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'' Aduva ve 
a 

aldık!,, 

''Cephede sükônet hükü.mferma ,, 
ev.lrme hareketine dair biç bir yeni nlaldmat 
lı~mamıştır. Habeş kuvvetinin Italyan Eritreslnde 

hayll ııerlediği tahmin edilmektedir 
SON DAKiKA 

ltalyanlar 
umandanlarını 

azlediyor 
Pwb. JO =:::...Matin Memı~n Alıntabir bab.r fLetHtü; Riuf&· 

•u•~, ıu.~yan~alcAnhlı e? A mnd~*\aiılannm IJ&ıka •azlfele-
tayan eddecegı aöyleomek·-~· a...&. b" .. b' d • d . un111r. ,.....uauı ır muıte9ar ve ır e p1• 
e ıenerahntn \ azifeıt-rinden azledı'lecekl • d'lm kt d' R • en nnne ı e e ır. 

eamı çevrerıler malumat ve?- mekten içtinap etmektedirler. 

~s~enderye limanında takyldat 
d t~hıre, 10 - lık~nderiye !imanında harp gemileri .ıin kesre

n en olayı amırallik pİ~ot ıervil lerini fazlala9trrmı9tır. Fakat ti
n r•;:rktrr. 

ltalyanlar mühim bir 
dağ zaotetmiş 

Elabefler eli •Uôlı tutanları dövüşe 
çağırıyorlar. 

arın Gazetemiz 
4 romanaı 

Birden başhyor 1 
1 - sınek11 ••kkal 

~Ude Edib'ia bu emsalsiz romanını okuyucuları. 

2 M kmız rik bir znk n lezatle okuyacaklardır. 
- a •donya Komıteıerı 

kom1f::ıite ~ndan Stoyan Kristot bu eserinde size 
K rk n lbndlye kadar yaptıklarını anlatacaktır. 

0 ua~ h6clfaeJer kaqısmda ürpertiler duyacak ve 
sonunu sabınnztılda bekli eceblniz • 

3 - Kaya oQıu 7 

Fran~z rolllallCJaı RGeny Alne'ain ilk zamanlarda 
=~ ıneanJann heyecanh yap111Jarın1, vabti hay • 
..aa1r bir ı."! hlriblrleriyJe nuıl bofazlqtıklannı bü • 
;va aaJıramaaıık Ye qk hikayesi içinde anlatan e. 
ahini, Nad7e luettn &'Uzel ve pürüzsüz tfad~le takip 
edecebhalz. 

4 - A111erlkaya Kaçırılan Türk kızı 
fahat l'ercliniıa Haber okuyucuları için hazır1adıfl 

• .... leia zabıta :ntmanında aradıfınız heyee&Jtı " •'• .. ..-. ....... 

- Berlln ajansından -

~ab.!J. ~arb!n~ u!_u~l ç_,eph!~i 

Zecri tedbirleri 
tatbik kabil mi? 

Macar ve Avusturyalıların zecri 
tedbirlere muhalif cephesine 
yeniden katılacaklar da varı 

Fransızlar dlyor·kı : - ~~--~~~-Almanya: ıtaiYava ıazım otan her .. yı 
kendine ithal edip ıtaıyaya ihraç edeblllr ı 

Türkiye zecri tedbirlere iştirak ediyor 

Hauptmanın 
idamı meselesi 

K•tlrete doiru llerllror 
Londra, 10 (Reuter - Radyo 

ile) - Lindberıin oilunun katili 
ile itham edilip Neu Jeneyde jtı 
dama mahkiim edilen Mauptma
nın idam kararını temy'-ı mahke
mesi onaylaınıtbr. 

Artık Hauptmanm Yeabe ümi· 
di Amerika federal yüksek mahke 
meainin vereceii karardadır. Fa· 
kat katilin buraya müracaat edip 
edemiyeceği de l.aıka bir meıele-
dir. · 

Habeş harbi hldiseleri göster -
miştir ki difer gazetelerin yaptıfl 
ikinci tabı nüshalarının havadis . 
lerf 

HABER' in 
birinci tabında hem daha fazla . 

siyle, hem de erte.si günü tekzip e
dilen şekilde olmamak şartiyle ya· 
zılmaktadır. Onun i~indir ki, gaze· 
temiz 

2 nci Tabı 
çıkaracak olursa. oku) ucular. bu· 

nun ddden akşam üzeri pek geç 
nkte kadar alınan bütün mühim 
haberleri ihtiva ettiğine. ~sklsi gibi 
kani olmalı ve son ıünlerde ifrata 
H• 1\n ikinci tabı gUrültUsti itinde 
HA BJl;R'f ttfrik rtm,lldlr, 

9akarşı 54! 
Memeı seçiminde 

Almanlar kahir 
ekseriyet kazandı 

Almanlar büyük bir rey fazlalığı topladıkları Meme/den bir gö1 ,1 .. u . 

Londra, 10 (Reuter • Radyol , 

ile) - Meme) seç.imi neticeleri ;····················································· .. •••• 
dün ilin edilmi,tir. Memel mecli- 65 yamyam 
ıindeki 65 reyden 54 Almanların yakalandı 
ve ancak 9 unu Litvanların kazan. 
dıiı anla§ılmı;tır. Litvanların böy- LondraJan yar.ı/,yor: Yeni 
le kahir bir mağlUbiyete uğrama- Ginede kırk yamyam iki yerliyi 
ları Berlinde büyük sevinçle kar • yemek suçundan ya~elanmıp, I 
ulanıuııtrr. lardır. Yamyamlardan 25 i er· 

• ., ,,. kek, 40 ı kadındır. Bu vahşiler • 

Bu intihap ndic:esindtn dolavı bugüne kadar beyaz insan yüıii 1 
büyük aiyaai hadi~ler çıkma.aı l i görrr.ediklerini anlalmıılardır. • 
beklenmektedit. · ·••···•••••• ........................ - ....... _ _. __ .-



üstah bir hırsız 
liovalıyanları yara

ladı fakat ••• 
Dün ltapalrçarşıda bir hınız • 

Irk neticesinde iki kişi yaralanmıı-
tır: 

Ça:rşıda Y ağlrkçılar içinde 56 
numaralı elbiseci Artinin dük.ka
nma sabıkalılardan Tekirdağlı 

Mustafa girmiştir. Artin bir kaç 
dükkan ilerdeki bir dükkana git • 
mi'6. Dükkanına döndüğü zaman 

Cluvarda asılı elbiseleri bir adamın 
indirdiğini görmüş, hırsız olduğu-

nu anlayınca yakalamak üzere üs
tüne atılmıştır. Hırsız hemen sus

talı çakısım çekerek dükkan sahi
bini tehdit ettiği gibi gürültüye 
kO§an diğer komıu dükkan sahip
lerinin de üstlerine atılmıı, bu su
retle dükkandan fırlam.ıya muvaf
fak olmuştur. ~ustafanın pefine 
bir çok insan düşmüş, kovalamaya 
bqlamqlardrr. Fethi isminde bir 
hammal Mustafayı kolundan tuta
cak olunca sabıkalı elindeki çakı
!YI hammalm göğaüne saplamııtır. 
!Bu ıırada hırsızı takib edenlerden 
biri büyük bir taıı hırsızın kafası
na atmış, yaralamııtır. Batı yan -
lan hırıaız dalJıa fazla kaçamamıf, 
yere düşmüştür. Hammal Fethi ile 
hırsız Mustafa Cerrahpqaya kal
timlmışlardrr. 

Kaımyon dilkk4na 
girdi 

Bu sabah Yühek kaldırımda 
iki numaralı Todorinin dükkanı -
na 3835 numaralı kamyonet gir -
mi§, Qmekaru pa.rçalanmıttır. Ka. 
za kamyonetin freninin tubnama • 
ımdan ileri gelmi1tiT. 

---1)--

Emtr Ali adasında 
r hapishane 

Anbra, 9 - Adliye Bakanlığı 
bapi:shıuıeleri ıslah için inceleme
ler yapmaktadır. Bu sene içinde 
Emira1i adaamda yüz bin lira sar
file bir ceza evi yapılacaktır. Bun-

dan başka halı mıntakalanndaki 
ceza evleri de birer halı imalatha
nesi haline getirilecektir. 

Ce~ müddetlerini bitirip çıkan 
!ara da it bulmak meıeleıi tetkik 
edilmektedir. 

---0--

Kral Aleksaodır için 
~en yıl Marsilyada öldürülen dost 

~eluandnn ölümünün birinci yıl dö
nümü münaaebetiyle dün Taksimde 
Semt Trinite kilisesinde dini ayin 
:vaı>ılmrtbr. 

Şihrimizde bulunan bütün yabancı 
elçiler ve konsoloslar, hükUınet erka
nı, y uaoılav koloni.ti hazır bulunmuı-
tur. 

----o-

Fındık kongresi 
Ankara, 9 - Fınddc kongresi 

tarm Ekonomi Bakanının baıkan
lığında bakanlık konferans aalo
nunda toplanacaktır. Celil Bayar, 
açma söylevini verdikten sonra 
müehassıslardan Zeki Doğan oğ. 
lu genel raporu okuyacJ.lk, tali e111" 

cümenler seçilecektir. ÜC' encü
men ayrılması l<ararla9mıştır. 

Bunlar; tarım, kredi 1 borsa, 
f ınd.ık nizamnamesi encümenleri
dir. 

--0-

Habeş harbi JHabeş harbin. 

Sori telgra 
Artrk lta.lyan • Habeı muhare- rini p.şırtnıak ve parçalamak ga -t 

besi dört cepheye taksim edilmiı- yesini gütmekteydi. 1 

tir denilebilir. Yeniden. ~aaıl0 ola.n 1somali cephesi 
cephe Habe§ kuvvetlennın gırmıg 
oldukları İtalyan Eritreainde tut. Buradaki faaliyet de her gün 
tukları cephedir. Dünkü aakeri ha. muntazaman artmaktadll' l~lyan
rekit fU tekilde taksim olunabi • lar gerek ıark, gerekse garptan 
lir: büyük kuvvetlerle taarruz teerü-

Efİİre cephesi heleri henüz bir müıbet n~tice ver 
memittir. Adisababadarı bildiril• 

Habeş kuvvetlerinin Eritrede
ki faaliyetleri gittikçe inkitaf et • 
mektedir. Verilen bir habere göre 
Habeş şimal ordulan kumandanı 
Ras Seyum, ErilTeyi istila ederek 
İtalyan kuvvetlerini denize dökme 
ğe yemin etmittir. 

Şimdiye kadar lta1yan toprak· 
larında bulunan bu 80000 kigilik 
kuvvet, ciddi bir ltalyan kuvvetile 
çarpıtmış değildir. Bu kuvvetler, 
muntazam ordular yerine Habeı
lilerin usta oldukları dağınık çete 
muharebesi usulünü takib ederek 
ilerlemektedirler. Yine bildirildi -
ğine göre b:.ınİ -- r Adikula ıehrini 
de zaptetmiılerdir. 

Esasen İtalyan ordularmm ilk 
hiicum etmiı oldukları Adua cep• 
heıi harp ve ıevkulceyiı noktala -
rından yanlı§ bir cephedir. ltalyan 
ordulannm büyük kısmının bura-

dan hücum etmesi sağ ve ıol ce • 
nahlarını tamamiie açık ve bot bı· 
rakmuı bir hata.dır. Mütearrizin 
daha Garpten ve mesela Sudan hu 
dudunu sağma alarak ileri hareka. 
tma giriımesi çok daha muvafık· 
tı. Bu suretle ıat cenahm emniye
tini muhafaza etmiş olurdu. 

Fakat ltalyanlar, eaki mağlu
biyetlerinin intikammı almak için 
hislerinin teairi altmda kalarak 
mağlubiyet sebeplerinden biri ol-_,._ 
duğu halde yine buradan hücum 
etmişlerdir. 

Eğer bu cephedeki harekatı kı· 
saca söylemek lizrm gelirse, Ha
beş kuvvetleri dağınık bir halde 
çete muharebeleri yaparak İtalyan 
hatb ricatine doğru ilerlemekte -
dirler denebilir. 

Adua cephesi 
ltalyan menbalarmdan gelen 

haberlere bakılırsa ltalyan kuv -
vetleri bu cepheden ilerlemiş de -
fillerdir. Şimdilik ele geçirdikleri 
yerleri tahkim etmekle me~guldür
lar. Yalnız yerli ltalyan aıkerleri
le Habeşler arumda cephe ilerile
rinde ehemmiyetsiz temaslar ol -
maktadır. Adua ile Adigrabn ye -
niden Habeşler tarafından ele ge
çirildiğine ait haberler tekzip edil
memiıtir. 

Diğer taraftan Akıumun henüz 
ltalyanlarm eline ıeçmediği teey· 
yüd ebnektedir. 

diline ıöre, Cenup cephesi ku • 
mandanı General Nasibı:.'nun ku
mandasmda 50.000 kişilik bir ı .. 
talyan ordusu G&vuyi'y; ete geçir
mek için Habeı mevzil"rine hü • 
cum etmif, fakat son dakikaya 

kadar hiç bir netice alamamıştır. 
Şark cephesindeki kuvvetlerin 

de Adisababa .. Cibuti tren hattını 
ele geçirmek maksadiyle yukarıya 

doğru ilerlemek istediği (ahmin e
dilmektedir. Adisababa, ltalyan-

ların bu cepheJe zehirli pazh bonı 
balar kullandığını tey;t etmiştir. 
Dolo civarında da şiddetli tayyare 
hücumları yaprhnaktad:ı:r. 

Adlsababada slvlllerln bom• 
bardıman edllmlyecejilnl ltalya 

temfn etti 
Vaşington, 10 (A.A.) - ltal • 

ya hükftmeÜ Alrikadaki ltalyan 

kuvvetleri kumandanlarına Adis -
ababa• daki ıivil karağlan bomb~r 

dmıan edilmemesi için i~beden 
emirlerin verildiğini Dıt bakanlııo 
ğma bildirmiştir. 

Cephe gerisi 
iki tarafın seflrlerl 

Adisababa, 9 (A.A.) - ltaly~n el • 
çisi Kont dö Çinçi bugün öğleden son
ra pasaportunu . alacaktır. Romadaki 
Habeş işgüderi pasaportunu almıştır. 
tık vapurta 1tab~şlStaiii 'di>liece\:1tr. 

. HabBflstand•. •ansör~
Adisaba~ 9 (A.A.) - Röyter ajan 

sı aytan bildiriyor: 
Haberleri sansür etmek ' 'azüesi 

Belçikalı subaylara verilmiştir. Her 
tilrlii siiel haberler gönderilmesi ya. 
uk edilecektir. 

Akdenlzda inglllz tahşadatı 

Cebelüttank, 9 <A.A.) - Dört de • 
nlza.ltı gemisi bugün lngiltereden bu. 
raya gelmiştir. Yanlarında bir de de -
nlzaltı yardımcı ıemisi vardır. 

Demlryolunun muhafazası için 
Paris, 9 (A.A.) - Demiryolunım 

muahafazası için Cibutiye yollanan 
askerlerden başka, yeniden gönderi • 
len makineli tüf eklerle mücehhez 200 
kişilik bahriye tlrendazı, Direduaya 
varmıştır. 

Cibuti, 9 (A.A.) - 43 subay ile 
1,000 Fransız askeri dün buraya var
mışlardır. 

Japon sllatııarı 
Londra, 9 - Habeş hüktlmeti, ce. 

nup ordusuna Japonya.dan gelen mü. 
him miktar da silah göndermiştir. 

2000 yerall 
Berlin, 9 - Habeşistanda yarala -

nan İtalyan askerlerinden mürekkep 
ilk kafile bugün Kızıldenizden geç . 

den Adisababaya tür' atle haber 
Jtalyanlarca : sUkO 

hUkOmfl)rma 
getirmeğe uğraııyor. Berlin, 10 (Radyo ile) 

Adua'nın ltalyanlar tarafından ıababadarı bildirildiğine ' 
bombardıman edili§ini. gözleriylr! h ve çarıamba günkü taa 
gördüğü için Adisababaya ıon ge· Habeşler Adua ve Adigr 
lifinde bunu B. U. P. ajanaı muhar almıılardır. 
birine anlatmıştır. Amerikalı si- Fakat Romanın resmi b 
yah derili. tayyareci diy~ • .- ki: bu iki gün zarfında ceph 

"Sabahleyin güneş doğarken · hareket olmayıp, sukunet 
dört büyük tayyare, d~ha halk uy· ferma olduğunu bildirme 
kuda iken ıehri bomhardımana İtalyanların aldıklary 
ba§ladı. ·. • tahkim ettikleri zannedi 

Halkın büyu'"k bir ktsmı eline d. ır. 
geçenleri alarak dağ eteklerine Diğer taraftan Hab-'tle 
kaçtı. Diğerleri de Kızıi haç ha~ kolundan çevirme hareketi 
tanesine sığınmak istediler. Bura- ·kında hiç mal\imat ahnnı 
yı emin sanıyorlardı. Habet m.ahafili bu huıuıta 

Sokaktaki askerler havadan bom tum davranmııktadır. Ma 
bardmana karşı buz gibi donar Habet çetel&rinin Eriıre 
kalmıtlardı. Adeta bu hücumu larmda epeyce ilerleınit o 
gidermek için kılıçlarını çıkarmi§ n tahmin edilmektedir. 
havaya sallryorlardi. ltalyanlar, Hab8flerl mllt 

Evleri akıv ve duman içinde ka· gllrUyor 
tanlar da bile panik•olmadı. Roma, 10 (A.A.) -A 

Yatağımdan derhal fırlıyarak: renlerin (mahafilin) habe 
sokağa koıtum. GörünJ§te yalnız iine aıöre, Kont Vinci'ye 
birkaç asker ölmüş veya yaralan,• babadan ayrılmak emrini ~ 
mtfb. Yaralanma hadiselerinin le Habeı hükUmeti diploııı 
çoğu hastane civarında oimuıtu. gileri ilk olarak kesmiıtir. 

ikinci hücumun tesirlerini gö - Vinci, bu sabah paytahttt.n 
remedim. Çünkü tehrin dıtında caktır. 
sığınacak bir yer arıyordum. Fa·· ltalyanlar bir d 
kat şehrin etrafında müthit gürül. za ptet ti 
tülerle dolaşan iki tayyare gör· Roma, 10 - İtalyan ku 

düm. Adigrat cenubunda Adisab 
Adua'dan ayrıldığım vakit te · deniz ile irtibabnı k~se~ bı 

lefat miktarını tayin güçtü. 1500 almı,lardır. 
kitinin ölümü mübalaintıdır~ Aduva koıisolo 

Bir İtalyan tayyaresini vurula • 
rak dütiirüldüğünü bilmiyorum. esir kalıyor 
Dönüşte de hiç bir tayyareye ru • Adi&ababa, 10 _ Ad~a 
lamadım.~, talyan kon.soloıu, Hate:> I· 

Sunday Ekspress'de ckunduiu~ danı Ras Seyyumun eseri 
tıa gröet ~obinso~ Erit~ecie1! Ad~ kalacakh..-. 
sababaya.habeı: götürme ~eg, - '11: 

ken İtalyan tayyarele1·!nin netics- , ............ -~-................ ~···~ 
aiz bir hücumuna ~iiramı~.. t lran • Afgan 

Zenci tayy·uecı kf;lldls.ıne sal· 1 H d t meselesi O 
dıran iki İtalyan tayya:-eaıne mv 1 o u e 
kineli tüfek atetini çevirerek kaç- ı TUrklyenln bAk 
mağa muvaffak olmuştur. ı Iiği o den mUsbe 

Geçen gün gelen bir -habere netice çıktı 
göre, Makal~'Jen· ka.~k~~ bir ~n- Iran_ Efgan hududu h'" 
beş tayyaresı Ad.ua u.zerme gıdo- da Türkiyenin verdiğ; ~ 
rek İtalyan mavazzaflarmı bom- lran mediei ta!dik etmiştir 
balamı! ve kendisine karşı açılan koıniayon yeni sınıra ış'aret 
top ateşinden kurtulup tt"krar Ma· mak üzere yola çıkmt9tır. 
k 1 ' d"" . .. ı·· .. a e ye onmuş ur. • ................................................. . 

Bu tayyarecinin Amerika dan !!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ 
gelip Habeılerle berabet çalııau dı. ikinci EnternıaayQnal 
Robinson olmasına ihtimal verile · li.t gayeler güden hükmnetl 
bilir. itçilerin parmak bile kaldı . 
lnglllz donanmasının faallyetl 1 ı· ld'"" · ·ı·n 

arttı arı t'.zım ge ıgını ı ::ı b 
Berlin, 10 ~Radyo) - lngiliz Hatta eıki İngiltere Bşf 

donanması Akdenizdeki fl.aliyeti- Mat:· Donald da bu siya~~ 
tüğü için bir zamanlar lrı~ ni arttırmaktadır. Dün Fire lima .. 
nin en menfur adamı olnı~ nına iki muhrip gelm\tlir. Cebetıt J'b 

· mafih o zaman bile ga ı t.ittariğe ise dört deniz altı ıemısi 1 · 
daha vasıl olmuş, ve· Lı:ssex knı· kuvvetli vatan duyaueu ,çı 

kalarmı aHrulusal siyasad"' vazörü de lskenderiye limanına ~ Haber verildiğine göre Habet 
kuvvetleri Akaumu botaltmıtlar, 
fakat civnr dağlara ve tepelere aı
ğmmıılardır. Geçit yerlerini de 
tutmuı olduklarından ltalyan kuv
vetleri ıebre girememektedirler. 

demirlemiştir. miştir. 2000 yaralıdan mürekkep olan -------~:--'---..,.-:--

~:~~~d~;.me on iki adaya göndern. Sovyetler ve 
oynamatanna mani ol:aıUr'- . 

