
Şark demiryolları hafta 
başında teslim alınıyor 

- Yazısı 2 nci sayfada -
S Kurut • Teleton: 23872 18 BlrincikAnun 1936 C U M A Sene: S. Sayı: 1768 

Sancak · meselesi için Sil8hlanma yar1şının sonu neye varacak .1 
ariciye Vekiliıİıiz 11ngi1 İZ donan nıa~ı 
•• Pariste pazartesi günü ~ Hacimleri 200 bin tonu bulan 
uzakerelere başlıyor y · ·ı ı t k • d·ıd· Sancağa gidecek heyet Hoıandalı, . enı gemı er e 8 vıye e ) l 
ısvıçr:•~t~~e':~~:'~?~~::adan Almanya, senelik silahlanma masrafını 6 milyar 

204 milyon Türk lirasına çıkardı 
Londra 18 (A.A.) - Hava baka

nı Svinson dün Londrada· söylediği 
bir nl.t ukta her sene '20 Lb pHota ih
tiyaç olduğunu, halbuki geçen sene 
ancak 1500 pilota di· .. >ıoma verilebil
diğini ve maamafih hava kuvvetleri
nin er. mükemmel tayyaıelerıe ttthiz 
edilmekte olduğunu b!yan et.ıiıtir. 

Diğn taraftan Bahrıyc hakanı Sa
muel Hoare sanayicilerin bir toplan
tısmd \ yaptığı beyana :ta kendisinin 
f ngilt'!ı enin en büyük 3&1Uly~cisi ol
duğu:·u, çünkü yeni bir . ..ıonanma vü
cuda getirmekte bulu'lduğunu söyle
miş ve demiştir 1

-:i: 
··- Yeni programın tat1>i1dne an

cak kısa bir rıüddet evvel ba~lanmış 
olduğu hal~~ donanm~nız iki yüz bin 
tonilato artmıtbr ki, ~u miktt.r son 
üç sene inŞ<v.tı mecmm:nuo bet mis
lidir.,. 

Hatayın i.!ti kldl bayrağı yrağıd Zemin k Hfzmet mUddell lieçen geml•r r 
ifa.taylı Türkler tarafından siyasi cumhuriyeti ba ır. ınnı- • 

temiyet olarak kurulan ''Hatay zı ve üzerinde ay yıldız bwu.nınakta- Lo.ıdra 18 (A.A. ~ Bahn.ve; baka-
. · cemiyeti,, faaliyete geçmje " chr. Yalııız ay ve yndız beyaz birer nı Samuel Huare, lnıııltf'remn Lon- / . 

. Cemiyet kendine hir oa-grak ıe. çizgi halinde gösterilmektedir. Bu çiz. =-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;(;;.D6vam;;;;;;;;;';.;;6;;;;tncul;;;;a;);;;---:--:--l~n=g=il-:-tcr_en~tn~a=-na-:va:--::-ta:--n-=/i:---lo:s:u:-:btr:·=ma~ne~v:-ra-:e:snası::--::nda°":'.:~:-:=---.-.. 
etmi§tir. Bu bayrak aynen Türkiye (Devamı 6 ınada) I• 

Şüpheli bir 
~~ .... 
oynatan bir adam 
ili lira para ve bir ğün hapis 
cezasına mahkum oldu 

~erde madende ot uran Rizeli 
im Kozalak isimli bir adam, 
. günü Sarıyer hityram yerin

Çocuklara zarla kumar oynatırken 
ıta memurları tarafmda'l yakalan
tır. 

rine Jördüncü slölh ceza mahkemesi 
ne verilmiştir. 

lbrahimin rnahkemecit: yapılan d'1-
ruşm·.'\sında suçu sabit ~örülmüş, bir 
gün hafif hapsine ve elli lira ağır para 
cezasına mahkum edilrriştir. 

lbrahimin çocukları kt.mara alıştır
dığı şiddetli sebepler .kn görülmüş-

Klliste va•aıandı 

l 
\IOhlm maksatlarla 
geldlğlnl itiraf etti · 
Kilis ga.retesinde okunduğuna gö· 

re; geçen hafta içinde cenup hudu
dundan Ti.irk topraklarına hUviyeti 
meçhul bir şahıs girmiş ve yakalan· 
mıştır. Kilise getirilerek sıkı bir sor
guya tabi tutulan bu adam Ermeni 
olduğunu ve bazı mühim maksatlarla 
geldiğini söylemiştir. Ermeni, bu ifa
desi üzerine mahfuzen Gazi Antebe 
gönderilmiştir. 

İbrahim doğru meşhut suçlara ha· 
. lstanbul :nüddciu.ııumisine gön
lrni§, orada yapılan tahkil at üze· tür. _G_ü_r_b_ü_z_v_e_G_ü_z_e_I_ 

panya asileri yeni
en asker topluyor, .. 

Çocuk 
Msüabakamız 

.\stler arasındaki Alman askerlerinin 
allelerl oğullarının akıbetler'lnden 

habersizmiş 

JfadridM aM1" ~iden t.M*./.eai deoom. ediyor 
(Ya.mı 6 ıncıdaJ. .. 

Foto Etem 

Müsaba.kamıza !O numarayla i~tirak 
eden Bay Nesim kızı be§ Ya§tnda 

SARA 

Kupon; 3!5 Çocuklannızm mUsa 

bakamıza iştirak edebilmeleri için 

bu kuponlann topıanması ıwrodır. 

Kamyon 
altında 
Bir ihtiyar 
can verdi 

(Y<JZ'&81 3 üncüde) 

tJ Ç: . 

Asker ·sevkiyati 
. ~ ' 

Resmi Alman ajansına ·göre 
gayntabil .deQildir, fa~a~ .: . 

lsviçr.e hudutta tedbir iilmağ~ 
lüzum gördü 

Almanyanın kom§ularına dair düşün. 
celerini gösteren heyecanlı ajans tel
graflarır.ı dün neşretmiştik. 1sviçrede 
Bal'de çıkan nasyonal Çaytung gazete
si bu haber etrafında mütemmim malQ.. 
mat vermektedir. Nasyonal Çaytungun 
bu yazısına gt>re Almanlann Fransa, 
İsviçre ve Almanya topraklanrun bir
leştiği bölgede hududu tensik etmekte
dirlç-. Gehaym Grenz Truppen denilen 
kıtaat ihdas edilmittir. Bu kıtaat hücum 
ktıalarile emniyet kıtalanndan ve mo. 
törlU kıtalardan mürekkeptir. Bütün 
erkekler üniformalı ve mitralyözlüdür. 

Lorrahta iki J'lunde'r Şaften. mevcut-
tıır. > • 

Her küçük şehir.de daimi bir garni
zon vardır. 

Yeni teşekküller dün ilk manevrala. 
rıru y:ıpmışlardır. Ayni zamanda, gece
leyin mühim miktarda silah ve mühim
mat nakliyatı yapılmıştır. 

Eko dö Pari diyor ki: 
Şurası kayda §ayandır ki, bviçrede 

birkaç haftadanberi hududu himaye için 
tedbirler almaktadır ve motörlü kitalar • 
la mücehhez bir himaye kolu teşkil et-
miştir.,, (Devamı 6 ıncıda) 

Galatasarayı ·2 - 1 le yenen · 

Ankara gücü F ene.r-
bahçeye O - 1 yenildi 

~fitŞ:H 

BC1§1Jekil "1 nkara stad ının açılı§ meraaiminde 
- Ya..."'1.M -ve diğer spor haberleri spor aayfamızd4 -
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Dört cephede yirmi sekiz· 
milyon Alman 

Harp Uıtimali 'f1!Dalesef günün mescleai halini aldı. Her tara/ton bu 
kcrku:nç (Mim4li zihinlerde belirten emareler sezüiyor. Alman Genera.ll.e--
rindmı Grimme'nin almanca "Berliner Boerzerçaytwng,, g<ızetcsinde çıkan vir 
maJcalesi de bu bakımdan çok §ayam dikknttir, naklediyoruz: 

-Miralay Von Belli, "ecnebi mütehassısların görüşlerine göre müstakbel 
harp,, nammdaki eserinin mukaddemesinde diyor ki: ''Harbiumumiden evvel, 

dünyayı kana boyayan bu afetin mahiyeti hakkında pek az Almanın fikri vardı. 
Umumiyet itibarile, bunun da 1870-1871 deki harp nevinden olacağı zannedili
yordu .. ,, 

Be sözler bugtlnkO nesil için de söylenebilir. çünkü 1936 Almanlannm 
ekserisi harp atetleri aahasmda yapılan terakkileri bildikleri halde, müstakbel 
harbin mahiyeti hakkında hiç bir fikirle rJ yoktur. Bunun da sebebi, Alman veya 
ecnebi olsun, mUtehassıslarm mUstakbel harpten bahsederken, daima son harp. 
ten ders ve ibret almalandıT. Halbuki on sekiz senedenbcri, yalruz silahlarda 

Jeğil, harbiumumide görmediğimiz bir çok yeni maddelerde elde edilen büyük 
tekamül, bize, bambaşka bir şekilde vu kubulacak olan miistakbcl harbin ma· 
biyeti hakkında halla tenvir etmemizi imir bulunmaktadır. 

Vuku bulacak olan harp diyoruz. çtl.nkü, biltün sulhperverliğimize rağ. 
men unutmamalıyız ki maalesef harp kuvvetli bir ihtimal dahilindedir. 

Almanyanm deniz, kara ve hava ordusunun en apğı harbiumumideki mik· 
tara, yani 13 milyona baliğ olma11 icap edeceği, ahalinin hava tehlikesinden ko
runması için asgarl yarım milyon ve gene gayri muharip ahalinin emniyetini 

muhafua için (her evden bir adam bcsa bile) 8.370.000 insana ihtiyaç 9lduğu, 
muhariplerin ihtiyacmı temin için ziraat ve endilstride tahminen 5-6 milyon insan 
istihdam edileceği nuan dikkate almırsa, müstakbel harpte Almanyanm milda. 
faası için elzem olan 27.870.000 kiplikbir yeknn elde cdilmig olur. 

Bu, Dd n.dyeti intaç ettirir. 

~yada, çocuklar da C!ahil olmak il.zere 31.600.000 erkek var"dır. De-
mek ki. hicbir i§te istihdam edilmelerine imkan olmayan çocukları. ihtiyar ve sa
katlan blr tarafa bıralarak, Almanya için elzem olan 28 milyon insanın yalnız 

~ ahali arasından toplanma.sma mad d.eten imkln yoktur. 
B!naenaleyh, kadmm gerek idari, gerekse asked yapabileceği bUtün itlerde 

Jstihdam edilmesi icap edecektir. Bu vaziyet, harbiumuınrde, bdınm para ka. 
zanmak kayguau veya mf vatanpcrve rlik dolayısile geri hizmetlerde çahJma· 

sına hiç bememiyeccktir, 
Mllstakbel harpte, ka'dm. evvelden tayin edilecek olan birçok mnhim hiz. 

metlerde, ziraat, endtlatri ve hattl harp ima.l!tmda çalıpcak:lardır. 
Çok daha mllhhn olan ikinci vaziyet, müstakbel harpte yalnız 13 milyon mu. 

hari?>i istiap ed~k hava, deniz ve kara cephelerinin değil, bundan daha mühim 

olan ve 1 S milyon insana ihtiyaç gösterecek ahali müdafaa smm bulunuıudur. 
Dil~ bombalan, fabrika amelesinin "cephe,,lerini ve tehir (cepbe)leri

ni de istihdaf edecektir. Ve bunlar. hakiki cephelere atılanlardan çok daha mil· 
essir olacaktır. tlbe edelim ki, askeri ha rek!ta daima mat'U% bulunacak olan bu 

üç cepheden maada, geriye kalan nüfusa (38 milyonluk ahaliye) kadar uza.na. 
cak olan bir cephe daha vardır. Tam ma nasile harbe iştirak etmiyecek olan bu 
miktar ihmal edilemiyccek bir yckQndttr. 

Milstakbel harpte, mntearrmn ilk hedefini bu dördllııcü cephenin &§kil c· 
deccğini 88ylcmeğe 1 il :z il m bile yoktur: Hallan mancviyatmı kırmak ve 
her türlü imalAtm öntl.ne geçmek için nüfusun kesif olduğu yerlerle endüstri 
mmtakalan evvc1l tahrip edilccelrtir. 

Demek ki, muvaffak olmak için, fu ö<Srdilncil cephedeki muhariplerin de 
liakilrl Uç cephedeki muharipler gibi, ce saret, fedakarlık ve meziyet göstermele
d ıtmndır. Binaenaleyh memleketin mil dafaasmdan mes'ul olanlar, bu dördUncil 
cephe dahilindeki insanların terbiye ve talimile, harp tehlikesi gözükünce değil, 
flmdiden mqgul olmaları lftzımdrr9 

Hülba. bu ~rdibıcll cephede Ciiğer üç cephe gibi ciddiyet ve ehemmiyetle 

harbe haar olmalıdır, ~ 

Bu demektir ki. en ~§clğI 28 mı1yon '.Alman, bu muhtemel harbe iştirak etmek 
üzere talim görmelidir. 

Eski Kralın serveti 
39 milyon lira 

Kendisine 25 bin lngiliz lirası da 
tekaüdiye verilecek 

Parla 17 (A.A.) - Paris Midi'nin 
Londrada iyi bir menbadan öğrendiğine 
göre hazine, Windsor Dükasına zanno. 
lunduğu gibi 50.000 değil, 25.000 1ngi· 
Jiz lirası tekaüdiye tahsis edecektir. 

Kralla M. Neville Chamberlain, dün 
bu hususta görüşmüşlerdir. 

Ortada dolaşan bir şayiaya göre, sa· 
bık kralın şahsi servetini hayli yemiş 1 
ve hattfi istikrazlarda bulunmus olduğu 
lnıberi üzerine amele fırkası bu tenziHi. 
tın icrasında ısrar etmiştir. 

Lancastre ve Comanailles Dükahk· 
Jarmm .ziyaı kendisine senede 120.000 
İngiliz lirasına mal olmaktadır. Fakat, 
iyi malOmat almakta olan mahafil, ken 
disinin ıahsi servetinin normal surette 
altı milyon İngiliz lirasına baliğ olduğu 
fikrindedir. Bunun bet milyonu kr:ılis;e 
Viktoryadan, ve bir milyonu da Kraliçe 
Alexandradan mifas kalmıştır. 

Lortlar Kamarası azası 

oluyor 1 
İngiltere kanunu esasisine göre S."bık ı 

kral etin prens Edvard olarak kalmakta 
dır. Evlendiği takdirde de kansı düşesf 
Vindsor Unvanım alacaktır. 

Diğer taraftan Vindsor dükU kendili 1 

ğinden Lordlar kamarası azası olmak· 
tadır. Fakat bu cihet, prens Edvardın 
Vindsor düklüğüne ait muamelenin ik. 
mal edilmiş olmasına bağlıdır. 

Bundan başka Lordlar kamarasında 
halka biat yemini yapan bir İngiltere 

kralına daha tarihte rastlanmamıştı. 

Veni Kralın siyaseti 
muhatazaklr olacak 

Londra 17 (A.A.) - Muhafazak~r
lar mahafili, kralın her sabada babası 

tarafından çizilmiı olan yolu takip et
mek arzusunu izhar etmiı olduğundan 
dolayı memnuniyet beyan etmektedir. 

Jer. Bu mahafil, kralın Lord Vigranu 
kendisine daimi milıavir yapmasına bü
yük bir mana ve kıymet atfetmektedir

ler. 
Lord Wigram, beıinci J orjun hususi 

katipliğinde bulunmuıtur. Nihayet bu 
mahafil, bundan böyle kralın yarı§ a. 
h:rlarınrn beşinci Jorj zamanında oldu-

ğu gibi idare edileceğinden ve Balmoral 
ve Sandringham ptolanmn eski müs
tahdeminine kavuıacağından ve eski ka
idelerle idare olunacağından dolayı mem 
nuniyet göstermektedirler. 

Şark demiryolları Dq,ğru mEı 
Onümüzdeki hafta başında değil 

Hiıktimetçe teslim ii"ıraımvaıy ve 
'\ClYılnleDe tdlanır 

alınıyor Bu. ba~m bilmem hiç TünelZe ~ 
yoğluna çıktınız mı1 O ne ktıüıb011 

yarabbi!. Kalabalığa diyeceğimiz -P:. 
Ke§1;i d(l)ı,a çok artsak. Nilfusu-6' 
ha çoğalsa... Tünel arabalannııı .• J&ı 
Zamlığı da vakit oo.kit tecrübe edt' 
ğintJ göre artık alabildiği kado.r oJt'. 
liyi içeriye doUlurmakta hiç tere 
etmeyiz. ~noak Tünel arabasının i 
sintJ girebilmek mesele... Bu hal 
hassa bayram günleri gayet ,naş 

Öğrendiğimize göre satm alınma mü-( dir. Şaı-k demiryollannın muhtelif mal· 
zakereleri bitmiş olarf Şark demiryolla- zeme depolan ve istasyon levazım an. 
n önümüzdeki hafta baıında hükQmet barlarının, tekillerini olduğu gibi mu
tarafından resmen tesellüm edilecektir. hafaza için. mühürlenmelerine başlan· 

Şark demiryollan da bütün demiryolla. mrştır. Malzeme şubesi müdür mua
rımız gibi devlet Demiryolları idaresi vini Hulki bu iş için Çerkezköy ve E. 
tarahndan işletilecektir. Nafia vekaleti dirneye gitmiştir. 
Şark demiryollannı işletecek kadroyu Devlet Demiryollannın Almanyada 
tesbit etmektedir. yaptırdığı yeni lokomotiflerden ikisi 

Ankarada anlaşmanın imza!!ından ev- · daha gelmiş fakat bunlar Haydarpaşa 

vel Şark dem.iryollannın mevcut bütün ya geçirilmiyerek Sirkecide bırakılmış
malz~mesi ve kıymetleri Ankaradan tır. Yeni lokom:>tifler Şark demiryolla· 
acilen istenmiştir. Buna ait bütün işin nnda kutlanılacaktır. Alman yada yapılan 
biran evvel hazırlanması için bayram yeni vagonlar da Avrupa hattına tah. 
olmasına rağmen, geceler de dahil oldu- sis erlilecektir. 

bir va.."'iyet arzedi.yordu. M em.ur. 
da "bayram mJiitw.sebctiyZe,, diye t;; 

mi ııermi,şlerdi acaba 1 
Tünelin alt 'ba.1uula yalnız iki to 

cik gi§e açılmı§ ve ::xıvallı halk 
almLlk için olmadık işkencelere kal 
nıyordu. Bir taraf tan almak isf 
ni::; dolıulur. Diğer taraftan bin111 

ğu halde. uç gündür çaiışıiınaı..-taaır. -A--d--a--n--a--d--
8
-

Bu şekı1de müfredat ve kıymetleri bil. 
dirilecek malzeme 14000 küsur kalem· 

Hal:>eşist:anda 

Son mücahit 
de esir düştü 

imparatorun kahve
leri yUzllnden çıkan 

bir mesele 
İngilizce • 'Niyuz., gazet~inde 

ckunduğuna göre Habeş kralının 
Habeşistandaki tarlalanndan toı:ıla· 
nan kahveler Belçikanın Liyej şeh
ri'lde bir müesseseye ta~mmış ve bu 
hal krallar kralını pe~c hiddetlendir· 
migtir. 

Habeş kralı bu kahvelerin bedeli
ı:ıin kendine verilmesi ltızım geldiği 
ho.kkmda mezkur müesseseyi dava 
edeceğini bile bildirmiştir. 

Bu müessese ile şimdiye kadar Ha
~§ kralı iş yapmakta idi. 

Adli mahafilde kanaat §U merkez
dedir ki, HabC§ kralı Habeşistandaki 
emlakine hlıla sahiptir. Ve ıimdiki 
Clı. kikada İtalyan naibi general Gra-
ziyaninin elinde gayri kanuru olarak 
bulunuyor. Bundan başka Belçika 
henüz Habeşistanm ltalyaya ilhakını 
tanırnamq olduğu için, Belçika ka
nunlarma göre, yalnız bu sefer sa
blan kahvelerin bedeli değil bundan 
sonraki- ihracatın dahi Haile Selasiy.? 
verilmesi icap etmektedir. 

Son mUcahlt da esir dU,tU 
!!omadan verilen malumata gÖrı.! 

garbi Habeşistanda Italyan kuvvetb 
ri süratle vaziyete hakim olmuşlardır. 

Garbi Habeşistanda, Core mmta· 
kaemda teşekkül eden Habeş hüku
metinin baımda bulunan Ras lmru 
ilerliyen İtalyan kuvvetlerinin eline 
esir düşmüştür. Garbi Habeşistanda 
İtalyanlara mukavemet etmekte ola~ 
Ra'.l lmru ile beraber 800 Habeşlinin 
de esir düştüğü b'ldirilmektedir. 

Adisababadan Romaya bildirildi~~ 
ne göre, Ras Kassanm, ltalyaya de
halet ettikten sonra bir ltalyan kare:· 
koluna hücum eden oğlu Unand•, 
V essen mağlubiyete uğramış ve kur· 
şuna dizilerek idam olunmuştur. 

Deniz silahları 
Etrafında lnglltere 

ile yaptığımız 
mUzakereler 

ln.gilizcc Niyuz KronikZ gazetesi de· 
niz muhabiri yazıyor: 

Türk filosunun Maltayı ziy1ıretinin 
ilk semereleri, ''1936 Londra deniz mu 
ahedesi,, nin faydalarını, diğer bir 
devlete de teşmil içbı milzakereler ter 
tip etmek oluyor. 

İngiltere hariciye nezaretinden Sir 
Robcrt Kreygi, Mister Adriyan Hol
ma.n ve İngiltere bahrjye nezaretinden 
yüzba.:ıı T. S. V. Filip, kumandan Bel 
Londradaki Türk büyük elçisi ve iki 
mUtehassısla görüşmüşler ve bu görüş 
roclcrin mevzuu bir aııla.sma tanzim 
etmt>k etrafında olmuştur. 

Ümit edildiğine göre Türkiye ilcrd~ 
inşa edec ği gen•ilerdc mı ima.bre-; to
nilfıtosu ve top çaplarını "I.JOndra de
niz mu~hcdesi,, nde tesbit edilenlere 
uyar şekilde tahdit etmeye muvafaka4:. 
edecektir.,. 

