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HORTLAYAN F AVUSTA 
Mişel Zevakonun şimdiye kadar Türkçeye 
çevrllmemlş bulunan bu eseri 1 · l{aounusanlde 

gazelemlzdeforma halinde verilmeye başlanacaktır 
~ K~ . Teleton: Z3872 30 oirlnclKAnun 1936 Çarşamba Seene: 5 - Sayı: 1780 

.Ankara: 29 (A.A.) - C. H. P. gnı
lla bafkanlığmdan: 

C. H. Partisi kamutay grupu bugün 
(ıg_.13_.936) Trabzon saylavı Hasan 
labnm başkanlıftnda toplandı . 

Sös alan Hariciye Vekil: vekili Şükrli 
laraçoğlu, lıarlct .ıeiyaset hakkında be· 
)'anatta bulundu. 

1 - Yugoslav - Bulgar dostluk ve 
i)i komfuluk, muahedesi ve temasları 
~ izahat verdi. 

2 - Akdeniz emniyet anlaşması hak. 
~nıda malumat vererek Türkiye harici

)'ttinin bu mUz:ıkereleri yakından ve 
bauaaiyetle takip ettiğini ve şimdilik 

laerııangi bir cndiıenin varit olmadığını 
-.ı.tarak bu müzakerelerden Akdeniz 

(Devamı 4 üncüde) 
Parti grıwun.da s·. • .•Jcr ctı-a/ında 

izahat veren Sül•rii. Saraçağlu. 

Sancaaa gitmekte olan 

bitaraf müşahitler bugüp 
lstan bul dan geçti 

liududumuza asker tahşidatına 
neden lüzum görüyorlar ? 

'8.ğmı ğr, Mi Ietler ce: liyeti on
'eyi tarafından sancakaki vaziyetin 
tetkiki için ayrılan, bitaraf müşa.bit!er 
heyeU bu sabah Semplon ekspresile 
9ehrinili.e gelmiştir. Tren yolcuları bo
taldıktan sonra heyeti hamil olan va-

gon rıhtıma çekilmiş ve heyet azası 

paşaya geçin.işi r. Heyet saat do
kuzda kalkan Toros ekspresile yoluna 
devam etmiştir. 

Heyet azasından olan ve evvelce 
memleketimizde Muhtelit mubadele 

(Deva.mı 2inoide) 

Komünistlikten 
nezaret altına 

alınanlar 
içlerinde bir Bulgarla iki 

muharrir ve onbeş amele var 
(Yazısı 2 ncid~) 

IVlllli mtlcadele senelerinde 
Enosis vapuru nasıl 

zaptedilnıişti ? 
Yazan: A. Cemaleddin Saraço{llu 

Yeni yılın ilk gUnil HABER' de başlıyor 

Fransız - lngDllz müşteırek ırnotaısonu SOV\Qe\l: 
Rusya lkabuO etti, fakat au 

Almanya, Italya ve Portekizin 
razı olmıyaeakları anlaşılıyor 

Roma: 30 (A. A.) - Havaı Ajan
sı muhabiri bildiryor: 

İtalya Hariciye Nazın Ciano, dün 
Almanyan~n Roma büyük elçisi Has
sel ile Portekiz orta elçisi Davila 
Lima'yı kabul etm'ştır. 

Görüşmelerin cumartesi ve pazar 
günü İngiltere ve Fransa tarafından 

verilmiş olan ve İspanyaya gönüllü gön
derilmesine nihayet verilmesine mü
teallik bulunan notalara verilecek ce
vap hakkında cereyan etmi§ olduğu 

aıikirdır. 

Yarı resmi mahafil, görüpnclerin 
neticesi hakkında bir gUnS. mallimat 
vermemektedirler. Bu mahafil, zikri 

geçen notaların bilhassa geçen ağus
tos ayında Fransanın yapmı§ oldu
ğu ademi mildahale teklifi üzerine 
İtalya tarafından ileri silrülmüş olan 

Alman ve Portekiz elçilerile görüşen 
ltalya Hariciye tee...--ın Kont Çi!Jano 

notalara müteallik bulunduğunu beyan 
etmektedirler. 

Diplomasi mahafili, o zamandan· 
beri ahval ve şeraitin değişmiş ol
duğunu ilave etmektedirler. 

Fransızlarla İngilizlerin teklifelri • 
ni kabul etmek "Komünistlerin ek
meğine yağ sürmek olacaktır,, ki ne Al
manya, ne Portekiz ve ne de İtalya 
böyle bir şeyi asla istememektedir -
ter. 

Bura.da efkan umumiye, Almanlar
la ltaJyanlann komünizme bir ni
hayet vermek zaruretine dair olan 
nazariyelerini tekrar ele alm11larclır ve 
lngilterenin Fransanın peşine takı· 

larak cumartesi günkü notayı verme
sini iyi karıılamaktadır. 

İngiltercnin Akdenize ait mu • 
(Devamı 6 uıcıda) 