Eski İ:ec.""ilbeye bakıbtt' 
de bunun pek müessir olıııt 
aıikirdır. 

Şu halde bu cephenin vaziyeti 
§Öy?e olmuı lazım gelmektedir. 
İtalyan I·uvve!leri Aclirrrat - Adua
Aks.um civarında toplu bir ha!de 
durmaktadırlar. ileri harekata geç 
mek için takviye kuvvetleri bekle
mektedir !er. 

ftalyan gem~s:r.e ne oldu 1 
Londra, 9 - İtalyan hükumeti 

Çin sularında bulun;ın Cuarto 
harp gemisini :;ür'atle \.ağırmıştı. 
Derhal hareket eden gemiden tim• 
diye kadar bir haber alınamamıı

tır. 

B ir ltalyan tayyaresi daha 
du,urUldU 

harp ~ 
Moıkovad~i Ars~luıal Sen_di· rİtaJ .. ·~·;·İar.°i2 .. ;d9 

ka Kurumu genel ltçiler kurumu- ı Y · 1 

na ve İngiliz Amele Birlikleri Sos- tahkimat yapJ) ol' 
yetesjn~ müracaat ederek artık Bertin, 9 -::- ltalyan.!ar 1' 
ha başladığı için işçilerin müda- adayı son gunlerde pel< 
ha~ etmeleri sırası geldiğini, ve bir faaliyetle tahki.m et~ 

trsk'ilrlorda tskeıe Musaali cephesi 
meyde.~ı d07.eltl llyor 

Parit, 9 - · Makale dvarında 
Habe!ler bir •talyan tayyaresini 
düşürmüşlerdir. Tayya;·e alçaktan 
ucarken birdeııhire bir J..-ı.ırıun yağ 
m~runa uğramış ve kaçama.dığın

Şarki Afrikadaki bir harbin genel dirler. Patnos adz.smd~ ıl 
· . bir radyo istasyonu kurll' 

savaşa çe"vrilmcsiıie ırianı olmaları K 
1
. d d ıı1el 

ı .... . . d'I d"kl . . b"J a ımnoı a asını a g . 

Bayındırlık Bakanlığınca, Üs -
küdarda iskele m.eydamnın açıl -
muma ve düzeltilmesine karar 
Terilmiıtir. Burada.ki bazı binalar 
bu kıı istimlak edilecektir. 

Meydan, asfalt olarak Y.apıla •. 
caktır.. ----- ......... 

Musa Ali cephesi hakkında A
din.babadan gelen bh· telgrafta. 
ltalyanların bu cepheden ilerleme. 
dikleri, hatta burada me.vcut bu
lunan atkerlerini şimal yani Adua 
cephesine gönderdifi folundıııdır. 
ilk taarruzlannm buradan yapıl
ması da yalnızu. Habet kuvvetle-

dr..n dolayı yue düımüıtür. 
Amerlkah Zenci tayyarec:nın 

anlattlkları 

Amerikalı 7end tayyareci Con 
Robin.son harp mevkiler\ üzerin-

lazım ge digını ı e ı erım ı · t 1 ·ti t h. · t · terd•'' 
. . . · · op a a eç ~z e mı~ . J' 

dırmıştır. , . , adada bundan ba!ka. hır /ı 
HABER: . f yare limanı inıa edilts' 
Malum olduğu i;izere Sosyalı!>t ; St 1 K t t :yo•ı 

~ · . . ; ampa ya, aı e er. 
prensiplerile milhyetc;ı sıyasanın J d l ·d ,...,. .1"' . . · · . -. . . mos a a arına a ga)'" .. 
aleyhınde olan İ§Çt BırlakJerı Ge • 1. 1 · • t ' ·ı ıı' ı·· " J 

. · 1 ı top.ar yerıcş n·ı ml.f •·"' 
nel harpten evel .d! h~~b~ P~~ a _;11 .......................................... • 
muma mani olmaga çalıımıılar 



RABER - Akpm Po!tası a - .... 
(JOal,falfJ : 

,_ ~ -
Italyanlara ve 
Habeşlere karşı Takas 1 Fıqncılara müjde 1 

duygularımız ~eseıesı Ekm,ek fiyatları bugün 
Şehrimizdeki zencilere ve Ha.• 
lilen, hattl fazla eımerlere 

t ediyor muaunuz i Ha:Jeri 
alqb. Kf\nditerine hemtehri· 
• in ele verdiii ehemmiyet 

• Erkekleri, kamoy (efkarı 
wniye) kufııında hirer Joe 
is •• kadmlan Jojefin Seker 

yla dolqıyor. 
Tamdıiım bir kara derili adam 

Habet vakalannı takip etti: 
de, bqrm ihtitamle havaye 

dırarak: 

BugUnlerde devletşu- l. • •• k Jd• 
Tarihin çok etki safh•larından ras1nda gUrOşDlecek •Lllraz yu se 1 . 

beri, onlarla pek ııkı ttmuları· Aldıirmız malUnıata ıöre Dev· 

mız o~uıtur= s•ra~ derili kadı~- ıet Şur~~ d~vaıar daires~ ~akın~a Ay başına kadar daha yüksel 
lar, bıze çok l.:!zntlı yemekler pı· takaı ıunatımal\ meıeleaını tetkik • 
tirmiıler, bizi bir anne sevıiıiyle edecektir. Bu tetkik, vilayet idare meSI muhtemel görülüyor 
büyütmüılerd'r. heyeti tarafmdan verilen "lüzum 

Dütünün: Bir mamadadı... muhakeme,, karanna dahil olan 
Ne tatlı kadındır.·· ve ıuiiıtimale de ihmal ve terahi· 

Saraylardaki kızlar •laları .,. lerile aebep olmasından ıuçlu bu
raaında pek haıinleri olduğunu i- lunan memurların itirazları üzeri· 
titiriz. Fakat, bu tabiatte olanlar, ne yapılacaktır. 

beraber azami yirmi para olmaı 
yani ekmek fiyatının on bir vey 
on bir kurut on paraya kadar çık 
maıı muhtemel ıörülmektedir. 
Bu yılki buiday rekoltesinin ıo 
elde edilen neticeleri ve piyaaa 
nın takip ettiği vaziyet bunuıö 

ır~dqlan aruında iıtiınadırlar. Bu memurlar için butrün ıenel 
Bıçare harem aflllarından ıuaam direktarlük, hükilmet komiaerliii 

- Biz yamanmıtız yP.bu ! . de- helvuı satan Habeılere, muz.ika· profesörlük, direktörlük ve deha 
larda davulculuk eden zencıleı

Belediye narli komiıyonunca / 
ekmek narbmın oı:ı para daha yük- 1 
ıelmeai hakkında verilen kararın J 

tatbikine bu aabahtan itibaren bat 
lanmııtır. Bu ıurelie bundan bir' 
müddet enel alibdarlarla yap • 
tıinnız temaılar 1011.unda latan • 
bıılda ekmek fiyall•rının yiikaele
ceji hakkında okurlarımıza ver • 
diiimiz haber maalesef teyit et
miıtir. 

termektedir. 
Bundan bir müddet eve} f ırm· 

cılar cemiyeti tarafından ekmek 
narhmm tayininde f ırıncılarm 
menfaati gözetilmediii ve hep fı· 
nncılann aleyhine hal'eket edildi· 

Yolda ruladıiınrz ıiyahlara ıiz 
bakm: Her halde ıiyab 1Pkm 
uncla bir kunıldanıe o1duiunu 
Afrika menbalarmd•n çok _. 
ta bulunan yerlerdeki ıiyah 
erde bile bu ruh tepreniıinin 

ildiğini ıörürıiinü% !. .. 
:r. Jf. • 

Türk milleti, ilim, ki1if, mi
, r"9&m, muaikiıinu, ıemici 

ve inaanhfa pek büyük iyi
er eclen knım ltalyanlan, el
e, dijer milletlerin bu Çetit 
dalı adamlıarından ayırt elıilez. 
iı rörmez, aever •.• 
Fuat, itiraf t tmeli ki zencile
Habetlere ~artı da ıonıuz bir 
abbetimiz, fefkatimiz vardır . 

e biz lıtan:,ullularırı ! 

r noktaya dikkat 

letızm Federa&u.a111& 
lıiç Tiiıbalaatı 90/i mu'? 

AanmıH& dile kilit Yarmak dç . 
• Bu, seçen en Hki asırlarda da 
•tlf, ki "dilin kemifi yok, söyler,, 
lfle~. Ancak, bu asırda uçan tay. 

t. •• durdurabilecek ışık kuvveti 
nda IDU bilmem, fakat şu muhak. 
i rakamlann heligatf önünde a 

Hlar duruyor.Her İ§ln sonu statis 
Tt rakama dayanıyor. Atletizm 

truyonunun, Balkan OJunlanna 
:t TUrk takımının, bugüne kadar 
r takrmın bntaramadrtı kadar 

randıman verdifi•i lspat eden 

11 
lan da buna misal diye söete. 

rlz. GelgeJeJim - hayır, attetlzm 
•ruyonu reisi ne spor muharriri 

datlanm arumclaJd çeldflllefe 
f&tak defllt111, sadece bir noktayı 

f ~dteetba - gelgelelim, atle • 
• eraayona, ıpor muharrirleri • 
~ Tereyfm derken, U.ttine dll. 
~fıyt YaPJaakta cedktiffnf or
eri:~:!, ol da, Çiinkll: Bizim at . 

1 ._.. tenedenberi çok ilerle • 
trhn lttlrak ettikleri mU.abaka-

er sene b" 
alarak 22 ıru daha yüksek de. 

1 
, san kazancı 75 sayıya 

r~ ar. 'e bundan f 1 ha aza şa. 
bftltmek de haksızlık 1 11 d o urmu~ 
en yn e eraayon bizmfşiz, Yu-

Jıların_ 50,000, Yuroslavlann 10,000 
11lerın 20.000. Bal 1 . pr ann 

tlatt!et~ne .k•l"fr bizim ancak 
a e ımız \&rnuş ve f 1 1 aa çaı. 

r da ancak 250 klfi imi• Et t • r d ye er a . 
m e eruyonunun bu rakamlan 
amfyle dofru ise, atletfzınfn bizde 
Jedfif ne UpJıe yoktur. Bu böyle 
~ .eden federasyon bunu h ika 

'.~irmek i~n kendlalne hakir : 
lıı;ız, hücum edilmesini 'bekle~ 
raka~lan neden oyanlar biter bit
n~retmedf 1 Adamın kap181 a~k 
n eTfnl soymaılu. Herkes ka • 
r a~ı'k bıraktı diye ona ~lutrnt'a 
cafız boynunu btikmtlı: Anla .1 

, ben kabahat ıttfm, fakat hl1'lhıın 
bt.llltt 7M ma? delllft. 

Ahllla Ba&an oymılanndan son • 
fecleraroa aleyhine yapılan neş • 
~ feder..,_a ~blüatl yok 
t-8,S. 

den hayatımız ıçinde mevki ka· bir çok önemli JDeYkilerde bulu • 
zanmı• ıiyahlara k d y::-k" • nanlar vardır. Bunl&rm yaptıkları 

:s a ar u.- ıye " · kik d'l d 
d k. kara d ·1· ka h LL .. tıraz tet e 1 inceye ka ar me-e ı en ıye rtı mu auue- . . 
timiz vardır. Amerikada ve A.,. aelenın mahkemeye intikal etme· 
rupada zencilere kartı beılene~ meıi muhtemeldir. 
ırk münaferetinin bizim aramız· Mamafih aekizincl ihtilu mah-
da zerreai bile yoktur. kemeai mUddeivmpmUifi kuk ki· 

• • • lo kadar tutan ve memur olnuyan 
Bunun içindir ki, yaJcmdan ta· 

nıcbinnız bu iki tarafm da kanlı 
muharebelerda rüzlerce ölüler 
verdiğini ititerek üzülüyoruz. 

Gözlerimizin önüne, san'atklr 
bir ltalyan ıenci ile beyaz ditleri 
kadar temiz ruhlu bir Ha~ çocu· 
iunun birbirlerini tanımadan vur
dulu, &ldürdüiü ıeliy:>r. 

cva-"cn 

izcilerin kıhQı 
teSbit edildi 

ı~lulara aid bulunan ıuiistimal 
duraiı üzerinde incelemeler yap
maktadır. 

Memur olan ~ular ceza 1ia • 
nununa '6re ihmal ve terahide 

kutm esu oldufunu, halbuki vi • 
l&yet idare heyeti fezlekesinde kas 
ta dair hiç bir kıarm Jxılunmadıiı-
nı öne ıürerek tam•men ıuçauz ol· 
duklarmı bildirmektedirler. 

---0-- ' lpekll kumas 
kaçakçılığı meselesi 

Giimilllfiiftilıatnlt ~fmm 
Ankara, 9 - Kültür Bakanhtı, bütün memlekete kak aalllUf olan 

k'ültür direkörlüklerine pnderdi- bir ipekli kumq kaçakçdıimm 
ii bir yayımda, bu yıl bütün izci- meydana çıkanlmaaı için yaptriı 
lerin fU tekilde giyinm~leri lizım tahkikat bitmek üzeredir. Bu it 
ıeldiiini bildinnittir: için bir aydır Anadolunun muhte-

l - Dıı römlek iki renke lif yerlerinde mahallen tahkikat 
sajlam yerli kumqtan C:•vrik ya- yapan mUhafaza tefleri busünler· 
kah, ıöiüı üatünde kapalı iki cep, 

Şimdi de 'bir m1'ıanirimi2in 
bor ... mahaf"dincle, piyuada ve 
a:l&kadarlarJa yaptıiı temaalar 
aonunda elde ettiii neticelere isti
naden maalaef haber verecetiz 
ki ekmek fiyatları - aiJebi ihti
mal bu ay 10JMma kaclar - biT 
miktar delıa ,übeleceln. Bu 
yübelif için fimdilik ihtimal •e
rilen miktar OD puadD'. 8unanJa 

Adltye dairelerine ı 
memur alınıyor 
latanbul Adliye dairelerinde ve 

mahkemelerinde bulunan biner im 
nıt mu.ılı katipliklere yenime· 
IDW' almacakbr. Memurlar kana • 
numm d&rdilndi maddesinde ya • 
zılı f&l"llan tafıyanlar arumdan 
eeçilecek olan hu memurlar ayın 
on &etinde aat on~ IN!;ulda ,_.. 
pıJacak bir imtihan neticeeinıcle ay 
rılacaklardır. l•teldilerin o sün • 
den evvel vesikalarile beraber ad· 
li encümen bapatnhima müraca-
atları lizrm gelmektediT. , 

--0-

KadıkUy ve Florya 
de ıehrimize döneceklerdir. 

yaka uçları ve cep kapalları dür Ymi Kacbkör ilkeleainin Haliçteki 

meli olacak. Mahalle~sındakl tenanelerde yapıama bqluumıbr. De. 

iskeleleri 

2 - Boyun batı, kırmızı renkte mir iıkeleler lmralmuıtar· lıkelenin 
yünlü kumattan, 80 tal'limetre bo- at pazarı kaldın lıyor üzerine yapılacak dubalar buırlan-
yunda. Fatihteki Atpazarmın Topbp1 dıktan IODl'a danir iablet .... düalar 

3 - Pantalon, koyu llcİYert ye dııında J;u ite uyrun bir yere kal- üerine teeltit edilecek, oadan eoma 

ii, vu vaziyetten f ırmcıların çok 
ırkmtı çektikleri iddia edilerek 
belediye ve tecim odası nezdinde 
bir te,ebbüste bulunmuftu. F ınn
cılarm, fiyatlann ıimdi aldığı va• 
ziyetten sonra pek de bu tikiyet
lerinde ıvar etmiyeceılderi umula
bilir. 

Sayım gOnft sokağa 
çıkanlardan 

25 llra 

Ceza 
lıtanbul "f'ili7eti aaJ'llll münuebetile 

ledün birbe)'amwne~tmiıtir. Bun· 
da aa)'lftlm nanl ;rapılacaii iDlaııidık • 
taa eoara 9a71m •S--•~'anla· 
ra tatbik Ma.o.k c:aalar IQJimaktadır. 

5Qmma hilmit olduiuna ilan edecek 
Küp çocalderna aokafa çıkmalann· 
dan 25 lira para cezuı alınacaktır. 

K~ çoculdum IOkaia çsl:malarm 
dm uw.i ımnJ tata!.cakbr. Sayım 
aabala ... t aelliıcle ~. lıin 
anrnunpu ip. ikramda l.alunmak 
,... edilmiıtir. 

SaJ'llll süni her nahiye n kua mer
kezinde doktor .,. ehe ı.aJuadanalacak, 
ihtiyacı olanlar eobldarda dolapcek 
zabıta........_. ..... .,.. .....,. 
......... edeWJeceld.6. 

Jliçlar .............. - açık ... 
laucakbr. 

yünlü lmmqtan, diz kapalı üstün- dmlmaaı için tetkiklere giritilmit- ;~7i!::;::' :: m:!:-:!':; 
den keıik (lnilot, ıolf. uzun paıp tir. olacalc '" motörlerle ,..m ,...m. b-

talon yuakÇo .) .• • Hanyı bozan ahırların bulun- nacakbr. Şimdilri iekele Flol'J'Qa sö- Nu··ıus s· sa 
4 - .. rap, duz ııyab renkte maaı ııhht ktadan doi .. ··ı. türülerek orada pliJ1ar araancla J'U 1ya Si 

kalın yunden ıporçorabı. no ru goru a,.Jarma mahıuı bir yapar iekelesi ola-
5 - lıürpin, koyu kahTe ren- m~~ii cihetle buna karar veril- rak kurulacaktır. 

si, yahut ıiyah. mıttır. ----0-

Geçıniıde ve reJecekde bittin ula .. 
sal ve soyaal ltlerla temeli nUfmtur. 
NıBfm slyuası da aneak nUfasu tam. 
malda kuralabllfr. 6 - Şapka, ıenit kenarlı, haki Pazarın etrafında evvelce ka • Kum kapı orta okulu 

renkte izci ppkafı. patılmıı olan bir kaç ahır aon za . Kumkapıdaki yeni açılan orta 20 llldeırfn • pazar genel nüfus saymn 
Bize ba sfyasanın yolunu ıöstere • 7 - Donu, Sopa, çanta, çakı, manlarda açılmıttır. Atpazarmın okulda dün derılere bqlanmlflır. 

ip, matra, iki battaniye, küçük bal~ elrafmda bugün on dokuz ahır Ortaköydeki yeni okulda iae tamir. Baıudôlet 
cektir. 

ta, düdük, yemek torbaıı. elektrik Yardır. Pazar kaldmlınca ahırlar henüz bitmemittir. Buraaı da bir Stati.tik tFmam Müdürlüfü 

cep feneri, fotojraf. !~a~ka~p~anacak~~~tır~·------~kaç~~!gu~·n~ıo~nr~a~aç~ıl~aca~k~t~ır~.--~-~~·~!!!!~=~!!!~Fl~!!!!~,·~IL~-·~· ...... 
1 k 1 d .. kab"I 4 41 -: .........-zcinin ı ıjın a ıuı ı iDt 

:;~::idüe!~~=.~a:~~ ( ŞEHRİN. DERDLERİ l· 
tün olarak ıiyilecektir. _ 

Şapkayı ıırtta taırmak, dıtarda .. ______________________________________ .. 

bat ~ık dol&flllak yuaktır. Kızıl 
Getr, çimıe, kordon, tab.nca, 8 yı O müsameresi 

dürbin, baaton latımak yaıaktır. 
izci aelimı eakiıi ıibidir. 

o 
Veni adllye sarayı 

için hazırlıklar 
Adliye •r&Jl İçin yakmda yeni 

iıtimlllder yapılacaktır. latimlik 
edilecek binalar huamf kimaelere 
aitir. EYkafa ait olan binaların ! 
Te camiin ietimliki İM tamamlan-

! 
m19tır. Saray ar•ımın otprak teı 
Tiyesi, umuldufuna rare, ilkba-1 

hara lraclar ,apılacaktır. 1 

Kızılay cmıigetinin .4.k.taray şubesi tarafından kü
çük çiftlik parkında ııerilen eğlen~e hakkında geçen • 
lerde bu ıütunda Ortakögde oturan bir okuyucumuzun 
mektubunu ncşretmiıtik. Kı::ılayın Aksaray ~ubesi bu
na dair gazetemüe bir mektup yollanıı~tır, neırediyo • 
ruz: 

1 - <17 - 9 - 193;;) günü aksamı Kızılay kuru;nu 
Ak.~rısy şubesi bir miisamere ,·er;.,iş, ancak n3mına 
,., çıkarına her türlü masarifi kendilerine ait olmak Ü· 

zere Küçük Çiftlik parkı müsteciri tarafın.Jan düzen . 
lenmiştir. 