Enkaz altından çıka
rılan çocuklar 

istersiniz, geç loalmt§sınız. 
Tünel kapılan anla.~lmaz bir rif 

ziyenin eseridir. 
Adanada seylap felaketinin kur- Umalım ki pazar ve cumartesi U1' 

banhmna yeniden :Jtihak edenler 1eri oo hele boymm oo resmi tatil 
vard.r. ları Tünelin alt 'bcı§ındaki gişe~ 

Seylap gecesi. ablası Sabiha ile be- hepsine memur konulsun. Ilr~k rO 

rabet evinde yatan Raziye isimli on rahat bilet alsın. -

bir ~·ajıncla bir kız uywlarken birden • • • 
bire evlerini sel buırut ve ablası su. Bir d.c şuna i§aret edeceğim, TtO 
lar arnıııında boğulmuştur. ooy §irketi fır8Gt buldukça "beledi 

Raziye o sırada iki duvar arasma mn emri ve nizamı böyledir,, d 
sıkışarak sağ kalml§tır. tramvayda bazı leıı1ıalan göstcfl 

Ertesi günü kızın f\na ve babası Lakin mı letı1uıwr-ı ba..ş a..'.jağı asm~ 

gelmiş çocuklanm be§ka akrabaların· tıe di.y13cefjiz' 
da aramışlardır. Fakftt: neden sonra Evet, hiç lcitifc etmiyorum. ''Is 
onhı.rın enkaz altında bulunabileceği bu tramvay şirketi,. tıin 1i6 tımn.D 
akıl edilerek araşbrılmt2lardır. Zı ve BtnjaZ?tla bilmem neresi ar 

Küçük Raziye 19 saat enkaz altın· da 4liycn ikinci m.cul"i tramt:ıo 
da kaldıktan sonra ba,mdan geçenle· "bewdiye zabıtası talimatnamesi,, 
ri §Öyle anlatıyor: a.şağı asılıdır. 

.._Ablamla beraber u~yorduk Bunu muhterem yolcıılarm o'/c'll 
Birden bir gürültü ol<lu. Uyandım. bilmesi 'için tnidir Jd, tramvay'lcın 1 
Ne olduğunu anlayamndım. Karan- de bir tepetflJ .. 1ak 11dcr7er1 
lık l:.ir yerde idim. Az sonra ayakla· _________ B_~lkm Dos~ \ 

rımın ıslandığını görr!üm. Uykum iktisat VekJHnln 
geldi. Uyudum. Bir müddet sonra 
uyat"drm. Gene karanirkta idim. Aç· bugünk Ü nu 1 \ 

lık, susuzluk aklnna gelmiyordu. Ni- lktısat vekili Cclfıl Bayar Bu~ ~. 
hayt"'t etrafrmda kazm.."'\ gürültüsü ve dan bugün §ehrimizc gelecek ve tr 1' 
insan r.esleri İ§itincc bağırdım. Az 17,30 da İstanbul radyosunda "uıJ ~ 
son:-n da olduğum yerr?en çıkanldnn. ruf haftasmm Bon nutkunu söyrn" ~ 
lşt~ .. l"in,di yorgunum .. ,. cektir. _/ ifa. 

Romanya ile Yugos· 
lavya arasında 

pasaport vizeleri 
kaldırılıyoa 

Belgrat (Hususi) - Bir kanunu
ıuıni 193 7 yılından itibaren Roman ya 
İlf'! Yugoslavya e.rasmda pasaport vi· 
zclcri kaldırılacaktır. 

iki müttefik devlet tebaC\lııı.rı, İs· 
lf'dikleri zaman, yekt!iğerinin topra1<
laı ma serbest olarak girip çıkabile· 
ccklerdir. 

• Bayramdan evvel §ehrlmi%e gclmlo oln.n 
gümrük ve lnhisnriar vekili Ali Rana Tnrhıuı 
bo.yramdıın sonra da bir hafta kadar ı,chrl 
mizde kalacnk ve g\lmrUklerde yeni yapıla 
cak teşkllAt i~n tetklkatta bulunacaktır. 

* Eald no.!ia m!lstc§&n mUhendls Burha 
ncddin vo!nt etJnl~Ur. Kcdcrdide alle.!ine ta 
zlyeW•rlmlzl ınmo.rız. 
* 23 blrlnclktınun bUyUk lnkılAp §ehldi 

KubllAym nlc;ıı.kc;Mına ıchlt edildiği gUndUr. 
Bugün hem Ankara hem lıtanbulda anıla 

ce.ktır. 

oı,arda: 

• Romanya be.rinlye nazın; An toncsko Pa 
rlse va.art olmuıı ve Fransız hariciye nazırı 

Delbos ile gör,ll§mUııtUr. 
• laviçrede yeni cUmhurreiallğt aeçlml ya 

pılmr,, ve eald rcı.slcumhur l!atta tekrar se 
çllmtııttr. 

• Avusturya gnzetelerlnin Almanyade. sa 
tılmuı yaııağı Uç ay uzatılmı§tır. 
* l3iltUn Dalkazılarda fena havnıar hUkUm 

!UrdUğtlnden he.va postalıı.n tatil edilmlııtır. 

• Ga)Tl resmi olarak Almanyayı ziyaret 
eden E.gan hariciye nazırı, Hitler tarafmdan 
ı.nbul edilmlııUr. 

• Bir Amcrtl<an tayyaresi karla örtUIU 
Yuta dağlan O"crlndcn uçarl.cn dUşmUıı, lçtn 
de bulUJ)nn yedi kişi 6lmil§tUr. 

• Avam ;Kamarası yeni TUrk - 1ngtllz 
l<lerlng ıı.nla.~&Sr hakkındaki hnzlne karar 
namesini tasvip cd..,.n karar suretin! reye mü 
racaat edilmeksizin kabul etmiştir. 

Çin isyanı 
Asilerle müzakere 

başladı 
Çinde asilerle hükumet kuvve~ t 

arasında büyük bir harp arlfesı ~ 
bulunulduğu nnlaşılmaktndır. Ne.il 
hUkilmeti yeniden asi kuvvetler üte if 
ne asker göndermeye karar verı1l-' 
tir. Bunlara bizzat harbiye nazırı 
manda edecektir. , 

Diğer taraftan el'nn asiler elindtşe' 
sir bulunan mare~al Şan • Kay ·.~ 
kin kurtarılması için asilerle }lU ti 
met arasında müzakereler baslall11f ~ 

Muhasara altında bulunan Sianfılb 
rehine olarak tutulan 10 rchinedeil 
rinin öldliğti haber verilmektedir· 

ud' Bu arada Japonyarun ademi J1l ·t 
hale kararı ~erdiği haber vernınclt (( 
dir. Bir rivayete göre de Japon b:Jll 
ycsi hazırlanma emri almıştır. ...../ 



IJiİA de ta: 
angl osıapta 
oımeıı? 

~,. u.raıı yualı belki de llç .. 
... yor. iyi bılmJyorum. hbt bu 

ic;inde adliye malriDMtnln lfl• 
bir stın blM akwkhlıı olmadı. 

IOktufu poetabane blnumm 
nda balk da. blkimler de pni1 

netea alabilecelııleri yeni hlnalın· 
'9k1e)'it duruyorlar. Çolıı kalmadı 

yapılacatı tahakkuk etti; ha-
....... bqlaııdL AJ'tak eU inala 
•yılar. BugQn yarm temeli •· 
• ortaya yeni bir bma çıkacak 
er, ..ıelerce poetahanenin clu 
nda bavuıılılııt.an bunalan bat
bu yeni yaplDID pnif ..ıonla-

aydmlatan pnif penoenlerdm • 
yu fQıclrlariyle eerinleteb&

• IQlları da vtıeutlarmm lnaan 
teriyle defil. kalorifer hararetlle 
tını duyacaklar. Baaılı hem 
hem de hAktma. memrıUD ola-

l alnız 111 nr: Orta,a çrkaeak bina 
UalCibu ne olacak! Bu. modern mi 

yoksa karfmmda. lnanılaealı 
kJde eşlerine çM -.dili edile,. 

li kubbeli. momytkll kapıb, kak 
tavanlı bir eakl samaD Ulllfkbu ilt> 
anı endam edecek T 

daha buram meçbul Bantls b
vertıemedL 

a bu meovzua babrlatan il. tı · 
qnan.n adındaki bir Haber oku

au olcha. Onun ne e6yled.lftne geç 
önce tunu işaret etmek laterlıu 

adliye earayı pllru bangl tlaJdptA 
lrl'la yapdam, buna tıoAwıda ltl
edecekler bubm•eek. 

ıa.:vt1ZJJan: 

~ Bu da ne! Tlh1r adliye 8U'ayı 
tmGbunu tqrmahydı. Yerden 

a pencereli, feyt&D c;arpmq au
bılr binaya adliye ..... ,.. adJ ve
ir mi!-. Saray cledlfin saray kı
olmalıdır. Garbm kübik. ne klll

~lirata neneeiN QDJ)mematıy 
. \' .ızık.. 

lan da Rahere meltup yasan 
llhaml Onaran gibi dUşünecektir 
ıı;,. haJde adliye earayı blnas 

.-.~ ...... ...ı.ı~aaaı--a..a~.w.. 
olaraJıı Y&pılacaktır. Bu gibi bina 
asırlarla lcalır. Yüzlerce aene eon-

~ıc.u h••"'•ra. ppılcbtı tariht• 
mWeUD medenJyet aahumda 

we teklmOIUnU Ptereeelf 
t&rth UmlaJidlr. Bugiln yapılacak 

IDodern medeaQr9timlFn mahsu 
alıdır. 

Yeceklerdlr. 
ki 1auaJan da ba Od llslilbun 

ilmem mOtaleumda bulunarak 
JmeuU binayı içinde her 1e• bbbanan fl'enklerln Borc 

lert çorbaya bemetmek latiye • 

Oyor ki. kolaycacık halledJJI. 
INr •1111Je karpamda bulun • 

Tayyareci 
Kost 

hlr 'bombardı
a tayyareslle 

aeldl 

Fransız delege. 

~~:::,~°a" Dahiliye VekilininAnka- d:111W~u~~:.11 .., 
sır ıhtıvar ra radyosundaki nutku ::.!tc-:-=: 

d 1 ledikleritM "°"~• t. y.,.. N• 

eaşk~a~.~.~~rda da "Köy, Türkiye demektir, onu ·=.~ ....... teUta.. 

be' yaralı var refaha kavuşturmağa =~==--Tllr:=:: 
Db üpm 0-1 Ortaköy JOl1mda 1 dutu keyfl,etidlr. ll'ralUm del,..s.; 

bir lbtiyarm ölllml ile neticelenen bir ça ışıyoruz " Din kunetll bir belge mdılı ba.16Ua 
kua olmuetur: JmU om.t .,. arttırma haftası mü ve ba:p.tı ucmr1qbrmak ~ uıeü meeele Ue yakmdan tllbdar 

Sirkecide Kargdı mbkta oturaıı m'IDl•beti)'Je dabWJe vekili Şilkrll bir davanm anahtandlr. olmıyaıı1an belki bir uı lçba oyalıJa-
eoför Hikmetin ldan9lndeld lramyon Kaya Ankara radyo9unda bir mıtuk B11 bllyUk ldealtD temeli k6Jdedir. bilir. Yolma biz Tllrlderln labnde • 
dün aaat yediye dotrD BeOiktqt&ıl .OylemJ.otir. Bu mıtukta lkt181df ve iç. Köy, ntlfuaumuun ybde )'etmlobd l· nm • Antakya ve bavalftdnde 1921 
Ortaköye p:lerkeD ÇıntaD Clddee'D • tilnal kalkmmımım10 baheeden da • çinde )'11Btan ve tabii ve m ... u ualıpnıemı lhW eden bittin barebt· 
de OD doaumDcU llkmektep &ı1ertDde hWye veklll ıwt.lr.umı IÖ)'le bltlrmit • mi••••· ler kareıamda yllreklerlmttden bDJar 
k&rfıdul karfl)'a geçmekte olan ihtt tir: DJ, blltlln gıda w ham madclfjeri· slderek hep en acı flkl~ )'it 
yar bir adımı çarpmlt- yere yuvarb- ·-Ziraat buhmnm ,_ı Dn\ID\l mbılD ayugı. aeltmif oldufumum l'rlm hiJma• 
yan.il altına almJt. ll..-inden PÇIDit çlftçl19 prıitllk Verecek tedblrleri Jb. Dy, en bUyük ihracatçı. llk edem& Her l'ranm leflrl ftrk 
Ur. Kıadan IODl"a IOför DmJ'ODU tlva etmektedir· Köy, en bUyOk ve en Rflam mu,t.e- Bariciyesiııin bu yolda.ld baldı filiJ9t 
bemen durdurmue. etraftan ~ Blltiln bu tedbirler netlceıdDde la ri. lerlni elbette amanJarmda !lep ~ 
le blrllkte lhttyarm ~ llttltt .. tlbal artacak. bayat ucwdıyaeak. her ay, ordmmmm temeJL lal ~. BSs harlal,.m.m ba J'OI· 
man öldQtUDD anlı-.m. kealn alım kablll)'etl U1&eak ve bu a- K6J, Jaaca 'llrklJ'L da byıtlarmı artaJa- cl6JreblUrla J1. 
Kından Betiktaf merked ft D6br yede TUrk mlBet.bıln bayat aevlyelu fer unutmupa l'rall8a o aman aqlv-

çl mtlddefumuml haberdar edilmJt. llydı oWutu mertebeye ,wmetecek • İfte b8yOk eeftmla Atat._lha ber lerlnl ~ çok acı baldbtler-
Kua ,.-inde lııltlf ,.,.....,... Olenln tfr. Tllrldye. tarDWa muhtelif devirle- amUI 99 her l8)'de olduiu gibi reel le 1r&f1! bnpya buhmabUlr. 

P8fa •na11aue.ı laklnlerlnden 16 ,.. · rinde 1ep1 ett1tt medeni mevldlnl ber :,.~:~~::.~ M 11 letler Cemi· 
pada lluu oJdup IDleldnHpır. lradn Ostllnde olarak tekrar alacaktır bu kadar ÖD pllnda duran davaamı, yetlndekl karar 

lld otomollH ıııt-pı"' kym laelqerller, lat.thaH arttır - bir-"'- , __ ._ ..... ı.n_. __ , ....... 
..-· UUı.l&&I 0

--- ---. - 3-· 'llAU" tatmin ... ıcı 
8of&' Ba)'dama ldanlliJMteld • o dan d · · nomtk 1ıer °" ....... aJarü et· ..,. numaralı otomobille IQf&' Beklrin am uşen raflı ft -..nıı bir kllkmma p~ d•illdlr 

2168 DWDaralı otomo&aW eltin gece çocuk na bqlamak, Tlrk lnJullbmm prog. •gtırw1.u c1o A.119' U• .... :· 
Tarlabqı eaddellnde çarpıpılflaNJr. rammda bql1nm11 bJr lftlr. O~ ~ .S.lllt fl!WlllHI 
Her lld otomobflln an kmımlın par· Kavnya yuvarlanıp TOrk enerjial lllpbem bunu da ba- tlfro/anda GlıtlcM ,.: 
çalaıuJI-.. 14ilerlnde buJunan yolcular • " - pracakbr. Bl1ytlk eetıerhnizln ime bu ı - Suriye • PraDla muah...,,,ln 
ctan pdlk11 ;aYUIU •ki bqmdan. 11o- bo#uldu ••detl c1e g&lterecekledne .... o1a l'rama mec1w taratmdaa ..... ,. 
kumaaa Mustafa 4}8IH!lliııden. terzı Siveıekte çok prip .>ir wb olmu • hm.,, balliae kadar tudik ectı......_., 
Bedri muhtelif ~ 7anlaD • tur. Siverejin ~ Çelebi mahaJ. -----------• 2 - l'ranma kuvvetlerinla pr1 ~ 
m.Jfla,rdır. lelinden Mehmedin OD ,.,ıaımdaki Pa as kllmeaı. 

oilu Mahmut bu arbdeale berataer r iZ SU ı - Suıcaia b1tant bir mtlpı.te 
~,,. • .. ~ ........ ~ tesı·satı lıeJeünln ı&ıclerllmai b.rarlafbnl • 
Darken Zebra edmclelri bir kadmn\ IDJlbr. 

JDmln&dbatle 11 ............... ...... 
de owrw.. • ,....... Mebmet db alt· 

..... eftllden ~ - De ,..aada bit 
c:ocutun blnclill atin ayatJan altmde' 

~&zerine kaçarken dört Fakir balkın evlerlne ŞeklWeW ....... ,..7cta.,.,. 
Metre ,obekten dütrntit ve kuyu b 1 dl aoAmle dfflor ki: 

kalaralr ağır surette yaralanmlftD'. 
Yaralı ihtiyar Cerrahpaşa hastanesin~ 

kapa~m üstüne isabet ebnittir. Bu e e yece .. Bu karar tamamen TUrkJerl tat-
. . . ~ .., a.obf.Ua il> ... ı. m1n edecek mahiyette delildlr· Ancak 

Moto• kıet k•z•• 
0mer Muatata teminde btr ~ 

dtııı Sultanahmette 88 aamara1ı mo· Tel el on ,,ebek esi ==..-~ ..:==: klılere kadar 
on bet metro kadar 8Urllklenmietir uzatllaeak 
YtlzllndeD ve ellerindea ehemmiyetli HükGmet memleketin her tarafı-
aurett.e )'l.i'alanab plııi;. Gan.ba hu • m • ltöylere ftflllaaya k.ıdiar • tele-
taneeine kalcSırılmllbr. fonla biıbirine baiLameia karar ver-

OtollD•I• tr•mwar 08Plt•ftl miftir. 
Şlşll • Beyazıt hattında "'1ell 257 Bunan için nzun hoyka tetkikler 

numaralı vat.mu SUI~ idare . Jll.Pdmıt ve bir proje hanılanmışar. 
•indeki 158 numaralı tramvayla Sir- Şimdi mevzii olarak Jardnut tel»
keel Balnrköy hattında flll'8D Allnu keler ana tebekftYe beilal'.-P b.t
otobtıaO dUn aq,m Sirkeci tramvay lanacaktır, 

Yolunda çarp ........... Ser atıd cLt ------------
1ıuan ....,..... 

Ankarada AtatDrk 
aDnl 

Atatürkün Ankaraya ayak-.... 
lan sün olan 27 birinci ·-~ 
tene olduiju gibi bu aesıe de Alakaaa· 
da kutlulanacalcm. 

A.,kara HaUcevi bunun için t,_:. 
yük bir meruim propamı bam:: .• 
llllfbr. 

Barbarosuo tllrbell ,::.uı wo ıuo ..... ıuı .,.. 
Belediye mühendisleri. büyük Türk t:t. ı.• , .. t.tt ıı.ot ı..- ıt.aı 

d.:ntxı.i Bubaro.un türbesinin etra· 
fmdr yapılacak parkın ve buraya ve- GEÇEN SENE BUGUN ftK OLDU? 
rJec<'~ tekiin plimm hazırlamakta· ı-.t ı.a.a '* ı..-. ,_t rı 'l'lll'lt _ 
dırlr..r. ...... ~ ............ b ........ 

ı· r ~ l'w lllJ)atlafa ~ .,.. .... 
Cumhuriyet Halk Partiai latanbul da uyandırdıjı dostluk baVMm& hll

Vilayeti kongresi pazar günü topla. il bir mukabelede bulımmu, bu gt.ı 
nacaknr. Konpeye Viliyetin mubte· bava içinde m...a.da IJl bir ..U.,. 
lif yerlerinden S8 murahbu ittiıak batlanmamm kolaylqt.umalt lçta 
edecektir. Bunlardan bqka Şehir TUrk beJ9tl tal& mara lllmm 111' • 

li --'-- nahi memift:h', reyde ma.t.eaJdf lralrnlfbr. mec ai CM:CUCU".. 'ye ve ocak idare M•elenln aml ballJne pUnce, 1l'nma. 
... ;-eti azalan kaymakamlar ve mat- blklmetfnln daveti a.me Parl8e p:: 

buat mümeseilleri bul11nacaktır. den Dil İflerl Baıbn• Tevfik lltlll&s' 
Konrrede Vali " Belediye rei8i Aru orada meeeleyl hmm:t mrette 

Muhiddin Uatündai ilk sözü alarak konqacak, TOrk etkin am1llDbeldal 
uzun bir nutuk aöyliyecektir. tatmin edecek bJr l8lıD bahmmlia 

Parwa • teelaall t;alf'11acakbr. KonutmaJarm .uo..a 
Oğrendiiimia aöıe Vali Parti lkfnclklnunun on eektslnde toplana .A 

kongresinde mühim bir müjde vere- cak olan komleJe bildirilecektir. Oll • 
cektir Belediye. fakir halkm - dan eoma komi)' kat, branm .,.... 
lan -ı- eektlr. 

o ihti,.mu...., da1drate .._.ı--·-'='"L"':"ls-e~ .. -e....-o .... r~t-a..._ .... 
bu halkm evlerine puai1Z aa teeiab ~ 
yapılmuau teıniD etmİf ve ....,. mek tepterde 
tarife 0e .. •erilale.i İçia Mr lormü• H u 5 u 5 11--
buımdfhll'. Vali konpe aalarma bu ~ 1 
DU miıjdeleyerf'lctir. 1mt1 han 1 ar 
Es•tden bozma Jenl Pazartesi gtla8ndea 
tramva1 arabaları itibaren batlııor 

T «riibe ;,..;,,..-,__.__ -: ._ __ .........,....,U&'._. ~- -'"' Hayran. miilıatebMile tatil bUı.. 
ftY 1&t..J.mam tecriibeleri firk-tn nan anek•-•-- ._ ..... ...: ei .. ğ .::..a-. 
mınr.&k aöriilznüttür. Bunun için bu cakw-. y;r,:; ~~;;...-; 
arabr.'um çoialtrlma• IMarrii: et- beli dün •lctam ve bu ..a.b ~ 
mifrir. lerine clönmütl=rdir. 

r.Li .......... eneJa Be,oilu ~t- u.e ve orta mekteplmdeil: ..... 
bndu itletilecektir. Şirket a~io imtihanlarm yapdm._. ~ 
fimtı1ki teliletile bu arabalardan ee- aüoi:.ndeo itibaten beth.....utır. 
nede dört tane 18Pllbilıaceii •nlapl. B:.oıene hmawier Jmi vazoluaiı:ia 
11Uf11J'. MUIH dahilinde yapWakbr. eum. 

için muallimler mektep iclarelnile -. 
ıwta bulunarak imtihan ,Ulüü ...._, ....... 
bit etmitlerdir. imtihan ~ 
de Pi opamlan mektepler ... , o 
yapıbmtpr. 

8'1ndan ... ene) bir bllD ... 
mektep ve Un.~ ..... 
lan talebeyi ,...._ etmitl••· 
yok11tmalarm awnumiyft)e çek iJi-. 
ticeler wrdiil ~_. 

bu eeneld hwtaat m.~ ... 
lebeta mfitküllta afftP'NWW 
mek 1IP idarelerince br.zı tctlııat .ı.a.; 
mıt o. Muallimlerimti"anlul. tiiJel:;e,. 
nin hftberdar o1 ~il Dllilb~ 
lı:en-t denleti dnJv1inc\e ~ 
lerdit. 
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t:){i ze 1J1k Doktor 
• 

verıvor. 