B rakaDım nur IEf kt •k ş· k t• M•• d•• •• lçl~de yetsmOar e fi lr e 1 U UrU 

~~~1 ·~.~m · edilecek ? 

Ahmet Haşimin ölilmtiinden sonra 
alınan yüz 1.'"'1.lıbı 

Yazısı 7 inci sayfada 

Hitlerin 
Geçen haftaki 

Makalesi 
loglllz gazetesi Hlt
lerln Almanlara baş
ka, Ingllizlere başka 
şeylers Uyleme~lnden 

şlkAyet ediyor 
Gazetemizin 25 tarihli nüshasında 

Alman Cumhur başkanı ve Başvekili 

Hith:rin bir makalesi intişar etmişti. İda 
rehanemize gelen birçok ingilzce gaze
telerden "Sunday Kronikl,, den tercüme 
ettiğimiz ve aslında "Hitler tarafından 

yazdmıJ olmasından başka hiçh:r kayıt 
bulunmayan,. bu m!kale hakkında ayni 

(Devamı 6 ıncıda) 

ıu111ı111nı11111111ıınıı1111n11ıtflf•lllfllllıwıu11ııını11ı11111t11ıt1~ 

IHI IA ıe E R 0 n ını 
VoODlk T'akvDmGIFilD 
ve dera programını yarınki sayımızla 
beraber nıüvezzilerclcn isteyiniz. J 

• 2 ,..,,, ............. _..._..ı 

Kaçakçılık maznunu şirket memurları 
arasında yalnız i9'1 TUrk var 

Uç aydanberi Nafia. ve güınrUk mü
fettişleri tarafından Elektrik §İrketin

de yapılan tahkikat neticesinde şirket 
tarafından yapıldığı anlaşılan 40,000 

lira kıymetli ma.17.eme kaçakçılığına ait 
tahkikat evrakı • kanunun da.va açmak 

salihiy~tini verdiği - gümrük ~ mü

dürlilğii tarafından tetkik \'e bukaçak
çıbğın suçlusu olarak 9 uncu ihtisas 

mahkemesine verilecekler tesbit edil
miştir. 

Kaçakçılık cürmile mahkemeye ve
rilecekler şunlardır: 

Elektrik, Tramvay ve Tünel §irketle
ri umumi müdürü Han.sens, baş mü

hendis Gilcri, ~beke baş mühendisi 

Haşim, malı.eme dairesi müdürü Sadi, 

muhasebeci Piryos, mühendis Serpieri, 

elektrik fabrikası müdürü Tilciletti, 
kontrol amiri Fi§ler ve idare müdürü 
Lii.zyan. 
Kaçakçılık suçlarına dair kanun mu-

Elektrik şirketi mt1dürü Han&ena 

cibince maznunların tevkifi lamn gel-
diği ve bu sebeple maznunlarm şimdi

den rapor tedarikine çalıştıkları söyle-
niyor. 

Hariciye Vekilimiz 
yarın Atinadan 

g~liyor 
Atinadaki son mülakat iki 

buçuk saat sürdü 
Yunanistanda bulunan Hariciye rasm Cenevre ve Paristen (Yetirdiği 

Vekilimiz Tevfik Ri.iştü Aras, bu- haberlere göre beynelmilel:. umumi 
gün Pireden şehrimize mütevec· siyasi vaziyetle şubatta Atinada top
cihen hareket edecek ve yarın bu· •!anacak Balkan Anmntı konse • 
rnda bulunacaktır. yinin meşgul olacağı bütün mese-

Hariciye Vekilimizle, Yunan ,baş leler tetkik edilmiştir. iki mütte
vekili Metaksas evvelki akşam ikibu- fik devlet diplomatları arasında bu 
çuk saatten fazla süren bir ko · gün de konu~malara devam edilmi§-
nu,ma daha yapmışlardır. Mültı . tir. 
kat esnasmd::l. Yunan hariciye da- Evvell-.i ak~am Türkiye Hariciye 
imi müsteşarı Mavrudis de bulun-ı Vekili Tevfik Rüşti.i Arasın Yunan 
muştur. hükumeti tarafından misafir edildi-

Bu mülakatta Tevfik Rüştü A· • (Deoo.mA. 6 1ncıdaJ. 
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1 - ebelüttarıkı 
kacak mı? 

,.1.hgilfere nukfun i, bundan bir müddet evvel: "Akdenizin İngilte-
re için §ah dş.mnr mesabesinde bir deni,ı. yolu olduğunu,, tebarüz 

ettfrmi§tt. Halbuki İtD.lyanlar, tı~t dU§tilkçe, bu denizin, İngiltere 
için "ttlüstemlc1telerınc gıden bir "kestirme yol,, olduğunu ileri si.ırmck
ten mr muziplik zevki alıyorlardı. 

Şimdi mesele n ı?t yukı.ırı halledilmiş gibidir. Ne İtalya., Akdenizi, 
etrafı R-0ma imparntorlug"ll ile çevrilmiş g1bi: ''Bizim denizimiz,, diye 
tavsif ediyor. Ne de İngiltere, İtalyanın menfaatlerini karşılıklı surette 
tanun1\h.Un kaçınmıştır. Bir a.niaşm:ı.ya. vıırdılar ... 

Dtı?m.a> "itülalı ,;c ~ö:::lcrile birlikte hareketi tercih eden lnyiltere· 
nin "S"tmhU:nma. progra1m tamamlanttı00ya kadar bu böy'le gldLJoekttr. 

~· ~ ·~ * 
• !Btt araltı.idıı. blr İngiliz nmirnh, Akdcnizln İngiltere için ehemmi· 

yetli f;tt. deniz yolu olduğunu güz cinUnde tutarak CebelUttank hakkında 
bi::: -tel litte'bulunuyo'r. Bugün C.beIUttanğm İspanya ıahilindc bulunan 
lngiltcr n·n, Afrika. kıymn::ı. gcçm sini tavaiy$! ediyor. Yani ceooıuttn
rı ... ti-fğf.-vc 'f<alesile,, şim(llt Afrlko.Ja bulun n ve Ccbclüttarığm tam 
knrH sına '"Clü~n Ceuta <lağı ve kalcsini'l trampa odilme ini frtiyor: 
"fJeı1111tattatık, İspanya v" Fransa.ya !·arsı bir harp eenasmdn oturul-
m mütnliün olmayan bir yer haline gelecektir,, diyor. 

'fi ·u· !spanyamn muhasara toplan, Ccbclüttarığı müt:emadi bom
b!l.f.dımo.n eder ve Ce;ayirl., li'nı.ru)ız Fasından gelen tayyareler, ayıu 
yeri havnd"'n bir bomöa. yağmuru altında bırakırla.rım§ .. 

~ ~ ~ * .. ... ~ J 

ysborne ismini taşıyan ve voktilc İngiliz deniz Entelicensini idare 
etı!ıf~ p!u."1 bu ~ra1, sözü mukabiltarafa naklederek eöyel damektedr: 

':Hnlbuki boğazın diğer tarafında Ccuta bulunuyor. Maalesef bu 
kal~ ~ znnıandaııberi İspanyollar elindedir. O derecede ki f.ııpanyol
larm düşünü§üne göre, adeta tapanyn.nm bir par~ası sayılır. Fakat Ce
belUt~kla kıyas edilecek olursa, İspanyanın bir parçası olmak nok
tasın~kn .ik'nci derecede kalır.,, 

ı ~ ~ * 
~be1_µ.ttarığın Ccuta ile trampa edilmesi teklifi ilk defa olarak ya

pilnJıyör. _nundan önce dE}, bilhassa Cebellütanğı geri alma.le istlyen 
ls~~ollar tarafından ileri sUrülmtiatUr. V-e ba~ bu teklif İngiltere 
seykülccy~ mUUıhaasısları t.._araf ından da ortaya ablmı!ltı. tngiliz ::1ev
ktycc~~i!eri. kendi ihtısasl~ı bakımından ceutayı, CcbclUttarıktnn 
daha .k~etli buJuyorlnrdı. 

"' ,f. * 'Ne!iee itibarile lngiliz amiralı Usborne'Wl'. tekrarladığı bu teklif, 
hüku .et :ıpahafilinde bir .akis bulur da. tefebbüse geçilmek istenilirse, 
herfiaıd"u :Ougünhlt 1s~anya dahili harbının bitmesini ve tabii vaziyetin 
geri dlfurp.e!lni bekI~ck !Azım gelecc~tir:. ,Aş~ ::dahili hatbı bittiğiı 
zaiı~·tltôli~et--n ı@>i bit~ ile ge.r,i d9!J~)d;r.J.3ça"b~?. ... 
~ meselelerfitde lnilletletin fikirleri -ekseriY.a birıbirlerinir\ki il<r 

çalpmacalt ucrecede zıt oluyor. Bugünkü İapJnya harl:undan aağla.m 
çık~etı.k•o\an !Sphnyôlların "CebelütUırık bcğaz-ınm iki t<ır<ı/ım da ellc
rin<k 'liı11widutm!ı7c gibi,, bir azru göStermiyecckl~rini kimse temin 
edemez? 

:(. ;;. l(; 

Gebelüttarığı İspanyollara verip onlardan kar§r yakadaki Ccutnyı 
nlmak teklüini yapaiılar, Ceutayı da Cebelüttarık kadar müdafaaya 
kabiliyeı,t ~luy0rlar, ÜıJtelik Ceutanın arkasında, tayyare mc~anı 
olma.ğn müsait"> bUyUk bir "l~cri kısım,, bulunduğunu göze alıyorlar. 
nöylece, oradan deniz devriyeleri göndermek surctile boğazı muhafaza 
vazit~i Hlilin müessir tanda yapılabileceği gibi, bir bombru-drma.n hU
cub:1Una aa bombardıman hticumile mukabele etmcl= :mümlcün olncağmı 
söyliyorlnr. 

~ • * 
· f,iigiltcre hUkftmeti, bu yoldaki teklifleri ~imdiye kadar dikkate 

alına.ıh. fl'am 282 sencdcnberi elinde buludurduğu CcbelUttank kalesini 
'~ok br.hah tahkimat ile ha.kiki bir kale haline getirmiştir. Bundan ba§ka 
'~belüttuık B<>ğnı11ım atlım ta.sıyan CebelUtta.rık I<aleslni elde bulun
dur:nuınırı kendisine izıı.f e ctmi3 o}duğu itibarı, maneVi ehemmiy~tl de 
gözı önilndeıı ayırmamaktadır. 

• J.T\tl.eni"'in iki tabii ağzından bili olan Çarnal~ka"le boğ(&Z'lflda b-iz, 
Tiırk."Rn 'PtTl:e kenetlenmesinden hasıl olmU§ istikrarı mulıafa2tl eder· 
kcttd'ngi.Jtc:rc d.alı.i, a ~'"716'Vi sulh riyaseti ile, Akdcni=G ~ı:ıhildar büti(n 
dculcflcrıc tam bir i.tilıif ilzct6 olup m~iva:enc rol.ilnU ESKiSi GiBi yq.
pa'biltne'ı:td d.cvarıı ~t:rrwği istese gcrek"'tir. 

·, HİKMET M'ONlR 

Komünistlikten ~oğı'u 
nezaret alt1na değil • 

mı 

alınanlar Tamir edfJen 
duvar urın ba~lyele 

VoOHaro batak 
Dçtn<dle baraktı 

Son zamanlarda bazı fabrika -
lar amelcsine beyanname da • 
ğıtmak, komünist propagandası 
yapılmak ve tahrikamiz kitaplar bas
mak suçlanndan nezaret altına a
lınanların ~ayısı yirmiyi bulmuş -
tur. 

Bunlar meyanında tair Nazım 
Hikmet, Nurkalem fabrilC88ı ame • 
lelerinden Ahmet, Hüsnü ve Emin 
bundan bir müdd~t evvel korniinist-

.çerlu• 
• Alpullu ıoker fabrlkıuımın 800.000 llro 

!ık ver.im J'QI_. v ı ,.l~nl.ıı . !5h:ant muhasc 
balca ıılmma.mıa ltAttıı' 'l.ertlml§Ur. 

ıı< Knrndeniz!1 ı;-cnı:lor ~Un sıı.a~ 14 de Emin 
önU halkovlndc bir ta.ı:uoma toplant1111 yap 
nıı~lardtr. 

• Güzel sanatlar birliği rea!nı §Uhesl dUn 
aaat 15 de Alaykö§kUnrle yilltk kongreaJnl 
yapmıştır. 

* lhraç mallarnnı~ın :vapur azlığı dolayı 
pile :ıııvk edilemerocılnden doğan vaziyete 
el lcoyan Türkotisin teşebbüsleri muvıutoki 

yeUe neUcelcnml.ş n bu mesele halledil 
ml§tır. 

• MeclUı bllt<;e. Olvanı :muba.tebat ve 1kt.l 
ıt.t ~ncUmenlerinden mUrelckep heyeti umu 
mlye bugün saat ıo da Ilınan, den!zyollan 
.Akay, ve tabrlkalnr bUtçctcrinl mUzakereye 
ba§lanuıtır. 

• DahJllye vekı\.leU "Ank4rada bır ytlluıclt 

·ıebirctllk rnekwbl kurınaga karar vermJoUr 
• Anknrada h,ay1't ucuzıu~u temin lçln 

üc:; pazar yeri daha kuru1A.c&l<tır. 
• Maarif vektıleU gelocek seneden itibaren 

bqlayıı.cak olan, kıa t&leben1n ukerllk derB 
lerl lc;ln yeni bir proıram hazırla.ıuaktadu'. 

'i' YUrUj;; All plAjı l:S -sene müddetle Adala 
rı 1tüzelleştirmo eemJy tlno bıraıuım~w. 

• Maarif mUdlirıutunUn muallimlere ma.h 
ewı otmale tlı:sere- tertip ettlgt deri!~~ bui'Un 
saat H da. ba§lanacaltbT. llk dera (Ukrnıik 

:.tepıeı;cse aile ~ ~erl) Rl.9vzu1UO~. 
~k"ıi'1d .. r•" ""'"-".:!~" t'! vaı. .. ı. 

9}Jf. irJ.ııcl Mahmut devrlntıe yapılm;t ta 
j'U\t ae~enlll tamiri :t_wln 'belediyeye e!*1fr ve 
rtımııur. 

• ızmır bet~yctf, bir gÜn 1çl.ııcSe, aokalt\a 
ra tUkUren yUz klıl» ceulandlmuttır. 

• Maarif vekO.lett llae ve orta mekteplerde 
bu ıtene eömeııtre tatlU yapılmıyaca.gnn btl 
dlrinJıtlr. YalnlJI )'ılbqı taUll ;yaptlJQak ve 
bu tatil yann lla&t ıa te ~Iayac&kt.n-. 

Dı,arda: 

likten mahkumiyetlerini ikmal et
tikten, sç_nra Bulııaristana giden ve 
hududu pasaportsuz geçerek geri 
gelen ' tornacı Eminle iki arkada§ı, 
Bulgaristanda da takibata maruz kal
dıkları için §ehrimize kaçan ve ken
disine Balkan komünizm teşkilat re -
isi süsü veren Dimitrief vardır. 

"Demiri ıerbct yapanlar .. isimli 
hikayesi dolayısiylc Fatma Nudiye 
nin ve blletığr kitaplımn hep ayni 
mevzuda bulunuşu dolayısiyle ki
tapçı Sabrinin ifadelerine müracaat 
c:.lilmiştir. 

Zeki isminde bir §ahta bilhassa 
~ ranmak• ndır. 

ÜHi,vc1·site binasının ark(ı tara 
ya..aa ya::cı bitiromcmiftik. NiMiyet 
d.tıki t~1ılikdU duoor t<ım1r edildi. 
kın her· zaman olduğu gibi t 
harç vell~l tıe kadar tamir bti/ı.."t 
varaa orta da bıN..1~dı. Sokak bat 

~n{ledir. 

OrııM lstanbulutı en 4.flek kesti 
vollarmetandır. Sokc.ğın o lxıt<.ıkl 
içeris-itulcn sabahlcı1in .vü=lef'oe mele 
socuOu. ve bir q 'l.x;ıJ.tır cin. ~ a 
geçmeije 9Qbalıyor. Bu rooa mıdır 1 

Sonra o aok4{rıtı fimdiye l«ıdar 

Tram\'ayla "&rpışan ket kaldırım' oıarak yapılmama,,ı 
"' ayrıca bir 11ıe;ıcledir. Bir kamyon Soıı dak'ikada bir kO.riim.iz Mıe 

devr•ıtd•I şikayet; getirdi. Aynı cin~ten oldu 
için lncr(J.dq tte~ediyoro::. 

U k 1 1 1 eh Erenköy isWS'IJotı ~ndma Al 
ı: ş y 8 r 8 8 n tarlaya gkWn cadde 'll::erindo bir bi 

Şoför Bekirin idareaindeki kam· yapılmw. BCJ.h.9e duvarı tamir cdUm 
yon dün ak§am Bebekten İstanbula Dökii'lcn topraklar 'tı:: 71'.ol-Ozl<ır biri 
~lirken Amavutköyde önde gideni miş kalm~ .. Soka1c çamur içinde 
vçıtnıan Kerimin sürdüğü tramvaya lunuy<>rnıuş .. 
arka tarafından çarpmıştır. Bc'lcdiyonin imdadını bekliyorlar. 

T ramvaym arka tarafı hasara uğ- Halkın Dostu 
rami§, kamyon devrilmi§tir. Kam· --------------~ 
yanda bulunan amele Y asef, Mi· 
şon, Y ako yere dü§erek muhtelif 
yerlerinden yaralanmışlardır. 

Y arahlar hastahaneye kaldınl· 
mııtır. Kamyon §oföyrü yakalım. 
mTştır. 

DIA•r k•ı atar 
Şoför Necatinin idaresindeki 2313 

numaralı taksi otomobili dün akşam 
Bakırköyden lstanbula gelirken Zey. 
tunburnuncla amele Hayriye çawa -
rak altlna -almı9, birkaç metre ıü
rüklemiştir. Hayri ifade veremiye· 
c~~ de.ı:ecede. Ytır.o.laıımıı._ .C-errah .. 
...,,_ ~ ..... +.o .. -: ....... t.,.1.J.-1...;-~ ~-
i~ ~1.:ca.tj Y.Sl~M\nnuotu. ... . 

·-Bundan ba§ka dün aktam Sirke· 
ci - T opkapr hattında işliycn 7 85 
numaralr- vatman Hüscyinin idare· 
sindeki tramvay Laleliden geçer • 
kcn Aksarayda oturan 1 1 yaşm
<la Zühtü tramvaya ters atlamak 
istemis, muvaffak olamıyarak düt· 
müş, ·yaralanmış, Ccrrahpaıa haa· 

Bitaraf müşa
hitler heyeti 

(Ba§ tarafı 1 in . · 
komisyonu nezdinde bitaraf murahh 
bulunan Holştad kendfeile görü.şen 
zetecilere doğruca Halebe gittikleri 
oradan Antakya. ve lak~denına 
ceklcrinl, eancnktp. ne kadar kalaca 
la.nnın belli olmadığı, kendUerlne v 
rilen l§ln biran evvel hli8nU suret 

ç'alı§açzj\\llrUU söyl 

... .... . . 
Aelcer tah•t •d'yorfar 

Hududumuz boyunca Fre.nmı.J. 
geni§ mikyasta uker tahıit ettikle 
ve aivll ahaliyi ıillhla.ndırdıklan h 
ber verilmektedir. 

ZuıUmden kaç•nl•ı 

tahanc.9ine kaldmlmıştır. 
• Hltıcr ötdUttl.JıU haber verdJlfmlz ıeno -~----------.----

Fr&Mızlar, mU§ahit heyetin gelm 
sinden evvel yeniden bazı Tilrklcri s 
cağı terke mecbur ctmiBlcrdir. Evvel 
gün hududumuf.ıl :250 .kiıi ıığınmıştı ral SekUn cenue ınenuıimlnde buh.mma.k CJ n İV8rSlte 09 

=:ı~~;eı taUllno fasıla verlp Berllno git Gazeteci 1 i k 
• .Atman 11 aerviaf etradiıun lkl buçuk t. t • • • • 

eeno zar!mda yüzde ao miktarında arıaca&ı e n s 5 u su 
bir beya.nnamo ile blldirtlmlftir • 

• Sovyet Ruaya ile Atma.n)'& &rU1lldakl Kuru 1 m 8 81 iç 1 n 
Uc&rot anl8fmumm bir ıone usabımuuıa { l k 1 k ı 1 
alt protokol Berlindc lmza anmııt.n-. e 'er Y 8P1 ) Y 0 r 

• trakta bulunan lnglllz h•v& kuvveUert Günden güne noksan toraflan 
lçtn Dlbbanda yeni blr Ua yapıtauı~ır. Bu UI tamamlanmakta olan lstanbul Ü-

Mec.ıeın kı• tat il tehir edıllyor 
Büyük Millet Meclisinin Hatay m 

selesinin gö~Utec~ği Milletler cemi 
yeti konseyinin önümüzdeki içtima 
sonuna. kadar kış tatili kararını verm 
yeceği anlaşılmakta~rr. 

ıstanbul 
evvolkilertn yorJ.ııl tutacak, bet btD sabit ve F l 
aaktl" bulunacaktır. nivereitesi~in yeni. ı.~t.i.sat akü tcsi e s n af 1 

• Fransız mec!isl tnılll mUda!&A lçln 17,5 ve pedagoJı enstıtusunden sonra .. 

mUyon franklık yeni munzam tntuiliııı.tı kabul ~i~.d.? gazetecilik ~ekt~bi veya ena- Cemlyetlerlne se.neM 
ctmlçtir. tıtusu aı;:ılması uzerınde de tet • • "'F. 

• l"raruıız meclisi Lehl.it.ana yapılacak ik 9 s b 1 n 11 r a ver 1 y _,. kikata ba~lanmıttır. '-"' raz.at:ıı alt lrıyiho.yı kabul etml§tlr. 
• ltaıyıınm varoae tlehrtnııo caddede. bir Üniversite rektörlüğü bunun için Esnaf cemiyetlerinin yeni sene bU 

ı;az bonısu po.Uamıı ~ kiti ınmu~ ve bir çok faşliyete geçerek belliba§lı gazetecilik çelerl tafuainen tayin ve t:eı\blt ed 
ld~ yo.ralıuım~t1r. mekteplniniq program ve talimatna- migtlr. 32 cemiyetin bUtçelcri yeküti' 

A"kden•ız *Bulgar knbinesi Bul~artştruıda blran ev ı.ıelerini toplamak Üzere bu mektep· 03,869,5 liradır. Bundan 22,t73 lıra ıo 
vel vazl.yoUn ?ıa.11 tabitsinc nvdcll et.ro!ında B r \/ iri61 
görUıınc!k Uzere dUn eaOah tev1'.tlla.do bir lere müracaat etmiştir. U ta ımat· kuru§ hayır i5lerine ve 10,047 l 

, . Tiora"kyada 

D. yletin ilk 
tr.eni 

an 1 aşma Si topıanb yapmıştır. nameler tstanbutda salahiyettar bir da ihtiyat akçesine ayrıımıştır. 
• D11n sotyada bir tiyatroda ''Don Karıos.. komisyon tarafından tetkik ve mek· Cemiyetlerin bilançolımnı yapabd· 

Ayın ikisinde Roma- pıycs1n1n oynanmıı.s1 mUnwıeoouıe baı:ı udı. tep mi yoksa enstitü mü acıtması ıa · mcıeri i"'in dünden iti15aren yı1ba~1 ~ 
t • Uyatroya gelen ınbık ba.,veldl • • h kk d k ~ ·ı k :ı-d 8 imzalanacak ae er o,mu§, t zrm geldığı a ın a arar verı ece · kadar muameleleri diıtdunılniuştur, 

'ı 

Çıı.nkot Ie}ılne teznhUrıt yapılmr§tır. 'J'!ya ro - • 
İngiltere ile ltalya arasında Ak- kapntıımı§tır. tır. . . 

deniz ctrafmda yapılan anlaşma, ka- • Esaretten kurtulan Çinin Uderi Ma.re:ıaı Bu tetkikat bu tedrıs senesı sonu-
Devlet Oemi""olları' umum mü- nunusaninin ikinci günü Romada Ganl:ayaek tekrar ~,·ekllfil: ve ba§kuman na kadar bitirilecektir. 

~,J · dıınlığı kt.bul edecektir. Gazetecilik enstitüsü veya mek dürü t...: Ji f ~ dün beraberinde Mü imzalanacaktır. ynI da siya 
':t". (. d Ih • Romanyada nvıa.nan a zaman tebinc lise mazunlarmdan ha§ka ha· 

nakalat dairesi. relsı Kadri Muluoğ. Bu anlaşma, Akdeniz e su un et tem.n.sıar ynpn YugoBla.v b~ek11l Belgra l "l'k l b' d f 
lu bulunfüığu halde şehrimize gel- temini ve korunması, statükonun mu da dönmUştUr. en gazetecı 1 yabpan

1 
adr.

1 
1f kl e ~ya 

r:ıiş ıve .P~v.let tflrafından yeni sa- hafazası, şimdiki lngiltere ve ltalyan • Atıo.a Unlvenıltcş1nln kuruluıunun yU mah!!us olarak ka u e ı ece eruır. 
tın almmıQ. olan <::..:rk Dcmiryolları vaziyetlerinin her iki tarafça teyit zUncu yıl<\ö:ıUmUne tq yüz unıvcrsıte "e 90 bin tonluk '.\'eni bir 

~ tı!O al<~..dcml dayet edilml.§Ur. •J • 
.1erk~e çalışrouğa'başlamıştır. ve tasdiki, ve her iki devletin biribi- ılı Amnvutıuk kral< birlnct zo .. onun Macar {rQllS atJantlk' . 

Dün ~bah alakadarların §irket rinP. verdiği mütekabil teminatın di· kontesi Haumlkeş1o eveıonoce:t gazeteler , • •• , . · . • • .
1 merkezinde umutl} mij_dür ne;ı-.din<le ğer devletlere karşı olmadığına temi· tara.'mdan yazılınıaea da .Arnavut gnzeteıert lngıltere K\!ın Merı .. nın ın§a cdı 

yaptıklıwı ıtôplantı hem hattın nat verilmesi gibi maddeleri ihtiva bu ha.bor! tekzip ot.mckt.cd.ir. diği tezgfıhtn 320 metre uzunluk 

1 etmektedl·r . * Romıuıya e.rktıoıharbl,.e reisi yakında ve 90,000 aayri safi tonda 320,000 devri teslim işi, hem de 1 kinci 9 

k'lm·ndn: , hatoket edecek ilk Dev· lngiltere hnriciye nazırı Eden A- rıı.;-~~gfı~c~e~~~; ba§mdan itibaren ıılla..htan beygir ku~veti mnkin~li yb:i 
1
bir T-

lf't katarına ait merasim programı vam kamarasında, bu meseleden balı ma pr.:ı~aın1nı tncııe karar vermiştir. Be§ raneBatbntık. ka~tıMa~d I g am; • 
r;örü~lilffiüttür. J'ntar Sirkec'iden ~sederken: lmıvıızljr, btr tayyare ıremıst, ıs torpido. tır. u gemı uın erı e~ 3m0 eOOrOc: 