Şubemiz bu işte nazım olmuş "' gelir üıerindc tef
tt, ,.e kontrol hakkını kullanmıştır. 

2 - Konst-ri tertip eden ba hçt> c:ahih! Kızıla :. ı c . 
Tenlere davetiyle daiıtmıı. bunun için de biç bir un • 

tim almamıştır. 
3 - O gece Maçkadan tam saat birde muhtelif semt 

lere tram,·ay arabaları i~letilmiştir. 

4 - Bahçe kapısında hiç kimseden para istenme • 
miştir. Ancak ötcdenberi usul iktizasmdan olan resim
lrr, memurları tarafından alınmıştır. 

Hayır senr yurtdaşl:ırd;ın da hiç bir fert buna ver 
mekten <:ckinmcmi~. bundan dolayı kapıdan da reriye 
dönen \'e ÇC\l'ilcn olmamıı.ı tır. 

;; - Iiimscye mecburi meşrubat teklif edilmemif, 
pel, tabii olarak gece saa t bire kadar del'8m edecek o. 
lnn zengin programlı bir konserde alınması matat I~ • 
kiler den herhangi biri inin alınması dolayısiyJe bedeli 
hr!edi) e t:u ifosi (lahit inde ta lep olunmuş, bu ise Kı. 
zıluyı çok snen halkımızca pek tabll brplanmıftrr. 



1 JUBD-~- ...... 
Habeı harbinin ulusal cephesi 
~~ ~ - -- ~ ..... _,_ ... ___ - . 
Zecri tedbirleri 
tatbik kabil mi? 

• 
Macar ve Avusturyalıların zecri 
tedbirlere muhalif cephesine 
yeniden katılacaklar da varı 

Fransızlar diyor ki : 
- - • ıhı ------ ~ ... ,_. -Alm-anya~ iiaıyaya ıazım ola'ft her eevı 
kendine ithal edip ıtaıyaya ihraç edebilir ı 

Türkiye zecri tedbi,leıe iştirak ediyor 
Ceıuwrede dOn Uluslararası bir ti. bıt edecek komia)'\'JnUD ~lıitfJJine re. Ad u van 1 n zaptı 

dMel topJanti yapılm:~ ve Uhtilir çilecektlr. •• 
Kaıımnı mitlakmın 19 ncu mıdde81nl Kc>ntb1on•*'811tble1-tkui1l•kon UZSrlne 
boı.arak ''mütecaviz,, rol611U aldlfj sey aia1ermdan ~ co11hl Afri • M 19' İ • 
t.bit edilen tiyeye kartı 16 JlCI mad . ka. YeaezuellA, Felemenk, Y.:uc•la.Y. uso ın nın 
deye ıöre zecrt tedbirler atmak kararı ya, İran, fm~re, 18Teç, &tçilta, ""' ·~zt • 
m11nibşa edilmiştir. Yunanistan gfrMektir. Su err 

ltJl;aya karşı zecri tedbirler alın· lt•lyan gazetalerlnln hUcumlal'ı Pariı - Soir iaHteliaia bir ay· 

KASTA DIV 
Martbe 

MELEK'te 
Eggertll 

Varın ak••m 

Sumer sinemasın 
.Bu mevaimde ilk defa olank Halkımızın en fazla teVdi'4 
ıiz 3 artisti 

MAGDA SCHNE.l DF.R .,.. 
THEO UNC!M'I . 

Nete ve Di.iktelwile temaıiz ede 
AŞK KADRiLi 

(Cre Katz•ım sack> 
mükanmel komediai!Mle ıörüneceklerclir. 

P~amount Jurnalde: Hahe,istand a uınumf Mferietltk, til 
h•de hazırlık,. dünya tüzellik kral iÇethila ~iml~ti ,,. •··· muma 11nıant olan devletler tfüUU::. \ 

.u. .-."""ld.;c.. b ·ık ~ k Cenevrede 1 alyayl karşı ıtltnmak. tan, Muıolini :le ıöriitmüıtür. A.• 
f9 ~·· ••• ~man, una 

1 oına ta olan ki'tıirlar ıialdöıtaa ftiljlit cfı t t'll•ı•••••••••••••••••••••" 
:Ansturya talıp olmuştur. gazefel~ııl'ndel\ :r.r.ofo t&fl#ta eli~ uanm talyanlAt tarafından alm- Bulgar su ,·kastı 

Avusturyantn itirazı ki: · dığı gün yapılan hu müli.Katta, 

Avust~a delegesi Baron Fülı §U "İtalya Afrikada çarpıprken onu Ma'lotitff ftift)ati e51f1ıttfftW dedı"koduları r 
.n~lde nz &aylemlştir: arkadan vurmak istiyorlar. Bu suret- - IJd'gün A4nyı •Idık. Attket• 

~6'lekeflttt zecrt tedbirlerin f&t. le UlMlar ~yete8tnln 8l;M'l1 '4)flV. )eJiınit aet ffil;erla fh!t" tfilftl ~ 
Mkine lftlrak edeıne~. Sldllt ~ti ,.e ~ızlrğını \'e ılttyük li'itanflütft\ eM • ylflft fnklndlt\ltt. Zanrf elawilJ. 

A.LKAZAll ,._.., 

bl)'ilk kom§umut 1talyaya katp k peryalisf pıta~ Jfôlilllini WJllkf ti1MI• ~ 
"11Bturya11m önemli- bir Bempatlsi vat etlldf oWJo\tlaT. lkoıioailt zetflı Wd
dır. Avusturya ite ltalya arasındaki birJeri ç61< Pddetlendlmıek- fstiyenler Habeı ukeri, Ar:ıpbrt tlM 
dostluk devam edecektir. Uluslar Ku. llffl'I tedbmeriıl Alrikada çarpıŞmak. müraferit atıcı halinde harbe nuak
ruınanun vazifeil banp idame etıMJf. ta 61lıllf ôMMdlatr al!klda11 mcllliUllu tedil' olmamakla b...aber, iyi bir 
tir. &ören ltalyamn tek bir adaıb gibi a • askerdir. Arap devethıin arkasır 

Ekonomik zetfl tedtih-lef, bilhas- yağa lfll'"lkatUftt1fmr keıı&~lfflni liikın- na ıiz)enir ve tek batına da oİsa 
• gayri müsait eebepleP fflayısiyle Sii\Ja.Y b t.. d ·L. 
müş!cül ftMyltte buldMn cfevletler ··~raaı. Dltaly.,, iM, eıciillll: ütün Dİr iifman .:oluna atet e-
lçin tehlikeler ~ratabflir. Bu devlet. . "Medet lllçbht memleket~ hiç bir da. Habeı 1catlramaoca, fa1'at 
let, yalnız kendtlerlnl cfeğili alacak • hakyerinde hl~blır. dnayette ootfe fdll«hld( cfftrdıttr. AllaU hbl ifi' 
Jılannı da c:Hllftdme' ıneel)uriyetinde manaeız hi; nat fWp olanaiWO.O'ıta karıılıtot. M~mfeltfte ri!Wafl "e-
dlrler.,, dar ltf, ftl\'ıi'dl1an Rot\tannt fftitti et. intizam götürdiıiUmüzü bHi7orlar 

Maca'ritMtuW lftlıı'•~ mest il bti1iflfiA #v6J 'ftfmMt ve senefetd.!ft'mt kt!ltdtt.rlfti taz. 
ıınMt•ıı~ deljfattUn ffi~ ~ tstailınr ~ 1i8M1ili ...a.w ytı ._ B1IMr tMl4i11Mdf' 
~ zecri 4eabirler almmasma iti • püe reddolutiınu,tur,, demektedir. diJorlar. 
nmndan sotira MalaliStitt d*'legesf Fr-... .... .....,1 va zecri lnmltenDin bisbble olan ~· 
de ıMhl a1uaıt: tetlblrler •· 

" uımıaır KHiüluiiili vülMB paı ciddn •~sauiadtr. liri meJDI 
ı..;- - Zecri tedbirler ifi ka~da Fraa. 
uanp ifilftie ~tmfttiP. Bu Mf:ht\t ti~ sız gazeteleri çok kuruntuludur. Jekel &ruında bir anla,mazbk ha.. 
Hl MpP se'ebınlft fiakihi t.Hilfimun 'Miıen gazemı §1Syle blr başlik: kikaıen 1üzum.uzdur. Ne yalan· 
etler. HMhe aneik riUitif çaM oHPiiJl koymuştur: dan, ne uzal&tan, ne de doinıdan =-= :::.:~~:~ dı·~'Tedbirlere diki:at, iniş tehlikeli • dopuya lnıili:alerin hiç bir men • 

:MılCHts ı-· •,, f aatine dobsunak istemiyoruz. 
latt taar .. ~ n~ biP dmmn ''Eko dÖ' Park, pzetesi,• Sovyetler- '*' 
karşısında oldugunu •111,.or. Maer.- le Romanya h'ttldaf, iiısit ve petrol oantçr, hadl dostane teftla-
rfıitan l•l,.,a hemH liriitar9 Hl • siitilli~sut4tlitM ft.İıya y. teitt itik. yüllerimiz lıaic.landa münakaıa: ka. 
ııidHta ltithBlclUlli' ~ln :aeirt tedtiW • ....,.,_ .... -......a.n- ...... ~ v bul etmez ina.1çlar ven.-• her • • ..a...-...&.-- • Y-- m....,._.., J&PW aır-1. r1t • -ı 
Mre .,tttak ..nmsn7~ktw.,, lfMl\ifJA§ ilu•!- ettiii ırid4e*lıf ,U dılrika bazırım. 

Topllahtl' .....,. ehhl ct. jtıınini ltitl)'lya P.dem. ~ k4i- AW.1~'6 Mı kadar füfa in .. 
Dil'll Uluslatı IH11111111t Heyeti~. yJ1fti kıitfl ae 1Jbt. tcmut temitt •. fili• timiz Jmnett,. ftttlM kat't 

ıat;lllnin- ~.....,_ ~Jijyj)Lt dış ditetiilir? 89Maa• ltal;iakıa • • 
. bakanı Benes başkanlık ediyerH. Be:: tıhftıih. iidre. RoMe• petHJ.aaun J\l .. ~~-~-~~.::n:ı:u~~~orı.t. 
M9 heyeti umumiyenln çağrılması i . ıuwtar tara1Rfd911 lalın alMM&BHVll ra.TllllUI .... .---., 

elil Mtf!f ieheptfil v& Mf ~ öMlne J\ıe8rl ptileMlk? Cenevre ile beraber, Cenevrem 
kullanılacak mtiakere usullktit; ukMJ. Be tal«ltfde ottıicla ~ bir şey de., ve Cenevreye kartı kotarma yol • 
)jifİ'Wlllifii ~tf6in paütteii jlitto ii§ıniŞ &ltnf.yacak) irfni zamana Al. lara vardır. Me.Uniyet cfaiıtıcı bir 
k11 nponıau o1'umuş ve bu mevnun mtmlar. Remeıty• euaoMW üt.erinde ıarp devletiyfe yardıma, aiyual. 
ıımuımeye abnarak derhal milzake • daha büyük bir otorite temini~ ma • .tkonomik ve soıyal buı'lyuibin 
ıWlae ı~ilmesi ka&ul edifmişltr. vaffak olacaklardıt.,, 

Bunun üzerine bafkan Benes ıu ...... .-•-erinin Y•*""'•" baıtan bata tamirine ibtiya~ oldu -
'direktifleri vermiştir: la tetınetı taııf11' •dilen &it Afri -

A) - Konsey bu mesele ile meş • Deyli Meyi gazeteSi, "'Evvel~ kredi k* dtWleti ata•ttıddi ill'ÜıtaHbit • 
r1tl olmakta devam edecektir. kesilınesi~, ondan sonra aıabariônun liri ranıim etmft htüfattimla, \ı • 

B) On he~nd maddeyi, yani hakem f'afja ~"lft 'fınairlı}t ns~n 1~11\ 
usuJilnil eie aİmak asamblenin işi de- kafdmiMl'.iiü " ftlhiıiyet Je.lyaya hatlar itttyeu,;ndd tfyacla, hii • 
lfJdfr. llir tlrl4l iOel nraJU.- lh•mlae. lcGıaetlerin aduHmi Ma. aftt• .. 

C) J\on&eyiii kararı Jiilk-11ıda fiji . sinin yaak ffiltt4eine karar nrlle . addit kotarma sAtil•ti u.ln • • 
le.r dnramlannı bildirmelWirlff, ilt • cekttt,, cttyor. debilir. Bir yaadan ul111iar aoıye. 
tirat kayıtlarında bulunacatdarla ka· farmtt fH@teif, iden · tbal ko. teıibir teYler vapnıa7a Çalıııyor. 
rarrn tadilini istiyecekleTe sH verile. JftifibaMtlM.n iti ~ate alfld41tnı Gayesi harbin bü• seçmek 0 • 
cek ve istinkaf tirifp ma-ıttyeffltdf rrtnsa 116 laliltert hlkQmetletf ira. 
telAkJll &l1111&ealdıl'. sındaki görüş birliğinin teeyyüt etti. lan bu müeıaeıe bir 'oparlör ,ibl 

D) Zecri tedbirler meselesinde ba . ğini yazmaktadır. harbi ıeniılet~ek oluna acaip 
zı devletlerin htiıiuiıl d11rumlan ayrı • Deyli Tel«faf •asetesinin (;ennre bir t•t olar ve uhaılar sosyetesi -
ca teşkil olunaeak t5ir Jfomftlye ha . ayüirf iM: ni111 ınüahaıır.ın l.it ıöm!irge har· 

Sofya, - Bulgariatandaki aon 
h4diıe Bulıar • Yuıoıl•• mtinil•e· 
batı iberinde fena l>ir tetir btt&k-

nııttır. Hemen bütün Yuıoslav ıa· 
zeteleri bu taklibi bük<imet iti• 

nin bit flll'lajdad iltat~ eldvpu, 
bunönla lüitlll'İltanda Yuıoele• 
ya alefhlde lnr cereyan uysncürıı.. 
mak tstendifinf ya:imıtlaıdır. Ba 
yazılar üze-ine Bafbtılölil Taı,.f 

Bu hafta 2 fih' 
biJide lti·dlılWmtflıırı 

latan~ ilk cfefa-

1-Ôlflm Canb 
BILL BOYD tar• 

bey-. •• •tüıetf 
Aynca: Komritd# kfatf 
Maleık'illl • tOh 'H 1 

Bira Kr 
dün Avala ajanamın Sofya muha- 1~~~~~~~!!!~~ 
biride bir beyaııat venııif, Y ~ 
goslav iaieteletiain 'J'lıilattıulan 
~ok müCCSöMir o],lup~ 8'*1•• 
riıtanın ıimdive kadar olduğ\ı gi • 
bi bundan ıonra da komıulariyl~ 

iti le§İnmek iatecılijini kardeı y., 
fOllaV milJetiyle raaibUIDI Jmv• 
vetlendireceiiııi Mjlftlıaittir. 

Damyen Velçef nıeseleai tah
kikatı çok yavaf cereyaıt et1Mkt4P 
dir. Tevkif edilen sivill6in yansı 
ıcerbeıt bırakılmıftır. Dnn alqam 

Tıp lıon11r.,..~ 
konu,olanl• 

Ankara, 10 ( OZel) .
ıre.i apandı, doktorlar 

la hareket ettiler. Son 
leyin 15 doldorulnuı t 

ö1md1t1ar. auaıa .. ··~-

Fili1*le yeni.len üç zabit tevkif 
edilmiftir. Bunlar arasında Bul -
garların binicilik ıampiyon• ds 
•ardır. Yucoel&VJ&Y• ı.~ a • edil~i. Gelteek }"ki Tütk 

bitleıiri ahtli albtf Wlmut•· lerinın çalqmalan da 
Bultat aakert f6ratı 'bu •'1ft oft 1- na abadı. , 

0 1 

kı.inde toplantıya çaİrtlmqta. Bu Sovyet • Tlrlr 
toplantıda aon tete&1tiit!• alaka· karşıtaemal 
du zNitler bakkmda ı.n karan komlteetnd 
verileceği söyleniyot. 1 _ Ttita .......... 

o 
Ecnebi ve a&lık 
oknlların1n 

kadroları geldl 

fit &,.yet ~tttikw ,... 
Mfj1İt ftlti'ülmJt fcarpıf.ıı.IM .. ~I 

% - M11aftrtet1 
bandıralı Qi~erla npan 
9 da Galata nhtmlaa 

3 - Gelecek llafll4r it 

ve aılık ôkiılfa:taıun kadrosunu re· rUI, 'fe eikrlinciltHtn 
tirmi!tir. môiacltl'. 

Bu aenı okullarda on bet kadar 4 - Pazu tlfttl t 

vaft olunacaktır. "Laval doğrudan doğruya Roma L. d .ba t la b" 10 ile ,.a.unt.o. titr görü•me netWe!tftdc um en 1 re 0 n ır •avaı, • ı... k ı ç L.i. 
ut...;ı.-•• bu d. ekt·ıı ·nd ~ .,.1.-•• Y 12 d J -'- b" L '- mu''nhaller altıya ı·nmı·ıı., Luralara nm ve• r m, &fP•-
~nn 11 • erı ea son · Malintnin son Jbuvaffakıyetlerle iJı ev et ar&•inua ır ~arııı• çe • y 

0 

münhal öire\menlik vardı. Bazı stadı) teni* ve eshlmdh'• 
okullarda sınıflar kaldn•tldıiı için güret, sah futbol (T...-

ri; yukarıda yazdığımız şekilci. A .. • . "d.ı ·ı -'- da o··gvretmen o1-•• 1 .. ndan mezun al- ret rnifları 1*flı.tale'br• 
_,1 tifa etinfyeeeğine kariüt getitmiştlr. vırıne11 tı uen 1nıanı çı eucn çı - MM. 

vuturya ve Mauristan delegeleri i. ~ Cenene fnğiliz ~eTt'eıtleriftl1' katır. tı kiti tayio edilmiftir. Açdtta ka· S - Futbdl ma~lan ~ 
tiraılarıar ileri sürmüılerdir. Başka r·ttrl d ırd l d bi 1' Wf Ş b I 1 di itti r ttlbUi\ ij6 dullutW' 
delegelerin zecrt tedbirlere itiraz et • 1 --~et adyl 1 ır.,. yo un a r a ut&$1 i hım• i r k~, dUttya • lan diitr öğretmenler v~kiU:k e · ' 
111iyeeeğt Mmlıitaktadır. ...V!==.!..!: ................. " ............... nH• nm en çahıkan milleti vıan rnil • münhal ~luna oralara tayin edi • tur~ Güttşltr .için rerta 

He)'rii 11111umi:re bugün on buçuk· l Zecrı tedblr;er ve TUrklye f letimiz, orduya, hav4 ve denİ7. I lec&klertlir. töre bilet l>Utınl•ıt ve 
ta tekrar toplanmak üzere daillmtt. ! Zecıi tedbirlerin tatbiki meeele- i kuvvetlerin• '.ntiaap 9'nl.İf bulu · ı ~lll!IJ!&i!-~U!&!E!!l!!fl!l'!l':!il!!M!l!l!!E~-"m!P!U!!!l!!ll!!ll!l!!Ri kur\lf(ur. Ellerim Ti wall 
Ur. BariinkU eelsede hal)·an tleleg•. i sinde Tiirkiyenin Balün ancllat • İ nan ıençlerimiz çok kuvvttli bir edecek ve o aun lngiltere ile ara· 20 ter kbrtftur. 
81 •"•• AJobl _.. bir söyle"t' ve • 1 ınaıcı ile küçük a~dlaşmaya dahil ı· yekUn teıkil eanektedir. lnıiltere. mı~da hiç bir ıwçlülıt ka1mıyacak- 6 - Bi ..... r , .... ..,. 
r.-. hau Fransız ve lngiUz delev•• İ dljet dnletltr gibi Mctt tedbirlere ltalyanın ifade ettili ka•veti, 1 • tır. 4 neti Vakıf han Mrinol Jlf 
lerl LAftl n Edenin iıM Blylevlm iıttiralC edectffnf Havas ajanM bil ·j· ' federu,.,,nlar IMrk-'""' 
tasvip etltcektlr, Nihayet İsviçre de , diriyor. talyanların rnalik olduklatı :radc1 Franaaya .,.e ıon tlcrt-c~ ta!,dir "1Adı ıittl•riitde, Ka 
leseil a ilaakttr. Soaıa aerl t.ed • . , 7 \ ve kahramanlıiı iyice anla.dı;jı ı ett:i;m, hayran olduiuıt Lu al' a le cadduindı Milyoa1 ta 
birlerin ışeldllerint '" tarfblertnf tee - - -- --- J 2'bı. haklmnıa olan mevkii taadikl itiraadım varclll'.,, u aaJ=·lda•• 
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ARBAROSTA Nurkalern 
• • 1NT1-K ' Kurşun ~alem Fabrikası_ . 

