
r r 
iDAREHANESİ: 

lstanbul Nurosmaniye Şeref 
sokağı hususi daire 

TELEFO N : No. 2 082 7 --
Soyı: 489·175 Yıl: 2 

T 1 fi H • Abone : Senelığl 12 Ura, altı aylığı En SOA e gra an ve aberleri veren akş m gazetesı - 6 llra, üç aylıaı 1' liradır 

Ulllf 11111111UliullmIU111iri111f!1111il111111111111 illfP U Hllll lllfff mm il il ul 111 Uf lflllffl İilUll Ullllli 111111111nillllIHlf1111111111111Uj1111111111111 Ol llltIIJJ1 il 111f111 Hl 11 lif Hl UI il il 11111 11111 Hl il il il il 111111 il il 111 iiiii il 11111 1 f 

danlı • 
ını Baş kuma • 

Yıl 
• • • ••••••••••• • • • • • • • • • • •• • • • • , Bugünkü Tezahürler l lngiltere dayamym 

Bu sabah • Japonya, lngiliz 
Be yazıtta geçıt notasını rededers 

resmi başladı ve Taksimdesefirgeriçağrllaca 
abideye çelenk kondu . 

Bu sabah en kıdemsiz 
subay'1nutuk söylerken .• 

' 

Bu sabah Genera ı, k Orsoa . 

Bugün, milli ordunun Başkuman • 
danlık Meydan muharebesinde düş· 
mana karşı knt'i zaferi istihsal eyle· 
dı ı günun 15 inci yı1dönümüdür. 

26 Ağuşto sab hı fecirle beraber 
Af) on cl'}>hc:.ınden başlı) nn buyuk 
taarruz hcı gün lehimize inkışnf et · 
mış. dorduncu_gfin dı.işman, meydan 
muhnrcbesine mecbur tutulmuş, ve 
bu hnrpte diıhi ve kahraman Bas ku-

) 

mandannpız du mana knt'i darbeyi 

indirmiş ve ordularına da ~Hedefi. ••••••ıilllıı•lll•il 
niz Akdeniz!, i aretini vermişti, 

ı İşte bize müstakil bir vatan ve 
dünya ve Türk tarihine de eşsiz bir 
knhraman yaratan bu büyük ve mut
lu gün, her sene olduğu gibi, bugün 
-de ş<>hrimizde çok parlak merasim ve 

tezahüratla kutlandı. 
Şehir, kara ·ve deniz ve nakil vası· 

taları bastan bnşa donntılmıştı. Halk 
daha 1.;rkcndcn sokaklara dolmuş; 
kahraman kıtatımızm ~çişıni sey • 
rctm<'k üzere kendine bir yer edin -
rniyc çlışıyordu. 

Bu sırada İstanbul Komutanlığın· 

da Komutan vekili Korgeneral Ce· 
mil Cahit Toydemir ordu adına teb· 
r lklcri kabul etmiyc başlamıştı. S aat 
sekizde başlıyan bu m erasim, do • 
kuzda nihayet buldu. 

Bu esnada resmigeçide i~tirak ede· 
cek kıtant ve mektepliler de Beya .. 
zıtta Üniversite meydanında tecem· 
mü etmiştir. 

BEYAZTTA TOPLANTr 
Askeri mektepler, kıt'alar ve es .. 

nnf teşekküllerlle diğer cemiyetler 
(Devamı ikirıci rcıvfada) 

Vail ve Kumandanın ö nünaen geçiyor 

Gene s u bav n u tuk okurken 
# ,· 

Geçit resmi baslarken 

Sovyetlerle Çinliler 
Misakın 

Rus 
imzası Üzerine Çine 
tayyareleri gitti? 

Mo&kova, 30 (A.A.) - Tas Ajansı c- Çin isimleri taşıyan bir kaç 
bildiriyor: gemiyi yollarını kesmeleri ve han· 

Sovyetlcr Birliği ile Çin arasında gi limanda. mukayyet old~kl.arı ha~· 
imza edilen ademi tecavüz misakı - !kında malumat vcrmclerı rıcn cdıl
nın metni neşredilmiştir. Misak, 21 mislir. Hepsi de bu ricnyı is'af ct-
Ağ l t N k . 1 B" mişlcrdır. us os a an ınde Sovyet er ır· 
liğinin Çin Sefirile Çin Hariciye Na- Japon ordusunun bütı.i~ c~~hcler-
Zlrı aras d · d'l . t' de bır tarruz hazırladığı bıldırılmck· 

ın n ımza c ı mış ır. t d" 
Şanghay, 30 (A.Aj .- Japon Sefa- e ır. 

rcti namına söz SÖ;} lemiye salfıhiyet· 
t::ır bir zat; Japonların Çin - SoVJ't?t 
paktını büyiik bir itimatsızlıkla kar· 

şıladıklarını ve pnktta gizli madde
ler bulunduğundan şiiphe ettiklerini 
söylemiştir. 

Japonların itimada şayan bir mem· 
hadan öğrendiklerine göre, 14 Ağus· 
tosta 20 Sov) et tayyaresi Şimali Çi· 
ne hareket etmiştir. 

Japon ablukası hakkınd bu zat 
demiştır kı: 

=======================! 
iki mllyon pul basıl•cak 
B lkan ittifakına dahil olan dev • 

!etlerin her birinin ihdas elmiş ol· 
dukları posta pulları meyanındn hü
kümt'ti mizcc de ayni esas dahilinde 

• olmak uwre 8 ,.c 12,5 kuı uşluk posta 
pulları ıh dası takarı ür etmiş ve bu 
pulların Darphane miıdurıyetınce 
kalıpları hazırlanmıva bııslanmıştır. 
Yakında basılmıya bnc;Jnnacaktır. Bu 
pullnrın her birinden l>irrr milyon 
olacaktır. · · 

Palalı Çin askeri 

Londra, 30 (A.A.) - Diplomatik İngllterenin, Çindekt ccn '"> 1 ı 
mahfcller, bu akşam İngiltere tara· hımnyesini istediği \'C lngıli l\1:ı 1 -

fından Tokyoya tcblığ edilen nota • lıatgüzarının bu Cırsatt h i t 
daki taleplerin mahiyclı hakkında ıs· derck beynelmilel imtıyaz ır. ıtnk 
rar etm ktcdirler. sının bitaıafüı.ştnılımı ı nokt;ı ı ri l 

f lrırd n 1ng' lız talcplt:rinın yeniden ısrar edecegı t lımın cdı · 
tından Tokyoya tevdi edieln nota- mektcdir. 

ve Tokyo hiıkümctinin de bu itıd.ılı Kaydı ıhttyatla telakkı edılm ı 
takdir <!deı ek bu talepleri is'ar ede· lazımgclcn bazı malCımata ı,:or" J l· 
ceğinın ümıt edıldiğı anlaşılmakla ~ j ponya itıraz edecek olursa, 'l'ok' o
dır. daki İngiliz sefiri g<.'ı 1 çağınlncaklır. 

Tacll Çah Kuşu 
--- ----

Mısırın müstakbel Kraliçesine hu 
isimverilecek;çnrşaf giyecek mi? 

Kahire, 28 (Hususi) - Mısır Kralı 
ola n Feridcdcn, kcndisılc evlcniEL 
Faruk, artı k bugün rcsment nişanlısı 
Fer ideden, k end ıstl<' <>vlem p evlen. 
fJl<'k istemediğıni geçen cumartesi 
çünü sorınuşlur 

Asıl ısmilc Sııfınaz Zulfıknr olan 16 
ymıındakı genç kız, derhal kabul et
miş ve çocukluk nrkndaşındnn aı rıl
nuyac:tğına ve aralarını ayırabilecek 
bir mamanın knlmam1 olmasına, 
kralıç<.' olmaktan d(lha çok sevınmı • 
tır 

Müstakbel Kralıcenın, Kını Fnı u

gun kız karde IC>rının arkada ı oldu
gu malumdur. Ona, Kral 'Fnı ugun 
kardeşlf'ri, hususiyetlerinde (Çalı -
kuşu) diye. hıtap ederler. Şimdı ar
lık, kendisine (TacJı Çnhkuşu) deni
lecektir. 

(Det•amı 2 •nci sahifede) 
O ndekller: Kroıın kız kar
deşlerı. a rkad aki nısanıısı 

Sabiha Gökçeil 
Bu HÜn 
Eskişehirde 
Diploma alıyor 
İlk kadın taıyarecimiz Sabıhn Gok

çenin gösterdiği mütevalı ve parlak 
muvaf1akiyctlcr i.ızerıne kcndısıne 

tayyarecilik dip!oması v rilmcsı k.ı
rarlaştırılmıjtır. 

llK askeri kadın tayyare· 
cimiz SaOiha Gökçen 

- Dıplomıı, 31.1 A~ustos Znfcr bayramı 
münnsebetıle bugiın Eskişehirde bü
yük mcrasi!lllc vcrilecektır. Bu me
rasimde bulunmnk üzere Atııtürkiın 
hcmşiıcleri Bayan Makbule ile bi· 

(Devamı 2 inci sahifede) 
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Hem gülünç, hem hazin 
Portekizle Çekoslovakya 

neden bozuştular 7 
Portekizliler, Çekoslovakyadan ala

cakları silahları İspanyollara 
verecekmiş de ondan .. 

1 Kiraları ucuzlatmak 
tedbiırler • 

ıçın 
• 

Evvela inşaatı çoğaltmak, inşaat 
. malzemesini ucuzlatmak lazım 

Belediye İktısat Müdürlüğü, kira
ları ucuzlatmak için, her şeyden ön
ce- inşaatın çoğaltılması lazımgeldiği, 
bunun için de hütün inşaat işlerini 
bir elden idare edecek yeni bir te-

Jher tedbire baş vurulması \'e bu ara
da malzeme nakliyat fiatlarının in
dirilmesi, binaların ayni çap ve ayni 
tipte inşasının temin edilmesi, inşa-

lat için tüz'i faizle halka ikrazatta bu
lunacak yeni tasarruf sandıkları te-

Bugünkü tezahürler 
Beyazıtta ve Taksimdeki merasint: 

Büviik geçit resmi 
(Birinci sahifeden devam) lunmakta idiler. Tam 10 buçukta I" 

ı daha sabahtan Üniversite meydanın- çit resmine başlandı. 
/da yer almışlardı. Yangın kulesinin Komutanın bulunduğu tribun~ 
yanında halılarla süslenmiş bir kürsü karşısına gelen 61 inci tüm b3r.doı 
göze çarpıyordu. çalarken ba,ta tJm komutanı geııt" 

Tam saat 9,5 ta meydana gelen İs- ral Osman Tufan, onu takibe? t 
1 

1 tanbul Komutan vekili Korgeneral kanıharbiyesi, sonra sırasıie edt 
Cemil Cahit Toydemir, maiyetinde ,Sübay Okulu taburları, deniz sU 
61 inci Tümkomutanı General üs - J bayları, Deniz Harp okulu ,·e Lıs6: 
man Tufan, İstanbul Merkez Komu- I Gedikli Erbaş Okulu, Kuleli. ?Ja 
tanı General İhsan, Deniz Harp Oku- tepe askeri liseleri, 61 inci tüıııdt' 
lu Komutanı Deniz Albayı Ertuğrul mürettep piyade alavı, topçu a!J , 

Aıans Havass'ın Lissabondan \'er- tekız ordusuna ait olması şart ko-
l diğı bir telgrafta ~öyle deniyordu: nulmuf, mukavele parafe edilmişti. 

•Portekiz Hariciye Nezareti ak - Fakat son dakikada fabrika müdü
şam geç \'akit bir tebliğ neşrederek lriyetı 13 temmuzda Pragda Portekiz 
Portekizin Çekoslovakya ile bütün Elçiliğine bir mektup göndererek 
diplomatik münasebetlerini katetti- Çekoslovak hükumetinin 12 tem -
gini iBn etmiştir. Prag'daki Porte - muzdan itibaren silah ihracatını me
kiz sefiri daha çarşamba günü mev- ınettiğini bildirmesi üzerine Porte
klini terketmiş ve Viyanaya hareket kiz hükumeti, Çekoslovak hükı'.ıme
cylcmiştır. Lissabon'daki Çek sefi-

1 
tine müracaatle ihra<; müsaadesi is· 

rine de memleketi terk hazırlığı sı- temi~tir. Çekoslovak hükumeti ise 
rasında beynelmilel nezaket kaide- İspanya işlerine ademi müdahale si
Jerine tevfikan diplomasi muafiyeti- yasctindc Portekiz hükumetinin ta
nin mahfuz tutulacağı biidirilmiş - ırafgirane hattı hareketini ileri sürc
tir.s rek bu müsaadeyi vermekten imtina 

Avru?a matbuatı bu hadiseyi hem 1 eylemiştir. Mesele de bundan çık -
gülünç \'e hem de hazin buluyor. mıştır.> 

Gülünç buluyor: çünkü her iki mem- Resmi bir Çek tebliğinde ise Por
leket birlbirinden binlerce kilomet- tekiz hükumetinin yukarıdaki tebliği 
re uzaktadır. Aradaki diplomasi ih· zıddına olarak mesele tamamile gay
tiliif ,.e niza hiç bir şey tevlit ede - ri siyasi bir şekilde tasvir edilmekte 
mez. Hele bu yüzden bir harp tehli- ve şöyle denmektedir: 
kesi kat'iyen \'arit değildir. Ola ki, cPortekiz Hükumeti son zamanda 
P_?~~ekizin ~t;antik filosu Bohemy~ bir Çekoslovak silah firması ile silah 
golun: ~elsın.~ Bu takdırde de eğ !teslimatı hakkında müzakerelere gi· 
lencelı bır sonbahar, yahut kış masalı rişmif ve bu münasebetle hariciye 
) aratılmış olur. nezaretimize de müracaatle Çekoslo-

_ Diğcr bakımdan hadise .h.azind~, l\'ak Hükumetinin bu teslimat için 
ç~nku bunda İspanya dahılı harbı- , müsaadesini istemiştir. Fakat mez
nın An~p~ ~let!erı ~r~sında hu • : kür silah firmasının Çekoslovak or
sule getırd.ığı. ~.m~'.yets:zlık ve_ husu- dusuna karşı ewelce giriştiği taah· 
metın derınlıgı gorunuyor. Lısabon hütleri bakımından istenilen müd -
ile Prag arasında iki memleket mü
nasebetinin inkıtaına sebebiyet vere
cek kadar şiddetli bir ihtilaf ve niza
m İspanyadaki dahili harpten doğ
duğu şüphesiz \'e muhakkaktır. Ni
tekim Portekiz hükumetinin bu bap
t neşrettiği beyanat bunu teyit et
nckted. Bu beyanat şudur: 

cPtr..ekiz. kendisinın silahları art
tı rna pr.ı1;ramı- tevfik2n Çekoslo
vakyanın b2•.ıca si.ah fabrikalarına 

,;iracaatle Port<>ki:. ordusu ıçin mu
avyen ~..ktarda ~aklneli tüfek satın 
alınak işlemi tır. Çekos ovak makine 

det zarfında teslimatını yapabilecek 
vaziyette olmadığı anlaşılması üze
rine Portekiz hükumetine Çekoslo
vak ordusunda kullanılan başka bir 
tipin verilmesi teklif edilmiş, Por -
tekiz hükumeti ise istediği tipte ısrar 
eylemiş ve ba,ka bir tip teklif edil· 
mesini siparişln reddi gibi telakki et
miş ve 18 ağustosta Pragdaki elçisini 
geri çağır~ıştır. 

Çekoslovakya ile Portekiz arasın
da siyasi ve diplomasi hiç bir ihtilaf 
yoktur. Bu itıbarla iş ve ticaret mü-

fabrik~ları teslim müddetleri müsa- zakerclerinde ademi muvaffakiyetin 
ıt olduı:u ıçin tercih edilmişlerdir. diplomasi münasebetinin tek taraflı 
Tcsıırrat muka,•clesi h3kkında~.i mü- olarak inkıtama müncer olması bcy-
1okcreıer normal >ekılde cereyan et- /nelmilel münasebetler tarihinde ye
mı.ş ve silahların münhasıran Por - gane bir hadisedir• 

Dün 

Eski dostlar 
akşam Ali isminde bir kah-

veci çırağı eski dostunun 
yü~ünü yaraladı 

l şek külün kurulmasına ihfiyaç oldu
ğu hakkında bir rapor hazırlamıştır. 
Bu rapora göre Belediye, çimento gi
bi bütün inşaat malzemesine azami 
fiat tesbiti \'e bu malzemenin daimi 

sis olunması gibi bütün inşaata ait 
işlerin idare \'e kontrolünün bu teş· 
kilata bırakılma>ı kanaatindedir. 

Bu rapor, alakadar makamlarca da , 
olduğu halde kıt'aları teftiş etti, tef- motörlü tabur, süvari bölüg"ü oto kontrol altında bulundurulması, bi- kabul edildiği takdirde kanuniyet .,. 
tişindcn sonra kürsünün yanına gi - mobilli toplar, ta"yare defi tabw· naların daha ucuza mal edilmesi için , kesbeylemesine çalışacaktır. , .... 
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Taçlı Calı Kuşu 
( Birinci sahifeden devam) 

İki nişanlı sevişedursunlar, saray 
erkanı mühim bir meseleyi düsünüp 
durmaktadırlar. O da şu: Kraliçe ev
lenince, çarşaf giyecek mi, giymiye
cck mi? Kral ile beraber, merasim
lerde bulunabilecek mi, bulunamı -
yacak mı? 
Eğer Kraliçe, çarşaf giymek iste

mezse, bu eski an:anenin hilafına o
lacaktır ve bir çok kimseler, Kral ve 
kraliçenin an'aneye pek de riayet e· 
deceğini zannetmemektedirler. 
İzdivaç merasiminin bir seneden 

evvel olması ihtimali yok gibidir. 
Yalnız, merasim, eski adet üzerine 
yapılac&k, ve nikahta Safinaz değil. 

'kendisine paşa unvanı verilen ba • 
bası Zülfikar paşa ona \'eki'ılet ede
cektir. Nikahı, cCamiülezher• üni -
versitesi Rektörü kıyacaktır. Ve bü
tün dini rüesa merasimde hazır ola-

1 

caktır. Merasim, Muntaza'daki yaz
lık sarayda yapılacaktır. 

Kral Faruk nişanlı ına, birinci sı 
nıf Elkamel payesini ,·ermiştir. Bu 
nişan, Mısırda .kadınlara vcrilEn en 
yüksek payedir. 

Bu merasime intizaren, Kral Fa · 
( ruk'un kız kardeşleri, saklambaç oy
nadıkları arkadaşlanrun, bir sene 
sonra kraliçeleri olacağını diişünerek 
sevinmekte ve oyunlarına devam et-

1 mektedirler. 

