençleri yanlarına 
almaı:lar; neden onlarla konuımaktan 
çekinirler? Neden onlarıu tılertne 
karıımalarını istemezler? 

• Buyurucu ( 6 ) beyler, buyruk ( 7 ) 
beyler, çevirgen beyler bir gazeteyi 
bOtnn bir yurdun yurttaıları okurlar, 
TOrklyede çıknn bir gazete için sorgu 
aor n fi tednln aor1ru•u bir kitinin 
değil, on yedi milyon yurtta,ın aorau• 
sudur. Dü ünün ki knpımz;a on yedi 
milyon yurttao gelmi9 soruyor ve alz 
onlar karşılık vermiyorsunuz. Kapı· 

mzı nçmıyoraunuz yurtdaolarınıza I 
Gazeteci tek kiti değildir; bunu 

böyle bilme:k gerektir l 
1smet HalfJsi 

1 _ Arık - Zayıf 
2 _ Beylik - reımi 

3 - Söz açmak • Bahsetmek 
4 _ Yazgaç • kalem 
S - Çevirgen • mfıdilr 
6 _ Buyurucu • Amir 
7 - Buyruk - memur 

Öz 

1 
2 
3 !-=_. .... ,.. 
4 
5 
6 

ıı...;.:-.:.....;......a....J...-1 

BugUnkU Bilmece 
Bot dört l{öıeleri llfaQ-Jda yazılı 

manal ra gelen öz TQrkçe kelimelerle 
doldurunuz. Bu sayede beoı vakit 
geçirmiş, hem do öz TOrkçe kelimo· 
leri öğrcomif olursunuz 1 

1 
2 
3 
4 
6 

t 2 3 4 5 6 

6 r;;;;;;;;;ı~------'--' 
Soldan sağa : 
1 - Dilkkb 
2 - nldc - Tokun aıddı 
3 - Muıamba 
4 - Abla, hemtir• 
S - Zehir 
6 - Rabıt edatı 
Yukarıdan nıatı ı 

l - Harp 
2 - Arknoın zıddı 
3 - Bnyük bıt 
4 - Beyıız 

S - Beyaz 
6 - Tarz:, OılOp 
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af ta 
y ? 

----·---... ,---------·.-.· --
Afyon - Afyon piyasası bu 

hafta içinde oldukça gUrllltnlll 
geçmiştir. lzmir satıcıları erbeıt 
piyanda 50 sandlk kadar lzmir 
malını morfini 50 kuruştan (yani 
takriben kilosu altı liradan) 1 tan· 
bullu depozltcilere sattıktan gibi 
lstanbulda da hafta içinde 25 
ıandık kadar muhtelif Anadolu 
mallan kılosu 520 kuruştan 560 
kuruıa kadar muamele görmlittllr. 

ince mallar üzerine mevsim 
batındanberi görlllen sUkftt h ld 
devam etmektedir. 

Hafta içinde inhisar idaresinde 
de lstanbul tuccarı ile görUşmeler 
olmuştur. inhisar idaresi müdürll 
Ali Sami Beyin de Ankaraya gi· 
dip gelmesinin afyon lhracab ve 
piyasadan mubayaat maıelelerl 

ile nlAkadar olduğu zannedilmek
tedir. Şukadar ki ivin içinde bu· 
lunan zevat inhisar idaresinin 
muhtelif yerlere yaphğı satışların 
henüz sevkolunmadlğına binaen· 
aleyh bu i lerln neticelenmeden 
yeni mUbayaata intizarın mevsim· 
siz bulunduğunu il rl sUrerek yeni 
alışların ancak bir müddet onra 
yapılabileceği kanaatinde bulun• 
maktadırlar. 