· · Mekteplilerin, Mühendislerin, Ressamların, Devaırın 
ihtiyacını temin eden her cins kalemi yapmaktadır. 
Her kırtasiyecide ıatılır. Ecnebi mümasillerinden 
kat'iyyen üstün ve ucuz olan çeıitleri aşağıdadır: 

Tefrika numarası: 90 Yazan: (va - NQ) 801 No. lu Mektepli kurıun kalemi 

b
• :"X>l No. Ju l, 2, 3, derece sert Jikte r esim kurşun ı.alcmi. ayfunlarda hortumların göklere yükselişi gi 1, DAGDELEN 10 muhtelif sertlikte en iyi cins kurşun kalem. 

1011 No. lu Marangoz kurşun kalemi. • • • • t ı k d 99 No. lu Tatçı kurşun kalemi suyun uzerinden alev SU un arı ÇI ıyor U 701 No. lu B ve C, 2 sertlikte devar için kopya kurşun kalemi 
eçen kıeımıarın hUllaaaı 

Bırlatigan dor&a1l1J1aaı Bızıra 
bi.r körlesü baıkuı vermıeğ• 
/ıazırl111U711ftır. Balbukl Tllrlc • 
ler bunu ıxıktinde haber alı11or-1 
lar. Körlerin aönndakl zinciri 
kapatıp onlar baakın verm.eğe 
çalıpgorlar. Bızınn ko,..anla • 
n, dolaız diıman gemlalnl ateı 
kagıklarl11le l/fJ/anağa Uf rtıfır • 
bn lbraJılm, Cafer N Kemal 
körfez m.ethalindeld kul1t,,C ele 
Prirmele oa11ret ediyorlar. Ku 
le kapııındaki nöbetçüNn ka • 
fa~ l/Övdulnden dlJfilrme • 
den 'lceılyorlar. YulcandakUerl 
onun ıeılnl taklit ederek Ofa#ı 
ralınyorlar. 

Ma vro, bu büyük yemin üzerine 
anamadı: 

- Ne var Meryem qkına? ... -
e ıöylenerek ap.jı indi. 

Oç Türk için, gözle kat araıın
onu yakalayıp ağzın; tıkamak 
larını bağlamak İ§ten bile d~ 
di. 

Ayni mukallid İbrahim: 
- Sen de in, Niko ... Sen de Va
.. Neler oluyor, ıörüp ıaıacak
z ! ... 

- Tuhaf ıey! Ne olabilir ki? .. 
- Vallahi t&§acakıınız. Hele 

inin l 
... ınaaum~, ata--ıı ıner i .... an. 

= 
- A .. A .. A .. • diye hayretleri
nlrar edebildiler. 
,S..,nra, onların da aiızları tıkaç. 
dı; kurbanlık koyun ıibi bai
iılar. 

ukardan Uç l'ea: 

Durun öyleyıe ... Sen de ıe · 
rum! 

- Ben de .. . 
Ben de .. . 

brahim: 

- Birer birer inin ha .... diy~ 
kırdıysa da para etmedi. 

Oç.ünün birden ayak sesleri du· 
duiu için, Türkler, birbirleri
ı 

Kılıçlara davranacaiız ... Ça-
1ok ... • diye f11ıldadıla1. 
Kapının kenarına aaklanarak 
çıkan ikiıini bir aaniyede hak
ılar. Oçüncüıü basamakları 
der beter &J&iı atlayıp da Türk 

"n ukadqlarına kıydıiını an
ınca hemen atik davranarak me 
i çekti. Kendini korumaya bq-
ı. 

- Siz nerec:len ve nasıl ıeldi
buraya be?···· - diye hiddeti• 
kırıyordu. 

u ıonuncu, epeyce ıilihıör

; yefitçe çarpıttı; kılıç oy~ 
.Elbisesinin ıeklinden de her 
de bet arkadatının imiri va.zi. 
'nde bir asker olduiu belliydi. 

Düz meçini Türklerin ejri kılıç
ına kartı ıimtek ıibi ıııldatarak 
etçiye yaklaıtı. Sağ eli hali. 
zaıunda, ıol eliyle onu omu. 
dan diirttü: 

Uyuyor musunı J\>iua aklını 
kaçırdın be adam?!.. Sen de 
·m ıibi çarpıfsanat... Niçin o
duğun yerde duruyonun ?.. 
akat, bu aarıılıt üzerine, na,. 

çinin gövdeainde müvazoneli 
•ireti dur&n b&Jı, inaam çile--

den çıkaracak bir tekeılenitle ye
re yuvarlanıverdi. 

Bu, öyle korkunç bir manzaray· 
dı ki, hniıtiyan ıillhtör, demi~ 
denberi ceaaretini iıbat etmit ol-1 
maıma ratmen: 

- Aman anneciiim. anneci· 
fim ! • diye haykmp yay ıibi ile
riye fırladı. 

Sahildeki uçurumun parmaklı· 
tına koftu. · Orada, aeı ulaıtıra
cak bir meaaf ede dört hıriıtiyan 
yelkenliıi duruyordu. 

Gırtlaiının hiltiin kuvvetiyle: 
- Hey... Hey .... diye haykll" 

dı - Dikkat t Baskına uiradık ... 
Tiirkler buraaını bastı! .. Hepimizi 
öldürüyorlar ... lıittiniz mi? Hey ... 

Bortolann birinde vardıya bek
liyen, cevap verdi: 

- ltittik. .• Neı'edeler? ... 
Sillhtor, yüzüne bir kınç yediği 

için fazla .CSz aöyliyemedi. 
lbrahim, hiddetindeL çıldıra • 

cak ıibi tepiniyordu: 
- !yvab ... Her tef mahvoldu ... 

- dedi • Herifler, bukına ufradık-
larını &frendiler ... Şimdi arkadatr 
lara ne yiizle b.kacaiız? 

Cafer: 

- Arkad~larla bir daha yüz. 
Yiize ıeiıe1', heaaplatm&k kolar 1 

Kemal: 

- Hepıini bakla, halda da, en 
ıonuncuıu batımıza bu iti açaın ... 
ltte "yüz, yilz de, kuyrujuna ıel, 
boiul !,, diye buna derler .•. 

Şimdi diter ıemilerin nöbetçi· 
leri de kuleye doiru sesleniyor
lardı: 

- 5ayleaene... Neredeler? İllP 
dat yolbyalım mı 7 ..• 

İbrahim: 
- Bari imdat yollamalarını 

ıiiyliyelim de, dikkati bu taraf8 
çekelim... Alet kaydclan da bu 
fınattan iıtifade ederek vazifele-
rini kolaylıkla ıörıün .... dedi, 

Kemal: 

- Seılen bak"hm ! 
Fakat, buna lüzum kalmadı. Zi-

ra, bortolardan birinin tam ya
nında bir alev ıütunuaur yükıe!
di. 

Bunun üzerin~. Cafer, rahat bir 
nefes aldı: 

- Oh, yeti, tiler demek?... Ya· 
bb. '"k'" ' ra ı ıu ur ..... 
- itte, öteki de tutuf tu .... 

- Üçüncüsü de .... 
Manzaraya Ja!dılar: 

702 No. Ju A, B, C, renkli kopya kalemleri 
tmdaki manivelinın ba~ına ıeçtil" 901 No. ıu Bir ucu kırmızı bir ucu mavi kaleıD 
ler. 1812 No. lu 6 renkli kalem 

it Sandalı sen 1323 No. lu 12 renkli kalem 

idare et, reis 1,, Nurkalem: Türk yapısı, ucuz ve üstündür. 
Bu üç arkadaı demin tat merdi- Norkalem: Her Türkün elindeki kalem olmahd1 

veni çıktıkları ve kuleye baskın \,, 

vud~~rimad~pli~ea~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mek vazifeıini uze~ine ~lan ka- Yu·· ksek mühendis mektebi arttırın 
yıklar da, Hızırın ıdareıı altında 

harekete 1eçmeje hazır bulUD\11' ve k •ıtme komisyonundan• 
yordu. • e Si • 

Her kayıkta üçer kiti vardı. Bi- Elektro - Makanık Laboratuvan için 100 neyıir kUYVetin 
rinin vazifeıi dümeni id ... re etmek b. d t T bo _ Elektrik kapalı zarf ile almacaktrr. Talimini fi ek •• k. ., . ruml d b' ır a e ur 

höt 1 · ının ı,I altetıd' k" ~ .~r 9600 lira ve pey akçeıi 720 lir~dır. Zarflar 7 - 11 - 935 saat 15 a ıtayı a ev en ırme 1 uçu&ıcu- • 
··-'~~ d k'" ~ ı büt' ·· kuvve a"ılacaiından iat~klilerin aaat 14 de kadar arttırma ve ekaıltme k nunau e urea ere ıın · ~ 

tiyle aaılmak t nununun 2 inci ve 3 üncU maddelerinde yazılı vesaik ile belli gün 

Reiı, arkadaılnnnm öteki k• saate kadar Komisyon reisliğine ve fartnameıini glSrmek için 
yıklara binmele!":ne neıRret eder· her gün Gümüııuyunda mektep dahilindeki komiıyona müracaatlar 
ken, Recebe dedi ki: ,(5838) 

-ffidmbqbbka~m~m~~~~~~~~~~~~~~~=====~===~~~ 
mıza ihtiyaç yok... ikimiz, bu iti mm •• == 
beceririz ... Geri kalan uıakları her Hayatın ne•e•i K 1 M y A G E R 
ihtimale karıı Rhile gö:ıcü koya- Dinç olmaktır. HÜ sam e d d i 
cafım ... 

- Olur, reis .•• 
Recep, kendilerinin d!lima kul• 

landıklan "Ateı: rumi., nin naııl 
huırlandığını ezber biliyordu. Bu 
halitayı tutuflurmazdan evvel Ü· 

Hormobin 
Tabıetıerı 

Umumi idrar tahlili 100 kuru~tur. 
Bilumum tahUJAt EminönU, Emllk 
ve Eytam bankMJ karşısında izzet · 
bey hanı. 

•••ı•n:::ıı:::. 

zerine biraz deniz ıuyu dölanek Yorgun vücutlan 
daha 171 olurdu. Birkaç çeıldbıin 
de terkibini 8freııdikle~ bu alet. 
ıuyla temaı etlikten ıonra daha 
harlı bir alevle yanardı. Hatti., 
Araplar, birkaç defa lstanbulu 
muhasara ettikleri vakit. donan • 
maları, hep bu c:1enizd" yanan ve 
ancak esran Bizıanıhlarn bilinen 

dlnçleştfrlr 

lktıdarsızlığı ve bel 

gevşekliğini 

giderir, yaşamak ne§eSinl iade t · 

Seyahatten avdetle Beyoğlunda 

Sakızağacı caddesi 19 No. h Tu • 
bini apartımanına naklctmi~tir. 

l .. •••tre1ef on: 42055 W 

Franaız tiyatrosunda 
Süreyya Opereti 

Şeytan alevine kurban gitmit de- der. Eczanelerde bulunur. lıtanbuJ. 
11 llktetrin Cuma akıammda 

itibaren her akıam 20,15 de Cu 
marteai ve Pazar matine 15 de. ğil miydi? 

Fakat itte, TUrk korsanları dil Galata posta kutmu 1255 Emir seviyor 
artık bunun nasıl yapıldıiınr öğ· ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ Operet 3 perde 

da fiyatı 150 kurtıf. Tafsillt için 

1 d H d = · Yazan: Yuıuf Sururl renmiı bulunuyor ar 
1
' em e Eıki bildiklerimizin akıine, içine ,------------- 1 

birkaç türlüıünii, bilhaıaa manaı· ıu katılmıyacak ... 
tırlardaki caıuılan vasıtaıiyie el· seıamı izzet 
de etmiılerdi. 

Recep, batını çevirdi. Hücum 
edecekleri aali, itte fUradaydı. Hı . 
zır da diier wndallara lazım ıeıo 
len emri vermıf, kendiııne dofru 
geliyordu. Birk•ç maırapa deniz 
suyu alarak kayrjın zeminini kap
lıyan halitanın \j7erine r~zdirdi. 

Fakat, ıarip ıey! Bumuna ta -
mamiyle yabancı ve pek ~irkin bir 
koku ıeldi ... G5zierinin önünder. 
bir duman ıe~ti ... Ortahiı büsbü
tün koyu bir karanlık mı baımıt· 
tı? Hızırın sandala bina!ğini bile 
ıöremedi. Anc4lk sarsıntıdan ve 
ıeıinden far ketti. 

- Çek bakalım ..• 

-Vay... -

: ~: ı::ı.ıma parlamaz mıy- Tiyatro Sanatı 
Her kitapçıda bulunm 

nu::.Parlamasma daha iyi parlarw .. •-•F•i•atı•: •?•S•h-ru•'-••ml! 
mıt amma, deniz ıuyu dökülür dö- ı--------------1 
külmez içinden bir duitlan çıkar, 
gözlere deierae kör edermiı... O
nun için aakın ... 

-- ... 
- Haydi, dolru çek.. Ben a

tetlemek için hazırlanıyorum ... 
Rüzıirın eıtiği taraftan ıeminin 
üzerine çarpalım ki aievlerimiz 
dütmanı yaksın f ••• Delimisin sen 7 
Niçin o tarafa doiru kürek ;ekie 
yoraun? Galinin karaltısına bak 
da lriireii öyle çtkaene ... 

HABER 
AKSAM POSTASI 

IOARf\ E Vi 
lstanbul Ankara Caddesi 

Poıta kutuıu ı lltaabul 214 
Teıgref edresı: ıstenbul HABER 

Vazı ıeıerı teıoronu : 23872 
lde ra ve 116n •• : 2070 

ABONE ŞARTLAR! 
TDrl.:iye Eettellı 

&enelllt '40 0 Kr. 2 7 00 Kr. 
e •vttk 7.So .. 1ı0ao .. 

Tayfunlarda hortumların gö~ 
lere yükseliti ıibı, ıuyun üzeri~ 

d -Reis ... 
den alev ıütunıarı çıkıyor u. _ Ne var? 

-Reiı ... 
- Ne var? 

3 aylık 400 .. 800 •• 
1 •vlık 15 0 •• 3 00 .. 

iLAN TARİFESİ 
- Fakat, dö,.düncüıü?... Bu _ Bu ıefcr iculland1jrmız hali-

yanda üç gemi yşnıyor. ta batka mı? 

Dördüncüsü, at;k davıanmıı, kü iki yumrujunll ıözleri üzerin· 
rek ve yelken kuvvetiyle harekete de ıeçdirdi. Gene bir §ey fark~d~ 
eeçmiıti. Üç ark:ıda1mı"1 ıövdeai- miyor. Ortalık zindan ~:bi ! 
ni yangınlar :saur larke11 ve deni· _ Elbette lıatka... l9itmedin 
zi bir vaveyla ılır kaplauuıken, o, miydi? ... Söyledimdi ya ... 
tehlikeli ıahadan süzülüp çıkıyor- _ Ne zaman, canım? 

du. - A ... Sahi ... Sen ~araya cık-
- Aman çocuklar! ... Kaçıyor... mıttın. Öteki ark•datlam o zaman 

Kotun zincire! ... Körfez: kapata• söyledim... Bu yeni hsiita daha 
lrm. çabuk tutuıuyor. Bunun nasıl ya

lbrallim kapıda nabetçi durdu. pılacafını ıene bizim Tatarsurft~

1 Caferle Kemal, kulenin zemin ka-} haber verdi... F oat, ıa.rlt ıudur: 

- Ya dümen kullan, ;ahut "sa-
iı al, ıulu al,, diye bana kumanda 
et ... 

- Allah Allah ! Niçin? 
- Her kayıkta üç kitı var. Bun· 

lardan birinin vazifesi k:.irek ~ek-

Tıcaret llanıarının ••tırı , 2,eo 
Re•ml tıanıarın 10 kuruc;tur. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer (YA KIT) motba(m 

mek. Ben de ' ıte küreic: çekiye•~-------------. 

rum ... Gerikalan aki ki!inin itini 
sen göreceksin ... Sen vı&rkcn bu 
bana dütmez ... 

- Ne acaip krnuıuyoı sun, Re

I< lJ Pf)N 

270 
:0 ·10·935 cep ... Hem sene tera g•aiyon un ... I -

Saiı al... •---~.-... ıiilww--· ·---............. --.--.-.... w-w:.--.ı.ı 
(Devamı var) 
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TIETK~ Klb.le:~ 

Nüfus sayı~ında D ltJı liil y c§l y 0 P c§l lF' ©!~ 0 ~ 
nelere cevap I 
vereceğiz? D©0c§l$tnlfiiil 

20 birinciteşrin 1935 pa1-ar günü eni göre Ye önceden hazlrlanmrş bir düzen ~--------------------• No. 11 1.-----------------~ geç sabahın saat sekizinde, yurtta, içinde sabahtan akşama kadar ~es -- • •• ~ 

genel nüfus sayıml başbyacakhr. Bu yok. çıt yok, gitme gelme yok, dolaş - yazan : Senpl Popf ingef 
iş, ayni giinde akşam karanhğı bas • ma yok .. Herke:,, ve her arda <aile) ol- I" 

madan .sonuçlandırılmış bulunacak - duğu yerde; evinde oturacak H' sa -J ~ el k ll k • t ' 
ıır. o gün. ana yurt içinde nüfusça yım i~yarlarını bekliyecek; sorulacak v erı en esrarı U anma lS elfl~ 
sayımızı ve sıramızı saptayacağız (tes sorgulara, ~avsaklanmadan ve doğru-

bit edeceğiz.) yu hiç saklamadan, i:in yüksek öne - • J tl "' l' J 
lnsansayımı,insanın yalnızsa- minibilerektence\'a!lYerecektir. yınce auam gır a«ınıa sarı al 

yısmı değil, türlü baklmlardan, değe- O nün için· ayanların · ı:e sayıları _ ... ' ' 
rini, irasım <vasıf, seciye) \'e sırasını ların ödevleri, yurtda ulwwl l'e kutsal 
da alana çıkarır. Şimdi ne halde ol • bir ödev olacaktır .. Yurtdaşlar, daha 
duğumuzu bilelim ki, bundan sonra şimdiden bunu akıllarına yerleştirme 
olmak istediğimizi gerçekleştirebile - lidirler. O gün gelmeden, bütün yurt
Jim. Bu öğrenti, gerçekten \ 'ar olmak- da~lar1 Türk toprağında oturan yer -
ta bulunanı, olduğu gibi ve kusursuz 1i \'C yahancl herkes, bu yönde yazıla
bize bildirmelidir. Ye arhk bundan cak, söylenecek, bildirilecek öğretileri 
sonrası için de, her zaman her defaki ilgili gözle okumnlr, can kulağı ile 
nüfus durumumuzu gözönünde bulun dinlemelidirler. Bu i~in na.;ıl başarı -
duracağız. lacağını öğrenmeli ,.c bilmiyenlere, 

1 - Yerimiz, yurdumuı. evimiz, ko öğrenemiyenlerc öğretmelidirler. O 
numuz nerededir? gün sabahtan ak~ama kadar. yurda 

2 - Adımız, soyadımız nedir? bütiin yurtdaşlar için ödenecek tek ö-
3 - El·de konuştuğumuz dil nedir? dev onlara, sayacak olanları tamta-
4 - Yabancı dil bilir miyiz? hm: Heıwerde, deYletin yüksek res -
;) - Nerede doğduk? miğ orunlarr (makam) tarafından. 
6 - Kadın, erkek miyiz'! yurtdaşlar arasında daha önceden 
7 - Sağlam n e;enlikli miyiz? seçilecek ve belli edilecek kimselere; 

· yoksa hasta nya sakat mıyız? sayım memurluğu Ye sayım kontrol 
S - Yaşımlz kaçtır? memurluğu işleri yükletilecektir. Bu 
9 - El·Ii miyiz, dul muyuz, boşan işler ücretsiz olarak görülecek ,.e yal 

mış mıyız, bekftr mıyız? nız zorağh {zaruri) masraflar ödene. 
10 - Yeni harflerle okuyup yaz - cektir. En c;ok 200 kişinin bulunabile-

masını bilir miyiz? ceği her bölge, her nüfus sayım bölge-
11 - işimiz, gücümüz, geçimimiz si olacak; her bölgenin bir sayım me-

nedir, i~~iz miyiz? rusu, her beş bölgenin bir sayım kont 
Sayım günü sabahın saat sekizin - rol memuru bulunacaktır. Bölge dışı 

den başhyarak, konumuzda sayım me- sayımlar da, özel tedbirlerle sağla -
murunu bekliyeceğiz. Sa},m memuru- nacaktır. (Temin etmek) sayılanlar, 

nun sorgularını dinliyeceğiz. ,.e doğru sayanların ödevlerini, her suretle ko-
cevap \'ereceğiz. Jaylaştırmahdlrlar. 