b • ,..... ~'"~ ,_ . k..:... d k M • "ltalya ile Akdeniz hakkında mü attı denlzAltı 2eOO .tayyare tn§uı bu progra uzun, . 20,0,90 ton fazla ve ' 
o arıt~; ... v•ue•Rnre ot. e ece ve ı' . dahlldlr • b • k · f ·· f" d'" 
fi ~.ett?tt: .iamına umum mfü'llir zakerelerdc bulunurken,' Akdeniz ve . m~ Mısırd; kapitUt~ort'ıı.rm fl!!B.81 ve ınuh. eygGır ':1vty9e381 \bJS u~d urd. . .• d" . 

11 '-'1 T'.'·.:1· T - ~1 • · A':t · ·ı d • · k 1 d k" d ı t 1 emı ar.m il enıze ın m· l he .. ıt befuuer ı::.oımeye ı•ınıar arıyatı ; enız~ . ~ arın a ~~ .~v.~ teııt mah)tcmell.!r te'"lsi .me.:e anne mMgu 0 
193

9 .. 'h · . de ıefere 

Dolandırıcıhk 

l "d !·tir. lstnsyonhrda bu vcsiic 1 rin menfai:\tlerını bılhassa goz onun 
1 

ıncak kon!c"ana gelecek ayıır 19 unda Montrö lecck ve nı ayetın J 
ile tezahürat yapılı:ıcaktır. de bulundurduk.,. demiştir. d• topıanacaktır. çıkacaktır. mı§tır . • 



JfAD'R - Xita9 ........ 

" IÜIH 9ödişiilff: 
I nadoııuıar- -ReJlm ve menfl bana 

cenmesln 1 konyada · 1 Bankalara verilip Yeni kararlardan 
en eski millettir! Tilrk mede- A t . k S h. b. k sonra yaratıCISJdır! TUrldlın ne r ezıyen UYU· a 1 1 çı mıyan . • 
~ romantik milli- lan açıhyor esya Şıle halkı ne de 
~ırıill ıiarıan bunlardır. ve Ovada t84 metrede Merkez bankasınca geçinecek ? 

•8on devreye kadar bedb~ 0.ıan. su bulundu ş· eli kad k- Ur lU .. k odun - satışa çıe.ıorılıyor ını ye . ar .0 m c u ve • 
ltimarbnefs aşılayacagı ıçın Otcdcnbcri kuraklıktan mütcea - n culukla geçmen Şile halkı ormanlan 
erdir. eir olan Konya ovau nihayet bol Mevduatı konuna kanunu mucibince, tahribattan korumak yolunda devlet-
bUWn bu maneviyat yüksel- dır K · vadeleri gelip ge..+;tı;; halde, sahipleri M alınacak ve alınmakta olan kanuni suya kavu§makta • onya vı· ı.-'"'6• 1"' 

pagandalar, noksanlanmızı la.yetinin yer yer arteziyen kuyula· tarafından ararulmaml§ paralar gibi tedbirler üzerine bu geçim meınbaın-
huylarmuzı tenkit için engel kıymetli eşya da ikraz ve istikraz mü- dan mahrum kalınca kendilerini çok 

n açtırmak için yaptırdığı son • 
etmemelidir • ff kı essescleri ta.rafından merkez bankası- elim ve feci bir vazivete namret gör-

dajlar daha ilk günlerde muva a • " 
ulda oturduğum mUddetçe, o yetli netice vermİ§. Karaman ci· na verilmiştir. mUşlerdi. Vilayet, yaptırdığı tetkikler 

\'e eeh!rlfsine dair yazmadığımı varında 184 metre derinlikte yük· Merkez bankası bunlan kanunun neticesinde bu bavalinin bilhassa fm-
dnn. Medent iıısa.n tenkide mU· sek tazyikli suya tesadüf edilmiı- icap ettirdiği müddet kadar beklettik- dık, ve ceviz fidanı yetiştirıneğe çok 

olduğu için: "0, biz.dendir. tir. Civar köylüler köke fl§kıran ten sonra mUddctlcrl bitenlerin ilk müsait olduğunu görerek bura halkını 
iyiliğimizi 18tediğir.:1en sa- su sütununu seyir için buraya gel • partisini satışa çıkarınağa karar ver- fındık ve ceviz müstahsili haline koy-

ı..._ e söyliyor!,, diye d\lşUnerek mektedirler. Birçok köylüler gelip m.iştlr. Bu ilk ps.rt! 123 parça kıymetli mağa karar vermiştir. 
~ olmadı. eşyadan milrek.keptir. Bunun için Karadeniz sa.bil mmta-

vilayete teşekkürlerde bulunmuş· luya dair yazacağım yazılar tık parti belediyenin sandal bedes- kasından para ile satın alman fındık 
de daha acılan, daha ağırlan, lardrr. tanmda satıla.cağı gibi diğer partiler fida.nlan Şile ve civan halkına mccca-

Konya vil5.yeti arteziyenn ku-§liphesimir. ÇUnkU köyler ve l de orada satılacaktır. nen verildiği gibi Büyük dere fidanlı-
eeki payitahttan elbette da- yulan acmak hususundaki faa İ· Bunlann bedelleri merkez bankası ğmda yeti!jtirilen <'.eviz vesair meyve 

Yetini çoğ~tml§tır. ·b· dlr. Onun için, bura halkı da vasıtasile arar::lmayan mevduat gı ı fidanları da tevzi edilmiştir. Geçen se-
Ga.rılmamalı: "Aman, bu ne bi- p t d hazineye geçecektir. ne dikilen ilk fidanlar Umit verici ol-

herl.fmiş? Bizi batırdı! DUş- 05 a a Müddetleri gelip de satılığa çıkarıl- muştur. Bu Eene de yılbaşından itiba-
ya.zıyor!., dememelidir. Fertle- deg., ı·şı·kıı·k m.ış olan eşyayı sah;pleri ancak para ren bu havali halkına yeni fidanlar 

vukluk etmek çirkin olduğu ile satın alabileceklerdir. Sahiplerinin verilecektir · 
camialara yanı ahaliye dalka- Tatbikata başlandı bu mallar il.zerinde hiçzir tesahUpte Yeise dUşmilş olan bu havali halkı-
...._ek de f.ır;._..rtlr, sakiındir. ,,ı,;ı- t kan .b. bulunmalarına kanuni haJdan bulun- na fidancılık yeni bir Umit ve kalkm-
çwu 6'---~ Yeni posta te~a unu mucı ın-

tta olduğum iç!n, dokuz köy- ce İstanbul mıntakası poeta ve telgraf mamaktadır. ma ufku açmıştır. 

Konservatuar ve 
tiyatro binası 

ar bile doğruyu ısöyliyecc- teşkilatında yapılan değişikliğin tat
~ikatlar, acı dahi olııalar, or- bikine başlanmıştır. Şimdiye kadar 
tıksınlar.. İstanbul vilayetinden başka bütün 

nfyetlııtin halis olduğu ya.ptı- Trakya vilayetleri ve Kocaeli mınta-
kı·tlerle bellidir. h'an erbabı kasını ihtiva eden 1sta.nbu1 baş mUdUr- Belediye, Şehuıdeba§mda yapılacak 
tlerimdekl maksadı se7Bler- JUğil, merkez mlldUrlilğUne kalbedil~ olan konservatuvar ve Şehir tiyatrosu 

imde uvaııacak hissiyatı iakin mlşt'r. Bu merkez mUdllrlilğUDUn binasının mtinaka.saya konulm:\SJ için 
ter Unutmam:ılı ki, a.slmıda mmtakası yalnız İstanbul vilayeti mm- li.zım gelen muameleyi ikmal etmiştir. 

Anadolu TUrkUyUm. Babam is- takasıdır. Evvelce İstanbul baş mUdUr- Bina yılb~ında mtinaltasaya konula
kada.r lstanbullu mtınevver ve lüğü mmtakn.smda bulunan bütün vi- caktır. 

vaı;si olsun, bUyUk dedele- llyetlerde de birer posta ve telgraf Konservatuvar ve tiyatro bina.sının 
"1nıaıı kaV8ftl. Onun için, ben merkez mUdilrlüğil kurulmuştur. Eski pl!nls.rnıı yapan Alınan mtman vefat 

gocuğuyum. lstanbulda ol· baş mUdilr, Mazhar, İstanbul vilayeti eWğl için kendisine bu plinlann ya
tlbf, Anadoluda da gördUğilm merkez posta ve telgraf mUdlirlUği.lnde ptlmasmda yardım etmiş olan ve eöh· 

.:ı bir çirkinliği, uluorta. çekin· kalmıştır. retli bir mlma.r olan kansı şehrimize 
• bulunduğum yerin ahalisine Posta ve telgraf baş mUdUrlUğU bi- gelip inşaata nezaret edecektir. 
• • ı:.ı.. C'"Mo2'""'"' - ,,__. .ıu..r...ı " " "•"""'" w•U~ A.l• ....:·---~ 

• )'aza.ca-nnı. Ta ki. doğrunun ne tiye tarafından l§gal!nden sonra baş GD ilk 
anlaşılsm, intıöah hMJl olsun. mUdUrlllk Galatasaray posta.hanesine mr memurları• 
tın şeklini aksettiren nynaya taşınmıştı. Yeni şekilde baş mUdilrlilk na yek Dfl Sak serpuş 

yabani fnsanlarm klndır. kadrosuna nıızaran merkez mUdUrlUğil 
be, medenidir. Blrqok sebeplerle kadrosu daralmış oldu~dan merkez 
u geri kalmı§br. LA.kin, yüksel- mlidUrlüğünün gene Yeni postahane 
l~ hamleler yaptığını yıwlnn. binasına ta.~ası tekaniir etmiştir. 

da samlınl idim. Buma kalıp Merkez mUdilrlUğU kalemleri yılba.c;ın. 
~le sarfetmedim: Evvelce ve da İstanbuldaki binaya gelecektir. Bu
... ördUğilm bUtiln sahalar arasm- na mukabil Adliye binasında bulunan 
bet kabul etmez bir fark var. bazı posta ve te.lrrraf kalemleri Beyoğ
' matlubun binde biri dereceeln- lundaki bi~ ı:ldcoeklerdir . 
ıemedığimız de muhakkak... Sabık krıuın şehrimi· 
olunun baltalanmak ve yenisi 

fcap eden an'anelerlnden bir ze 2eleceğl haberlerl 
, hill. olduğu gibi duruyor: Evvelki akşam Belgra.t radyosu ta
. e ufuklan arasanız tarlalan rafından Vindsor dukumm (sabik 
ealıalann ortumda bir kua- kral sekizinci Edvard) memleketimi7.e 
lyorsunuz. Fakrilddeme mUp- gelerek BUyUkadada ikamet edeceği 

htı- yüz gibi, &okaklar, kesafet.siz- ve madam Simpsonun geleceğine dair 
~de!.. Yeglne kalabalık kahve- ne§rettlği habere dair ali.kadar ma

e .. Halbuki. devlet, bedava kamlarda ve İngiliz elçiliğinde bir gt. 
dt!rtJyor . Dağlarda sular şa.nl na malfunat yoktur • 

GilmrUk idaresi gümrUk ve muayene 
memurlannm vazife ba.§ında, kalab=ı
lık arasında kolaylıkla tefrik edilebil
meleri i~in Avrupa.da olduğu gibi yek
nasak bir serpuş giymelerine karar ver 
miftir. Bunun için b!rka.ç serpuş nu
munesi yaptınlmıştır Nümuneler ara
sından birisi gümrük ve inhisarlar ve
ki.leti tarafından seçilecektir • 
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Btrtnctklnun - 1936 

HJcrf: 13M- şevval: 16 
Glln clöallmn fırtmS!D ----- ' C.ümoın .Be.t ~ı 

Ekmek fiyatları 
Her nevide 20 para 

yUkseldl 
Dün toplanan narh komisyonu ek

mek fiyatlarına yeni zam yapmıştır. 
Verilen karara göre birinci nevi ek· 
mek fiyatlan bu Mbahtan itibaren ev-

velkine nazaran 20 para fazlasile on 
kuruş 30 paraya, ikinci nevi ekmeğin, 
de 20 para fazlasile 9,5 ve francala da 
yine 20 para f:ızlasile 15 kuruşa satı
lacaktır . 

Bu ylikseliş buğday fiyatlannın ev· 
•~i l.aftald ,.Uk .. U,W. eoe IMıfta 
içlnde un fiyatlarına yaptıj't tesirden 
doğmuştur. Buğday fiyatlarında son 
hafta içinde görlllen dil§llklük ise ek
mek narhına daha ilerkl haftada tesir 
edebilecektir. Bu dilştlklük devam eder 
se o vakit narhın da düşmesi beklene
bilir. 

icra mUhOrlerlnln 
taklldl bed·sesl 

Yedinci ve beşinci icranın mühilrlc
rini taklit ederek yapılan sahtekarlı
~a a!t tahkikata devam olunmaktadır. 
Dün de bu iş uolayıslle Daıillfilnun 

Roma hukuku müderrisi avukat Mi
şon V.enturanm polis ikinci şubece ma
lfunatma müracaat edilmiştir. 

İcra kAğrtlarınnı tistUnU ynzan Ye
nipostahane ciyarmdaki daktilo da 
bulunmuş ve suçunu itiraf tmiştlr. 

Suçlulardan bugün Adliyeye bir ka
file verilecektir. 

'Oyar .. Toprak milnbit.. İhtiyaç . Sabık kraJ dün V!yanada bir gezin-
derı ~··En buit sebr.eler bile tı yapmış ve mUbayaatta bwunruuıtur. Paşa bahçede bir 
lmiyor.. Mısır sapı yemekten Kendisini tanıyan Viyanalılar alkışla- v-ıuı ,s.ı.ı, 0cıı, 

18,49 

keçiye dönmüş .. Hele bazı yer-~ ve bUyUk tezahürat yapmışlardır. Vapur karaya Oturdu 
cıtı._ k ı H aıo Zonguldak.tan gelen kömü .. '-"Ük· ""-9'ua ayıp sayı ıyor.. amam k•- beyı.tler -s: 1. nl h tm• ,_ 3,:57 12,11 H,36 ıs.•t 18,28 &.!9 ,. J "' k • . IU" ovy ıye er zu ur c 1§· ı·· Şule v d.. n hah .,o •• On kf~ılık bir eve yevmiye tir. t!ro 1,crr 1,-n 9,<7 ı2,oo 1,39 12,49 u apunı un gece ril§a • 

. au bUtUn tuvalet için klfi gC: Tnrk, mahdut düşünceli değildir. çede Cam fabrikasına kömür ver. 

1
1:."lder tahta k1Irwru ve bin tUrlU Tenkit olmayan yerde terakki olmaZ! GEÇEN SENE BUGUN N~ OLDU? mek üzere sahile yana§ırken karan • 
'Jr•n e... Bunu, Anadolulular anlar. lık yüzünden karaya oturmuştur. 

~1!-il_eşmek vehmine dilfen ka- Rum patı1ıt P'otyoa llldU. Vapurun kurtanlmasma çalı§ılmak-
~an. analarmda.n gördUkleri --------.....:... __ ,;__ __________ -=-----.:.. .. ta==d::.ır:.... ----------

" ltetemeği terk etml§ler. el el ns
ottınıyorln.r ... Daha neler de ne-

~idl!lllJ da peş!ııen söyledim: 
~emi yapıyonım. tmk&n bu· 
dbıelme yollarmı da göstere
"r.krarlıyonım: 
olttlular, benim de buralı oldu· 

• ?ewıbutdayken orasını da ten
~ ~z öntlnde tutsunlar ve 

dart1t1aamıar _ 

oıu;un yetiştirdiği §airler, nıU·ı 
içinde, Allah& bUe ten)d~ 

aımad•k ki cevap 
verelim 

AÇIK KONUŞMA -
KızıJtoprakta aakcrt mUtebitlcrdcn Bay Yuıuf Hay

riye: 

Birkaç giln evvel bize yolalmıt olduğunuz bir mektu. 
ba cevap alamamaktan duyduğunuz teessürü 22-12-936 
tarihli birmektubunuzla bize bildiriyonunuz. 

Naııl oluyor bilmiyoruz. Fakat ıııiz!n bize evvelce gön· 
dermit olduğunuz mektup bt'iyyen bizim elimize ıetıne. 
mittir. Eğer böyle bir mektup almıt ol!aydık, bUtUn oku· 
yu:ulanmıza nasıl yapıyorsak size de hiç vakit ıcçirmcden 
en Jma bir zamanda cenp TermİJ olurduk. 

Şimdilik münhal yok 
Bay Sabahaddine: 

Muhabir olabilmeniz için tahsil §craitini.ı kilidir. Bu 
ifde daha birçok p.hsi kabiJiyetler aranır ki bunlann sizde 
bulunup bulunmadığını sizi görmd:Jen anlamamız imkinıız 
dır. Şimdilik gazetemizde münhal yoktur. Eğer ıizin gibi 
bir arkada!fa ihtiyacımız olursa adresiniz bizce mahfuzdur. 
Size derhal haber verir çağınru:. 

Guetemia bu buıuataJd titizliğini de muhtelli vesile. 
Jcrle kas kereler iıbat etmittir. Arzunuzu bize tekrar ve 
kat'iyctle elimize geçecek şekilde yazrp yollayıru%. Size 
derbal ccvaP. vcmıefi kendimize bil: yazife biliriz,.. 

ruh 
Bay .Ahmet Emin Yalman, "TOt&,,, dlJ 

bugünkJ. reji~ muhalif ~ 
balı.aederck bunlara §ÖYlece \iç ~ 
ayırıyor: 

Birinci zUmre dünUn tesirinden kur
tulamıyanlardır. 

İkinci kısım, zekinm ölçUstlnll ~ 
§eyi fena görmekte ve kusur bulmak 
ta arıyan iptida.! düşünceli, menfi 
ruhlu vatandaşlardır. Milsbet ve mu
vazeneli tenkide kudretleri klfl gelme
diği için beğenmemek sayesinde ken
dilerini yükselttiklerini zaneııderler. 

Asıl mühim olan zUmre tlçUncü kı· 
sımdır. Bunlar da şahsi ufuklahndaki 
tecrllbelcre göre hUlrllm verenlerdir. 
HükUınetin yüksek ve orta memur ta
bakasındaki ruh tamamile değipni§ 
dilnc nfsbetle çok iyilik elde edilmit
tir. 

Buna dördüncii. bir züm.r~ Udoo et
mek lazımdır ki, en müthif mma/i f'M1a.. 
lar, bu z;i.mreye dahil olatılardır: B1'ft· 
kır hadiseleri oldu.klanndon ba§1cıa ya.-
ranmak ~' 6tra/ı toz penbe göa""-· 
lerdir. 

'} 

Mesuı kim? 
"Oumhuriyet,1 de Jnnail Miiftak .ifa. 

ya.kon, Sııriy~ ba.a po1Ui1oacUamt 
faaliyet göst~k makaodQe Nrkl.e
re hiicu.mlanftdan ~k dtyor 
ki: 

Ötede Suriyeli politikacılar t.evzi.r 
ve iftlra ile suyu bulanclırmağa çalı· 
şırken burada Başvekil lsmet. İnönü. 
Tasarruf Haftası nıUnuebetile irat et
tiği meşhur nutkunun aiyaaf hadisele· 
Te temas eden kısmında, "HUrriyet ve 
istiklll davalarını derin bir &laka ile 
takip ettiğimiz kardeş Swiyelilerin 
altı yüz yıllrk hUkUmra.nlığımız zama. 
nmda biz.den gördükleri fedakirlıkla
ra,, işaret ederek: 

- En büyük mesuliyet makamlMJ· 
nı Babı8lide Arnavut milletinden bir 
sadrıii.zamm. ve Yıldız saraymda Arap 
trmıdaıı bir vezirin l§gaJ ettifl impa· 
ratorluk devrinde memleketin hut.a 
ve saklın idare tarımdan Suriyeliler, 
hiç olmaz.sa, Araplar kadar me8Ul de
ğil midirler? 

Ha.ki1oatcn öyw. Bu itibcırla, bu 8'6· 

fer de m&uliyet onlara ~-
1:}. 

Komünizm 
nedir? 

"Son Postoda" Jlu1t.1ddM& Birgn A'ıo
münizmin ne olduğunu §Öl/le 0tilatmağ« 

çalışıyor: 

Komilnizm nedir? Bu evvel! bir D&· 

zariyedir; yahut bir nevi dindir: İçin
de kat kat mezhep ve tarikat yaşayan 
bir din. Bu dinin nereden ba.şlayıp ne· 
rede bittiği ma11im değildir. Peygam
beri Marks olan bu dinin her renk ve 
me~epte havarileri ye~Ufinf gör
dük; bu havarilerin hcrbiri milıninler 
i.lemine başka tarzda bir ineli getirdi 
ve her incil bir mezhep, ve tarikat kur
du. 'Bu, dinleri kaldırmak isterken dört 
kitaba beşinciyi ilave eden din, niha.
yet U çüncü Enternasyon&ııe resınf 
bir ortodoksluk da kurdu. KomUnlzm 
imanının bu son fetvahaneaine göre, 
komilııizm bir din değil, bir te3kili.ttır. 
bir iktisat rejimidir ve bqlı ~ma 
bir havat sistemidir 

Mu1ıiddin Birge.fiden rioo ederiı Bif' 
"Dersiam,, ağzfk "Tal.ebei ulwn., için 
verdiği bu izıahııttan sonm, bi.ıe <kay
rıoa oo Tilrkçc i:ı:aMt oorain. Ç1l1ı1ci11 
'~Sarih olmı.ıymı, Türkçe değildir.,, 

Tayyareci Kost ve 
tayyarPcllerlmlz 
Bundan bir milddet evvel bir tayya

re ile eehrimiz.e gelerek Ankara1' git
miş olan meohur Franam tayyarecial 
Ko.t diln alqa.m Ankaradan hareket 
ederek tehriınU.e gelml§tir 

Şehrim!z.de iki giln kaldıktan 80lll"a 

tayyare lle Parise gidecektir. 
Maruf tayyareci aon seyahati hak

.kında demi§tir ki: 
.. _ Ankara ideal bir fehirdir. Tllrk 

tayyareclllğine gelince; kendllerinl p 
rek bilgi, gerek teknik baJmnm4an 
gıpta edilecek derecede ıaülwnmel ltal
dum.,,. 
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Toınton Amca-

Oiş fırçası 
Köyde, bUtUn hareketlerimi takip 

ediyorlar. Sabahleyin, havlu.mu omuzu
ma. aldım. Diş fırçamın tizerine biraz 
ma.cun koydum ve şarıl §8.rıl akan de
renin kıyısına gittim. 

Çocuklar, başıma toplandılar. Garip 
hareketlerimi takip ediyorlar. Hele, 
ağznn beyaz köpüklerle dolunca. evve
li şaşırdılar, sonra kahkahalarla gUl
meye başladılar. 

Meclisin reisi sorar: 
- Yoldaşlar ... İşte şu arkad~ınız, 

fll~ca yerde, filanca tarihte filanca 
tabakadaki ana babadan doğmuştur. 

Onun hakkında lehte, aleyhte ne bili
yorsanız söyleyiniz.. Sicillini yazaca
ğız. .. 

1stiyenler yüzüne karşı, istiyenler de 
onu dışarı çıkartarak söyliycceğini 

söyler. Bazıları da müdafaa avukatlı
ğını deruhte eder. Hatta hazan hrristi
yanların papasa itfrafattn bulunmala
rını andırır şekilde, bir şahsın kendi a-

ırao1111 yaıraıma(ğ 

çocuğu 

Fakat ben, bu yaptıklarımın tuhaf
lık olmadığını kendilerine ukala bir j 
mektep hocası edasiyle anlattım. Dişi 
yıkamanın ne olduğunu, ne faydalar 
temin ettiğini, fırça kullanmamanın ise 
ne zararlar verdiğini konferans geç • 
tim. 

leyhinde idaroi ltel!m ettiği de olur... ı'~ ==:::;;::;:;========== 
Neticede, bUtUn bu söylenen sözlerin 

İçlerinden birine sordum: 
- E .. Şimdi ne dersin bakayım? .. 

Doğru ~u dediklerim? j 
-Dogru ... 
- Artık sen de fırçalıyac:ı.k mı-

sın? 

- Fırçahyacağım amca .. Ver şu 

fırçanı ... 
Bu sefer glilmek sırası bana düştü. 
- Ba§ka.smm diş fırçaaı kullanıl

maz, oğlum! - dedim .• Herkesin ken
dine ait bir tane olınah ... Yoksa has
talık bulaşır... Hem, bulaşmasa bile 
ifrenG şey .•. 

- Nerede para. amca.. 
• ... * 

Aklıma birdenbire buna benl.Cr bir 
maceranı geldi. Gene böyle, Rusyada, 
üniversitenin !aytfyesinde, bir tulum
ba çeşmesinin başında dişimi fırçala -
m1ftım. Köyden yeni gelmi§ hademe -
J8rden birl, hareketlerim! bu köylü ~ 
cukl&r:ı fibi alakayla takip etti. Yap
tıj"unı nıuva.f ık bulmuı:ı olmalı ki yeeil 
ve paslı diolerini göstererek: 

- Bana da ver, :oldaş ... Een de fır-

o lanlara ~ylediklerlmi ona 
da söyledim. 

Kafaaını salhya.rak: 
- Ya. .. öyle mi? - diye homurdandı. 
Fena halde kızdığını anladım. Fırça

mı sabunlayıp kendisine büsbütün he
diye etmek istedim ama, oralarda ba
husus o devirde böyle şeylerin tedari
ki gilçtu. Onun için vazg~tim. 

• • * 
Bolşeviklerin bUtün mUesscselerindc 

bir Met vardrr. Muayyen devrelerde, 