BA v ANLAR G=-=~~u:u::-~:. 
catmm ..u.rt1l oenplanm bu •Utunda bulur WDU&. Bu OIY&plarr Parlate &Dlapılf bulUD 

utumua ıo-ıwc aıOu•11111 ••rmekı.dir. GQ MIHl'nlzt DOkaD blralcu kU8Ul'tu'mna blrıe 
llSIDJL 

- 3 9 - ğiliz. Boyanmacbklan halde güzel 
Beylerbe~ Emine imza•iJe 80 - olan kadınlara her zaman tesadüfe-

nıluyor: dilebilir. Fakat muhakkak olan bir 
"7'11wletlerinM9 faila fHN"G lllll'/etle • teY vana o da. iyi boyanan bir kadın 

cek kwdar Z#mgi• dıeğilina. JI aama/U. boyaıuruyan bir kaclrndan çok daha 
fl&fll6 da UirG/ edeyina iri~ boya air- güzel olduğudur. Meseli biraz ruj 
mektft tltJ pe'/c 1&oflatamtyo"4m. Birt.aa konmaınıt dudaklar, Wmm yüzü· 
pMtirG rirmekld Ud'fa edty°"""' Braa nü eoluk ve renkaiz göeterir. Eğer siz 
arloadafJanm boyolı olmıya11 bri 1co - boyanmayı bir zihniyet meselesi te
"*" htçbir ııoman ~ olamıyac:a- likki ediyoramz bu pyet yanlıştır. 
Ut• Wia etliyor'lıa:r. Sü t1e derttttilt Bir bdmm güzel görünmeje c;al1'-

Cevap: ması, güzelliğine dikkat etmeai en 
Boyanıp boyanmamak. airf bir tabii bir harekettir. Mübalip etme· 

zevk ve buan ela premip meselesi- meli prtiyle ve itina ile eürülmüı 
dir. Biz. boyanmıyan kaclrnm muhak bir boyanm ise, kadına güzellik ver: 
kak çirkin o1duhnu iddia edtt.ek de-1 di~ muhakkaktır. 

Bu •k•am SARA V Sineması 
Cöetermeie beth,acaiı ve 

MAURICE CHEV ALIER n EL V JRE POPESCO 
nun eon temeil1eri olan 

Günün Adamı 
Şen. nükteli, eevimli fi1mlerini görmek &zere kopeak halk kütleleri 

tarafmdan muhuara aJbna almacaktv. 
ilaveten: FOX JURNAL'da aabık lngiliz krab 8 inci Edvardm hu· 

euıi hayab; Moda: En son auvare modelleri. 

24 kinunuevvel Noel ve 31 Gllunuevvel Yıloatı pceleri 

REVEVONLAAI 
ıo n llezırıanın•z v• 

Makslm ve Garden 
daminr lokantalannda tofra.larmu• temin •diniz. Her iki danainı 
•Jlll ~an altmdamr. Aym eileocel.r •JDI Jemelds, alrülmemıı, 
numaralar, kotiJGDlar, kıymetli bea)'eler bü,;ık silik lll'llh.nWeri 

konfeti " aerpantiler ... 
Hmast taam fiatlan: MAKSIM'de 400, GARDEN'de 500 kurut 

Ankara hattı 
takviye ediliyor 

Vol<-uluk mtlddetl 
daba kısalacak 

Ankara • 1ıtanbul araamdaki treıa 
yolcuh:ğu rnüdl~tinin azaltılması için 
Devi "t demiry')llamım çalışmakta 
oldugu mahimu -\ur. Mevcut hatta 
daha fazla aünt ~ katar yolculan
nm iıtirahatini temin içlıı demir tra· 
versl '-i ağaç traversleri~ değiftinn~ 
İfİ liı hayli ilerl~ttir. Bu şekilde 
Hayoerpapdan 1zmitteoki Dil iskele
sine"~ Eakifeh:.-..Jen Ankaraya kadılr 
.;ravenlerin çoğu ağara tahvil edil-
11Uf ve raylar d~tirilmiftir. 

Dil iskelee~nd~ Eskifehire kadar 
n!o.n bun eski fekiMen ~br. 
Nt.fil' vekaleti Ankara hattmm ima). 
muı için Adapamn • Bolu üzerinden 
Ankaıaya yeni 'e eTt k188 bir hat ya
pılmasını tetkik ettiğinden bu 1unnm 
yenilenmesi \ti fimdiJ;Jr geri buakd· 
mqtlr. Devlet d"!miryollan mühen· 
dislcn yeni hat üzerinde tetkikat 
yap.naktachr. 

Devlet demirvntlannm Almanya. 
dan yeni alclrğı 1okomotiflcrle vagon· 
lar Ankara ile İ"'tanbul arasında ça· 
bştml"Nlğa ~lsırunqtır. Bu lokomo-

l tiflcsrir normal eüratleri eaatte 180 
kilometredir. 

Balkan devlet banka· 
ları mDdOrlerlolo 

içtimaı 
Balkan anta~t-na dahil dört mem

leket Devlet hankaıan mi!.hirlerir,in 
toplanacafmı T\Zlnqbk. ru toplu· 
b dün Ati nada Yunan milli bankn
emcLı yapdmqtır. 

HABER 
Memleketin kültürüne hizmet 

etmek maksadile 
1 ikinci kAnun &987 tarihinden itibaren 

Lisan dersleri 
Vermeğe başlıyor 
1000 Kelimeyle tertip edilen ve kendi kendilerine pratik liaan q.. 

renmek metotlarmm en mUk~meli olan bu takrirleri, dilimi• 
memleketimizin tanmmlf lisan hocalan tatbik etmişler&. 

Kendi kendllarına 

Fransızca, Almanca, lngilizce 
• 

Ôfreamelc latiyenler bu denle.i takip etmelidir. 
Her lisan 90 denten fazla ıürmiyecektir. 

Memurlar ve askerler 
Oç ayhk abone fiyatı olan -400 k\U'Uf üz.erinden " 1 O iakoDto 

görecekler ve bu miktan aybk miia.,; takaitlerle de öcliyebi1eceklerdlr. 

Apjıdaki karneyi veya bir suretini doldurup s6nderinlz: 

Wm ........... okunaklı olmalar. 

HABER gazetesi 
ISTANBUL 

Gezetenlsln P'renetzce, lnqlllzoe, AlftUlnU l•> llNn 
der•l•rln• d•v•m ıoın abone o•uroru111. aırınoı 
teksat olen t20 kurut il• glnder•lmltUr. 

Adre• ı 

imza 

(•) Takip etmlyecellnb den mimle rini çbiniz. ilk içtimada para vazi~ti ~11. 
miiftür. Bundan eonra Be1karaian"' 
!!_...___~ L--..&1 -----·• .. •••••••·------,·-·---------_.,. •u.auı münue:ıcmeri gôri.'ıülecf'k· ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
tir. ' i ı 11m111:m:ıır:::. 

ıson2güo 
26 AranJ'O&aY RbJko 

i Çocuk çlngenel 
Orkestrası 

Halkımızın eevg ·l -•I 
MARTHA E GGERTH'ln 
e, son ve en güzel fllml 

Partsll ŞantUz 
MELEK Sinemasında muvaf'fakı• yet:ıe devam ediyor ICayrt muamelesine bugGrtden l»tl•onnıbr. 

~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!~_!~~~ YahuzYAR™~OBORC~ 
- dri.._;._...__ fepebaşı Gardende ~& ......... -...:: z ,.e Gökleri pualayan tanare)er • Dalplan yaran °UIUUill"- Kaynak 

-'-U. dolu --l:ir IOD komerSerini ftd7orlu. Bir rekorunu kıran fihn~ 99 ~- pu§A" •• re daha ıörüp ~ &natmı i c o NAN M A a EL ı v o R 1 1mçmnaJllUL uzak ,.er1en1e ı Çölde Bir Türk Genci 
Memleket.. ş.ef .. Bayrak. Vuife üini bütün püllere aplpyan 1 ranlar: Saat 17 ele tekmil DUIDllA-11 -.ğleııce. Nete . Kahnunanlık. A,k. eertıüzett ve NEFiS TORIC 

bü,.ok bir pbe.er. larla birlikte MATJNE mueikiai 
RUBY KEJ ı rn. DICK POWEL. LEWISSTONE Fiyatlarda zam İ p E K Sinemasında harikalı 

S AK A R V A (Eald Elhamn) Sinemaamda yoktur bir ::'~~-:.~:~~retle 
~:1-B~~~~~~~ili~~~~r • nııuı~ ~n~~~nLl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Atatürk.ün irat buyuıd~Jclan 80D nutuk 2 - A.nk:u-ada curnhuri· p z t • s 

yet b..yrammcla yapılan M118UBM ,..mi ll"Qt. ~ • a 1 u n g u r ... 
Nafia vekAletinden: e·· ··k d "' 

161kinciklnun 1937cumarteoi pu .... ı ••de Ankarocla Nafia uyu ve a programı 
Vm•leti malzeme ebdtme koad8Jonu odaamda 55640 lira muhammen C C t ) 
bedeli30puçaateıy~ tezsaiunmka.,.ıı zarf uaulü ile eluiltn•eei yapılacak uma, umartasl ve Pazar (ma ine, suvare 
tır. Mu.allat temim,t 4032 liıadır. F iyatlaı da mühim tenzilat 

Ekailtnıe f81'bW•'~ ve teferruatı Ankara Vekilet malzeme müdürUi- Rwnazancla aöateıdiii nu.oaralcsrm en ınühimleriru takdim edecek "e mÜ§teıilere ücrets=7. hediveJer 
i6Dden 278 kW'Uf mukabilinde venlir. takdim ederek 

lateklilerin teklif mektuplanm rami gazetenin 7/S.'1936 tarih Vt>; - •••• Sırlarını ifşa Edecektir -
3297 ayılı ·· humt.b çıkan talim tnam öre Nafia V"klletinden abn· 1 Localar 1 SO - 200 balkon "*e birinci 40 talebeye 25 mevki 30 tal~ 20 [umumi duhuliye 201 ayın 9' 

' 

nue .. eahh"tliX.: ! 1 ___ ."'
1 

b. ü~kye 816 lk" cikA 1937 cu sevgili miifterilerimim N'ZU lannı yerine getirdiğine kani olan mü eaaeaemiz bu fU'l&tı kaçın'IUDll 
iDii me.zeme mut ; •• vesıwı e ır te m anun •. .... ma"· larmı kendilerine ta,,.s,ye eder. 

te8I giinil mt 10 a k:u:lar Ankarada Vekalet m•lzeme müdarlugune ver· J • F E R A H s 1 n e m a d a 
meleri IAmndır. (19Z3) (3276) 
-------------------------------------~----, __________________ .;.__ ____________________________ _..;./ 
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Mikl Afrikada haydutlar cesinde 



Aferin 
delikanlıya! 

Tonton Amca 
sesinin pek 

güzeo oD~huığuıroa 
kaınıftdDır 

- Allo ı Samiye! Sen misin? Bu a.k· j 
şam sekizde mi buluşacağız?.. Hayır 

mı ? Niçin? Annenle babanla beraber 
mi çıkacaksın? Of, bu ailen de, ne be
ıa... Eğer benimkiler, seninle rande -
vumuz varken beni meşgul etmeye 
kalkışsalar mutlaka bir behanesini bu 
luı; ellerinden Jcurtulurum ... Sana kız
dığımı mı sanıyorsun?.. Yok ca.nmı ! .. 
Mo.amaf ih bir şey vermek istiyordum 
da onun için üzillüyonım ... Tabit, ta -
bü ..• Yarm da olur ... Sen her şeyin ça
resini bulursun ... Vermek istediğim ne 
mi? .. Bir piyanko bileti... Yarın sabah 
çckileock .. Yok, hayır .. BUtün seri de
ğil, bir seferlik... Eh, ne yaparsın' 
Elden o kadar geliyor .. Numarası mı? 
Vallahi farkında değilim .. Bilet cebim 
de .. Dur anyayıın... Pek ala, madem 
ki acele etmiyorsun, yarın söylerim .. 
Altıda in§allah birleşiriz. Beraber :·e
mek yeriz, sonra da sinemaya gideriz 
Yok camın, kızmadım, üzülme .. Seni 
görmediğim için müteessirim ... İşte o 
kadar" • • • 

Pertev, Samiycyi muztarip bir aşk 
la seviyordu. Genç kız, bir bankada 
daktfloydu. Çoktan evleneceklerdi. Fı.ı. 
kat oğlanın ailesi bu izdivaca bir tür
lil razı olmuyordu. Son derece eski ka 
falı, muhafazakar oldukları için "b•J 
derece serbest,, hayatını kazanan bi!' 
Jı:ızm kendilerine gelin olmasına rıza 
gösteremiyorlardı. 

Delikanlınm çalıştığı dairede mü
dllrler de !ertti. Onun böyle bir metre
si olduğunu farketmiş1er, kendisini 
h&fif meşrepli saymışlardı. Aklı ba
tında, iyi aileden bir kız almasını, ba· 
kes naalhat ediyorlardı. 

Samiye ise, Pertevi sakin ...,,,. $8Aelı 
bir &§kla eeviyo~u.. -o gayet munta
um ve mi.kul bir kı7.dı. Kalbinin ve 
hayatınm biltiln ialeri bir tasnife ta
bi tutulmU§ gibyidi. Delikanlmm keP
disiY.1ı evJenezniyeceğizıi şrtıj anla • 
wraıvt?.·~ buna lttzumtmtTaıı !Ula 
da üzUiıntiyordu. Şimdffik beraber ya
§am:ılan, onu sık sık görmesi kendi
~ teselli ediyordu. Bir insan, ölii
mUnu bildiği halde nasıl mütemadi
yen bu akıbetten ürküp durmama, 
genç kız da ay:nlacakla.ruu bilmesine 
rağmen bu mUnasebetin kısır netice-
8ini her gttn düşünerek kendini üz-
ın.Uyordu. • • • 
E~esl ~abalı öğleye doğru kalkmış

tı. Gıyindı. Odasına yemeğini getiren 
hlzrnetçJ, gazeteyi de kendisine uzattı. 
Pertev, lakayt gözlerle birinci sayfa
:ı:un serlevhasını okurken, ansızın 

"K~an numaraların iç sayfalarda,, 
olduguna dair ilana l'a8ladt. 

.. Mihaniki bir hareketle kalktı. Dün
ku e~biselerinden cüzdanını çıkardı. 
Samıyeye aldığı biletin numarasmıı 
baktı. _Ye sonra, gazetenin iç sayf&S1-
nı ~evırerek rakamları gözden geçir . 
m.ek .tu.ere oturdu. tı=;te 0 zaman, blr
denbıre hayretle irkildi. Çünkü. numa
ra Samiyenin biletine aitti ... 