Sayım günii sabalıın sekizinden ak 20 ilkteşrin 193:> pazar günü, sa -
şamın karanlığına ve işin bitimine yım memurları, sayım kontrol me -

( ·9!1-nr g11rtM büWn vatandaşlar, yal- murları, bu işle ilgili resmiğ orunları 
w nız ı·c.11[i!nµ: ,bu ulusal ödevle yüküm- büyük ,.e kü~ii~ işyarlar, .. sayıma gi. 

lcn•·ccklcrdir. Şarda, kentde, köyde, recek bütün yurtdaşlar ve yurtda 
kırda. dağda, ormanda, evde, handa, oturan yabancılar; bir tek ödevle yü
otelde, kulübede, çadırda, yolda ve kümlüdürler: Türkiyede nüfus sa -
belde karada Ye denizde, Yapurda ,.e yımı öde\·i. 
·imendiferde; hep ayni ödevi ödiyece
ğiz. Özel kanunun ta<:ıdığı dile,·lere I 

Dr. C. Saı•ran 
Ziraat Bankasıdan 

Veni icat bir feribot 

Ş:ı gördüğünüz fotoğraf dün · leKleri iki kaJın kayışa bağlar. 

yamn en küç:.ik \'e en akıllıca ya- Bu kayışlar, çarklara bağlıdır. 

pılmış Feribotlarından birini gös- Feribotun sahibi olan kaptan oto
teriyor. Feri botun ne demek oldu· mobil motörüm.in işletilmesi için 
ğunu biliyoruz. Bir ırmakta, ya- bir jşaret verir ve yolculu\ da baş. 
huf boğazda karşıdan karşıyA lar. 
nakliyatı temin eden saJlar veya Böyle bir işletmede hiç §üphe 
vaptarlardır; bizim Şirketi Hayri· siz birçok kuvvet kaybedilmekte, 
yenin araba vapurları gibi.. Bu dir. Çünkü kuvvetin otomobil 
Feribot Bavyerada küçuk bir ır- motöründen F erı botu suda ilerle· 
mağın üstündedir ve o!omobilci ten tahta çarklara geçmesi hayli 
:>nun motör kuvvetini temin et zayiat vermektedir. Otomobili sa
mekl~ mükelleftir. atte otuz beş mil sür'atle işletmek 

Karşı yakaya geçme::c istiyen suretiyle BavyP.ranın Feribotu su
bir otomobilci otomobilin: Feribo- yun içinde saı\lte 10 mil kadar 
tun üstüne koyunca, arka teker- . gitmektedir. 

Ertesi sabah vapurda toplamış / 
olduğum dolarları Mısır kuruş ve 1 
lirasına değişHrmek için Atina 
bankasına gittiğim zaman orada 
Konte Rosso yolcı.:ılarından birile 
karşılaştım. Kaptanın beni polise 
haber verdiğini ve bütün limanda 
şimdi beni harıl harıl aramakta 
olduklarını söyledi. 

Hemen otele kostum. Borcumu 
ödedim ve bir saat ~onra istasyon· 
dan trene atladığım gibi Kahireye 
doğru yollandım. Port Saidden 
bir an evel çıkmak için, para vere
rek bir şimendifer bileti almakta 
zarar görmedim. 

Kahirede tekrar kartpostal bas· 
tırarak kahvelerde sata sata dolaş 
mağa ba~ladım. Lüks kahvelerden 
birinde şık bir Mısırlı beni masası· 
na davet etti. Kendisinin bir tüc • 
car olduğu dünyayı gezip dolaşma 
ğa vakit bulamadığını söyledi ve 
benim seyahatlerimi büyük bir me 
rakla dinlemeğe başladı. Vakit e
pey geçmiş olduğundan sergüzeşt· 
lerimin arta kalan taraflarını evin
de anlatmamı söyleyince kalkıp 
birlilrte yürüdük. 

Bu ev pek uzakta olmıyan yer· 
liler mahallesinde idi. Kendimi 
çok zengin döşenmiı bir odada 
buldum. Cilalı döıemelerin üstüne 
kalın halılar seriliydi. Geniş kol -
tuklarm üstüne kocaman yı.:ımu~d· 
cık yastıklar konmuştu. Duvarlar 
ipek halılar, kılıçlar, tabancalar, 
ve türlü türlü silahlarla ·süslenmiı· 
ti. 

Ev sahibim koca:nan ·bir kadife 
minderin üstüne oturdu, benim de 
karıısında otunnaklrğım için işa -
ret etti. El çırptı; içeriye kapının 
üstündeki ?l perdeyi aralıklıya • 
rak lbir çinli girdi. Mısrrlı anla -
madığım bir emir verdi çinli gel • 
diği gibi sessizce çıkıp gitti. 

Çok geçmeden bu uşak ,tekrar 
göründü elinde iki tane esrar ka· 
baitı getirmişti. Birisini bana uzat
tı. Ben böyle birşey kullanmadıği
mı anlatmak istedim. Ev sahibi 
ısrar etti. Tekrar reddedince Mı -
sırlı kızgın bir suretle ayağa kalk
tığı gibi ellerile boğazrma sarıldı. 
Yapacak başka iş kalmamıştı. He
rifin karnı budur diye şiddetli bir 
futbol tekmesi savurdum; yerler -
de takla atarak yuvarlandı. Bul -
nun üzerine Çinli suratı büsbütün 
çirkinleşerek üstüme atılmak iste
di. Ben bu sırada ayağa kalkmış, 
sırtımı duvara yaslamıştım. Ora· 
da asıli duran büyük kara dağ piş-

tovlarmdan birini çekip çıkarmış, 
kabzasiyle herifin batına vurma· 
ğn hazırlanmı~tım. Fakat hu ~ark 
Iılar kedi kadar çevik insanlardı. 
O da karııdaki duvardan köhnP. 

br kılıç kapmış ve yüreğime doğ 

ru savurmuştu. 
Sol kolumu sakınmak için kal

dırmış o~duğumdan, dirseğimin 

üstünde bir yara açıldı, can act-l 
sından bir zemberek gibi sıçra · · 
mış ve Çinlinin alnının ortasına 
ağır tabancayı indirmi§tim. O da 
yere yuvarlandı. Yerlerde bay -
grı" yatan bu iki herifin üstünden 
s?çrıyarak kapıyı boyladım. So -
kıı ğı bulunca kolumdan kan aka 
aka otele koştum. Burada yara
mı saran doktor hemen y:ıtağt\ 

girmemi ıöyledi; sözün\: tutaca· ı 
ğım yerde Ehramlara ve Lüksö~ 
harabelerine doğru yola çıkmak 

Hindistanda yılan oynatanlar. (Bu fotoğrafı Spcllin kendisi <;tk,,ıil 

Seppl Brendiziden Portsaide kaaar 
geldiği seyyalı vapurundan işte böyle 
denize atlanıı~ re yüze yüze karaya 
çıkmağı dalıa muvafık bulmuştur. 

üzere bulunan bir seyyah kafile
sine katıldım. Kahirede ne kadar 

bunun için uçak istasyonı?11 

resinden bir türlü aynlartı•. 
Nihayet bir gece, ertt•~ 

kocaman çölü ve ormanlı~• 
2200 kilometre mesafede~ 
bukto'ya uçacak olan taY1;, 
bafındaki nöbetçi, hangarl 
birine gidince ter örgüyii j 

ve yasak bölgenin içine gi'j 
Kum alanını ko~ıırak 11 

k~di çevikliğiyle tayyare~ 
mandım ve rasıdın oturaılJ 
rin arkatındakioo_§luğuJ1 
çöktüm. 

Saatler birbiri ardınd"" 
gittikçe kimsenin beni s0"
olduğuna inanç getirdim· 
günü erkenden tayyareniJ1 
sinde sesler işittim. Sesierd 
ladım ki uçağa Yüzbat• 
pılotluk yapacaktır ve bj 
yalnız baıına uçacağını ı 

tadır. 

Motör ısıtıldı. T ayyarttl 
yü:ıünde hızla kaydığını ~id 
T t kerleklerin sarsması bıf 
kesildi. Artık l""avalandı~·ıt 
ladım. ti, 

Cebimdeki çakıyı çıi<" 
turduğum yerin dibine J<U 

dE'iik açtım. Buradan "' 
ki kum tepe}~'!'ini göıe 
koyuldum. Ara sıra gl.if~ 
kama~tıracak gibi parlıY ~ 
köylerini ve deve kert 
geçiyorduk. Bunlar çö1d~ 

az görünürsem, o kadar iyi olur kuruları kadar küçük go 
du. du. ti, 

On dört gün sonra Portsaidc Az sonra aşağıdaki J. 
döndüm. Buradan Tunusa git - değişti. Sonsuz, yol!uz "~J 
mekte olan küçük bir şilebin kap kum denizinin üstünde 1 

tanına beni de gemiye almasınr. ve.nenin düzenii dönü!i.İ' ,, 
yolda amele gibi çalı!acağımı söy nin kayar gibi ıarsıntı'1'~ 
liyerek yalvardım, yakardım. yavat yavaf sinirlerimi 'J 

* gözlerim kap.lndı ve ço~I 
Tunustan nereye gıdeceğimi olduğum bir uykuya c:1~l 

ue' henüz kararlaştırmamr1um. Galiba aradan sall ti' 

Bu kuzey Afrika limanının be- kendimi küçük b~r ka1'"!/. 
ni en çok mcrak1andıran tarafı, denizlerde fırtmaya totlJ'I 
Fransız askeri tayyare ıstasyonul d tm. Çünkü müthiş bir-''
idi . Burası dikenli tel örgüleriy- çalkalanma ile uyanm•ft;~ 
le çevri!mi~ çok sıkı bir muhafaza likten aşağıya baktım. ıi'ı 
altındaydı. Cebimde pasaport ol- rüzgar a~ağrsrnı kurrı b:J 
madığı halde oörle bir yerd~ do çir.de bırakmı~tı. soıı•; 
la~maklığm dıiha hayır!, olacağ:- yükseliyordu. Böyle5İ11 

nı bilmeliydim." Fakat . belki de l etmemi~ olduğum halde~ 
a!keri tayyarelerden birmin kö~e· ı Andre ile kendimin. lı~.rl 
c;ğire p-jzJcnir de ~öyle bedav:>.- kutii scydan, ilir kuJ11 
1 b• h 1 ' w 1 y • • c "'l.n ır ava yo cu ıugu yaparım . çattıgımızı an1ac.ım. tfl 
di:§Ünceıi beni dürttü, durdu. lıte 1• .(OeıJP 



Sovyet Sporcu ari e 
karşılaşıyoruz 

ıstanbulda. lzmirde mıntaka temasları, Ankarada 
ulusal müsabakalar yapılacak 

Dost ulus sporcuları öbür gün 
ıstanbulda olacaklar 

Sporcularımızla kar~rlaşmak üzere 
memJeketimize gelecek olan dost So,-. 

h 
. • 

yet Rus sporcuları öbürgiin şe nmızc-
geJecektirler. Bu karşıla~malarla mc~ 
gq] olmak üzere İstanbul vali mua · 
vini, Parti ba!';kanı ve federa.ccyonla · 
ı-rn rnümessill~rinden bir heyet teşek · 
kül etmL·tir. 

Misafirlerimizin Türkiycye nr · 
drklarr andan aynlacakfarr zamana 

kadar program ~u suretle yapılmış · 
tır: 

Program 
12 birinciteşrin sn.Mh saat 10 da 

misafir kafile lstanbula rnracaktır. 
lfafile elli ki:-iden mürekkeptir kendi. 
leri Perapalas otelinde misafir edile
ceklerdir. O gün misafirler !'erbest ka. 
lacaklar v<> ~ehri geçeceklerdir. 

Ankarada son bahar 
af: .. yarışları 

K·alabahk ,bir seyirci kitlesi 
önünde yapılan yar.ışlar çok 

qiJzel ve muntazam oldu 
' 

l 

Birinci ko§Üdan bir gôrünü§ 

Ank"ara, (Özel) - Yiiksek ya- alan henüz bitmectiğinden eski ko
rt!' Ve arttırma kuruluuun, Başha• 'u alanında y-:1pıhyord\J, Havanın 
kcuı ismet lnönü'nün ha,kanhğr güzel ve günetli olmaımdan isti
altında altı hafta devam dmek ü- fade eden bir ;.ok halk da koşu a
z~r~ tertip ettiği Ankara ili son- 1anınr doldurmuştu. Seyirciler a• 
baJıa:- at yarı!flarmın birıncisi bu rasmda Sü Bakam Generc..I Kazım 
ha-f~a yapıldı. Yarı,lar t .... ıımutayın Özalp, Tüze Bakam Şıikrü Sara · 

al't yanında y.ıpılmakta c.ian yeni <Devanu 8 incide) 

Kızakla denize kaynıa 

Kızaktan kayarak denize dalmak artlk sorıa eren bu seneki deni= <>ril cn. 
celerlnde en fazla. rağbet gören oyunlardan. biri almu~lur. 

Kendini bu suretle denize fırlatan ,u güzel kadına bakınıZJ{.iipükler ara
sında canlı bir yelpau~ benzemiyor nw?. 

ıst:anbuldaki 
karşılaşmalar 

Pazar ıa ifüte,..rin saat 11 de Tak· .,. 
~im anrdına ~elenk koyacaklardır. 

Pazar U ilkteşrin saat 14 de KadT· 
köy Fenerbahce kortlarmda tenis. 
(Bu tenis ma~larma Ruslar yalnız üç 
tenisçi ile iştirak edeceklerdir. 

13 ilkteşrin saat 14,30 Fenerbahçe 
stadında futbol maçr, 13 ilkteşrin sa
at 20,:30 :;\fak.-.im saİonunda. eskrim, 
Pazartesi ıt ilkteşrin saat 1 de Cum • 
huriyet Halk Partisi tarafından ziya. 

~ Yenidünya 
şanıpiyonu ve Ro
rnanyanın Karnerası 

fet, 1·1 ilkteşrin saat 20,30 da. l\taksim Amerika federasyonunun fantpiyonuJinı Braddocku ıtanınuyan arawlıual 
salonunda güreş, Salı 1:5 iJkteşrin sa· boks itti/tadının (/. B. U) Brükselde yaptığı dünya fampİ,gonaaı ~ları 
at 12 de Taksimde Güneş kulübü kort neticesinde, Amerikalı zenci George Godfreg umlnde bir bokaörü Braddo. 
lannda teniı:ı, ı:> Hkteşrin sa.at l:J de ck'a kar~ı dünya şampiyonu. ilan ettiğini dün 11azm:Jftık. 
Taksim stadyumunda futbol, 15 ilk işte bu yeni şampiyon, şampiyonluktan az bir milddet evvel, Romanya. 
teşrin saat 20,.30 Maksin1 salonunda ya gitmişti ve orada. (Romımyamn Kamerası) denilen. Ud metreden da.. 
eskrim, Çarşamba 15 ilkteşrin ı:ıaat ha u:ıın boylu Rumen boksörü Mata Gogea ile karfılflfllSffı. 
sabahleyin Yalovaya hareket ve akşa- I'u!cariki resim, bıı iki entresan boksörün karfıltıfmaBUU göd~r. 
mı dönüş, 16 ilkt~şrin saat 21 de Mak- --- -------------------------
sik salonunda güreş, Perşembe 17 ilk. 
teşrin saat 14,!i Ankaraya. hareket, 

An karadaki 
karşllaşmaıar 

Cuma 18 ilkteşrin Ankaraya vanş. 
Saat 16,!'iO de Ankara Halkevinde çay 
ve 20,:{0 da ziyafet. Cumartesi 19 iJk 
teşrin saat 9.30 da anıta c;elenk koy • 
ma, 19 biıinciteşrin saat 10 da tenfs 
maçları, 19 ilkteşrin ı,;aat 14.30 da An· 
karagü~ü stadında fut bol maçı, 19 ilk 
te,§rin saat 21, de halkevinde eskrim, 

Pazar 20 ilkteşrin sayım günü ol -
ması do1ayısiyle gündüz bir şey yok
tur. PazaT 20 ilkteşrin saat 21 de halk 
evinde güre~, 

(Devanu 8 incide) 

Fransız atleti 
Ladoumegue 
Tekrar amatUrmU. 

oluyor! 
Son aylar içinde atletizmde uğ

rachkları mağlUbiyet, Fransızları 
çok müteessir etmit ve onları daı
ha faz1a çahşmağa sevketmİf ol
makla beraber, Ladoumegu,e'nin 
profesyöne]Jjği meselesi de tekrar 
gene canlandırmıttır. 

Hatırlardadır ki, Fransızların 
hakkiyle iftihar ettikleri dünyanın 
bu en meşhur koşucusunu, Fran
S!7. federasyonu, profesyönel te
!nkki edip, resmi yarışlara sokma
ma ğa karar verdiği zaman, Fran
sa spor mahafllinde kıy.Jmet kopı
muştu. 

Her taraftan yağan itirazlara 
rağmen, feder.ısyon kararında se
bat etmiş ve bugüne kadar La
doumegue'i yanşlara sokmamı~ • 
hr. 

Şimdi, me.>ele tekrar elevlen· 
m:ş olduğundı;.n, lalim ve terbiye 
nazırı işi, bizzat e:le almı~lır. Key
fiyeti tetkik edecek ve son karartı
m verecektir. 

Hava Kurumu 
menfaatına 

Yağh güreş 
Hava kurumu Ant~lya şubesi 

tarafından, 30 • 31 B1rinciteşrin 
tarihinde, kurum menfaatine ala

turka büyük yağlı güre~ müsaba-
kaları yapıiacakhr. 1 

Bu müsabakalara Tı.irkiyedeki .

1 
biitün tanmmış pehli\'anlarm gire~ 
ceği söylenmektt:dir. 

Altı ulus arasında 
Atletizm müsabakaları yapıldı 

lsveç, Fenlam]iya, Almanya, 1-
talya, İsviçre ve Fransa, tanınmış 
atletleri arasında fransızca Auto 
gazetesi, atletizm müsabakaları 

tertip etmiştir. 
Çok rağbet bulan bn müsaba· 

kalarda, galip gelenleri aşafıda 
yazıyoruz: 

42 kilometre 250 M~raton ya• 

le (15 aaniye, 3/ 5) , 400 metreyi 
gene Alman Scheeli (45 sa

1
niye, 

4/ 5), uzun atlıımayı Aiman Long 
(7 metre, 12), yüksek atlamayı 

Fenlandiyalı Kolkab \(9. Wtetfe) . 
sırık atlamayı İsveçli rtJungberg 
( 4 metre), güHeyi Alman '\r oclke 
(15 metre, 46), diıki Alman 
Schroeder ( 48 metre) kazan mı~- . 

)ardır. rıfmı Fransız Begeot 2 aaat 37 da· ., 

kika, 4 saniyede kazanmışbr. ikin~ --------------
ci İsveçli Pahue gelmittir. (Müd· Sovyetlerl e 
det: 2 saat, 38 dakik~, 12 san.iye). karşılaşacak 
. 100 ve 200 :netreyı Maennı (Is- • • 11 • 

viçre) kazanmıştır. Eskrımctlerımız 
400 metreyi İ:ııveçli 'Vaehen- •

1
• 

feldt kazanm ııtır. Derece: 48 sa• seçi IYO r 
niye, 4/ 5. 10/ 9 935 Perşembe günü Be-

800 metreyi 1 dakika, 53 sani· şiktaf jimnastfa klübü aalonund• 
ye, 1/ 5 ile İtalyan Lauzi o.lmı~tır. saat 19 _ 21 ausmda Ruslarla ka'l' 

1500 metreyi gene balyan, 5 §ılaşacak ulusal eskrim takı;mmm 
dakika, 57 saniye, 4/ 5 ile kazan- son seçmesi yapılacağrnde.n heves~ 
mı§br. ' karların bu ıe.;melere davetli , o'(,. 

5000 metreyi Flandi:yalı Salmi· dukları bildirilir. 
nen (15 dakika, 4 ıaniye, 4 / 5), Eskrim Fecleraıyonu BQ,fktınt 
110 metre manialıyı Alman Schee· Fuat 

• 

Zencilerin kahrarna~ı 
Deıı Adam f(arnera ı·e Ler:iski'yi 11endikten sonra mc:jlıur Max llc:rr' l' 

karşı kazandığı zaferden ötürü Joc Eouis, yalrıız Anwrikadaki değil, biiUin 
dünyadaki zendlcr için, en büyük kalıranıan oluuıştur. 

Siyah renkli insanlardan, onlan diri diri 11almıağa fırsat arayacak ka • 
dar nefret edcıı, Amerikalıların bile, nilıayctsiz bir sempatisini kazaını& 
Joc l.1ouis'nin, Amerikada resimleri kapr!}, lmptş satrlmakladır. Amcrikadtı 
lm i~ ba~ 1ı lw!}ına bir ticaret olmu~tur. 