''temizlik" denen bir "Ulllumi gilnah 
çıkarma" yapılır. Ayni f a.brikada, dai
rede, yahut mektepte çahsan insanlar, 
sinema binası gibi, konferans salonu 
gibi bUyUk bir yerde toplanır. Teker te 
ker bütUn ferdler ortaya çıkar. 

huldsa.sı kaleme alınır. o adamın sicil
line g~,er. Terfilne, işe tayin edilme
sine hu sicil müessir olur. 

Bir Bolşevik Univcrsitcsinin adetle
ri, yerli ve ecnebf herkes hakkıııda cari 
olduğu kin, ben de imtihan meydanı
na çıktım. 

Kimi: 
- KUçük burjuva münevveri tema

yülleri varclır! - dedi. 
Kimi: 
- Geceleri lambasını geç söndürü -

yor, sabahleyin de geç l.alkıyor. Bu, 
aristokrat adetidir! - dedi-. 

Kimi: 
- Amele kadınlarına flört etmiyor. 

bir aktrisin peşinde dolaşıyor! - dedi. 
Hulasa, bütün kirli çamaşırlarımı 

meydana serdiler. 
Tam bu eenada bizim mnhud zatı 

muhterem ayağa. kalkmasın mı? 
- Bunlann biri bir ~y değil. .. Siz 

benim sl>ylcdikleriml dinleyin de bu a
damın nasıl mUlkiyeti §Shsiye dU~kU
nü olduğunu anlayın?. 

Ne? ... 
MUlkiyeti §ahsiye düşkünü :mü? •. 

Aman bire! ... Detnok ki düpedüz bur
juva, ~ıwıtalist, belld dl1 emperyalist .. 
nu. ~ .. ........... ıu.~ı t • J.. 

Dur baknlnn, ~ıma ne çorap cfrüıc
cek diye beklerken, başlamasın mı si
zlnkisl diş fırçası hikayesini anlatmn-
ğa ... 

- l<rt.e bu Vata dedikleri mUlkiyct 
fikrine o derece bağlı blr burjuvadır 
ki, bana diş fırs.a.smı ödünç bile ver
medi! - dedi. 

Bereket versin ki, üniversite muhiti 
o derece cahil, nndnn değil... Hademe
nin bu ifadesi üzerine kimi kahkaha
yı attı, kimi de: 

- Sus Allah kahretsin .. Otur yeri
ne! • diye haykırdı! 

İ.Bte. bıı.sit adamların medeniyetlerle. 1 

kültUrlerle "na.gehzuhur" temaslarında 1 

ne potlar kırabileceğinin bir hikayesi.. 
(VA· NQ) 

_ ................................................................................................................... . 
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Kendi kendine 1000 kelime ile 

Lisan dersleri 
1 Sonkanun 937 de başllvoruz 

Abone ola.cak olanlıır,blran evvel tdarchaneml ze mUrncnat etmelidir 

ler. Memurlar ve ~kcrler abone ücreti üzerinden % 10 tenzilAt göre 
eeklerdir. Her Usan 90 dersten fazla sUrmlyecekUr. Her d~raln abon'! 
ücreti 400 kuruıtur. Memur, asker ve talebeye 360 kuru:. 

FRANSIZCA, ALMANCA, lNGILlZCE 
~rslerinden herbiri, münavebe ile her gün gazetemiz 
içinde forma halinde verilecektir. 

Cersıerın verileceği günler : 
Pazartesi ve Perşembe Ingilizoe 
Salı ve Ouma AZmanoa 
Çarşamba 11e Cur:ıarte._<ri Franaızoo 

Her ayın birinci PtWın: FRANSIZCA, ikinci Pazarı: INGIUZ-

CB, ~naü Pazarı ALMANCA, <U>rdllncü Pazarı: FRANSIZ
CA. olu7aa 'beşinci P~rı: INGILIZCE. 

LiMn deralerinCle takip edilecek metodun dünyanm en mü· 
::a.T::~:j ol~uğunu iddia edebiliriz. Daha ilk denten 

! . Y .c . e vucuda getirebilecek ve konupnaya L--'-· 
yabileceksınız. UGfAA 

Ne oku~? Y~%aıak için, ne de kom §UP ciimle 
yapmak ıçın sıze henıen lüzumu olmnyan ffÜ" ve 
~~ ka.~~tmcı kaidelerle kP.famzm ka~pna-
~ g?recek v.e deralerimizi, vcrec~ğhı.1iz resim 

ler uzeı:,mdc takip ederken bilalris b"yük bir zcv -
cfnv~ caf<&'Jl1%. 

i 
i 

t 
A1>01ıe olmak i~tiye11lcr gaç 1M1nıamaltdır. Bıı dersler sonrcı.dmı 
tltap ~Telinde çıkarılm1yaca!Jı için bunları arıoak gazctcmizı ta
Wp e<Un't6r el.de ed.ebileceklcrdir. 

""....,_•..,•=-=-••-••-••,••••••n•••••••••••••••••••••••••n•M••••••••••••••••••••••••••••••"•••••••••••••••••••••••••••M 

HABER 
AKSAM POBT•&ı 

iDARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi 
Po-'ta kutusu : lstaabul 214 

Telgraf adresi . ıstanouı HABER 
Y4'zı ışıerı telefonu . 2:tR7"! 
tdaıe ve ııan .. ı 2.ıs.'10 

ABONE ŞARTLAR! 

Senelik 
6 avlık 
3 aylık 

, •v••k 

TD'''ll' 
1400 Kr 

730 .. 
400 •• 
150 .. 

Een,IJı 
270Q Ko, 
1450 
eoo 
~00 :: 

Suhıbi ~ N~şrıyal Müdiirii: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı "'' (V AKIT) mat boan 

Yazan: Niyazı Atımet; 

408 sene evvel bugün 

Süleyman Zapolyanın 
sefirini davet etti 

Macaristan tahtına geçirilmek lsleneo 
Zopolya için, lstanbulde tarihte güç 
rastianır müzakereler cereyan ettı 

1528 yılında Sultan Selim Maca- lö.kin görüyorum ki, Sirmi prabı i 
riatana bir sefere hazırlanırken Za- mit•in, ve anlaıılan hoıuna gitmitti 
polyanm elçisi ile u:ıun konuşmalar Bu ayaletin bize varidetından ziya 
yaptı. Tarihin çok meraklı bir bahsi masraflı olduğunu söylüyorsun, b 
olan bu konutmaları aynen koydedi· timdiJik doğrudur. Çünkü hor a 
yorum. yirmi eekiz yük gürnüo akçe, yani 

Zapolyanın elçisi Pala tini J erom li altı bin duka sorfediyoruz. Sen 
idi. Zapolya, F erdinand kralı ilan o- altı yüz: yetmit iki bin duka ec!e 
lunduktan aonra T okay •ahrasında Sirmiye mukabil biz hediye iıtemiy 
mağlup olmuş bunun üzerine Lchis-' ruz. Vergi istiyoruz ... 
tan kralı Sikismund ile Süleyman· Burada kısaca §Una İ§Aret edeli 
dan imdat istemiıti. ki, bu elçi letanbula sıeldiği vakit 

Elçi ilk önce sednazam lbrahim de iyi karşılanmamıı. yüz verilm 
Pata tarafından kabul edildi. İbrahim mitti. Hükumet adamlan arasm 
pa§8: gözde olan diğer bazı ıefirlerin 

- Metbu un niçin Macaristan vassutu ile tavsiye edilmiı, bu 
tahtını padişahtan evvel istememiıti. dan eonradır ki itibar bulmuıtu. 

Bu sözler elçiyi son derece se· Jbrahim pofa bu sözleri söyl · 
vindirmi§ti. SadrıaUim, muavenet ten iki sıün sonra 1 ) 28 yıb 30 i 
etmeğe hazu bulunduk~nm ima edi- kanun günü 408 ıene evvel bug" 
yor gibiydi. elçiye: 

Elçi Loçeki ikinci gün vezir Mus- - Seni paditah kabul ec:lecek 
tala pa§a ile karşıla§tı. Ondan §U söz- dediler. 
leri iıitti: lıte son ümit buydu. Zapol 

- Demek oluyor ki, seu hediye- tahta geçip geçemiyeceği belli o 
siz olarak, biz:m dostluğumuzu değil, tı. Süleyman, kabul gününü bir 
muavenetimizi istemeğe gelmi§sin, uzattı. Bir ay sonra verdiği cevap 
söyle bakayım, ıenin efendin, pa· oldu: 
diphm atmın ayağını, Budine ve e- - Matbuunun sadakatini memnu 
fendimizin avdeti için tahaiı olunan yetlc kabul ediyorum. Şimdiye ka 
kral kötküne gimıeğe nuıl cür'et hükumeti sureti filiyede hiç bir va 
etmiştir} Bizim kanunumuz ister ki onun olmamı§tır. 
padişahın istirahat ettiği, atmm gö- O hükumet fetih ve kılıç hakki 
ründüğü her yer daima hükmüm\\z le benimdir. Lakin zatıma intisab 
caltmcla ~ul&1n•un. Son VCllfİ.i•olar.lt mükafat olarak Maceristanı ter 
ve padi§ahın kullarm'dan biri tarafın- tikten başka Avusturyanm Ferdi 
dan geliyorsun.,. elma karşı onu sureti mücaairede 

Birkaç gün sonra lbrahim, tekrar mayc edeceğim. Müsterih olabilir., 
elçiyi kabul etti. Dedi ki: Bundan sonra lbrahim pqa 

- Biz kral Lüi'yi öldürdük. Kas- sözlerini ilave etti: 
rmı aldık, orada yemek yedik ve u- - Şimdi metbuuna kral diy 
yuduk. Onun krallığı bizimd.iı. Kra!la ğiz .. T ranıilvanya Bani değil. Padi 
nn taç ile kral olacaklarmı zannet- hnnızın hükümdarının dü9manlan 
mek dclıliktir. lcrayi hükumet eden zerine bizzat yürüyecektir. Artık 
altın değildir, kıymettar taşlar değil- hediye iıteriz, ne vergi.,. 
dir. Demirdir, kılıç itaate mecbur e· Birkaç gün ıonra sefire dört 
der. Kılıç ile kazanılan şeyi kılıçla hil'at ve on bin akçe hediye verildi 
muhafaza etmek lnzım gelir. Biliriz Padi§ah, sefiri giderken gene 
ki, Macaristanın parası, menabii k.ıl- min etti: 
mamııur. Bu halde senin cfenelin -Matmuuna irtibatımızı iıpat i 
padi§ahı metbu tanısın, desti ikti- istimnl edeceğimiz vesaiti bilirei 
darmdan iatimdat etain, o zaman var dedi. Onun işleri benim itlerim 
dım eder. Yalnıı: Ferdinandı d~ğil, Bana ait olan ona aittir. Bilirim 
bütün dostlarını da ml'hveyler, onla- hıriıtiyan hükumetleri ecdadımın 
rın dağlarını ntlanmmn ayaklan ile müılümanlarm üzerine tehditli 
ova yaparız. Eğer ben yeniçerilerle, lutlar yığmıılardır; ancak bu bul 
Rumeli askeriyle Ferdinandm üzeri- lardan yıldmm çıkmıyordu. Onl~r 
ne yürümiiş olsaydım, yahut Abbas hep olmasaydılar insan kanı dfk" 
paşa Buğdanlılarla, tatarlarla efen· miyecekti. Lakin her veaile ile ü 
dinin Ü7.erine düşmüş olsaydı ne ola- rimize yüriiyenleri mahvetmek mt 

cakt1 ~ Bu yaz Venedikli doıtlanmı- laka lazrmdı. Bizzat bütün askeri 
z:ın ricası üzerine kendimizi hareket- onun diif'manlannm üzerine yürü 
siz tuttuk. F nknt böyle yapmakla ceğim. Kılıcım namma yemin 
uyumuyorduk. Eğer iktiza ederse nm .. • 
muharebeye çıkmağa hazırız. lki ra- itte tarihin M"'caristan aefiri 
kip biribirinin kuvvetlerini bahvet· aef>~., nlan ha~iıeıi . 
miş oluruz. Padişnhm ordulan süku <Mıı~:ı-·creler a\-ncn Hammer 
netle galebe edeceklerdir. rih;n1e!l n m:n·str..) 

--------------------------~ 
Türkler az söylerler, çok yapar :---------.... ---ıııııııı 

lar. Sen benim aüldüğümü görüp ta- ilkbahar Selleri 
accüp ediyorsun. Kılıcımızın kuv· 
vetiyle fethettiğimiz yerleri istem eğe 
geldiğin için gülüyorum. Malumun 
olıun ki, bizim şahin pençesinden 
dnha korkunç pençe!erimiz vardır. 
Ellerimiz, bir kere koyduğumuz yer 
den çıkmaz. Meğer kesilsin. Bu 
sözleri hatmnda tut. Cünkü hakikat 
budur. Yer. ~Ökten di"r.en her dam· 
layı alır, biz de onun gibi, bize söyle-

Bllyi.ik Rus edibi tvan Türgeni 
cv'in çok m~hur bir romanıdır 

Fiyatı: 7:S kuru~tur. 

L 1 Z A 
Bu da ayni muharririn bir rom 

nıdır. Bu romar. ncşrolunduğu 
man bUtnn Rusyayı aği:ıtmıştı 
Her jkisi de Samizade Sürcyya'n 
ıallhiyetii kalemiyle diliru!tc çev 
;rilmiş \e "Dit"? ve Yarın,, terctim 
külliyatı arasın:'4 g!rmi§tir. Bunla 
mutlaka alınız ve okuyunuz. 

nen sö?lerin cümlesini hususi bir se
fir tarafından ~övlen;lenleri hatır'· 
mrzda tutanz. 1 ~kin hizim uzun knl
lanmız varsa, sizin de nzaC.ı r.örürl~~~~~~~~~~~~=~ 
gözleriniz vardır. Siz pek çok sene
lerdenberi kaybedilmit memleketleri 
istiyorsunuz, daima Belgradı koru
yonunuz. Ben zannederim ki, Sir
miyi çoktanberi unutmu~ bulunasın, 

HABER'ln 
OUzelllk Do' toru 
Kuponu: 
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devletler Faşist 
ispanya harbi 

ve 

(Baş tarafı 1 incide) ı 
•akkat itilafnamenin imzası arifesin
de İtalyanın İspanyol statükosunun 
"kızıllar,, lehine tadili gibi bir netice 
verecek olan bir siyasete iştiraklerin
den dolayı hayret izhar olunmakta
dır. 

Tere iştirak etmİ! olduklarmı görmÜJ· 

Kral Edvardla Mm. Simpsonu 
Hakiki Aşk Romanı 

Stampa gazetesinde Signoretti Fran
sız - İngiliz notasmr şiddetle tenkit 
etmektedir. Bu zata göre İspanyaya 
gönüllü gönderilmesine nihayet veril
mesinin yegane neticesi, mütema
diyen her memleketten binlerce ko-
münist kuvveti almakta olan Valen
siya ve Banıelon'un emellerine hizmet 
etmekten başka hiç bir şey olmıyacak
trr. 

lerdir. YAZAN: ı%n. Simpson'un yeğeni NEWBOLD NOYES 

Cumhuriyetçi kuvvetlerin en iyi Edvard, Alayişsiz nna zıttır,, deyişinden maksadı buytdu. 
müfrezelerinden biri, Cordonenin ve sporcu ,bir adam Sonra, bütün İngiltere için malum. 
kırk kilometre şarkında kain Monto- Rütbe, ıderece ve mertebeler onun dur ki, kraliçe Mari. Edvard Ue Wallis 
ro mmtakasmda mühim ileri hareket" için ehemmiyetli değildir. ismi, Gal in hiç olmazsa bidayette, ahbaplıkla.nna 
leri yapmıştır. Cumhuriyetçiler, tak prensi olan Sekizinci Edvart, veya müsait davranıyordu. Oğlunun böyle 

W . d ah d d d To · At brr dostluktcin ancak kazanabileceğini viye kıtaatı almışlar ve diin Lopera ın sor vey u a sa ec~ mı -
k:ins olsun, Wallisin müstakbel zevci tahmin ediyordu. Bugün Edvard, itidal-

ve Villa Del Rio'da yerleşmiş olan dostluk ve muhabbet telkin eder. O, e- le içmektedir. Bunu söylemek kafidir. 
asilere taarruz etmişlerdir. Ç 1 

linizi samimiyetle sıkan, gözlerinizin a ışmak ••• 
Muharebe sabahtan saat 17 ye içine bakarak "heııoı., diyen cins in- Seyahat: etmek 

kadar devam etmiştir. Her iki taraf. sanlardandır. Bir şey daha var. Windsor dükasr 
tan birçok telefat vardır. . Kral latife etmeği sever. Latifeleri yerinde duramaz. Golf sahasında olsun, 

Zaptedllen Alman vapurları İngiliz vari olmaktan ziyade Amerikan- Mecliste olsun, evinde olsun, mütemafili-
Berlin, 29 (A.A.) - Pal~ adm van".dir. Resmiyete karşı istiğnası meş- yen, hareket etmesi lazundrr. Onu otur 

daki Alman vapuru, Königsberg kru- burdur. M~e]a ilk göriiştüğümüz za· muş bir hcılde görmek nadirdir. Otur. 
Diğer taraftan bu gazete, Fransız· vazörünün talebi üzerine serbest br man üzerinde bir İskoç elbisesi bulun- sa bile pek az oturur. Başkaları konu

f ngiliz teklifinin münhasıran "yoldaş .. bırakılmış ve vap'l)r seyahatine devam duğunu söylemiştim. Fakat şahsiyetinin şurken, o, odada, bir aşağr bir yukarı 
lan ku.rtarmağı istihdaf edip etmemek- etmeğe başlamıştır. kuvveti, bu giyim meselesini derhal dolaşır. Mütemadiyen eski bir fakoç 
te olduğu sualini ortaya almaktadır. ortadan kaldırıyor. O derecede, insan şarkısı olsun, en son çıkan bir şarkı ol-

Signoretti, İngilterenin ittihaz et- H ı·tıer·ı n onun ne giyinmiş olduğunu fark bile sun, rmnldanır, duru,. Edvard az uyur, 
miş olduğu hattı hareketin müp- etmiyor. Eğer ben, o akşam İskoç elbi- fakat vücuıdu uykusuzluktan bir rahat. 
hem olduğunu yazmakta ve lngilizlerin ma kalesı• sesini giydiğini söyledim ise. bunun se.. srzlık duymaz, daima çevik kalrr. Açık 
Franco'nun muzaffer olmaması takdi- bebi sldece malumat vermek içindi. renk gözleri, parlak teni malumdur. Bu 

NAKLEDEN: fa 

itibarla onu görenler, daima bir 
gezintisinden dönüyor sanırlar. 
mak .. seyahat etmek.: İstediği 
Edvardın yegane zayıf noktaS?, 
hkla soğuk almasıdır. 

Eğlenceleri? evvela, tahta çıkın 

kral, çok sevdiği sürek avlarına, taz 
lannı terketmek mecburiyetinde kal 
Ailesi ve müsteşarları bu sporun bir h 
kumdar için ~ok tehlikeli olduğu üzeri 
de mutabık kaldılar. Fakat Edvard d 
imi atla ko§marun hasretini çekti. Kul 
ğmda daima bir boru sesi vardır, ve 
ğer bir yere yerleşirse, kendisilc ber 
her, çatısının altında muhakkak atla 
da bulunacaktır. 

Şimdi, en çok sevdiği eğlenceler· 

den birisi olan tayyarecilik ile de me 
gul olabileceği muhakkaktır. Bunda 
sonra, ert küçük vet1ile ile, onun tayya 
ye, yolcu olarak değil, fakat pilot o1ara 
bindiğini göreceksiniz. 

rinde İspanyada sulhun ve İspanya- (BQ,f tarafı 1 incide) Fakat şimdi düşünüyorum da, gömleği ---- -----------------------

nm tamamiyetinin imkanrna nasıl İngilizce gazete, bu haftaki nüshasında. nin rengini bir türlü hattrtıyaınıyorum. Bir tabancah Paristeki 
(Devamı oor) 

· Ayakkaplan zannedersem siyahtı. Ama kaıl olmu§ olduklarım suale şayan gör- bir başmakale ile şu izaha,tı v~riyor: 
mektedı·r. buna kat'iyyen öyle idi diyemem. Kat'- mebuslar rezalet "Hitlerin geçen hafta bu sayfadakei 

Akdenize ait muvakkat itilafna- iyyen emin olduğum bir şey vaTSa o da, 
makalesi İngiliz halkına, bilinmiyen bir heyeti umumiyesinin, kralın çevik ve iki tabancalı parJA. Bir kişi daha menin yalanda imzalanacagy ına tel - h k"k t• ·f "bi Jd" n a ı a ın ı şası gı ge ı. sporcu tavırlanna, sarışın başına, ocak 

mih eden Signoretti, makalesiJ!e şu t me I •sj i ( k lf dil dl darehaneinizden bir çok Sualler sorul başında rahat bir ak~am geçirmek Se· 0 0 f eJ 0 ev e 
suretle nihayet vermektedir: . .. . 

du.Ve bu bahıs uıerıne bir çok mütale- vintinin parlattığı gri göderine pek diofemeıl•c mecbur 
Statükonun muhtelif cepheleri var· d b ı 1 ld ~ atar a u unan ar o u~ uygun gittiği idi. 

drr ve bunlar yalnız İtalyanın emel- kaldılar. 
lerine ait olanlara müteallik bulu - Şimdiye kadar Hitlerin harici siyase- Kr'al gayda çalar 

b 1 • ti ve hele İngiltereye karşı tak·nclığı ta- Sekı· .,.1·n,..i Edvard, muhavere esnasın-nanlar değildir. o şevık hilkfi - .. .... 
metlerin tesisi de Statükoyu ihlal et· vır böyle açıktan açığa ve ingilizc~ ola- da .kendisine "Majeste,, denilmekten zi 
mektedir. rak intişar etmemişti. yade kısaca "Sir., denilmesini ister. Deh 

Havanadan Fransız gazetelerine 
bildirildiğine göre, Küba parlemento
sunda reisicumhur Gomez'in siyase
ti tenkit edildiği esnada, şimdiye ka
dar parlementolar tarihinde henüz 
eşine tesadüf edilmemiş bir sahne ol-

Sovyetlerln cev21bı 
Paris, 30 (A. A.) - Sovyetlerin İs

panyaya gönüllü gönderilmesi mese
le&i hakkında Fransızlarla İngilizler 

tarafından yapılmış olan teklife ver
miş olduğu cevap, teklifi esas itiba
riyle kabul mahiyetinde ise de bu ce
vapta bazr şartlar ileri stirülmek
ıtedir. 

"Sunday Kronikl,, gazete"Si bu maka· debeden hoılanmaz. Ve tahtta bulundu 
leyi Hitlerin hakiki gayelerinin : İngiliz ğu zaman söylediği birkaç nutukta da 
halkı üzerinde ne gibi bir aksülamel u· krallara mahsus bir ifade olan "biz,, 
yandrracağınİ öğrenmek emeliyle neşret diyecek yerde "ben,, demişti. muştur. 

ti. Bu aksillamel hemen ve pek · enerjik Sekizin<:i Edvard, yirminci asırda Mebuslardan birisi Reisicumhurun 
aleyhine söz söylerken, tribünlerden 
kalkan başka. bir mebus elind~ki 
tabanca ile hatibin üzerine yürümÜ§· 

surette kendisini . göstermiıtir. · ya~dığını biliyordu. Bazı ananelerin 
Hitlerin bu inakaledeki ifadesi ile, modasının geçmiş olduğunu sevinerek 

görüyordu. Ve şüphesiz bu sebepten ldo 

Sovyetlerin cevapnamelerinin mu • 
'.kaddemesinde Sovyet Rusyarun mü
him miktarda gönüllü kıtaatı sev 
kedilmesinin teşkil etmekte bulun-
duğu harp tehlikesi meselesinde 
İngiltere ve Fransa il~ hemfikir ol
duğu beyan ve muhasematın başlan
gıcmdanberi muntazam askerlere ve 
Faslr kuvvetlere sahip olan General 
Franco ordusunun gönüllülükle hiç 
bir alakası olmıyan Alman efrat ve 
zabitanı ile takviye ed:lmiş bulun-
duğu teyit edilmektedir. 

Bu mukaddemede meşru ve Demokrat 

"Kavga~,,isimli ·k~tabmın ingil~ce nlis 

hasırYaa kullanılmış daha alçak perde
den ifade arölsındaki farka he;kes hay-
ret etmi~tir. . . 
G~çen hafta okuduğunuz ~alt~le, Hit 

lerin kitabının ingilizce nüshasında ç·k
mamış bir parçanın kötü yerleri hazfe
dilmemiş, tasfiye görmemiş tam tercü
mesidir. 

"Snnday Kronikl,. gazetesi karileri

ne bütün hakikati öğrenme fırsatım ve 