Tiftik - Hafta içinde tiftik 
piyasasındaki bUyUk faaliyet bir 
kat daha artmııbr. Bugünler zar
fında alta yedi bin balya ndar 
muhtelif cins tiftikler AJmanya
ya ıevkcdilmek Uzere satın alın
mıştır. Piyasanın mütemadi tale-
bi fiatlar ür.erinde de t ııir yap
maktan geri kalmamı ve &on 
muamelelere göre Eskişehir, An· 
kara ve civarı malUarı 78 Kasta
monu mallan 88 • 00 kuru a; 
Karahisar tiftikleri 83 kuraı ka
dar fiyatlandınlmışbr. 

Istanbul piyasa ında devam 
den mütemadi satışlar Ana.do

lu dakl birikmiş tiftiklerl piyasaya 
yığmaktadır. Bun rağmen istok 
yine 12 bin balya kadar tahmin 
olunmnktadır. Bu on iki bin bal• 
yanın yüzde yirmi beşini ince 
oğlak mallan t kil etmektedir. 
Anadoludaki 1 tok ta oldukça 
azalmıı ve yirmi yirmi be bin 
balya etrafında olarak tahmin 
edilmektedir. Şu halde Türkiye 
tiftik lstoku Teırlnlevvel nlhaye· 
yetinde otuz bin baly ya ine· 
cektir ki 19~3 ene&i 11yni tari
hinde bu miktar 70 bin bıılyayı 
aşmaktn idi. Bu sene gerek fint· 
lardaki yükseklik gerek e stoklar· 
daki muvafık vaziyet tiftik piya
sasının yUzünU gUldürmüştnr. 

Geçen yıl bu piyasadan mal 
elan hemen mUnhaılran Sovyet 
Rusya ticaret mllmes illiği iken 
bu sene klirlng anlaşması netice• 
sinde Almanyanm da bUyUk mik· 

yuta alıcı oluıu bu gDzel netic • 
nln alışınd baılıca amil olmuştur. 

Hafta lçlnd Sovyet Rusya, 
lngiltere ve Amerika alıcılnn 
sUkunellerinl mu haf aza ctmekto 
idiler. ispanyadan da bu hafta• 
ler içinde beklenen iparlşler gel• 
memiştir. Almanya alışları devam 
ettiğinden piyasa kuvvetli ve 
yUkselmiye meyyaldır. 

Yapağı - Yapak piyae 
lstoklnrın çok azalmış olduğundan 
geçen hafta da temas ettiğimiz 
üzere, büyük faaliyet anlarındald 

hareketf kaybetmiştir. 
Bununla beraber gerek malın 

azalışı ve gerekse fiatları yükse• 
liıi Erzurum, Kars, gibi uzak mın· 
tekalardaki lstoklarm piyasamıza 
aevkınl intaç etmiştir. 

Bu mallar bu seneye kadar 
yerinde Sovyet Rusya Ticaret 
milmessilliği tarafından satın alın· 

makta idi. Bu hnlin b6~Je oluşu 
Istanbul piyasasından mal almak 
isteyen yerli fabrikalar} ihracat• 
çdarın taleplerinin devam edegel· 
mit bulunmamdır. 

Fiatlar 55 kuruşla 65 kuruı 
arasındadır. 

Hubub t - Buğday - tüccar 
namına glinde 20 • 25 ve Ziraat 
Bankaaı hesabına da kırk elli 
vagon buğday gelmektedir. Fiat• 
larda hafif bir geril~me vardır. 
Ekstra Pulatlılar 5, ekstra be· 
yazlar 4,25-4,50 kuruı aralarında 
atılmaktadır. AUcılar nazlı hare

ket ediyorlar. Çavdarlı mallarin 
yalnız serbest plya ada •atılmak 
mecburiyetinde kalması üzerine 
değirmenciler istok yapmıy 
Uizum görmemekte ve gllnUgünUne 
ihtiyaçlarını gidermektedirler. 

işte bu bal piyasayı gevşek 
bir vaziyette bulundurmaktadır. 