J"ukarı ~·i resim, Jo< 'nin 1·csinılcri11i satan bir . ımcril:an 11wğazasına uiiz. 
lerce zencinin nasıl hümm ettiğini gösteriyor. 
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ORMANIN ~K~l~Z~l~=s=o~vy=~~=~A=n~k=ar=~~d~~~nb~~ 
sporcularile . 
karşllaşıyoruz at yarışları VoA,i lu:ıyvanlaT muııula ue Alri.Jıonın balta girmemit ormonla

raula geçen ati. ve kahramanlık. laeyecc:ın. •ırctr ue tetki4 ronıam (Ba.<1.tarafı 7 incide) ~~~~~:--"""'.,,.....~--"""'r'~"r."".~-~~ ..... "'lr'"ö""''"""'!m~: _..,.~ 
Pazartesi 21 ilkteşrin saat 15 de ~ "~ 

•No~ 118 a< ·- Yazan: Rıza Şekib •• ~ 
Şimdi, Aslanlı evin sAkiolerl, mes'uddu 
Aslanları mes'uddu,Karşa, EbUlola mesoddu 

Ankara.gücü sahasında futbol maçı, 
21 ilkteşrin saat 21 de halkveinde e.sk. 
rim, 

Salı 22 ilkteşrin saat 16,30 da dı~ 
bakanlığı tarafından çay ziyafeti, 

Dütünceıi, eUnde olmadan, hav lim .. Aılanlarmıı almadan gide" lzmlrdeki 
vanlarına gitmittt Hepıi. küçü- miyeceğim diye kekeledi. karşılaşmalar 
ğünden büyüğüne kadar hepıi göz - Pek.ili. •• Onları da ahp gi • Çarşamba 23 ilkteşrin saat 20,10 
leri önünde tec~ssüm etti. Ebulu· delim. ... da tzmire varış, 
linm yanında çrkardığt ufak bir Dönmek lizım geliyordu. Asla· P~rşembe itkteşrin saat 11, de A • 

çıtırtıdan, bunlardan birinin ken- nmm yavrusunu, aalanmın erke • nıta çelenk koyma, 24 ilkteşrin saat 
disine y~klaıtığı hissine vardı. Ba- ğini alacaklardı. Döndüler. 16 da halkevinde çay ziyafeti, 
§ını çevirip, Ehululi.dan· baıkasını lki ulan, bir yavru ve Ebulu • Cuma 25 ilkteşrin saat 14,30 da :Al. 
göremeyince tçinde en hasaaı bir layla Karp.nm hartum yolunu tut· sancak stadında futbol, 
telin koptuğunu sandı. malan bir gün ıecikti. Ertesi gün, Cumartesi 26 ilkteşrin saat 16,30 da 

- Gene daldın Karta!.. yine pfaılila beraber bu beJ hayat· Karşıyaka ve Kordonda tenis, 2-6 ilk-
teşrin saat 21 de güreş, 

Cevap vermedi. gizliyecek bir tan ibaret kafile yola dii§tüler. Pazar 27 llkteşrin saat 14,30 da Al. : /JörJiincii kO§Udan heyecanlı bir an 
.ı• 

t ıey yoktu. Dalgınlığının farkına sancak stadında futbol, 27 ilkteşrin 
varmak için insanni çok zeki ol· Hartuma gelinceye kadar ta • saat 20 de Parti başkanı tarafından (Baştu:f<Zfı 7 incide DöRDÜNCÜ KOŞU ı· 

coğlu, İçiıleri Bakam Şükrü Ka- 935 seneıi zarfında ka~• masına ihtiyaç yoktiı. mam üç ay yolda kaldılar. Bu za· ziyafet, ya ve Cumhutiyet Halk P.rıisi tiı! 
- Karta ne dü,ünüyorsun? ınan urfmda Kar§a da yavat ya· Tekrar Ankaraya ikramiyeler yekUııu 1400 

Sekreteri Recep Pelter de vardı. · 1 .. d b - Hiç!.. va§ ba,hyan değifiklikler, Hartu· ve lstanbula dönüş geçmıf 0 an uç ve a a 
l b• M h kk k ı Yarıtla,ra saat 14,40.d&. baılanr h 1• kan l •1• 1e --: Nası ıç.. u a a as an- ma geldikleri dakikada oldukça Pazartesi 28 ilkteşrin lzmirden An· yqta a ıı ngı ız at . 

1 dı. Sonuçlar 'un? ardır: · M f ı larını ve filler•ni?.. ilerlemişti.Arlık, o da Arap kadın- karaya hareket, raklarına mahsustu. esa e• 
- Mademki anladın, neye so- ları gibi örtünüyordu Salı 29 ilkteşrin Ankaraya varış ve BİRiNCi KOŞU : metreydi. Yan§ Bay Akifiıı 

nıyoraun? lıte yalnız buna g~ç alııacaktı. Ankaradatkiı9 45
geçdit tretansmbioil ds~y~~den Şimdiye kadar hiç koıu kaza.nr badalya.sı ile Bay Halimin S 

ı ı "t·· 1. G sonra saa , c s u a onuş. . d 1. k L• 
- stersen ~ •P go ure ım. e- Artık vücudünü gün~ten ve ha Çarşamba 30 ilktcşrin 1stanbula mamıı uç yaıın a yer ı yam:iı an rası araaında f&pıldı. iki JJP 

lerim her halde bizden. başka iki, vadan saklıyordu. ilk zamanlar - varış. Saat (12,30) da. Çarşamba 30 iJk İngiliz erkek ve 'diti taylara mah- çok çekifti. Fakat Surb&rSt 
üç aslanı bealiyecek kadar geniş da hatta eğlenceli bile bulduğu bu teşrin saat 14 de ziy_afet. sustu. 1200 metr~lik mesafe da- badalyanm t&§ıdıiı altı kilo 
olacaktır. yaş.ayı§, ıonra sonra canını sıkma· Rusyaya dönüş bilinde yapıla~ bu yarıp altı tay ıikletten dolayı, aonlar&dôP 

- Hayır Ebuh!la •. Beni düşün· ya ba,lamrt ve tabii değişiklik öm· Ayni gün akşam üzeri misafir~er iştirak etti. Cü~el ve heyecanlı silmesinden istifade ederek 
düğün için te~ekkür ederim. As- ründe bat ağnam.dan ba,ka has • memleketlerine avdet edeceklerdir. Yu bir kotudan sonra Bay Halimin bir llamle ile birinci geldi. 
lanlarmıın ormanlarından daha talık gönniyen Kar•ayı yatag"'a bı· - karda hepsini yazdıgwımız' bu program B t. • • ·t· ..,. p H·ı · · 

:s orası oırı~cı .gı, . re, ns ı mın1n badalya da ikinci oldu. 
doğru kuru ve obuz kayalarından le dü&ürmüıtü. da görüldüğü gibi , her tiç şehri • 

ır • 1 f b 1 .. Kuhinuru ~kinciliği ve Ray Meci• BEŞiNCi KOŞU ,... . ayrılmalarına her halde ben sebep mizde de, misafirlerimrz e ut o, gu. l ld 
t i ••.:o.• k . ş 1 1 din Necli.sı ds üçüncü üğü a ı. Gu··nu··n ıon yanımı t--"11 o)mıyayım .• Onların canı. sıkıldı- Bu uzun sürmedi. reş, en s ve esıuıın ar ı aşma an ~ 

~ını görünce büsbütün üzülürüm. d bu 1 1 yapılacaktır. EBkrim takımımızın iter lKINCI KOŞ.U : . • - bu knmı 1800 metre mesafe 
• Hartum a E lu anın ıene er- üç şehrimizde ayni sporculardan mü. 935 f d d - -ır-

1 d k d senesı za~ m a uzan ıgı !inde dört ve daha yukarı - Sonra niçin ama ı , iye ü- den ıonra görünmesi, eıki dütman ıekkep olacağı muhaklmk_tır. l k,. ·500 ı· 
ikramiye er ye unu ırayı geç· 1. 1_.:.. t ·n at tf 

zülürsen ben daha ço~ tlzülürüm. larmın garibine gitti. Fakat ara . Eskrim federasyonum.uz bu mUsa. · . yer ı yarım gan ngı z '/: 
- Hayır Ebulula !.. Onları ar · dan geçen uzun zamanlar, dütman bakaların neticelerinden çok ümitvar mit olan üç ve daha yukarı yqta · raklan araımda yapıldı. 

tık.4QY.tm..4\YA~~t:. acağım. bklarmı adeta u~fhlnDUfbi. Kim- görUlUyor. Tenist~ hasımlarımız bi?<im halis kan lugi~at ve ~~-.ki.arı- ·altı hayvan girdi. 111 

Kar§a bunu söylerken gözleri se ağzını bile açmıya cesaret gös· tenisçilerden çok daha iyi oldukların. na.· mah&uıt~. Mesafett de.:1400 Bqla.ngçta Bay tıken ' 
el-oluyor, iri, siyah bebeKleri üstü- teremedi. Bilakis ormanda doğ· dan sporcularımızın çetin bir maç metreydi. Bu yarıta üç hayvan teni bir parça huçınhk etti 

yapacakları zannedilmektedir. · d' V n ticede Bav Ahmedin • nü göz yaşları k21plıyordu. mu§, ormanda büyümü§ ömrünü gır 1• • e e . · . ..,. yüzden çıkıtta biraz gerı 
L." h la • • d · · Futbole gelince: Istanbul ve İzmir Macarıstandan yenı getırdıgı Şoıo S •· "d d .. d l ... .ı Böylece çok kalmadılar. Sırt - va.~ı ayvan r ıçın e geçınnıf on vır&J a ı on e o a •• '" 

de mıntaka karışik takımlarla ve An· ·· l h t b. k d 1 
tan aşağıya inerek timsahlı ıu bo. bir kızla dönüp geldiğini ve bu kı· karadaki maç da ulusal takımımızla rompo guze v~ ra a ır OfU an sıkıtbrarak güzel bir aı&k • 

. b 1 dl zm belk"ı de Hartumun •n gu"zel 1 R . f' 1 • • . sonra birinci geldi. Bayan Bins'in • ld' N .k. . -. aa yunca yürumeye aşa ı ar. "'" oynanacaktır. us mısa ır enmızın , . . . M f cı ge ı. ona 1 ıncı v;; V' 

Karşanm fikri, yine elinde ol - kızı olduğunu duydukları zaman futbolde çok kuvvetli olduklan mu • ~arcc. ı ,ı~~n~ı ~~ ~:y usta anın dettinin küçük KJası da iiçii 
madan ormanına gitti. Şu yol gö· onu anlatılmaz bir hisle takdir et· hakkak olduğundan bu maçları kaza· assart ı uçuncu o u. du. 

mı. "lerdı· na bilmemiz çok güçtür. ÜÇÜNCÜ KOŞU 
zürri.in önünde ince bir §erit gibi :ı- • : Yarıtlara gelecek haftl 

Karşa burada senelerce kaldı. En çok muvaffakıyet ümit ettiği • 935 senesi zarfında hiç kotu 
kıvrılıp giden yol doğru yerine gi. Ebululanın ıaçlanna ~ düttüğü miz güreş müsabakalarıdır. Güreşte . kazanmamı•, dört ve daha yukan vam edilecektir. 
diyordu. Dönmeyi mi düınüyor • d h d de tstanbul ve tzmir maçları mıntaka ~ h 

zaman o a a genç görünüyor u. yaşta yerli yarun kan Arap ve a-
·du? Hayır .. Bu aklından bile geç Aslanıları ibtiyarlamı§, yavru atı - takımlanmızla, Ankaradaki karşılaş - lis kan Arap ').t ve kısraklarına --ls_ta_n_b_u_l_5_n_cı-. _ic_r_a_m_eırı-u'rl 
medi. lan gençletm·itti. ma da, ulusal takımımızla olacaktır. 

h f l d ı Ankarada güreşçiler arasında 61 kt • mahsustu. (20u0) metre mesafesi dan: . 
Y a.lnız da: a az a a mamaya lkı· tane de çocukları olmu•tu. h d' · 10 

.. - :ı- loda Ahmet ve ağır siklet Necmi en olan bu yarış& yedi a;'\·an gir '· Mahcuz olup bu kere paJ'3.r 
çalı§h. Karşa, bunlardan birinin admı kuvvetli pehlivanlarrmndandır. ls - Herkes koşuyu Prens Halimin Pa- mesine karar verilen ve ts.1119"' 

"-kumdan gelen Ebulula onun Yavuz, o··te.k1·nı·n adını Su .. '-yman ld k ta ı tı ı ·· tı ·· eli' lı'ra ı,..,... ..... et .ı..:•- dit 
iV ıe tanbu a amp ça ış rı an gureş. roı·u kazanacak zannediyordu. Fa· yuz ı nt.P" L<ıA 

b\ı'("ün hareketlerini inceden ince· koymu•tu. ı k - :: Rüs•·m paşa mahallesinin ~ ır çilerimizden üç bık1m yapı aca ve uç kat Paroj bütün tahminleri bota r> ·1'1 
ye tetkik ediyor, hatta ne dii§ün • Karşa şehir hayatına ahthktan şehrimizde bu güreşçilerimiz karşlla· ve hasırcılar caddesinde 1 

çJ. 

'düğünü bile görebiliyordu. sonra ormanını artık aramadı. Fa· ş.acaklardır. Maamafih misafirlerimi. çrkarap fena hır koşudan ıonra dükklnın altıda bir hissesi "'ı 
d , __ ı · ':".J·n kuvvetli olduklarr bilhassa 66, 72, birinciliği kaybetti. Nettcede Bay tmnaya çıkarılmış olup 25-Güne~ ol ukça yüK.ae mı§, ya • kat araırra güne§ ufuklardan çekil - d · 'bar t ıt1 

78 ve ağır sikletteki güreşçileıi bizim· Ahmedin Onluıü birinci Paroj i.. tarihin en ıtı en şar na lucı varlığını göstermeye batla - meye yu··z tutugu"' sıralarda yalnız k • "rebilmes· ·çın daire 
• kiler için en tehlikeli hasımlar olduk. kinci ve Kahramrm üç.üncü geldi. esın go 1 1 

mışt'r. batma penceresi yanına oturawak ları söylenmektedir. hanesine talik edilecek ve 12 
Kaşa birdenbire arkaımdan eski günlerini. dütünmüyor değil- 935 tarihine miisadif Salı gii1'6 

tstanbuldakl güreş müsabakaları Yeni nefrlvat 14 den 16 ya '·-dar Istanbultı1 Ebbhtlanın seslendig"'ini duydu: di d la k Jd -
· Maksim salonun a yapı ca 0 n • ra memurluğundan satdaca.1' 

- Bak kim geliyor Karp!.. Hartumun aslanlı evi, herşeye ğundan salon tamanıen hazırlanmış. Havac1hk ve spor . Arttırmaya. iştirak için y 
- Kim geliyor? rağmen, Hartumun en mesud evi tır. Fakat burası ancak bin beş yüz Havacılık ve sporun 152 inci buçuk teminat akçesi aJınrt•ti 
Ba§ını geri çevirdiği zaman an ve hu evde oturanlar da Hartu - kişi almaktadır. Güreşleri g; .. ·m!k is· sayısı altmııtan fazla resimle ıüa- ma bedeli muhammen kıylfle 

laifmm şerit gibi uzanan ince yol· mun en mesud ailesi olmU§lardı. tiyenlerin daha fazla olacağı son za · '1ü olarak çıkmıştır. içinde fU ya · de yetmiş beşini bulduğu~ 
dan koşarak kendilerine yaklat • - S ON - malardaki müsabakalarda anlaşılmış zılar vardır: hale yapılacaktır. Aksi ha.1 ıJ 
tığını gönnü§tü. olcluğundan, hava müsait olursa bu 3500 kilometrelik hava turu • daha. temdit edilerek 27 -

~üreş karşılasmnlarının da 'r'tl.ksim tarihine müsadif çarşamba.1 
Hayvan, KarlUt ile Ebululanın, Tepebaıı stadında yapılnıası düşünülmektedir. Server Ziya Gürevin, Türkiye Ha· 

1 
ğ 

-ra • 8 · · yüzde yetmiş beşi bn du u 
a..dftk bir daha ormana dönmemek h.t~nbul l!ll!dıqnı kı•lık tiyatrosu va turu münasebetile . Abidin Da- ı Sehir1i"yatrosu ;ı' satılacaktır. Yiizdc yetm ş • 

:e~:;;:;§~:~. ettiklerinin farkına lllllllll"IJlf Bu akşam ij""'"'"''Oi'"Ş"'~'~ki'~i~"'=m:>H ;:;;n ~ü:!:d~ ::::~'~t;ı~i~:; ::~:r:~~!·:~ lf~~·~::.: 
Atalanın halini görenler, bu • il ıaat 20 de ~~ Ratip Türkoğl U ~ yd 250 uçağ.a ad koyacağız· Şakir ncı maddesine tevfikan ip0~~1' 

nıtrı böyle olduğuna hükmederler· 11111 i= Ankara caddesi Mes?.rret i Hazim Gökmener, l~lyanın hava alacaklılar ile diğer alakll d 
dt Kar•aya yaklıuır yakla•maz 0•• 1 Ç u•• ye ~i otell Kar~ısı numrara (88) !! ordusu (Bir Franırz görüşü.} Jrtifaf hakkı sahiplerinin ' 
a~d a-~ları üzer:de doğru;arak,· 111 

0 
•• , Ç u•• !im:::m::::::::::m:::::::::::::::mm::m:::::mı! Türk kuşları, hava tehlikesini gayri m'?nkuldeki hakt~r1~11•ıı 

~- a& • k k . h l k h sile faiz ve masrafa daır . ,1 
ön ayaklarını, onun omuzlarına 111111111 1 DOKTOR I! yo etme. içın, acun avacı ı a· tarını enakı müsbiteleriYltıt't 
dayadı. Sert, bir törpü gibi pürüz· K - 1 berleri, · Holanaalı büyük uçman, içinde icra daireshte bildir 

lü ve büyük dilini çıkararak genç s t 1 k t b·ı ~ emaJ OZS8D 1 Y~na.n uçakları Iatanbulda, 30 A· zımdır. Aksi halde haktar1 
kızın gözlerini yalamıya baılatnış- a 1 1 0 omo 1 j Urolog - Operatör j . ğustoa bayramı. . leriyle sabit olmadık~ ~t~~ 
h .. Karşanm gözlerinden dökülen Kullanılmı• fakat iyi bir Lalde 'I Be!llye MUtehassı:aı I' On beş günlük havacılık ha~e- paylaştırılrnasmdaıı harı~ ı 

:s • • 1 Krakoy - Ekselsiyor magazas. • • · . lakadarlarm fc:;bu madde ~ 
-t\!lar, hayftnm bnabütün Tah§i Beybi Ford otomobılı satıtıktrr Fe.1 yanında. Ber gün öğleden sonra ketlerını 16 ı;ayıfada .bol resımle ye göre hare~;tlt;ı} ve _dıtlt~ 

\ unu gıcıldamıı ve yalayıtlarmı neryolunda Muhtarpaşa ı;ıkma · ı z. den 8 . e kadar.. Tel: 41235 toplamı~ olan ·bu ·dergı her vatan• 16mat :ılmak 1sii"~"('nJprjn 1· 
, daıı· ilgi!en:Hrccektir. Okurlarımı· ·· mara.lr dosyaya iııür:l~ai~rtıı 

'--~~~~-~~~--.1 
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HASAN KREMLERi 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat' iqen izale eder. 

l>ün7anm mevcud kremlerin en nefiıleri, en aıhhileridir. Nazik cildli kadınların hayat arkada91dır. ihtiyarları gençlettirir ve gençleri güzelle9tirir. lnıana ebeui bir taravet 
, . ..._ Huan Acrbademyaiı ile ya~ıız ıünclüz ve yanm yaih rece kre-;nlerini unutmaymız. Kutuıu 50, tüp halinde 20, Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi yapıftırılan ve 

halkı aldatan kremlere veaair ıtriyat& aldanmayınız. Haaan iımine ve markaıına dikkat ediniz. 

H A s A N D E P O S U : Ankara - lstanbul - Beyo§lu 

Mektep kitapları .. Mektep kitaplan 
ilk, Orta, Lise kitaptan 

Ankara cadde•i 157 Numara 
inkılap kitabevi 

G>&'=CIG>· ç a ğ ı a y a n e==::0 
Eski MULEN RUJ 

ltlEVUIE ••tı..i l•t•v•n••· 
Ctt,e, ffledeı ve fiyat huaueunda dli•• yUk••k 

-~ -.ttwı. lftuk•Y••• edlnl•· 
Kullti,,..,lantan b 1 r f 1 le 1 r e d 1 n 1 n 1 a ' 
itte. • 'lllaltl t necıet1 herkHl n 

REVUE 
... ""' t.Peıtı ettıtını an l ıyacaksınıa. 

"""""" Dwıoeu : letanbul, aatıçe Kapı, T•• Han IG T•l•fon 213&4 

Yedinci icra memurlafundan: 

Ne•• ile devam ediyor 

Eftalya Sadi Bestekar Blmen 
Saz heyeti : Kemani Cevdet, Kemen~• Aleko, Pl7•nlat 

Yorgl, Udt Mıeırll ıbrahlm, CUnİIU• Cem•I, Kl•met ••ret. 
Okuyucular: Agyazar, Yahya, Muet.fa Hamit. 
Bayanler: Muzaffer, DUrdane Ayda, lh••n teyll, Saime, 

Tel. 40335 Jı;tanbuı lkind icra dairesinden; 

Mahcqz olup paraya çevrilmesine 
rar Yerilen ve 4250 lira kıymeti mu 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
karar verilea motoınklet ve yeni oto. 
mobil alat ve ede.atı ve saire H - 10 
- 935 tarihine teadllf eden pazarte -
si günü saat 12 den 13 çe kadar birin. 
ci açık arttırmn sQretiyle Sirkecide 

TOZU iLI llLCUHL! 
MUTBAlıC iOYA VI 
1 Dl VATINIZl,9ANYO· 
LARINIZI VI SAiAIYi 
VORULMAIC 51% iN Ti• 
MiZLIVi8 PAALATAli· 
L!ctıiNiZi MATIAINIZ
OA TUTUNUZ. 