_ YanII§ mı görliyorum diye on kere 

Vı Dd nzna ıra mı 
hapsa hoppa 

değDDdDır 

..... 
~~~ ... --.~·--

Film yıldızlarınm hepei de öyle sa. 
nıldığı gibi hoppa, züppe ve ııınarık 
klzlar değildir. İçlerinde hanım hanım
cık olan aile kadınlan da vardır. Ho 
livut l!Inctna aktrislerinden resmim 
gördüğünüz Mis Helen Burgess yokSul 
akrabala.rmdan tam 14 kişiye bakmak
tadır. Bunlarzh arasır.da iki tane bü • 
Yük anne, b:r Cl de. hi~ evlcnmiycrel 
krz kalmış bir tane hala ve bir teyze 
Vardır. 

rakamı kontrol etti. Hayır! Hiçbir 
yanlışlık yok ... 

Büyük ikramiye çıkmıştı! 
Kızın namına fevkalade sevindi. 

Kendi kendine söylendi: 
"- Yavrucak nekadar memnun ola

cak!,, Akabinde düşündü: 
"- Acaba bu parayla ne yapar? ... 

Annesi babası rahat vermezler kL . 
Herif sarhoş, kadm kumarbaz.. Ben 
kendilerini tanımıyorum ya... Onuo 
söylediklerini tekrarlıyorum. Paramı 

iki gilnde yutacaklar .. ,, 
Kalktı, ıslık çalarak aynanın karşı · 

sında traş olurken düşünüyordu. 
"- 5000 lira da az para değil... E

peyce işime yarardı... Samiye de be · 
nim sayemde rahat ederdi... Kendime 
bir otomobil almm .. Beraber gezme
ye gideriz. .. Plajlar, yapılıyor ... Kil . 
yos, Altınkum... Florya.. dolaşıp du -
ruruz. Boynuna bir rönar istiyordu. 
Hemen onu alınm... İşin kısası, bifot; 
benim elimde ... Diln akşam gelseydi, o 
na verirdim ... Mademki gelmedi, ka-
bahat onda ... Ben onu severim. Fakat · 
MOO lira da az para değil.. Durup du
rurken kim kime bu kadar para hedi
ye eder? .. Alem duysa, güler bana. .. ., 

Bileti cebine soktu. 
Dairede herkes piyankodan bahse

diyordu. Arkadaşlardan birine beı; 

yüz lira çıkmıştı. Adam, gUlerek : 
- Bir rakı içeriz? - diyordu. 
İkindiye doğru, Sam.iye, her .zaman-

ki Adeti Uzere, Perteve telefon etti. 
Muhavere eenasmda sordu: 
- Acaba. piyankoda kazandım mı! 
- Bir ,,ey çıkmadı yavrucuğum. 

Beş para bile yok. .• 
rwf!"9 km kuıl&h& attı: 
- Kabahat aeııde ... Beni fazla !evi

yonun da ondan!... Akşama görii§il
rilz ! 

Fakat o akşam Pertev, gene; kızb 
buluşmaktan hiçbir ı.evk duymadı!... 
tolM9. ilikiDti', ~cnıbljM ,.. ... 
dı .. Bu aldatma işini karşumı°aakliıln 
farkettiği vehmine kapılıyordu. 

Birkaç rün sonra, genç kız, sevgili
sin.in halindeki değişikliği f arketti: 

- Nen var? Bir şeye mi canın sun
lıyor? 

- Yok canmı ... Nem olacak?. 
Delikanlı parayı bir bankaya ya.tır 

mıştı. Bir an §()yel düşündü: Samiye
ye diyecekti ki: 

"- Sana müjdem var. Annem ba. 
na para verdi, bir otomobil alacağım!,, 
Fakat hayır! Beklemesi daha doğruy
du. Çünkü piyankonun merinden pek 
az gün geçmişti. Ya Samiye işin far
kına. varırsa? ... Daha sonra.. Dah1 
sonra.. Kllrk mUrk de daha sonra ... 

Asabi hali hala devam ediyordu. 
Samiyeyi her gl>rüşte suratı asılıyor, 
ta.vn değişyiordu. Genç kız, bu ta.hav 1 

vUlü bir türlU anlıyamıyor, boyuna 
soruyordu: 

- Nen var? Artık beni sevmiyor 
musun? 

- Yok güzelim ... Ne demek? .. 
- Aman ne soğuk cevap veriyor-

sun? Baştan savar gibi.. 
- Niçin efendim, .. Hayır.: Hayır. 
Nihayet bir gün genç kız artık ta

hammül edemedi. Apartımanın kapı. 
sıru vurarak dışan fırladı. 

- Bıktım artık ... Sanki bir kabahat 1 
işlemi§im gibi mütemadiyen bana su- ---------------
rat uıyorsun ! Nemrutluğunu çeke
mem ... Ne yaparsan yap ... Ben gidiyo-
rum. .. 

Delikanlı, mini olmadı. Samiye, gün 
lerce bir haber, bir telef on, bir mek
tup gelir diye umdu. Biraz ağladı, bir 
az inledi. Ve kendi kendine, mütema
diyen: 

"- Ne oldu? Anlamıyorum. ki ... ,, 
dedi, 

Onu en üz.en mesele de buydu: Ar..
lanıaYlfı ! 

. Pertev, otomobil almadı. Bir mild -
det sonra. annesinin intihap ettiği 
komşu küçük hanımlardan biriyle ev. 
lendi. 

Aile içinde onu herkes nümune ola
rak gösteriyor, ba§ka gençlere: 

- Bakm Pertcve ! Bu genç y~md!l 
azıcık m~iyle birkaç sene zarfındc1 
beş bin lira para biriktirdi. Aferin de l 
lik&nlıyar Nakleden: Hatice Süreyya l 
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Sul11ln tıf' Nf'sn9al Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Ba1ıltl•t• qer (VAK iT) matbaa11 

Vazan : Niyazı Ahmet 

385 sene evvaı bugUn 

Kardlnau aotmuş yeırDn<dlen 
yaıraıenaıraK öD<dlltlıırüUdlü 

Kendisini UldUrenlerin yedisi de 
cezalarını buldular 

Ulame paşa bin litş yıiz kiti ilef dınal, katiJınır. verdi~ı ka ~ dı imzala. 
Lippa kalesine kapatıimış, etrafı sarıı-ı ınak üzere t!ğ:ldiği sır lrla ı • tıp ıı.~ı atu 
m ştı. hançerini çı!<21 dı birı tö~:a. ne di~er 

Paşanın vaz:yeti ~ok ;c.ti:H1i. Ku; uoğazına oıın1k üzere . ı i -::IMfa salladı. 
ıulma imkam yoktu. Etnftan hiç bırı Kardin:u · 
erzak gelmiyordu. Kedi ve köpek - Aman Meryeı:ı a"il. D:ye ba-
yernek mecburiyetin,•e kalmışlardı. 1 ğırdı .. 
Ulame :-.ış~. Martinociye .>ir meYtup Kapıda .ı t!ırerken bir u111ğın manı 
yazarak, 20 günlilk cıir mütareke ve :Jlmasından dolayı ge:; Jralau2 bulunan 
kaleden ıoerbest olar:\k çık p gitmesi- Pallaviçini tam bu esnada odadan içeri 
ne müsaade etmes!"li iste1~. Osman!: girc!i Kılıcını çekmişti. K:ı:-d1•1ahn bap 
paş&t.ırun sözU yerine getir•ldi na vt:rdu \e yarcİı.Sopez de •uaiyetinde 

Ulame'nin , kııi ~uen 'ü tığını ha- ki !spanyollcırla edaya girdi.Kcırdinal be 
uer alan ılügmanları, yolJ.· pusu kur- nüz ayak üzerinde duruyordu. Yeni 
du ve tiddetli bir h!lt-ı.:ma geçtiler. Fa- girenler, t:ifenklerini ~erine boplttı• 
l:at canlanru diflerinr. takm.f bulunan lar. Latince: 
Ulame adamlan, kaci: bir tı.rbe tutu~ - Ne yapıyonunuz, k:ırdeiluiaı .• Di 
tular. Dilgman kum.ı'ldanbnndan bin ye yilzlerine bir daha, fakat ıon defe bak 
öldürüldü. Diğeri yatalandı ve Ulamc tr. Sonra: 
Un Uç yüz ki§iden a:1cak üç yüz kiti - İsa, Meryem.. Diye mınldana-
ile kurtulabildi. rak yere yıitJdı. 

• • • İhtiyar Kardinal tam attnuı yerina 
Kumandan Kaı~do, Martinoçi den yara alarak can vemıiıti. 

nin Oımanh kuman.J.ınlar• ile cizli· • • • 
den cizliye görUşm~kte olduğunu ha- Hayatta pek u cinayet cenm ka .. 
beratımı ve bunun Bnilnu almak için tır. Kardinab yedi kiti öldilrmil•tU. 
ne gibi tedbk almak llzım geldiğini YeC:iıide ctzaamı buldı. • Palayi~ 
Kral Ferdinır.d'a ıormuıtu. Aldığı ce- o ıene Türklerin eline düttü. ijldilrlll· 
vap: dil. K&tip Antunn Feraryo katil ol 

- Cez&IIlU veriniz, dedi. dutu hakkında verilen hükümden ıonra 
ıssı yılı 18 ilkkicıun gilnil, 385 Piyemonte de idam edildi. Monito'naa 

t1ene .evvel bugUn, K•'.5talck·nun kitibi Senjermen'de bqı kesildi. Skara lııloça 
Ar.tonyo Feraryo bir kağıt vermek üz~ parçalanarak öldürüWi. 
re Kardinalm oduınl girc!i. Martino- Kardinalin kula(mı keımı~ olan 
çi yalnız bir gömle~ ile kürklü bir diğer biri bir kavıada sağ elini kaybet. 
hırka giymif oldufu balde bir masa- ti. Kampeçyo, kral Fcrdinand ile avla
ıım önünde idi. Maunm U1erinde bir nırken azgın bir yaban domuzunun e
dua kitabı bir hokka , b~ çalar saat line düıtU ve parçalandı. Ferdinand'm 
Lir de hatıra dJteri bu!\tnuyudu. Kar-, gözü önünde ... 

Eseri hazırllyan : Nüzhet: Abbas 
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PENAL Ti VURUŞLARI: 

Top vuruluncıya kadar yerindcr, 
kımıld:ımamck mecburiyetinde oleı 
kaleci için penaltıları kurtarmak 
hakikaten çok zordur. Penaltıdaıı 
gol olmaması, kalecinin müdafaa • 
sından ziyade, penaltıyı çeken o · 
yuncunun hatasına bağlıdır. Ay11· 
zamanda penaltıdan gol yiyen kale • 
ciye de kabahat bulmamak icap <'· 

eler. 
Bazı kalecilerin penaltıyı çeke 

cek oyuncuyu sinirlendirmek için 
topu muayene, onunla konuşmak 
veya gol direkleri arasında yer alma. 
dan türlü türlü antikalıklara mii· 
racaat ettikleri görülür. Bunlar 
sportmenlik ruhuna mugayir ha· 
reketlerden olduğu için hiç bir zamarı 
§ayanı tavsiye değildir. 

l 

Penaltı çekilirken kaleci top tanı 
bir cephe almalıdır. Bazıları tam 
da sağ yahut sol etoinağcşzest~nJ 
kale direklerinin ortasında, bazılarıl 
da sağ yahut sol direkle aralannd." 
daha çok mesafe bırakırlar. Bun J 
dan maksat penaltıyı çeken oyurı· j 
cuyu mutlnk surette bu açıklıktar. 
şüt çekmeğe icbar etmektir. 

Bizce en doğrusu kalecinin direk· 
lerin tam merkezinde bir yer alma~: 
dır. Şütün cekileceğini tahmin etti· 
iJiniz tarafa dikkat ve ihtimamla plor 
jon yaparak bundan ötesini talie ter· 
ketmekten ba'ska çare yok. Mesel.: 
nin ruhu siitii reken oyuncu ile top~ 
aznmi dikkntlc. bakarak tarz harek ... 
tini .._,···elden kestinneğe ·uğra~mals· 
hr. Şiitü hangi ayakb çekeceğir; 
Jıil~ek · de favdalıdrr. Ru takdirdr 
büyi1k avantaj kımmabilir. 

Kô\!eci pf"nalt1 rekifüken ne son 
dere ;e gevsek ne de kaskatı durma· 
malıdır. Şüt herhangi tarafa çekilirse 

o tarafa doğru lastikli bir zıpla)'lf ya. 
hut plonjon yapabilmek üzere ço' 
tetik davranmak lazımdır. 

Adaleyi yumu~al; tutarak elden 
gelen bütün gayreti sarfettikten IOft• 

ra yapılacak iş ümidi kesmemeğe kal• 
mı~trr. Top ağlara takıldığı taktir 
de, eeabı bozmadan oradan «;ık 
rak vakayı unutmak laznndır. Boy; 
lu boyunca bir plonjonla topu elden 
kaçırdıktan sonra §Ütü çeken oyun• 
cu tarafrr.dan tekrar ağlara tak:uaıcaı-!• 
ğmm da muhakkak olduğunu düf6 
nerek ilk vuruşta gol olusu kaleciyi 
liizuır.undan fazla dü~ünqürmemell• 
dir. 

SERBEST VURUŞLAR: 

iyi şiit çeken muhacimleri 
ınnda kaleci serbest vuru"larm en zi 
yade rüyeti _!letrcdilı.!ıesinden tikl
ye!çiclir ~A:rni zamanda huJm oyun., 
cularmm demarke vazi.Yetiude 
aİarak eerbeat~ •Üt çekıneleri de 
leciyİ avantajsız bir ~evkie eokaı 
Serbest vuru,u alan baamm önün 
zincir srlhi diplerek topu kalecinbi 
s:önnesine mani olmak '"" )~111 bir 
tabiyeclir. Hasma •ütünü çekmek tf.ı
zere bir delik bırakmak ve onu ı 
nü bu delikten çekme~e med;>ur 
mek çok i.vi bir tabiyediı. Muka?,jl 
kunda ıütlerini çok iyi pt~e cc1Pb 
bir haaım hafı yahut muhacimi 
lunduiiu takdirde bilhassa kal"'ci 
tOPU szörmcaine rnnni olmak Y •• 

sekı:e!l bir g91~ ş__ebebiyet vennck 
mektir. 

(Deutımt t>ar) 

HABER'ln 
onzelll1c l'o"toru 
Kunonu: 



sonu 
anma arışın n 

neye varacak 
(Ba.1 tarafı 1 incide) 

dra deniz anlaşma;>Jnrr 2 1 inci mad
desi mucibince tekaü::l.! sevkedilmesi 
lazım gelen beş kravözıirü '1-ıizmette 
alakoymak fikrinde oldı1öu:m ı·esmen 
Amerika ve Japonya:ıa bil..:ireceğini 
söylemiştir. , 

Samuel Hoare, İngiltere hükume
tinin bu bapta Amerika ve Japonya 
ile noktai nazar teatilerinde b11lun
muş olduğunu, Amerikanın ,ayet bu 
beş krovazöre Büyük Britanyanm 
emniyeti için ihtiyaç va·sa hiçbir iti
razd:l bulunmayacağı cevabını verdi
ğini ve Japonyadan he:ıüz cevap gel
memiş ise de bunun dtı müs:ıit ola
cağı ümidinde oldu~nu ilave eyle
miştir. 

llvrupa, aUngU ormanı halinde 

manyamn müthiş silahlandığını, Rusya
nın ise, bilhassa hudutlarının genişli

ği nazarı dikkate alınırsa, gayet az si. 
lfihlandığmı görürüz. 

Almanyamn nüfusu, bu 7 büyük dev
letin mecmu nüfusunun yüzde 11,8 ni 
teşkil eder. Halbuki, askeri masarifi 

umum masraf yekununun yüzde 41 ri
dir. Rusya ise, yekunun yüzde 29,8 ini 
teşkil eden nüfusile, masarif yekiinunun 
ancak yüzde 28 zini harcamaktadır. 

Amerikadaki nisbet şudur: Nüfus 
yüzde 22,5 askeri masarif, yüzde 8,8 
Japonya: Nüfusu, yüzde 12,3, askeri 

masarif yüzde 2,6. İngiltere: Nüfusu 
yüzde 8,3, askeri masarif yüzde 7, Fran 

sa: Nüfusu yüzde 7 ,4 askeri masarif 
yüzde 8,1, İtalya nüfusu yüzde 7,6, 
asked masarif yüzde 6,6. 

Bef dnklkada 150 bin llra 

TIABER - Akşam postası 

Sancak 
etrafında 

müzakereler 
( Ba:ı tarafı 1 inci.de) 

ginin içi gene kırmızıdır. Bayrak ay
nen Türkiye bayrağı ölçülerindedir. 

Cemiyet, şubelerini açmıya başla -
mıştır. İlk şube Dörtyolda 200 e ya
kın Hataylının iştirakiyle açılmıştır. 

Bu münasebetle büyük merasinı yapıl
mıştır. 

Sancakta tazyık berdevam 
Sancaktan gelen haberler Sancak 

idaresinin Türklere karşı tatbik etti
ği işkence siyasetine tekrar merha • 
metsizce başladığını göstermektedir. 

Sancakta ileri gelen Türklerden on 
kişi yeniden tevkif edilmiş ve bunlar
dan biri mahalli idare memurları ta
rafından atılan dayak neticesinde ö -
lüm derecesinde hastaneye kaldırıl -
mıştır. Bu soydaşımız ümitsiz bir hal
dedir. 

18 Birincikanun - W3G 

Akdeniz meselesinde -ta ya ile lngiltere 
nihayet anlaşdı mı ? 

lngiliz Hariciye Nazırı şimdilik 
izahat veremiyeceğini söyledi 

ltalyanın Aiman nüfuzundan çev• 
rilerek F rans:ı ile Ingilterenin bitaraf· 

lığına iltihak edeceği ümidi izhar olun 
maktadır. 

Havas aj•msına nazaran Ingiltere 
ile İtalya Akdeniz için muvakkat bir 
anlaşma yapmışlardır. Ancak şu se
b~plerden dolc..yı bunun resmen ilan 
edilmemiş olduğu ilave edilmektedir. 

1 - İngiltere ile ~talya Adisababa- Avam kamarasmda izahat 
daki sefaret meselesini halletmek ar- Avam Kamarasında bu hususta so· 

zusu~dndırlar. Bu me~.ele hali hazır- rulan bir suale cevaben İngiliz Hari
da Londra !le -Roma arasındaki mü- ciye nazırı Eden demiştir ki: 
zakerelerin mevzuunu teşkil etmek- ··- lngiliz ve ltalyan hükumetleri 
tedir. 

ı arasında noktai nazar teatisine de· 
2 - ngiltere, kendisile ltalya ara-

r ıansada toplantıl.ırmı yapan ra
dikal sosyalist fırkası icra komitesin
de eöz söyliyen F rans'Z Harbiye na
zm Daladier F ransamn içtimai ve 
harici vaziyetini canland:rmış, yakın
da refaha kavuşulacağını ümidini iz
hardan sonra demiştir ki: 

sında !spanya meselesi yüzünden hiç V"\m edilmektedir. Ancak §İmdil;k 
İşte şayanı hayret birkaç rakam da. bir ihtilaf çıkmamasından emin ol- be mesele hakkında beyanatta buh-

ha. Gözden geçirdiğimiz statistiklere is Gelen malumata göre hariciye ve· mok istemektedir. 

Parla mUzakerelerl 

tinat ederek, yedi büyük devletin, harp 
kil~~Tu~~M~~~a~~~------------------n-~_c_a_k_v_~~~~e_t_t_e_d~e~i~i=li=m=·~··~--

"- Avrupa bir süngü ormanı ha
line gelmiştir. Dünya l:m sene tesliha
ta 200 milyar tahsis etmi~tir.,, 

MUthlf slllhlanma masrafı 
Deyli Hen.ld gazetesinden: 
Yedi biiyük devlet, silahlanmak için 

1934 de sarfetmiJ oldukları parayı, ha· 
lihaztrda bet misline çıkarmışlardır. 

umumi katibi Numan Menemenci oğ-
haznhğı için günde 6.5oo.ooo İngiliz 1i lu ve diğer heyet !lzası Fransanın da-
rası (Türk parasile tahminen 39 milyon veti üzerine Antakya • İskenderun ve 
Türk lirası) ve dakikada 4.400 İngiliz havalisi meselesini görüşmek üzere pa 
lirası (bizim para ile takriben 30 bin zartesi günü Pariste bulunacaklardır. 
lira) sarfettiklerini anlayabiliriz. Heyete Cemiyeti akvam daimi murah

Siz bu yazıyı okuyuncaya kadar, bu 
devletler harp hazırlığı için daha 150 
bin Türk lirası sarfedeceklerdir ve bu, 

sonuncu olması lazımgelen harbin 
hitamından yirmi sene sonra olmakta
dır. 

İngiltere, Fransa, Amerika, Almanya.----------------

İtalya, Japonya ve Rusyarun 1914 deki Almanyanın 

ha.smıız Necmeddin Sadık da refakat 
etmekt.edir. B u g ü n 1 e r d e Pari
se gidecek olan Fransız büyük elçi.:ıi 
Ponso hareketini tehir etmiştir. Pa -
risteki müzakereler esnasında Sancak 
meselesi raportörü olan İsveç harici
ye nazın namına tsveçin Paris sefiri 
bulunacaktır. 

askeri mesarifinin mecmuu 442 milyo:l • 

ıngüiz lirası idi. (Tahminen 3 milyu lsvıçre hududu-
Sanca§a gidecek mU.şahlt 

Heyet 

Türk lirası); 1931 de bu yekQn 563 

milyona çıkmıştır. ( 3milyar 700 mil- na asker 
Cenevre, 17 (A. A.) - !skenderuna 

gönderilecek mü.~idler komitesi 
İsviçreli, bir Hollandalı ve bir Nor
veçliden mürekkep olacaktır. Alaka -
dar hükumetler bu müşahidleri şark 
işlerini bilen revat arasından intihap 

yon Türk lirasına yakın); bugün bu ye. k• 
kfuı 2 milyar 290 milyon civarında. sev ıyatı 
dır. (tahminen 18 milyar Türk lirası). 

En mütearnz üç devlet: Almanya. 
İtalya ve Japonyanın bu husustaki deri11 
ketumiyetlerine rağmen, bu yekUnun a
ağı yukarı doğru olduğunu zannediyo. 

ruz. 

Askeri mesarif listesinin başm'da Al
manya gelmektedir: 

1934 de 95 mı1yon İngiliz lirası (680 
milyon Türk lirası), 1931 de 42 milyor. 

1936 da 940 milyon, İngiliz lirası (6 
milyar 204 milyon Türk lirası) .• 

Rusya: 1914 de 92 milyon (644 mil

yon Türk liruı), 1931 de 134 milyon, 
1937 de 185 ınilyon. 

İngiltere: 1914 de 72 milyon, (500 
milyon Türk lirası) 1931 de 92 milyon 
1936 da 161 milyon. 

İtalya 1914 deki 37 milyonluk (250 
milyon Türk lirası), masarüinc muka. 
bil, bu sene 150 milyon sarfetmiştir. 

Ve nihayet Japonya, 1914 senesinde
ki teslihatına ancak 19 milyon (130 mil 

yon Türk lirası) masraf ettiği halde, 
1936 da bu yekilnu 60 milyona (400 mH 
yon Türk liraama çıkarmıttır. 

Habe§ harbi dolayısile yapılan fev· 
k<ılade masraflar, İtalyanın senelik 
masraflannm hesabını bilhassa güçleş. 
tirmiş tir. 

(Bll§ tarafı 1 incide) edeceklerdir. 
Berlin: 17 (A.A.) - Merkezi Stutt- Hudutta tedbir almıflar 

gartta bulunan beşinci kolordu garnL Haleb, (A. A.) _ Havas bildiriyor: 
zonlarına yeni takviye kıtaatı gönderil· sancakta sUktin hüküm sürmekte • 

miştir. Bu takviye kıtaatı, Alman ordu- dir. Bununla beraber, muhtemel hadi
sunun miktarını 36 fırkaya iblağ etme. selerin önüne geçmek için, Türkiye -
ği bur olan askeri kanun kadrosu da- Suriye hududunda emniyet tedbirleri 
bilinde beşinci kolorduyu takviye mak- ittihaz edilmiştir. 
sadile gönderilmiştir. Suriye meb'usları Arap ve Türk a-

Askeri kumandanlığın ötedenberi der halinin intihap mücadelesi esnasında 
piş etmekte olduğu bu tedbirler, anor. iki kişinin ölümüne ve 20 kişinin ya.-
mal mahiyette değildir. ralanma.sma sebep olan hadiselerden 