rirken hem şunu öğrenmek istiyor: 

Hitler niçin Almanlara başka türlü ve 

İngilizlere başka türlü şeyler söyfü.· 
yor?,~ 
~-~-------~~--~~~~--

1 s p an yol hükumetini devirmek için iktisat FakUltesl 
Almanyanm asi Generaller lehinde 
müdahalede bulunmuş olduğu nokta- talimatnamesi 
sında rsrar edilmektedir. 1 d 

Bununla beraber sulh arzusun- hazır 80 1 
da bulunan Sovyetler, kendilerinden MaArif vekilcti yeni kurulmakta 
istimzacda bulunmuş olan devletlerle olan İktısat fa.kültesi için biran evvel 
aktedilecek bir itilafa iştirake amade bir talimatname haztrla.nmasmı bildir-
bulunmaktadrrlar. diğinden dün Üniversitede bir toplan-

Oç faşist devlet hll6 tı yapılmış ve talimatname tesbit olun 
cevap vermedi muştur • 

Londra, 29 (A.A.) - İngiltere- İktısat fa.killtesinin bu sene yalnız 
nin müstacel mahiyette olduğu nok- birinci sınıfı kurulacaktır. Birinci sö
tasında ısrar etmiş olmasına rağmen mestr geçmiş olduğundan bu senelik 
Berlin, Roma, Lizbon hükumetleri yeni fakülteye hariçt:en talebe alınma· 
İngilterenin ispanyaya gönüllü gön- cak, ~lnız hukuktan geçmek istiyen 
derilmesi meselesi hakkında vermiş talebeler kaydolunaca.ktrr. 
olduğu notanın cevabını göndenne- -----'--------__,---
mişlerdir. Harap bir ev çUktll 
AsHer arasmdalkl Almanlar T opha~ede karaba§ mahallesin· 

:.i..;!:it, 30 (AA.) - Cumhuri- de Hendek sokağında Evkafa ait 
yetç w. ~ zamanlarda Montoro 4 numaralı ev son yağan kardan 
mıntakasmda vukua gelmiş olan dolayı dün gece ansızın çökmüş· 
muharebeler esnasında hepsi de oto- ti.ir. 
matik olarak kullanılan silahlarla mü Evin altkatmda bağlı bulunan 
cehhez dört Alman taburu ile bir AI- bir at enkaz altında kalarek ölmü~
man süvari bölüğünün bu muharebe tür. 

1 aşı nasip hediye Ylb -iÇin_ e _n _mü- j 
u~an tb>Rır uçaktur 

11 

ı ---

Taksfmdakl TUrk Model f 

U~AIK SERGDSINI 1 
Mu•ıaka Ziyaret Ediniz. 
Giriş Serbesttir 

Serg. 3 lk nclkl11un pazar gUnO 
kapanıyor 

1 

Jayrdrr ~i hic- A-• ..;ı...ı.:ı.,• S.!pl, ..Jmol..

la kalmadı, fakat onunla evlenmek ka
ranm da vermiş bulundu. 
. Kral musikiyi sever. Bilhassa, İskoç 
yaya mahsus gaydalarla çalman daüssı 
lalı musikiyi sever. Belvedere şatosun
da bulunduğumuz ilk ak§am, yemekten 
kalkarken. bana sordu,: 

- Benim gaydacımı: dinlemek isterse 
niz, çok iyi çaldığını söylerler. 

- Çok memnun olurum Sir. 
Kralın emri üzerine gaydacı gelip 

kapının ön tarama oturdu ve eski İs
koç bavalarınldan çalmağa başladı. Dört 
beş hava sonra, göril§mek arzusunda 
bulunan kral: 

ıur. 

Öteki mebuslar da tabancaları -
nı cıkararak müzal:.ere salonunun 
ortas;na çıkmışlar, ve kavgay~ baş -
lamıışlardır. Bu esnada, kürsüsün· 
den ayağa kalkan parlemento· reisi, 
ceplerinden çrkardığı iki tabancayı 
birden mebusların üzerine tevcih ile: 

- Herkes yerine otursun! diye 
bağırmıştır, yoksa, benim Küba'mn 
en ıneshur silahsörlerinden birisi ol· 
durrım,"'u f>eniniz. bilirsiniz. sizi bu
rada bire kndar temizlerim r 

Reisin bu ihtarı üzerine bütün 
mebuslar tabancalanm ceplerine 
yerleştirerek müzakereye devama 
ba:ıılamıRlardır. 

- Söyleyin, dedi, artık yetişir. 
Bizazt kral da gayda çalar. Bu garip 

meraki, onun saray merasimine mahsus ___ K __ .;.,_ ____ 1'_. ____ _ 

ceketlere karşı gösterdiği hoşnutsuz- arısını ~esen 
luğunu, ve merasimle başının hiç de hoş adamın muhakemesi 
olmayııını izah etmektedir. Kimse 
onun inadını yenememi~tir. Bu inad da 
hiç de arsrz bir çocuk gibi hareket et· 
ımk veya zittiyet çıkarmak iddiası yok 
tu. Sadece, kendinden emin ve müsta
kil bir insanın mağrur vaziyeti vardı. 

Hususi hayatı 
Birçok kimseler şuna inanmışlardır 

k~ kralın i.zdivaCJna muhalefetin bu dere 
ce şiddetli oluşu ve adeta bir fırtına ko
parmasına sebep. kralın sarih brr suret
te itaatsizliğidir. Edvard, krallık vazife 
!erinin bir imza makinesi haline girme
sine itiraz ediyordu. Neden böyle .. Niçin 

' §Öyle? .• Kral, kendisine imzalanmak ü-
1 

zere getirilen kağıtlar için mütemadiyen 

6 Ay evel fatihte karısı Hamideyi 
keserek öldürmekten maznun Nu
man oğlu Hüseyinin muhakemesine 
bu sabah ağır ceza mahkemesinde 
başlanacaktı. 

Celse aç1Imca Bakırköy emrazı 
akliye hastahanesinden gelen bir tez 
kere okundu. Bunda Hiiseyinin .. Pi
rikopat Dejenere,, olduğundan teda
vi altına almdığr bildiriliyordu. , 

Muhakeme bu yüzden 27 ikinci 
ı~~mun çarşamba gününe bırakıldı. 

sualler soruyordu. Ve §Cly~t sebebi kcn-

1 

, . i'51 
disine anlatılmazsa, imzalaDlJYordu. ·;J; F~ 

Kralın bu yenilmez iradesini, dünya- ~ 'tn· 
da bir tek kiti mağlup edebiliyordu: 
Walliı. Onun lf.r tebessiliriü, impara
torluğun en kuvvetli insanının muvaf· 
fak olamadığı yerlerde muvaffak olu
yordu. Buna rağmen, biri ötekinin yü
zünden, biri öteki için bu kadar ıstrrap 
çekeceklerdi. 1 ı;: 

Fakat kral daha Madam Simpsonu. it-' 
tanımaklan pek çok evvel, düşmanları 

onun hususi hayatını tenkid ediyorlar- .. 
dı. Bilhas~, barlara gidişini ve zarafe. 
tinin, şıklığın en önünde bulunu§unu. ı 
Ve JÜphesiz, geçen pazar günü Can ter- Fransız sinemtı ve muzikhoZ artisti 
bury baı piskoposunun, kralın bazı hal Mirey, Pariste çıkan "Marianne,, mec
lerinden bahsederken, onun hakkında mtıMımn direktörü Emonll.el Berl ile 
"itiyatlan ve yaşayış tarzı, milletinin tt1şarıla.rım1.Jtı?·. Bugünlerde 
en kuvvetli ananelerile en iyi insiyakla- cvlen.coeklerdir. 

Par.:ste bundan birkaç gün 
gayrimeşru bir silıih ticareti 

Michel Rosenfeld isminde 

e 

bir tacirin ve Fransız Hariciye Nezarc 

memurlanndan Madam Suzanne Lin 

der'in tevkiflerini intaç etmiıti. 
Ayni aebeblerden dolayı dün de bi -tevkif yapılmıştır. Tevkif edilen pin 

u.hte pasaportlar kullanmıı ve budu 

haricine müteallik kararname ahk.iım 

nı ihlal 'eylemiş olmakla ittiham c'die 

Bu adam, Fransız !iTketlerile •e sair 

ecnebi şirketlerle kuntratlar aktediyor 
du. 

Çete, yapılan iperdcn komisyon al 

yor ve komisyon bazan on, on bet mil 

yona çıkıyordu. Ma'::iam Linderin müı 

terilerle Rosenfeldin münasebata • giri 

mesini kolaylaştırmış olduğu ve bunu 

için bir takım Vesaiki tahrif etmİ§ bulu 

duğu söylenmektedir. 

Hariciye 
Vekilimiz 

geliyor · 
(Ba§ tarafı 1 incide 

ği Büyük Britanya otelinde Başveki 
Metaksas hususi bir ziyafet vermi 

Türkiye elçisi Ruşen Eşrefle Yu 

nan Hariciye rnüstC§an Mavrudi 
bu ziyafette bulunmuşlardır. 

DUn akfam'ld zlyatef 

Dün akşam da gene Büyük B • 
tanya otelinde Başvekil Metaksas ta. 

rafından Hariciye Vekilimiz şerefin< 
resmi bir ziyafet verilmiş ve ziya· 

fette Türkiye, Yugoslavya, Roman· 

ya elçileri ile nazırlardan bir çogt 
hazrr bulunmuştur. 

Yunan gazetelerinin 
mUtalealarl 

Hariciye vekilimizin Atinayı zi 
yareti münasebetiyle Yunan gazc 

teleri Tevfik Rüştü Arasın Türk 

Yunan dostluğu ve Balkan Antan 
tına yaptığı hizmetlerden stayi§lı 

bahsetmektedirler. 

Atina, 29 (A. A.) -Havas mu 
habirinden: T. Rüştü Aras Metak 

sas ile bugün de müzakerelerine de 

vam etmiştir. Siyasi mahafild4 

bu müzakerelere büyük bir ehem 

miyet atfedilmektedir. 

Rüttü Aras yarın Ankaraya ha 
reket edecek. ve hareketinden evve 

kral tarafından kabul olunacaktır~ 
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Bırakalım, nur 
içinde yatsınlar ! 

~en nehrinin buzlu sularında yapılanı Galatsa.~av klübü 

ıüzme yarışını gene meşhur Gureş 

Ahmet Haşim için de. Mehmet Aliif için 
olduğu gibi ağlamıştık, ona da abideler 

vaadetmiştvk 

Cartonnet kazandı müsabakaları 
Tertip ediyor 

~33 senesinde 
raylı Ha.san 

yarışı GaCatasa
kazanmıştı ? 

Bu seneki yarışta birinci nelen Car
tmınct lxı§ta olmak üzere yarışı bitiren 
diğer birkaç yil..."'ÜCÜ Sen rıehrfoin buz 

gibi suyundan çıkar'larkc11 

Galatararay ldübü gürc.s şubesi ta
rafından iki hafta sürecek güreş müsa
bakaları tertip edilmiştir. 

Olimpiyat ve Rusya seyahatinden
beri maç yapmamış olan peblivanlan
mız için büyük bir fırsat olan bu mü
sabakalara. bUtün klüpler iştirak ede
bileceklerdir. 

İlk hafta 56, 61, 66 kilo; ikinci haf
ta da 72, 79, 87 ve ağır sıklet karşı
la.~alan yapılacaktır. 

Atletizm 
antrenörü 

H. Lufs' in vazifesine 
nihayet verildi 

Atletizm federasyonunun antrenörü 
Amerikalı Herbert Luisin önümür.deki 

şubatın b~mdan itibaren teşkilatın 

alakasının k-Osileccği Tilrük spor ku
rumu reisliğinin bir tebliği ile anl~ıl
mıştır • 

Bu haftaki 

Kır koşusu 
lstanbu.l Atletizm Ajanlığından: 
1 - !kinci kır koşusu 3jl/ 937 pa

zar sabahı saat 10 da ~i~li ilü1Tiyeti
ebcdiye ve Tuğla. hnnnanln.n yolu Ü?.e

rinde yapılacaktır. 

2 - Müsabakalar iki kategori olup 
biri 3000, diğeri 5000 metredir. 

İki gün evvel Türkiye en büyük şa-ı 
irlerindcn birini, Mehmet Akifi kaybet
ti. 

Bun1:lan üç sene evvel, bir başka bü. 
yük şairimizi daha, Ahmet Haşimi kay
betmiştik. 

iki gün evvel oldı,ığu gibi, üç sene ev
vel de mezar başında ağlamış, nutuklar 
söylemi~ bütün acı1amruzı dökmüş, ka.ı 
dirnaşinaslıktan,lfıkaytlikten bahsetmiş 

ve iki gün evvel olduğu gibi üç sene 
evvel de mezara tevdi ettiğimiz büyük 
ölülerin, heykellerini yc:pmak üzere 
"maske,,lerini almxştık. 

Ben diyorum ki, üç sene evvel alı

nan Haşimin ve iki gün evvel alınan 

Mehmet Akifin maskeleri, biri şiddetli 
ve merhametsiz istihzası, öteki görmüş 
ve geçirmiş zehirhandi ile, senelerce bi
ze itap edecekler. Çünkü bizim heyecan 
lanmız saman <ılevi gib»dir. Çünkü biz 
güç inanıyor ve ?.buk unutuyoruz. Çün 
kü biz büyüklenmize kıymet vermeği 

kendi kıymetlerimizdcn eksiltmek sa
nıyoruz. Çünkü nihayet biz, hayr:mlık· 
lanmızm ifadesini kendimize hakaret, 
borçlarımızt ödemeği bir "enailik,, tetak 
ki ediyoruz. 

Şayet içimizden biri, bir gün, büyük 
hır ölüyü anmak için teşebbüse girişi. 

yorsa, bunda muhakkak surette bir mon 
faat, bir istismar kokusu duyuyoruz ve 
şayam hayrettir; insiyakım.ız ekseriya 
bizi aldatmıyor. 

Artık bu iptidai haleti ruhiyenin ö
nüne geçerek işe başlamalıyız. Bunu, 

Bugün ferdi mesainin nedir mahsulu, 
ıhep h ÜK'811 

Yaşanmaz böyle tek tek, de•'Tİ ha.zır, I 
devri cemiyet 

Diyen büyük Akifin ruhunu şa':let· 

mek için olsun yapalım. 
• 1Ct • • 

kup Kadri, "Ahmet Haşim,, isimli bir 
küçük kitap yazmış. Ankaracla Hakimi· 
yeti Milliye ma:baasında oostırmış 

Bu küçük kitabın fiyatı 1 lira idi, topla 
nacak para ile Ahmet Haşime bir m 
zar taşı yaprll!caktı. Hatırımda kaldığı· 

na göre bu k:tap güzel sanatlar akade-! 
misine tevdi edilmiş ve onun delaleti ile 
satışa arzedihni~tir. 

Aradan üç sene ge~ti. Kitap ne oldul 
Bu işle hiç kimse meşgul oluyor mu 
Bu cihetleri ne soran, ne de bilen varldırı 

Belki de, bu kitaplar bir köşed 

M.erhum Haşirnin m~kesi ile karşı kal'. 
şıya atılı duruyor, belki de onu seven 
}erin kütüphanelerini süsülüyor ve ah 
desi için snrfedilecek olan para, kayx 
sız ve hayasız bir cepte v~ya bir öl 
soyguncusunun titremiyen ellerinde
dir. 

:(.. * 
Ne yapmalı? Ne yapılabilir? Bence 

pratik yol, Mehmet Akif için Ahm 
Haşım için olsun onlar ayarında, o 
dan büyük ve küçük şöhretler için o 
sun o t u r d u k 1 a rı yerlerin 
h a 1 k e v 1 e r i tarafından bi-· 
rer komite teşkil edilerek meşgul olu 
maktır. Daha düne kadar Tevfik F" 
ret için, ken•:Hsile haksız yere a'lay e 
len Filorinalı Nazım meşgul oluyo 
du. Süleyman Nazif için bir zamanl 
Şehir meclisinde bir şeyler görüşülmü 
tü. Fakat ne oldu? Ne olacak?. 

Bana öyle geliyor ki, bu yazdığ 
satırlar da boşunadır. En iyisi yaşark 
ISkaydimizle yok etmeğe çalıştığı 

bu kıymetleri, yok olduktan sonra, b 
alakamızla yaşatmağa çalışmak onla 
ruhlannı, hayatta oldukları zamand 
daha pek fazla muztarip edec.ektir. 
rakalım nur içinde yatsınlar . 

Fikret Adil 

terdi. Biraz sonra da arkadaşlanıruzdan 
biri koşarak bize Hasanm bütün rakip. 
)erini aşıp en önde geldiğini haber verin 
ce evvela inanamadık. Fakat bir dakika 
sonra, seri kulaçlarla köşeyi sapan bir 
çift kol ve Hasamn başını görünce se
vincimizden çıldıracakt:k. Onu 50 met
Je mesafe ·ıe mC§hur Cartonnet takip 
ediyordu. Bil!': b r avuç-Tilrk1ıançerclen 
mizin çıkarabileceği sesle ortalığı çınla. 
tıyorduk. Bizim yammızıda bulunan 
Fransızlar "bravo, küçük Türk,, diye ba 

3 - Kltipler müsabakalara istedik
leri kadar takımla girebilecek, takım.-

Ahmet Haşim öldükten sonra, Ya. 
--------------------~---------.,;_.----.-.-.-•• -.. -.. -.. -•• -.. -.. ·-.--.-•• -•• -•• -.. -•• -•• ~-~ •• ~.--==-=::ı 
~ .................................................................... : ......................................... . 

ar ilçer-atıetteri tqkfl edileeektir. 
L,! ...... •••••••••••••••••••••··~······· .. ..,. ..... ,,., .... ,, •••••••••• 

il i\. NEŞET 

Fransızların her sene Noelde, Sen 
G'lchridde büyük bir yüzme müsabakası 
'tertip ettikleri maJilmdur. 

Kı~ ortasında buz gibi suya girerek 
saatlerce yüzmek her babayiğitin kan 
olmadığı halde bu nıüsabakaya her sene 
birçok Fransız sporcularından maada 
:Belçikalılar da iştirak etmektedirler. 
:aüyük bir kalabalık önünde cereyan e
den bu seneki mlisabakayı gene Carton
~ct kazanmrştrr. 

Esa~cn bu meşhur yüzücü 4 seneden
lbcn ayni müsabakayı büyiik farklarla 
lltaummaktadır. 

Fransız gazetelerinin verdikleri bu 
~ber, bize 1933 de ayni müsabakada 
~ereyan eden hoş bir h&diseyi hatırlat
tı: 

Galatasaray lisesinin meşhur "Kalleş 
liaaan) m hemen her Galatasaraylı 
tanır. Aşağx yukarı bütün sporlarla 
ltıe§gUl olan Hasan Galatasaraym 3 ün. 
cü, ve 2 inci futbol takımlarında da se
llelerce yer alnuştır. 

ğmnağa başlamışlardır. H a s a n 
bu a 1 k ı ş ve t~ci tufanı a-
rasında sahile çıktı. Onu nasıl karşıladı
ğımızı artık tahmin edin. Göğüslerimiz 
Htiharla kabanyordu. Fakat binle.,bire 

şayanı hayret bir hadise oltl ı1. H·inci 
&elen meşhur Cartonnet Hasamı ~- ":ır. 

mağa başladı ve üzerine yürüdü. Biz, 

arkadaşımızın birinciliği elinden aldığı 
bu kıskanç adamın dersini vermeğe ha-

zırlannrken mesele anlaşıl'dı. Meğer 

bizim "Kalleş Hasan,. bize öyle bir o
yun oynamxş ki .. 

Hasan yanş başladrktan biraz sonra 
köşeyi saparlarken sahile çıkmış ve o 

müthiş soğuğa rağmen iki saat orada 
beklemiş sonra, yüzüzcüler dönerlerken 

suya atlamış ve herkesten evvel arrive 
ye gelmiş .. 

O gün hepimizi fena halde kizdıran 

. 4 - Müsal>hlthlnra iştirak edecek 
takımlar listelerini müsabaka sabahı 

saat 9 da hakem heyetine vermiş ola
caklardır. 

5 - Atletler muayyen saatte tram
vay deposu önünde toplaruruş olacak
lardır. 

Akınsporun hongresl 
Akınspor genel sckrcterliğin<Um: 

KlUbUmün senelik kongresi 4 ikinci 
kanun pazartesi günü saat 19 da klüp 
merkezinde toplan.aca.ktJr. Bütün Akın 
sporluların ilan edilen saatte klüpte 
bulunmaları ehemmiyetle rica olunur. 

insandan kendine 
rakip bulamayan 

J. Ovens 
Ştmd beygirleri de 

ueçiyor 
Son olimpyatlarda üç dünya şam

piyonluğunu kazanan meşhur Aınerikalı 
Zenci Jess Ovensin profesyonel olduğu 
malılmdur. 
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!.:. Zenci ilk müsabakasxru Havanda JuliıJ 

bu a.sık gözlük, bugün tatlı bir hatıra Harame karşx yapmıştır. Sakın bu raki- g 
olarak içimizde kaldı. ~ ••• ::. 

1933 senesinin Noel arifesindeydi. FUAT bini müthiş bir atlet zannetmeyin bu ya 
liasan Pariste bütün arkadaşlanna bir rış at·dır. U ka •• 

ç güııdcnberi, Sen nehrindeki büyük 1 •ıt mall..,.ı 100 yarda üzerinde yapılan bu müsa- 'ı·: .. 
Iarıp gireceğini söyleyip duruyordu. n g 1 ere 1 •••• 
-o bakada Ovell6 rakibi atı 95 yarda gibi 
"'ll haber Türk kolonisinde büyük bir : •• ·'!: 
memnuniyetle karşxlanmış ve müsabaka tak imi müthiş bir mesafe ile açrnr~ ve 9 9 / lOj :: 
glinu 40-45 Türk Sen nehrinin kıyıla- •• Ü luk bir derece elde etmiştir. Zenci bey-. :: 

mıa toplanmıştık. Yanıtan birkaç daki. Onllmüzdek 1 sene ç girlerle yarışmnğa alışmadığı için iyi bir' ii 
lıa evvel Has~n ~o~~nm.uş, vazi~e~te maç yapacak derece yapamadığım beyan etmiştir, Bu i$ 
l-'anrmrza geldı, buyuk hır heyecan ıçın- :: 

d 1 !ngı·ıtere futbol federasyonu·, millı", iddiaya bakılırsa zencin:n lokomotifleri ·.::.· deydi. Kendisinden son erece emin o -
d~ğunu söyledi. Kucaklaştık. Muvaffa. futbol takımının 937 senesi ilk maçmı 1 bile peşine takmağa amade olduğu an- !:··~. 

laşrlır. 
ltjyctler temenni ettik. Osloda Norveç milli ekibile yapmasını ~i 

Bikarbonat de sut 
Konıprimeıeri 

MD<dle yanmaso, ınazumsozBık, 
'ffazoa yemelk:ten lhlusuue gelen 

mD<dle ağıroDaırona kaırşo gayet 
mlYıessRrdGır 

Mavi Yassı şişelerde. Her eczanede 
arayınız. 

Beş dakika sonra yüze yalan sporcu kararlaştırmıştır B r· ı ı .. 
ta~ancanm sesile beraber suya atladılar. Bu maçtan sonra. İngiliz milli takı- ru yar - 1 ı ~isiz de bu Bayan 
liısan iyı· bir vaziyette, önümüzden ge- ,.._ D · k ·ı d b" j 5 b l l 1 k ·· Inlıı:sveçve anımar a ıe e ırer şu u 8 :rapı aca e.·.;gıbi mide ağnsın-Scıkcn eliyle bizi selamladı. Biraz son- müsabaka yapacalttır . 1 •• 
ta y\izücütcr, sola doğru sapan nehri Dünya vasat si~let boks .. şampiyonu , g dan kurtulmak 
takiben gözden kayboldular. D Ü n ya fut b o 1 Fransız Marsel Tıl uzun muddet nazlan. , :: • • . . 

:Sizim, onda o dondurucu soğukt~ d ktan sonra nihayc Kanadalı Lu ii 1Ç1 n b 1 r Ş 1 Ş e 
}t~.::ülerin dönfiqünü ne büyük bir he. k U p a 51 Bruyarla karşılaşır.ağa karar vermiştir. 

1
1 :$ a 1 n I z 

ır :: 1 • 
l'tcı,nla bcklc!dlğimizi tasavvur edemez- Dünya futbol kupası maçlarının üçün Dünya şamp:yonluğu için yaptlacak o g 
•itıu. Nihayet biraz öteden duyulan teş cüsü 1938 senesinde Pariste yapılacak-j lan bu maç 15 §Ubatta Pariste icra edi-ı 5; Flah 20 kuruftur • • 
ci·.-lcri yilzücülerin geldiklerini gös· tır. Jecektir. ı::::::::::::::::c::::::::::::::::::::::ı::::ı:ı::::::::::::ı::::.-:s::::HIMIB ... IHIUI=::::-.:::::: ••• 
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Yazan: A. Cemalettin Saracoğlu 

yrl:ltta ''Avniilah,, ın 
:":.-· şan il ~ki beti Havva berat kBğıdım almıştı. Sünbul de onun ı.;: 