GJ Cif:C:=c:::roc:c8AQMC• ::> • 
1111-11 ince, orta, büyük balık atı 
uma fabrikalarının bulunduklan 

l olan Yedikulede imrahor ma . 
lltainde kuyulu l!IOkakta 22 No. h 
hrikada 22 - ı o - 93:> tarihine rut 

•h rUnU saat 10 dan 12 ye ka· 

Yeni postane civarında Alamcı I 
hanında 3 ncU katında paraya çevrile. 
cejinden talip olanların mahalllnde 
hazır bulunacak memuruna mUraca • 
atlan illn olunur. 

~k arttırma ıuretiyle satılacak. 
• Arttırnaa birincidir. istekli olan . 
ın m-,ayyen &'i1n ve saatte mahal. 
el. hazır bulunmaları ve daha faz. 
1'Ulhlmat almak lstiyenlerln daire • 

~~:---=-~~---,-~~~~~ 

ZA Yl - lstanbal ihracat gümrü • 

•i~acaatla 934 / 2417 numaralı dos 
yı ıoıden ıe~irmeJeri ilan olunur. 

05189) 

fünUn satış komi8yonunan verditi 
222t60 ve 222661 numaralı ve 31 - 7 ı 
- 935 tarihli iki makbuzu zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eski8inin 
hükmii -kalmadığım bildiririm. 

ırt1~1111an No. n B. ~l/Oll. 
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Alis dö Lüks k d' . . -----·--- . ---------
"'ah-rak _ en ısını topJamağa duğunu pek ı- haber aldım. Bereket 
> :t- ",..''•P verdi: -> 

H M versin ki amcazadem Navar kraliçesi old; atır adam geleli on bir trün bir felüete utramadı. Çfinktl pek 

- On bir gOn mil" Bu k da 
lll&dabe • arza· n n ri niçin aelfp ben'ı .. din? • prme-

- Çok yorgundum Madam .. 

18 
- Evet, evet! Anlıyorum. Dinlen • 
efe ve belki biraz diltUnmefe ihtl -

~~:;::vardı:- Neyse, bunu bırakalım .. 
, 1 çok memnunum kızım Yazı -en zl pek -
ha 1 güzel anladınız .. Sizden da. 
,.1 Z:i bir diplomat olamaz.. AHs, 'ay. 
faatf ın~nda kralın \'e hük6metin men
.ıı.ı 1 ° an isteklerimi yerine getirdi · 
••n ı için bu h" 
rörteekainfı. ıımetinlzin müklfatrnı 

Za,ath kız: 

- lf aşmetpenah, be . ·ı 
1orsunuz ı sö 1 nı ı tf fata botu-

. ı trini mınldandı. 
- Hayır ha .. JU , ;>ır .. Yalnız do•ru•:u 

•Y yora• Se 1 • " 
.Tan ıibi en' ,..11: n sayen~e kraliçe 
dj!dinulerinl hki! bir dütmanımızın 

va tınde h he la 
maksatlarını, Pllnla ~ r a rak 
mak için lbımgelen nnı şa çıkar · 
Jlabercileri de çok ly~dblrJeri ~ldı~. 
si bu yönden (clhettt i;1lfllfnıı.. Sı. 
dtrim. Her zaman el;n e tebrik e • 
nnllir adamlar st~tiniı.ça:uk Ye gU • 
Jannrı.. Ne kada -- ele mektQp· 

r lu~l ve açık 1 mışlardı. Ent YB'fnım bi yazı · 
7ük hlunetlerde bulun'danıe pek bü • 
lann iil bir netice ~nn: ,.. bun. 
kabahatiniz defildir. esi sizin 

- Mabadınızı 
Ra,.etpenah ı 

anbya•ırorum 

- AU., ... ı oldu da Nanr kra • 
._ Parlılta pktı? CtlnkU onun bu • 
R7a .. ..mtıa reldltfnt blliyoru. 
... 1llıu bundan balulet bakayım? 
Taba ..,..._t iP.. mi ıelnıfttlntz? 

l'ahta lııltıl•• de bir k•rsatahk ol-
• 

BzUJecektim. Haydi bakalım, bunlar 
dan bana malumat ver. 

Alis, tahta kiprti hldlsnini olduiu 
gibi anlattı. 

O nkit Katerin ellerini bitltti • 
rerek: 

- .Aman yarabbi! Sizin böyle bir 
tehlikeyle karplapcajımz kimin ak • 
hna gelirdL Jan Dalbreain az kalsın 
ileceifni dUtUndUkçe tilylerim ürpe
riyor. ÇUnkü ne olarsa olaun ıanlh 
kraliçenin ölmealnl istemem. Onu yal· 
nız fktidanız bir hale getirmek kafi • 
dir. Maksadım )'alnıı ona kal'fl ken • 
dimi ıaiidafaa etmektir. Ona bir fe • 
aalık yapmamak istedifimi tununla 
isbat ederim ki, artık bantmak arzu • 
sunda bulunuyorum. Onun ıçın Mn 
tekrar onan yanına ıönderecejim. 
Kızım, oldukça dinlendiniz.. Hattl 
bugün bile yola çıkabillrainlı. 

Katerin hem bu sözleri söylüyor 
hem de Alise dikdik bakıyordu. 

Genç kız ise, bapnı önüne efe~k, 
titriyerek, kendisini yakalamak i8tl • 
yen atmacanın etrafında çizdiif dai • 
relerin gittikçe uf aldıflnı gören bir 
kaş gibi, korkudan flltırırak donup 
kalmıtı. 

Kraliçe birdenbire tekrar söze bat· 
ladı: 

- Aı kalsın unutacaktım. Nanr 
kraliçesi Pariste ne J&ptı? 

- Mücevherlerini satt .. 
- Ah, zavallı Jan ı MUceTherleri • 

ni 11&ttı ha ı Bari epey bir para tuttu. 
mu? Neyse ütfime nzife olmaya• 
bir §'Ye karıımaia hakkım yok. BiJ. 
huu eHnde, aneuncla, ataeak mi • 
enberi lnalandatu için ~ bahtiyar-

8iR 

TURAN 
MAf1ULlTIDIA ! 

isteyiniz. 
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Katerin, hoşuna gitmiyen bir söz 
duyduğu \•akit olduğu gibi yaparak 
işiememezlikten geldi, mahzun bir ta· 
vırla: 

- Oğlum, hayatımı hep böyle yanlı!j 
anlaşılmanm doturdufa ithamlar i · 
çfnde geçirdim. Bu da kaderim. Fakat 
yavrum, harbi sırf sulhfi temin etmek 
fçfn istediifml aöylemekle size yeni 
bir şey öfretmiyecetfmi zannederim. 
sözlerini söyledi. 

- Evet evet, maksadtmzı bOlyo • 
rum. Hlgnolan son ferdine kadar 
mahvetmek ve bu suretle rahat raf& -
mak .. Kazanhflmız gUzel neticeleri 
( !) Jamak ve Monkontor harplerinde
gördi1ni1z. Marşal dö Tavanın beni te· 
min ettfii gibi, kardeşim Anjanun ga· 
Jip gelmesine, <Katerin dudaklarını 

ısırdı) Ye on za.f er elde etmemize rağ· 

men ihtiyar KoUnyinin yeni ordular 
teşkil ederek bizi Am~bokda mağlQp 
ettiğin!, Luvanz kıyılarına kadar püs. 
kürttilitinü gördük.. Eğer bu sulhU 
teklif etmemiş olsaydım belki Paris 
bile t•hlikede bulunacaktı. Bu harpler 
daima yeniden başlamak üzere bulu· 
nuyor. Protestanlar bir noktada yenil 
seler öbür noktada daha kunetli o
larak meydana çıkıyorlar. 

Artık yeter!. lstefim yerine gelme· 
Ji, herkes irademe ba5 eğmeli. Sel·gi · 
li nedimlerlniz, süslü re~nçleriniz n 
sizin hesabınıza talrşan Pani Garola 
gibi mel'un papazlar artık Hügnolar 
alf'yhlnde kin kı~kırtmalardan Yaı 

ıeçmeli-
Kral ayağa kalkarak odada dolaş· 

m:ığa başladr: 

Pariste kimin Mkim olacağını ya . 
lnPda görtlrüz. Jlu nazlı. süsHi bebek· 
lerin hepsini Bru:tlle tıkacağım~ l~ğer 

kardeflm onlara acırsa kendi için da· 

ha fena olur. Papazlannıza gelince, 
bunlan da 11Slandıracafım. Yola getf· 
rtceiim, işte bu işlerime ba1Jan11~ 
olarak Panl Garola hablsini teTkJf et
tJriyorum. 

Genç kral hiddetleniyordu. Son 
sözleri söylerkeıı korkunç bir euret
le kraliçeye dotru ytlrildU. Kraliçe 
kolunu uzatarak aJ&fa kalkh, zorla 
gltlUmslyerek: 

- Eh oflum. Ski bu ha1de gören. 
ler lhtiJ&r annenizden intikam istedi· 
ffnlzl 11&nırlar, diye haflrdı. 

Dokuzuncu Şarl birdenbire durdu. 
Her zaman balmuma gibi san olan 
alnı hafif bir surette kızardı. Tekrar 
iskemlesine oturarak: 

- Beni mazur görUntiz Madam. Bq 
herifler beni BOD derece kızdınyorla.r. 
Sizin Luvr sarayında bir şeyden kork· 
manıza gelince, zannedersem siz de 
böyle bir dUtUnce hiç doğmamalıdır, 
dedi. 

- Hayır oğlum .. Bu söz gelişidir. 
Eğer sözUmU dinlerseniz ne Pani Ga • 
rola),, ne Kelusu, ne de Mojironu kı
saca hiç klmMyi tnklf etme);niı. 

- Madam, lüzum görürMm bunla • 
rr te,·kif edeceğim. lcap ederse Hanrl. 
yi bile hapsedeceğim 1 Herkes ak hm 
başına toplasın. ~nbrımrn bir hududu 
,·ardır. 

- Pekala, hem sulhten bahsediyor 
sun uz, heı:t de işe aileniz f ert1crine 
\'arana kadar te,·kifle başlıyorsunuz. 

Dokuzuncu Şarl pek fazla yorul • 
duğu için halsiz bir t8\'ır1a koltuğa 
yıkıldr. 

Kapıldığı hiddet zate..'1 zayıf olan 
kun~tini hüsblitün kesmişti . 

!\"; terin t('!<rar söze başladı. 

- F•!er size umumi sulhü ter.tin 
edecek biı· çare öireninıem kimseyi 

... . .. . .. .... ..... , 
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tevkif etmek ~temi,-e ::eksirıiz değil , - Ne ia~ •• Şimali beal dinleyiniz. 
mlf.. l leıel& ihtiyar Kolinyiye bir Kdu n· 

- ~dam, böyle bir çareyi ltulı · ı rMek dük D&lle tarafmtlaıt J'elenıel\k. 
hJldiniı 11ti acaba? te öldürült>n Hügnolara yardım i~iR 

- Buldum. 
1 

g induse11m • ehu·. 
- Jnpllah, k ~re, YHİ katliam· - Amirııl k .. ,.,. 11akluıma kapa· 

ladu, yeni IMtrjlerdea, para ile Y"Rİ· nır. Fakat madam, lHı bpaa)'C)Uarla 
den asker ıe,ıa111aktaa ibu.t ••111 - harhe Mhep qaa mı? 
dir. - otıum •uua ıaetmte bahse. 

- Hayır, bunlardan ·~ Wrhi detti dıeriL Dostammı elan ve dest01u 
)"aYJ'QI... kalmağa mecbur buluma ..,....,. ile 
Şarl itbnataızhfı elden tnrak11nya • boıupaaıuk içia c}ı ~ 4•aıcem 

rak: var .. Buna. emia old ...... '"'a söy • 
- Siıi dialiyoru11t M,1dam l ten • J.edMiifn t-Yi A•irale teklif et.eğe ~ 

lıııa' ve.r4i. rar veırdiniz mi? 
- bt• Htın u .. acbr •1.111u 4iifi· - i;vet, kaıU lıpa•1• ile ıı.ıu-~et -

nüyordum. Siz YW huplır tuada • mık lbımıelie hile ltuaa ı•zı 0J1tru.m. 
makla qra11yor aaaıyersunUL Ual · ÇWı"ii b1ulut •rplıri dalJili Mrpler. 
buld beıı evlatlanmın saadetini tı~üa den aha 11 1.-.rarbchr. 
etıneie plı§'4' biı ıavallı &MYID1 ! - Pekl~ bg suretle amiralin ei· 
Qilum, işte buldui um çare budur. u uı eğeceğiai kahlll ediyepuına 
Başlarında Haari dö Beara ile Koli.-Ji d.til mi? Oadu f!tnra da kulMq~a
buJunmaz.sa llii" nolardan hiç kcrlrul· tan batei en Hüp•lar Jıirn birer ıe· 
maz. lip aile itaat edecek)ft'fiÜ. 

- ı>esnek ke dUşijadijiiiaüz §e.f... _ Şüplaesiı.. fakat Haari dö Jeare 
- Biru sabırlı ohµıuı eğlum. De. "' elacall? 

mek istiyorum ki Hill!IOl§r bu iki ku· 
nt.ır.dandan mahrum kalırl&rsfl ~rtık 1 - Hanri di Besrn şnln dUfmalfı • 
bir daha s ize karşı harbe kalkı~maz- 1 nrzch. 1'ell onu size kard~ yapa<'a • 
tar. f1111. 

- Fakat Madaın, onlar benimle - Madam, Hanri bana Amiral Ko. 
harp etmiyorlar ki. lhtyfden dal\a ~k cliişmandır. Şlmtli • 

- Doğru, fakşt herhalde harp e· ye kadar k~isktJ harhe lltfCbu1' eden 
lltyorlar ya •• Şimdi bir kere diişUnü . 1'1ıiz. Hakmıhllanmızr itiraf ecleltm. 
nüz. Koltnyi ile Hanrl clö Beran itaat Neyse .. Şimdi buna ltırakahm da, onu 
ederlerse.. hana nasıl olup da karchş ~parafı • 

- Buna razı elmaılar. nm anlatın. 
- Bunlarm ağ!IDclan herhalde 141' - Kız kardeşiniz MıJrgeritle evle • 

te bir itaat söıü almaktaa daha bi bir aerelr •.• 
.. Y b•Jdum. BunJan JmaJnı ea fyf - Margo ile mi? 
dostu, en •lık m8tteflkt yapat.alE Mr - Z111&, oınqda? Nasıl Hamr(am b11 
pare dfişüadüm. evJenlfl reddedeceğlı1_J aJdnna ke~ • 

- MadaJD, eğer bunu buldunuz sa yor mu? Hatıl mafrqr Datbre bite 
mi ltakika&en takdir edecelf..-. 1 IMtna ... .1neeıktir. 
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- Bu düşünce pek g-üzel.. .1''al~at 

Marsq pe. diyecek bakalım? 
- Jfü; ne derse}{ o razı olur. I\albi 

itaat etmese bile zek:i..c;?, }>ite olan fe· 
d:ık:\r1 ·::ına ı· ~n g.eJlr. 

Kral . • '0 ~a kalkarak ba{ırc!ı: 
- MadaJ11, bundan daha iyi, daha 

tl'l~ru bir d:. . .1ce olamaz ent e,·et 
bu vasıta ile su!lıU te~ı in edrlıiliriz. 

Hanri ailemiz araSIRa dahil olur ve 
Kolf1tyi de Felemenkte uğraşırsa ar. 
tık Hüpo partislRden bir eşer kal • 
mar. Jlaldkaten fmallde bir §ey!. 
Artık ne muharebe nlrr ne de Parfıı 
sekaklannda kan d8kUlür.. Eğlence • 
leır, 31'1ar,... Oh, ınadam, artık 
iyi bir hayat ~çirecefiz. drtahk ne • 
kaftr fenala~••? S. diltiMe • 
niı çok dofru. Ht1Hn yarın Meclisin 
tapb.ftataSını eartclt•ll. At., ~imdi ra• 
hat rahat Mfts alWımı hbsectiyo • ...... 

Hakikaten hir ~oe.k ttlan Şart sıç
ny•nk annesine sanh~ yauklann • 
dan öpti. 

Katerin donuk bolntlarilt h HVin· 
ci ae1r .. tyortlu. 

Birdenbire ottunun sarardığ'mı 

lit'di. Şarl biiı.ölmttf el\•i kalltine ~
tlrerek, nefesi tıkanarak durclu. Giz· 
leri karardı. Gözkapakla rı gerlltfi. 

Bir flrl saniye kadar tmrkunç bir 
hayal görüyormu~ gibi bir halde kal. 
d1. 

Sonra, yüıli detiJnaeğe, bttlu,ıarı 
t.abiileşmefe batlatlı. llahat rahat 11e· 
fq al•1'k ,..U btr giltö .. e .. i~: 

- GirlJ'onunaz ya anne, ba da 11· 

fak Mr bultrandaıt lnret. Verdiğiniz: 
BffiQflf ba)ıuter beni QIU~ ÇOk lruT • 
•etlındtr.U. Ah Mı ktre s11Jhti tHd• 
etaek, taltımıa etrafmcla ne ,UH ttıa-

ler, ne entrikalar .. J«ç. ~ ~)I ka~ı • 
yaqk. 

Katerin ayafa kalktı: 

- :tııana Jı•"4tfı~ 
Şad! Siıi koruJJM ••uJ• iMJlllldt 
Emriniz ve kabulü~üz üzerine bu w • 
leniş için ~~g11lR1M ~· Ja • 
rın meelisi teıW'•qğıw r•a eı.y..
sunu. cleiU ~? 

- ""' ...... Gtcltldw, ..... .. 
Marpyq. •"•* ........ , ..... !11' 
hM~· 

Krali!enla clUaklanada faee bir 
gilüm••• bellrclt. 

Se..taerek, hafif ıesle tatla 111•« • 
~ftll kıı kardeıl Marprft'I~ J&IY-111. 
giden oğluna uzun uzun bf.,ktık&-. 
sonra çekildi. 

Daireafne dhdtittl zama~ lba ... 
odasına rfrcli. Bu oda o~cuJarnDf. 
r.a 4elaill tarif eıtliim.ls eda ile taı.• 
tUaaa zıt itli. llarau 11e ...._ •• ,,. 

ne heyli.eller ne tııe..elf peırdet. _. 
dt kllf&üytl ,...tıklar nrlb. Daftriat 
liyü örii.lerlı lıttlll idi. Aleaes~ 

bifmasaileblr~ ~·-·
ktnıl11i " 1Ma ........ ı. ~· 
som rti•Uttln ,-.,.ı.ıt 1-Ql. ~ 
ha ıeriU halbtl ı•teren bir 
buba1Q'Ordu. 

Kattrln her ~D H eduul 
ınnda '11raa bir İtalyan hlımt ... 
dmıana M9111Mnk: 

Paot., AMR ilana_.., ....W ..ı 
di. 

Btrta~ allfye sonra Allı "-"-•~ ~ 
dasına girerek htm r••f ~ 
fkalcle!ere,) UY1ft•lt\te• .. ,....,,...,'.~ 

le1M~ I~ Hlt' lerea eltltll. 
K a teriıl tatlı lııi1' at11-: 
- Ya•ram. de.- ~i ,,.. 

dhtlihı? Şöph.ıı ......... alfll' 
11.Mt, ..... . .. 
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Cocu~k haftası Türkiye 
MERKEZ 

ediye: kazananların AKTIP sııoı1935 

Cümhuriyet 
BANi< ASI 

adlarını yazıyoruz ~:~2~.:.~'.l~~: .. ~.~~~·2·6 ı~~~:~~~:~~:: 
iki hafta önceki bulmacamız HA.f tikali paşa, 11 Bahattin, 105 - AMa • Ufaklık ··---··················-··········· ,. 612 569. :;3 

EŞ idi. ray 2 Vahide, 106 - Haydarpap Mu. 

vaziyeti 
PA.SJF 

Sermaye .............. - .......................................... . 
/Lira 

fefı 266 385 75 

ihtiyar akçesı ..................................................... .. 

T edavUldekl 13•nknotlar: 

15.0000 
1 ~6.:'5 

Doğru bulanlardan Is. Salkımsö • kadder, 107 _ Kasımpaşa 71 Merkado, Dahlldekl Muhablrler: Deruhte edilen eHakı nakliye ı. 158 74S.56~ -
t .hamam sok. Cemil Gökpınar, ı nci, 108 _ Kumkapı 29 Halet, 109 - Atika T . k r 
tıhte Hafızpaşa ca. yüzba~ı Arif Jipaşa ıı Bahattin, 110 - Be~ılkta~ 71 w ıruı ·--····----·· 1 L .S74.702 60 
ı Nermin Karadağ 2 nci hediyemi. Şazi, ııı - Sirkeci 43Mahmut,112 - Hariçteki Muhablrler 

1 

.S74 70260 
Kanunun 6 ve 8 mel madde · 
1 criııe ıevfi kan hazine tara 

kazanmışlardır. Osmanbey Mustafa, 113 - l9 ncu mek Alnn. Saft kilogram .f.401,266 , 6.190.746.48 
İŞER PAKET NANE ŞEKERi 49 Şaziye, 114 - Beşiktq lbrahtı:~ Alnnı tahvili kabil Serbeıt davizleı 2 028 856. 38 8 219 602 81 

KAZANANLAR. 11'5 - Atikalipaşa 11 Nur, 116 - ı..e 
• E. L. 396 Burhan, 117 - Sirkeci 42 Hazin~ Tahvlllerl ı 

hndan vaki ıeıiiyaı 

Deruhte edilen cvrı ı na .. tlyr 
bı~ıyesi .............. _ .................. . 