Almanların resmi tekzibi dolayı müttefikan müteessif bulun -

B 1• 17 (AA) . maktadırlar. er m: .. - D. N. B. aJansı 
bildiriyor: Fransız gazetelerl na yaz•yor? 

Bazı İsviçre gazeteleri Almanyanın 

İsviçre hududunda tahşidatta bulundu
ğunu bunun da tecavüzi maksatları ta-

zammun ettiğini yazmaktadırl<!r· Bu 
şayialar enternasyonal havayı zehirle. 
mek ve Avrupa efkarı umumiyesini tela 
şa düşürmek için uydurulmaktadır. Sa
lahiyettar Alman mahafilinde bu ha
berlerin baştan başa asılsız olduğu be. 
yan edilmektedir. 

Alman iktisat nazırına göre 

Sancak davamız etrafında şimdiye 
kadar ısrarlı bir sükut muhafaza e
den Fransız matbuatı meselenin mil
letler cemiyetine intikalinden sonr1 
hararetli neşriyata başlamışlardır. 

"Le Journal,, Sancak meselesinden 
bahsederek diyor ki: 

"1934 senesinde biz Fransa ile Tür
kiye arasında mütekabil yardım misa-

kı aktedilmesi hakkında vukubulan 
tekliflere karşı kulak asmadık. O va

kit yapılan bu hatayı tamir etmek i
çin henüz vakit geçmiş değildir. Bu-

günkü Fransız - Türk ihtilafı bu ci • 
beti nazarı dikkate almak için bir fır
sat sayılabilir.,, 

ispanya 
Moskova 17 (Radyo) - Madrit mil-} 

li müdafaa komitesi reisi general Mua
ha, hükumet kuvvetlerinin, gerek bir. 
çok asilerin kendilerine ilhakı, gerekse 
yeniden birçok techizat ve esliha satın 
almaları dolayısile son derece takviye 
edildiklerinı ve isyanın pek yakında 

bastırılacağını beyan etmiştir. 
Veni muvaffaklye.tıer 

Moskova 17 (Radyo) - Hükumet 
milislerinin Sandanseraya yaptıktan bir 
taarruz esnasında, isyancıların elinden 
birçok ganimet ve bu meyanda Alman 
mamulatı gaz bombaları ve gaz maske
leri alınmıştır. 

Asileri dehalata davet 
Moskova 17 (Radyo) - Hükumete 

mensup tayyareler, isyancıların mevzile 
ri üzerinde uçarak beyannameler at
mışlardır. 

Bu beyannamelerde, hükumete ilti. 
hak edecek isyancıların affedileceği, ak
si takdirde pek yakında şiddetle ceza
landmlacakları öildirilmektedir. 

Franko mUşkUI vaz;yette 

ispanyada general Frankonun müş. 

kül bir vaziyette olduğu gelen haberler
den anlaşılmaktadır. Generalin bir emir 
namesile 1931 sınıfının ihtiyat subay ve 
assubayları beş gün içinde mahalli me
muriyetlerine gitmeğe davet edilmişler 
dir. Bunlar mezkur sınıfın askerlerine 
talim yaptıracaklf\rdır. 

Hava taarruzu 

Madrit milli müdafaa komitesi şöyle 
bir tebliğ neşretmiştir: 

''Hükumet kuvvetlerinin aşılmaz bir 
mania teşkil ettikleri Baodilla mıntaka. 
sında asiler hücumlarına devam eder
lerken hükumet kuvvetlerini diğer mm 
takalarda kabil olabildiği kadar tutmak 
için asiler 24 saattenberi Madritin her 
tarafında şiddetli bir tazyik yapmakta· 
dırlar. 

Son hava muharebesi muhasematın 

bidayetindcnberi cereyan edenlerin tay
yare adedi itibarile en mühimmi olmuş
tur. Asilerin üç motörlü 20 Yunkers 
bombardıman tayyaresi ve 28 Heinkel 
avcı tayyaresi bu muharebeye iştirak 

• 
ıs yanı 

etmiş ve hükumetin 25 avcı tayyaresi 
bunları harbe tutuşmağa icbar etmiştir. 
Gert-k asilerden gerek hükfimet kuv
vetlerinden beşer tayyare düşmüııtür.,, 

~spanyadakl Almanlar1n 
zavalh alleh: rJ 

J.ondra 16 (A.A.) - Mançester Gu· 
ardian gazetesine göre, İspanyada hiz
met eden Alman askerlerinin ana veba
baları, oğullarının askeri talim ve ter
biye almak için meçhlıl bir yere gönde. 
rildlklerinden haberdar olmullardır. 

Bunlara mektup ve telgraflarını Berlin 
posta merkezlerine 1 O numara altında 
göndermeleri bildirilmiştir. 

Bu askerlerin ana ve babalarına, oğul 
larmm manevralar esnasında ölüm de
recesinde ağır )'cmıl:ır aldıklarına dair 
resmi tebligat gelmeğe başlamı§tır. : 

Almanlar bir ınglllz 
gemisini durdurdular 

Verilen bir habere göre de. Oxford 
adındaki İngiliz vapurunnun kaptanı, 
Portekiz sahilleri açıklarından geçerken 
"Deutschland,, ismindeki Alman harp 

gemisi tarafından vapurun durdurula
rak nereden gelip nereye gitmekte ol. 
duğunun sorulmuş ve bu malumat alın
dıktan sonra vapurun serbest bmıkılmıı 
olduğunu beyan etmiştir. 

City of Oxford, Yakrnşarkta hamule 
ile Liverpoldan hareket etmişti. Vapur, 
buracla kısa bir zaman kalacaktır. 

Amerika tavassutta bulunacak 

Amerika ittihadı konferansı İspanya 
milletine hitaben dahiU harbe nihayet 
verilmesi için bir beyanname neşretme· 
ğe karar vermiştir. 

Astıer neden kabul etmlyorler 
acaba? 

Londra: 17 (A.A.) - Madrit hükıl. 
meti, İspanyol ithalat noktalarının mü
rakabesi hakkında ademi müdahale ko· 
mitesi tarafından yapılan teklif esas iti. 
barile kabul etmiştir. Ancak Madrit hü· 
kümeti bu teklifleri münakaşa ve ica· 
bında tamamile reddetmek hakkını mu 
hafaza etmektedir. Frankonun cevabı 
henüz gelmemiştir. Bununla beraber, Habe§ seferi için 

sarfedilen 250 milyonun (1 milyar 600 

milyon Türk lirası) 100 milyonunu esli 
baya çıkıp, buna bütçeden ayrılan 50 
milyonu ilave etmek suretile 150 mil
yonluk bir rakam elde edersek, pek de 
hataya düşmüş olmayız zanrundayız. 

Alman iktisat nazırı doktor Şaht bu· 
gün neşrettiği bir makalede Almanya
nın iktisat siyasetini anlatarak Alman. 
ya için iptidai maddeler tedarikinin za
ruri olduğunu kaydetmekte ve Bertin 
hükumetinin müstemleke taleblerine 
karşı yapılan itirazları cerheylemekte
dir. 

Cürmümeşhut- Bulgaristandan ge ecek 
ta şampiyon! r·· k h 1 

Aldatıcı lstatlstlkler 
Listeye bakınca, Japonya, diğer bü

yük devletlerin yanında sulhperver bir 
devlet gibi gözükür. 

Maamafih, Japon halkının hayat stan 
dardrnın çok aşağı ve doğan güneş im. 
paratorluğunun diğer endüstrilerle be-

r,.. ber harp endüstrisinde de istihdam 
edilen amele gündeliklerinin çok düşük 
olduğunu unutmamak lazımdır. Di-

ğer taraftan ~unu da hatırlatalım ki, 
eslih:ı ihtiyacının memleket dahilinde 
temin edilmesi de bazı., devletlerin daha 
uruza silahlanmalarını intaç ettirmek. 
tedir. 

Japonyanın harp masrafları yekunu 
diğer devletlerinkine nisbetle az olmak
la beraber, bu yekCln Japon bütçesinin 
rüzde 46 sını te§kil etmektedir. 

Muhtelif devletlerin askeri masrafla
rını, nüfuslarile mukayese edersek, Al-

Alman setir-ini tenkit 

Londra: 17 (A.A.) - Mançester Gar 
diyan, Alman büyük elçisi Fon Ribbent 
ropun dünkü nutkunu teessüfle karşılı. 
yarak diyor ki: 

''Alman büyük elçisi daha ilk defa 
Londraya gelişinde tngiltereye komüniz 
me karşı gülünç bir serbesti ile muame
le ettiğini beyan ederek bir ders vermek 

istemişti. Dün de bunu tekrarlamış ve 
komünistliğın Almanyayı uçurumun 
kenarına sürüklemiş olduğunu söylemiş 

tir. Halbuki bu, tarihi bakımdan hiç de 
doğru değildir. Filhakika Von Ribbet-

rop bugiir.kü mevkiini komünistlere 
borçludur. Çünkü komünistlik olmasay 
dı nasyonalistler iktidar mevkiine gele. 

mezdi. Bundan maada Alman biiyük 
el~isi Almımyanm müstemlekeleri olma 

dığı hakkınd.ıki mutat şikayetlerini tek
rarlamıştır. ;Bu nutuk bir elcinin değil 
bir siyaset propagandac.smın tözleri· 
<lir.,, 

Bir Ermeni üst üste Uf mU aClf ar 
Dün~~!ğı~~~u!tş!:~!rt rnç Mal ve mülklerini Bulgaristanda 

işliyen tstepan adında bir adam cür· serbestçe satamıyacaklar 
mümeşhut mahkemesine verilmiştir. 

Tahtakalcde çömlekçilik eden !stepan 
Beyoğlunda birkaç kişiyle kavga et -
miş, birisini döğmüş, bir başkasına dn 
hakaret etmiııtir. 

Polisler tarafından yakalanarak 
merke1..c götürülen ve polislere de haka 
rette bulunan 1stepan bununla da kal· 

mıynrak hakkında tutulan zabıt vara
kasının imha Pdi!mesini temin için po
lis Lütfi ve Nccntiye rilşvet teklif et
miştir. 

Polisler keyfiyeti müddeiumumiliğe 
haber vermişler, sivil memurlarla alı-

nan tertibat sayesinde !stepan parayı 
verirken cürmümeşhut halinde yaka. -
lanmıştır. 

Sofya (Hususi muhabirimizden) ( 
- Resmi devlet gazetı.-sinin on dört 
tarihli nüshasında neşrolunan bi: ka
nunu mahsusla, Bulgar hükumeti 

operatif bankası namma, TürklcTin 
emlakini satın alacakhrdır. 

hicre .. eden Türklerin gayri menkul n ödendikten sonra artan paralar 
emval ve emlakini serbest olarak sat-

kend"sine verilecektir. Her Türk, hic
malarmı yasak etmiştir. On iki eylul 

Hicret edecek Türkle!'in, d~vlete, 
hususi eşhasa, bankalara olan borçhı-

J 936 tarihinden sonra vekaletname ret etmezden önce malını mülkünü 
verip rle hicret etmiş olanların vekfı- _sa_t_ıp_t_a_s_fı_· y_e_e_tm_e_ğ_e_n_e_c_b_u_r_d_u_r_. _ 

letnameleri muteber ad.!cdil:niyecektir 
Hicre'" etmek istiyenler emlfıklerinin 
tasfiye ve satışı için bd~diyelerde te
şekkül edecek hususi komi~yonlaro. 
istida ile müracaat edecekler ve bu 
komisyonlar, münasip ~örecekleri 
fiyatlrır üzerinden, Bulgar çiftçiye ko-

Is tan bu 1 iş dal resi 
İstanbul iş bürosu başmUfettlşi Ha

luk bı1 sabahtan itibaren yeni vazife-

~ine ba.,ıamıştrr. İş bürosu için daire 
henüz hazırlanmaktadır. Başmüfettiş, 
sanayi müfettişliğinde çahşmaktadr.r. 



Fenerbahçe - Ankara gücü 
Takımını 1 - O yene11ek turnuvanın 

birinciliğini kazandı 
A.1kara ;7 - Ankara futbol tur- beye doğru yükselmesi ihtimali pek[ sant rrlik bir farktın dolayı gole td· 

l\~v ........ mm final maçı bugün 15 hın çoklannı memnun ediyordu. Fakat havv~ll edememıştir. Buna ınuKa':ıl 
~İ§i huzurunda F enerbahçe ve Ank...ı· Ankaragücünün sağ beki At Rıza F eni!: bahçenin aynı talisizlikb '1 na . 
~guc ü uk.ımlan arasınd~· oymınd. bir minare vuru~ıle topu havaya dlıc- zan dikkati celbebLiştir. Baza:ı mt.• · 
'lav.:: ı.·ck soğuktu. Sahanın bir gHn ti v~ Ankaragüı.ünün çok kıymettar hacim hattının acel~si, hazan Arıkar3 
fyytJint nazaran daha J'İyade don· bir fırsatını aceleden kaçırmış oldu kalec.isinin umulmayacak derece~~ 
llıu~ 0Jduğu anlaşılıyordu. Geni~ bir nefes alan F enerbah~~lıicr müessir müdahalet~ri Fenerin yaptı· 

İki takım şu kadrolarile sahaya di- bu vartadan kurtulduktan sonra yine ğıt:carruzlan~netice~izbırakluışt~:· Mehmet Arı·f Malmberg'ı· magv ıu-p 
~lcii' .. r: aym ahenk ve aynı enerji ile tazvik- Bu :::neyanda bır t.a'lesı hassatan mıJ· 

Güre{}, pehlivanKof,a Kıvaryani 

Parist:eki serbest güreşler 

Fenerbahçe: Hüsamettin- Fa·d lannadevamettiler. Oyunzamanza- himdir ederek bu•• yük bı·r muvaffakıyet 
~il at, Aytan, Rept - Niyazi, Na- man cidden güzel manzaralar göst-e- Geriden gelen ve kalenin sa~ tara-
tı, Ali Rıza, Esat, Şaban. riyordu. F enerb:ıhçc şimdiye kad3r fm~ .d.oğru. gid~n biı topa Anka<a kd· kazan d 1 

A"ka-ragücü: Osman - Envet, Ankarada bu nk devredeki oyunile lecısı ılc Nıyazı aynı zamanda atılmış· • • • • 
~li Rtza - Orhan, Semih, Musa -- kıyatt edilmiyec:ck kadar güzel h;~ lar ve Fener sağ açığı kalecinin .-y-ıl; . Kıvanan 1 de Amerı kail r a ki bı n 1 yendi 
~bdı, Bilal, Ya,ar, Fahri, Hamdi. bir oyun oynareamıştı. Maamafih hu lan altında topu al«rak uzakh ';\•lu-
Fenerlınhçc tnkımında Fikret yok- t.azy;k ve bu güzel oyun fazla bir ne- nan kalenin ta önül'e mükemmel b 'J 

:.ı' r;ı retin gelmeyişi, F enerbahçe tice vermeden deVTe 1-0 F enerkhçe pas göndermişti. Ali Rıza tam o ye:·· 
~rcdleri arastndC\ haklı bir iğhir:-r lehir.e bitti. de bulunuyordu. Kale ile kendi ara-

l~Yandırmıştır. Gösterilen müsait şart ikinci devrede wziyeti değişnıi1 sında kimseler yoktu. Aradaki fasıla 
r kinde klübüni.in şerefini yüks~l- buluyorm!:. Şimdi . \nkaragücü dahn 3-4 metreden ibaret bir şeydi. Topa 

'.;te~ bir maça g,.Jmeyişi, Fikret için faalctir. 45 dakika ;·arfmda vaı:iycte dokunuverse gol o :mcsı muhakkak 
"tıkara sporcuları arasında hayret haki:n olduğu zamanlar çok olmn ı· iken Ali Rıza parlak bir şütle kaleyi 
~Yandırmaktadır. tur. Çektiği şütlerden bazıları Fent>r zımbalamak istdi ve falsoh: vuruşu 

J-fokemlik va...:ifosi ft>dera~yon an- kak.sinin direklem'e çarpmış ve 3 , topu kalenin ustünden bulutlara doğ 

1cni stadın birinci 111llÇında Ba§Vekiı ilk wruşu '!J<lpm1ya giderken 
ttcnörü Mister Boc.th tarafından ya-
llılryoFdu. Hususi maclar 

ru götürdü. 
Bu devre hassaten diyebiliriz k: 

baştan başa tarafyenin mütekabil ta
arruzlarile geçmiş ve iki taraf da sayı 
çık:ırrnak kabiliyetlerini göstereme
miştir. Oyunun bitmesine birkaç da
kiköa kala Fener takımı tamamile t~
dafüi bir tabiye kullanmış ve bu su
retle 1-0 vaziyeti değiştirmeden ma· 
çı kazanmıştır. 

Maç bu suretle 1-0 F enerbahçenin 
lehine bittikten sonra iki takım saha
nın kenannda toplanmış ve Adliye 
vekili ve F enerbahçe birinci reisi Sa
rac:cığlu Şükrü tarafından her iki ta
kımın kupaları verile<"k kaptanları 
tebrik olunmu,cur. 

Oyun başlar haşlamaz F enerbalı-
~nin çok sıkı bir oyun oynamak az
fltile ortaya çıktığı nazarı dikkati cel
bctt!. Filhakika ilk dakikadan itiba-
1Clt san lacivertliler cok canlı ve çol.: 
~Uratli bir oyun gnstermeğe başladt

Beykoz - Anadolu 
Muhteliti; Vefa - 1. spor karışık takımını 

mağlup etti 
~. Taksim stadında çok az bir seyırcı 

önünde Vefa,, istanbulspor muhtelitile 
Beykoz, Anadolu muhteliti karşılaştı· 

tar. 

, lc,p çok büyük bir isabetle ay~k
~ ayağa geçiyor ve hiç tutmodan 
~Ctilen paslarla Ankara kalesi öniin
~ tr·hlikeli vaziyetler yaratıyordu. Hakem, Süleymaniyeden Alinin ida. 
0 \1 ~nada çekilen şütler ya kalenin resinde takımlar sahaya çıktığı zaman 
~lt · beyu, yeşil forma Vefa, istanbulspor 
· .atından geçmek veyahut yine c:;0k ---------------
~ b:r oyun oynamak fikrinde oldu-t görülen Ankara kalecisinin elle
ı,·· dı- erimek suretile rnyıya tahav-
1.ı} <'demiyordu. llk bir çeyrek zarfm 
~ki oyunda F enerbahçe merkez mu" 

cimi Ali Rıza çok canlı, atılgan bir 
(u=> gösteriyor. Sağaçık Niyazi gü
~loşuşlarile ve or!alayışlaril: ~a
~ dikkati cefüediyor, geri hatta 
~hassa Mehmet Re~at her yerde ha
U Ve nazır. Miik,. ... -nmel miidahal-:le-
~ ~ Ankaragüdinün tazyik tan keu
q1ni kurtann~sma mümanaat edi
tltc.ıu. 

. 1 1 inci dakikadA sağaçık Niya7İ 
ı ~~ei bir akından soNa topu Ali Rr
~'r. önüne atıverdi. Ve Fener mer· 
~~ tnuhacimi çok sıkı bir şütle Ti.tr
~c Şampiyonunun muzaffer tek sa-

1•"lı kaydetti. 
ıkl3irinci devrenin mütebaki 34 da
~sı baştan b:ışa Fenerin ~üze!, 
· ' Y'\l, parlak fakat gayri müessir 
~tı~ ile geçti. Y apıian akınlar biraz 

talısizlik nefr:esi bir türlü gole ta

Çeki Karlin 
lzmirde Göztepe ile 

berabere kaldı 
A itayı 1- 3 yendi 
İz:mire gitmiş olan Çekikarlin takı

mı ile ilk maç bugün (dün) Göztepe 
takımıyla yapıldı. Havanın güz.elliği 

tribünleri spor sevenlerle doldurmağ:ı 
vesile olmuştur. Sahaya önce çıkan mi 
safir takım, ellerinde büyük bir Türk 

bayrağı olduğu halde halkı "Y aşasm 
Atatürk, yaşasın Türkiye,, diye bağı
rarak selamlamışlar ve şiddetle alkış-
lanmışlardır. Biraz sonra Göztepc ta
kımı da sahada göründü. Ve alkışlan
dı. Oyuna seri bir surette başlıya.:ı 

Göztepeliler güzel akınlarla karşı ka · 
leye iniyorlardı. Beşinci dakikada Çe
kikarlin aleyhine penaltı oldu. Ve Göz 
tepe oyunun ilk golünü attL Oyun 
Göztcpenin nisbi hakimiyeti altında 

1 - O faikiyetle 42 inci dakikaya ka · 
\lv .. ı 

u edemiyordu. dar devam etti. Bundan sonra UZUlJ 

~~1ıkaragüçlüler bu sıkı tazvikt-1"1 
~':la sırada ke•1dilerini kurtaramir 
~ti~, kalesine kadar iniyorlar, fa·K~I 
J"'<ırını ya karşı tarafın sıkı müda

~/1<'ri veya talisizlik eseri olara1; 

~f'ticeye bağlayamıyorlardı. An· 
\tihücünün soldan yaptığı akınlar
~: hirinde Fener sağ beki solaçıl: 
i.}~diyi fena lıir sarila ceza :;zgicıi . ~ı· . 
~~t ·.1,?_de yere vuvarladı. H3kcrr.~n 
~tı~gı penaltı seyirciler araqmd'1 
'~l ı..tagücünün pek çok olan tar'lf
~'1.~ını derin bir heyecana sevkP.~
~1· Sayılard:ı rrıüsavat husule f:C• 

Ankara takımının yeniden gale-

vuruşlarla hücuma geçen misafir ta -
kım 43 üncü dakikada güzel bir golle 
beraberliği kurmağa muvaffak oldu. 
Ve devre 1 • 1 beraberlikle bitti. 

İkinci devrede Ç"kikarlin takımı da 
ha ağır ba.cıtıysa da kat'i hakimiyet: 
kuramadı ve sarf ettiği gayretler de 
semere vernıed.i. Oyun bu şekilde ilk 
devrede kazanılan birer sayı ile sona 
erdi. 

:lf. 1(. • 

Çekikarlin ikinci ma~ınr dlin Altay. 
la yapmı§tır. Bu müsabakada Çekikar 
lin hakim bir oyundan sonra 3 - 1 ga
lip gelmiştir . . 

muhteliti şu şekildeydi: 
Salın, Vahit, Hasan, Aziz, Enver, 

Hüseyin, Latif, Fahri, Gazi, Hüzeyin, 
Muhteşem. 

Buna mukabil sarı siyah gömlek taşı
yan Beykoz, Anadolu muhteliti şu kad
ro ile oynuyordu: 

Nihat, Bahadır, Salih, Mehmet, Ke. 
mal, Liva, Kazım, Saim, Şahap, Tank, 
Kenan. 

İlk dakikalar müsavi akınlarla geçi
yor. Her iki taraf biribirini kolluyordu. 
5 inci dakikada Saimden aldığı pasla 
Kazım Beykoz, Anadolu muhtelitinin 
ilk sayısını yaptı. Bu sırada Muhteşem 
verilen penaltıyı dışarı atarak kaçırdı 

ise de biraz sonra yaptlan ikinci penal
tıdan Enver muhtelitin beraberlik sayı. 
sını yaptı. 

Bundan sonra oyun mütevazin bir şe
kil aldı. Fakat 15 inci dakikaya doğru 
sağdan inen Beykoz Anadolu futbolcu
ları Kenarun pasile Şahap vasıtasile 
ikinci sayıyı kaydederek birinci haftay. 
mı 2-1 galip bitirdiler. 

ikinci haftaym başladığı zaman Vefa 
- İstanbulspor karışık takımı daha can 
h o;·nuyordu. Nitekim yeşil beyazlılar 

siyah san kalesini abloka ettiler. 
Bu üstünlük 10 uncu dakikada seme-

resini verdi. Vefalı Gazi tekrar bera-1 
berliği t;:ıkımma kazanıiırdı, hatta biraz 
sonr~ Hüseyin üçüncü golü de attı. 

Galip vaziyetten mağlup vaziyete dü 
şen Beykoz • Anadolu takımi derhal 
kendini toplayarak üstüste şidc!etli hü
cumlara başladı. Bu hücumların birinde 

sıkı bir şiltle Kazım siyah sanhlara Ü· 