Hiç .. eklemediği bu ani cevap ve mukabele mah . olmuştu. Bu sebeple neşesine payan 
liarşısında dil~man gemileri şaşırdı k z· 

HARPL 1liıh,,ırr seyirzabiti,bahriyenezare·' yo tu. ifa- lstanbul da Ufuktan görünüyordu 
Ba.: {l!üddet..zarf-ında iki İtalyan tinin 18 eylul tarihli talimatnamesi Geçen tefrikaların. hülasası: . bUlUn yatiı.ğmdan, başsız bir zenci ha-

zırhlı kruvazörü mendrelüen 3.000 mucibince Beyrut açık bir liman ol- ısındc hiç erıtele olmayan bir gemide, dımağası cesedi çıkru:dı. Havvnnm ya-
metre1lt'ıesafeye kadar sokulmuşlar duğunu ve binaenaleyh bombardı- misafir ge1ln düfeş, taaml.2A ub'Tamı;, vuklusunu da, şiltelerin ara.sında.n kur-
d • 1 ,:ı "' d h 1: f d d'l · ... · · l l k tır. 'Bu taarruz· n :ıtuı;Uk zencl tanüın ı. 1\ en't'r~ge a a yal)m mesa e e man e ı emıyecegını ta yan uman· tarıp yatağına dogru"' dlirU.st yatırdı. 

IA dan ynpıldt~ı öğrenen cstr tacırt tn.hkl 
bulunan · Yaribaldi,, zırhlı kruvazö- danma teblig"' etti. lsve,.li kadrn aleJ•cele, onun sargıları-kata gtrl:lyor. ö~denbcri oUpbciendi8f ıs --, 11 

rünün,.JI\f;ndreğe çcv-ilmiş_ olan baş 1 İtalyan filosunun teklifnamesi sunbUlden l§e ba~IJ)·or. nı sardı. j 
mret!ndeki 25 santimetrelik topun hazırdı ve onlar "La Haye., konfe- Biraz sonra, nöbetçi, vardiya mevki-
namlusundan birdenbire bir ale"'1'frr-

1 

ransmın mevaddı mahsusasma isti- Havva: inden: 
la~ı ve gök g\irtiltüsün~i .~ndır~n .. bir nnden liman dahilinde bulunan silah- - Tutun, bakm! Nasıl ·buz kesil- - Gördilğilın, Kıbns adasında beyaz 
ugultu ile fırlıy~n mermı Avnı llah,,, lı gemilerin öğle "en c· .. d s:ıat dokuza miş .. İşte kan donması budur .. Bu ço- bir kayaymı§, gemi değil.mil).., - diye 
ın ~s:Unden aşarak bel~iye has~~h?.- kadar teslim olmalarını talep ediyor- cuk, bir mUddct sonra gene kendine ge haykırdı. 
nesınmınrlmsmda ıb~ bıt yere du.ıtu. du. T eklifmımenin Fransızca ve in- leccktir! - dedi. Beşir, kendi kendine: 

Bu .vaziyet karşısmda ·:Avni ilah.. gilizcc kısımları yazıldığı esnada mü· Vardiyadan bir ses: f'- Aferin oğlana! Altını hak etti.. 
m . topçli ku.mnn~nı Faı~ kaptan.1 kaleme memurumuz yüzbaşı Meh- - Ufukta bir gemi vaı-... Öğrettiğim oyunu mllkemmelen oyna -
sakın ve tnqhn ~ıpır erdı: met kaptana cigarn ikmm edilmiş Bu gemiyi görmek üz.ere, herk~ gil- dı .. ,, 

- İskele b9§ qmu~hığu toplan.. . . · da verteyc fırladığı esnada, Beşir, Sün- Havva da, içeriye tekrar giren Hacı 
Mesa :AOOO .hed f -en yakın düs- ve kc~~sıye kumandan arasın ge- Mustafaya döndü: 

' ~ çcn rnunhasır muhavereden, İtalyan- J 
man gemısı... " üçüncüsü de "Avni lah,, süvarisine - :tştc efendiciğim, demin buz kesll-lann 'mendrek dahilinde hangi Türk 

-HaZırl... fa' . h b" . . b 1 d w yazılmıştı. m.\3 görd.Uğlin kUçUk çocuk, kendine 
_ ,~t~J... se mı ar ıycsının u un uguna va-ı Şemsettin kaptan kendisine ait o- geldi ... Fakat onu bir müddet re.hat bı-
A~i llabm'1şkd bas omuzluğun kıf olmadıkları anlaşılmı~tı. Bu da lan düşman notasını okudu. Bu nota- rakma.lıyız... Müsaadenle kamarama 

daki 15 santimetrelik topla 7 ,5 santi- ispat ıediyordu ki halyan kruvazör da korvet ile "Ankara,. torpitobotu- nnklettireyim, çllnkU bu kan donması 
metrelik topu bit Anda gürlediler. 1- leri evvelce "Re!'Iİ Beyrut,, cihetinden nun saat dokuza ka dar teslim olma- pclc tehJikelidir. Hem de bunhır son nö
talyanlann boşa gitmiş olan ilk mer Jimana yaklaşırken karşılarındaki has ları lüzumu ihtar ediliyordu. "Avni betler, artık bir daha gelmiyeoek .. 
misi kaışısındn ,köhne fakat cesu.. mm kuvveti harbiyesini bilmiyorlar- İlah,. süvarisi bu teklife Öir Türk Dur, sana bunun nMil olduğunu anla
Tiirk gemisinin savurduğu ilk mer- dı. ' denizcisine pek yaraşan şu cevabı tayım ... Pek nnı.rr ahvaldendir. Bir iki 
miler b"ecJ flenni bu1muşlar ve "Gnfr O znmo.n bulundukları mesafe vermekle iktifa etti: kere Rusyadaki yaralılar arasında 
b.:ıldi .. zrrhlı kruvn:örünün etrafında korvetin top menzili dahilinde idi., - Acaba İtalyan amirali "Avni gönnll!'}tUm ... 

gÜmPleil,.ijj~~rd.i. Kruvazörler kendileri için baisi ar vel ilah,, m üzerinde Tiirk sancağı bu- ' Tafsiliı.t vererek, Hacı :Mustafayı gU 
Hiç beklam*'diği bu ani cevap ve hicap ola.cak bir mubataradan, Os- lunduğunu bilmiyor mu) Ben.-onla- verteye çıkardı. Onun dikkatini, bir si

muknbo! kar.çısmdh düşma.'1 gemile- manlı J;,,!1.;J c nezarctiniİl bir nevi rın teklifJerine 15 lıklerimin mcrmile- hirhaz meharctiyle küçük zenciden 
ri n ırdılaı. y cesur Türk korvetinin mü~- -lei lutufkfı.rlariyle kurtulmuş riyle ce\'ap vern'\ek isterim .. ,, fekk ttirdi. Şimdl1 esir taciri, bir yo.n
at~ m Jl.Z!l}.ıvJcn ~ak için ateş oluyorlardı ... ,. .. Avni llah., da herk~ dii manm dan, kan donma. Wsilatmr, bir mwıl
keserf"h.o.le.l~s;~eactldılar. "Avni 11\h,. m seyir .zabiti Meh- ezici foikiyc.tini müdrikti .. Buna rcığ- lic:ıdcıı dcr.s :ı.lan talebe gibi, inanarak 

. • '!t~~c~i d~~mun alclace- met kaptan Jtalyan kumandanının me.n süvarid~ uümcn neforine l:a-i \'C mUlıimsiycrok dinliyordu. Diğer ta-
le at "Jy~.!5' u~~a§.:t~{'J!lı g{;.,.rünae on ccvaoiannı al~nk korvete döndü. Bn dar hetk,ea''ci~ğü§m~. rs.onuna ~ad~r · rafJ{Ul ela: - ·.. • · 
laı an nl ~ . :Sfti lÇf:.~· ~ vnı llifi,. ın cevaplar •• \is.ıaıı.e i<}i ~ Bi_ri;'\laliye, ~kin~ vur tıl)t\!cı:._\§tiyfilg,"" , < _G • -m Demek ki Düşes\n ·Qd_aşına giren 
suvarı3i Şemsettin kaptanın bahriye cisi Btyruttak'i. Alman kansoloş,un~ .. · (n(!.'J)q,~ı ~t>rr• kilc@c .zenc;i ~~~ı, .. 
nezn re inde,!: alpu,Ş olduğu_ tc!lim<!_tta: 
"ı3ir~v~ ... :raClığınız takdird~ 

Bcyrutun açık liman olduğu ileriye 
sü ülcrek .:>o:nL ... rdımana sal:ihiycttar 
ol<ımıy ... ?ığı., keyfiyetin:n ..!üşman a· 
miralinc tebliği cüml~.si de vardı. 

Binaenaleyh korvet süvarisi düş· 
man ter;İni ke.<tİnce bu emri yerine 
uetirmcklc nefsini ı:nükellef addetmiş 

bu itibarla at~ R'esmişti. Halbuki 
bunu y pmakla da. büyük bir fırsat 
kaçrrmı~, düşmanın "Avni 1W.h,, ın 
toplanmn menzi,li ·dJ~rnn çıkmasına 
müsaade etmiş cı>luycırdu. 

D..işm, .1 u~~ kesinde korvetin 
seyir zabiti yüzbaşı Mehmet kaptan 
bir filikaya bindirilerek. düşman filo
suna bahriye nezaretinin bU noktai 
nazarını bi dirmeğe gönderildi. 

Üstat Bay Ali Haydar Emir "Tür· 
kiye - ltnlya harbi tarihi bahrisi,. 
isimli eserinde harbin bu safhasını 
şöyle tasvir ediyor: 

"filika mendre"kten çıkarken 
"Garibaldi., zırhlı kruvazörü bir dik
kat topu endaht etti. Evvelce tara· 
fcynden teati edilı.nifl. olan ü~ topun 
sadayi nakihanisi tekmil ~ehri ayağa 
knldırmı~tı. Rıhi:ıullar ;e dalga kr· 
nnlar ahali ile liolmu_ştu. Yüzlerce 
r. c --kip sınıra, aolarak Türk gemi
le "nin etrafını ihata eden yerliler, 
kendilerinin gemiler~ almarak muha
rebeye teşrik edilmelerini trılep ve 
ar:rJ hizmet ediyorlardı. Sefaini harbi. 
yemiz, luımiyete~ arz hizmet eden bu 
ali yürekli insqnlara beyanı tetek-
kürle b "'o.her, ' k:a<lrolannın tam ve 
vesaiti harbiyelqjnin kufi çldugunu 
dermeyan ederek: itizar eylecıi}"r. 

Ben, .yüzbaşı Ştan kenin emir beriyim. r··;;:::~·:········--·················:···l 

. Bu kadını tevkife memurum! i· tskender f. Sertelll i 
Reis yüzbaşıya clöndü: 
- GörUyorsunuz .ki, size en büyük 

fenalığı yapan, dostunuzdur 1 Sizi aldat 
mış .. Lokantadan elektriklerin sönmeıin 
den istifade ederek kaçmılj ve çantanızı 
çalıp gitmiş i .... 

- O halde çantamı ne diye alıp götür 
müş ıde ~partımanıma btrakmış..? 

- Dedim ya .. Bizi fazla gilpheye dü
tünnemek için, fotoğraflannı aldıktan 1 
sonra, onlan tekraT size iade ediyor l 

- Fotoğraflarını aldığını nerden an. 
ladınız, general? 

Reis sarı çantayı meydana çıkardı: 
İ§te .. Çıınta burada. Evrakı birer bi

rer gözden geçirin. En milhimlerinin 
yani Türkleri en çok alakadar edecek 
olanlarının uçlarında iğne yerleri var. 
Belli ki bunlar, fotoğraflan ahnmc:ık i
..çin düz bir yere iğnelenmiş .• 

Ştanke hiddetinden ne söyliyeceğini 
bilmiyordu. Bu kadar vesaik önünde 
kim teslimiyet gösteremezdi? 

Hudut komiserinin gönderdiği tel.: 
graf da çok dikkate değerdi. Hudut 
komiseri Semraya benziyen bir kadı-
nın Alman sınırlarından İstanbula geç· 
tiğini bildiriyordu. 

Mahkeme kısa bir konuşmaldan sonra 
yüzbaşı hakkında şu karan verdi: 1 

- Vaziyet, hakkında gösterilen iti-ı 
madı zayıflatmııtır. Tahkikatın sonuna 
kadar mevkuf sun uz 1 

geli konuıuyor. Başına geçirdiği ppka ~ - 44 - i 
kendisine ne kadar da yakıttr. Oh, y;a. : ...................................................... : 

ra.bbi! Ne yapmalı §imdi? 
Hans, bütün Bcrlin zabita11nm gün 

lcrdenberi arayıp ele geçiremediği tngi 
!izi yakalanmağa hazırlannu§tı, 

Fakat, yn etraftan biri gelip de: 
- Sen kimşin? 
Diyecek olursa, ne cevap verecekti? 
llk önce zi11ninde §Öyle bir cevap ha 

zırladı: 

'' - Ben, yüzbaşı §tankenin emirberi 
yim. Bu kadını tevkife memurum!,, 

Bundan ba!}ka bir şey söyleyemeıdi. 

Söylemek de işine gelmiyoridu. 
İşte bir güz.el tesadüf.. 
Dükkanın önünden bir polis geçiyor. 
Hans polise sokuldu: 
- Rica ederim, memur efendi, ba!Ja 

yardım edermisiniz 
Polis durdu: 
- Ne var? Bir hırozlık veya cinay~t 

mi? 
- Hıayır .. Onlardan daha mühim .. 
-Nedino? 
- Bir caşus yakalıyac11ğız ! Ynımdım 

ayrılmayınız 1 
Memur Hansı sivil zabita memuru 

sanm1~tı.' Nezaketle yar.ına sokuJdu: 
- Hangi şübeye merbutsunuz? 
lJans birdenbire ş:ı~ladı. 
Meınur §Uphe ve tereddüt içinde tek 

rar ve biraz daha cesurane bir tavurla 
ıordu: 

Hans titriyordu. 

Ömründe böyle bir korkulu 
geçirmemişti. 

Polis bir aralık vitrinden 
g3z nttı: 

dakika 

i~riye 

- Gazetelerde arandığı bahsedilen 
-gözü bağh adam sahiden t:ı1 m~ur? 

Hans bu ı;özden tekrar cesaret ala· 
r~k mırıldardı: 

- Vallahi odur, azizim! BUtUn Berli 
ni ait üst eden bu kadını ele geçiııni~ 
ken, yakasını bxrakmak hem vatana iha 
nettir. Hem mesleğinize yakı,maz 1 

Bu sırada gözü ganlı kndın dükkAn 
dan dişanya _çıkarak yaya kaldırımın 

dan yürümeğe b~§lal?U}t1. 

Genç kadının peşine takıldılar. Yürü
d\ller. Polis tekrar şüpheye dü~tü: 

· '- Azizim bir casus katlın bu kerJar 
serbest ve korkusuz yürilr mü? 

Hans iddiasında musır görünüyordu: 

- Aman peşinden ayrılmıyalım .. Siz 
onu tanımazsınız! Şi~di gözümüzün 

önünden bir · rüzgar gibi eser, gider de 

elimiz böğrümüzde arkasından bakaka
lıh.rz ! 

Polis.memuru ifjtcmiycırek Hansın söz 
lerine kapılmı§tı. Bir casuı yakalamak 

bir pohs memuru için az !!erefli blr it de 
ğildi. 

Birdenbire ellerini şak şak vurdu: 
- Hndmı reisi çağırın bana. .. 
Gemi kaptanı derhal, efendinin kat' 

ı;:smcıa ispatı \1icut etti. 
Hacı ı!usta.ra, ona: 
- BUtUn çocukların had~ıK vaz;ı • 

yetlcrlni muayene edecekafniz! - emri' 
ni verdi. 

- Baş UstUne efendini ... 
Bir mUddet, dalgın, oturup ufukla.rf 

seyretti. Bu muammanın anahtarrısl 

bir tUrlU bulamıyordu. 
Az. sonra, hadım reis gelerek: 
- Hepsini muayene ettik .. Bir fef• 

ka!Adelik yoktur... LA.kin yalnız Sflj· 

bill yerinde değildi... Havva hatuntııı 
kamarasına götUrillmilş... Ona da bl· 
kalım mı? 

Hacı: 

-İstemez! Onu ben kendim muayr 
ne ettim! - dedi. 

Ufuklara bakıp: 
- Ası-1 mesele bu gece 

taydı demek ... 
Ne yazık ki güzel düşes ona nasip ol· 

du ... 
• • * 

Odada bq başa kalan 
%.eVÇ ve r.evce göz göze ba.krştılar. 

KUçUk zcnc.1: 
- Kusura bakma ... Bir yaramazlı~ 

ttr ettim! -manasına gelmek Uzere, 1-
§ını yana iğlp, bir gözUnU kırpıp çar 
kın çapkın bakb .. 
• 1aveçli kadın bu oflana hayran old" 
yordu. Tabf&t mı:a şeytanlığm. muzty 
li~ ve .:za.mparalığm bu -kadar~ 

...dcttoclcrln1-nllBll ogıttm:i:§tı! 0mrbefJ 
~ eönlük~ ıım da.ha !g)a N'1 
takdir ediyor, hem de yakalanaca.) 
başına bir f elAket gelecek diye &tD 
pa.Uıyordu. 

- Demek sen o canım dllşetıe o oyu
n u oynadın ha! ... 

SUnbUl, beyaz dişlerini göstererek: 
- Ne yapayım... Da.yanamadım·· 

Öyle güzeldi ki.. Soyunmuştu. Yatağı• 
na girmişti.. 

- Anlat, anlat. .. Nasıl girdin 'l. .. Nt 
yaptın? •. O nasıldı?. Sen nasıl ya.klaf 
tın? 

Ha.vvanın gözleri pırıldadı. Damar' 
ları başka. türlü bir alevin ha.raretiyJe 
yandı. Boğazı kuruyarak: 

- Anlat! çabuk anlat! - diye inled~ 
Şimdi, sabık kooaı;ırun bu manc,ıl 

hastalığının kendine de sirayc:t ettiği• 
ni ve bu ba.stnlığın ne mUthiş bir-~~ 
olduğunu n.nlıyordu ... 

Zenci oğlan, bir yandan müstakbt1 
zev~sine sarılırken, öte yandan da 1' 
tUn macerayı, lefcrrüatiyle a:nlabycıl" 

du: ~ 
- Beni melek sandı! .. Angcl ... ,Allg 

deyip duruyorqu.. T;ıntu'd~ papMtal' 
Angel'in melek oldµğu]lU ö~Qmif 
tim .. 

- Ah ı;cytan a.b ... 
Havva, güliiyor, hem ej?Ieniyor, beti' 

he.z duyuyordu. Artık Jlacı 'Mulit.afJı 
harcmsarayma dömUş bulunuyord~· 
Vaadetti!ji bUtUn şeyler) de yapmı§tf· 
1svcçli kadm, berat kiıi:'ldını almıs.ıı 
Küçük unci ona hediye edilmişti. '3" 
tanbuldaki ev ve jra<l da temlnst aı:ı· 
na alınmıştı. Her şey taıncundı .. 

Da.hası da var~ 
Pencereye bir kilit koy-n~tu. }iet 

ne zaman dıçnrı çıksa, kapıyı da kilt" 
liyor, oğlanı i~erde hanaederek öyl~ 
rahat bir nefes· alıyordu ... 

Ve i!!tc ufukta İstnnöul görünmüitll• 
(Dcvdmı oor) 

Provasında b~y,;t ,Qama dalgala
nan mükaleme /ilikası, kumandan 
gemisine yanaştı, Seyi.r zabiti ~üz· 
başı Mehmet kaP.tan, 'kruvozörün ltıç 
iist inde hcilyan kµmandam tarafın
dan kabul edildi: Bu esn Cla her iki 
kruvazör bordnl!-nnı dpğrudpJl doğ
ruya ıncnclreğin ağzma venliişledi. 
Efrat top b,şmda İpi ve toplar ateşf! 
müne~·;ı olıırat;· limana tevcih edil-

Hans iş başında 
- İşte, nihayet buldum şu casusların 

iı:ini.. 
Gözü sarıh kad:n epey<:e yürüdükten ==========::;:==::==::::r-::=. - Vesikanızı göre bilitmiyim? 

H'ans: 

'\. . ,.., . 
mişlerdi. ~. 

Has•ıılıane g~nıir(p1Cluğu anlaş_ı-. 
lan biiyük bir n~k-1tfye- ı vapuru top! 
menzili haricinde duruyordu. "Avni 

Hans sevinç ve neşe i~inde çırpınryor 
du. 

Bir şapltacı dilkkfuun kapısında, pal 
tosunun yakasını k~!dırmış, mavi gözlü 
.ği!nü~ altından vitrinih içi~e bakıp du-, 
ruyur. 

- Evet .. Evet .. Ta kenclisi .. işte yine 
' gözü aarıh. Her zamanki &ibi neıeli ne 

- Ben er,k"411ı harbiye istihbarat za 
bitlerinden yüzbaıı Ştankenin emirberi 
yitn.. . 

Dedi. Sözün arkasını getirmeğe vakıt 
kalmadı. Polis ,memuru sert bir tav urla: 

- Yüzba§ı Ştanke bu dakikada mev 
kuftur, dedi,' haydi çekil şuraldan 1 Banal 
böyle tehlikeli adamdan bahsetme l 

&onra bir nyartımanın kapııit önünldc ka bir adla koc::ısı da burada doktcflu~ 
durdu.. yapıyor. 

Hans' kapıdıı bir doktor tabelası. gö· K::!:hn, kapıcıya sQrdı.ı. 
ı. ünca. §Üphc!i biL.büt~n nrt.(nı~t~. Polis -:- Doktor bur.arla ~? 
memurupun kulağına i&ildi: . ""'!"" Evet }'\lkarda. .... : . 

- ıŞte, dc~i. bu kad~.~ ko~sı do1ı:.. •. ·Casus kadın doktorun· atclyesiııt ç.ı~ 
tordu. Ta kendisi .. Ta kendisi .. Herkes m~ştı. 

ve bilhassa zabıtayı şaşırtmak için, ba§- (~mı1'M) 



8000 metreden 
ttşen bir Rus kızı 
Sapa sağlam yaşıyor ! 

~adan yazılıyor: 
~ kız 3000 metre yükseklikte 
tayYarcden apğıya yuvarlan • 
lllra§ütü koparak parçalandı. 
J'ağrnen kız hala yapmaktadır. 

Stalinin kadınlan da pilot 
ek için açbğı mücadelede, 

&ırayı alanlardan Vera Nosko-

et mütehassısları kadınların 
~suslarda erkeklerden çok da
. olduklarını iddia etmek· 

Bu mütehassıslara göre 
yorgunluk ve mC§Bkkate 

rden çok daha iyi dayanmak· 
Sovyet Rusyada 500 kadın der 
~t olarak yetiıtirileccktir. 

liderliği Vera Noskova'ya 

11;tir. 
:"Oskovanm mühendislik mües · 

· den birinde çalI§makta olan 
iki ya!mda Vera bundan az 
evvel yolcu sıfatiyle ilk uçu-
1apmı§tır. ikinci yolculu -

ise para§Ütle adamak tec· 
kalJa§tı. · 

')'arenin raaıdı ve kendi arka· 
~ Kras; .. ott kenoisiyle bera· 
ltlamağa aöz vermişti. T ayya

•.. .:..reye yükselirken Vera
eri titremeğe başladı. Bu $l· 

Birdenbire inanılmaz bir mucize 
oldu; Kız kendi ipekten bir bulut 
üstünde buldu. 

Kr~ikoff'un paraşütü üstüne 
dü§mÜ§tÜ. Bu adam da ipek ıcmsı· 
yenin büklümleri arnsındnn iki ba
cağın tırmanmak istediğini ve bo · 
yuna kaymakta olduklarmı gördü. 
Bütün gayretiyle elini uzattı ve kızı 
evvela ayaklanndan sonr ela belinden 
yakaladı .• 

Fakat iki kişinin bir tek pata§Ü· 

te çok ağır gddiniğini çabuk anladı
lar. Gittik<.;e daha hızlı dütmeğe ha§· 
lardı. 

Vera Noskovn'nm, bu paraşü
te varmadan evvel 1500 metre kadar 
düşmüş olduğu tahmin edilmek
tedir. Havanın ortasında böyle uğ
raşırken daha 500 metre kadar düt · 
tüler. Yere 500 metre kalmqtı ve 
ikisi de knt'i bir ölüme doğru gidi
yorlardı. Düşüyorlardı. 

Krasikoff birdenbire bağırdı: 
- Çabuk ihtiyat panl§Ütünü aç! 
Kız vücudüne sanlı ipler ara· 

smda düğmeyi aradı. A§ağıda deh· 
şet isinde kalmlf olan seyirciler 
250 metre yüksekte bu iki ki§İnin 
bir §eyler yapmağa uğraştıklarmı gö
rüyorlardı. Fakat hiç bir §CY olma
dı. 

150 metreye kadar dü§tüler. Halk 
Benim paraşütümün açıldığı- tayyare meydanmda onlara doğru 

"r görmez atla. fakat düğme- koştu. Birdenbire havada kocaman 
dan evvel hC§e kadar sayma· bir ipek parçası dalgalandı, ikinci 
dan çıkarma.. bir paraşüt açıldı. ihtiyat para -
~k düfmenin verdiği ani he- şüt imdada yeti~mişti. 

arkadqı ona sıkı tenbih et-

kızda sinir namına bir şey Her ikisi de hiç zararsız yere İn· 
m.~tı. Sonra~-;ı bizzat ken· diler .. 
anl;ttığı v.:çhile, müthit bir ZA_Y_t----0-n---beş_g_O_n-evv_e_l_d_iı;_e_r_e-v-

uğradığı için be§c kadar say rak mcyanmdıı Dedcağacında Mullın. 
düğmeyi çözüverdi. k15y civanndnki zift madeninin rcrmanr 

~n pam~Gt, tayyarenin kuy. nt ravi ettim. Di~er nU!thasınt almak • 
takılarak parçalandı. Venı Q'!'ere Ekonomi Bakan1·~'11a mUraeaat 

l\'c a~~ c1n~ru döne döne edıece"iınden eskidnin ı.ı•1'~U "l"1121dığı 
~~kd. unur. din 

fXtst YALNIZ 

mitti. yeti:nhaneye koymupardr. 

Borç nastl 
ödenirmiş? 
Belgratta garip 
bir vaka oldu RAUYu 

Belgradda Telsiz Telgraf cihazla· lSTANBUL: 
n, radyo ve elektrik makineleri ti· ıs.ao plAkla d8.ns musikisi, 19.30 cıt:ıı.r 

