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Beş seneJk 
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--==== Atatu·· r k Almanyadan heyecanh bir iddia daha : 

Sene: 5 - Sayı: 1781 

" Çekoslovakya bugünk.ü 
Bugün geliyor hudutlarile kalamaz ! ,, 
1'~e6.6.üsümü!ı 
.--.. --- :www:r-'-.:-.......S ıwıı .. ......--. 

..... Cumurreisi .... ! Almanlar, Bohemya topra 7 larını 
Bu akşam Haydar- i 

Menıieketin 
biı' ihtiyacına 

cevap 

P:!~;:ac~~·.ı:~ş 1 alacaklarını söylüyor ve 
CunıhurroisimizAtatürkbuak- i c ki • b t ki 

şam lstanbulu şcrcfumdirecekler- ~ . e erın u opra araa 
• •• ==:=.· di~tatürk diin gcoeyarısıııdan i . tuf ey lı" sonra h1~i trenle Ankaradan i 

hareket etmişlerdir. Hıısu.si tren i 
"HABER,, bütün memleketi ala

kadar eder büyük bir teşebbüsü ta 
hakkuk ettirmek üzeredir. Yarın bat
Lyacak olan lisan derslerinden bah
aetmek istiyoruz. 

! ~i~.ak§am Haydarpaşaya gelecek- o 1duk1 arını 
: Ctımhurreisimizle birlikte Nafıa 

~ Vekili Ali Çetinkaya da şehrimize 
1
• ddı• a Bir insan i~in ana lisanından hat 

ka bir lisan bilmek, · çinde bulun-
: gelmektedir. 
: ......................................................... . 

duğu ilemden batka bir i.leme gir .:;ı l5\ CSl ~ """" ~ S O f'il 
nıek demektir. Bilinen yabancı di u ;;;p ~ \fiiP u u D u u 

lin sayısı arttıkça ufuk!ann sayısl s ~ a 't o a ır o 
da o nisbette artar. v ı I baş 1 

Bugünkü Türkiye, yüzünü şark-
tan garba çevirmittir, Garp kültürü- Bu sene eğlenceli 
nü benimsemiıtir ve bu itibarla es I 
kiden mekteplerde öğrendiğimiz A- ge~eceğe benz yor 
rapça ve farsça yerine başka diller Bugün 1936 senesinin son günü, 

ediyorlar 

öğrenmek mecburiyetindeyiz. bu gece yansı 193 7 senesine giriyo-
"HABER,, bu Şark kültüründen ruz. Son zamanlarda bizde de adet 

Garp kültürüne geçiş devresinde, olduğu üzere hal ve vakti yerinde o
tahsil çağını geçirmiş ve aşmı§ olan· lanlar bu geceyi barlarda, evlerinde Ilitler BaV1Jerad<ıki malikanesinin 

Alman harbiye na....""ırı V:on Blombcrg
in (solda) geçen gün ölen l'on Sekt 
ite görii§fi.rken alınm1~ bir resmi 

Prag - Almanyanm Çekoslovakya 
topraklan üstünde bazı haklar iddia et
tiği ötedenberi malümdu. Müstemleke 

talepleri dolayısile son zamanlarda bu 
ia"ldilar yeniden ortaya atılmağa ve çok 

manid:lr neşriyata başlanmıştır. Çekos· 
lovakya birliğinin, Almanyanın ikttsa• 

• (Dcoomı 6 111~) 

1arm bu ihtiyacını düşünerek bir boş- (Ya-"1Sı 6 ıncı.d.a) 

luğu doldunnağa, bir eksikliği ta- ___ Y_O_k_S_:U...=.l..:.::l:..:.::u~k--y-ü_:__. z~u:--. n-d:-e-n~b~i r:-:f-:a=--:c::--;:i a=--
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İ Kendi kendinize 1000 kelime ile i : tnamlamağa karar vermiş bulunuyor. _ 

Gazete ile ders verilir mi? • • • k k 
verilir. Çün~ gazete, ?!&'·n in~ı.------~r~~~~.ıı~....,__....w-~·· ı z ı nı 

büyük memleketlerde, gazete, bütün b 
1 

• 1 ı d ! LASAN 
nıanasiyle ~ir I~lk ~~rsü~~dür: a ta ) e yara a ) 

Gazete de lısnn ogrenılır mı? 