Arp Piyasası geçe ı haf• 
taki vaziyeti muhafaza etmekte 
ve bir hareket göstermemekte• 
dlr. Derhal tahmil şartile piya
saya bazı ihracat tnlepleri gelmfı 
ise de henllz mu pet bir neticeye 
bağlanama~ııtır. Fi tlar 3,50 
kuruş etrafındadır. 

Fındık - Fındık piyasa ı 
bu hafta Almanya taleplerinin 
artmaaı Uzerine çok foal bir hal 
aldı. Hem çok mal satıldı hem 
de fiatlar iki Uç kuruş arttı. Haf· 
ta kinde satılan fmdıklann mik· 
tarı on beş vagondan fazladır. 
Fiatlar da 42 kuruşa kadar çık· 
ml tır. 

Perşembe giinU geç akit bu 
fiata Almanya hesabına alıcı ffr· 
malar görlilmUşsede 43 ktıruştan 
aşağl malını bırakan bulunma• 
mıştır. Çeko lovakya ıçın fiat 
yliksek geldiğinden bu mahrece 
olan satı~lar nisbeten azalmıştır. 

HIYANET 
(Batıırafı 10 uncu uyfada) 

anda evli kadınlara bir dnha dö· 
nüp bakmıyacağına ıöz Yerdi. 
Fakat artık lı işten geçmişti. Fe· 
ridin elini cebinden çıkarmamaıı 
hayra alAmet değildi, Ferit ıen· 
deliyerek bir adım daha attı ar• 
kadaşmln odasına g•rdl Yine 
elini cebinden çıkarmadan: 

- Nermin.. Bitti artık. Zaten 
son zamanlarda şüpheleniyordum. 
insan böyle fenalıklan en yakın 
arkadaelenndan beklemeli. Meğer 
evimize her ı.aman gelen, bnnn 
ıamlmiyetle elini uzatan o adam 
alçak, hainin biri imiş. Al.. Al 
iıte.. 

Ferit elini cebinden çıkanrken 
Remzi gözlerini kapadı, bir ta• 
banca sesi bekliyordu. 

- Al, alsana.. Al da oku .. 
Remzi gözlerini korku lla 

açtı. Feridin uzattığı bir mektup
tu ve şöyle yaıılmıftı: 

"Ferit! ben gidiyorum. Dirkaç 
aydanberi Tevfiki seviyorum. Seninle 
y ayamayacnğımı artık ani dım. Ay
nlmamır:flan başka çare yok. Sruıa 
v rdığım iztıra.pte.u dolayı beni ııffct, 

Nermfa 
Remzi'ye Nerminin bayan ti 

Feridin verdiği korkudan da 
beter geldi. Fakat hiyanet gören 
yalnız kendi olmadığı için bir~z 
teDelli buldu. 
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Milyonlarca insan 

PO E 
P L A Y tıraş bıçaklarını tercih ediyorsa 
elbette bunun bir sebep ve hikmeti vardır. 

• "' -;. - . ...._,,. - . -- • . . ', - .,.. .,,, ... j .·· • ., ~-. "' ~. • 

AOrıların ve soğuk algınlı~ının seri' ve 
lcati tesirli devası, ambalaj ve komprime. 
,lerinde El) alameti farikasını tasıvan ha· 
kiki ASPiRİNdir. 

Ambalajlarda ve komprİ· 
melerin üzerinde E}) 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat edinizl 

Gebzeli ~---1~ DABCOVICH vı 'orlkl11 

ALI• R·z Teh 44708· 7. 41990 

Ticarethanesinde zirdekl 
fi atlarla 

Lira 
.t,50 x 21 15 
4,75 x 19 15 

500 x 19 16 
30 x 5 32 

Amerikadan ıetirdiil yeni 
otomobil llıtikleriDI diler 
markalar.lan qo 50 tenzilatla 
aatmaktathr. 
Adreıı ı Galata, Karaköy, 
Hllmam sokak No. 3 ve 12 
ŞubHI: IJur1a Y enlyol No. 90 