EN KlDEMSİZİN NUTKU ldan sonra esnaf cemiyetlerile dil 
Burada ordu namına İstanbulda en teşekküller geçit resmini tamaıııl• 

kıdemsiz bir sübay nutuk söylivecekti dılar. Alay Beyazıttan harelteıl' 
Bu işe seçil~n 61 inci tümden asteğ- tramvay caddesini takiben Taksİl' 
men Nurettin, kürsüye geldi w: Cumhuriyet meydanına kadar bir 
•- Yüce Türk ulusu, kahraman rüyüş yaptıktan sonra Taksimde J: 

ordu! Buraya. bugün ulusal tarihi - rılan kıt'alar kendi garnizontarııı' 
mizin çok şerefli bir gününü kutlu- !dönmüşlerdir. • 
lamak için taplandık. Sevgili yurdu- Merasim geçidinde Kuleli \'C ;ı.I 
muzun her köşesinden sevinç dalga- : tepe askeri liseleri, muntazam 1tıY" 
!arı ta~ıyor, necip milletimiz hay • fet ve düzgün geçişlerile çok alkil 
ram yapıyor. cümlelerile ba~lıvan landılar. Yarının kahraman sübaYlf 
nutku~u o~~du; nutkund.a M~tare- rını teşkil edecek olan bu genç:cri" 
ke devırlerının karanlık gunlerıne da- sert adımlarla geçisi bütün seyltc 
ir biraz tafsilat verdikten sonra. mil- ]ere biiyük bir iti;,at bahsctrıek1 
li mücadelenin safhalarını anlattı ve idi. , 

devam etti: Merasim geçişi yapı!ırken bir Jıf 
Aziz kardeşlerim! va filosu meydan üzerinde uçuşlıl 
•- Bugün mükemmel bir ordu ile yapmıştır. 

yurdumuzun \'e ulusumuzun sela • BEYAZITTAN TAKSİME 
m tini gerçekleştirmiye azmetmİi Komutanlarımız ve vali ile djğll 

==============================bulunuyoruz, acun bunu böyle bilsin, zevat, Beyazıtta geçit resmı bıl' 
yaşını, başını l Harbiyenin gu"" nü sözlerime san ,-erirken Ulu Ba~buğ bitmez otomobillerle Taksime gel 

Atatürke, tanrıdan uzun ömürler eli- mişleriii. Alay buraya varır \'arıııP 
Almış olan meşhur B u 1 3~· ö- kr, şehitlerimize saygı ve selimları- ıetrafı dolduran binlerce ~alkm. coŞ 
Fransız artistinin ,. mı sunamn.. kun alkışları arasında ve Istiklal r1' 

D lııutlulanı ar Asteğmen Nurettinden sonra Ün!- şını müteakip abide meydanınd~ 

B l l Ankara, - Haı bıye Mektebinin ~ rsi1ıe ve gençlik namına kürsiye ge- direğe şanlı bayrağımı çekil mi~ 
aşına ge en er kuruluşunun 103 ü.ı:!ci.i ytldö ümü bu- len Tıb Fakültesi talebesinden Zeki Müteakiben müzika Cumhurı)"" 

gün Ankaradöl büyük merasimle kut- Eratam:ı.n da söyle\'inde, 15 inci yıl- marşını çalmıya başlamış ve muhit' 
Ianac:ılr:tu:. Bu arada geçit resmi ya- ·dönümünü kutlulaclığınıız Zafer lii makamlar ve teşekküller adına dl 
pıl.;ıc2k, Ulus m ydanındalci abide- Bayramımn mahiyetinden. İstiklal abideye birer çelenk konulmuşıııt 
ye çcle kanttlank, bu yıl mm savaşının Eaih.alanndan bahsettik • Bundan sonra kıtaat garnizon!•~ 

M istlnget 

Faris, 30 - Parisin Eyfel kulesi 

ol n talebeden ir gen bir ~öy ev sonra: 
na, mckteplı:er yerlerine dönmu, 

\'tte<:ek, saat 15, da nek"epte d •- hpen·erl~e mısal mi lcrdir. 
içme \'e d ploma tcvzı.i. merasımi. ya- istiy =~ Büyiik zaferden sonra 
pılacaktır. IZ mtıvaffakiyetlere bclr.ı- GECE ALAYLARI 

Bu gece iki büyük fener ala~-ı tt 
tip edilmiştir. Alayın birisi Bevr 
diğeri İstanbul yakasında '''° a 
cak ve askeri kıt'alarla me t-ı:ı 

iştirak edecektir. 

Bu y: Harbi n çıkanlar, An- ruz.. Onlarda barut kokusu, süngü 
kara Ha:rb ye o ulunun ilk ytl mt'- şakırtısı top sesi.eri yokt.:ır. Bu 

o itibarile ~ hu- zafttlerde ~ !ılı ses v.ırdır. O 

Kıs ançık 
" İ J'O da 1 

~,ur 
hanında oturan İr 'M 

dınla dün Suadiye gaz.nosuna git -

ı 
mış, orada Kum 1 ve l\lchmct adlı iki 
arkadaşına rastlamış, hep bır arada 
oturarak yıyıp içmişlerdir. 

kükrivcn AtatürklL'l sesi, 
Tılık.:.n ıseclir sözlt-rile nutk " 
n y t verc:L 
Bıı . mü~ şehir \'t> parti 

1 nJ:mula kü:rsive gekn Şclı:ir eclisj 

............... ............................. . .. 
• 

lnhiliz filo~u 
ıa.:ı;as;ndan Adalı Avni de bir övlev p b 

di ve söyle>ı de bu zafcrın ne erşem eye 
· * lar içinde başarıldığını G r 

tf'b.arüz ct:irdıktcn sonra şehitlere 1 e 1 yor 
•elam ve buyuklere şehır namına say- İngıltcrenin Akdeniz donan 
gılarını sundu. ~ mensı.p bir filo, 2 eyliıl perşembe~ 
• GENERAL CEJ\lİL CAHİDİN babı limanımıza gcleccktır. 

NUTKU Filo, Ye,ılkiiy açıklarında torP1
,.. 

dolarımız tarafından kar§ılanac' 
Dün ak•am Tarlaba ında yine bir 

cinayet olmu~tur. Hadise şöyle ce
reyan etmiştir: 

Bir kah\'ede çalışan Ali, epeyce za
man Naci ·e adlı bir kadınla beraber 
yaşamış, fakat Naciye her nedense 
iki ay cv\'el Aliyi terketmiştir. 

O zamandanberı bu ayTılığı bir 
turlü içme sığdıramıyan Alı, gün 
geçLkçe hem sinirlenmekte, hem de 
Naclyeye karşı olan muhabbetini 
yenmiye çalışmaktadır. Fakat dün 
gece fena bir tesadüf Naciye ile Alı-

1yi ; ine kar _ıl stırmış \'C Alinin N'a
ciyeyc olan muhabbeti alevlenmi~. 
Ali, Naciyenin yolunu keserek ken

disine yalvarıp y~karmıya başlamış
tır. Fakat kadın, kar>ısında bir köle • 
gibi ·anıp yakılan Alinin bütün rica l ,.e nı,·azlarını reddedince, bu sefer 

Ali de tehdıllere beşlamış, bu :la kaı· 

\
kadar meşhur olan artist Mistenget, 

P.vvelki gün az kalsın, çalışmış ol

lduğu Mozildor tiyatrosunda, kendi • 

sine :'.İiık bır adam tarafından öldü

lrülecekti. Ruen şehrinden Parise ya
yan gelmiş olan Mark Delaland is

iminde biri zorla l\listeng~t'in oda-

Gece yarısına doğru İstanbula dö
nerlerken Kamılin Mar ·aya ;§aret
Jer yaptığını gören Ali l\lehdi, fena 
halde hıddetlenmiş ,.e Suadiye polis 

1 noktası önlerinde ayni hal tekerrür 
edince Ali Mehdi tabancasını çckmi~ 

1 

ve Kamili tehlikeli surette yarala -
mıştır Kamil Haydarpa5a Nümunc 
hastanesine kaldmlmıştır. Hayatı 

tehlikeli değıld.r. Suçl.ı bugün Ad
lıyeye \'t!ri!mistir. 

1 

Ba~· Avniden sonra kürsüye Gene
ral Cemil Cahit Toydemir geldi ve 
m('ydanı heyecana getiren şu nut -
kuııu söykdi: 

1 
cArkadaşlar; 
Genç sübay arkadaşımın destanını 

heyecanla anlattığı biiyük Türk za
feri bugün kutluladı 'iımız milli hay
ranı, çok kudretli varlığımızın baş-

ı langıcıdır. O gün, Türk ordusu, koca 
dünya tarihinin dik ve yalçın alnını 

\top ateşler ile ve şanlı süngülerile 
1 craya derin ve cbed! izler halinde 
şu nurlu damgayı vurdu: (30 Ağus
tos Türk Zaferi!) Bu zafer ve bu za
fer bayramı, yüce Türk milletinin 
hilkati be~erle başlıyan şeref ve za-

1 mutad resmi ziyaretl('r yapılacak. 
yafrtler verilecektir. 

lnönUne Bulgar Kraııfl' 
don t aziye telgrafı 

1 

Başnkilimiziıı kardeşi Bay }!a).,r 
nin ölümü dolayısile Bulgar Kralı 
rafından İııönüne bir taziye ıaJgrt' 
çekilmiş ve İnönü de buna bir 1 

şekkür telgrafile mukabcleed b~ 
lunmu tur. 

etmeyince Ali, bıçağını çekerek Na- sına girmek istemi§, tabancasını çe-
ciyeyi, yuzünden, çenesinden yarala
mıştır. Kadın ha~taneye kaldırılmı~, 

, Ali yakalanmıştır. 

kerek kapıya hücum etmıştir. Bir 
taraftan dn: 

Hariciye Veki"i 

Jap9nya · Almanya ve 
Italya ittjf akı 

- Onu seviyorum, ya benim o!u

cak, yahut bır başkasının olmıyacak, 

onu öldüreceğim! .. 
Diye haykırıyordu. Adam, polis ta-

rafından yakalanmıştır. Mistenget'e 

gelince, yaşı elliyi çoktan aşmış o-

Harıciye Vekili Tcdik Rü:;tii A
ras iki üç güne kadar Cenevrcye gi
decek ve Milletler Cemjyetinin 10 

cyliıl toplantısına i1tirak etıni~tir. 

DUn bir i ile bıçak ferlerle dolu tarihinin en parlak bir 
bıçağa ge ldi ı~ığıdır.• 

Dün Yesildırckte oturan bir Ya - 1 General, bu kutlu günün büyük • 
ıhudi aileı:l arasında geçimsizlik yii- lüğ(inü çok veciz bir şekilde izah et-

Tarih Kurultayı 
1 20 E'ylı'.ılde Dolmabahçe sarayırt 
toplAnacak olan Tarih Kurultayı~ ıe' 
Yunanistan namına Arkeoloji ırı u , 

1 

hassıs Profesör Maritüs bulunac'~ıl' 
tır. Profesör, Küçük Asya hakk1~ 
bir tcbli ğokuyacaktır. 

Hitler ile Musolini arasındaki 
mülakatta bu mevzu da konuşulacak 

lan bu maşuka, hadiseden memnun- zünden bir kavga çıkmış, Samuel, k 
1 

h't · 
1 tikten sonra as er ere ı ap ~tmış-

dut. I karısı Mazelkayı bıçakla yaralamış; tir: 

- --- , <>ğlu 12 yaşında Daniyel de çakı ile .Bü~·ük kurtarıcının açtığı zafer ve serveti aranıyor 
Yüksek mekteplere babasını yaralamıştır. Feci bir hadi- medeniyet yolunda onun peşi•ıde ve Bir Amerikalı alimler heyeti.'\ 
alınacak talebeler sc olmak üzere iken zabıta yeV~miş, onun izinde yürüy~n sizler. vurdu • jdağlar.ndo vakt.le icrayi hüki'll!le_. 

-·- " Atlantlt hUkUmdarıar111 

Londr , 30 (Husu i) - Ro ·ter A
jansı muhabirının duyduğuna göre 
l\lusol ni ile Hıtlcr arasında cereyan 
edecek müzakerelerin mahrem kal -
ması için, bu müzakereler, Hitlcrin 
Bavycradaki köşkünde yapılacaktır. 
Bu görüşmelerde .Tapon - Alman it
tifakına İtalyanın da iştirak etmesi 
Ye bolşc\'izme karşı bu üç dev Jet a
rasında esaslı ,.e müttehit bir cep
he kurulmc.sı; İogilterenin bu cep
heye müzahir bir \'aziyette bolşe\'iz
mc karşı kurulacak tarafa müttefik 
olması için nasıl bir hattı hareket it
tihaz edflmesi icabcdcceği tesbit o
lunacaktır. 

Hitlcr - l\fusolini mülakatı esna
sında A\TUpada bulunan bazı Japon 
siyasi ricalinin de Bavyerada bulu
nacakları söylenilmektedir, 

- - . -
Sabiha Gökçen 

,... . ·ı d · d 1 k heı>sini vakalamı,_-tır. d •. d d - iı"' "nıversı e e yenı ers yı ı \'e a- ' muzun güven igı ve ayan ıgı en den Atlaııtid hıikümdarlarının 
yıt ve kabul hazırlıkları başlamıştır. .. t I d . kudretli varlıksınız. Sizler, hiricik 

1
nelerini aramak üzere Fasa gclıl' 

nU ucu ar a yangın el h d .. t" . h . . . ı10 
Tıb, Hukuk, Edebiyat, Fen ve İktı· Dün gece Kutucularda 57_59 nu _ 1yur. umduzu er şeyb e

1
n uds un'~ er perdir. Bu he ·et, Fostan ıçerı)_~ ,-tt 

(Btl{tarafı ~irincı salıifcde) .. • • tchlıke Pn masun u un uran \atan- :ru gidecek bu dal<Jara çıkar..,. ... 
sat Fakültelerine \'e Uni\'ersiteye maralı Yakubun dukkanından ate< . . . . ı ' "' • c•· 

rnici Ordu Müfetti.ıi Fahrettin Al- .. , • se,·erlersınız. bahtıyarsınız, bahtıyar , yi.izüned a ltını kıymetsizleştır 
tay, dün Eskişehire gitmişlerdir. bağlı Diş ve Ecıacı mekteplerine jçıkmı.~, b~ ~uk~an .. yandığı halde yan-, olun, bunları size hatırlatmakla ben derecede altın bulacaklarmış. 

yeni talebe alınmasına 1 cy!Cıl sa- gın sondurulmuştur. de bahtivarlık hislerile dolu olarak 
T;ıyyare mfktebinde yapılacak o- bahından itibaren başlanacaktır. Zabıta, yangını ~üpheli görmü,; büvük z;fer bayramını hepinize kut-

lan bu merasimi, Orgeneral Fahret- . dükkan sahibile çıraklarını sorguya 
1 

· Hariciye bUro•ll ıs' 
t. Alt . k S . Bu sene lıselerden mezun olan \'e ı k . ti ularım. İstanbula gelen giden yabusııs'anCl ,.;• ın ay açaca ve abıha Gökçe- . çe mış r. f . t UI 

geçen yıllardan artakalan talebe ade- Bu yaşatıcı za erın yara ıcısı u rın çokluğu ve şehrimizin h ·" b nın askerlik hayatı havacılığın e- E k f i b 1 dl B b • At !" k" "k k la!"" . ' . . · dine nazaran yeni müracaatlerin faz. Y a a e e ye aş ugumuz a ur un yu se var- ziyeti göz önünde bulundurU .. 1~ • 
hemmıyetı, mernleketımızde hava - E"k~ra Beledi ·c ara.•ındakı' ihtı·- Jıoını tt>bcil ederken mukaddes şe- d H · · Pr t k 1 Müdur . . la olacağı sanılmaktadır. .~ . . • ra a arıcıyc o o o . ]<ı!'., 

l
cılığın ınkışafı ve bunda ilk k·adın .. . . . . . 1 ıiıflı mcsel<'krin halli. dört mebustan lıitlerımızc ebcdı saygılar suynarım .. ğünün bir bürosu tesis edı]ece I 
t · ,_ 1 G' k Unıversıtenın ycnı vıl varıdatı 75 --- "'.., ayyarecımu o an ô çenin rolü hak- • 

1

mür"kkcp bir ho.kem he ·etine \'eril- General kürsüden indikten sonr:ı - - I "" 
k d b. t k . 1. bın lira olarak tahmin edilmektedir. mı'•, hak·m l•.eyetı' 400 m•dde ""'e _ B 1 C h . 1 l\f d d h Postacı bir gUverc: n ., .. ın a ır nu u SO'' ıyecek · ı ı • • u ~ eyazı um .urıye ey anın a a-

1
,,• 

, ; 
0

•P 
0 

- .. . . . . . ve ne taşıyordu ec: e' masını verecektir. Bayan Makbule, Orgeneral Fahrct _ rlnde kararını ,·ermişti. ıırlanna tribünlere geçildi, Buraad ıfl 
Bu gccft de Sabiha Go"kçenı·n dı'p· :ı:: k h . ı Fakat Evkaf bunlardan bazılarına ,Vali Muhıttin Üstündağ, Vali Mu- İstinyede Gümrük mhuhailfaeıraı· ,·e } ~ tin ile s iic irın sivil \'e asker bü-

itiraz rtmiye knrar vermiş ve bu iti- a\'ini Hiidai Karataban, vilayet er- murları, ayağında T-0 ar . ı.n~cr' 
loma alması •ercfine Esk.se.· hirde mü- tu"n ı·ıeri gelenleri ve tekını'l tay 1 t b't · · h k k 1 1 k · 1 1 b \•e 

174 
ı·akamları bulunan bır ' • · ("'an es ı ırı.n u u "" arr an mii- ı an;. ·ay nv a:. ve ya ancı elçilikler 

kellef bir balo vel'ilect'kti~,. Baloda yare sübayları hazır bulunacaktır . 1rekkep bır encumcn kunnııştur. erkaıııııdan murPkkep davetliler bu- cin yakalamıştır. 



-------------------------------------~------~, , 
İstediğim gibi_ EylOldan itibaren. 

~-------------------•• 
Uç ayllk maaşlar 

başlıyor 

Nijinski lstanbulda çikolata yiyen- Acı günıeri -
k.~i~meı~ ... ~özud··nüz6e mıti.kmii, Nijdins- ı 1 ft k 1 Unutmıyacağız :ı ısım ı uır ans r, on ı sene en • • 

fazladır deli olarak yatmakta bulun- er gı 1 çe aza ıyor 30 nğustos Başkumandanlık mey. 
duğu tımarhaneden iyileşerek çık- dan muharebesinin 15 inci yıldönü· 

mü, bu sene, Dum1upınarchı, meçhul 
m'tiijinski dünyanın bugüne kadar Evvelce sene ...1e bı·n tondan .&azla asker abidesi önünde, her yıldan da-

' Uı J 4 
hn parlak bir ~ekilde kutıulanacak-gelmiş en büyük dansörlerinden bi- ıt 

risi, belki de birincisidir. çz•kola""'ta Sar• "-edz.ligordu tır. C. H. P artisi, bu mevzu üzerinde 
J ~ çalışmış ve büyük bir program hazır--' b • E l""' l' _J Serj Diyagilev isimli asil bir Ru-E m /ak Bankasınua ır g u ua, sun tertip ettiği bale heyetleri, harp- K akao ve çikolata sanayiimizin günden güne inkişn{?tt!ği, buna :111u- lamıştır. Türk fstıkliıl harbınin taıi-. d 6 E l""' la ten evvelki Avrupayı, hatta Ameri- kabil sarfiyatın azaldığı görül· mektedir. Memleketımizde takrıben hinde, 30 ağustos Başkumandanlık M l .. d .. ı ··klerın e g u a 10 sen"lik bir mazisi olan çikolata ve kakao fabrlkalannın adedi de her meydan mulıarebcsi, bir dönüm nok· a mu Ur U .~ kayı fethe çıktığı zaman, Nijinski, "'" 

, bu heyetin yıldızı bulunuyordu. yıl nrtmış ve hepsi şehrimizde olmak üzcer 10 a çıkmıştır. tasıdır. :Kazanılan bu büyük ve e§ iz O 1 tin U··tekaı"tlcrin üç av- sata 8 den, akşam saat 16 ya kadar 0 R · · D' . Bunların 7 si ayni zamanda şekerleme de imal etmektedirler. İlk zn!erledır ki, istiklUlimıze kavuşmuş u , ye 1, m " 1 k .. 1• 11 t h tm zamanı n usyası ıçın, ıyagı- k 
lık mnaşlarının verilmesine b~ş- 0

.lma .. uzere .~a ~ :re a s~ ~ ış· lev'in bale 1ıeyeti, yalnız san'at sa- 927 yılında memleketimizde 50 ton çikolata imnl edilmişken, bu mi • bulunuyoruz. Yurdun tu bagrma ka
lanacnktır. Malmüdürlükleri eylul, 'tır. ~rduncu g~nunden _ıtı a~en, hasında degıl, içtimai ve hatta siyasi tar 931 senesinde 1046 tonn kadnr çıkmıştır. Bu suretle 931 de çikolata dar sokulan düşmnn, bu büyük za -
birinciteşrin, ikinciteşrin üç aylığın malıiller _sıra~a gıreceklerdır:. Dığer ı sa1ıada da büyük bir propaganda ya- imalıitımız; fabrikalarımızın azami imnlatının yüzde 50 sine kadar çık- ferle, mağJOp ve perişnn edildi. Anzı 

lt .. 6 eylül pazartesi gününden maaş sahıplerı de bankaya muracaat d N" . k" da la ·1 1 ·z mıc:tır. vatandan dıc::ırı kovuldu. evzııne .. pıyor u. ı3ıns ·ı, ns n ı e ngı - ıt r-

fübaron ve Emlak bank~ ~a bir ey· cd~r~k ?'aaşlarını alacaklar gu?. ve tCTenin an'aneperest ve Almanya _ Türkiycde çikola~ satışları~ın 927 yıbndan 931 senl'Sine .. ~dar. mü- Büyük harpten sonra, mütarek• 
lllidc, birincikônun, ikincıkanun, şu- tarıhı gosteren bırer numar~. kagıdı nın magrur saray ıileınini kendine temadiyen yükselmesı?e mukabıl 931 den sonra sa~şla'.da b~yuk bır ten ytllarında, yurdumuzun düştüğü feci 
bat üç aylığı iskontosunu yapacak - alacakl~dır. Bu _numara kngıd.ında barlamıştt ve bu bağdan, Nijinski, nezzül başlamış ve çıkolataya karşı halkımızın ragbetı gıtgıde azalmış- hali knranlık acı günleri hiç bir za· 
tır. yazılı gun ve tarıhten cvvcl ?'u'.a • Ça~lık bale ine ınensup oldu!iu için, tır. Nitekim 931 yılında 1046 ton olan senelik çikolata istihsali, 932 sene- ' ' n· . 