ııolo : .Maryo Paruldi tarafmdıuı, 20 Nezihe 
careti yapmakta olan Vells isimli bir ve arkada§ları tarafından Türk muslldsl ve SARAT 

lngiliz tücannm başına çok tuhaf bir halk ıarkılan, 20,30 Tllrk musikl beyeU 21 rDRK 

iş gelmiştir. (ııaa.t ayan) orkestra, 22 ajans ve borsa ha MELEK 

K b ı da b. . d k'. · berlerJ, ve ertesi ı;UnUn pro~mı, 22,30 plAk 
asa a ar n ınn e seyyar u- ta sololı:Lr, 23 son. 

çük bir cambazhane, bu zattan, \1YANA: . iPE& 

BEYOCLU 
t GlZli l.zdJvaç ve 931' Jımı:I. 

nln §en aatJ 
ı Sirk 
ı KUı,:;Uk prenaea ve LoNI 

HardJ Kaıı kardql~ 
ı Boksör .UtçG(Haroıd Lufl 

elektrik tenviratı malzemesi satm 17,05 Vagnerdcn muhtelif parçalar, 17,55 ~\KARYA ı Filoyu takip edellnı 
almıştı. Paranm bir kısmını da pe· yeni Avwsturyo. mustk1a1nden nUmuncler YILIJIZ • öıum pertsı 
şin olarak vermişti. 18,M turizm hakkında konferans, 20 hava ~U!lER 

dls, 20,30 hatif musikl, 21 opçra parçaları "LKAZAR 
Aradan zaman geçtikten sonra 23,10 havadia, 23,85 dans muslldsl. rAN 

cambazhanenin iflas ebnek üzere BEitL1N: şıK 
olduğunu İ§idincc tüccar hemen 18,50 piyano koııscrt, 19,20 ha\·a seyah.aU, ŞARK 

hakkında kon:crans, 19,40 ı;por haberleri, 20 
oraya koşmu§ ve parasmı, ohnadı. yı!ba§ı §&rkllan, 21 h&vadla, 21,10 orke:ıtrıı 
ğı takdirde de elektrik makinelerini 23,15 a.skcı1 marvtar, 23 havadla, 24 Könlgs ASRI 

istemİ§tİ. Fakat lngiliz geç kaimi§- berkden naklen gece konseri, 

tı. Çünkü batka alacaklılar, elekt· PEŞTE: 
ASTORYA 

ı Tallı bel& 
l Programını bildlrmemf§llr 

ı Programmı blldlrmemlfUr 
r Programım bDdirmeml§Ur 

a Ka.dm ne yapımı ve 5!mu 
hmnzları. 

a Kasta Dtva •e Dımteıüıı 

ceheımeml 

Kanwıiuz memleket w 
Kı§ gecesi r1lyuı 19,20 ı.ı:ozartm Figaro operası. 21,2:5 ba 

rik makinelerini haciz suretiyle vadls, 21,45 gramoron, pllklarıe. 23 fransız C.llJMUJUYET : TlU'ZaD yamla.rl&r arum 

alıp götünnü§lerdi. ca. ltaıyanca havadla, 23,10 çlgan musUtist, da ve Kara yı.lp 

Cambazhane sahibi ise, elektrik BCKREŞ: 
18, Fransız mwdklsı h.akkmd& konferans 

malzemesi tüccarına: ıs,20 konser, ıo.ıo Orteua. Herodlade ve Kar 

- Elimde birisi yaılı birisi de men operalarından parçalar, n,so havadla, FERAB 
yavru olmak üzere iki aslanım kaldı. ve .spor, ıD,45 salon orkestram, 20,45 hava 

dl:s. • HtLIJ 
isterseniz bunlan alabilirsiniz!. 

PARlS: 
Deyince, Vells hiç yoktansa bu 19, konser, 20.so bavadüı, 23,15 konaerin RlLAL 

aslanları almıştır. deva.mı, 24,SO havadis, 

İngiliz tüccar, boyuna kiikreyen 1· ı y A T ll o L A R 
AZ.'11 

ISTANBUI,; 
1 Korku.sus kaptan Vfl Viya 

D& qk belded • 

ı Şlrley kaptan " ŞeJ!an 
adam . 

ı lıte BahrfyeUler ve ._ 
öltlm ve Şeytan. 

• lki tlllm blrdm GQnDa 

adamı ve Puau 

iki aslanla yaptığı heyecanlı bir yol · ~ h" . r E p E 8 A ş ı 
culuktan sonra nihayet Belgrada va- tıff 11'1İIJi1f roSD 

AUMDAR lşte bahrtye!Der ,.. .,ıt. 
Hl llm ve ıeytan. 

rahilmiştir. Fakat şchire girerken 1 f llJHf f llf flll dram kısmında KEMALBEl' ıcan ve Gençlik 've :rırta... 
dan sonra, .ulanlar adaa 

av vergileri tahsildarları bu hayvan· ı' ~1 ı111 s o R T tl' K 
lardan vergi tahsiline kalknu~lardır. 
Tüccar bin bir güçlüklen sonra bu 111 Franım 'nyatrn.ada 
işi düzeltebilmiş, fakat kiracı bu· IDIH LE~ =UN 
lunduğu' pansiyon sahibi aslanları==----============ M1LIJ 
katiyen eve sokmak istememiştir. yarak sabaha kadar acı acı kükre-
Bunun üzerine ha~anlara şehrin mi§lcrdi. 1 
tam da ortasında hır ahır bulunmuş Kapınm önünde beklemekte olan 
ve günde 1 S kilo at eti ile beslenmek iki polis W ells·i gorur gönnez, 
şartiyle hayvanlar buraya kapatıl - hayvanları hemen Belgraddan dı-1 ~ 
mıştır. pnya taşımasını kat'i bir surette em·' ~ 

\Vells, ertesi günü aslanlara et retmişlerdir. 
ı.·ennek üzere ahıra gittiği zaman Zavallı lngi1iz taciri bu beladar 
burasrnm büyük bir kalabalık ta- nasıl kurtulaca~nı bir türlü kes 
ralmdan ku§atılmrş olduğunu gör- tiremezken, bir çingene ortaya rı . ' 
müştür. Ahrra su koymasını unut· karak aslanlan az bir para mukabilin 
tuğu için aslanlar bütün gece uyumı· de eatm alarak 'gÖtürmü~tür. 
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Çiftlikten aynlnken ver4diği sö.ıU u. 
nutm.am ·ıtı. 

Eğer Mazi bu kadar saf olmasaydı., 
Marşllin kendisine karıı gösterdiği 

sevginin sadece iyi kalpli bir adamın, 
.avalh bir kıza kar§l duyabileceği alaka 
dan çok daha manalı olduğunu anlardı. 
MarııU yapılı, gUçlü ve kadmlann ho
ıuna gidecek kadar yakıf·kh idi. Bü
tün bayatı müddetince kadınlan kovala 
ınıı ve muvaffakiyetten muvaffakiyete 
koımuıtu. Gilndclikçilikle çah§ıtnak, o. 
nun ıergüzeştlerine çok elverişliydi. 
Hannan geceleri gUneı, kanı ıstıır ve ne 
tatlı aık oyunları yapt:nr. Çok geçme
den l§lcr biter ve takımlar dağılır. Gün
delikçiler batka kadınlara doğru gider. 
Güzel sergüzeıtler sona erer ve her ıey 
unutulur. Bununla beraber Marşal vak. 
tile bir ot biçme mevsiminde tanımı§ 

olduğu Sally'yi uzun zaman unutamadı. 
Jau uslu bir kızdı. Fakat MarıaJ, kadın
larla konu§maaını biliyordu. Kuru otla
nn geceleyin havaya ıJldıklan soluk. 
inaanm içini gıcıklıyordu. Kız da yirmi 
>-aımda idi .. Scviıtiler. Sonra erkek ha. 
tını alıp gitti. 

Bu haber Marşali altüst etti. Fakat 
gençliğin hodbinliği onu tekrar buyruğu 
altına aldı. Sally ölmüttü.. Ne yazık 1 Kı
zın kendi çocuğu olduğunu kim isbat 
edebilirdi? 

ğunu hissediyordu. Eskiden ne olduğu
nu anlayamadığı bir sıkıntı çekiyor ve 
bunu çok daha belirsiz bir umutla avun 
duruyordu. Şimdi ise nereden geldiğini 
"Ve kendisinin duymakta olduğu bütiln 
acının sebebini biliyordu. Tatlı ve yal
varıcı balaşile Adam'ı takip ediyordu . 
Geceleri anbann eşiğinde onu bekliyor. 

na çağırmamak için yutığuu rnmyor
du. Yanında olursa, gencliğin taze ko.. 
kusu, deriıinin tatlılığı ve sesinin yu• 
muşaklığt ile kendisini rahatlaıtıracağı 
nı, gergin sinirlerini teskin edeceğini 

biliyordu. 

Sevgilisinin büsbütün bağlanmaktan 
korku gösterdiği, iıtikbal için hiç bir 
aöz vermediği için zavallı kız o kadar 
ağlamıf. o kadar ağlanu!tı ki •• Erkek 
dah:ı pek gençti ; evlenmek gibi bir deli
liğe koımıya:ak kadar gençti. O kısa 
•e yarını olmayan atklardan hotlanırdı. 

f ıte bunun i!:in harmana sonra da na· 
dar islerine döneceğine uzaklara, batı. 
daki hayvan çiftliklerine gitmişti. Fakat 
M. Sa11y'nin düıüncesi peıini bırakma· 
Jl?!b. B:s y:l sonra yeniden buralara 
'öndü;;il .. zaman SaJty almü§tü. Kendisi 
lUrala;dan gittikten sonra dünyaya gel 
dit bir kı• çocuktan bahsettiltt. Kızı 

İyisi hiç arayıp sormamak.. Onu tanı.. 
m.-yordu; biç bir vakit tanmııyacaktı.. 

Yıllar akıp gitti. Fakat Sally'nin dil· 
ıüncesi, sevgilerinden doğınU§ olan ço. 
cuğun hatırası Marıali UzUm üzüm 
ilzüyo?i:lu. 

Ve yaılandıkça, ilk kartılatmrf olduk 
lan yere dönüyordu. Kaç defalar yetim 
haneye gitmi§ti; fakat kızın ne olduğu. 
nu bir tür!ü söylemiyorlardı. 

Maziye rastgeldiği raman Slag'larm 
yanına gündelikle girmişti... Bu k:zla 
uzun, uzun konuşmalan, birlikte gezip 
dolaşmalan neticesinde dil§ün:esinde 
bir güphe uyanmıştı. Bu kız belki de 
Sally'nin çocuğuydu. Genç ya§Itlda öicn 
kadının bu kıza ne kadar da benzer 
yerleri vardı. 

Bir gün kendi köyü olan Karlstona 
döndü. Sımnı eski doetlanna söyledi ve 
onlarla birlikte babalığını isbat etmek 
çarelerini araıtırdı. Hiç olmazsa, bu ye
tim çocuğu kendine evlltlılc edinebilecek 
yaşa gclmiıtl. 

Kırtasiyecilik yilzUnden boyuna geç 
kalan re.mi muamele nihayet gün~ 
birinde bitti. Çıldıracak kadar sevinen 
MarıaJ kızını istemek için çiftliğe koş· 
tu •• 

Bir genç ile kaçıp gitmit olduğunu 
söylediler •• 

Bunun üzerine Marşa), kızı bulmadık 
ça. yaıarrur.:ta tat tuz kalmryacaf:'tnr ar .. 
ladı. • 

Civardaki bütün köy •e kasabalan 
dolaştı durdu. Halbuki genç kızı, Slac 
bulup çlCtliğe g8tilrmüıtil. 

du. Ona saf bir sevgilinin takdim ede
bileceği türlü türlü ıeyleri hatırlıyor
du: Yıkanması için kuyudan kendi el. 
Jcrile çektiği taze ve serin su; anbann 
kü~lik penceresine çivilediği bir sivri si
neklik, kuru yosundan doldurduğu yeni 
bir yastık .. 

Fakat o kendisinden kaçıyordu; ne 
kadar sevgi ve ~!kat gösteriyorsa o <lı: 
o k~:Iar uzaklaşıyordu. V c bir gün ona 
bir kelimecik yalvararak bir gillilcük 

dilenerek su götürürken birdenbire hıç· 
kıra hıçkıra ağlamağa b:ışladı. Bu, ço. 
cukluğa mahsus bir ümitsizlikti, yanak 

Janndan apğıya kocaman göz yaşları 
akıyordu. M.mldandı: 

- Beni sevdiğini sanmıştım 1 
Delikanlı bunun üzerine her işi, atla

n, orağı, bırakarak onu bütün gücüyle 

ku ~akladığı gibi göğsünün üstüne baı· 
tırdı. Gilneşin sıcaklığından · uyuşmuı 
ovada, buğday saplarının gıcırdildığı ses 
sizlik i~inde onu sarmış s:kıyordu. 

Ve gençliğinin meydan okuyucu o. 
nurilc a§lanr bağırdı .• Evet onu seviyor 
du. Onu delicesine, çılgıncasına bir sev 

gi ile seviyordu. Yorgunluğa rağmen 
geceleri anbarda uyuyamıyordu. Apğı-

daki odad3 kınn gidiı gcli§lerini dinli· 
yordu. Ve iru: uyuöuittan, bütün gUrlll.. 
tü ve pat:rdılar keıildikten, hatta kendi 
aoluğunq duymaz olduktan sonra bile 
biltiin düşü.,ce~i \•e yüreğini onu:ı ha
yali k~phyordu .. Ağlamamak, onu yanı 

Buğdayları olguntaıtınnıt olan "1• 
neı böylece bu çocuk aşkını olgunlat
tırmıf ve parlak yaz da onlann nip.n· 
lanmalanna ıahit olmuıtu. 

EYLOL 

. Delikanlı, Slagın bu iti he>§ görmiye. 
ceğini biliyordu. 

Saadet içınde yüzen Mazinin artık 
bir tek düşüncesinden ba§ka \UüntUsil 
xalmamııtı. Madamki ıevi§iyorlardı, 
evlenmeleri gerekti. Evet ıeviıenler hep 
evleniyorlardı. Milt ile Kori de evlen. 
mi~ti. Niçin Slag, onların sevinç ve &U• 

detlerinc mUsaadc etmesin? Slagın )'il• 

reğinde cimrilikten ve hasis:.iktcn ha§ka 
bir ihtirasın da kökleşmit olduğunu 

,kız nereden bilecekti? 

Delikanlı ise daha çok üzillüyordu. 
Evlenebilmek için kütük kiğıtlan iL 
zımdr. O vakit, bir ıslahhanct:ien kaÇt1U1 
olduğunu söylemek icap edecekti. 

Ancak Slag isteseydi kefil olabilirdi. 
hem de kendisini çiftlikte yanaıma ala• 
kordu. Bu iş için yapılacak muamele 
!Sok basit ve kolaydı. 

Bu işte Slag hiçbir §ey kaybetmi§ ol· 
mazdı. Adam kızla evlenecek olursa. 
çiftlikte kalacaktı. Fakat dütznan bir 
taliin darbelerine atrıık olan tabii ıevki 
ona yolunda bir engel bulacaiını aöy. 
lüyunlu. • 

Bir gece Slagm yanma gidip ide :M~ 
zl ile evlenm~ktcn bahscdin:e. ya!h 
çiftçi ~::ı.p~arr kesile!!. JtatilttUJ vt la 
n~ı y\Uü kUl rcnp aldı. Alzmdu 
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iyi tarafı Açık göz Haslsllk 
- O kadar aleyhinde bulunma

yın kadıncağızın canım. Onun bil
hassa hotuma giden bir tarafı var ki 
düıündükçe çıldıracak gibi oluyo
rum. 

iflaa vaziyetine dütmüıtü. Fakat 
buna rağmen büyük bir ticarethaneye 
giderek bono mukabilinde kredi ile 
elli top kumaı almağa muvaffak ol
du. 

Baba oğul müthit haaiıtirler. O
ğul Jzmire gidecekti. Babası tcnbih 
etti: 

-Nedir o? 
- Benim kanm olmayııı ! 

Ticarethaneden çıktıktan bet on 
dakika sonra tüccar vaziyeti öğrene
rek pürtelaş müflisin peşinden ko§tu. 
Y etiıince yakasına yapqtı: 

- Şu pullu zarfı al. lzmire va· 
rınca postaya atarsm, içine mektup 
falan koymağa lüzum yok. Malum 
ya açık zarf olursa daha ucuzdur. 
Ben zarfı almca senin lzmire vardrğı
nı anlanm. 

- Oolandıncı 1 Oğlu daha yaman çıktı: 
Öteki sükunetle cevap verdi: - Pulauz bir zarf ver daha iyi .. 

-Neden} - Neye dolandmcı olacakmr
ıım > Borcumu inkar etmiyorum ki? 
Yalnız hepsini ödemeğe param yok, 
bilinçom yapılacak, mevcut parama 
göre borçlanm ödenecek! 

- lzmire vannca zarfın üzerine Patron - ~ne re~t! Ben aia:e bunun için mi a.ylık ödityorıımt 
.Jlemur - Beni kim aanıyoraunuzt Ben bunu para,yla yapmıyorllm! 

- Ne nisbette? 
- Yiizde elli nisbetinde. 

adresini yazar, pulsuz olarak posta 
kutusuna atamn. Burada senden ce
za iaterler. Sen mektubu kabul ebni· 
yerek ceza vermeden iade edenin. Ve 
böylece gene mektupla,mıı oluruz! 

Edirne valiliğinden: 
Edime memleket hutabaneainin 1950 lira tutarındaki 176 

zayı bbbiyeai yeniden açık ekailtmeye konulmuttur. isteklilerin 

- 8radYlo/Wi gödtwi de pek mtyop..., . 
I 

Tüccar malını bir kere kaptırmır 
tt, zarann neresinden dönülse kar
dır diye düıündü: 

- Razıyım. Yalnız parayı bu nia 
bette hemen timdi ver. 

- Peki. Yalnız para veremem. · 
Yüzde elli nisbetinde tediyatı malen 
yapeynn. Senden elli top kumq al
madmı mı? Al bunun yirmi bet to
punu, borcum kalmaz! 

Ticaret deOll 
ilk mektebin üçüncü amıfmda 

muallim talebeden Muize aorclu : 
- iki yüz lira koyduğun bir ti· 

caretten yüzde üç kazanan kAnnm 
yekunu ne eder? 

listeaini ,örmek üzere Edime viliyet daimi encümeninde, fı,..w..,..-:;a 
hl ve içtimai Muavenet Müdürlüiüne müracaatlan ve ihale aünü 
J/937 cumartesi ıünü saat 11de147 lirahk teminat makbuzlariyı. 
te Vıl&.yet Daimi Encümenine gelmeleri. "3863,, 

ICetif bedeli 2725 lira 54 kurut olan Selimi çepne . Maltepe 
iltieak eden Kayqdajı yolunun bozuk lm:mlarmm tamiri açık 
konuJmutbır. ICefİf evrakı ve prtnameai levazım müdürlüğünde 
lir. t.t.lc&ler Ba1mdaıbk direktörlüğünden alacakları Fen ehliyet 
ve 2490 numarah kanunda yazılı veüa ile 204 lira 42 ımru.Iuk ilk 
makbuz veya mektubiyle beraber 7 / 1 /937 pel'§Cl11be günü saat 14 dl 
encümende bulunmalıdırlar. (1) (2891) 

Muiz istihfafla dudak büktü: 
- Yüzde üç mü? Ay siz buna 

ticaret mi diyorsunuz? 

Hayatı 

-
_._,., _, -· 1937 YIL BAŞI 
~=,çekme..,.. Hava Kurumu Büyük Piyangos 

Sevailiaine dil döküyordu: - A~, ~ ..,,,. t.me.z ,,., B.. .. k . k . . 
gelirriniz, ba§1aaatm 1'eririz! uyu 1 ram ıyesı - Sen benim hayabm, canım· 

anıl 

Birden iki haydut, ellerinde ta-
bancaJarla çıka geldiler: 

-~.~~l!.,lığnnla S00,000 Liradır 
la . . . . Aynca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 

- Ya puanı, ya canını 1 a y etrniyece~n.. Bak §Cmsıyemı 30.000 20.000 lirahk ikramiyeler va n:hr. 
unutmadan getirelim. ' • . • • • ... • __ • .ıt 

~----: - fyi ama fimaiyen burada, e• Bayilerde bilet buJaımyan ~·~ ~yango ~ ~ 
- ÔS/16 ~ 1.,;, yer ytriaa içi.. 
ile~ 

- Alm götürün, benim canım bahleyin giderlcen almağı unuhnUJ- felile Galatüaray melde& yanmôaki flf""'JU muracaat etmeleri 
budur! 

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

I pipom diiftii- Soma lt"Mfini topW.ı. 
Hail titriyen bir M91e cenbau •erdi. 

-OlamuL .. 
'Mmn ısrar edip bir amele tibi çaht

bjmr, JılUi ile kendieinin elaneık pmL 

Aarmı kan.,...ıecelini liyleJıinc:e. S1ag 
.,.P fırladı. altmlf ,atma nlmen ı.a. 
a ~ prünen ymmapzıu sılrarak 
~damın çeneaine ~yadı ft: 

- Bu yumruğu ıörüyor muaun? Onun 
.nllğini duyuyor musun? Eler Mazi 
ile evlenmek: Wiinü bir daha •imıdan 
tptedecck ohıram. bu yumnıfun ne 
demek olduğunu daha İJİ anJanm. O· 
aanla bnupnıak :yaak ! tfitiyor mu. 
8UD? Onun etrafında doJaımalr yasak! 

Sed o bdııu çelik ve ibulaınıktJ ld A· 
4km ne diyecepıi §&IU"lm!tL Bu ihtiya· 
ım üıüntöMI kmpıhfrndan da daha 
«Di Ui. 

Delikanh uıı.ra tırmandı; blapm 
mı küço.k bir patmhya açarak bndini 
buraya kapadı. 

Az. sonra Slaı alır adımlan, döfea:ıt 
tahtalarını cıcırdattı •• deJlbnlr J4a. 
sinin bpmnm çldığmı duydu. 
, Xu yatağa cinnete lauırtanmııtı. 
Entariai baldırlarını artemiyor, ıerdan 
•e cUzeJ omuıtanrıı ortaya çıkarıyordu. 
Bunu görım sıa, yeniden titredi ve ... 
raıliı. 

Genç kız çiftçinin bncatmr sanıyor 
du. Ora doğru cid•~k M,ıe ıes '"•· 
Jıftlere kadar otunDUf otmaundan do. 
Ja11 a.0r dilcmete batfadı. 

staı ~ ta sıJrannaaı. onu yatatı
nm kenanna oturtaraJı kendi de yam 
bapa ru,ti. Slag pndi HJ.acak bdar 

tlelltmlı ,,. ·~ Jlui " hali
.. oaa u blmı tanı1at111Jacaktı. 

11as aelcr llty1emiyor4u; lııeodisinin 
._tıs çocuk olclufunu. onu konım1aı. 
- ~. birc1cnhin cGscUettilinlı 

eunl hmur ..• 
--- - --· -
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hem de civardaki bütün delibnhlan 
bu.raya çekecek kadar ıüzellqmit aldu· 
fwıa aöylityordtt. Fakat Slag ortahft 
ıantıi)-ecetini 'H gelecek olanlan lıov
ımtım bilecefini anlatıyordu. Sesi titri.. 
yordu. gözlerinde de tuhaf bir pmltı 

vardı. Şimdi de fısıldar gibi: 
- Ah .. Kui. Kaç aamandrr hep aenl 

dilfünüyordum.. Hani o gilnti hatırlıyor 
maaan? Dereden çılamftm? ben de ya
nma &elmiftim. Jtte o aattenberi aklnn 
dan srJlmıyoraan .. 

'BcıJınık b&Jatlan, çıplak omuzlann 
illtünde, tazecik göğsün yurnutakhim· 
da dolatıywdu. 

Kocaman eli M.a.ıinin kolunu oqadr. 
•e ommlara kadaır ,Ubebndr istedi. 
Ku, korkudan ainmiJ hiçbir hareket ya. 
pamryGl'du. thtiyann titrek ve .arpük 
dudaklan, kum kadife yanatma dokun· 
ldu .. Fakat •in Adamın biitiln tat ·..e 
zevkleri öifetmif o penbe qaı ararken 
kızın bütün vücudu ürperdi, ailkinuU 
ayağa fırladı ve ilıtiyarm ifrenç ihtira
sından kaçtı .. 

Slac bir rüyadan uyandıp undı. 
Bütün hayatı müddetince sert ıılavnn• 
mıt ve kötU cörünmil§til. Fakat kendin 
de bllA, uıcık ollun köylül!ik vekan 
kal~tı. Bayle delicesine bir hevese ka 
pıldıimdan ve ıu küçük kuın önünde 
ktlçWmGı ol:lufundan utandı.. Bekle· 
rne.k, sabretmek ve dütUnmek lbımdı. 

Bir tek ıSz MSylemelni.zin, çıkıp gitti. 
Bunun iberine mtltlıit bir korku Ma

ziyi kapladı. Hiç gedlmıebizin hemen 
kaçmak 1bım oldvfunu anladı. 

T.vana vurmakla haberdar edilen A. 
dam da. pencereden ıthyarak aplıda 
kula bblUftU. Her ikisi tedbirsbçesint 
~ cetarttle bçmağa karar verdiler. 

Karı.tona gidecek orada Marplf bu.. 
la~ önlcriddc tam kırk JıiJomııw.re 

-
yol vardı. Ceplerinde iıe, bet para yok· 
tu. Bütün gece yürüyecekler, gUndüz.le. 
ri de. kayalarda, taılarm ansmda sakla· 
nacaklardı. 

Sonbah<ırdı bahçelerde k~rınlarınr do
yurabt1ecck kadar meyve vardı. Hiç 
lrim9e tarafmdan ititilmeksizin çiftlik. 
ten çıJrtdaT: lriSpeJırler de havtamamıttı. 

SJag kurJUn cibi ağır bir uykuya dal· 
mıfb. Tanyeri apnrken yirmi kilomct· 
rel:!en fada yol almrı bulunuyorlardı. 