çüncü ve gene beraberlik golünü ka. 
zandırdx. Bundan sonra iki taraf da 
galibiyeti temin için bir hayli uğraşma
ğa başladılar. 

Bunda da sarı siyahhlar üsti.in çıktı. 

Oyunun bitmesine birkaç dakika kala 
Beyknzlu Kazım takımına dördüncü ve 
galibiyet golünü kazandırdı . Maç da 
bütiin tc:.hminlcrin hilafına 4-3 Bey
koz • Anadolu karı~ık takımının gali
biyetile nihayetlenmiş oldu. 

Pariste yapılmakta olan serbest gü· 
reş müsabakaları çok heyecanlı ,bir 
devreye girmiştir. 

Mehmet Arif evvelce mağlQp ol· 
duğu, sonra da iki hafta üst üste kar
şılaştığı ve her iki def asında da bera· 
bere kaldığı İsveçli Malmbergi evvelki 
gün mükemmel bir oyun sonunda mağ 
IUp etmiştir. 

Cim Londosla şehrimizde karşılaş
mış olan Rus pehlivanı Kola Kıvar

yani de Aemrikalı Bronoviçi yenmiş
tir. 

AR1F - MALMBERG 
Günün en mühim hadisesi Türk 

pehlivanı Mehmet Arifin meşhur İs· 

veç şampiyonu Malmbergi yenmesi 
teşkil ediyordu. Filhakika, bundan ev
vel bir talihsizlik eseri olarak ayni 
güreşçiye mağhlp olan Mehmet Arif 
rövanş istemiş ve bunu istemekte hak 
h olduğunu göstermiştir. 

Türk pehlivanın kuvvet ve kabili . 
yeti herkes tarafından takdir edil
mekle beraber, Malmberg ~ibi müthiş 
bir güreşçiye galip geleceğine ihtimal 
verilmiyordu. Mehmet Arifin bu gali
biyeti, herkesi hayrette bırakmış ve 
kendisini bir hamlede dünyanın en i
yi pehlivanları ayarına çıkarmıştır. 

Maç başlar başlamaz Arif, büyük 
bir emniyetle hücuma geçmiş ve bir 
hamlede rakibini ye~ yıkriııştır. Güç
lükle kurtulan Malmberg hemen aka

rette bırakan müthiş bir kafakol ka
pışı ile rakibini yere uzatmış ve 20 
dakika 12 saniyede maçı kazanmıştır. 

Fransız gazeteleri müthiş kuvvet -
li ve teknik Türk pehlivanın bir ham
lede güreş aleminde doğan bir yıldız 
olduğunu, kendisine karşı ancak Deg
lanı veya Dan Kalof'un çıkartılması
nı istiyorlar. Çünkü diğerleri pek ha
fif gelmektedir. Fakat acaba bu iki 
güreşçi dünya şa.mpiyohluğuna nam -
zet ve müthiş Türkle başa çıkabilecek
ler mi?. 

BRONOV!Ç - IaVARYAN! 
Mehmet Arif - Malmberg maçından 

sonra, İstanbul halkının epk iyi tanı
dığı Gürcü güreşçi Kıvaryani Ameri
kalı Bronoviçle karşılaştı. Çok heye -
canlı olan bu maç Kıvaryaninin bir 
hücumu ve Amerikalının mukabelesile 
başlamış ve iki rakip biribirlerini yer
cesine saldırmışlardır. 

tık devreyi 34 dakika 44 saniyede 
Amerikalı kazanmıştır. Fakat Kıvar -
yani bundan sonra h8.kimiyeti eline 
almış ve diğer iki devrede rakibinin 
sırtını yere getirmek suretiyle mağlfıp 
etmiştir. 

Bu büyük muvaffakıvetton AAnra 
Türk pehlivanı Mehmet Arif in Fran -
sız şampiyonu Henri Deglan veyahut 
Avrupa birincisi Bulgar güreşçi Dan 
Galof ile karşılaşması kararlaştırıl
mıştır. 

binde Arifin müthiş bir "kol kIVIrma,. ---------------
sına maruz kalmıştır. Bunu Türk peh Bu haftaki 
livanmm yaptığı birçok güzel kafa ve 

kol kapışları, bacak kıvırmaları takip 1 i k maç 1ar1 
etmiştir. 

Rakibinin üstünlüğünden çekingen 19-12-936 cumartesi yapılacak maç 
güreşmeğe başlıyan Malmberg bir ara lar şunlardır: 
lık Arife ayakta bir ''makas" geçir- Taksim stadında: 
miştir. Büytik bir enerji ile bundan Süleyman.iye - Topkapı B. takımla-
kurtulan Türk pehlivan herkesi hay . n saat 13,20. Hakem Müfit. Güneş

Galatasaray B. takımları saat 15. Ha.
kem Feridun Kılıç. Joe Louis 

Simms'l 26 saniyede 
yendi 

Sim.m.s - J oe Luis maçı 11 bin seyir
ci önünde icra edilmiş ve zenci şim

. şek gibi bir yumrukla 26 mcı saniyede 
rakibini yere uzatmıştır. 

Maçtan sonra, Simms, çenesi ve ba· 
şı muayene edilmek üzere hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Joe Luis'e gelince o, gazetecilere: 
"Benim Braddokla karşılaşmam niçin 
istenmiyor, anlamıyorum? Onu döğ . 
mekle bir zencinin dünya şampiyonu 
olacağından mı korkuluyor?., diye şi
kayet etmiştir. 

J oe Luiz eski yarım ağır dünya şanı 
piyonu Rosemblumla karşılaşmak ü . 
zere Kaliforniyaya gidecektir. 

Bu maç ic;in garip bir anl~ma ya -
pılmıştır. Maçta en a.Gağı 4.000 seyi
ci bulunac8.k ,.e her seyirci 100 dolar 
verecektir. (Bizim parayla. 180 liraya 
yakın.) 

Fener stadında: ~ 

İstanbulspor - Anadolu B. takım • 
lan saat 13,20. Hakem Ekrem Ersoy. 
Fenerbahçe - Hilal B. takımları, saat 
15. Hakem Bahaeddin Uluöz. 

Şeref stadında: 

Beykoz - Eyüp B. takımları sa.at 
13,20. Hakem Rıfkı. Vefa - Beşiktaş 

B. takımları saat 15. Hakem Samim 
Talu. 

20-12-936 pazar günü yapılacak 
maçlar şunlardır: 

Taksim stadında: 
Anadoluhisar - Ortaköy A. takımla

rı saat 11,30. Hakem Nuri Bosut. Sü
leymaniye - Topkapı takımları saat 
13,15Hakem Şazi Tezcan. 

Yan hakemleri Feridun Kılıç ve Sa 
mim Talu. 
Güneş - Galatasaray A. takımları 

saat 15. Hakem Ahmet Adem. 
Yan hakemleri Feridun Kılıç ve Sa 

mim Talu. 
Fener sta.dmda: 
Altmordu - Doğanspor A. ta.kımla

rr, saat 11. Hakem Adnan Akın. Ana
dolu • !stanbulspor A. takımları saat 
12,45. Hakem Halit Galip. Yan hakem 
leri Rrfkı ve Halit Özbaykal. 

Şeref stadında: 

Feneryılmaz - Karagümrük A. ta • 
kımları saat 11.30. Hakem Saim Tur
gtit. Beykoz - Eyüp A. takımları saat 
1315 Hakem Sadi Karsan. Yan ha -
kemiert Tansın ve Banaecidın Uiul>z. 

Vefa - Beşiktaş A. takımları snnf 
15. Hakem Nihat Bekdik. Yan hakem
leri Bahaeddin Uluöz ve Ekrem Er • 
soy, 
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Hatıralarını anlatan: Alman korsan gemısı 
Macera ve aşk romanı 
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-oenız kartalı" nın süvarisi 
Kont Feliks fon Lukner 

Hldematı şaklia mahkfimları, caniler ve 
katiller arasında tam üç hafta kaldık 

Karanhk dehlizlerde, 
Ağanın üzerine iki 

attllar: Beşir bir çelme 
vücut birden çullandı 

Geçen tefrikaların hülasası: raslamıştım ... Ondan evvel de, çok tec· 
SilnbUl ismindeki hadım edilmekten rUbeli bir Moskof kadını bana anlat · 

Oklandda karaya çıktığımız zama..'l tesi gUnü denize bir fıçı da ben yuvar- kurtulmuş dcllltanlı, hadim cdUcnlcrln mı~tı.. Bu çocuğu görür görmez has. 
crkfuııharbiye bizi ta iskeleden karşı· ladnn, onu da bir yelkenli topladı. yatakhanesindeki yatağına t.run zama ta.lıgı-nın cinsini farkettim. Yarın gün 
ı d F . - ·1 k 1 ak p1· rtık k t•·1 · t• t il · nmda uıa,,mı:tır. Az daha yakayı ele 
a ı. ırarnnıü.Aan sonra. ya a anm • anım a a ı eşmış L şç enn YcrccckU. Onu llcrde kcndi..."1nc zcvc doğunca göreceksiniz ki hıçbir şeyi kal 
lığımızı bu zevat teşkilatlarındaki in- yemek paydosunda hemen avluya çı- yapmak isttycn sabılc gözde lsvcçll Hav mıyacak. Gözleri gene canlı canlı ışıl· 
tizam ve roükemmeliyete atfediyorlar- karak fıçılardan birinin kapağını a - va da, kırılan potu tamir ctmeğc uğra k 
dı. Bu heyet reisi miralay Peterson dıyacak. .. Fakat, böylelikle tehli enin 

çıp iç tarafına kocaman bir çivi mıh· şryor. geçtiğini sanmayın ... Sakın ha onun ya 1 
nakledileccğimiz yerin münasebetsiz • lndım. Fıçının dibine de bir çiViÇak. ~ ~ 4 
!iği hakkında daha evvelden affımm rasmdaki tiftikleri siz değiştirmeye 
istedi. tıktnn sonra uçlarını kıvırarak kanca - Sııbi yeniden T~ınmıs ... Ca'!'lln.nı - kalkmayın, çiinkü bu takdirde ölüm 

şekline soktum. Sag~lam bir iple kü,..ük yor ... İşte kmuldamağa başladı. '--hlik · tl k b l" · t · anladı - Nereye sevkedileceğiz ? diye sor· :ı ""-= esı mu a a e ırır... yı · 
d bir filika çıpasını bir kenara salda • Biri: nız, değil mi? Elini süren bwıun kati-um. 

Cevap vermedi. Meğer gene hapisha- drm. Biraz yiyecek ,.e su da tedariJ:.; - Doğrusu pes sn.na, Havva hatun! li olur ... Kendisini mes'ul tutarım ... 
neyi boylıyncakmışız. cd!nce firanm için her şey hazırlan • • dedi. - Bu şeyleri nasıl biliyorsun... Zira, halinden anlJyonım. ki, Sünbül, i· 

Binbaşı Prays bi?.e fi.di mUcrlm mu- mış olacaktı. Biz, onu öldU sanıp denize bile atar · lcrde hayli pahalı satılacaktır .. Efen· 
amelesi tatbik etti. Alelacele at koşu- Münasip bir zamanda fıçının içine dık... dinıizi yüz altın zarara sokmıyalım. 
larma: gitmek istiycn bu zabit bizim girip, ınıhladığım her iki çividen ge. Başka biri: _ Yüz altın mı? 
harp esiri olduğumuzu gardiyanlara çirilen ip vnsrtasiyle, kapağını sımsı· - Fakat bu sihirbazlık gibi bir şey. _Belki daha fazla edecektir, görür· 
söylemeyi unutmuş, onlar da bize cani kı kapatacak, sonra fıçıyla beraber Demin biç böyle değildi .. Tamamiyle sünüz.. Nekadar akıllı olduğunu gözle. 
lcre yaptıkları muameleyi tatbika yuvarlanarak denize gidecektim. Akın cansız gibi duruyordu. rinin ışıltısından f arketmiyor musu • 
kal~lardı. tı fıçıyı biraz açığa götüıiince yelken- Havva: nuz? .. Bu çocuk mutlaka sara;.a sah· 

Hayatlarında ilk defa. olmak üzere lilerln daima takip ettikleri yol üze • - İşte gördünüz. canlandı .. Bu, böy· laca.k, mutlaka kızlarağa.sı olacaktır!.. 
N>yle adi bir hapishaneye giren bizim rinde demir atıp bekliyecektim. le garip bir hastalıktır ... Ben, bir kere Buna eminim ... 
çocuklnr ölU gibi sa.rarmışfa.r, asabi· (Devamı var) de, Tataristanda aynına. bir yaralıda Yatakta yatan bu oğlana kat'§ı umı: 
yetlerinuen titre§iyodardı. Feleğin çem ---------------....:._-------------------------=---__::__ 

mi bir hürmet uyanıvermişti. Sanki°' 
bir §ehzadeydi... Taca, tahta narrı:J"1 

bir velfahttı ... 
Hakikaten de Kızlarağası ! ... Az §C5 

mi bu? .. Kızlarağası ! ... O, her teydi 0 

tarihte ! .. Eğer akıllısı, (yahut kur&'' 
z1) olursa yalnız harem dairesini de: 1ı. 
ğil, biitUn sarayı, bütün devleti pat 
ma.ğının ucunda çevirirdi. le, 

Hav\'a, bir an feneri kaldırarak htı" lııp 
kesin gözlerinin içine baktı. ile 

Umumi huşuu farketti. ~l 
"- Çok şükür ... Tehlıkeyi atıarrııc 

Sözlerime inandılar .. ,, ~ 

Diye dilşündil. ~ t(ı 
Bir müddet daha, çocugun yara.Jııfl di. 

nı sanyormuş gibi yaptıktan sonr~. ~ 
nu methUsena etti. Derken, beyaz ~, 

çnrşa.f a doladı. ~c 
Nöbetçi kızlara döndü: ~ 

- Hay~i , harema~ıa:ına haber ltıl 
rınız.. . Bır sedye getırsınler... Bu l;ı 
cuğu kurtarmak içln, odama alıp ~ ~, 
bir tedaviye tabi tutmam icap edi)'ot 
Ancak sabaha kadar uğr~tığım tııll 
dirde onu kurtarabileceğim ... 

Nöbt tciler bu sözlerdeki 6Cytanet 
manayı da anlryamndılar. 

Artık. Lokman hekimlikteki üstBt 
lığına bir mUrid gibi kani oldukları 
mmlarrnın emirlerini körUkörUne ) 
ne getirmek için koştular. 

berinden kuç defa. geçmt~ olan ben bi· 
le bu muamelenin son derecelerde ca
mım sık:m.ru olduğunu saklıyamıyaca • 
ğım.. Hilrriyetı bir kere daha tadıp a. 
yaklarımın altında iyi bJr geminin gil· 
vertelerini hissettikten soma yeniden 
e.saret ha.yatma döniiş, doğrusu, kam· 
mı beynime mgratmıstı. Ne olurdu 
keşki Kcrmadekc bir gün sonra yana.5· 
mış olsaydık? Başka bir rota takip et· 
miş olsaydık hakkımızda daha hayırlt 
olina.7. mıydı? Gidip de dü§Illanm bur. 
nuruı. sokulacak ne vardı? 

Herkesin hüviyetini tesbit için kapılan 
kapayıp işe başlayacaklardı 

..................................................... _. 
: : 
: Yazaın: : . . . . 
: lskender F. SertoUJ : 

Yolda ~ir ağaya rasladılar. 
Beşir ağa ... Onu hatırladınız ınıf 

Hani, gilndUzUn SünbWU ccdye ile 
tfrip yerine yatıran hadımlardan i 
cisi! 

!ate bir stirU can mkıcı, beyin bur
gulayıcı sual ki !ıbl hayatımızın daki· 
Jti.la:r:ıru .cohirlPnıekten b3,!Jka bir şeye 
yaramıyorlardı. Yeisimizi yenmeye mu 
vaffak olduk ve biraz sonra her hile· 
reden bir nağme yükselmeye ba.5ladı: 

"Zal tıchrinin Balcin sahillerinde ... ,, 
Hidema.tı şakka mahkftmları, cani -

ler ve katiller arasında. tam üç haft.:t 
kaldık. Nihayet hapishaneye girişimi· 
zin yirmi birinci gUnü firanmızı im -
kfmsıZla§tınnak rnaksadiylc hepimizi 
ayrı ayrı esir kamplarına gönderdiler. 
Klrşays ile ben, Yeni Zclandanm so • 
guk mmtakasında ve Lyttleton yakı· 
nmda River f sla.."ld'a nakledildik. Bu • 
tada ka.patıldığnnız Jervois kalesi vak 
tiyle Ruslara karşı yapıinuştı. 

Dtinyanm en ıssız yerinde bu kale
deki hücrelerimiz önünde miitemadi -
yen nöbetçiler dola.smaktaydı. Etraf 
tel örgülerle çevrildikten başka kale 
avlusunun UstUnü de - kar.~tıanıp uç. 
m8.lJllman korkı.ıyorln.rnuş gibi • tel 
örgü ile kapatmışlardı. Hakiki bir ka. 
fes? 

Bizi göz hapsinde bulundurmaktan 
başka vazifesi olmıyan kırk beş kişi j. 
se zaten "1."U.S uçmaz, kervan geçm"z • 
nra.zisi olan civara kimseyi yaklaştır 
mıyor1ardr. 

Ifampm kumandanı binbaşı Limig • 
di. Tnsmanyalı olan bu binbaşı tepe • 
den tırnağa kadar asil ve kibar bir a· 
damdL Bizimle beraber bu adada ken 
disi de bir esirden başka bir şey olma
dığından bizimle çabucak ruılaştı. 

Deniz I·enarmda olmakla beraber 
b zi dünyadan tecrit eden bu knlcae 
t mnm yüz on dokuz gün kaldık. Bu 
mecburi ikametin acılığını ancak bir 
b"hrlyell tnkl!ir edebilir. Etrafımız ç.ok 
r vdiğimiz denizle çevrilmi§ti. Ufuktıı 
yelkenliler biribirini kov::ı.alrken bize 
(neniz kartalı) nı hatırlatıyordu. 

işte böyle, hapishane hücresinin pen 
ce"esinden dilşi.incc1i dilşünceli deniz; 
SC}Tt'<forkcn aklıma fevkalade cüretka 
r. ne bir firar planı geldi. Bunwı fu.e· 
r ldr fikrimi yormaya başladnn. PHi· 
mm 5uydu: • 

lfale avlusunu asfalt yaptırıyorlar. 
eı : bunun icin demir fıçılar içinde zift 
t tiımi~foraJ. Boşaian fıçılardan biıi 
bir glln yuvarlanıp, yüksek yardan. 
dö1lize dUşttı; akıntı ile acıldı. P ek sık 
g~n ldlçUk yelkenlilerden biri fıçıyı 
aldı. Bu, bc:o.1 pek alakalandırmıştı; er 

Kapı açıldı. 

~okantanm elektrikçisi telaşla içeri
ye girdi: 

- Geçnüş olsun, doktor. Ve aiz Frü 
lfiyn. 

Doktor gözlerini açarak hayretle sor
du: 

- Ne var? Elektrikleri neden söndür 
dün? 

- Neden mi? Ben boşuna ortalığı 
karanlıkta bırakır mıyım? Siz kaçasınrz 
diye ... 

- Anlat bakalr:n.. ne var gene? 
- Ne olacak?! Mt'murlar konuşur· 

ken, kulak verdim .. Herkesin hüviyetini 
tesbit için kapıları kapayıp işe başlaya· 
caklardı. 

- Sahi mi söylüyorsun, Hans? Doğ· 
rusu kulaklarının bu kadar delik oldu
ğunu ummazdım. Bu hizmetine karşılık 
al bakalım §tı parayı .. 

Hnns derbeder, uysal hir adamdı .. 
Harpte bir n) ağından yaralanıp sakat 
kalmış, bu lokantaya elektrikçi olarak 
girmişti. Parayı a!arak: 

- Yüz mark.. Yanlışlık olmasın .. ? 
Diye mırıldandı: 
Doktor güldü: 

- Haydi al da git .. Biz rakamları 

iyi tmmz. Bu gece evine dönerken ço
cuklarına yemiş ve pasta alırsın 1 

Hans yüz markı alınca, sevinçle ne 
diyeceğini §8şrrmıştı. 

Doktor Şmit çok telaşlrydı. 
- Yemek yiyelim mi? 
Diyordu •. Fakat, yemek yiyecek hal

de değildi. Doktorun bir endişesi var
dı: Ya oteldeki mü§teril!rin hüviyetle· 
rini de soruıtururlarsa .• ? 

Genç kadnı: 
- Burası resmen otel olarak tanın· 

nuş değildir. Lokanta sahibinin ve işçi· 
lerinin ikametlerine ayrılmIŞ beı on o
dadan ibaret. Memurlar en çok lokantn 
ya gelip giden müşterilerle alakadarlar 
olurlar. Haydi, keyfine bak. Yemek liB· 
tcsini i~te de birnn evvel karnımızı do· 
yuralml 

Allah kiminle 
beraber? 

Doktor Şmit o gece Kempinski lcr 
kantasının üst katr...a..aki odasında gözü 
sargılı genç kadmla ba~başa yemek yi· 
yordu. Elektrikçi Hamı yüz markı alın· 
ca gözü faltaşı gibi açılmıştı. 

- Vallahi bana falancayı vur dese· 
niz vuracağım geliyor. Beni kendinize 
o kadar çok çektiniz, o kadar çok bağ· 
ladınız ki .. , Size sadık bir köp_ek gibi 

ölünceye kadar sadakatle hizmet etmcğc 
borçluyum. 

Doktor, Hans gittikten sonra cakcti· 
ni, i:Özlüğünü, yakasını, b6yun bağım 
çıkardı. 

- Bu gece de benim koynuma glrmi 
yecek misin, güzel meleğim? 

Genç kadın soyunmuyordu. Odada 
iki karyola vardı. Bunlar karı koca mry 
dılar? Neydiler.? Kadın, bir odada yat· 
tıklarr halde erkeğin koynuna neden 
girmiyordu? Ayni odada yatan bir er. 
kekten genç kadın neden kaçıyordu? 

Doktor Şmit tekrar sordu: 

- Bu gece benimle yatacaksın değil 
mi? 

Genç kadın kendi kendine mmldan· 
dı: 

- Hayatını teh likede gören bir kadın 
böyle bir saatte ancak istikbalini düşü· 
ne bilir. 

yor, değil mi? 

- E\•ct .•. 
- Mütarekeden sonra Berlinden ser 

b~stçe çıkacak ilk yolculardan ikisi de 
biz olacağız sanırım. 

- Şüphesiz:.J . .. 

. . 
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- İngilizler bıı hizmetine karşılık a
caba sana ne yapacaklar? 

- On bin İngiliz lir.ısı mük.1-
fat alacağım. Londrada da bir villa sahi· 
bi olacağım. 

- Ah, ne güzel .. Ne parlak bir iş. 
O zaman benden ayrılmıyacaksın, de· 
ğil mi? 

- Kendini benimle beraber tehlikeye 

Ona: 
- Havva hatwı, g"Jndüzkü oğla.tıJ 

dasına alacak... Tednvi edccekın' 
Haydi sedyeyi bir arkacl~ırJa berJ 
getir ... 

Beşir: 

. - Ben nöbetçi değilim, bilmiyor 
sun uz? • diye surat astı. - Ba.Eıka i, 
var benim ... Nöbetçileri bulun! 

Fa.kat, sonra, brdenbire alô.kndnr 
du: 

atan b;r adamı öliinceyc :tadar unutmı. H h t g·· d'' k"" owla"'I - nvva a un, un uz u g .. 
racağımd .. n emin olmalısın! Londrada· 

davi için odasına mı gönderiyor ... 
ki villammla mes'ut bir yuva kurup Ö 

f h - yle ya, canım ... 
re a ve neşe içinde yaşıyacağız. 

- Ah .. Ne tath bir hülya 1 Çıldıraca- - Ha. .. Ya? 
- Ne var? ğım. Şimdi Bebi.. Çıldıracağım ... 

- Sana sokulmayrşımın sebebini an· - Hiç ... 
, - Sedyeyi taşıyacak mısm? -··'·" lıyorsun ya.. . . v 

Doktor Şmit smttr: - Yok canım ... Ben nöbetçi dcgı 
_ Anhyorum, Bebi, anlıyorum. 0 dedim s ize ... İşim var. İ§im var .. 

mes'ut yuvamızda birleşeceğiz değil Vapurun dehlizlerinde, kızlar nQbl'f 
mi? çi haremağalarını axamıya gi~ 