Maimüdtlrlükleri, Emlak ban~ası- caat. edenlerin maaşları verılmıye- bizznt Çar bile istifade etnıişti sinde 902 tona, 933 te 949,034 tona, 934 te 679,020, 934 yılında ise yalnız ma.n. ur.utmuyoruz. ı"şrn:;' çızrne-
nn maaşlarını iskon~~ edeccklerın l cektır. .. Ni3inski'nin dansları, alelade dans- 334,008 ton çikolata istihsal edilmiştir. lerının:. şakı~dnyan ma mu arı, yur
eylfılden itibaren cuzdanları kabul Banka, Üskudnr \'e Fat1~1te ~ube Zardan ibaret degıldir. O, dansı ile 929 yılında ilk defa olarak mC!mleketimizden çikolat aihracatına da dun dort bır tarafında, kula~ları : 
ed rek vize muamelesine başlaya - a~amıyacağı ıçın maaş tevzı ycrınd~ bir f elsefe kurar, bir fü.."ir if ade eder, başianm1', fakat bu ihracat da gilg•de düşmüştür. Alınacnk yeni tedbir- mızda çınlayan birer acı felake:ıı. 
caktır. : gışclere fazla chemmıyet vererek bir ruh telkin etmiye çalmr. Jerle ihracatın nrtacağı ümit edilmektedir. Artık o kara günlerde, herkeste u -
Emlfık bankası, harp malUllerien veznedarları çoğaltacak \ "e kn.lnbalık Bilit or nıu •mu: Nijinski ,ıeden ' "" "t· ······ " "'"""" .. .. ........ ' " ·•· ...... ' ...... ...... · ..... · ...... ..... mit kesilmiştL Türk istiklfıli b:ızıla-

bir kolaylık olmak üzere eylülün bi- ve izdihama meydnn verılmıyecek- delirı~işt? Harpten. Ve harbin fecaı- Müruruzamana Festival rının gönlünde, knlbinde, bir uzak 
rinci, ikinci, üçüncu günlerini »hah lir. yiindcn. hayal halinde idi. Fakat, daima hür 

Selanik 
Sergisine 
Çağırıldık 

Maliyeye 
Yeni memur 
Alinacak 

Onun son defa danscdişi şöyle ol- Me gdan Yarın akşam ve müstakil yaşamış, bütün tarihi 

mw:tu : ile bunu ispat etmiş olan Türk, mut-
Uzun müddettir dansetmiyor. dü- Verilmigecek Sona eriyor laka, bir g~_n, bu kara günlerden kur-

şüniiyordu. Bir gün, iki yüze yakın i tulncak, duşmıını yurdundan kova-

Resam ve heykeltraşla· 
rımız de iştirak edecek 

scyircinin 1ıuzurunda dansedeceğini Bu hus sta Maliye şube• Bir ayhk efilenc61er bitt cnk ve istiklaline kavuşacaktı. o za
bildirdi, ve ekserisi dostları ve he- leri tetkikat yapıyorlar İstanbul festivali yıınn gece biti- ma~, Türk milletine önderlik ede _ 

1 men lıepsi tanıdıkları kimselerd.en Bina ve nrazi vergilerinden; ta - yor. Bugün şehrin muhtelif yerlerin-
Bir mUsabaka imtihanı ibaret olan bu heyetin karşısına çık- hakkuk scnelcrin<ı nazaran 5 yılı ta- de askeri, şehir ve İtfaiye bandoları cek, yol gösterecek bir büyük başa 

açıhyor tı, bir sandalye aldı, oturdu. Karısı mamlamış olanları bu mali yıl so • çalacak, bu gece Beylerbeyi Sara - ihtiyaç vnrdı. Tnrih Türk milletin-Malıye teşkıliitının iyi elemanlar- d "d" O ı.. · b kl • . d b" b l ·1 k b Jod d b b"" "k b . d" 
Yunan Konsolosluğu Vilüyete gön

dC'rdıği bir mektupln; bu seneki Ar
sıulusal Selanik Fuarmdab ir güzel 
san'atler köşesi bu1unacağını ve bü
tun devletler san'atkôrlarının bu ser
gide e ule>ri teşhir edileceğini bil
dirmekte ve Türk ressam, heykel -
traş ve dekorntörlerindcn istiyenlc
rin • ergıye eser gönderebileceklerini 
yazmnktadır. 

pıyano a ı ı. na uıraz c emcsmı nunda müruru zamana uğrıyacak _ yın ıı ır a o vcrı ece ve n a en u uyu aşı csırgeyemez ı. la takvıyesi ve bu suretle istenilen ·· ı d" G ·· l · • 7 "k ı~d b Balk f · ı h ı · d ·11· 
soy e ı. oz ermı, ıarı ·u u e ve a- 1 d V"lfp.•ct muhnsebci hususiye an estıva eyet erı e m1 ı o- Mustafa Kemal , işte yirminci ns-randımanın temin edılmesi için yeni- ı kl" d - z · · . . ar ır. 1 •" 

1 
-

dem şe ın e go::: ennı seyırcılere 1 .. d .. l"'klcrmin en mühim varidat yunlarını oymyncnk, şarkı arın ı soy- rm yarattığı en büyük adam, Türk den memurlar alınması kararlaştı- dikti, öylece, belki yirmi dakika kal- ~mu ur u d 
1 

b il d liyccektir. 
rılmıştır. d S . .1 • . 1 memba1arın an o an u verg er en b b h . d ı. eyırcı er yat'aş yavaş sınır en- h .1 d'l . 

1 1 
Yarın gece Tepe nşı a çesın e 

Bu maksatla 25 eylül giınü İstnn- 1 miye ba lamışlardı. Havada miithiş enüz ta sı e ı memı~ 0 an ~~mm Belediy°'tarnfından festival heyet1e-
bul, Ankara gıbi büyük şehirlerde bir sıkıntı olmuııtu. Fakat Nijinsk! müruru z~manına manı 0!n:'ak uz::e r i şerefine bir ziyafet verilecek ve bu 
hariçten müracaat edecek namzet \'C birdenbire ayağa kalktı ve danset - ncelc tedbır alınması Dahıcıye Veka- ziyafeti b u heyetlerin veda müsame-

istiklıilini hazırlayan büyük kurta
rıcı oldu. 

Kurtuluş savaşının en büyük gü

nü olan 30 af,'Ustos meydan muharc-

Bu hususta Güzel San'atler Aka
demisi ve diger ... ıın'at birlik ve teşek
külleri hazırlıklnrn bnşlamışlardır. 
Selfınık Beynelmilel Fuarına, san
ntkarlarımızın iştiraki muvafık gö
rülmüştür. 

talipler için müsabaka imtihanları miye başladı. !etinden bildirilmiştir. releri takip eyliyecek tir. 1 açılacaktır. Musnbakada kazanan Bu dans, müthiıı bir danstı, harbi, Vekaletin emrinde, mükellefle - -·· ·-- besinin 15 inci yıldönümünü, biz, o 
kara günleri hatırladığımız, unut -gençler, muhtclıf maliye daire ve şu- harhin biitün facialarını temsil cdi- rin haczi eniz malları, ~ı.lncak ve is- Yugoslavya bizden 

belerine tayin edıleceklerdir. Bu mü- yor. anlatıyordu. Niıinski g61ı yaralı tihkakları üzerine hemen haciz ko- tuz alacak 
sabakalara girmek için devlet ınemu- oluyor, bin bir ıstırap içinde kıvra- nulması ve bu kanuni takibat, mü- Şimdiye kadar tuz ihtiyacını İta.1-

madığımız için, çok candan ve bil -
yük tcznhürntla kutlulnyacağız. 

Soyadı almıyan talebenin mektep
lerde kayıt muamelesinin yapılma -
ması için alakadarlara emir veril • 

ru olmak hak ve şartlarını evvelô. ha- nıyor, ölüyor, glih bir ejderha gibi ruru zamnnı keseceği cihetle bwıda yanın Valtera şehrinden temin eden 
iz bulunmak icab<>tmektedır muhayyel düşmanlar iizerine saldı- ihmal ve lakaydiye düşülmemesi bil- Yugoslavya; bundan sonra memle -

rıyor, k!)rktmç hamleler yapıyordu. dirilmektedir. ketimizden tuz almayı kararloştır -

Türk yurduna, Türk milletine ye
niden hayat veren Atatürk, sana bin 
minnet ve şükran! 

mi lir. 
Bu münasebetle; ailesi soyadı al· 

dığı halde henüz soyadım tescil et
tirmemiş veya soyadı almamış tole· 
beler, nufus dairelerine mürncaat e
dcrC'k tescil muamelelerini yaptırmı
ya bnşlnmı lordu·. 

Üç dôrt gündenbcri nüfus memur
lukları bu sebeple fevkalade kalaba
lıktır. 

Ehlihihroye verilecek 
paralar 

Mahkemelerce celbedılen şahit ve 
ehlıhibrelere verilecek para için Ad
liye Vekaleti yeni bir tarife hazırln
mıyn başlnmıştır. Bu tarıfe yapılın-

cıyn kadar h:ikim ve mahkemel~'-"ın 
vcril~ek şahit ve chlıhıbrc ücretle-

rıni idare heyctkrile belediy ler \"e 

1 

icabeden diğer ômme mües.)eseierile 

temas ederek tc.,bit etmeleri alaka· 
darlara bıldirılmıştir. 

Sonra ağlayan aııne, dul zevce, ye- ---·- _ mıştır. 
tim çocuk taı•ırlan alıyordu. • Yakında ilk ve mühim bir parti tuz, ,. ___________ _ 

Halk Filozofu 
uırııutnı11tH rrıuıı111uuaıtNu111 11111ıııuınınıı ıııı ıııuıuıııra111 1 

Dans bitrği zaman , seyircilerin Bağcıhk kongresi Yugoslavyayn ihraç edilecektir. j 
1ıepsi haşyetten donmuş kalmıslar- toplanıyor Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
dı. Nijirıski de bütiin 'albi, ı•arlığı. 2 Eylülde Ankarada Ziraat Veka-

sert•r ti, her şeyden çok sevdiı'li san- !etinde bir Bağcılık Kongresi toplan
ati ile 1ıarbin facialarına mani ola- ması karnrlaştırılmıştır. 
madığuıd tn müteessir, Şizofreni de

Kongreye İzmir, Trakyadan mütenilen 1ıastalığa tutulmuş, deli olmuş-
addit bağcılar iştirak edeceği gibi, 

tuDeli mi olmu~ttı? Ben zan.nctmi- şehrimizden de bazı üzüm yetiştiren 
yorum. Zira, 1sviçrede sanatonıom- mütehnssıslnr gidecektir. 

1600 göçmen geldi 
Bir iki gün evvel (Nazım) vapurile 

Bulgaristandan gl'len göçmC'nler İz
mire scvkedilmişlerdir. Adedi bin Pendiklilerin 
altı yiizü bulan yeni göçmenler, be- Bir şikayeti 
raberlerinde mühim miktarda çift ı p d"k H b add · d G 

. . . en ı te at oyu c esın e 
1 hııDy~:nı gt etırfmt ışlebrdır. 

1 
numarada oturan okuyucuları -

ı6er nra an u yı memleketi- d A ı~ .. . Ü t ·· z 

D v 1 et avukatları 
si iş yapamıyacak 

da bulunduğu müddetçe, bir defa Kongrede, bağlarda filoksera has
olsun dansetmemişti . Ve kendisine, talığından korunmak icin alınacak 
niçin dansetnıcdiğini soranlara: tedbirlerle bilhassa; Orta Anado1u 

- Bl?n mi niçin dansetmiyorum. istihsnl mıntaknlarında yeniden bağ-
derdi, cünkii deliyim! tar yetiştirilmesi mese1eleri görüşü-

V <! böylece danslarına 'bakarak !erek müzakere ve tetkik edllecek-
7ıarbin f acialcınnı anlamak fstemiyen tir. 
insanları, san'atindcn malırum ede-

· ı· E ht l"f mız an . ;ıuseyın s une yazı-mıze ge ıp geye ve mu e ı mın-
yor: takalarn yerleştirilen göçmen1er kısa 

bir znman içinde müstahsil vaziye- c Yaz ve kt§ mevsimleri olsun 
muhakkak Pendik iskelesinde Atine geçmişlerdir. 

_ _ ' kay idaresine ait bir vapur tarife 

Meccani dersler , mucibince akşamdan gelir ve ka-

Hükumet avukatları, dışarda 
serbest dava takip edemigecek 
ünhasıran hazineye ait davaları takip etmeyı kabul etmiş bulunan 
avukatların, her ne suretle olursa olsun hariçte dava kabul ve takip 

etmeleri ~aliye Vekaletinden verilen bir emırle menedılmıştır. 
Serbest Hazine avukatlarile mu\·azenei umumiyeye dahil vcy.:ı mül

hak ve hususi bütçelerle idare olunan devlet demıryolları, İnhisarlar u. 
mum Mı.idı.irltigü, Akay ve Havuzlar İşletme daireleri, Evkaf Umum Mı.i
dı.irlu ı.i gibi d vlct dairesi avukatlarının ve biıtün hususi idarelerle· be
redıJ clcrın ve Stimcrbank, Etibank gibi devlet muesseselerıle yarı ser • 
mayesi iıükümete ait şirketlerin davalarını bir ücret mukabılinde knbul 
eyliyen avukatların, bu daire, muessese veya şirketlerde her hangi bırısi 
aleyhine dava knbul, takip ve istişare eylemeleri de ~asak cdılmiştir. 

Bu ynsağa rınyet etmiyen avuk.:ıtlar, bu i le alakadar kanun hu • 
kümlerine göre cezalandırılacak, veya resmi daırelerdeki vazıfelerine ni
hoyet V<'rileccklir. 

Hayvancılığa 
Teşvik 
Ediliyor 
Ehli hayvan sergisinin 

ikincisi de açıhyor 
Vilayet Baytar Müdürlüğü tara • 

f ından hususi idare namına 6 kazad!l 
açılacak olan ehli hayvan sergisinin 
ikincisi de 11 eylul cumartesi günü 
Kartalda Pendik mevkiindc açıla -
caktır. 

Memurların 
1 

Terfii için 
imtihan 

Ankarada bir imtihan 
yapılacak· 

Muhtelifd airelerde kanuni terfi 
müddetini doldurmuş olan memur -
lar çoğalmıştır. Maliye Vekıileti; bu 
kabil memurları için Ağustosun 
31 inci günü bir terfi imtihanı aça -
caktır. 

ç. E. K. Eminönü 1l~si Çocuk Kü- , lır, ertesi sabah istanbula hareket 
tiiphanesinden: • eder. Sabahları ise hareketinden rek ce"alaııdınrdı. Polonyah talebeler 

Fikret Adil lstanbuJda 
nnıuıunumıuıuıuuuın•ıuınnmıuııunnı11111uuıumıı"'' .. .," Şehrimize gelen Polonyn Üniver-

Belçi ka ile takas /site 1~1('?e bi.ı liğinc z:ıensup 41 ta-

Mıntakamız dahilindeki ilkmektep 

1 

bir buçuk saat evvel, ve yarımşar 
çocuklarından ikmal(' kalmış olan • saat ara ile üç düdük çalarak sabah 
Iarı imtihane yetiştirmek üzere ı ey- ' yolcularını ikaz eder maJıiyette 

• lebc, Ünıversıle Gczı VC' Ağırlama 
muame!eSI Bürosu tarafından karşılanmış, uni-

llıl 937 çarşamba gününden itibaren vakit tayin ederdi. 

/
Divanyolu Çocuk Kütüphnnesinde Aradan bir 1ıayli zaman geçtik-

TurkiyC' • Belçika orasında yapıla- 1 versitenin muhtelif fakiıltelerile şc
cak hususi takn!'; muameleleri hak - hirde bazı tarihi eserler göstcrilmiş

bedava hazırlık dersleri nçı Jtıcaktır. ten sonra; Belcdıycye §ahsi bir 

1 

İsteyen çocuklar devnm ederek bu zevki selim sahibi kimse tara/ın-
kında İktı at Vekalet inden Türkofis.? tir. 
bir emir gelmi tir. Bu emre göre 

fırsattnn istifade ed bilirler. dan müracaat edilerek halk rahat-

ı 1 
sız oluyor, denilerek bu düdük se-

memleketımizle Belçika arasında her DUn at y:nışlar1 yspı ldı ((ÜÇÜ K HABERLER si yasak ed1lm4tir. Halbuki biraz 

hanr,i bir hususi takas ınuamelE:si Vilayet Baytar Müdürlüğü tara _ * Dost ve müttefik Yunan hü
yapmak i tıyen tacirler: ancak Cum- fındıın Veliefondi yarış mahnllinde kumetince oradaki sefaret ve konso
lıuriyet Merkez Bankasından izin al- tertip edilmekte olan yazlık at yarış- losluk müstahdemlerimizden, Yunan 
dıktan sonra bu ınuam,.,lelerini ta- !arının altıncısı dün yapılmıştır. tabiiyetini haiz olanların kaznnç ver
kas tetkik heyctlerind<'n gC'çirmek Bu yarıştan hususi muhasebe na- gisinden istisna edilmesi kararlııştı-

1 

suretile ıhracata teşebbüs edebile - mma dn koşu yapılmıştır. Bu koşu rılmışlır. Bilmuknbcle; buradaki Yu
ceklerdir. için de ayrı mükafot konmuştur. nan sefaret ve konsoloshanesinde ça
============ ================ lışan Türk tabiiyetindeki memur ve 

SERBEST REJİMDEN SONRA -
müstahdcmlcrden dC' vergi alınma
ması Ma1iye Vekiılc>tince nlfıkadar -

_ ı !ara bHdiı ilmi tir. B dd 1 k • • * Memleketimizdeki çocuk hasta-a z ı ma e er es ısı ne hkları; doğum\'(' olüm vak'al:ırı hnk-
kında tetkikat yapılma51 kararlaştı-) d rılmıştır. Bu maksatln, Ankara Nü-U C UZ a ı mune hastanesi müteh ssısıarından 
Profesör doktor Ccsktein yanınd:ı 

- - - bir asistan]a köyleri dolaşmak üzere Fakat mallarını ucuzlatmıgan- seyahate çıkm1'tır. 
t 1 * Yapılan şlkayetlcr nazarı itibn-

nisbetle 

etraflıca düşiiniilecek olur.sa bu. 
düdük sesi rahatsızlıktan da1ıa zi
yaJc halk üzerinde bir istifadeyi 
tevlit ediyordu. 

işte bu istifadeyi görenlt'r ise 
bilakis şimdi mutazarrır olmakta
dırlar. Bunlardan başlıcaları say. 
fiyeye gelen memur kısmı, ct•leri 
köyden 7ıariç ve saatleri bttlun • 
mıyanlar, citıar köylerden getiri
lecek sütçiilcr ve sebzeciler için 
ade•a bir yıkım lıalini almıştır. Do
layısilc vakit tayinleri pek mü~
kül otuııor. 

Şimdi ise bu düdiik sesi ortadan 
kalkmış bulunurken, maalesef bız
nım ycr"nc sabahlara kadar Fokak
larda koşuşan yiik arabalannın 
giirültülc>ri kaim olmustur. Bil -
hassa pazarcıların köye öyle bir 
du1mlleri vardır ki. değil Tahatsız 

Hnlk, bu sergilere çok rağbet ve 
alaka göstermektedir. Bundan evvel 
Beykozda açılan sergi, halk üzerin

de büyük bir tesir bırakmıştır. Hal
kı teşvik etmek mnksadile yapılan 
bu sergilerde köy düğünleri ve milli 
oyunlar oynanmak suretile büyük 

toplantılar yapılmaktad ır. Sergiye iş
t~a~ ed?n hayvnn sahip1erinden bi
rı~cı, ıkınci, üçüncü \'c dördüncüye 
mukatat verilmektedir. 

/ ar hakkında takibat yapzlacak ra alınarak Büyükçarşıda bir abde-
snne yapılmasına karar verihniş ve Memurların terfilerine esas olacnk S erbest itha15.t rejimi hnkkındn- 1 diği halde bu gibi malların ithal ve yııpılacnk nbdesnnc için ayrılan ycr-

mevzu; her memurun mensup oldu- ki kararnamenin tatbikinden satışı ile meşgul olanlar, f'iatları el- ele ameleler çalışmıy:ı başlamışlar . 
ğu dairedeki işine göre tayin edil - sonra muhtelif memleketlerden şeh- an ucuzlatmamışlaı dır. dır. 

olmak, bir ıstırap veriyor. 
U11andırıcı bir diidiik ııcsindcn 

ziyade insanı raJıatsız 1,e 1ıa.<:ta ya
pan bu giiriilt1i1fii önlC'mck t•Ct/Q 

yoluna koymak lôzım değil r.ıidir? miştir. • rimize gelen fozln miktarda mal it- * Tarih Kurultnyı hntırnsı olmak B U U larnı . kend" va Bu vazivet ,aliıkadarların nnzarı-u sure e mem r ' ı - hal edılmiye başlanmıştır. J ve azalara tevzi edilmek üzere Darp-
zifclerine karşı rabıta ve alUkaları Bu ,»tizden takas primleri çok in- dikkatini celbettiğinden hemen tet- hane Müdiiriyetince nikelden yapı-
nrttırı1mış olacaktır. miştir. 1 kıkata başlanmıştır. Jacak bin adet madalyanın kalıpla-

Bu ilk imtihan yalnız Ankarada . . rının hazırlanmasınn bnşlnnmıstır. l k k k d t d Yenı knrnrname ıle çuval, çar, kn- Hangi maddelerin ucuzlaması ve yapı aca ve pe ya ın a aşra a . . .. * Türk Hekimleri Dostluk ·ve 
ve muh telif vilayetlerde bulunan ma- nevıçe vesaıre eskısme nısbetle yuz- ıdaha az fin ta satılması icap ettiği yard ım Cemiyeti toplnntısı 

26 
eylül · 

Jiye memurları için de ayrı ayrı im- de 40 - 50 nisbetinde daha ucuza sa- tesbit olunacak ve ihtikara kat 'iyen 

1 

paznr günü saat 18,30 da Etibba Oda-
tihanlar açılacaktır. tın alındığı ve memlekete ithal edıl- J meydan verilmiyecektir. sı sa1onunda yapılacaktır. 