K ar~ıh~ı ıamımcn albn olarak 

10.750980 -

147 997 58.i -

3 - Beyoğlu 4 ncü mek. 69 Saime, · • Deruhte edilen evrakı naktiye 1 
- Bakırköy 1 net mek. 180 Necla, Mükerrem, 118 - Taksım 60 Balcıyan, ~utılığı L.l58.748.563.-
- !leylerbeyi 17 B. Kutsal, 6 - Ca. 119 - Edirnekapı 21 aHllme, 120 - Kanunun o ve 8 inci mıd· 

tedavüle lllveten nze.:fflen jL 10.000.000.- r 57.997 58 

TUrk Llraaı Mevduatı : 
loglu 58 Mehmet, 7 _ Sirkeci :Mu • Kumkapı 40 Yusuf Yalçın, 121 - -~ delerine te~kan Hazine tara-1 10.750_980.- 147•997.583 _ 
t. 8 - Kadıköy erkek orta mek. Fa- ncu mek. 83 Kevser, 122 - Erenkoy fından Vlkı tediyıı lılı... _,, ----- ~:!:~:z :::::::::::::=::==:: J __ ı_s._69_1_ı_2_7._6s_1 9 F 277 Recep, 123 - Üsküdar 96 Türkb, Senedat CUzdanı : - atih Gelenbe'i orta mck • Hazi b Döviz Mevduatı : ıf ı A HulQsi, 10 _ Bakırköy has. 124 f'atih 35 Şakir, 125 - Z1 nci mek. ne onolan ····--····--······ ı L. 1.81!5.000.-
e ı Hilmi, 11 _ Pendik 20 Mnlike. 44 eHimt>ttin, ı26 - Beyoflu 30 Ner- ficarf senetler -------····· .. 17.661.194.92 19.476.194.~ 

arol, 12 - 15 nci mtk. 423 l\lalde, 13 min, 127 - Beylerbe)i 17 B. Kutsal, Eaham ve Tahvlllt CUzdanı: ~:::~:ı ~~:=:::::::==~-==~ 1. 
13. ı 48196 54 

.410.548 Ol ------
44 ncü mek. 4 den 388SüheylA,14- 128 - Samatya 52 Berç, 129 - Ayu {Deruhte edilen evrakı nak· ı 
ngaltı L. 412 Nubar, l:i - Bakırköy paşa 7 Tevhide, 130- BakırkiSy 28 Nt. ~ tiyrnin kar~lıgı bam ve 318061!52 90 
Nedret, 16 _ Haydarpaşa 2ı Saba, ko, 131 - Blnbirdirek 14 Ziya, 132 - tıh.-iltt 1 itibari :ı~etle l • 
~er, 17 - Aksaray 64 neli mek. Fah Topkapı 4 Sabahat. 13.1 - Cafaloğlu B ) Se b Esh <l550 003 35 36 356.l 56 25 
ttın, 1 - ts 1a neti mek. 609 Ra • 3 Kemal, ıM - Btşikta.f 5 Orkunt, 135 ' est ım '"TıbYillt - · 

Muhtelif --·----.-----····--········ .... -·········-

19 - Edirnekapı 11 llhami, 20 _ - Kandilli kıı L 4:;5 MualU, 136 - Alun "e döviz üzerine avans • 83.09S.12 
e11i lk"" •- 49 ncu mek. 32 Süheyl!, 137 - Haydar f ahviltt Oztrfne avans • 11.968.270 89 

'>I oy Lilast merkezinde Fahmi kızı 
ten, paşa 102 Feridun, 138 - aKsımpap, Hlaaedarl•r .. ·--········--·-···--·······-··-···-····· 

KiTAP KAZANANLAR: 9lak,139- Efrikapı 15Bayhan,140 muhteOlt 

400136601 

4SOOOOO
J'I 14i 718 56 

269.534.704.90 2J. - Karagümrük 50 Cemal 22 - - Şişli 3.'l8 .Nöber, ı41 - Küçükmus • YekOn 
d"k ' tafapaşa 56 Ayten, 142 - Beyoğlu 36 ==== Yeken 

1 Paşa 12 Ferzan, 23 - Ortanca 
16 M Neriman. ı4.'3 - Kadıköy MuaJla, 144 uallıi, 24 - Amelihayat 3 Ce· 
1 2- - Eyüp Memduh, ı45 - ~dikpaşa 26 
' ·• - Gelenbevi orta mek.171 Er. 
, 26 - Darüşşafaka L. 9 lsmail, A. Cesaret, ı46 - Vezneciler 34 Ay • 

- Beyoğlu 39 nen mek. 173 Aslan, ten, 147 - Beşiktaş 19 Y. Gezgin, 148 
A - Yerdefirmeni 9ı Haydar, 149- Pa - Yaspaşa 7 Tevhide, 29 - Aksa. 

1 Asuman Barfaros, 30 _ Beyoğlu şabahçe 14 Süheyla, 150 - 2 ncl mek. 
tıcu mek 77 Süha 31 _ Is Posta ıs2 Aguş, 15ı - ls. Kadırga 2ı Yaşar, 
:Yede Orhan, 32 .:_ Karaglimrük 1:>2 - Aksaray Asuman, 1:>3 - ı2 nci 

1' ılmaz, 33 _ Beşiktaş ı7 Yılmaz, mek. 213 Nejat. ı:>t - Ankara 2 Hü • 
..._Beyoğlu 12 nci mek. 2ı3 _ Nejat, seyin, 155 - KaragUmrlik 50 Yılmaz, 
- Cerrahpaşa Z1 Nmut, 36 _ Ge • 156 - Üsküdar Muzaffer, 157 - Be • 
_hevi orta mek, Mustafa, 37 _ Be. şlkta~ 13 Esat, 158- Cerrahpaşa rt 
glu 1 2nci mek. 41 Leman, 38 _ne. Ümit, 159 - Bahçekapı, lhran, 160 -
taş 13 Esat, 39 - 44 ucii mek. 490 Gelenbevi ortakmek. Mustafa, 161 -
ret, 40 - Gat.ta Necati i. eri. U .nel me,J< 46 Nermin, ıe2 - 39 ftf:U 

S. Gnzi, mek. 173 Ali, 163 - Uıun~rtı 40 Let. 
CETVEi ... KAZANANLAR: fi, 16' _ ts. p, N. M. Orhan, 165 -

41 - ZincirJikuya 1 Mustafa 42 _ Haydarpaşa L. 1097 M. 166 - Fatih 1 
h 1 

9 ' .... ınpı - Muzaffer, 43 - Uzunçar M~tafn, 167 - Edlrnekapı 52 Todorl-

2 Mart 1838 htrlhlnden itibaren: 
f•konto haddi yllzde & 1·2 - Altın üzerine •••n• yUzde 4 1·2 

iKTiDARSIZLIK 
V6K~TSiZ iHTiY4RLIK 
B i T K i N L i ~ ... 
i STEKSiZ Li K 
BELGEVSEKLiGi 

~,..YORGUNLU~ 

ö~ 
EULUNDUGU 

e YfRE OGRAYAMAZ 

İıtaanbul yedinci İcra memurluğun 
dan: 

Birinci derecede İpotek borcun 
dolayı paraya çevrilmeıine karar veri 
len ve üç ehli vukuf tarafmdan tama 
mına (5325) lira kıymet takdir edil 
Beyoilunda Hüseyin ağa mahallcıin 
ele Nane ıokağmda eıki 5 yeni 10 N 
lu kargir hanenin tamamı açık arttır 
maya vazedilmiıtir. 

Arttırma prtnameai 22.10.935 tari 
hine müaadif salı günü da'1-.ede maha 
B mahıuıana talik edilecektir. 
Artırma pefindir. Arbnnaya i~tira 

edeceklerin muhammen kıymeti yü::d 
yedi buçuk niıbetinde pey akçası \•ey 
milli bir banlranm teminat mektubun 
hamil olmalan icapeder. Mütcrnki 
versi. tanzifat, tenviriye ve icarei vn 
fiye borçlan borçluya aiddir. 

'6 Lutri, 44 - Edirnekapı 52 1'odo • dis, 16 - Çapa 28 Tahsin, 169 - Be./ 
'~ - 1 eldcğirmeni 91 Hayat, 46 _ yoğlu 77 Süha, 170 - O.manbey 18 
pa Z1 7ahsin, 47 - Fenerbahçeli Halil, 171 _ Kurtulu~ 23 Pantazi, 
rctı Celal Azmi, 48 - Hamam 99 172 - Pangaltı L. 412 Nubar, 173 -
~·~-AnbraM~un2H~~ Ga~ p.Hu~r~~rı~- Kublft----------------------------~ 
aO -: Is merkez p. tevziatı Halil, Erdoğan, 17:> - Beyoğlu 10 Osman, 

12.11.936 tarihine müıadif aalı gün 
aut 14. ten 16. ya kadar dairede ya 

Beyoğlu sulh mahkemesi başkAtip. pılacak birinci artmna neticeıinde artır 
- Eyü.~ulan Durudaş, 52 - Çapa 176 - Beşiktaş 18 Fikriyeı, 177 - Teş 
muallım mek. 114 Türköz, 53 - 59 ,·ikiye sı Ağareni, ı78 - b. Erkek L 
me~. Ar~Iuys, 54 - Krutluş 39 23 Sellmettin, ı79 - Çemberlltaş 81 

~· 55 Kız Jısesi 1663 Yılmaz, 56 
!\antarcılar Arif, 57 _ 50 nsu mek. Batur, 180 - 31 nci mt>k. 37 Nermin, 
4 İlhan, 58 _ Feriköy 

3 
Göks 

1 
ısı - Edirnekapı 38 Sabahattin, 182 

- Boyacıköy 46 Reşit, 60 _ Sult:~ - Unkapanı 40 Mustafa, 183 - 23 nei 
met 18 Eşref, mek. 46 Ali, 184 - Kuzguncuk 81 A. 

bidin, ıs:; - Gedikpaşa 9 Antula, ıs6 
KTEP DEFTERi KAZAN ANLAR - 13 ncü mek. 46 Şükran, 187 - Fe -
~...;- le erkek L. 1060 Feyyaz, 62 _ nerde 4 Mltat Akın, 188 - 26 ncı mek. 
. . UStafapaş.a Osman, 63 _ Cum. 308 Beria, 189 - Beyazıt 2 Şahin, 190 
>et orta mek. 248 N rf 64 - Kndıköy 386 N. Ülgen, 191 - ıo n. 

maJM!!'de Balat 3 Stavro 6 .. q 
1-i .k-::- cu mek. 480 Hamdi, 192 - Beyazıt 20 

an V d t , a - enı oy , 
c a, 66 - Kız orta mek 203 Şaban, 193 - 8 nci mek. 237 Nimet, 

ane,. 67 - Sirkeci 1 F l Ss _ ı94 - Uzunçarşı Gülgeç, 195 - Yeni 
rtevnıyal L. 188 Nal 19azr' L. 359 Sulhi, 196 - Samatya A Fuat, 
• t ta m, - Curn • 
ıye or mck. Güner, 70 _Haydar 197 - Tophane ı23 Anastas, 198 -

L. 1099 l\f. Kemal, Samatya Şükrü, 199 - Bakırköy 27 
KARTPO TAL KAZANANLAR· Remzi, 200 - Vefa lisesi 49 Ali. 

'11 Süle" ma ı · Hediyelerimiz her hafta cumarte • -i • 1 L.~ n ye 6 Gülgeç, 72 -
r~cm ya E. Önk, 73 _ 

44 
n .. si günleri matbaamızda dağıtılır. 

k Kenan, 74 - Balat 6 Bedia, 75 ~ 
ntya 3 Muammer, 76 _ Sulta h 1200 liraya kelepir 

hane t 1,. Eu~lu, 77 - Dartı§§afak": L 
Musa, ı - Bostancı 130 Saim 

Eminönü ;,:; Vitall, 80 _Et e, Yedi oda iki aofa iki bahçe nsafr 
Ntrrunnisa, sı - Unkapanı ai:'" müştemilatı havi kuJlanışh bir ev 1200 

8., t K ı s tf. liraya satılacaktır. Çapa çukurbostan n, ~ - s. . ~. aliha, 83 _ E _ 
O d ı 84 ı E meydanı, 29/2 No. ya hergün saat 

e z em r, - s. ~r. Lisesi ı06() dörtten sonra müracaat olunabilir. 
)aır., 8"' - Sirk~i 48 Mahmut, 86 --------------Bakırköy 32 Ele,·art, 87 _ Sult 

m t .., D i k 88 B an ... .__. .............................. - ... ····umıw ..... e u em r an, - eyoflu As • .............................................. ""'", 
Nedim, 9 -5 nci mek. 126 ~- Doktor 

fik, 90 - Beyoğlu 20 nci mele. Fa: 
, 91 - Çemberlitaş Batrrbay, 92 -
f r 165 Mahmut, 93 - 11 nd mek. 

Ali ismail 
HaydarfHJfO "-'ane8i beuliye 

mBteltantn 

UrOlogue - Operateur 

T Bülent, 94 - Galata S. M. Raifin 
Ju Şakir, 95 - Uzun~l'§ı 4 Selim 
- Divanyolu 114 Sabih, 97 - 18. K: 
'Mı .Jalt, 98 - JUltahya Abdfla • Babıali caddesi Meserret ote·ı 
,., 99 - Kathkly 11' Lfttfi 100 - li 88 numarada her gün öğleden 
orta ~ek. Fehlme, 101 - Bayburt, aonra aaat ikiden aekiH kadar. 
Tarık, 102 - Anbn erkek L ı ••••••ll-••1AllMll••·m•ıı•ı•mMK1111 

nıel, lo.3 - Jl'Mth 4' N'lll'I, 101 - A • 

Jstanbul 4 ncü icra memurluğun • 
dan: 

Tamamına ehli vukuf tarafından 
3677 Ura kıymet takdir olunan Bakır • 
köyünde 10 Temmuz caddesinde eski 
ve yeni 15 numaraile mürakkam ma. 
abahçe bir bap ahpp hane ipotek borç 
tan dolayı satışa konulmuş olup şart. 
name.si 20 - ıo - 935 tarihinde divan
haneye talik edilerek 935 senesi teş • 
rfnlsanisinin 11 nci pazartesi günü sa. 
at 14 den 16 ya kadar İstanbul 4 neti 
icra dairesinde açık arttırma ile satışı 
yapılacaktır. tşbu arttırmada gayri 
menkul muhammen kıymetinin yüzde 
75 ini buldufu takdirde en çok art -
tırana ihalesi yapılacak Te bu kıymeti 
bulmadığı halinde birinci arttırmada 
en son arttıranın taahhüdü baki kal. 

mak üzere 26 ncı salı günli saat 14 den 
16 ya kadar yapl1acak ikinci arttır • 
mada gayri menkulün en ~ok arttıra
na ihalesi yapılacaktır. 

Yergi ve rusumu belediye ve vakıf 
icaresi miiıteriye aittir. Arttırma pe. 
tfndir. Arttırmaya iştirak edeceklerin 
muhammen kıymetin yü:r.de 7 bucuğu 
nisbetinde J>t"Y akçesi veya milli ban. 
katarın teminat mektuplarını tevdi 
eylflftelerl lbımdır. 

:?(}().! numaralı icra kanununun 126 
ncı madde.sine tevfikan ipotekli ala . 
cakhlar ne diğer alakadarların '\'e ir. 
tffak hakkı 8Ahfplerlnln işbu hRkla • 
rına. ,.c hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını tarihi ilandan itiba • 
ren 20 gün lcinde evrakı müsbitele • 
riyle hirlikte memuriyetimize müra • 
caatla kaydettirmeleri aksi takdirde 
haklan tapu sicillerile sahit olmıyan-
Iann satış bedelinin paylaştınlmasın. 
dan hariç kalacakları ve daha fazla 
malQmat almak istiyenlcrin 93:J/1Ş60 
dosya numarasiyle memurlyetimlze 
mtlracaatları illn olu11ur. (15328) 

Jiğinden: ma bedeli muhammen kıymetin yü7.d 
1 - Yorıf Bayramoğlu ile Seherin :retmiı beti baldQ,ğu takdirde üıtte bır 

mutasarrıf olduldan mecmuu 22419 kıbr.Alcıi tadirde en ıon artırmanın ta 
lira 30 kuruş kıymetinde Beyoğlunda hüdü baki kalmak üzere artırma on be 
Kamerhatun ve HU8eyin ala mahal • gün müddetle temdit edilerek 27.11.9 
Je91nde Kalyoncuku11uğu ve Tepebaşı tarihine müaadif ça.rf&Jllba günü aaa 
caddesinde eski 56 ve üç def'a müker - 14 t 16 •--d _._!_ d l . • 79 8 84 

N 1 • en ya - ar U1UCe e yapı ac 
rer 56 ve )enı 177, 1 ' 2, .' 0 • 

1 ikinci arbrma neticeıinde en fazla ta 
iki dükkan ve haneyi müştemıl apartr l'b" la - tün"" d L-•- 1 cakh 

ı ı o n uı e uıraaı a r. 

2004 notu İcn ve ifliı kanunun 1 
mcı maddeıinin 4 üncü fıkrasına tev 
kan bu gayri menkul Üzerine İpotek) 
alaeaklılar ile alüadarlannın ve irtifa 

hakin aahiplerinin bu haklan hukuk 
ile faiz ve maaarife dair olan idclialan 

manın tamamı şuyuun izalesi için a • 
çık arttırmaya konaldutundan 11 -
4 - 935 tarihili•! mtisadif pazartesi 
günü saat Ui den ı6 ya kadar Beyoğlu 
sulh mahkemesi başkatfpliğince mU • 
zayede ile satılac.aktır. Arttırma be • 
deli muhammenin kıymeti yüzde yet. 
miş beşini bulursa 0 gün ihale edi • nm ilan tarihinden itibaren 20 gün i • 
lecektir. Bulmadığı takdirde en son çinde evraki müıpiteleriyle bildirmele
arttıranrn taahhüdü baki kalmak pr- ri akıi takdirde haklan tapu ıicillo.riy
tiy]e ikinci arttırma 26 _ ıı _ 935 le aabit olma~ıkça ıatış bed~linin pnyla, 
gününe tesadüf eden sah günü saat 15 maımclan hanç kalacaklan cıhetlc alr.~nt, 
den 16 ya kadar icra olunacak ve en blann iıbumaddenin mezkur fıkı·::sına 
son arttırana ihale edilecektir. göre hareket etmeleri ve dnhn fn:ıla 

2 - Gayri menkul hissedarlardan malumat almak için !)33/ 1854 No: hı 
Fatma Seherin Emniyet Sandıfından doıyaya müracaatlan ilan olunur. 

aldığı 1600 lira mukabilinde Emniyet ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ 
Sandığına lkind derecede ipotekli 
dir. 

3 - ihale tarihine kadar birikmiş 
,·e birikecek Maliye, 'nele<liye, ,·ergile. 
ri ,.e ,·aktf karesi ,.e telHili)e müşte. 
riye aittir. 

4 - Arttırmaya istirak edet'ek1cr 
muhammen kıymetinin yüzde 7,5 ğu 
nisbetinde teminat akçesi veya miııt 
bir bankanın teminat mektubunu ge • 
tirmeleri şarttır. 

5 - Arttırma bedeli ihale tarihin • 
den 5 gün zarfınd.'l mahkeme kasası • 
na te lim edilecek aksi takdirde iha • 
Je fesih ,.e farkı fiyat ile 1.arnr YC zi. 
yan ralr. hilil hüküm kendisinden tah. 
sil edlteceldtr. 

6 - 2004 numaralı icra ve irlb ka-

nununun ı26 ncı mad<lt.>sine tc.., fi~a 
gayri menkul üzerine ipotcl, sahiL 
alacaklılarla diğer aliı.kndnrlnr gayr 
menkul üzerindeki haklannm, bahu 
sus faiz ve masrafa dair olan jddiala 
rmı i. pat için ilün talihine.len itiba 
ren 20 gün zarfında enakı rnti bite 

lerile birlikte satış memuruna müra 
caat etmelidir. Aksi takdirde hakla 
tapu sicilile sahit olmıyanlar ~"hŞ 
bedelinin paylaşmasından hariç kalır 
lar. 

7 - Şartname mahkeme divanha • 
n~inde herkesin görebileceği yere a. 
sılmıştır. Fazla malömat almnk isti • 
yenlerin 935 /25 numara ile başk!tip. 
Uğl mltracaatlan ilAn oh,...... • • } 
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