Birbç elma yediler, bir bostandan da, 
r~ kalmq, kocaman kavunlar çaldılar. 
Semra metrilk bir anbırda kucak kucağa 
uyudular. 

Geoe olurken, yeniden yola düzüldil
ler ..• 

Çabuk yürüyorlardı. Yoldan geçen 
bir kamyon onlan davet etti. Arabaya 
atladılar. Akpmm dokuz.una dofru 
Karbtona vardılar. 

Bur•iı ii%üntü ve yorıunlukl~nnın 

ao.-u umİ! olduğunu sandılar. Kü;ük 
tehir fen Vt. iliriiltillii idi. J>uayu iÜ• 

nü idi Çocukluk heveslerine kapıldılar; 
barakalann araamdan çıkıp girdiler: 
ıftlc ve &ilrWtil onları terıemlttmitti. 
Panayırı bırakıp uttk1aıı~ yol ken. 
dilerine zifiri karanlık göründü. Ancak 
Marplın evi ıurac.ıktı, yolun sonunda 
idi. SıiınaQkları bu evin, her tarafı 

ırkı ıılu kapalı idi. içinde ıf1k da yoktu. 
l~ıpıyı çaldılar .. Kimse ka111hk verme
di. Daha hızlı çddılar. Ses veren yok. 

Bunun üzerine ümitsizliğin verdili bir · 
.§iddetle kapıyı tekmele.mele bafladüar. 
,Yanındaki evin pencereıi açıldı ve kor· 
kunç bir yaıh kadın gürültüyü keamc. 
terini. Marp1m daha bu ıece yok.ulu. 
fa ~m:ı oldutunu, pek çabuk danmi· 
yeeeğini. blğırarak söyledi. 

Oradan ı;zakla~tılar. Şimdi artık ga. 
f.CU, ilmitaiz yüıilyodardı~ HCP, karan 

l.klardan gidiyor, rııkb yerlerden çeki
niyorlardı. Böylece, hiç şüphesiz kendi· 
lerini aramağa çıkmıı olan Slagin elin
den kaçabileceklerini &anıyorlardı. 

Engin ovalarda. sonbıharın ilk acı 
çidemlerinin ıürmeğc başladığı otlak • 
larda kayboldular. Mevsim sonu çok 
tatlı idi. Bahçelerde ağaçların ikinci de
fa sürdüğü çiçekler güzel kokular sah· 
yordu. 

Öyle biran ge!di ki, artık Mazi bir a • 
dun daha atamaz oldu. Yaralı bir kele· 
b~k gibi otların üstüne ytğıldı. Kalka
rmyac.ak kadar yorgun ve bitkinde. A. 
dama kendisini bırakıp kaçması için yal 
vardı. Delibnlr bu teklife karşı isyan 
etti. Onu hiçbir v:> kit bırakmıyacaktJ.: 
kızı böyle kollarında tutabilmek için 
canmr vermeğe hazırdı. 

Uz.aklarda, panayırm ı~ıkları, ıeceyi 
ıtıklan boğuyordu. Ovalarda, çayır!ar 
biçildikte.'1 sonra silren otfar lndifc gibi 
yumuıaktı .. Ve delikanlının kolları ara• 
Sinda Mazi kendini büsbüfün koyuver• 
mitti. 

Karanhkta, kız tatlı ve yalvarıcı bir 
fısıltı ile: 

- Beni öp 1 .. td.edi. 
ilkbahardan çok daha ılık oluı bu 

aonb.ıhar ıeceatnde. topraktan çıkan 
nem ve rütubetin araamda böylece ve 
sadece biribirinin oldular. 

Bu ıayet tabii bir nlaune idi .. 
Giinün ilk ıtıklan onlan uyandırdı. 

Göalerini açıp kendilerini kucak Jnıc.ağa 
buluma ıqtdar. · Ayni aamanda Mvinf; 
içinde kaldılar .. 

tki Hat sonra iae sıac onlan ya.kala. 
l'a'f. çiftliit ıötünııtüttü. 

IKJNCITEŞRIN 
Adam ile Mui gec.eleyin sığınmak i< 

çin ?vtarşala doğru kaçarken o da &en' 
Jmı bulmak üzere Slapı siftlilinc ıeJ> 

1 
ş 

Ji 
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i~ Kitap Evinin f} 

şe~~ :u.::~~!\ğiı· :ll YIL BAŞ 1 \l
1 

tecdlavnsı .J:I· ~1 
Boyuna su içmek için dainıt bir arzu :i 

mütemadiyen kilodan kaybetmek ve/Ei Hedı· yelerı· :: 
buna rağmen büyük bir iştah ; işte şe- ı :; \i 
ker hastalrğımn emarelerinden bazıları. f ~ ı= 

Bu hastalıkta verasetin büyük bir !: Kütüphanemiz, sayın müşterileri-
rol oynadzğı anlaşrhnaktadır. Yahudile- '!i ne birer yılba§ı hediyesi vermeği ka- •• .. :: 
rin bu hastalığa pek istidatlı olduğu ii rarlaştırmıştır. =:.·=_::. 

görülmekle beraber büt!in ırklara men- H Bunun kin ı Kanunusani 937 ta-l•• ~ 

sup erkekler, kadınlardan çok daha ii rihinde çıkacak olan KURUN gaze- ~:=:_;==:. 
fazla eekere tutulmaktadırlar 1 H tesinin senebagı nüshasını almak ka-

Bazan çok §ii§man insanlar gelip ge): fidir. KURUN gazetesi bu püshası -
çici bir şeker hastalığına tutulur. Fa-

1 
E~ nın ba§ tarafına konacak ilanımızda iE 

kat bunu elverişli bir pehrizle ;ı.tlatabi- ~! bir numara bulunacak ve bu numa - g 
lirler. Şeker hastahğiyle veremin elele g ralı kısım oradan kesilip &:ıklanacak- tır. 6 Kanunusani 1937 Çar~amba ii 
vererek vUcutta tahribat yapmalart pek g günkü KURUN gazetesinde k~anan numaıalar ve kazandıklan hediyeler ii 
aıkıdzr. Sıhhatte bir insanın ani bir sar- .:a. ilan edilecektir. !: 

!! ımtı neticesinde kara ciğerinde zayıflık ii d $:.i:. 

pcydahlanarak şeker hastalığı ortaya g e ... ye ı er 
çıkablir. 1 H i~ 

''İnsülin., tedaviı:i bu hastalıkta ga· ~ H 1 inciye 38,95 lira kıymetinde 60 ciltlik Dün ve Y ann kollekaiyonu i:.i:. 

yet iyi neticeler vermektedir. Gerçi iE 2 nciye 27,50 ,, " 40 ,, Dün ve Yann kollebiyonu 
hastalar şeker hastahğın·n kati tedavisi ~! 3 üncüye 14,25 ,, ,, 20 ,, Dün ve Yann lcolleluiyonu ~::i:: 
olmadığından acı acı §ik6.yet ederlerse ~i 4 üncüye hviçrede gayet nefis bir ıur ette ve renkli olarak baıılan Uzak 
de, pehrizi bozmamak şartiyle fazla kor g Şaric reuamlan albümü. •• 
Jcu yoktur. 1 ~i 5 inciye yine renkli ve nefis bir manzara albümü. H~ 

Şeker hastalrğının yaptığı ihtil~tlar g 6 ncıya renkli fevkalade baskı bir kele bek albümü. • 
ise pek öyle mühimsenmiyecek gibi de)i 7 nciye " ,, isti rrdye albümü. u 
fildir. Vücutta çıban, yara ve şirpençe g 8, 9, 10 uncuya, Kitap ve Kitapı:ılık mecmuası altı aylık ciltli kollekıi· H 
&ibi tenhilrler pek sıktır. Deride daya· m yonu. 11 
nılma.z ka~rntılar olabilir. Tedavi edil- ;: 10 - 15 inciye "V AKIT" kütüphane ıi Cep kitapltın aeriıi. 1.!I 
miyen şeker hastalarında derinin rengi ii 16 - 20 ,, Cemal Pa§a.nın hatrra lan. ii 
değişerek bronzlaşır. 1 g 21 - 25 ,, Ayaılı ve Kiracılan romanı. •! 

Seker hastalarında ciğer müteessir !: 26 - 30 ,, Topaz piyesi it 
olabilir, daha doğrusu hastalar, ciğer g 31 - 35 ,, Savattan Barı§& romanı. h 
rahatsızlıklarını öyle kolay kolay geçiş- H 36 - 40 ,, Milyonerin kızı romanı. İj:• 
tiremezlcr. Ağır şeker hastalannda za- g 40 - 50 ,, 'Kader'' CDP kitabı. i 
türree ile ve:~md pek çok tesadüf edi-ı i~ 50 - 6070 '' OKlliermanpİ)s,aTt =asnelans~rı rotna':1. Iİİ 
ltn ihtilatlarU<.ln rr. n 60 - ,, ..... 

Şeltcr hastalığı olanlar için en İi 70 - 80 ,, Yugoslavyada ıeyttha t potlan. 
büylik tehlike hiç şüphesiz "Koma,, de·!ii 80 - 90 ,, Şark Ekspresinde bir cinayet romanı. U 
diğimiz tam baygınlık halidir. Fakat :! 90 - 100 ,, Etrüsk vazosu romanı. f! 
i ,n bir surette tanzim efülmi!I "İnsul,,in İ1 ;. t1 i1 ı · kil ı: 

<T • :s Kazanan numaraları ellerinde bulunduran !layın m ~terı er mız - .: 
!ırmgalanna muntazaman devam cdeıı ii tüphanemizden geçerek kendilerine düçen hediyeleri alacaklardır. !i 
bir hasta "Koma., dan korkmaz. 1 fi •• 

~eker hastalığına müptela olan birtJI [Kendisine bu hediyelerden .biri ısa~t ':_~~~nra\ar,, ~el daha önce aynl ii 
.a m nayatı m 'mkun o au u a ar m edt!mU§ bu1Unu7orJarısa &unun yerln,ıt bir ~a mUfdilinJ de ~abf}lrler.ı . H 
lPy ve neşeli tarafından ahnalr, fazla 1 :! ............................... -........................................................................ . s.J. 
yorgunluk ve UzUutUden daima çekinme H VAJÇIT Kütüp!>anc;~ kendi r~~retliği eserlerden baıka :! 
liwr. Vücudunu makul bir derecede sı- !! Devlet Matbaası neşri.yn!ını, Avrupa memleketlerinde basılan en :ı 

cak tutmalı, şiddetil havalardan sakın- a yeni ilmi, edebi, içtimai, Eiyesi \'"C felı;cfi eserleri, tıbbi kitaplar- !! .. ii 
malıdzr. i! la rnecmualan ve herkesi memnun ettiğinde hiç §Üphe olmıyan !! 

1 ık ve ı:ıcaklık tedavisi de çok fay- iİ en son ve en yeni moda meemunlannı da müıtcrilerinin emMeri- ~E 

dalı olmaktadır. Doktor ·ıi ne nmadc bulundurinalı:tndrr. • H 
Konu.~ m a 1 ıl ............ ;::::;:~·-~~~:·;:··~:~~·~:~·;·;:~:;:·~~ ··~;-~;~ ............................. : i~ 

~ • ::::::::::::: :::::: :: : : ::: :: : ::::: :: : :: :: : :: ::: : :: :: : : :: : : : : :: : ;ı ::: : : : ::: :ı::::: ::::::: :::::::::: :: ::: :::::::::::== 

lıastalığı 
Btr Amerikah 18 gUn l 
durmndan konuştuk· 

tan sonra öldü 1 
"Ne"O'ork Herol Tribune,, yuryo": 1 
Amerikanın Ocala şehrinde Stilman 

isminde bir çiftçinin 18 gün devam eden 
mütemadiyen konuşmak şeklindeki has· 
talığı nihayet ölümle neticelenm:ıtir. 

Doktorlar, adamın beyninde ko
nuşma hassasını kontrol eden noktanın 
iltihabı neticesinde bu hastalığın vUcu· 
da geldiğini söylüyorlar. Hasta, bu ma
raza müpteUi olduğu zaman .ıarf:nda haa 
tanede bulunuyordu. Çok az: yemek yi-

• • 1 
yordu. Bir kere, şöyle söylemı§tı: 1 

- Yemek yemek beni kendimi işit· 
1
· 

meltten alıkoyuyor!,, 
Konu;nıa hastalığı devam etti~i müd-

1 

: .'!! ..... ('" -···-..... -: z 

ühim ilan 
TUrk Anoninı Elektrik Şirketinden: 

Erektrik Şirketi, memurinin 1936 senesine ait "ye!il" ftnkte ve 
muıtatil tekilde hüviyet kartlarının l lkincikfinun 1937 den itibaren 
iptal edilerek 1937 senesi için muteber olmak üzere "pembe" renkte 
ve "mustatil şeklinde" kartlarla tebdiledileceğini muhterem mÜ!terile
rine bildirir. 

MezkCir kartların baş taraf mda §İrketin ünvanı yani "TÜRK 
ANONiM ELEKTRiK ŞiRKETİ" ve eğri olarak 1937 ibareai yazı· 
lıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne g~yri muvafık ac!de· 
dilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmalıda. Şirket, mü,terile
rin İ!bu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeler için her mes'uli:reti şimdiden reddeyler. DiREKTÖRLÜK 

det~e pek az uyku uyumuştur. 1 

!~~~~~~~~~~~~~, 

• • Kırem 

DOKTOR 

Kemal Özsan 
Uroloo - O~rat6r 

Bevllye MUtehass11u 1 

fi rakÜIJ - Ekselsiyor mnğa:rı· ı 
yanında. Her uün 6ğleden ıonrCJ 

2 den 8 e kadar . · Tel: 1123:, 

Of§ Doktoru 

cıoevt C'Dçeır 
Cumartesinden maada hergün 

haııtalamı kabul eder. 
:Edinıeka.pı, KaragUmrlik Tramvay 

J)urağ1 No. 95 

ŞE!'llRl, •• 
KOYLU , 

.. -euruN 

TRAŞ 
BtÇAG\N' 

KULLAN\'VOR 

Türkiye Şeker Fabrikala ı 
Anonim Şirketinden: 

1 - 1937 senesi içinde yabancı memleketlerden fabrikalenmız na• 
mma ithal edilecek makine ve aair eıyanm gümrük muamelesiyle bun· 
lann f abrikalanmıza nakli. 

2. - lıtanbuldan Şeker fabrikalarma efya ve malzeme nakliyesi. 
3. - lzmitten lstanbula ve Sam,unda vagondan vapurlara kadar §o

ker nakil ve yükletilmesi. 
itleri ayn ayn ihale edilmek üzere kapalı zarfla münakuııya çıkanl· 

mııtır. Teklifler en geç 14 Sonkanun 1937 perşembe günü saat 16 (on 

1 
alb) ya kadar lstanbulda Bahçekapı Taıhan 44 numarada kabul edilecek 
ve ayni gün karar verilecektir. 

İsti yenlerin bu i~lerin şartnameleri parasız olarak T qhanclaki büro • 
muzdan verilir •. 

Mühim ilan 
Tesisatı Elektrlklye 

Şirketinden: 

Türk Anonim • 

Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, memunnm 1936 
senesine ait "p~mbe" renkte ve "mustatil" tekilde hüviyet kartları
nın 1 tkincikanun 1937 den itibaren iptal edilerek 1937 senesi için 
muteber olmak üzere "mavi" renkte ve "mustatil tekilde kartlarla 
tebdil edileceeuu muhterem müıteril~rine arzeder. 

MezkUr kartların bat tarafında tirketin ünvanı yani ''TE.Sl
SATI ELEKTRlKIYE TÜRK ANONiM ŞiRKETİ" ve eğri olarak 
1937 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kvtJar usulüne gayri muvafık ad
dedilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müıteril .. 
ıin i!bu ihbamanıeye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeler için her mea'uliyeti ,imdiden reddeyler. 

DIREKTöRLOK 
... lllİİ ........................... -

Müessesatı Ticariyenin 
Ehemmiyetle Nazarı 

Dikkatine 
Senebqmm yaklaşması dolayısile müessesatm yapacaklan se

nelik ilin mukavelelerile HABER ve KURUN ıazetelerine verecek
leri ilAnlarm yalnız Servisimiz tarafından ppbnlacağmı ve bilvasıta 
ilan almımyacağmı alakadar müease&elerin §İmdiden göz önünde bu-

lundurmalanru dileriz. V A K D T. 
Pırcpeganda Servisi 

U yuşturu·cu madde· 
ler inhisarından: 

1934 ve daha evvelki aeneler mahsulünden olup idaremiz sahılanm 
İ!tirak ettirihnek üzere depolamnıza tevdi olunan Afyonlann sahiplerinı 

1935. 1936 ıenesi sabşlamnız üzerinJe-n tediyesi lazımge)en yüzde ohızllı 
nn tevzii mukarrerdir. 

Tevziat morfin, makbuz numaralan sırasiyle aşağJda gösterilen gim 

lerde yapılacaktır. 
Al5.kadarlarm muayyen günlerde idaremize müracaatlan lüzumu i1U 

olunur. (3850) . 
1001 ili 1025 2 Kanunusani 
1026 ,, 1075 4 ,, 
1076 

" 
1125 5 ,, 

1126 ,, 1175 6 ,, 
1176 

" 
1225 7 

" 1226 ,, 1275 8 ,, 
1286 ,, 1300 9 

" 501 " 538 11 w 

539 ,, 588 12 " 589 " 620 13 
" 

1937 

" 

" ,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 

Cumartesi günü 
Paza.rte:;i 
Salı 

" ,, 
Çarpmba ,, 

Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 

,, 
" ,, 
,, 

" ,, 
I \- - ~ ' '- • • • • • ' 

Mühim ilan 
lstanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve 1 eşeb
büsalı Sına11Je 1ürk Anonim Şirkelınden; 

lstanbulda Hava Gazı ve Eleklrik ve T e§Cbbüsatı Smaiye Türk 
Anonim Şirketi memurinin 1936 senesine ait "kül" renkte ve "mus
talil" tekilde hüviyet kartlı•.rmm 1 lkincikanun 1937 den itibaren İp· 
tal edilerek 1937 senesi için muteber olamk üzere "turunç" renkte 
ve "muıtatil" ~eki.ide kartlarla tebdil edileceiini muhterem müşteri· 
lerine arzeder. 

MezkGr kartların baş tarafında ~irketin i.invanı yani 0 lST AN
BULDA HAVA GAZI VE ELEKTRiK VE ~EBBÜSATl Si· 
NAİYE TüRK ANONiM ŞiRKETi'' ve eğri olarak 1937 ibareai ya
zıhd:ır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyo.n kartlar usulüne gayri muvafık adde
dilerek h&milleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müfterile
rin ifbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt cdebile:ek olan 
r::cti::eler için her mcs'uliyeti şimdiden reddeyJer. DlREKTÖRLOK 
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1 ı~ Şirketı Hayrigeden . ~~ 
I • •• 

i! 1 - Bu n.o...uombe günü ak • :i 
:; ..--r- == 
: p.mı 23,45 de 194 numaralı mu- ia 
1 tat sefer yerine yılbaşı münase - ii 

betile bütün js!celelere uğramak f ~ 
üzere Köprüden biri Rumeli ci- ii .. 
h tin• di~ . A d 1 cibe . ı: e e ve gerı na o u ti • :: 

ne gece yansından sonra 2,30 da U 
başka bafka iki vapur hareket e- ~: 
~---kti :: uece r. :: .. 

(Tafsilatlı ilanlar iskelelere fi 
asılını§tır.) 5! 

2 - 3 aylık fevkalade tenzi - I! 
lith aboneman kartları 2 / 1/ 937 si 
den 11/ 1/ 937 akşamına kadar j~ 
idarci merkeziye kontrol müdü - ii 
riyetinde sablacakbr. H 

3 - 31 112 / 936 Perfemhe H 

ı 
akşamından itil>aren Köprüden ~~ 
20,45 de Beykoza ve 20,50 de !! 

ı Kavaklara kadar yapılan 184 ve i~ 
186 numaralı seferler onar dairi· 5! 
ka 1 il sonraya a mmuıtır. ı: 

··-··········--········--·--···················!E _iiii_WWWA_ .......................................... ••••••. 

,, 

Pektorin 
Pektorin 
Pektorin •. 

- Öksürl.if:ünüz mü var ? 
- Nezle mi oldunuz 1 

- Bronşite mi tutuldunuz 7 

Pektorin'den şaşmayınız! 

Pektorin 

Pektorin 

p kt • 
ın 

11$11 IEMAL-MUMUJ cmr EC!HESI. SlllEtl 

üsa e di 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
umum tahlilat. Eminönil Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında tzzct 
Bey Hanı. 

TE.RZiHANESi 
Sahibi: İhsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

:>peratör Üroloğ 
Doktor 

Süreyya Atamaı 
Beyoğlu i-stiklal caddesi Parmakkapı 

Tramvay durağı No. 121 birinci 
kattaki 

Muayene hanesinde hastalarmı her· 
gün saat 16-20 arasında kabul 

eder. 

AA 'Pı 
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Türk Gibi Kuvvetli 
BOŞ OEGi~_DiR 

. ç 1 ) M B RK ' 
milstalizaratı bu sUzU teyit eden gllzel yurd topraklarının biricik imal kaynağıdır. 

Mercimek unu 
, . . 

Bezelye 
" Fasulye 
" Patates 
" Çavdar 
" Nohut 
" Pirinç 
" Bakla " 

Yulaf 
" Arpa 
" 

Buğday nişa.stası 

Pirinç nişastası 

KORNFLOUR 
[&fısır unu huı8.sasıj 

. 

' 

; 

Kırmızı biber 

Beyaz·biber 

Yenib.ah.ar. · 

Ka.ı abiber · 

Zencefil 

Karanfil 

Kimyon 

Tarçın·. 

Salep· 
(Kutu vı: Paketleri) 

Sofra· tuzu 

Memlekette bu maksatla ~urulmuş ve her şeye r~ğm~n. (21) sene neslin gürbüz yetişimine 
' tevakkufsuz hizmet etmiş · yegane Türk san'at evidir. 

Yavrularunza :~oktorl~arı.nızın tertip ve tavaiytaile vereceAiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temın edecektir 

Dünyada beJMlmilel tölnti haiz etleri1e kat'iyen omuz omuzacbr. Daha üatününün bulunmuı mümkün dejiJdir. Telanil müat.hauatmıız 
· muhayyerdir. Her: yerde daima tue olarak bulacaksınız. • 

Adres : Beşiktaş Kılıcali T. 40337. 

--- Pideler ve her nevi tathlara mahauı halis unu yalnız 
• 

"A K AS L,,_un 
Beyoğlunda Bihki>azarmda Dudu ôdalar tokağmda 22 numaralı 

mağazaamda bulursunuz 
Kezaorada methur LORYAN, ~ ANCOPULO / 

LEBON, PARIZYEN TAN LOZAN 
(Eski Petrograd) RÖNESANS, MAJESTlK 

Pa.stahanelerinde suf bizim unlardan mamul pideler de bulacaksıruz 
Bundan başka sofralannm tezyin edecek nefis meyvalar da bulunur. 

Evlere de sevkiyat yapılır. Telefon: 44373 

~nah doKuzdan a~am 
saat be~ - kadar mat, saf 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmıya ha. 
cet yo!·. tşte; havalandını. 
mış yeni Tokalon pudrası. 
nın garanti muhassenatı 

bunlardrr. Bu cazip hava
landırma usulü, Parisli blı 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
landınlmış yegane hafif 
pudradır. Şimdiye kadar 

-------~------
......... llllİll ........... 11! --~~---~~~~....:..~_;._..,...._-,._;;..._.--~~~~~~~ 

yapdan pudralardan on 
defa c!a!1a saf ve daha ha. 
fiftir. Bu usu~ Tokalon 
pudrasının istihzannda 
kullanılmaktadır . lşte bu. 

Iik tabakası ile kaplar ve 
yüze tabii bir güzellik,-v~
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şeklirıi 
vermeden kalın aru pnd. 
ralardan tamamen baŞka 
bir tesir -yapar. Bu yem 
Tokalon pudra.~u yüze ya. 
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık ne parlak bu· 
n.ın, ne yağlı cilt görünmi
yecek, belki rüzgar, yiıf. 
murun terlemnin icravı · 
tesir edemiyeceği ·mat. sat 
ve sevimli bir ten görüne· , 
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nun içindir ki, Toka lon 
pudrası, daha muntazam 
ve daha mükemmel hiı 
tanda yapışır cilrli hemr"' 
hemen görünmez bir güzeJ ' . ccktir. ~ ... -