Saba1ılan yarım dakika dffdük 
sesini fazla görenler nasıl oluyor 
da ı;abalılaTa kadar bu giirültiiye 
ta1ıammül eclip mani olmuyarlar? 

Her halde bu iki işin de bir an 
evvel 1ıal ue çaresine bakılması 1 
için Belediyemizin bu noktaya na
zarı dikktıtirıi çekeriz .. ~ 

-------------------------



, 
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Kutupta uçan ı 
tayyareler için. 

Sovyet hükumetinin hazırlıkları 

Tay yareler bulutlardan kurtul· 
mak için 6000 metrede uçtular 

Bir Afrika Arabının evinde 

Şerifenin kocası 
platin • • saç ıslıyor 

Kutuplara keşfe gidenlerden biri buzlar arasınaa .. 

Saç modası 
da ki 

güzel koku, Afrika
evlere de girdi 

Ş imali Afrikadaki Araplar ara - 1bi budur il atta onlara rey vermek 
sında bfıtıl itikatlar, sihirbazlı!: hakkı ''erılsc bıle yine içlerine giri

vc büyücülük hakkında tetkikat ya- lemıyor. Kültür, daima kadın tara
pan bır Fransız kadın muharriri Ce- fından taşınan bir meş'aledir. Şimdi
zayirde gördüklerini şöyle anlatı - ye kadar Cezayirdeki vali ve beledi
yor: ye rei:;lerinin ağzından müteaddit 

Arap ş~hirlcri ökdenberi Psıarını kereler şu sözleri işittım: 
ve eski an'anelerini muhafaza etnıiş~ - Ah. Arap kadınları çıksalar, 
tir.Bu büyük Berberi evlerini ınşa kendilerini vesayetten kurtarsalar, 

Şimali Amerika uçuşunu tertip e- ettirmiş olanlar İngiliz zenginleri gi- erkcklC'r kendiliklerinden Avrupalı-
den Sovyet hükı'.ımet komisyo- bi yaşamayı bilen insanlarmış .. Bu laşacak !ardır. Biz de onlarla konuşa-

nu Levanevski'nin idaresindeki cN - evlerde lüks, evlerin mahremiyetine bileceğiz Erkek ancak kadından baş-
209• tayyaresinin seyahati hakkında münhasır kalmış ihtiyaçtır. Arap ev- lıyarak mcdcnileştirilir. Biz onların 
şu malumatı vermektedir: terinde gösterişe hiç yer verilme • memleketinde bulunduğumuz halde 

Dünkü raportda bildirdiğim üzere miştir. Dahilde eski portakal ağaç- bunu yapamıyoruz. Bir yerliyi bu 
Sovyetler birliği kahramanı Leva- larile dolu bir bahçe.. sütunlar ve. hale getirmek için bir Atatürk ıa-
nevski'nin idaresindeki cN - 209> mozayikler ve her türlü ihtişam .. Mu- zımdır ki, onlara terakkinin Kur'ana 
tayyaresinin uçuş seyri gayet çelin teaddit ve lüzumsuz bir çok odala~ · ·· muhalı! bir şc yolmadığını anlatabil-
hava şeraiti altında geçmiştir. Yüksel: renkli, oymalı ve süslü tavanlar .. oy- sin .. 
ve kesif bulut tabakasından dolyaı le ya .. insan burada hayatının ınü - Şcrıfcdcn hik5yeııin mabadini din-
tayyare 6,000 metre gibi gayet yük- bim bir kısmını yatakta veya divan liyı:Jim: 
sek irtifada uçmak mecburiyetinde üzerinde geçirince tavan onun içinse- _ Nıhayct kocamın her akşam şe-
kalmıştır. Saat 14,32 de molörlerden Ku t b a yakın inen nıa demektir. Bu sebeple tavana iti- birde Parisli hir kadınla görüştüğü-
birinin hareketten sakıt kalması ile b ir tayyare na etmek l azım... nü öj(r~nr!lm. Fatmaya . Bu kadın, 
tayyare 4,600 metreye kadar alçal - Eve girince kadınlar görünmez.. nasıldır?. diye sordum. o da: cSaç-

d d 1) Kutuptan Moskovaya avdet et- . 
mıştır. Alınan kısa telgraflar an a Bununla beraber bütün evin içın on- farı kuru ~aman renginde-lir.> dedi. 

d h b . miş bulunan cAnt-6. markalı üç tay- . . . 
anlaşıldığı üzere, tayyare a a ır Bununla beraber bütün evın ıçı on• .Berberi de Albcr imiş .. Bu renk saç-. yarenin uçu~una hazır bulunulması. · ı · 
hayli müddet yoluna devam etmış- tarın bin türlü ehemmiyetsız şey erı, !ara pliitin saç diyorlar. o, cİlk aşk 

k Bu tayyareler Sovyetlcr Birliği kah- 1 d ı d tir, Bulutlar içerisinde uçma mec- bileziklerinin şakırtısı i e o u ur. gecesi• lfıvantası kullanıyormuş. 
· . ramanları Vedepiyanof, Melokof ve r k t d · 

buriyeti karşısında kalan tayyarenın Gözle görünmiyen ve a a aıma Madamki kocam platin renginde saç-
b b Alckscye!'in kumandaları altınd:ı d t 

buzla mestur kalacağı ve u se ep- k-::ndin! hissettiren bir mevcu iye ·· !arı seviyor, ben de Alberden bir Rudolf adasına ve oradan da Şimal 
ten buz üzerine mecburi surette ine- Kadınların dairesine girdığim za - kadın getirttim. Saçlarımı p!atin ren-Kutbu mıntakasına müteveccihen 
ceği de hatıra gelebilir. Kutup ve man mütecessis altı çehre beni kar- gine boyattım ve bir şişe ed cilk aşk 

d k. b yola çıkmaktadırlar. s · · d onu takip eden mıntakalar a ı uz- şıiadı. Eşya, 1937 Pdris erg.sın en gecesi• lavantasından alarak bir bü-
luk saha şeraiti böyle bir inişe mü- 2) Halihazırda nısfınnehar daire - gelmiş gibi idi. Ev sahibi Bayan Şe- yücü kadını çağırttım .. Nok .. işte bü-
saittir. Bütün kutup radyo istasyon- sinin sıfır noktasında ve 87°20! arz rife, zavallı Jcan Harlov gibi saçları yücü kadın da geliyor .. 
ları tayyarenin telsiz dalgasında ses-_ dairesinde bulunan Papanin Ku - platin renginde bir kadındı. O, biraz .. YÜCÜ KADIN 
leri dinlemekte devam etmektedir- tup istasyonu, Rudolf adasından sonra tamamen kapalı olduğu halde BU 
!er. Radyo istasyonları Levanevski cAnt-6> markalı tayyarelerle me - dışarıya çıkacak... Büyücü esmer, kuru, zayıf bir ka-
tayyaresinin dalgasında birkaç kere- vaddı müştaile taşınması suretiyle, Şeri!e, beni görünce elbisemi eh!~ dındı. Sanki dağda büyümüş bir as-
ler akisler işitmiş iseler de, işitiliş tayyare üssüne tahvil edilecektir. Yokladı .. Tcrzimin, lavantamı satın ma dalı .. O bütün Arap kadınları gi-
kabiliyeti gayet zayıf olması dolayı- Papan in komisyondan varit olan su- ~ ldığım dükkanın adını ve berber imi bi peçeli değildi. Fakat yanakların
sile mevsuk hiç bir şey elde edilme- ale, bulunduğu buz sahasının tama - sordu .. Ben de onun bu tecessüsüne da ve çenesinde dövme suretile ya
mi§tir. miyle ayni vaziyetle kaldığı ,.c tay- ttc<'ssı.is ile mukabele ettim. Saçları- pılmış şekiller vardı.. Büyücü kadı-

.N _ 209, tayyare mürettebatı bir yare inmelerine müsait bulunduğu nı neden pliıtin rengine boyadığını na sordum: 
buçuk aylık yiyecek, keza çadırlar, cevabını vermiştir. sordum.. - Yüzündeki bu şekillerden mak-
yatak çuvalları, sıcak elbiseler ve si- 3) Sovyetler Birliği kahraman\ Şerife içini çekerek cevap verdi: sat nedir? 
]ahlara malik bulunmaktadırlar. Golovin'in iki motörlü •N-206> tay- - Onun hikiıyesi uıundur. Düşiin - Bunlar sihirli ve büyülü şekil -

Vaziyeti müzakere eden hükumet yaresiyle tayyareci Gratsiyanski'nin bir kere .. İki aydanberidir ki, kocam !erdir. Ben bunlar sayesinde nazar -
komisyonu, seri ve müstacel yardım yine iki motörlü cN-207• tayyare3ine akşam yemeğine eve gelmiyordu. dan ve cinlerden kendimi koruya -
gönderilmesi hususunda bir takım tecl Diksen adasına müteveccihen hare- Ben de kendisini hizmetçi kız Fat- nım ... 
birler almıştır. Yardım, Arktik'in ket etmek ve orada zarurete göre maya takip ettirdim. Sonra geç kaldığı için Şerifeden af 
şark ve garp mınlakalarında olmak Arktik'in şark veya garp mıntaka - - O Fatmayı görmedi mi? dileyerek dedi ki: 
üzere iki istikamette organize edil- larında şimale uçuş için ihtiyat bir - Nasıl görebilir .. Bütün yüzü pe- _ Tamir edilecek. b ir genç kız 
mcktedir. kuvvet olarak kalmak emri verilmiş- çeli kadınlar biribirlerine benzer - vardı d.1... 
Şark mıntakasında Çukotsk ya - tir. ler... Ben hayretıen hayrete düştüm : 

rımadası cihetinde aşağıdaki tedbir- Bütün radyo ve meteoroloji istas- tşte bu yerlilerin bizim için gayri _ Genç kız da mı tamir ediyorsu-
ler alınmıştır. onları işlerine devam etmektedir. kabili nüfuz insanlar oluşunun sebe- nuz .. Bunu nasıl yapıyorsunuz? .. 

1) Çukotsk denizi sahillerinde bu- nt 111 11ıım ıııu ıı ı 111 1 1 1 11 11111 111 1 11111 111111 11 1111111111111 ıım1111n•ıı•11111 •• 1111ın111111111ıııı1111111111• 11 •11111111 11 1 11 •111 1f111111 11 11 1111111111111mı 11 Biz bu suretle konuşurken Şerife .. 

lunan .Krasin> buz krran gemisine, ç• ı• k A ı • nin sabırsızlandığı yüzünden anla-
şimal denizi yolları genel direktör- ıngene 1 a emı şılıyordu. o, kocasının şehirde görüş-
lüğünün tayyare üssü bulunan Şmidt d tüğü kadına karşı yapılacak bü • 
burnuna doğru hemen yola çıkması, - h. .. ] ı· çı· n e yüyü anlamak istiyordu. 
oradan mürettebat ve yakacak mad- mu 1 m gu n er e e Büyücü kendisini temin etti : 
delerile birlikte üç tayyare alarak - Ben her şeyi yaptım .. tesiri gö-
Alaskadaki Barrou mıntakasına ve B k•ı• ·ı Malı.ye rüleceğinden eminim. Sen ona kus-
oradan buzların müsaade edeceği de- Çingene aşve ı 1 1 e jkusu yedirdin mi? .. 

recede şımale doğru gitmesi ve bir Vekı"lı· Kral aleyhı.nde . . l -Tabii.. hatla çok hoşuna da gitti. 
üs hizmeti görmesi emredilmiştir. ımış er.. Ben de, bana taalluk etmiyen bu 

2) Bcringov denizinde bulunan b 'k işe karışarak sordum: 

Çingenelik alemi galiba üyi.ı • 
cMikoyan• vapuruna dolu kömür günİerini yaşıyor. Varşo,•ada top- - Kuskuus dediğin de ne oluyor? 
hamulesi ile cKrasin. buz kıran va- b k 1 Büvücü kadın anlattı : !anan çingeneler kendilerine ir ra , 
purun3 doğru yola çıkması emri ve- intihap etmişlerdi. Şimdi çingeneler Aşure gecesinde büyücü kadın top-
rilmiştir. krallarını beğenmiyorlar. Yerine baş- rak bir kabı henüz kazılmış bir me-

3) Nogayevo limanında bulunan ka birinin intihabım istiyorlar. Hat- zarın üstüne koymuş .. ve bütün bü-
tayyareci Zadkof'un iki motörlü t5. buna Romanya ve Çekoslovakya yücülerin sağmal ineği addolunan 
cN-2. deniz tayyaresi serian Uellen'e çingeneleri karışarak yeni krala kar- aydan istimdat etmiş : 
ve oradan cKras!n. buzkıran vapu- • k · 1 d" B - Ay baba .. sen ki denizin acı su-şı isyan bayragını çe mış er ır. un-
runa gitmek emrini almıştır. !arın başında yeni kralın baş\'ekili !arından yukarıya çıktın .. sen ki her 

Garp mıntakasında, Rudolf adasın- ~odorf Kvick gelmektedir. tarafa ziya gönderirsin. Bana üç cin 
daki tayyare üssü ile Papani'nin cŞi- Başvekil, gazetecileri kulübesine ver. Bunlar o senin annesini tanıdı-
mal Kutbu. radyo istasyonuna isti- toplayarak şu beyanatta bulunmuş: ~ ....,;;;r,,;.,;;o.;; ğın mel'unu buraya getirsin .. 
nad edilerek aşağıdaki emirler ve - _ Maliye vekili de benim fikrim- (Devamı 5 ine; sayfada) 
rilmiştir: 1 Deomı 6 ıncı ıayJad.:) Ç ingenelerin Kralı Janus 

Yeni sevdada 
· Betonarme 

Yazan ~ Zeki C emal Bal<• 
biraz mide dolmuş) dedim, savdı~ 
Çocuğu iyice sıkıştırdım, Ve ııa . 

talıg" ın ne olduğunu öğrendim. çof 
· t ra • cuk, bir taraftan mahçup, bır 8 

B lr doktor arkadaşim anlattı : 
- Geçen gece uyuyordum. Bir

denbire apartımanın zili acı acı ça
lındı. 

- Hayrola.. tan memnun yavaşça anlattı · . ı 
·· d · de bı' ııı Demiye kalmadan hizmetc;i kız, - Geçen gun ans yerın . ak• 

telaş içinde : yakaladım. Kızla o akşam, ertesı fi• 
- Aman efendim .. dedi, bir ihti- şam dansettik. Gayet güzel tango ~ 

yar kadın .. oğlu hastalanrruş .. sizi is- gürü yapıyor .. bugün için sözle '.~u· 
tiyorlar. Taksimde buluştuk. Yavaş yavaş "dl' 

Gece yarısı .. bir ihtiyar kadını fev- rumıye başladık. Pangaltıya gcı 
kalfıde heyecanlandırarak kapı kapı ğimiz zaman kızcağız : sil 
doktor aratan hastalık elbet te çok - Susadım, dedi.. birer bardak . 
mühimdir. içtik. Yine yürümiye başladık. lli1,' 

Hemen yatağımdan fırladım. Pan- tatlı tatlı konuşurken Mecidiye k~ 
talonu ayağıma çektim. yüne gelmişiz. Orada birer simit 8

, 

- Haydı bayanım .. düş önüme. di- dık, yedik .. ve yine yavaş yavaş il' 

yerck yola çıktım. _ rüdük .. Zincirlikuyu önünde 15 ~~ 
Kapıdan çıkarken kadını iyice is- ruşluk leblebi almıştım. Bu leblebi'.. 

ticvap etmek lazımgeliyordu : yemiy~ başladık .. bir taraftan gülıı< 
- Birdenbire mi oldu?.. yor, konuşuyor, hazan da kırdn °~~ 

Bu sabah erkenden kalktı. Gü- ruyor; fakat leblebiyi de bitirm•- ~ 

r<ırda dol~ şırken •.• 

zelce traş oldu. Yıkandı, giyindi ku- ıuğraşıyorduk. Nihayet leblebi bil~ 
şandı. Sonra sokağa fırladı. Biz de Hacıosman bayırından a~3 

Akşamüstü yorgun argın eve dön- Büyükdere çayırına indik. 
dü. Eh gençlik .. ne denir? zaman da Çok yorulmuştuk. Orada. ~ir .~~ 
ma!Um .. 18 yaşındaki erkek çocuğu me vardır, Bu çeşmede elımızı yu , 
da kafese konup oturtulmaz ki.. He- müzü yıkadık ve avucumuzu ac;a~ 
le benimki maazallah afacandır. rak biraz da su içtik. Sonra yiile a) 
Haddine mi ? .. Ne ise akşam eve gel· yürüyüşle Şişliye kadar geldik . • ,, 
di... Fakat midem de taş olmuştu. 1' r-

Biz kocamla yemek yemiş, onun da yolda gelirken, ay midem, diY0 

payını da ayırmıştık. Allah ne verd;- du. Ne yalan söyleyeyim, cebim?' 
sc .. bu yaz gününde ne bulunur .. Bi- on kuruş vardı, niyetim bununla Ş~ . 
raz patlıcan kızartması, biraz pilav, - Tünel tramvayına binmekti. Şi_~~ 
biraz kavun karpuz.. de tramvay durağında biraz düŞU_ • 
Kapıdan içeriye girnr girmez ağ- düm. Bu iki çeyreği gazoza verebı 

ıuma : lirdim. O zaman kızın yanında kft" 

• dim bozulacaktı .. onu tramvav. a bili" - Karnın aç mı ... 
:Dedim.. + dirmeyi daha .muvafık buldum. •j 
_ Hayır. dedi. Uykum var? Eve geldiğim zaman midem h3 

Kocarr. meraklandı : sancıyordu. İşte hastalığım bu .. 
_ Oğlanın gözleri dönük .. kafayı Doktor bu hikayeyi anlatıp bitil" 

çekmiş olmasın .. ne ise oğlan hemen dikten sonra: dl, 
yatağına yattı. Biraz sonra da ben - Gördün mü delikanlıları .. de 
odasına çıktım. Ne göreyim?. yeni sevdada betonarme3i icat el• 
Oğlan kan ter içinde .. kendini bir mişler .. filvaki bu m;de ile bir hafi' 

sağa vuruyor, bir sola : insan acımaktan durabilir. ~ 

- Midem .. midem .. diye tuttur -
muş ... Beni görünce: Ofe/ 

- Midem beni öldürüyor anneci-
ğim .. diye ağlamıya başladı. Bunu Hırsızlığında 
gören ananın yüreği dayanır mı? 
Anladım ki fazla yemek yem_iş ... MütahasSlS 

Hemen karbonat hazırladım .. limon J 

Her şeyin mütehassısı olur da ot sıktım. Şöyle bir içirdim .. fakat ne 
tesir ~dec~k .. tesirden vazgeçtim, bir hırsızlığının mütehassısı olı1' 

· mı? Dünyanın en büvük şehri ol• defa bile geyirmcdi. ' ti 
Daha çok sancısı tuttu. Aman, dok- Nevyorkta bir otel hırsızı türemlŞ 1 

k 1 Bu adam 15 senedir öyle maharet tor .. başka hastalı o masın.. b 
Kapıdan 1çeri girdiğim zamln gü- otelleri soymakta imiş ki, kimse e'i 

zel bir delikanlıyı yatakta buldum. güne kadar bunun izini bile elde 
Şimdiki delikanlılardan .. favori. en- dememiştir. Bu adam otele gel 

mekte; otelin gazinosundaki gii ıll se sağdan sola, soldan sağa ta - sı 
ranmış .. göğsü bağrı açık.. takımlarından itibaren yatak oda.~ 

b daki bütün takımlara kadar Y" Muayene ettim. Çocuğun hiç ir 
hastalığı yok .. yalnız midesi fazla hafif, pahada ağır ne varsa alıp 
d l türmekteymiş. ..._ 

O U.. bU .-· 
_ Bugün ne yedin oğlum .. dedim.. Şimdi bütün Nevyork polisi d 

kem küm etti, fakat söylemedi.. damı arıyormuş.'. Fa.k~t polis bu ~ 
Kadını ilaç almıya yolladım. Ibti- rru bulmakta muşkulata tesaduf 

yar babay ı da (Sakin ol, bir şey yok, yormuş. ,,../. 
•uıuuııın ıı ıııııımmııııuııııııı11ıt1 1 111111111 11 uııııı ı ıı ıı1111 1n111111ıııı11 1111111 1111111 11111111111nııı1111111r11ııı!' " ıı111111111H"" 

_ _,_ÇiNDE HARP HALI ___ _ 
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A l)ustosun tik gü.n lerinde .~ekınde ç e kf.er österlY 
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Sokaklar k8milen slperlerle dolmuş 
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lki senedir ıanı§ıyoruz. Bu 
iki sene içinde belki on defa o- • 
nun kıskançlığı yilzünden kav· 
ga ettik. Ayn1dık. Yine barış
tık. Şimdi evlenmemiz için ai
lelerimiz arasında sözleı:iliyor. 
Ben tereddüt içindeyim. Bu ka
dar kıskanç bir adamla bedbaht 
olmaz mıyım? - Nazlı. 