Denizyol ları 
:fLiTMISl 

Aeeahleri ı Karakly Köıarl\uıı 
TeL 42N2 - llrkeel Mlhlrtlaraade 

Haa Tel. t27 40 .. --· 4----Ayvahk Yolu 
MERSiN vapuru 27 8. Tet

rln CUMARTESi gllnO saat 
18 de fzmlr'e kadar. "7134,, 

Karadeniz Yolu 
VAT AN vapuru 27 8. T eı· 

rln CUMARTESi günü saat 
18 de Hopaya kadar. "7135,, 

Mersin Yolu 
ANAFARTA vapuru 28 B. 

T..,ıa PAZAR uat 10 ela 
M ...... kadar. "7136,, 

Anupa n Şark limaalan aruında 

muntuam poıta. 
AnYerı, Rotterdam, B .. İt•rı n 

lıkuıdlnaYJa ll•anlan itin yamda 
hareket edeoek Yapurları n tlUaraaın 

bl.flıoa Umanlarıacia traaıltor tlemea 
Yakında ıeleoek npurlar 

Hanalturg vapuru T. nvel Hauaa 
doğru. 

Augu•t Leonhard vapuru 26 
'l'eşriııisaaiye clo{ru. 
Yakında hareket edeHk npurlar 
Hanelturg vapuru 3-5 T. 1aaiye 
doğru. 

Auguat Leonhard npuru 5 
K. evvele doğru. 
Fasla tafsll&t igio Galata, FrHkyao 

han umumt aoeatelilioa mllraoaat 
Tel. •4707 8 • 41t20 

~-----.-. (3045) ._, 

Dr. AHMET FAHRi 
(Operatör) 

Or. HÜSEYiN KENAN 
( Sinir Hekimi ) 

RUHi VAMtK 
( Dit Tabibi) 

Muayanehanelerlni iıtlldll cadde
•inde Parmakkapı tram YaJ İ•tu· 

yonund11 imam •o~atıacla Nuri Bey 

epartımanına naldetı;1~7r'_..· --

Zayi ı Noterden lmuıaddak tatbik 
mührümil i0/10/934 te kaybe~. Y •· 
aiıini hakke*'ireceğimclen lattkmtl yok
tur. Mıaırçt.rtıaı kapıaı 21 Dumarada 
A&tar lbrahim. (160) 

Aman 
Naa1rım 

Nekatlar 
l•tlrap 
Veriyor. 

Sızı ıztıraptaıı kıvraatiıra• bu aüz'iç 
nasırları cüz'i bir •....tla ıiküp atmak 
çaresi varılır. Akfa•ları tierunuııa kafi 
mıktarda RADİO • SLTS toıu il&ve· 
sile ııoak ayak t&ayoıuıau yapınız. Bu 
pek faydalı ve •i ... İr toı, ayaklarınızı 
kuvvetlendira.We lteruer auırlannızı 
o derece yuıauıatır ki braaiuuzın ucile 
kaldırıp atallilirıiaiz. Ea •uaanıt ve 
f!n derin nuırlar itile 9irkao RAD10 -
SAL'rS banyNuaa •ulı:aYe••& efemi· 
yerek yumuşayıp çıkar. 

, 
1 

Dektor 

ORH(J 
EminönU Valicle kırutlaanHİ Jaaıada. 
Hılcürul., za•i•aa ve talebeler mec· 
caı.ıen wuayeae ve yarını iicretle 

teılavi edılir. Tel: 24131 

Diş!eri 
Kuı tarır 1 

Diş et!er ini 
Kuvvetlen
dir;r 1 

Ağız kokuıuau 
defeder l 

Ağızdalıl 
bütün 

• 
muzır 

mikropları 

0/o 100 

Ôldürürl 

(3020) 

Buton dUnyada fevkalade rağbet 

·MoN 
PiHeri ve 

Cep fenerleri~~ 

t~~9t pratilJ, iıtimall kolay, temlaath ye 
aon dereee lı~•irler. BUhaua karanlıkta 
ylı metre me eld &nlnla:I aydanlataralı 
yoluDuza kemali llllzurla devam edeblUralnla:. 