-Evet .. Evet . ic:te şimdiye kadar bu ken, Beşir de, aksi istikamette • · 

l< dü. 
nu anlamalıydın 1 Ben bir sokak kadını 
olsaydım, ~oktan senin koynuna girer. Miitcmadiyen: 
dün 1 Fakat, ben fngilterede yüksek bir "- Yn ... Ya ... Oylc ha? .. OdnsıJ 
aileye mensubum. Dünyayı sulha knvu~ tedavi ha? ... - diye söyleniyordıl
turmak için buraya gelüim .. Senden gör Şimdi anlıyorum.. Şimdi anlar gibi O: 

düğü:n yardımı nasıl unutabilirim ki. yorum. Ya.. Ya .. Bu isi Havva M\ 
yiirüdüğüm yolda bana bir ordunun ya- tertip etmiş öyle mi? .. Şu cin kndJ 
pamıyacağı hizmeti yaptın! Diitün dünyayı parmağının ucull 

- Ya sen, Bebi? Ya Gen .. ! Sen d<" döndllriiyor ... Alı 5u cln kadın ... Bil / 
beni iki kere ölümden kurtardm 1 rarm kiinhüııc nasıl vnrnıab ? .•. .M~ 

- Bidbirimize yaptığımız yararlık· ı lcyi nasıl derinleştirmeli? Dur .. />. 
lar bizi biribirimize bağlamıştır, dok. ma geldi... Tamam ... ,, 
to::cuğum 1 Sen de ne cesur ve ölümden Hızlı hızlı yürümeye başladı. I 
yılmaz bir adamsın ya .. 1 Hani ° Kristal Geminin içini ezber bildiği için, ıı 
lokantasında öldürdüğün sivil memuru ta k rd 

oşuyo u. ı.4 
hatırladın mı? Neydi o geceki cesaretin 1 011 

"- Daha evvel vannahyım ... ,, Fakat. yai;ayı ele vermeden ortadan na-
söylendL ~ 

srl stvıştığına hala hayret ediyonım doğ b'f r 
Fakat, ayaklarına birdenbire 1 41o rusu. Sen çok yama:-ı bir adamsın! -ıt!I 

me takıldı .•. Yüzükoyun yere kB.1'6' 
- Bu cesaretim!~ ingiltercde bir iş 

Suratı yere geldi. •c:ti· 
bulabilir miyim? İki iJIBan. üzerine çullaruverııll'" 

- Evvela iyi bir doktorsun! Villa· ad 
mrzda bir atelye açarrz .. Para kazanır. Bir suiltaste uğradığını ani 1

") 

sın! Maceradan bıkmadmsa, sana Lon· (Devamı~ 
drada parlak bir istikbal daha var .. ! Mil ------------- ~~ 
yon la r kazanabilirsin!. binde emrine verilmiş binlerce lit'i~I" 

- Ne diyorsun, Bebi, bana milyonlar bir çek. İstediğin yere serbestçe g r 
kazandıracak bir istikbal mi dedin? bilirsin! Hatta bana öyle gefö

10
: rJJ 

- öyle ya .. Seni, Londraya gidince, sen taçları bile devirmcğe muvaffıt 
derhal (Entellicens Servis)c prazante caksın 1 ili'~( 
ederim. Mühim işler deruhte edersin 1 - Ne diyorsun. Bebi? Yer ynı 

- ikinci bir Lavrens o:abilir miyim devrilecek hangi tnclar var? ~~ 0 

- Mütarekeden sonra yıkıla acaba .. ? 
- Llvrense bu kadar kıymet verme kadar çok tac ve tahtlar var ki· 

- Mesela ... ? t,ı11l 
(Devam• 

canım 1 tngilterede yüzlerce LSvrens 
, var. Sen de onlardan biri olursun! Ce.ı 
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Yazanlar ı tnglllz ordu•u hava ~•bitlerinden Kenneth Brovn Collln., 
Me•hur ••) r•h ve muharrir Lovvell Tnoma• 

,..49_ Dlllmlze çeviren : A. E. 

lngilizler bombardımana başladı 
Lavrens de Türklere karşı isyan etmezlerse Allahın 

gazabına uğrayacaklarını Araplara söyledi 1 
' Altı ıy içinde Loranı 'Arabisbrun 
' '-tı kıyılarındaki Hicaz kabilelerini bir 

ıe.meğe kandırdı. "Türklerden kurtu

15ğrenince tchri tahliye ederek çekilmiJ LORANS TORK.LERI ALDATrl bunalmq olan zavallı Anadolu çocuk
tan karmakanpk bir halde Medineye 
döndüler. 

Lorans bütün bu yaptıklannm sadece 
demiryoluna karıı bir akın olduğu kana 
atini vererek Mcdinedeki Türk kuman
danını aldattı. Demiryolundan bir ild 
kilometrelik yeri dinamitle parçaladı ve 

ti. Türkler Mekkcyi tekrar almak için 

~ 1-tp bilrriyetlerini . kazanmak için önleri 

ile serilmekte olan fırsattan istifadeye 
~lkıtmazlar, böyle bulunmaz bir nime

ti kaçıracak olurlarsa, Allahm gazabı
'- uğrayacaklarını· onlara. tam anlaya

~ ve inanacaklan bir lisanla söyle
di. 

Emir Faysal sırtında devlet entarile- yola çıktılar. Faysalın El-Vejhi zaptet
ri olduğu halde ıehre debdebe ile girdi; tiğini işitmişlerdi. Ayni zamanda da 
solunda da bembeyaz bir bedevi entari- kardeşi Ali, ilerlemekte olan Türklere 

Bundan sonra Lorana, Akabeyi ken
dine hedef ittihaz etti; Akabe, Arabista 
nın en mühim sevkulceyt noktasıdır. si giymit olan yeni Şerif Lorans yürü- karşı çölde çıkıverdi. bir köprüyü kundaklryarak harap ettL 

Türkler hemen hücum ettiler. Loranı 

Emir Faysal da bu esnada yavaı ya
~, ilerliyerck Y enbuu vuracak mesafc
)e yaklaımııtı. Loranı onun yardımı
'- kabilelerden birkaç bin kişi gönder
laıi~ti. Yen buda ki Tilrk garnizonu Arap 
la.,., r.ı ; •ile ki.ıtleler halinde ilerlecF"'ini 

Sina yanm adasının kaidesinde olduğu 

için, Sinadaki İngiliz ordularının da 
sağ cenahı idi. Ayni zamanda Arapla
nn Suriyeyi istilisı için ideal bir üssill· 
hareke idi. 

da Araplarla birlekte develerinin sırt
larına atlıyarak çöllerin içinde srrra ka· 
dem bastı. 

(Deoomı oor) 

yordu. Arkadan büyillc gürliltü ve §8· Alinin muharipleri pek azdı; fakat 
matalarla, hecin develerine binmiş çöl çok çabuk hareket ediyorlardı. Ayni 
oğullan yürUyor, ellerindeki tüfekleri Araplar 0 kadar çok ve muhtelif yerler
havaya sıkıyordu. Bunlar sahili takip e- de Türklerin karşısma o kadar çabuk 
derek Yenbudan yukanya doğru yürü- çıktılar ki, zaten cehennem! sıcaktan 
diller. El - Vejh'de bin Türk askeri var -----------------------------------------------
dı. lngiliz gemileri burasını bombardı-

görüşümüze göre Bizim 
Filistin 

man ederek Araplara yardimda bulun
du. Loransın aıiretleri de ıehre çullan
dılar. Harp ancak birkaç dakika sürüp muharebeleri bitti. 

rm - 26 - zerine, yirmi iki ki'lometrelik bir sa
haya sanki üç yertkn gaz dökül~, 
ve kibrit çakılarak yakılmUJh. A§<lğı . 

da vadide hiç SU31nadan patlıyan toµ 

mermileri bir şehrayin yapar gibi hı{ 
sönmiyen üç ateJ] h<ıttı teşk"\1 etm~ 

Zerdi. Ortadaki ate§ tam siperlerimi

zin üstündeydi. Bu.na tahrip, yahut 
imha ate§i cteniy~du. SipcrlerimiZ'in 
önündeki ate§ hattına da mania ate~ 
adı veriliyordu Bu da ateJ} altında ii· 
mitsizliğe kapılan Türk piyadesinin 
Biperlerden fır1.ayıp lngiliı hat1.anna 
saldırmama1.an içndi. Sipcrlerimizin 
arkasındaki üçüncü ateş hattı da ge· 
ne mania ateşiydi ve ileri h<ıtla büffi,. 
muuasalayı kesmek, gcridtm ileriy" 
yardım lmkd1'mı btmkmomak içindi. 

7..-ürdü. Top mermileri bfltibı ~ 
la hatlarımızı harap etmı§ti. Bağ ce
nahımızla telefon muhabereaine ita • 
kan bulamadık. Kaç tane irtibat 2Gbi
ti gönderdik3e hiçbirisi geri ge~. 
Bağlı olduğumuz sckızinci orduya ne 
oluyoruz diye sormrya hiç lüzum yok
tu, Çü.nk'il sağ cenahiyle daha bombar
dunanın 'b<ı§langıcında muhabere t"9 

muvasalası kesilmiş olan ordıı boyuna 
bizden mallimat istiyordu. 
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çük f..lzayı armaıkı tutuyordu. Gözlerin
den yaılar bopnarak Annaya bakıyor
du. Anna, çingene kızının kucağındaki 
çocuğu görünce onu sevmeğe başladı. 

Bunu gören Lilenka, çocuğu ona 1 
doğru uzatarak: ~ 

- Sevilmeğe çok llyik bir çocuktur, 
dedi. Fakat ne fayda ki beni de bu hay
dutlar öldürürlerse dünyada bu çocuğu 
himaye edecek kimse kalmayacaktır 

Siz merhametli bir kıza benziyorsunuz. 
Ona acıyınız. Ben ölürsem ona siz an
ne olunuz. 

Anna. kliçUğiln yanaklanndan öptU. 
Haydutlar tarafından mutlaka öldürü
leceğine kanaat getirmiş olan Ulenkayı 
teselli etti ve ona Umit vermcğe ça 
lıtU. 

• • • 
Bulgar şakileri ile çingeneler çarpı

prlarken Dilşes Dorotenin evinde de 
batk3 bir hadise cereyan ediyordu. 

Bulgar prensinin şereflerine verdiği 

balo':lan dönen Dük Jorj ile kansı daire· 
Jerine çekilmişlerdi. Dilk Jorj, baloda 
Kont Adolar ile arasında geçen hadise· 
den dolayı çok müteessirdi. 

Bu teessürünil azaltır Umidile zevce-
81nin odasında kalmıftl. Dilşeı Vera bir 
taraftan soyunurken bir taraftan da ko

casına şöyle diyordu: 
- Böyle güzel bir gecenin fena bir 

hadise ile neticeleneceğini kim tahmin 
ederdi? Ne güzel de eğleniyorduk. O 
aefil adam ağzımızın tadını kaçırdı 
Jorj beni dinle, sana bir itirafta buluna
cağım. Biz buraya gelirken Kont Ada
lara birkaç kere yolda rastgeldim. Fa. 
kat canını sıkmamak için onu gördQ 
lllm:icn una bahsetmedim. Fakat bu 
teaa-!üfierden de memnun otmamııtım. 
Şimdi sırası geldi de söyliyorwn. 

DUk Jorj, cam aı)alarak: 

Çardllkta Çin fenerlerinin fllğı aı
tıftda geoeyarmn.a kiıdaT soğuk §Gm

panyalarla kuru bOğa.zımı.ıı ıslattık ve 
beyinlerimizi buğulandırdık. Hiç u
mıtmam; geceyansından aonm tam 
304t birde müthif ve hiç kesilmiyen 
biT gök gürültüsü hepimizi çadırdan 

dışarıya fırlattı. Gözlerimizi göke dik 
tik. Orada gök gürültüailne sebep 01.a
bil.ecek bir ~ey yoktu; fakat kuJ,ağt · 
msm çarpmakta olan dl!rin uğultu ve 
gürlemeler lıiç de eksilmiyor, gittik -
çe arftyordu. Scığımı:ıa baktık ve göT· 
düğümüz man=ra yürek'lerimizi yer· 
leri?ıden kopararak, boğazlanmıza tı· 
kadı. 

Be§ yil.:;deıı fazla top tam üç acı
sa.atlerce müd.<retle idamt: ~tirdiği 

trampet ateşi ~mpanyadan aldt!Jımıa 
zevki pek kısa kesti. Osmanlı impara
torluğunu, deği1 yalnız Fil..<ıtinden. hat 

ta Suriyedcn bile çıkaraet • olan bA
'!liLk w son taarnlZ başlam~ NtilırU/aZikten ba.Jlıycsmk ta Celcıt

liye istastJonuna kadr dayanmakta o
lan yirminci 1ro7crdumuzun cephc$i a-

Beş yüzden faz'la top tam tmn üç sa 
at hiç dtırmak:ttzın gilrliyerek ate/] pil.• 

A.E. 
SON 

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

- Vera, dedi, onun bizi takip ettiği· 
ni bana haber vermeliydin? Bunu yap
mıı olsaydın bu geceki çirkin hadise 
olmazdı. 

- Fakat benim sizin oyun oynadığı
nudan ve birbirinize karşı bazı taahhilt· 
lere giriftiğinizden haberim yoktu ki.. 

- Evet, ben oyunu kazandım. Doğ· 
rusunu istersen ıu anda vicdan azabı 
hissediyorum. 

- Vicdan azabı mı? 
- Evet Vera. O adam benim bir kar-

deşten fazla sevdiğim bir dostumdu. 
Maddeten detilac bile manen biçareyi 
öldilrdUm. Ona çok ağır hakarette bu· 
lundum. 

- tyi ama Jorj, o yaptığın bu mua
meleye milstahak değil mi idi? Sen ne 
yaptın? Zevceni ve §erefini muhafaza 
'tmekten başka ne gUnahm var ki?. 
Oans:derken o çapkrn bana neler fısıl· 
dıyordu biliyor musun? Seni bırakıp 

kendisilc kaçmamı istiyordu. Bu yolda 
o kadar ısrar etti ki nihayet bağırmak. 
etraftan yardım istemek derecesine Rel
dim. Bana kalırsa onun düello teklifini 
kabul etmemekle hiç de iyi etmedin. Dil· 
ello edip onu öldürmeliydin. 

- Hayır Vera. Emin ol ki sözlerim 
ona kurşundan fazla teair etmittir. Za· 
vallı balmumu gibi sararmıştı, görme
rniı miydin? Eğer bu adam kabahataiz
se yaptığım pek fena bir harekettir, 
adeta bir cinayettir. 

- Hayır, hayır Jorj Sen namuslu bir 
adamın yapmağa mecbur olduğu ıeyi 
yaptın. 

Dilk, tecsailrle baırm salladı. O, Kont 
Adolarla şatranç oynayarak bu eski 
dostunu on sene milddetle memleketi 
terk edip kendisini ve kansını garmc
mck taahhildilne soktuğu gilndenbcrl 
mütbit asabi bir adam olmuttu. Kan-
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- Evet, seninle geleceğim. 
Edvar, edeceği yeminin kıymetini 

timdi daha iyi anlıyordu. Fakat ne olur 
aa olsun her şeyden evvel AnMyı kur
tarmak llzımdı. 

B•ınun üzerine Ulenka, ayağa kalk
tı. Edvara: 

- Haydi beni takip et dedi. 
Delikanlı hemen itaat etti. Ocafın 

arka tarafına geçtiler. Buraya gelince 
Ulenka: 

- Arkadaşlar, burada toplanmız, 

diy' etrafa seslendi. 

Bi:az sonra, erkek kadın, genç illti
yar hirçok çingeneler, çadırlarından çı· 
karak ocağın etrafında tnplanmağa baş 
Jadılar. Genç çingene kızının bu adam
lar iizerinde büyük bir nUfuzu olduğu 
anlaşılıyordu. Nihayet bütün kabile ef· 
radı orada toplandıktan sonra Ulenka, 
Edvara ıfönerek dedi ki: 

- Elini ateşin ilzerine uzat ve benim 
söylediklerimi tekrar et. Lakin evvela 
dilşiln ki yemin, ~ir defa edildikten 
sonra bir daha bozulamaz. Ben de ye· 
minimde duracağım.. 

Edvar, cevap verdi: 
- A"Ja yalan söylemem ve yeminimi 

bozmam Ulcnka. Sözümü herhalde ye
rine getireceğim. 
Genç çingene kızı mukabele etti: 

- Öyle ise benim sözlerimi tekrar 
et: .. Çingenelerin kraliçesi Ulenka 
ıayet Anna Paskalı Bulgar eıkiyasmın 
elinden kurtararak serbest bırakmağa 
muvaffak oluna ben Edvar da ank bu 
kızın izi'li takipten vazgeçecefime ve 
ınilddeti hayatımda bir daha ayrılma· 
mak Uzere Ulenkaya sadık kalacağıma 
yemin ediyorum.,, 

Edvar, kızm bu s8zlerini aynen tek
rar etti. Çingene kızı elinde tuttuğu 

ban5eri ateıc sokıu. Bı5aiuı demirini 

lapkımıu:ı oluncaya kadar kızdırdıktan 
sonra: 

- Ben dedi, çingenelerin kraliçesi 
Lilenka, Anna Paskalı eıkiyalann elin
den kurtanp serbest bırakmağa yemin 
ediyorum. Bu maksat uğrunda kendi
min ve arkadaşlanmm hayatmı tehlike
ye koyacağım. Muvaffak olduğum za· 
man, Edvar seni aydan ve güneşten bile 
kıskanacağım, Yeminimden dönersem 
kalbüni ıu hançerle deleceksin. Fakat 
sen beni aldatırsan ben de seni gene 
bu silihla öldürc-ceğim. Görliyorsun ya, 
hançer kıpkırmm oldu bu kırmızılık 

aşkımızın . yeminimizin kuvvet ve şiddc 
tine delilet ediyor. 

Çingeneler hep bir ağızdan dindıırane 
bir huşu içinde iki kelimeyi tekrarlach 
lar: 

- Hançer kıpknmızı •. 
Lllenka. hançeri ateşten çıkararak 

bir ağaç kiltUğilne sapladı. $onra Edva· 
n kolları arasına alarak onu gl5ğsilne 

bastırdı. Yemin merasimi böylece bit• 
mitti. 

LiJenka, adamlarma dönerek~ 
- Kratiçenizin ettiği yemini işitti

niz. Şimdi bunu yerine getreceğiz. Ha
zır rr.ısmız? 

lhtıyar bir çingene ilerleyip cevap 
verdi: 

- Kraliçemiz, hepimiz ıeninleyiz. 

Emrin ne ise, ne yapılmak llzım ise söy 
le, biz her ıeye hazınz. Senin için hepi· 
miz ölürilz bile .• 

- O halde' muharebeye hazıdannuz. 
Şu civarda bir eşkiya karargihı varmıt
Eair ettikleri genç bir kızı kurtarmak 
için Uzerlerine ansızın hücum edcceğtse 
tçimb.:den bazılan şüphesi . ld 81ecek. 
(akat her ıeye rağmen yemin yerine gel_ 
melidir. 

lhtiY.ar sJn&enc kaıJı1ık verdi:. 



10 HABER - i\ltşam poS~ 

~ıur ~ato 
lfl1 o<QJ a uı D(ğ m o ? 

BU TECRÜBEYE 
TAH MMULEDE 

• g az nanla ın 
a larını yazıyoruz 

28 ikinc:itcşrin tarihli bilmccemizin 
halli (Çetinkaya) idi. 
BEreır lüks kolonya 

kazananlar 
Birinci: Sadettin İstanbul erkek lisesi 

954. 
İlcinci: Z. Kevenoğlu Beyoğlu posta 

tevzi memuru. 
UçUncU: Ahmet Şefik Aksaray Hor· 

hor Hacı Halit sokak 18. 

Bıırer pergel t ·amı 
kazanan ar 

Popnikoıay İtalyan lisesi 31 - Nuriye 
Karagilmrilk ilk okul 

Defter kazananlar 
Darilş~fakadan 46 R. Rıfat 31 • Selami 

Bengi Vefa lisesi 33. Hüsamettin Sultan 
ahmct 51 34 - Rilknetln Sultanahmet 
35 - Cezmi Pulat İstanbul erkek lise
si 36 - M. Estincr PertevniyaJ lisesi. 
3ü - Ayten Bağlar başı 95 38 - Ca· 
bit Pertevniyal lisesi 39 - Adnan Ser 
meyal Pertevni ... ı' l li e:;i 40 - :;.er- 0

1' 

Aksaray Sorgucu sokak 41 - Osman 
İlırahim Falay Bakırköy Zeyti111ik 42 -
H. İbrahim Salihp.ışa caddesi 16 43 -
Nuri Gelenbevi oı1a okul 44 - ba 
vatman 45 - K. O. O. 46 - Kerim 
Erduran 47 - Suha 77 48 - Saba Su

Posta müvezzii mi, yoksa otel sim
sarı mı? I3ilemedinlz! Bu zat bir va
kitler dilnyayı titretm~ olruı sabık Al
man Knyzeri İkinci Vilhelmdlr. Zaman 
denilen yenilmez kuvvet bakın onu ne 
ha.le getirmiştir. 

Y. 

1 - Bekir Ömer 18 inci ilk mektep. 
2 - Gülümser Saraçhanebaşı S 3 -
Kenan Çoşen Kasımpaşa orta okul 4 -
Mustzfa Süleyma:ıiyede Deli yoku!JU 18 
S - Umut Cemil Cağaloğlu Hilatiah· 
mer caddesi 6 - Nurettin Ahmet fsta· 
bul ticar~t lisesi 7 - Tlirkan Süreyyaki 
Mahmutpaşa cami avlusu. 8 - Hilsnü· 
ye Uluer Çırçır Parmaklık sokak. 9 -
Türkfin Etüs Sultanahmet Akbıyık Ha· 
marn sokak. 10 -Ayşe KaragUmrük lik 
okul. 

ner 49 Mel§.hat Demir - Burhan Be- 1----------------
şikt~ş ıs inci okul Konferans 

~anah doKuzdan akşam 
saat he: kadar mat, sat 
ve sevimli bir ten. t;iındüz 
tekrar purlralanmıya ha
cet yo' işte; havalandırıı. 

mış yeni Tolrnlon pudrası· 
nm garanti muhas.~enat1 

bunlardır. Bu cazip ha\'ll 
landırrna usulü, Parısli b~r 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde hava~ı tor 
lanrl ırılmış ycgfıne hafif 
pudradır. Şimdiye karlar 
yapılan pudralardan on 
defa cfr !ıa saf ve daha ha 
fiftir. Bu usul, TokaJor. 
pudrasının istihzanncfa 
kullanılmaktadrr lştc hu. 
nun içindir ki, Tokaloı 

pudra~ı. dnha muntazam 
ve daha mükemmel biı 
tarzda yapışır cildi hemer 

lik tat -..!.ası ile K~pıaı ve 
yüze tabii bir güzellik va
rir ve modası geçmiş ve 
~iize bfr makiyaj şeklini 

veı meden ka!m arlj pud· 
ralardan tamamen başka 
cıir tesir yapar. Bu ;eni 
ToknJon pudras. yüze ya. 
pışık kaldığı cihet le burıa 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık .1e parlak bu. 
run, ne yağlı cilt görünmf. 
yecek, belki riizgar, yağ 

munın terlemnin icravı 
tesir edemiyeceği mat saf 
ve sevimli bir ten görüne. 
CP.ktir. 

Kitap kazananlar 

Mürekkep hazananlar Gi.ineş Mübünden: 
50 Necla Aran 12 inci okul 51 _ 19 'hirincikanun/936 cumartesi g:ı-

Pandazı 52 - RUknettin Sultanahmet nü :>rıat l 1 de 'it lübiimüzde ba} Bur· 
53 Nurullah Şchzadebaşı 54 Mükerrem har J elek tarafmd ın verilecel-- spor 
Sirkeci Demirkapı 55 - Cengiz Ersan mevı.ulu konhrans için davetiv~l ~ri
Beşiktaş Stı - PerihanAltıneJ Fener ni h"' ... hangi bir sebeple almamıo; nh., 
57 - Şevket Kumkapı orta okul 58 - aza ve dost~arnnrz.m bu toplantiye 
Mehpare Beşiktaş 60 - İsmail Koçka· -aerf'f l:atmalıvmı dileriz. 

Edebiyat ııaz~tesl 

pan Pcrtevniyal lisesi 61 - Mazhar -
Zeybek yokuşu 62 - A. G. Tekvar 63 
- Halim KaragUmrlik 64 - Fatma 
Bunarca 65 - Sevim Akdöl 66 - Han 

1937 senesinin ilk güllü intişara 
dan Knmkapr orta okul 67 - Kazım başlıyacak olan bu mecmua, memleket 