On dokuz yaşında bir kınm 

ı•ar. J(omşumuzım tehlikeli bir 

meslekte olan eviadı ile alaka

dar oldıığunıı annesinden öğ

rendim. Bir müddet onu sıkı 

bir kontrol altında bulundura

rak bu alakaya mani olmak is

tedim. Kar etmedi; şimdi evlen

meleri mevzubahstır. Halbuki 

btt delikanlı 1ıer an öli.imc ma

ruzdur. Kızımı vermesem fena 

ôkıbetlerdeıı korkuyorum. -

Bir baba. 

Onun kıskançlığı tabiatı iktizasm
dan bile olsa evlendikten sonra de
ğişmesi ve sizin tarafınız.dan tedavi 
edilmesi mümkündür. Kaldı ki, bu 
kıskançlık belki henüz aranızda hiç 
bir bağ bulunmamasından ve b€lki 
bilmiyerek ve istemiyerck tarafınız
dan tahrik edilmekten ileri geliyor. 
Bu dargınlıklardan sonra barışma -
nız ve dargınlık sebebi sizin biribi
rinlze lakayt olmadığınızı gösteri -
yor. Evleniniz, iyi bir idore ile çok 
bahtiyar olabilirsiniz. cTchlıkdi ve her an olume rnaruzı 

demen ızden kızınızın bır tayyareci 
yi scvdiğıni anlıyorum. Yoksa gemi
ci mi? Ne olursa olsun, hiç bir mes
lekte her an olümc maruz olmak 
yoktur. Belki az veya çok tehlıke 
vardır ki, bu tehlike kızınızı scvdıği 

Tanışarak şiddetle scvmiye gence vermemek yüzünden onun 
başladığım bir adamın evli, ve sizin maruz olacağınız tehlikeden 
1ıem de iki çocuk sa1ıibl oldtığ1ı. büyük degıldir. Kaldı ki, artık reşit 
mı. öğrendim. Karısuıı bırak - yaşına gelen kızınız tabii her şeyi 
mak, benimle evlenmek isti - düşünmüş, gözüne almıştır. Şerefi, 
yor. Bu benim vicdanıma do - saadeti ve tehhkeyi ölçmüştür. Onun 
1cunuyor. Halbuki onu şiddetle -başka bir mahzur yoksa- sevdiği ile 
sevdiğim için bırakamıvorum evlenmesine müdahole etmeyiniz. 
- Gök mavi. 

Hissinize değil, vicdanınıza tabi 
olunuz. Aşkınız, yeni ve sizinki gibi 
taze bir aşkla unutulabilir. Amma 
vicdanınızın -hele iki çocuğun daimi
huzurile sizi ölünciye kadar mus -
tarip etmesi mümkündür. ADEM BABA 

Genç kızların sporu 
Kimler, hangi spora 

heves etmelidir? 
Muhtelif sporlar arasmda 
muvazene tesisi lazımdır 
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Yaz giderkenm _ .. _ K nem n 
Kadınlara 

1 Tavsiyeler 
Şin1diki renkleriniz şehir 

için iyi gitmiyebilir .. 

Esrarengiz mahliik, bir 
zavallı çocuğun canını çı
kardı~; fakat bulunamadı Ü nümüzde dahn guzel günler ol-

1 makla beraber yazın sonu yak
laşmış gibidir. Bıraz sonra sayfiye
den yüzünüz neş'cli, sıhhatli ''e bil
hassa vücudünüz güneşten yanmış 
ve kararmış bir halde şehre döne -
ceksiniz. Önümüzdeki günler sayı-
lıdır. Daha bir müddet çıplak ayak
larınızda sandallar, boynunuzda ha
fif bir eşarp bulunduğu halde dağda, 
kırda ve denizde dolaşacaksımz. 

Bu son ynğmurlar zaten sonbaha-
!nn yakın olduğunu bize hatırlatıyor. 
Havalar böyle giderse, sonbahar ta
mamen gelmiş olacaktır. Havaların 
serinlıği tamam n hissedilince, tuva
letinızi de ona göre tanzim etmek lfi
zımgelecektir. 

Güneşten yanmış olan çehreniz, 
plajda veya kırda pek cazip görünc
bılır. Fakat yüzünüzün bu rengi bü
yiık şehrin ziyaları altında pek so -

jtuk kalır. Çünkü bugün kızarmış, 
pembeleşmiş olan yanaklarınzın ye
rine yann bir sütlü kah\'e rengi çö
kecektir. Yazda kullandığınız pudra 
yüzünüzün rengine göre çok koyu
dur, kışta kullandığınız da pek açık
tır .. fakat onun kolayı var .. cildiniz 
yağlı olsa bile günde iki defa yüzü
nüze bir krem sürünüz. Her gün, 
günde iki defa, her birı on dakika 

1.Bir yobazın da memleketi
mizde bir çocuğun kanını 

emdiği haberini hatır
latan bir vak'a 

Kanı emilen For"un anası. babası ve e:ırarenglz şato 

F ronsız zabıtası bir müddetten beri 
esrarengiz bir cinayetin peşin -

den koşmaktadır. Paris civarında 

lnr. Karanlık çöktüğü halde inekler 
el'an otluyorlar. Nihayet Maric Tc
reze, Şatoya dönmiye karar veriyor. 

Bergvise da&rı civarında Pampelonne Bunun üzerine kızcağız, sürüyii top
şatosunun asırdide kuleleri yüksel- luyor ve çiftliğe doğru yola çıkıyor. 

mektedir. Cicarındaki köylüler, ken- Fakat ahıra gelince kardeşi Ben -
dilerini güçlükle geçindiren tarlala- rie'nin, sürünün arkasında olma -

1 
Tahkikat neticesinde ancak fU nok· 

ta tesbit edilmiştir: 

~j nnı duvarlarla muhafaza ediyorlar. dığını görerek babasına haber veri -
ötedenberi ağızdan ağıza akseden 

yor ... Bunun üzeı ine araştırmalara 
rivayetler, bu civar köylülerini endi-

Çocuğun cesedi bulunduğu ye:r öl
dürüldükten sonra getirilmşitir. Bu 
cinayeti işleyen adam da her halde 
o civarı pek iyi tanıyan bir adamdır. 
Bu iş, acaba bir delinin cinayeti mi, 
yoksa bir intikam eseri midir? 

Bu hususta bütün ağızlar henüz ki
litlidir. Bununla beraber Fransız 
AdliY,esi her gün imzasız birçok 
mektuplar almaktadır. 

sürmek şartilc süt veya losyon ile 
kompres yapınız. 

Yüzünüz için yaz ile kış arasına 

mahsus olmak üzere büsbütün başka 
bir makyaj intihap edıniz Fakat yaz 
makyajından renk itibarile, daha az 
parlak olsun. Dudaklarınıza biraz da
ha koyu bir ruj sürünüz. 

Pliıjda elde ettiğiniz rengın kay
bolacağından kat'iyen endışc etme
yin .. spor kıyafeti, kır ve pliijda y3. 
kışır. Şehirde b'iraz daha kndınlaş -
mak lfızımdır. Eskıden zambak ve 
gül gibi tenler moda idi, ~birdi? yine 
bu renk modadır. Mod:mın kendisi· 
ne mahsus birtakım garabetleri var
dır. İhtimal ki yarın kızarmayı veya 
gözleri öne eğmeyi yeniden öğren
mek Iiizım gelecektır. 

Vücudümüze ne 
Gibi maddeler 
Lazım? 

Vücudümüzde ne gıbi maddeler 
var?.. Fı akika bir insan vücu
dünde birçok maddeler vardır. Bir 
alim merak etmiş \'C yetmiş lulo sık
letinde bir adamın vücudünden 
ne gibi maddeler çıkarılabılcceğıni 
hesap elmiş ve şu şa) anı dıkkat ne
ticeyi elde etmiştir : 

başlonmış, fakat küçük Ilenrie bu
şeye düşürüyor : 

lunamamıştır. 
Guya bu civarda bir büyücü var· 

Nihayet günün birinde küçük Hen
mış .. köyden üç kilometre uzal;ta dağ-
da otururmuş. Bu adam, kan hücu- rie'nin cesedi küçük bir köylü tara-
munu keser ve ateşi de uzaktan sön- Cından bulunınu~tur. C<:sedin etleri 
dürürmüş .. bu adamda ayni zamanda dökülmüştür. Halta yapılan muaye

nede boyundaki bir kemlğın eksik 

olduğu görülmüş \'e bunun, kartal
lar tarafından yapıldığına h~kme -
dilmiştir. 

hem kan akıtmak, hem yangın çıkar
mak kuvveti vormış .. bu büyücü, ci
vardaki köylüleri o kadar kc.rkut • 
muş ki, ıavallı köylüler, şerrinden 
korunmak için arasıra kendisine he· 
diyeler verirlermiş .. Şımdi hikayeyi 
dinleyelim : 

Fakat hatırlarda kaldığına göre 
civarda dolaştığı rivayet edıkn bü
yücü, şerrine uğradığı kımseleri boy

Geçen haziran ayının 23 üncü gü- nundan ısırır ve oradan kanını emer-
nü akşamın saat doku7.u Baron Pam- · 

mış .. 
pelonne'in adamlarınd<ın birinin eın Cinayetin keşfedildiği anda köy
yaşında Marlc. Terf'ze For ve diğeri lüler hep bu h5lcti ruhiye içınde bu
beş yaşında olan Henric For odında lunuyoı lar ve bi.iyiicunün ,·erdiği 
iki çocuğu, civarda otlattıkları inek- korku ve dehş t içinde tıtriyorlar; 
lc:rle beraber şatoya deınüyorlar.. ğ 1.. nı a kt ko k 

0 
lar n ız .. rı çma on r uy i . 

Maric Tcreze, siırünün başında, kü-
çük kardeşi de arkadan yürüyorlar. Yapılan tahkıkat hep nı ticc.,iz lrnl
Saal dokuzda civarda bir çıftliği olan mış ve nıhayet şöphe üzr>rm(' cıvar
Madam Scsino, bir ferynt işitiyor. da melıliğilc tanınmış Re;yne ndınch 

Bu civordn böyle fe:ryatlara, \'ohşi- bir serseri t vkıf cdilmı tir. Fak.:ıt 
yanc hoykırmo1ara alısılmış olduğu bu işd" bir olfıkası olm..ıdığı nnlaşı
lçin çocuklar bu s sten ürkmüyor- lar&k bıliıh•.H<' ı b"f>l bırakılmı~lır. 
-=:cıa:====:ı:::======= Adliye, c.ivardr.ki bLJtun kı)ylLJleri (" • ./'. • k dinlemiş v hf'p ı: • H b nmız vok ':r'erlJ enın OCQSl1bır şey gormcdı<· ccv. bını \ ı ~i -

Pl Af• lcrdır Nıhayet tahkıkotı yapnn me-
Q ın saç mur bu suklıtun sırnna vakıf clmuş 

istiyor 
(4 iiucü ıogfad'ln clevam) 

Bunun üzerin rıy, kabın içine dü
Ş"r ve orada söner. Burada 1sınan su, 
ağdalı bir köpük olur. İşte bu su bü· 
yulenmiştir. 

Büyütü kadın devamla dedi ki : 
- Bunu yiyen ve karısına sadık 

olmıyan bir koca her türlü aşktan 

ölür. Yalnız kendisini yakalamış o
lan kadının aşkından ölmez .. Hiddet
li bir koca dılsiz, kıskanç bir koca 
kör olur. 

- Sonra!.. 

ve: 

- Anlaşıldı, bu ~damlar mnhsul
lerinin uzaktan yakılmasından kor
kuyorlar .. dcmıştır. 

Fakat jşin asıl şayanı dıkknt olan 
ciheti, küçük Henric'nın hemşiresi 
Marie Tcrezc'ın h<'rkesten zıyadc 

sükutu muhafaza ctmcsıdir. Kendi
sine bir sual sorulduğu zmn3n, göz
lerinin korkudan titredıği görülmüş
tür. Anlaşılan büyücü ve sıhırbaz 
korkusu küçük kızın da zıhnınde 
yerleşmiştir. 

Bu korku civardaki köylere hakim 
olmakta, akşamları karanlık olunca 
herkes bir köşeye çekilip dışarıya 

çıkmamaktadır. 

Çıngırak sesleri, hayvanların ça -
yırdan dönmekte olduğunu \"e öldü
rülen küçük çobanın son feryatları
nı hatırlatmaktadır. 

Pampelonnc şatosu, asırdide bir 
şatodur. Bu şatonun tarihi, birçok 
sihirbazlık ve büyücülük efsaneleri 
ile doludur. Asırdan asra ve ağıkdan 
ağza intiknl eden bu efsaneler el'an 
bugün bile, o civar köylülerinin ra
hat ve huzurunu ihliil etmektedir. ........................................................ 
GÜLELiM 

BEGENİLEN RESSAM 

Bir ressam, bir çifliğin sebze bah
çesine girerek bir tablo yapmıya ba§
lamış. Bahçe sahibinin yakla§arak 
uıbloya baktığım gören ressam.: 

- Nasıl.. beğendiniz mi? 
- Çok beğendim. Siz burada dur-

dukça kuşlar mahsulü yemek için 
gclC?niyC?C'ekler .. 

• AMELiYAT VE ÖLÜM 
1/asta: 
- Ameliyat yaptırmaktansa öl • 

meyi tcrdlı ederim .. 
Operatör: 

- Ameliyat, ölmenize mani değil 
ki ... 

• 
KADIN MUVAFFAKİYETİ -ı 

Bir tiyatro holünde gayet rlrkin 
bir adam bir kadınla konuşuyor: 

- Kadınlar bana kar§ı daima mu
vaffak olurlar. 

- Evet, fa1cat anneniz mımajfak 
olamamış ... 

ı ·~-
Bu sırada küçük hizmetçi kız • 

!arın hnykırışmalnrı işitildi : 

Bir gene kızın ok tallml de bedii hareketlere 
vesile teşkil etmelidir. 

K tlçük veya yetişmiş genç kızlnr leyi değil, azanın büyümesini ve in
için, bütün kuvvetle kendini kişaf dmesini temin etmektir. Spor 

spor ermek biı tehlike teşkil eder. bilhassa akcı rlerimizi kuvvetleş

Vücudün bir tarafını diğer tarafın- tirir. Binaenaleyh yapılocak şey, ken
dan ziyade veyahut vücudün yalnız dimizi spordan mahrum etmek değil, 
bır kısmını inkişaf ettirmek doğru de- muhtelif sporlar ara:. nda bir muva
ğıldir. Mescıa tenis en ziyade sağ kol zene tesis etmektir. 
\ c sağ omuzu inkişaf ettirir. Bisiklet Meşhur tenis şampiyonu Suznnnc 
bacakları, kürek çekmek te kolları, Langlcn: cButün hareketleri ivi ya-
omuzları ve gövdeyi çalıştırır. Kü- . . . . . : 
r k ""kcrkcn b kl h k t t p:ın ve ıyı bır tcnısçı sol kolu ıle sağ 

~~ aca ar are ·e e - . . 
mediği irı·n k t b 1 E 1 ~ elıne yardım eder• dıyordu. Bu tak-

~ uvve u mnz. vve a 
şunu söyleyelim ki bu mahzurlnrdnn dirde her iki bolunu nyni suretle ça-
korkarak spor yapmaktan vazgeçme- lışbrmnk lfizımdır. 
yiniz. Çünkü spordnn maksat, oda- (Devamı 6 ıncı sagf ada) 