Pillerin malat.ıif boyları Ye fenerlerin muh· 
telif cinalerl YU'titr. 

Zafiyeti umumiy .. fttihaaııhlr Ye kuvvetai.ılilı balibncla bilvlk 
faide Ye teıiri glrülen: 

FOSFATLI 

K MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satllır. 

İstanbul Ziraat Bankasından : 
Şubemizde çalqbnlmak lzve GaJatuaray Ticaret k11mından 

ve Ticaret Uıeıinden ve Y8k1ek lktııat ve Ticaret mektebile Uıe 
mezunlarından 7S liraya kadar lcret verilmek Ozere bilmDıabaka 
altı memur alı11acaktır. İmtihan 4 TetrlDf1anl 934 Pazar ftlnll yapıla• 
caimdan lıteldiledn diier ıwaltle t~Yc:lt edecekleri evrak ye yeaalk 
hakkında malOmat almak tlzere Bankamıza mllracaatlan. "69M,. 

HÜRRiVE 
Balkan komhauırının eaaaını, faaliyetlerini 

Bulgaristanın siya i h y 
bulursunuz. 100 kuruştur. 

Yazan: Ali Naci Bey 
MUALLiM AHMET HALiT KIT APHANESI 

Üniversite Mübayaat Komisyonundan: 
Üniversite Merkez blnaıı bahçeılnde yapılacak olan rasathane 

blnaıı inıaaı ıartnam..ıae terilkan 20-10-934 taribladea ltlbarea 
20 gDn mtlddetJe ve kapala zarf uıulile mlnakaaaya koaulmuıtur. 
Talipler herglln Mlbayaat Komlayoa•aa allracaatla doıyaımı tet• 
kik edebilirler. Taliplerin ihale llnl olan 10-11·934 cumarteal 
ıtınO aat l 5 te Onl•enite Mabayaat komlıyonuada haıır bulun• 
malan ilin olunur. .. 687 .t ,, 

ete ha erine~--· 
- -----·- - - -- -- -

Boa Posta; ıimdiye kadar lıtanbulda 
gazete bayiliği yapmakta olan Artla 
Ef. ve ortaklara ile 7 Apıtoı 934 
tarihinden 
kesmiıtir. 

itjbaren münaıebetini 

Tatra bayileri: Bu hususa nazarı dikkatinizi celbederl•. , ________________________________ , 
Mütercim ve Muh•sebeci Aranıyor 

lıtanbulda bir şirket için, almanca ve türkçeye muhabereye n türkçe al· 
manca fenni tercümeleri yapmağa muktıjir ve muhuebedın anlar bir Türk 
memura ihtiyaç vardır. Taliplerin tercüaei hallerini müş'iı mektuplarını "Mü· 
tercim,, rumuzile İılaııbul 176 No. lu poıta kutu•uoa göndermeleri. (1945) 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkigedeki şubeleri: -----
Galata • latianbul • lzmlr 
Deposu : lst. Tütün Gümrüğü 

• Her türlii 6anka ;,ı Jf> 

Dr. KEMAL NURi 
Cilt •• Zühreyi hutalıklar mütehuıııı 

Bewothn Ru111.U ha• 1• 
Tel ı 401Sa 

~--. Dr. Ihsan Sami .--• 

Öksürük Şurubu 
Ökıürük ve ntfeı darlığı, boğmaca 
ve kızamık ök1ı1lirl1klerl i9in pek 
tHirli illçtır. Her eczanede ve eoza 

depolarında bulunur. • (8142) 

0r. A. KUTiEL 
lraraköy 'fopoular caddeıi No. 33 

............... ---~--.-..-------------
So11 Poata M•t..._• 

ielalbi: Ali &ı...e• 
Nepl~at lllara. Talliır 