hemen görünmez hir l!ÜZPI 

11 - Yurda Çevik Sirkeci eski Ay· 
dm oteli karşısında 12 - Suat Arkunt 
Beşiktaş Vignezade cami yolu 10 14 -
Zehra Tatarağası Bostancı 1çerenköy 
caddesi ıs - Vedat öımen tstnnbul li· 
aesi 16 - Hami David İtalyan lisesi. 
17 - Burhan Sezer İstanbul erkek li· 
sesi. 18 - Selim Şişmanoğlu Nişantaş 
ilk okul 19 - Nihat Köceoğlu Sevim 
mağaıası 20 - Nuri Kaya Perteniyal 
lisesi. 21 - Bülent Varol Boyacıköy 

22 - Özdemir Ölçer Edimekapı beş 
domino Ubeytoğlu 23 - Orhan posta 
nakliye memunı. 24 - Azime Aytaç 
Nişanta~ kız orta okul 25 - Orhan öz
ver Perteniyal lisesL 26 - Acar Bele 
Ş!;H şark liseci 27 - Rabia Yavur Sa
raçhar.ebaşı 4 28 - Ziya deniz yolla
nnda kamarot 29 - Asuman Nedim 
Akku%U Beyoğlu Mahmutağa yokuşu 

Hüdaverdi anrı:ıh...,:ım. :'O Nik"ı"! 

Hıza! birinci ilk okul 68 - Macide Uç te bilyUk biT boşluğu dolduracaktır 
gU1er 69 - Muzaffer Bahçekapı 70 - Samimi ve ciddi bir edebiyat ga?.etem 
Mah'tlut 71 - Serajo Banı 72 - Ah- okumak istiyen knrilerimıze tavsiye e-
dullah Ya~r 73~Binnaz KaragUm~k deri~ ~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

74 - Cemal Kııragümrük 7 s - Rük· ZA Y1 - Sahibi bulunduğum 3!J~.ı 
nettin Sultanahmet 76 - Netih tlkesen l!.Jtlmtımllmil!Ell:t2iClllllr;:J=112::mmml.':D11'! numara!~ çift yük are.b3mın plakas,ıu 
77 - bmet Günger 78 - Adnan Aka Göz Hekimi · ı zayı ettim. Yenisini çıkamcağımrlnn 

ZAYt - Ordu 

amıftan 930--931 

ortamektebi 6 

ıenesinde aldı 
dur 79 -Nuri İtalyan li!esi 80 -Mus l Dr. ~ükrü Ertan eskidinin hükmü olmadığı ilan oh· 
tafa tahtekale 81 -Hınsto kurtulu~ R2 1 nur. tasdiknamemi zayi ettim. Yeniainl 

cağımdan cskfıinin hükmü yok~. - Hikmet demir er 44 inci ilk okul 
83 - B. çağlı Samatya 84 -Cahit 0 1 

cay 85 - Fatma yar er 86 Nuri ülkiı 

Cağaloğlu Nuruı:-ımaniye cad. No ,r 
(CağaJl)ğ)u Eczanesi yanmdal 

Telefon. 2256«5 

Yenikapı Mennerciler cnddesi N?. 
21 de Hayda.r oğlu Saİın Sınıf 15 numara ··ı 05 İbrahim 

men 

2;0 GÜZEL PRENSES 
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- Döğüıeceğiz, son nefesimize ka· 
dar senin için öleceğiz kraliçe .. Hazınz, 
bizi götür. 

Genç çingene kıa da bir ordu kuman· 
danı heybet ve azametile emir verdi: 

- Haydi silah bap 1 
Sonra Edvara dönerek: 
- Ne olacaksa bu gece olacak, dedi. 

Acaba eşkiya kaç kişidir? Onlarla başa 
çıkabilecek miyiz. 

- Herhalde kabileniz onlardan çok· 
tur sanırım. 

- O halde galibiyet bizimdir. ÇünkU 
kabilem efradı çok cesurdurlar. Hiç bir 
tehlikeden yılmazlar. 

Llilenka, sonra Edvarla beraber ileri· 
de bulunan bir arabaya doğru ilerliyc· 
rck içeride uyumakta olan kilçük bir 
kız çoğunu kucaklıyarak öptü. Sonra 
Edvara: 

1 - Benim küçük Elzacığım, dedi. Şa-
şıyorsun değil mi? Bu çocuğu bana Al· 
lnh verdi. Kendime evlat edindim. Sen 
onu bilirsin. Evvelccde yanııruıda gör
dün. Hayli büyümüş değil nıi? 

ı Edvar, çocuğun san s::.çlarıru ol:şıya· 
1 rak: 

- Bu, o eski küçük kız öyle mi? dedi. 
Ne kadar da güzelleşmiş. 

Lfilenka, müteessir bir tavırla söylen· 
di: 

- Onu bir aat bile yanımdan ayır· 

mak istemiycnım. Yapacağtmız çarpış· 
mada •bu çocukt:ın aynlmak yani yarala 
nıp ölmek ihtimalini düşündükçe kor· 
kuyo::um. Fakat Annayı kurtardıktan 
sonra artık sen de onun babası olursun. 

Ulenka, çocuğu yerinde bırakarak 
nynldı. Sonra ihtiyar bir çingene kan· 
smı ~.ağır:ırak çocuğu ona emanet etti. 
Sonra Edv:ıra dedi ki: 

- Eğer bu kavgada ölürsem ve sen 
de kurtulacak olursan bu çocuğa baka-

caksın. Benim gibi onu seveceğini ve 
onun için her {edaklrlığı yapacağını 
bana vnadet Edvar. Çünkü bu, mukad· 
des bir vazifedir. Bana da bir başkası 
bu vazicf yi bırakmı~tı. 

Edvar. l..Alenkayı temin etti. Sonra 
meydanda toplanan çingenelerin yanma 
geldiler. Kabile efradı hemen baştan ba
şa silfihlanmıştı. Birçoğunda büyük kı
lıçlar ve uzun bıçaklar vardı. Yalnız 

tüfek pek azdı. 

Lalenka. kumandanlığı Edvara teklif 
etti. O da kabileyi üçe ayırdı. Eline gU
zel bir tilfek aldı. Çünkü tüfek atmas:nı 
çok iyi bilir, uçan ku§u vurabilirdi. Çin
genelerden pek gençleri bir tarafa btra
kılarak elli müsellfih efrat ayrıldı. Bun
lann ancak on beşinde tüfek vardı. Bu 
tUfekler ilk hücum hattını teşkU ediyor
lardı. İkinci parti kılıçlar ve ü;U11cll 
parti ise bıçaklı ve sopalılardan milrek· 
kepti. 

Edvar, haydutlann karargahına ses· 
sizce girmek 15.zını olduğunu onlara söy 
!edikten sonra ileri emrini verdi. Ve ka
file Uç parti halinde sıra ile ilerlemeğe 
başladılar. Lfüenka, tü!eğini omuzuna 
asmış. en önde Edvarla beraber ilerli· 
yordu. Biraz ~onrn hnydutların karar· 
g'hına vardılar. Her şey yolunda idi. 
Ortalıkta rş1k. ses ve seda yoktu. 

Edvar Ullenkaya fısıldadı: 

- Şimdiki halde taliimiz yardım edi
yor. Yavaş yavaş vadiye inelim ve bir· 
denbirc haydutlara hücum edelim. Yal· 
nız mukavemette bulunanları öldürür, 
beyhude kan dökmeyiz. Evvela seninle 
Annanın bulunduğu çadıra girelim. 
Onu kurtaralım. Sonra sen onunla bera
ber hemen kaçarsın. 

Edvar, kafileyi durdurarak talimat 
verdi. Uçüncü sopalı ve bıçaklı p:ırti ih· 
tiyat kuvveti te§kil ediyordu. Ufak bir 

GÜZEL PRENSES ıs. 

gilrültli pUinı bozınağa kil.fi idL Bunun 
için Edvar son derece ihtiyatla hareket 
ediyordu. Çingeneler verilen emirleri 
iyi kavnyorlar ve mukaddes emirler gi
bi telikki ediyorlardı. 

Birden 'jadırların arasından bir kö· 
pek fırladı ve gelenlere şiddetle havla· 
m:ığa başladı. Onlara saldırdı. 

Ulenka, büyük bir ihtiyats1zlıkta 

bulundu. Edvar:ın üzerine hilcum eden 
köpeği bir kurşunla yere serdi. Fakat 

ailah sesi ıakileri birden ayaklandırdı. 
Bir dakika i;inde esasen kulakları ki· 
rişte olan haydutlar silahlarını kaparak 

çadırlarından ftrladılar. Haydutlar kırk 
kişi kadar oldukları halde çingenelerden 
daha iyi silfiblı idiler. Hepsinde en yeni 
tüfekler vardı. 

Karşılıklı ateı başladı. Fakat biraz 
sonra çingelerin haydutlara mukavemet 
edemiyccekleri anla~ıldı. 

Edvar, tık ate~in karga~ahtrı esnasın· 
ô~ Annanın çadınna dalarak onu kur
tarmak istedi ve bu makıntla çndıra 

d.:ığru koştu. Ba~mın fü:erinden kar§J· 
lık!ı kurşun )•ağryordu. Fakat çingeneler 
yavaş yavaJ ricata bnşlamışlardı. 

Annanrn bulunduğu çadıra doğru sa!· 
dıraıı Edvar karşısında Hokarı gördU 
Kurşunu kalmadrğı için silahın dipçiği· 

le kafasını glddet!i bir darbe indirdi. 
Başı paralanan haydut yıldırımla vıı 

rulmu.5 gibi yere yuvarlandı. Haydudtm 

üzerinden atlayan Edvar, çadıra yakla
Jıyordu. Fakat çadırın on tüfekli hay· 
dut tarafından sanlmış olduğunu gö· 
rünce geri döndü, Ulenkanm yanma 

gitmeğe başladı. Tam bu sırada kalça· 
sına bir kurşun isabet etti. Fakat bere· 
ket versin yarası hafifti. Omuzunda da 
hafif bir bıçak yarası vardı. Büyük bir 
gayret sarfedcrck geriye doğru bir hay· 

li kaçtıktan sonra bir çalılığın arasına 
düştü. 

LSlenka ile çingeneler çoktan ricat 
etmi~ler ve karargahlarına yaklaşmış

lardı bile. Çünkü çingenelerin büyük 
bir kısmı yaralamıe ve öldürillmilşler· 
dL 

Yirmi silahlı haydut çingeneleri tnki· 
be başlamıştı. Çingenelerden ancak yir· 
mi kişi kurtulmuştu. Bunlardan onu 
kraliçelerinin etrafında ateş ba~ında 
oturmuşlar, diğer onu da çadırlarına çe
kilmişlerdi. 

Haydudlar tarafından takip edildi
ğini fark eden Ll.la.nka onlara §U em· 
ri verdi: 

- Çabuk, kadınlan ve çocukhır:ınızı 
alrp atlara binerek kaçınız. içinizden iki 
kişi benimle beraber kalsın. 

Beş d&kika içinde hazırlanan çingene
ler kadınları ve çocukları alarak kaç
mışlardı. Lalcnka ile kalan iki çingene 
de kııçmıığa hazırlanırken Bulgarlar ye
tiştiler. Hemen iki çingeneyi öldUrdUler 
ve küçük Elzayı kucaklamı~ olan U
lenka), yn.lmlayarak ite kaka, saçların 
dan çeke çeke slirüklemeğe başladılar. 

ÇUnkU haydutlar çingeneleri kendileri
ne hücum ettirenin J..5.lenka oldu~unu 
öğrenmişlerdi. Onu esir ederek lı:arar

gfihlarına götürdüler ve sürüklenmek
ten, itilip kakılmaktan bitap bir halde 
onu Annanın mahpus bulunduğu çadıra 
soktular. 

Çadırın i~inde bulunan Anna, UJen .. 
kayı o halde görünce birden korktu. 
Yerinner kalkarak ayaklannm altınt bir 
pakçt gibi atılıvermiş olan çingene ka· 
rısınrn ilzerine iğildi. Alnından akaa 
kanları silerek onu teselll etmeğe çalı~ 
t?. 

Lalcnka, kendinden geçmi§ bir hnldc 
bulunmasına rağmen kucağındaki kil· 
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RAD~(I 

!STA,.VIJUL: 
18,30 pl~ dan.1 :musDdsl., 19 konferans, 

Tns:ırnıf ve yerli mallar hs.ftası mUnnBCbcti 
le, Bııyıın lt!ct Hallın taratmdan, 19,30 mU 
ıııı.hat;. El§ref Şeflk tarafından, 20 
Vedia Rwı. vo arkaclı:ı.§ları tarafmdaıı Türk 
muBlkls:I ve halk ııarkılan, 20,80 Cemal KA 
mil ve arkadaştan taratmdaıı Türk mumldsi 
ve halk prkılan, 21 (saat ayarı), orkestra 
1 - Vebcr: •(Jubel) uvertUr, 2 - Linke: 
(Vals ııarho:ıluğu) vals. 3 - Massenent: 
(Alsas sahneleri sivitlnden, İhlamurlar altm 
da), 4 - Rubinsteln: (Baynder). 5 - Leh&r 
(GUl ve çocuk) 6 - Lch&r: (.Aimıslı dellkan 
lı) 22 ajans ve borsa haberleri, ve ertca1 
günUn programı 22,30 )'PlAkla aoıoıar. 23 
son. 
VlYANA: 

18,10 çocukların zamanı, 18,85 musild, 19, 
10 spor, seyahat. kon~mn, 20,05 saa.t. haber 
ler, hava, program haberleri, 20,20 LAypzlg 
den naklen opera yaypıı, 23,05 eğlenceli kon 
ser, 24,85 hıi.berler, 
BUDAPEŞTE 

18,05 konU§IllA, 18,35 piyano ve keman 
19,05 ııpor, konferan.1, 19,35 konser, 20,85 o 
pcra bl.naBmdıı.n nakil, 23,40 çingene orkeat 
rom, 24,05 ingtılzcc haberler, 24,10 dnnıı plAk 
lan, 1.10 haberler, 
B1JliREŞ: 

18,05 orkestra. 19,05 saat. hava, haberler, 
19,115 orkestra konseri, konteran.ıı, 20,115 mu 
siki, 20,40 kitaplar ve mecmualnra dair, 20, 
415 gramofon, konferans, 21,15 Berlinden 
naklen openı ynymı. 23,05 gece konseri, 23, 
l50 tnuıSizca ve almanca haberler. 24 ll011 

haberler. 
PA.RtS (P,T,T,): 

19,05 orkestra kon.sert, 19,S5 kont1§1ll&. 20, 
05 kon.!er, 20,S5 havadis, 20,45 kon.sesin de 
vamı. 21,43 orkestra kanseri 22,0::'i musiki ko 
nuşmam, 22,85 Stra.sburgdan na.ldl, 24,!5 hn 

berter, hava. 
no~: 

20,25 yı;ı.bnncı dillerde haberler, 21,10 saat 
haberler, hava, 21,85 fa§izm haberleri, 21,4?) 
pJyee. B1r ııncan çayy, 22,20 LAypzlgdcn 
naklen opera ynymı, 23,15 dans mus:Ud.si, 
lst1rahaUerdc hııbcrler, 

SiNEMALAR 

BEYOCLU 
SARAY 
TURK 
MELE& 
tPEK 

SAK.ARYA 
YILDIZ 
smmn 

ı GUnUn adamı 
ı lşte balırlyelller 

ı PnisU §&lltöz 
ı Çölde bir TUrk genci 

•(Türkçe) 
ı Donanma geliyor 
ı Kanundan kaçılmaz 
ı Bay Tekin meçhul dUnyn. 

!arda. 
Al.KAZAR ı programım bildlrmeml§Ur 
TAN 
ŞIK 

ŞABK 

&SB.J 
ASTOBYA 

ı programını blldirmemiştJr 

ı Programını bildlrmemfoUr 
ı Programını bildirmcmJgUr 

ı Vondcr Bar 
ı 1 No. ıı halk düomanı 

ve Şnrlo ıı.sı1 zamanlar 
OUMUBIYET ı Programnu blldlmı~tır 

lSTANBUL 
FERAH ı Y8§&?11n.k korkuau ve Giz 

ll Sevda 
&ZA.K ı . programını blldlrmcml§t1r 
1'11LLI ı MeçbQl asker ve Kan kıır 

deşler 

RllAL ı Karagüller ve Akkartal 
ALEMDAR ı Gazino dö Parl ve Stenka 

Razi 
KEMALDl!:Y ı İaUklAl uğrunda ve Çöl 

ark.adnşlıın 

KADI KOY 
OA.Ll!l ı Programını blldlrmemlııtlr 

StlBEYYA ı Programını blldlrmcml§tlr 

OSKODAR 
ı K&dmlar klUbU 

TiYATROLAR 

.Sehir1iyatrosu T E P E B A ş ı 

. llllllmllllll draı; A :s~nda 

llLlll f'ransn Tlyatroııunda 
Opera kısmı 

LEYLA Ue MECNUN 

12-18 Birincikanun Ulusal Tasarruf haftasıdır. Kumba· 
ralar 19 Birincikanun Cumartesi gününe kadar Brmknlan· 

' nııza getirilerek açtmlacaktır · Biriken para tasarrufa olan 
bağWığı göstereceğinden bu hafta içinde mümkün olduğu 
kaCL"U' para biriktirmek her Türk için Ulusal bir borçtur. 

an kası 
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Türkiye Cümhuri\1 et ıVferkez Bankası 
vaziyeti 

t-->ASıP 

12112 ı 1936 
1 AKTiF Lira 

Ka1a1 

Bankııot. • • • ,, 6.f8~.348.-
Altın sa.fl kilogram i7.091.731r:,24.040.887.27 

Ufaklık, .. .. • ,, 687.063.57 31.612.298.8& 
Dııhlldckl Mııh:ıblrler : 

l'Urk Uram; L. .616.523.34 .61 B.523.34 
Harlı;tckl muhabirler: 

Altın ııafi kllograı 5.490.539 
Altmıı tıı.bvUI kabll acrbcst 
dövizler. 

7 .722.881.74 
1 

46.990.72 
Diğer dövizler ve borçlu 

kllrtng balciyelerl • • • • 32.160.098.52 39.9'29.970.98 
lla7lne ıa.ınillcrl: 

Deruhte edllcn cvrııkı oakUye 

karşıııgı. L 158.748.563-
Kanunun 6 ve 8 tncl mııa.. ı 

delerine tevtıknn Hnzi;ıc tar~ 
tmdan vaki tedlyat. " 12.ll64.61 I- 146.683.952-

Senedat cth:daru: 
Haztne bonoları, • • • jL .430.281.fi 
Tfcarf eenetıer , • • • • l,. 22.495.983.71 22.926.265.38 
&ham ve Tıı!ıvlltıt cU:ı.danı : 

1 
A }UY~ karışılığı esbam v( '-.37. 141.780.23 

j Deruhte edilen evrakı nak.. 

1 
~tahvilat 1Ubar1 kıymetlt' 1 

B Serbest esham ve tıı.hvtltlt ...!:: 3.00~.641.01 41.110.421.2~ 
Avftnıılar: 

Altro ve dl.vtz O zerine a van:ıı 
TabvilD.t üzerine avans. 

IllSS('(Jn rl!ır 

lttu?ıtdlt 

L 2.108.704.63 
J..16.916.490.12 J9.(2j.J94.7 .. 

4.500.000-

Serrwıye, , 
ihtiyat a.kçeal 

• • • l 
• • • • J 

fcdavWdckı l:lnnknotlar: 
Deruhte edllco evrakı nakUye L 158.748.563-
Kanunun 6 ve 8 inci macıdc-
lerine tevfikan hazine taratın. 
dan vaki tediyat, L. 12.004.61 l-
Dcrubtc edilen evrakı naktlye-
baklyesı. r L 146.683.952-
Karşıtıgı uımameo altın oııırak 

teda .. 1ue llfı ve ten vazedilen L. 19.000.000-

1 .000.000-
1.551.182.53 

Recskont muknblll llD.vetCD led ,. 15.5C0.000- 1S1.183 !)~ 2. -
vazed. 

Türk Llrıı ı Mevduatı 

Dö\·l:ı: ranhhlid:ıtı: 

IJ Altm tahvUI kabtl dövizler 
J Diğer dovlzler ve alncnklı 

klirlnır btıldyclerl 

Hubtcll.l 

13.348.lt.9.74 

L 1.119.37 

L.2J.166.~19.9ô 24.167.939.33 
83.409.4(3.48 

~~ ~h 18.tl6ı.l t>7.l 8 
2 Mart 1933 tnrlhlndcn illbaren: lBKontcı unacu yuzac li 1.2 - Altn 1lzcr1ne a\'nns yilzdc 4 ı .. , 

~~- HALI( OPEF.ıÜt;E;;;-Tl~~-:---::-:::--::--:-~~~~~~~~~~~~~~__.::.._~~~~~~~~~~~-
--

Mnksim tiyatrosunda 

~ozo Dalmas ve Fono· 
kosun i~tirakile 

ENAl"İLER 

oü~1ik operet. Yeni kadro 

\' nl Hale 

Pr. Zati Sungur 

Şchzadcbnşında 

FERAH sincmnda 

·on üç gün mün::?

tıcbetile her gün 

ayn ayn fevkalade 

bir program pazar 
günil son temsil 

Muhammen bedeli 1492 lira 20 kuru!! olan 46 X 38 M M ebadmda 
1187, 500 Kg. (250 metre) ve yin~ 5X8 M/ M ebadında 56 Kg. (200 
metre) bakır boru 28 Xll. 936 pazartesi günü saat 1 O da Hayd rp::~nd.: 
gar bin:ısı dahilindeki 1 inci işletme komisyonu tarafından açık eksiltme 
ile satın dmacaktır. Bu işe cirmd( istiyenforin 112 l:ralık muvakkat lemi. 
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine lcadar 
komisyona müracaatları lazımdrr. Bu İ§C ait §arlnameler komisyondan pa. 
rasız olarak dağıtılmaktadır. (3552) 

:..J . 
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Radyosunun 1937 nıod.eli geldikten 
nıünakaşasına 

L O i 
sonrra · piyasada radyo 

SON VERi 

I 

-~ 
1937 Modeli 

R. 
Radyosunu 

görüp dinledik
ten sonra baş
ka Radyo alma
ğa razı olmıya
caksınız. 
Bugün belki başka radyoya sahipsi
niz fakat yarın muhakkak surette bir 

• • 
ile tebdil etmeğe mecbur kalacaksınız. 

BEYOGLU 

DÜRDANE 

MUKADDER HAMiYET 

BiRAHANESi 

NEBiLE 

Saz heyeti - Keman: Cevdet, Piyano: Feyzi, Kanun: Ahmet Cünbüş: 
Mısırlı lbrahim, Kemançe: Sotiri, 

OKUYUCULAR - Yaşar, Hamit, Solist Mustafa BAYRAMINIZI 
SONSUZ NEŞELER IÇlNDE GEÇlRlNlZ. Tel: 40227 

• • , \ • ', ' •• -.:!" • •• .. • • ,~ 1 :' - ...... ". • • - ,,;.- •• ;. \ •• 'ı ~ •• 1....: ' .... ~· '. 

BeyoQlu, istiklal 

İstanbul Balıkpaza.rı No. 16 
Eğer bu pastırmadan bir dilim yi-

yecek olursanız ömrünüz oldukça 
başka pastırma yemiyeceksiniz. 

AôIZDA ERİR 
YUMUŞAK 

Sinirsiz 
GIDASI BOL 

Hakkı mağazasında satılan pastır

malar halis Kayseri mahdır. 

Kimyager 

Hüsam din 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ··==~=~:::::::::ı:··········::::::::::::::::::······= 

1 

i~ Cildiye ve züi;;~";ije mütehassı;;· .. İi 

·---ım·--·i Sağlı~'! korumak, hastahklarla 
uğraşmaktan dahcı kolaydır. 

Grip, Difteri, Krzamık gibi mik· 
roplan ağız ve boğaz yolile gi-

!9 
ren başlıca ha~talıklar zameı.

/Z nmda 

Boğ~zAk ridol 
kullanmak, sizi Vt,; çocuklarmm 

hastalıklar Jarı korur. 

AKRiDOL 
Ağız, Boğaz, ve Bademcik ilti· 
haplarını da pek çabuk geçirir. 
Her eczanede b ~lunur. 15 ta-

nelik kutusu 31. 40 tanelik 
kutusu 70 kuruştur 

~i Dr. P UT h 
:· . ·= ':! Beyoğlu, Rus sefarethanesı sıra- :: 

1 
:: d - . d M ı= ~i sın a Posta sokağı koşesın e ey·fi 
ii menet apartımanr. Telefon: 43353 ğ! ............................................................ 
·················································~·········· 

ı1 Pektorin· , 
. Pektorin 

Pektorin .. 
- Öksürüğünüz mO var ? 
- Nezle mi oldunuz? 

- Bronşite mi tutuldunuz? 

Pektorin1 den şaşnıayınız! 

Pektorin 

Pektorin 

Pektorin 
KUTUSU " KURUŞ 

mıa nun-MARMuı mu Em mı. srmct 

• • 
ŞEHDIRLI. .. .. 

1 

KC>YLlJ r 
BÜTÜN . ·- r 

TRAŞ 

~ 
\ 

\ 

BtÇAGINI 
KULLAN\ YOR 

SEZEN 
' 

TERZiHANESI 

Sahibi: Ihsan \'avuz Sezen 
Şık giyinenlerin terzisidir 

7.12.936 tarihinden itibaren müesseseme soyadım 
olan (SEZEN)i koydum. Senelerdenberi kimse ile or
taklığım yoktu ·, gene de yoktur. Gi:Srülen lüzum üze 
rine sayın müşterilerime arzederim. 

htanbul Yeni Postahane kar,ısmda Letafet ha• 
mnda 4 No. Terzi: Ihsan Yawz Sezen 

20 Birinci KAouo Pazar günü 
Takslmde a~ıhyor ~iriş serbesttir 
---- . - ? 