Bir insarı vücutlu ya/.:11.rsa bfr 
sokağr agdın/atacok ;az çrkarırl 

Bir insan vücudünde 750 bin gram 

- Çabuk .. efendi geldi .. eicndi gel
di. Erken yemek istiyor .• 

Muhavere burada bitti .. efendinin 
eve yemeğe elmesi mühim bir me
sele idi. Erendi acaQa eve plfıtin ren
gindeki saçlnr ve büyülenmiş kus .. 
kus için mi geliyordu? .. 
~~~~~~~~~~~~--"""" 

kibrıt imaline yorayocak kadar fos
for, 125 gram şeker, altı tane iri çivi 
yapılacak kadar demir, 40 kahve ka
şığı miktarında tuz, 40 kilo kadnr je
IUtin, beş mum yopılacak kodar ha
mızı stearin vardır. 

Bir inson vücudü yakıldığı tok -
dirde bir kilometre uzunluğunda bir 
sokağı bir saat nydınlntocak kadar 
gaz ifrnz '-'der. 

Konı emııen çocuk (yuvarlak ıc:nde) ölümuncen 
bir kaç gün evve ailesi arasında .. 
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Tefrika No: 60 Yazan: ~. SUleyman Çapan IOkuyucufarıa Bas basa 

Türkçe 
konuşmıyanlara 
Karşı ne yapmalı? 

L ·· ez=z ,, 

• 

Bayazıtta oturan daimi okuyucula· 
rımızdan A. T. rümüzile yazılıyor: 

cTramvaylarda, sinema, bahçe ve 

Tefrika No: 155 Yaıan : M. Necdet Tunçer 
Terci.ime "'- lhlibaı hakkı ı:ı"hfuıdur 

Eski devrin meşhur piyasa 
Kapalı çarşı 

• saire gibi umumi yerlerde, bazı va-y erı : tandaşların türkçeden başka lisan 
konuştukları her zaman yapılan şi
knyctler arasındadır. Bunun önüne 
geçmek için, gazeteler her gün mun-

Kudüs sokaklarında dolaşan bir kadın, hassa 
kumandanının kulağına eğildi : -Şu karşıdaki 
kulübeyi görüy or musun ? Efragim oradadır .. 

s ·ı· ı b d b. b·r f . mektU taza.ma~ neşriyat yapmalıdı~. Hatta, evg 1 er Ura 8 r ; er~ne bu ış bır para cezasına bağlanırsa, EFRAYİM NASIL ELE GEÇTİ? 
Verirler, yobazlar burada ka 1 lara Ça- daha iyi bir netice alınır. Eskiden cSarı Çiçek. in ölümü Süleyman:ı 
tarlar, rnavut askerleri ç~rşafi yırtardı tramvaylarda, ve diğer umumi yer- pek dokunmuştu. 

Butun bunlar, Dimitrinin ölümü
ne kadar meçhul kaldı. Suphi o gü
ne kadar kimse~·e bir şey söylemedi. 
Herif kalıbı dinlendi.cince bütün ha
kikati ortaya koydu. 

Suphi niçin böyle yaptıL 
Dımitriyi mezarlıkta yakaladığı za. 

man neden bir kurşunda canını ce· 
henneme yollamadı? .. Bir çok kimse
lerin kanına giren, sakat olmasına 
sebep olan bu adamı neden hüku • 
mete teslim etmedi? .. 

Bunlar öyle sualler ki, cevabını ver
mek imkansızdır. Böyle hareket et
mediği için, köylü onu çok haksız 
buldu, hatta evvelce çok teveccüh 
gösterirken hortlak meselesinin ha • 
ldkatini öğrenince, teveccühlerini 
ibzalde imsak etmiye başladılar. 

!erde cvatandaş türkçe konuş. Saye- Safinin kemikleri sarayın bahçe-
' sinde rahat yaşadığın memleket bu· sinde kazılan bir mezara gömülmüş-

! nu istiyor.. levhaları tekrar lazım tü. 

'

gelen yerlere asılmalıdır.. Süleyman bu cinayetin Efrayim 
[SON TELGRAF - Bu okuyucu- tarafından yapıldığını sanıyordu. 

muzun dilekleri yerindedir. Esasen Saray muhafızı ve askerler Efra
gazetemiz, bu mevzu üzerinde, mü- yimin peşinden ko§mıya başlamış -
teaddit yazılar yazmıştır. Türkçe Jw- lardı. 

nuşturnıayı mecburi kılacak bazı ted· Süleyman: 
· birler alınabileceği yolundaki temen- - Ortalığı karıştıran bu mel'unun 

nilerc iştirak ederiz.] kafasını isterim. 
BİR CEVAP Diyordu. 

Bcyazıtta oturan okuyucularımız- Beni İsrail hükümdarı, FiHstinde 
dan A. T. ye cevap: yıllardanberi sürüp giden u~ursuz -

~;.'.,...'INill&ııl 1 cGazetemiz hakkındaki teveccü • luklara ve kargaşalıklnra Efrayimin 

1 - Evet.. onun bu saatte nerede 
!.saklandığını söyliyeceğim. 
1 Hassa kumandanı sevindi: 

- Pekala .. seni dinliyorum Ep,er 
bana onun gizlendigi j'cri söyler ve
ya gösterırscn, hüki.ımdarımızı mem
nun etmiş olursun! Her istediğin ye
rine gelir! 

Filistınli kadın içini ı;ekti: 

- Hiç bir dileğim yok, melliı! yal
nız, ben onların şerrinden ve zul
münden çok korkarım. Beni -Efra • 
yim ele geçine()- koruyabilir misiniz? 

Hassa kumandanı söz verdi: 
- Askerlerimden ikisini şimdi se

nin emrine veriyorum. Onlar seni ve 
evini muhafaza edeı-ler. 

Dedi. 
Kadın yavaşca bassa kumandanı -

nın kulağına eğilerek: 

- Şu karşıdaki küçük kulübeyi 
görüyor musun? dedi- İşte Efrayim 
! hu geceden beri orada saklanmıştır. 
Ortalık kararınca cıkıp gidecek .. ve 
bu gece Büyük Havrada yapılacak 

d ı· toplantıda herkese kılıç, kargı a 
tacak. Yarın da saraya hücum ede ' 
cekler .. 

Has a kumandanı basını k:?dıtı111 
gö~erdigi y<>r<" çevirdi.. duvariart~ı>r 
ıra tnşla öı ülmüş küçük bir kultıbl 
gördü .. 

• Demek o mel'un bu evde giz)ell" 

di, öyle mi? 
Kadın başmı ,sallıyarak bir kenar' 

çekilmişti. . 
Bu kndın da belliydi ki, ihtiliıtc 

!erden birinin karısıydı. Kim bili! 0 

da öteki kadınlar gibi, kocasmd n (lt 
kadar bezmişti. , 

Hassa kumandanı askerlerine ettıit 
verdi.. 

Asker kulübeyi çarçabuk kuşattı. 
Ve ilk hamlede kapıyı kırarak içe' 

riyc girdiler. 
İki küçük odalı bir evdi bu. Falc•t, 

meydanda kimseler yoktu. 
Hassa kumandanı askerlerle bit• 

tikte her tarafı aradı .. 
7Devamı var) 

Suphinin bu hareketinin sebebi son· 
radnn meydana çıktı: 

Dimitrinin kızile münasebeti ol· 
duğundan, onun hatırı ve muhab • 
beti için babasını ele vermek iste -
memiş ve teşhir etmemiştir. 

hünüze teşekkür ederiz. Bahsettiği- sebep olduğunu, onun vücudü orta
niz noktalar üzerinde biz de, şüphe- dan kalkmayınca halkın ve kendisi
siz, titiz davranıyoruz. Elde olmıyan nin rahat edemiyeceğini anlamıştı. 
bazı sebeplerle, dediğiniz vaziyetle- (Safi) nin öliimünden sonra, Sü
rin hasıl olmasından müteessiriz. Bu leyman çok şiddetli davranmıya ve 
hususta daha çok it ina gösterilmesi ihtilal işini kökünden halletmiye ka
için tedbirler aldığımızı söyliyebili- rar vermiş görünüyordü. 
riz.a c- Efrayimin ve arkadaşlarının ==========~=---===========================:;::::? 

Deli Suphinin, ne kadar cesur, ne 
derece atılgan, bir iki kişiye değil, 
sekiz, on kişiye birden, tek başına 
karşı koyan bir adam olduğunu gös
termesi itibarile .şu vak'anın da ya. 
zılınıya hakikaten değeri vardır. 

Suphi, bir gün yanında bir kadın 
olduğu halde, Kalpakçılar başından 
geçiyordu. Kadına öteberi almak için 
dı..ikkanlara baka baka giderlerken, 
karşılaı ına ikinci Abdülhamidin mu-
hafız taburlarından iki asker çıktı. Pa Jstiny ell Sallh 
la bıyıklı, iriyarı, genç iki Arnavut ! 
askeri... iken Bolulu aşçı yamaklarile seyisler-

B ilerinde kasatura. başlarında ka- ,den tutunuz da, tulumbacı reisi, ka
ın dı.iblin püsküllü kıpkırmızı fes lem efendisi, bıyıkları henüz terle-
vardı. miş genç mektepliler, yangodoz ho-

Kap3lıçarşı bugün çok kalabalıktı. lvardalar, açıkgözler, pişkinl~r. k'a-
S:ıtıcıların: şerlenmiş zamparalar, hep burada 

- Buyurun, canfeslerin bizde iyisi piyasa ederler, burada kadın avla -
var!. mıya bakarlar, namuslu ailelere, saf, 

- Cayır cayır satılıyor! çiçek gibi genç kızlara, darülmualli-
- Amerikan verelim, lastikotin mat talebelerine burada lfıf atarlar, 

verelim! musallat olurlardı. 
- Sakızım gıcırlıdır! 
- Hani ya kunduralar, mercan ter-

likler. 
- Altıntop mağazasının sadakor

ları senelerce dayanır!.. 
- Burası! burası! .. Çorapların, ta

rakların en fılası burada satılır. 
Seslerine, yiyecek, içecek satan -

Jarın kalın, ince, falsolu, aksırıklı, 

öksürüklü sesleri karışıyor, sarı aba 
fe:>ının tistüne siyah sarık saran, si
yah muşamba ceketli, karasakallı 

genç scbilcinın: 

Abdülhamidin muhafız askerleri 
hazan çarşının iki kapısını keserler, 
kasaturnlarını fora ederek, büyük pa
niklere sebebiyet verirlerdi. 

Günahkar Türk kadınlarının da pi-

ı :•sa yeri bura~•yd•. Bunlar ~uhal-

!!~.~.~~.~! ... ~~~? 55 
Artık Rüstemi denize atmak ve 

korsanlarda baş kaldırmak cesareti 
kalmamıştı. Herkes kuzu gibi işinin 
başından sessizce çalışıyorlardı. 

Hüseyiıı attan düştü Sahrayı • 1 Uzakta görünen adayı iki saatte 
. . Kcrbe~aya, tutmak üzere tekrar yelkenleri ger· 

Cebrıl gıt haber ver Sultanı enbtyaya diler .. küreklere sarıldılar .. 

1 Fırtınanın birincisi ve şüphesiz en 
tehlikelisi bu suretle savrulmuştu. 

1 Gece yarısına doğru rüzgarın da 
hafüliyeceği umuluyordu. 

Murat Reis, gemide Kara Musta
faya soruyordu: 

- Yelkenci Ahmedi neden kah-

Dıye okuduğu gazel, bu muhtelif 
tondaki se:slerin üstünde bir top gibi 
patlıyor, içinde cAfiyet başet!• (Bis
millah , cLuiliiheillallah .. yazılı sarı 

tasla çoluğa, çocuğa, ihtiyar ninele
re, Arap bacılara su verdikçe, mete
l ikler, yirmilikler, bir mitralyöz 
kurşunu gibi, bakır çanağa dökülü • 
yordu. pece arkasından iterek denize yu • 

varladın? 
Muhallebiciler ağızlnrma kadar 

doluydu. Gençler, toy delikanlılar, 
kafes arkasındaki se\·gililerinden bir 
iltifatrı naıl olmak için, çırak içeri 
girıp çıkarken açılan perdenin aralı
ğından olanca dikkatile bakıyor, u
fak bır gülüş, hafif bir göz kırpma, 

zavallıyı çileden çıkarmıya kafi ge
liyordu. 

O devirlerde Kapalıçarşı, İstan -
bulun meşhur gezme yerlerinden bi
riydi. 

Sevdalı burada sevgilisine mek • 
tup verir, mektup alır, ilk aşklar bu
rada başlar, Zühaf alayına mensup 
neferler, Arnavut askerleri, Hami
diye aşiret alayı efradı yobazların 

teşvikile ve haddi şer'iyc mugayir 
diye burada çarş:ıfları ~rtarlardı. 

Hocalar: 
- Şerifi Muhammediye elden gi

diyor. Utanmıyor musun hanım, bu 
açık, saçık halin nedir?.. Saçlarını 

içeriye koy, peçeni indir! 
Diye kadınları burada azarlar, tek

dir ederlerdi. 

Mustafa ilk önce yalan söyledi: 

- Kendi düştü, dedi, ben dümeni 
bırakıp yardım edemedim. 

Murat Reis: 
- Alçak! -diye bağırdı- Ahmetli 

denize yuvarlıyan sensin! Ondan son
ra da Rüstemi atacak ve onun yerine· 
kaptan olacakmışsın! 

Mustafa başını önüne eğdi.. 
Geniş göğsü bir demirci körüğü 

gibi hızlı hızlı açılıp kapanmıya baş
ladı. O, bütün har eketlerile: cHer 
şeyi ben yaptım!• diyor gibiydi. Yap
tıklarına pişman olmuş görünüyordu. 

Fakat, Murat Reis h iddetinden ateş 

püskürmiye başlamıştı. Kara Mus

ta{anın korsanlık ve denizcilik niza· 
mınca en ağır cezaya çarpılması ge
rekti. 

Murat Reis: 
- Bağlayın şu kahpenin kollarını .. 
Diye bağırdı. 

Kara Mustafanın kollarını bağ -
layıp ambara· attılar. 

Zamparaların piyasa yeri de bu- Küçük, ıssız bir adanın körfezine 
rasıydı. Bıyıklarını fındık yağile bü- varmıslardı. 

we _ 25 lbaşını isterim!. 
leb~cilerde otu~urlar •. teyzele:i, gizli D~mesi de b~u mesel:de çok şid • 
ev ışleten geçkın fahışeler, pıyasada deth davrandıgma delıl olarak gös
dolaşırlar, tanıdıklarile konuşurlar, terilebilirdi. 
pazarlık ederler, pey alırlar, adres Yerlilerden bir kısmı Efrayimin 
ve talimat verirlerdi. muvaffakiyetini istiyorsa, bir çoğu 
Burası sanki bir Babil kulesi idi. da onun istibdat ve tahakkümü al

Ne cins, ne çeşit, insan istersen hep- tında yaşamak istemediklerinden Sü
si de vardı burada . .. leymanın tahtından inmesine taraf

Türk, Arap, İranlı, Arnavutlar, tar görünmüyordu. 
Laz, Ermeni, Rum, yahudi, Fransız, Hassa kumandanı Kudüsün (Şark 
kürt... Say sayabildiğin kadar. .. Kapısı) civarında askerlerle birlikte 

O devirlerde mendiller bir nevi Efrayimin izini ararken, bir sabah 
şifre vazifesi görür, renkler birer ma- karşısına bir kadın çıktı .. kumanda-
mı ifade ederdi. nın yanına sokuldu: 

Anasile, dadısile, büyük anasile - Nereye gidiyorsun .. kimi arı -
gezmiye çıkan genç kızlar, dullar, yorsun? 
sevgililerile konuşmak, muhallebici- Hassa kumandanı kadını göğsün -
lerde buluşup mektup alıp vermiye den itli: 
fırsat bulamayınca, hemen mendil - Haydi çekil şuradan! işimize en
muhaveresine baş vururlardı. Mese- gel olma! Efrayimin izini anyoruz .. 
15., c•line siyah bir mendıl ahp da Diye mırıldandı. 
burnunu silerse, bunun manası şu Yürüyüp geçmek istedi. 
idi: Kadın durdu: 

- Gece pencerenin önünden geç, 
mektup atacağım ... 

Yeşil mendil sevginin ebediliğine, 
sarısı: 

- Vefasız çıktın, mektuba cevap 
vermedin? 
Manasına gelirdi. Velhasıl , her 

rengin bir manası vardı. 

(Devamı var) 

- Beni dinlemeden gitme, mella! 
- Ne demek istiyorsun? 
- Sana, aradığın arlamın izini gös-

tereceğim! Fakat, bir şartla .. 
Hassa kumandanı bu sözleri işitin

ce geri döndü: 
- Efrayimin izinden mi bahsedi· 

yorsun? 
Kadın gülümsedi: 

l(i 
s 

ler hangi 
ora heves 

Etmelidir? 
(5 rnci .fay/adan deo: m) 

Eğer bir spor, ÇQk dikkate ve göz
lerin çok kuvvet snrfetmesine bağlı 
ise onun yerine vücudü hareket et
tiren ve başa serinlik veren başka 

bir spor yapmalıdır. Mesela bir dak
tilo, tenis oynayacak olursa asabını 
çok yormuş olur. Yüzmek, daktilo 
için tenisten daha faydalıdır. 

Futbol oynayan bir genç bacakla
rını inkişaf ettirmekte demektir. E
ğer ayni 1.amanda kollarını da inki
şaf ettirmek için boks ta yapacak o
lursa vücudünü yıpratmış olur . 
E~er bir sporda şampiyon olmak 

gayesini takip edecek olursanız, ya
pacağınız diger sporlarla sizi yor -
madan eğlendirmekle iktifa etmeli
siniz.. Tenis oynayanlar eğlenmek 

için arasıra kürek çekebilirler. Fa
kat hiç bir zaman kayık yarışlarına 
girmemelidirler. 

Bir irndın için, diğer bir nevi spor 
yapmaktan mütevellit noksanı telafi 
etmek, erkekten ziyade lüzumludur. 
Çünkü iyi ve mütehassıs erkek at -

-
A D_ A L A R 1 N D A 

Çingenelik aieuıl 
Mühim günler 
İçinde .. 

( 4 iinca sng/adan c!tvam l 
dedir. Kral çok hasis davranıyor. J{t 
zineyi elinde bulunduruyor, soor• 
doğrudan doğruya kendisine taatlU~ 
ctmiyen bir mesele hakkında beş pa' 
ra bile sarfetmek istemiyor. öle" 
kralın dul kalan karısı Leh mah~C' 
melerine müracaat ederek kral alcf 
hine dava açmıştır. Bunun sebebi ştı' 
dur: Kadıncağız kraldan tekaüt ı:n9• 
aşı Jstemis, kral bir şey vermedikterı 
başka kendisine bir de dayak atrnıŞ' 
tır ... Rumen ve Macar kardeşlerirll1ı 
intihapta bir çok yolspzluklar oldll' 
ğunu iddin ediyorlnr .. Ben de şirnd1 

1

, onların haklı olduğunu anhyorurn~· 

- Öyle ise ne olacak?. yeni inti 
1 

hap ım yapacaksınız? 
- O da başka bahis... Çingene 

milleti tarihi günler yaşıyor!.. 
Acaba ne olacak!.. Yoksa bir bil' 

klımet darbesinin arifesinde m~ 

Jetler bulunabilir. Fakat kadın atlet· 
lcrin, her spora alışkın olması ıs ' 
zımdır. 

Yazan: CelilCenG!~ ················································· 
Diyor ve kendi kendine kon~ıı· 

yordu: 

1 ......, 

- Ben dönüşte mutlaka onuıı1' 
evlenmeliyim .. Jüzetta Hacerden dJ' 

~~~~~~~~~~=~:!~=i!!!§i~~ ha çok cana yakın bir kadın. ffact' 
- t rin schhar gözleri onda olsaydı, şill" 

Gemideki gözcülerden biri seslendi: -Sahilde 
gölge dolaşıyor .. dikkak ediniz! 

b
-• hesiz daha sevimli, daha güzel olB' 
lr caktı. Ne de olsa bir asılzadcdir .. 1' 

nuşmasını, insan gibi yaşamasını ~' 
liyor. Hele şarap içmesi.. onıııı 

Muradın gemi - , 
lcri burada barı
nabilecekti. 

Adaya ilk önce 
Rüstem yanaşmış 
ve sahilde bir meş
ale yakarak di • 
ğer gemilere yol 
göstermişti. 

Fırtına yavaş 

yavaş diniyordu. 
Gök yüzü yıl -

dızlıktı. 

Türk korsanları 
o geceyi adada ge
çireceklerini anla
yınca sevinmiş -
lerdi. 

Biraz sonra Mu
radnn b üyük ge -
misile diğer yel • 
kenliler de birer 
bir~r körfeze gir
diler. 
Kayaların çe -

virdiği bu liman 
Türk korsanları • 
nın yüzünü gül -

\ Rüstem: 
- Yarın ne yapacağız? 

Diye sorunca, Murat Reis: 
- Yarını, yarın düşünürüz. Hele 

şimdi rahat bir uyku çekelim. 
Diye cevap vermişti. 

, Gemicilerin bir kısmı sahile çık
mıştı .. 

Bir kısmı da gemilerde yatıyordu. 

Gözcüler, nöbetçiler ayakta dola
şıyordu. 

Kara Mustafa ambarda h apsedil
mişti.. 

Onun işini ertesi güne bırakmış· 
lardı. 

Gemiciler: 
- Murat Reis o alçağı asmadan 

rahat edemez. 
Diyorlardı. 

Rüstemin gemisindeki denizcilere 

gelince .. onlar da kedi fİbi sinmi~ler 
ve Knra Mustafn gibi cahil, inatçı ''C 

iyilikten anlamaz bir adamın peşine 
takıldıklarına çoktan pişman olmuş
lardı. 

Rüstem o gece gemide yatıyordu .. 

dürmüştü. Gözünün önune Hacerdcn önce 
Sabahtanberi de- 1 Jüzettasının hayali gelmişti. Rüstem: 

nizin coşkun dal- • __, - .lr.vallı Jüzettayı evin bodrum 
gaları arasında bo-Papanın a s k e rl e ri 0 zaman C~zaylr l llere k :- ·1., ı hapsettım. Ben ayrılırken 
gy uşmaktan yoru _ ;>ek h e ybe tli qörü n üyordu.. h 1 t ş· d" k' b'l' 1 =. .. ta Jnmış ı. ım ı ·ım ı ır ya • 
lan denizciler burada sabaha kadar d inleneceklcrdi. l 1 ı, :ıkt ... n ne k:ıd:ır mustariptir. 

haşhaşa kalıp şarap içmek ze\'Jdıl 
doyulur mu hiç? Halbuki Hacer, f' 
rabın adını bile andırmıyor. (Ilııt~ 
dır!) deyip ürküyor. Babasının gı·ııl 
gizli ne şarap küplerini devirdiği 
bilse, haramı çok çabuk unutur artr 

ma .. lUkin şu Şeyh Eait de çok 1"_ 
man adam. Bütün işleri gibi g\i119"ıı 
larını saklamasını da biliyor. irıS'tı 
dünyada onun gibi olsa, onun ~ 
yapabilse, her şeyde muvaffak ol 
du. 

Başını direğe dayadı .. 
Uyukluyordu. 

f rı'" Rüstem, o gece Kara Musts .9, f' 
elinden kurtulduğuna da se\'irı 1> 
du. r • 

t p~r 
- Jk önce Çolak Ahmet so~ 1' c 

ken alay etmiştim, diyordu, f9 tl" 
Ahmedin hakkı varmış. Kara M~~ 1' 
fa gemicileri kışkırtmış. VaY B ol<' 
vay! Benim yerime geçmek içi11• c dt' 
tanberi her şeye itiraz cdiyordtJ 1,, d" sfl mek. Hanynyı, Konyayı şirn 1 diif' 
dım. Az kaldı teresin tuzağına 
cektim. . se9 

Bu sırada gözclilerden birin'" 
işitildi: f 

do}ıışı~O ~ Sahilde bir gölge 
dikkat edini! 1111e 

Korsanlar uyandılar.. ve sıı 
doğru koşuştular. vııf) i (Devanıı 

1 
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BUGÜNKÜ PROGRAM 

Akşam neşriyatı: 
- 24 -

A verof hızlandı 
&ıat: 18,30 plakla dans musikisi -

19.30 Afrıka av hatıraları: S. Sal; -
hattın Cihanoglu tnrafından - 20 Nc-c
mi ve nrkndaşlnrı tarafından Türk 

Bizimkiler ric'ai ediyorlar ve bo- Muhtelit Yunanlılara 3- 1 mağlUp etti :.E!~j!0:n~;~~~.!{.~~:~ 
g"' az İstikametini tutuyorlar llk J VUnanlı lQ.,. l yet Halk Partisi namına konferan : u.evre .1 i ıı , 1-0 ıa ipli Emekli yarbay Hakkı tarafından -

Şcraıti ruyct fc\•kalfıde idi. (10,000) f Tam bu esnada (Barbaros) un vasa- . 20,50 Safiye ve arkadaştan tar:ıfın -
m treden a~agı olan mesafelerde /tına bir s:ılvo daha isabet etti ve bunu Pır ~uhtclıtı ik~nc~ maçını Fe- bolmıyn başladı. Buna mukabil Yu- ,dan inki af eden Yunan hücumları, dan Türk musikisi ve h:ılk şarkıları. 
düşman gemılerinin. toplarının bi - jistialden mütevellit beyaz ziyalar ve iner - ~u~e~ muhtclıtı ıl oyn, dı ve mmlılar da faikiyct gösteremiyor - haf hattından ba lıynn kombinezon- (Saat •yarı) - 21.15 ortckstra - 22.lS 
zım gcmılerimizc mutc,·eccih oldu- gayet kesü s.iyah dumanlar takıp ~t- 3-1 ~ngJ.up oldu. _ lardı. Yunan takımı )orgunluğun te- hırla nıhayet bulu ·ordu. Ajans ..:e Borsa haberleri ve ertesi 
'U aşik:ir surette görülüyordu. ti. Bu sırada düşman amıral gemı - Bırıncı dcvreyı 1-0 maglup bitiren •sirile oyunun fonunu ıple çckcrcesi- Bizim muhtelıtt Niyazi, Rasıh, günün programı - 22 30 pl!ıkla solo-

mcsafe (8500) metre iken (Barba - sinin prova direginde bulunan Bar- Fener-Guneş rnuhteliti ıkinci devre- ne oynuyordu. Muhtelit takımın faz- lar, opera ve operet parçaları - 23 
d d 3 Fikret yoktu. Eğer bu eksıklik olma-ros) un prova direğine beynelmilel baros Hayrettine ait sancak da orta- evre e sayı çıkararak galibiyeti la gol yapmak hızını durdurmıya son. 

işaret fiamalarından \'e iki harften dan kr.) boldu. temin ettiler. Maç, cumartesi gün _ muvaffak olan Yunanlılar, arasıra saydı, gol farkı daha fazla olurdu •• I 
ıbarct bir işaret kaldırıldı ve bu işa- Tam zevalde (Bnı baros) aksi ro- ~ü~den dahn kalab lık. bir seyirci lmuhtclıt kalesini ziyaret ediyorlardı. M,açın h kemlıgini Nuri Basut yaptı NOB ETC 
rt:t cTurguh \C cMes'udiyeı tara - taya gelmek üzere iskclejC devre onundc O)nandı. Yunan muhteliti i.i- Oyun bu hava içinde oynanırken Umumiyet ıtıbaıılc düzgı.in bir id:>re ECZANELER 
fmdan tekrar edildi. Bu ışaret saat başladı. (Turgut) iki üç dakika ka· 1 çüncu maçında yorgunluk göstcrmi- 3-1 Yunanlıların mağ!Cıbiyetilc bitti. gösteren Nuri Ba ut'u tebrık ede- Bu akşam sehrin muhtelif semtl~ 
on biri otuz beş geçe ve mesafe (8400) dar eski rotasını muhafaza ettikten ye başladıktan sonra mağlübiyd göl- Bizim takım ikinci devrede canlı riz. ıindc nöbctçı olnn eczaneler sun • 
metre iken ) nvaş yavaş prova dire- sonra birdenbire ciskele alabanda> leri~u. y~miyc> başladı. oynıyarak galibiyeti elde etti. Yu _ l''unan takımı dunku kadrosunu lardır: 
hi çubugunun condasına kadar kal- ederek o da döndü .• Turgut d€vre ı Bırıncı de\ rede Y~~anl~lar daha nan takımının iki gün üstüste maç muhafaza ediyordu. Bizım takım: 
dırıldı ve oradan büyük bir sür'atle başlar başlamaz Yunan amirali de canlı ". nı..: arak gahbı,·etı aldılar. apması neticesi ikinci devrede yo- Cihat _ Fnruk, Yaşnr _ Reşat, An- 1stanbııl ci1ıctindekıler: 
, r) a edildi ,.e işarctın ar) asile bcra- düsmanı takip etmek üzere fıloyu ~~vr nın ba ından .son~n~ kadar her rulması daha canlı bir oyun göster- gelidis, Lcbip _ Cambaz, Nnci, ı ·cc- Emmönündc (Bcnsason), ~vazıt-
bcr bütün dü .mnn gemilerinin bor- iskeleye aldı. Fakat bu de\'irlcr icra ikı taraf da ta mbır h:ıkımivet elde melerine mani oldu. Bilhassa orta _ <let, Bambmo, Orh, n. ta (Haydar), Küçi.ıkpazarda (Hık -
dalarından da endahta ait aıe,·lcr edilinciye kadar geçen dort, bec; da- edemedi. Fakat :ıc ge~n sa}ı fır - • • • • • met Cemil), Eyupsultanda (Mustafa 
~ortildü. kikalık bir zaman zarfında Baıb::ıros 1 satl,rı çok :ı mıce kaçmldı. y • • Arif), Şchı:cminindc (Nazım Sadık), 

Bundan bır dakıka sonra Yunan fi- bir miktar ileılemiş ,.e Averof ile a- .Yu?an takımının yegüne mu\'nffa. Üzme yarışlarında ıkt Türkiye Karagümrüktc (Suat), Samatyada 
Josu ateşe başladı. Harbin bu ilk saf- rasındaki mesafe (6500) den (9000) kıj etı bu d 'rede go tt>rdıgi düzgün k. k Jd (Rıdvnn). Şehzad başında (Üniver -
hasında (Averof) ile (İspcçya), (Bar- metreye kadar çıkmış:ı. ESk~. zıı:~ıı- ,oyun olmu tur. ikı ~una~ acı ,ı sık re Ql•U Jrl ) • sıte), Aksarnydn (Ziya Nurı), Fe -
baros) a ve (Hidra) ılc (İpsara) (Mes-llar da (A\•erof) u takıben donduler sık mu_htdıt kole!: nı korkulu akın- ncroe Vitalı). Alcmdorda (Sırrı Ra-

udi)e) ye ateş ediyorlar ve düsman 've Yunan fılosunun yeni rotası şarkı JarJa .tı\•are.t cdı~~o.rlardı . y.,lnız üç Galatasaray birinci, Beykoz ikinci ld sim), Bakırköydc (l:Iıliil). 
hattının ikinci gemisi olnn (Turgut) a şimali oldu. Düşman fılosunun siırati 0: 1? mu~~ncıml rının tutukluğu ve O U Bcyogltı cihctindekilcr: 
kımse ateş etmiyordu. Ateşin başla- 13, 14 mil kadardı \'C (Turgut), (Bar- bızım mudafannın ~ t, kları sayı fır- Su Sporları Ajanlığı tarafından ter- 1500 metre scrb st: 1stıklal caddesinde (J{anzuk), AJ-
masile beraber Yunan filosu mesafe- baros) un ılerisinde bulunuyordu. satı v nnıvordu Dı er taraftan muh- tip edılcn yüzme birincil klerine dün I Halil (G. S.) 22.5 • tıncı daire tramvay durağında (Gü-
)ı nuıltmak irini keleye aldı ve me- Saat on ıkiyi on geçe (Averof) un telit forvert hattı lüzum uz paslarla JI M"hınut (G. S.) <>'l JS. ne ), Galııtada Topçular caddesinde ıs t ki d Moda banyolarında devam edılmış- .. J,,,J 

afe (6500) c indigi zaman eski rota- sür'ati (20) mile tezyit edildi. Bir \'e opu ay.: . rı~ tutmakb sayı ut İsmaıl (Be, koz). (Sporidis), Tak imde (Nizam,,ttin), 
sına gddi. Dü man gemileri rotala- kaç.dakıka içinde mesnfe azaldı \•c fJr~atıannı o~durdukr.1 k d<.'vrc- biz- tir. İV Fuat <Be'-koz). Tarlnba ında (Nıhat), Şişli HaUiskar-
rını cicği tirmedilfr. Harbin başlan- düşman hattı harbinin en yakın ge- den d. ha duz~un ~ rm ~ Yunanlı- Dünkü yarışların netıcelcrinı sıra- V FıkrC't (B~ koz). gazi cadde inde (Hdk. 
gıcında duşman çok sur'atle ateş c- misi olan (Barbaros) a karşı ateşe !ları~ l~O g,,lıbı) tıl: bıtlı. sile yazıyoruz: VI Vedat (Ik koz) Ü kudar, Kadıköy ve adalarda1d -
dı)ordu. Fakat her ne de olsa ateş, de:vam cdıldi. Lakın (Averon böyle .tkınc~ ~ \Tede bız m takımda ufak 200 metre: Ttirk. bayra1 yarı ı: ler: 

(lmroz) haıbindeki kadar kesif de- ,üksek sür'atle e)rederken crl<i bır d~ sık~ık ya~ıldı. Yunanlılar da I Mahmut (G. S .) 2.2ll.~ J Be.> koz td' ımı 551 (Y<>ni re.lor). Ü küdarda (Selımive), Kadıkö • 
ıldı.. zırhlılar bittabi geri kalıyorlardı. O- muta v ile ir iki oyuncularını II mılil (G. S.) 2.32.'ı ıı G. !at, ra) t kımı G.lO yi.ind<> Altı) ol ağzında (Rifat Muh-
Du en du man mermılen isabet tc- nun içm beş dakika sonra amiral dC' i tırdıl<'r. III Orhan (G. S.) 100 m tr" b~ m lar.· ) 1\

1 
d d (Al" dd' ) B'' "k d 

t d b ' ' O b d d d h f 1 b 1 " ı tar ' o .. a ..ı.c. m , uyu a a-mın e mı) ordu. Bunlar bazan uzun sür'atı (13) mtle ındır ive u sür at.e • yun u vrc P a aza ızım V Vedat (Beykoz). 1 Semahat (G. S) 
1 3ş da (Halk), Heybelıdc (Tanaş). 

b. z. n kısa du üyordu ve mcnnilerin (15) dakıka kadar seyretti. Saat on hakimi~·ctımiz altında C<'rcyan etti. V İskender (B ykoz). Tramplen atlama: 
salvo hahnde <:ndahtı i nadir vaki ikiyi virmi geçe bır isarct \•erilerek Devrenin ba larında ·apılan hirıbi- vr İsmail (Beykoz). I Fahri (Bcyk ). v--- ------ ...... 
oluyordu. ki zırhlıların du man hattı har - rini takip eden hucuml .. rınd !l bi • I Mekin (Beykoz) 3 9 5. Yeni rd..l.lr 1 Kadın dı·şcı· sı· •, 

. d B 1 d Ik lil 1I Sndı (G. S.) 1 Yunan don nma ınn g lınce , a- rın c u en 1 go ttı: l-1. lİ Saffnn (Beykoz) 3 25 Kuleden atlama: 
zı\Ct tamam n bunun nksi idi. Ge- Bu golden scınra b zim t kım can- 111 Scmıh (G. S.) 1 MARI SOLLBERGER 1 

l ndı. F kat Yunan mud f ı da .... 1 Sadı (G. S.) 1 1 m lcr n at rı hı ıd re cdılıyor, " ıv Taccttın (G. S) ıı N cd<0t (i. s) DIŞ TABiBi 
alvo cndahtı ık ık ..: "ki oluyor, ) 1 yaptırm n k 1 ın on g tılc _____ 1 istiklal caddesi, Lüksenburg Ap. 1 
nı n lmak 1 u u tı ıJ i ıdı 'e mc:r- çalı ıvoı du. Mud f.rnnın il ri on - ı·ş BAN 1 Perşembe ve p:uar günlerinden 1 
m l ıın ukutl ı i e :I)nı zamanda Dü m n ur'a ını n uh,fıza ede - ld rdı~i toplar munt z m p lııla UR 1 manda hergün sant9 dan 12 ye 1 
rnkubulu) 0 du. r~k rıc'atte d ..: m etmekte idı \'C hızım kaleu- k d r g · or. Bu akın- \'e saat 14 den 18 e- kadar kabul 1 

Arad n cok gc m d n (B rba . t o ık ı b ırukt ne· a donerek lnrdan b irinde l!. 1 tc:hl k i tama - A LJ elli~ini sayın miiştcrilerine bil- 1 
r ) ı bet t mm edıldi. Bu ic:abcti mrn "akl mı k n Yl n ntrforu 1 1 dirir. 1 
d topu ,1\ta nttı Muhtelıt fon·rrtlcri tfürkiye ş Bankasından: ___ .. 

ortad n \'C sold n y::ıptıklnrı akınlar- Htuıknı~ızın Merkez ve Şubelerinde ç:ılıştırılmak fü:ere yüksek :•••• .... o. .. •• • ........ ı 
da tchlik 1i oluvorl r. Sıkı bir muh- mektep Lısc mezunlarrndan miisabakn ile memur :ılınnc..ıktır. 
tclit lnıcumu Yunan k le ini cem - Ru imtihanda kaıannnlar arasında, yüksek t.ılısil görmü<; ofan- ı Göz He Emi ı 
bcr dltına nldı. Bir kaç d fa kaleye lar ve yab:uıcı Hsnnları iyi bilenler tercih ohınacnktır. i r uı ru Ertan ıı 
gır<'Tk(n g<>ri çe\ rılcn top, O• rnnın • • 

Alınacak memurlara, imtihandaki ıııııvnffakh•et \'C talısı'l • C l'r ı x.ı N ı kafR vuru ıle Yun n kalcısine p.irdi: J • a~a o~ u uruosmaniye cad. 
2.1 derecelerine göre (70) ila (100) lira arasında aylık \•crilecektir. ı Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi ı 

Bu d n bır k, d kıka evvel de Galıbi · telde cdıldıkt n sonra sa- Yüksek tahsil görmüş olup ta çok iyi der<'cedc muvaffak ı yanında) Tc'efon. 22565 ı 
Yıl rı arttırmak lüzumunu hı dcın olanlara daha yüksek vazife ve nvlık ve .. ı'lcbı"leccktı"r. : .......................... : • f cıdı) e \ dı ,c:r torpıdo gemi _ • 

le rı t bdıh istiknmct edeııclc donan- nr 'ud Y nın dı- muhtılıt. birıbirini takip <'deıı eri Yazı ile imtihan 1 l-Eyhil 1937 Ctııı'artesi günii s:ıat ondörttc 
k 'h ti se re b~u=J"'r.. r du m n g mı! ı nın ı kel baş halındc hlicumlarla Yunan kalesinı Ankara, Jstnnlıa] ve Jzını·r şuhcl'"rı"ıuı"ıde ''apılncıktır. m nın a sı cı C' ne ) ..,.. ..... ış- omu luk istıkamc lınde o m k uzcrc d " J 

l. rdı. Mccıdı"C nm harp sahaSln- sarıvo u. F kat Yunan müdafaası En so 1 t ·1. 9 E 
J ıtekrar hattıharbe dahil oldugu gö ccınl , ba 1a "alı ar"'k ,.ol ·aptırmı • • _, • n y:ııı m:ı arı ıı • ~ylul-1937 Pcr .. cmbe ofınüdür. dan rır'ati c nasında (AvEt'of) un - " .. b I t ki J ı · f'> 

1356 Hicri 
~ 

13S3 Rum? 
Ccmnıiycl" hır A~ustos 

23 17 rü1dü. Mes'udive bu \•azıyctte k ldı-
1
)or Ara ra çok tehhkdi olan Yu _ 5 e • 1 0 an ar, gırme ve imtihan şartlarına nit izrılınameui 

prova ında ve s.:ıncak tarafında l ğ B:ın len A k 1 ı J ğı cüz'i bir zaman 'Zarfrnda bize karşı nan so açı 1 muht lıt k lesi n indık· mızın 
1 

n :ıra, stnnbul ve zmirdeki ~nbelerinden a!:ıbi• 
_ı 

(10000) metre mc afodc bir harp ge- k ı J ki n 
mısı ttöriıldü ve (Leon) sınıfı muh- lateş açtı ve sonrn sür'atini arttıra • çe ya orncır o u or, ''C'Va bizımkiler ece. er. aş <a yerlerde bulunanlar, bn izah nameyi tahriren de 

Yıl 1937, Ay 8, Gün ?.42, Hızır 117 

c:ı rak ki t d. r 1 güçlükle uuıklaştınyorlar. talep edebilirler. rıpler. bu gemiyı keşfe göndnildi. uza aş ı ı.·c u m. n ı osunun 
30 Aftustos: Pazartesi 

iskclehaşomutluğundaveçokuuk- 1 Oıtndan yaptlan Yunan nkı~an ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~ 
[•]Yunan dcı izcisi (Mesudiye) ye ta mevki aldı. kısa \'e göriic;li.i pa 1 r:a muhtelıt ka- Üsküdar Bölge Tahsil 

llıdra re Jpsara zır1ıltlarmda11 biri- (Mecidiye) ıle ınuhripkre eclin- lesine gdı •or, fakat göl olmuvordu. 

Tayyare· ve zafer Bayramı 

nin 27 scıntinıetrclik bir mermisi isa- ce bulunduğumuz mc,·kiden bunla- Buna muk bil muhtc'it takım dn Direktörlüğünden: 
bet ed~rken ( 3) tane ( 15) santimetre- rın ancak diı eki erile dumanlan gö- Yunan kalc!:ine tC'hlıkcli hucıımlra Haıinci maliyeye aid olup bedeli srkiz taksitte ödenmek üzere 

Vakitler Vaaau Ezanı 

hk topunu. iptal ettiğini u~ zabit ve nilcbıhyordu. Dü man haltı harbi - vapı,ordu Bu hucumlardan birini lstaobul Mebu u Ali Rızanın eşi MedDıaya 10760 lira bedel mukabi-
' <'f<'r olmaJç ü ere (63) kirinin şehit nin ilerısindc bulunun .. Turgut. va- Yunanlı mıid (ı fa\·l durdurd ı. C - lin~e ihale edilen Kndıköyünde Caferağa mahallc·•inin Şifn sokağında 

aa. cf. sa. d. 

Güneş s 25 10 38 

cltı tiıyılnti. yazıyorsa da 1ıa1rikatte. jvaş yav (B rbaro ) un gerısinde za ciıgisi hari<'ındc 'apılan bu ser- kaın 13 sayılı bina 6-!23, 24 lira mütcrakin borç için tahsili emval ka-
·Afe 'udiyca !JC ne bır isabet t:aki kalmıya b1 l dı \e nıha.,.et (Barba- best vuru.şu Nec 1 t ıkı bır 'uruc;Ja nununa tevfikan müzayedeye \'BZ edilmiştir. 

Ôğle 12 20 5 28 
ikindi 15 57 9 11 

olmuş, 1ıc de hu gemiden bir kimı;e- lro ) un pe ınde H. munt zam bir me- topu kaleve ktu: 3-1. !halci cvvcliycsi 20-9·937 Pazartesi günü saat 14 de Kadıköy ka. 

nin burnu kana tı. Lıitfi safedc ~e\·kı ... l::ırnk prova hattını ı Bu gol yapıldıkt, n onra bizim ta- zası l~arc. ~eyetinde icra kılınaca~ından talip olanlannO 
0 7

•
5 

pey ak· 

Akşam 18 46 12 OJ 
Yatsı :ıo 24 ı 36 

No: 
s 

fa. 
- Dostluk, dedi, bazan insana ne 

ıt dar ağır g liyor. 
Enkarnasyon çantasını açtı, bir si

ı;ara çıkardı ve sordu: 

- Ne dem k istiyorsunuz? 

Ne demek mi istiyordu? Scnter ce
' ap vermemek için dudnklarını ısır
öı. Yoksa iki kelime ile bunu söyli
)'cbılirdı. Fakat buna hakkı yoktu. 
Gcrnıko nrkada ı ve dostu idi. Bu 

k. dın Gcırnıko'ya aitti ve, mukave
le:! rı ınucıbince, p yla acakları ser
\ ete dahil değildi. 

Sentcr kendi krndıne miıthis kız
g ndı. Bu kndının karşısında d;sUuk 

h slerıni unutmus, Gerniko'nun av-

teşkil cttı. (Deı amı var) kırrı n h:ıkımi\ ti ym·a · ) a..: ş kav- çelenle bırlıktc mczkür kaza kaymakamlığına müracaatları. "5687., lmsak 3 38 8 51 

'det etmemesini bılc i temişti. Evet, 

lbu raddeye kadar alçaJmı:.tı. Enkar
nnsyon, ısrar ederek sualini tekrar -
ladı: 

- Ne demek fstıyorsunuz? 
Scntcr kendini bır koltuğa bıra • 

karak kekeledi: 

- Ben mı? .. şey ... hiç ... b lmiyo
rum. 

Başını cll rine aldı. Ne diye bu 
kadın J olunun üzcrınc çıkmı tı? Ne 

dıye gelmişti? Niçin bir kaç gun da

ha beklememi ti? Nı ·n, ikıdir, gel

miş, ondan Gernıko'dan bir h bcr o
lup olmadığını sormu:.tu? Beş se
nedir or.dan bır haber • .Iamnmıştı kil 

s Neı 0den bıls n? Fak t o, ) 111 " lmış, - Gıdip annesini görecekti. Ncr- karakte d d ld s d 1 
r c q'ı ı. a ece şunları zoınonhır ne uzaktı? Şımdı ona, Nn-tatlı ~csıl0, bayılgan bakı laı ıle, en- devse gelir. 50··~ ı-...ı 

- J .; nıı: m:ıt'm ölümü hnkkındn izahat vcrc-dişe içındC' olduğunu scı.vlcmıştı. Sen- Sc t · :k'J · D · d ı b 
n er ıç ı erı çalkalı) ordu: - nızc a m~, akı) orduk. M:ı- cekmi!'ı, ne çık. r? Bundan ona ne? 

i
ter onu tc cllı c:tmİ\'C çalı.::mı tı. y bb' d d' h · kad'f b' b' d · 

" - ara ı, c ı, a\'a ne sıcnk.. '> I, ı e gı ı ır nız. GC'rnıko bn- Senter ıçın bu d kıkada, scvdii!i, çıl-
F .. kat bu • ın b lu unu anla - fırtıno var! na hoş şcyl<'r bulup SÖ) lüyordu Me- dırasıya scvdığı bu kadınd n ba kn 

m:ıkta da ccıkmcmi ti' Enkarn syon, - Emin misiniz? scla; ·Sızc bu d nızdcn hır manto yap bir ey mevcut de idi Ne dost, n 
nasıh::ıt, te cıllı ' rıkn kadınlardan tırmak i terd.m. diyordu. Sonra de- arknda ! 
de ıldı. o. nC' ô J 1 k, bul edılrn 1 Enk rnasyon signrasını sôndür - d" k' s· 
k d 1 mek uzerc kolunu tablayn U""tını.::- 1 ı: .•. ız guz isiniz. Sizı se\·iyo - Sentcr genç kndımı, ıbad t eder ,..ı-a ın rdan ıdı. Ge ç kadın: · .... ... s d b 

tJ. Senter onun harikuliidc ellerini, ~m. ızı un) anın en sevılc:n en be- bi baktı. Belki onn bö) le, son def. 
- Saat, dedı dokuz o d.ı. D ha gc- g nıkn, tapınıl n kndını yapac ğım. olarak bakıyordu. Sıyalı sarl:ı _ Cl'kı"ı · d kolunu, omuzunu gördü. Ba.::ı dondii. S " 

mı rsınız? :ır izi kraliçe ) apacağım.. !'ğer ister- rına, c:ı>fkat dolu nözlerıı' l" fi -
S Genç kadın, farkında olmadan, mı- ~ b ..,, 

en ter Ce\ ap vermedi. E\ in içinde rıldandı: seniz.~ C<: :ıp veıdim ve sordum: dan gibi boyuna, beynz eline ..:e 
bir ses ızlik, havada bir sık ntı, bir 1 cBuna mukabil b ndcn ne ı'stersı·nı'z? .• ince parm"kl,aı·ına bu··tu"n me\•cudi -. - Bu hava, Gerniko'yu tanıdığım , ... ağırlık vardı. Ncrd ) e bir fırtına k Tereddüt etmeden cHir! ..ı-dı'. Ben yetile baktı. O akşam, mavi, heyecan 
k a ·şamı hatJrlatıyor. Bcrmüd adala- ~ uc · 
opacaktı. Ve bu bc:klcyi , in,,,anın rmda idık. de o zaman ona her yimi verdim. veren bir mavi tuval t giyiyordu. 

sinirlerini ) ıprandırı) ordu. Ertesi gün benden ayrıldı, gitti. Boynunu beş defa doloynn ince bir 

1 
Senter, birdenbire kalktı, küçük Sustu, devam etti: Sustu. Senter'in gırtlağı kurumuş- altın :ıincırin ucunda, göğsüne sar -

bir dolap açtı. İçındE'n, kokteyl ynp- - Mndrc (l) ne çılgın bir akşam- tu. Boğuk bir sl : kan bir altın haç \'ardı. 
ak ·· b" " dı b' • m uzere ır suru şisc çıkardı. · _Siz d , dedi, dece bu söze i"ti· Saat çaldı. Enkarnnsyon ır riıya-
- İşte, dedi, gelecegıne o k~dar emi Sen ter nefesini tutarak bekliyor- nnd dcrck iki sen dan uyanır pibi kalktı: 

nim ki. kokteyli bılc hazırlı.,. o um. du. Genç kadının, nihayet kendin • gil mi? b klcd'niz de- _ s., t 0 oldu. dedi, h.Ua gelıne-
Enkarnas'-·on, ma a\'a dört kadeh den, daha doğrusu kendind~n ve d. 

J - Evtt. ı. 
koydl·~unu görerek sordu: beklediği adrund n bahsedeceğini Tekrar sük(ıt. ent~r bir si,r.ara Sesi hiç bir heyecan belirtme • 

- Niçin dört kadeh? anlamı tı: Fakat Enkarnasyon öyle yaktı. Böyle bir kadına, d rhal kay- den ilfıve etti: 
- Basıt. Sız \'e o, ben , e Perlon kolay kolay itiraflarda buluna":ık bir betmck i~i.n 1111 r mı tı? Böyle bir - Korkuyorum Mösyö Senter! 

dört etm z mi? ( 1) lı'Iadrc, an e mancaınadır. 1s- kadın her zaman bulunur muydu? Senter laka\ t bir hal tnkınmıya 
- Fakat d tunuz Pc ıon'u he - panyollar ekseriya, bir söze ~C!.§lar- ,Mi.ithiş bir acı duyu:ıordu. Gcrniko- ça1ıştı, zor. ki bir gülümseme ile: 

miz tanımadın .. Hem de buıada )Ok. /•en böyle derler. nun dönmesini şiddetle arzuladığı (Devamı var) 

1 

• 
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İngiliz ve Avrupa meyva tuzlarına 
müthiş ve ezici bir rakib olup dört 

beş misli daha ucuzdur. 

~// 
.. ~ . . . 

-: :: ;_ • ~/_A 

Denizyolları 
lŞLETMESt 

lzmir Fuan 
münasebetiyle 

Fevkalade Posta 
Mevcut p ostafo.ra ilaveten An· 

KARA vapuru cyllınin bir inci çar
şamba gunü saat 15 te Galata rıh
tımından kalkarak doğru İzmir'e 
gıdece:ktir. ~"uar açık bulunduğu 

muddetçe :fotoğraflı gidiş-dönüş 

bılctı alanlara yüzde elli tenzilat 
yapılmaktadır. 

Snyın yolcuların Karaköydeki a
centalığımıza mün:ıcaat etmeleri 1 

c5627t j 

Dr.A. K. KUTİEL 

. . :f;'. • ' ' 

. . RADYOLiN iLE 
Çektığı ıstırabla- S b h k h kteıı , 

1
.. a a ve a şam er yeme 

rın mes u u ti k d. ı · · · f ı ız 
k d 

.. d. sonra mu a a ış erınızı ırça ayın 
en ısı ır 

N E V R O Z I N Zira bir veya iki df'fıı 
yapılan her iş mut1ak4 

yanm demektir ve buka"' 
• • 

darile dişlerin sıhhatııd 

tam temine imkan yoktut 
Yemeklerin k rın~ 

A.'!~l'l"Jll!~ 

ları, salyanın ifrat 
ettiği mikrob'af'ı 

dışarıdan alın:ıo nJ11" 

zur mevad kar.şısı"" 
d · et• a dişler ve dış , , 

- 1 

özü:KaraköyTopçularcad.37 
• 3 EytQI Cuma gUnU• 

HASAN GAZOZ 

Kaşelerini teccü be etmiş olsaydı 
ona cehennem hayalt yaşatan 

bu muannit baş agrısından 
eser kalmıyacaktı. 

NEVROZİN 

leri eğer mütemadiyen teınıs 
lenmezse bozulmağa ve çii
rümeğe mahkümdur. 

Çürük dişler, mide ve barsak 

ihtılatlarından ıatürreeye kadat 

her nevi hastalığa yol açabilir. 
Şekerli ve meyvalı olup en leziz bir gaıoz ve eo nefıs bir şam· 

panya hulasası gibi insana zevk ve hayat veren bıltıııssa lagıllere 
ve ltalyada şerbet ve içki yerine kullanılıın en sıhhi bir nıayi'.lır. 
Hasan gazozu mıdc\'İ ve lı5zımdır. Yemeklerden ı,r,nra ı veya 2 çor ha 
kaşığı içilebilir. Yaıın sıcak.la doodurma ve şerbet yerin.:: Hasan 
Gazoz Ôıü alınız. Çok ur,ıızdıır, Ka.anoz içınde kuc,ük 25, iki misli 
35,dört misli 50, sckiı misli 90 kuruştur •• 

Meyva Özü Hasan 
Ekşilik, şişkinlik, a~r•, hazı'Tisızlık. iştahm.fıı. gibi hallerde, dolgun 

ve gaı!ı midelere yemekten sonra kuçüklere J, büyüklere 2 tallı 
k:ı~ığı midevi ve hazmıdır. lokıbaı \'c lıMsaldarda atalet halınde 
sabah aç karnına 1-2 tatlı kaşıf:ı miilc;·yin ve çurha ka,şığıle mü~hil· 
dir. Meyval:mn özünden yapılm.ştır. Şckcı:uzdır. Şi~esı 40, büyuk <ıO, 

dört ml~li 100 kıırıışlıır 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
5 inci keşide 11 - Eylüt - 93 7 dedir. 
Büyük 50 000 liradır. 
ikranıiye: • 

Bundan başk~: 15.000, 120000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000, ve 10.000) liralık iki 

adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 - Eylül - 937 

günü akşamına kadar biletini de· 
ğiştirmiş bulunmahdtr. 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde· 
ki hakkı sakıt olur. . 

f 1 
111 

:·PERTEV 
r::::~ .. 

HiÇ ŞUPHE 
ETMEYiNiZ 

Sizi de 

GENÇLEŞTİRiR 

f?. . \ 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
1.9.937 Con.a gunü .sau l~dc. htanbuı Nafia mildiirtüğündc (9990) 

lira keşif bedellı (s tarıbul Pencvnlyal lisesinde yapılacak pavyon ılf\· 
vei inşaatı açık eksilımeğe konulmuştur. 

M11~avele, Eksihme Bayındırlı~ iş 1erı genel, hı.!.usı ~e fconr:şul• 

- nan.eleri proje, kcşit hul~!a~ile buna mcteferrı dlğc:r enak dairesin• 
de görüleccktır. · 

· Muvakkat teminat (i50) hcadır. • . 
1stcklilerin en az (50001 lıralık bt. i~e Lcr,ar i~ )<..plığ'ına dair 

göstereceği \'esika iızc.rinc Nafia Mtdürlüğür.dcn aım:ş c!dl!~u rr.e
teahhitlik ve Tı~arcl odaf;ı Hf.i~ elıı.rile gclır.eltri. (5549) 

PANORAMA 
B:ıhçe.!linde 

Bütün ıstırabları dindirir, baş ve 
diş a~nlarile üşütmekten müte
vellid ağrı, sızı \'C sancılara karşı 

bilhassa .müessirdir. 

1 BÜYÜK SÜNNET ı ı . N ~ v R o z 1 N L. Düğünü Tel: 41065 ı Mıdeyı bozmaz, kalbi Ve muhakkak sabah, akşam ve her yemekl 
----------•-•_ ve böbrekleri yormaz sonra, yahud hiç değilse günde 3 defa 
Dans merakhlarına fırçalamak sartile ... 

müjde 
En kısa bir znmanda iyi dans öğ

renmek isterseniz ve ucuz bir Iiat 
,. GECE L ·GÜN S . E L-------• 

Kız·ErkekYLJCA ÜLKO LİSELERİ Orta-Lise ile vn!<it kaybe neden dans pro • 

fo~örü Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 

sında Topçckenler sokak No. 31 . 

t> ·,nci kat: 

Kuran1, 
(ESKi: I NKILAP) 

Direktörü : NEBİOGLU HAMDI ÜLKÜMEN 
Resmi Okullara mu.adeleti t:s-:tik l ~~ir. Kayıd için lıergün müraca:tt 0 unabilir. isteyenlere mufassal 

uırılname gonderılır. Çnrşıkapı, Tiyatro caddesi, TeleFon : 20019 

Keşif bedeli 101617 lira otan Cerrnhpaşa hastaban~siııe yaptırı\acak 
mulbak ve çamaşırlık binası kapalı zarrta 11.:ksillmeye k?n:.ılmuşlur. 
Eksiltme 3.9.937 C •Jme günü saat \5 de O imi EntiJmcnde yaı;ılacak
hr Keşif evrakı ve şutn1mesini isll:yenler 510 kuruş mukabilinde 
Le.,..aıım Mudürlü~ünden alabHir\er. ls\cklıler 'i.49'' f\Umaralı kanunda 
yaıılı vesi'lcadan başkn Be\ediye Fen işleri MüdürlüQunden alacakfan 
fen ehliyet vesikasile 6340 lira 85 kuruşl•Jk ilk ıeminat makb•n veya 
mektubıle beraber teklıf mekt•Jplarını havi kapalı nrflarını yukarda 
yatılı iÜnde saat 14 de kadar Daımi E.nc•ımenı: vcrmelıdirler. Bu sa· 
alle!l sonra verilecek zarflar kab•ıl oıunmu "8. ·~3~q., 

• * • 
Se'nelik muhammen kir'lsı tR•) fıra oları f<üslenı paşa mahallesinde 

1'ahtakate soka~ında 8~ No. dükklo 4'):) veya <J)<J ve 940 ı.eneleri 
Mayıs 1tOnuna kadar kirayı! verilmek •here •çık uttırmaya konulmu'l· 
tur. Ş:ırlnamesi Levszım Müdurlü2'irnde eöriHebilir. lstekli olanlar t3 
ılra 50 kuruşluıt ilk teminat m'!ktup vey4 .-nakbutı• ılt: 1.9.937 Çar. 
şamba günü saat 14 de Dairr.t Enc.ümcc.de t>utunmaııdırlu (i) (5243) 

• 
• • 

s:r metre murabbaına iki 1irt bedei \abmuı edilco Fatih yaogm ve• 
rinde Sirtuinan mahalle,inln imam Mesut sokatıadıı 180 inci ıdada 
5,SS ınelre vüılü 66 metre 71 ~antimctr" murabba, aahasındaki arsa 
satılmak üzere açık arttırmaya lconulmu~lur. Şartnamesi Levazım Mü· 
dürlügünde göriilebilir istekliler HJ liralık ilk teminat ınakbuz veya 
mektubile beraber lfJ.'1. 937 Cum.1 güniı sut H de Oaımi Encümı:n· 
de bulunmalıdırlar, (B) {S'>ffH 

Bölge sanat okulu arttrma ve 
eksiltme ve ihale Komisyonundan: 

C.:ırı-ıı mıkd<ı"I rı yalı t.ks•hnıe .ıin T. G. S. ilk le mı nal 
K s. L. K. 

Pır asa 30!)0 K. ') 

f)Q lınalık domates 41)') 
" 

7 8(J 

Lnhıııı l SOIJ " 
5 1 (J 

·ı ııze ham ya 60rj 
" 

ll 

lspanak 3000 
" 

4 t>rı 

T cıı.e bakla 400 
" 

6 60 
Yeşil salata 7fJOIJ A. 1)1) 

Ay$t lasuly:ı )j()f) K . 13 ~o 

Araka bezciye 50•} 
" 

12 

Kök kercviı. 1300 " 
5 70 

6-9-937 Pa~artesi 14 133 16 
Havuç 600 " 

4 80 
Sakıı kaba~ 1000 t1 7 70 
Do! malık biber 500 " 

7 20 

Y. Domates 500 " 
6 

K. Barbunya 800 " 
) 1 40 

Semiıotu 200 .. 4 80 
Karnabahar 800 A. 16 80 
Baş Engınar 800 " 

8 40 
Baş Hiyar 600 " 

2 40 
Limon '1000 " 

3 60 

Ba~patııcan 12000 " 
3 

Okulun Mayıs 938 sonuna kadar yukarda yazııı :n kalem sebze!İ 
26-8-937 tarihindeki eksıltmede ihale edilemediginden 249J No lu ka. 
nunun 43 üncü maddesi mucibince ihale müddeti on gün uzatilmıştır. 

Eksıltme Cağalo~lunda yüksek mektepler muhasebeciliği binasın• 
da toplanan komisyonunda yapılacaktır. Eksiltmeye gırecekler sözü 

geçen kanunun 2,3 üncü maddesınde yazılı e~s:ıh ha:z olmaları ve ti• 
caret odasının 937 belgesini taşımaları ve her hangi bir devlet mü-

essesesinde enak \'cya sebıe rnüteahhidhğini hü snü suretle yaptı~ına 
dair umumi şekilde bonservis ibraz etm~eri lh;mdır. 

ı~ıekliler belli saatte Komisyoada ve ,arlrıameyi görmek isleyenler 
okula müracaatları füın olunur. (5700) 

B OMA 
ANONiM ŞiRKETi 

Tamam !n teiiy,e ~dilıııi'1 serm.1ye 

Lit. 200:000.000 

Merkezl Umumi Ye Müdüriyeti Umumiye: ROMA 

TESİS T:\RİJii: 1830 

Bütun dünyada şuha ve muhabirleri vardır 

TUrkiye fUbeleri: 
latanbul • lstanbul Merke;d, Sultanhemam 

" Şehir bürosu <:A~ (Galata) Mahmudiye cadde•I 

,, ,, ,; cB~ (BeyoAlu) istiklal caddeal 

lzmlr • lzmir 9ubesı, ikinci kordon 
Stıriye ve Filistinle olan rnuamclatımmn ifasını bu memleketlerde 
he~ türlü Ba_nka hizmetlerini yapabilmek için 'Jazımgelen tertibatı 
haı~ ~enlş bır şube :lCbekesine malik olan BANKO Dl ROMA 
en ıyt şeraitte deruhte eder 

Galata bürosu hususi bir kasa servisine mallktit• 

Btıcümle Türkiye şubeleri, hususi takas muameleleri için başlı~ 
L Avrupa bankalarile irtibatı olan hususi bir teşkilAta maliktir. 

======================~;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;4" 

lstanbul Defterdarhğından: 
Muhammen bedeli CinJ ve mevkii 

L t i!: lidc eski Mesih paşa yeni Kemalpaşa mahellesinin eski 
Ye~ı ltulumba Yeni genç Türk sokağında Tramvay caddesine 
tin ed 1 rrı uıakta bu'unan eski Darülmualliınal mektebi nrsasın-
t1 an mülreı yüıu 10, 15 ve tamamı 249,~ metre murabbındıı 
20, 24.27/l No.lı arsanın tamamı . Beher metre murabbaı. 

Ocya~Ltla eski Çarşıyıkebır yeni Beyazıt mahallesini~ eski 
Batpaıarı }eni Çadırcılar caddesinde eski 140, 142 yeni 138 
140_ No lı kargir dükka'1ın altıLla iki payı: 

U sküdarda Ahmetçe.lebı mahallesinin Tahririye caddesinde 
eski 10 yeni 8 No.lı Bahçeli evin tamamı: 

Nişan taşında Meşrutiyet mahallesinin eski yeni ma• 
halle yeni Kodaman caddesinde üç katta yedi oda, iki 

Ura 

8 

65 

562 !JO 

hail vesair müştemilata havi 58 No.h bahçeli e\•in yara 
payı: 900 

Beşiktaşc!a Köy içinde mumcu bakkal sokağınde üstünde 
odası bulunan 10 No.la dükkanın yarı payı: 
Orlaköyde Cavit ağa mahallesinin eski Üçüncü orta yeoi 

Kaypok sokağında eski 21 yeni 16 No.Jı l51metre murabbaı '!I 
arsaoın tamamı: o • 

• Yukarı~e ~ins ve ıne\·kilcri göster~len emlAkin her biri biıasınd~, 
bed~l~c~ ~zerınden ~çık arttır_ma usulıle satılacaktır.isteklilerin ve t~~d' 
~eraıtını oA-reomek ısleyenlerın 6·9·937 Pazartesi saat on dörtte yu • 
7,5 pey akçclerile M.m Emlak Müdürlüğünde toplanan KomisyoO ./ 
gelmeleri. M. (5472) ___,,,,,--.......................... 

Sahip ve Baş .Mu1ıarriri: 
ı Zührevr ve cild hastalıklara ı 
ı •• ı Etem İzzet BENlCE 

ı Dr. Hayri Om er ı NcşTiyat ve Yazı İşleri Müdiiril: 
ı Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami ı 1. S. ADAM / 
ı karşısında No. 313 Telefon; ı ______..-:-o1 _ 
ı 4358S ı ---v--E·b·' ~]r1atbcıtıS' 
• • 

Basılclıgı yer: uzzıyo. ........................ 