Evet, çünkü bugüne gelene ka- Ad k ld t aya 
dar düayada muh:ıbere yoluyle ol · am, arısına sa ırmış ı, ar 
•un, gramofon plnl<ları veya radyo d k• k • d• 
ile olsun, dersler verilmiştir. Bu 11 yaşın a 1 iZi gır 1 ve .. 
\rasrtil alalarla Y~ bin1l;rce, .. ~e diy~rul z, Osküdarda Arasta sokağında 25 dan Hasan girmİ§, lbrahimi fena hal 
an yon rca msan ısan ogrenmış er- d 1 H"" · d d.. ·· ı b da 1 
.I!_ M l" A d "A B C c·. numaralı ev e oturan ame e useyın e ovmuş, taşa aşın n yara amt§· 
wr.. ese a vrupa a , , 1 wl d.. k A · ·ı 
ı.. ___ 11.ır kt b. · · l" b" ·· og u Osman un gece ansı tıye ı e tır. 
nan me e ı,, ısım ı ır muessese w d w d w Bir kadmr dö~dUrer 
\'ardır ki, muhabere ile ders verir, zar~ret ve yoksuzlugun ogur ugu a· 
\re bu müessesenin otuz senedenberi sabıy7tle kavgaya tutuşmuştur. Üçüncü bir vaka da Şehreminin· 
la "ttik artan talebesi vardır. Bır aralık Osman fazla k~ı§, de olmuştur. Şehremininde Saray 
~cı~-~ h ~çe · · altmd eline geçirdiği baltayı kansına ındir- meydanında kebabcı lsmailin dükka-
f -..u'K;:akpl onde!! ısını h at grfmamdo mek isterken araya kızlan on bir ya· (Dovamı 6 tncula) 
on pıa an unyanm er ara a . . . Bal M ·· 

)Üz binlerce İnsana dil öğretmekte- §~~da ~ür~~et ~ırmbeıştırd. ktah U· ru·· rk t•ıım yıldızı r dir ruvvetın yuzune ısa t e ere e em- i 
• Bunlardan ba§ka, hocasız olarak miyetli surette yaralamıştır. Yaralı Şehrimiz sahnesinde muvaffakıyet E 

ııı..-t dl la d"I ·· w • • • kız hastahaneye kaldırılmıştır. . • ~ 
._ o ar ı ogrenmıt nıce ınsan· A 1 O da kal tır temın elb. !. 1 dır me e sman ya anını§ . • 
ar'ru;1fu. bunlan söylemekten O•n• kerı koco kavgHı Zehra Ahmet ı 
~dm11z, haddizatında bir nevi Bundan başka~ün gece Üs~üdar Ankar aya gidecek : 
~yet vasıtası demek olan muha-- da T optaşı caddesın~e oturan ~skele, : 
bere, gramofon, radyo ve metnd1a. hamallanndan lbrahım metresı Ha· l 

HABER tice ile kavga ederken araya Hatice· 
(Deuamı 6 tnetda) nin kardeti Haydarpaşa hamallarm· 

Yarın 
tefriKaya 

~"<>a!s "Trabzon" olduktan sonra 

ı 

iki yeni 
başlıyoruz: 

-1-
IHlcırtloyan 

IF a tYI si'ca 
Forma §eklinde vcril,eoek olan bu ro

man, "Pardayan1ar" serisine devam. ol
duğu gibi 'l>a§ltbaşına da takip cdile
bil.eeek ço7c heıJccıanlı bir eserdir. 

-2-
İstiklal mücad.Jnsinde 

!Eırncsısnrrıı zaptn 
Heyecanlı deniz harbi menkıbesi 
Yaz;ın: A. Omnaleddin Saracofjlu 
Varın başhyor 

Zehra Ahme<l 
(Yazısı 2 incide) 

1 
i 

· ~ 
i 
! . : . . . . 
i 

D~RSILERü 
HABER'de 
Varın başlıyor 

Hergün bir den verilecektir. 
Her ders fonna halinde verilecektir • 
iNGiLIZCE 
FRANSIZCA 
ALMANCA 

Öğrenmek istiyenler şunu unutmamalıdırlar ki Haberin takip 
edeceği metod lisan öğretme metodlarının en iyisidir. 

D<ıreleri resimler üzerinden takip edecek ve s1rası ~elmcden 
!Uzumu göı1llm!yen kaideleri öğrenerek kafnnw yonnayacaksmz. 

HABER derıılerln mükemmel bir cıckllde ve ynnlı§SIZ çıkma_ 
smı temin için biltlin tedbirleri almı§ bulunmaktadır . 

Derslerimize e.9Cl8lı bir alaka göstereocklcrc şuntt te· 
nıin odebiliriz 1.-i, öğrenmek utediğıniz yabancı dili meto
dum11zUı 1."180. bir zaman içinde ve f arkuula bile olmadt11ı 
sühuletle 'kom~cibileceksiııiz. Ve anlıyacaksuw:: 'J.."i işinize 
yarıyacak kml.ar bir ya'bancı dil öğrenmek zann.1Jttiğitıi:; 
1i'.tUl.ar güç bir §C1J değiklir. 

Evinizde hafif ve eğlcmceli bir meşguliyet sizi yepye
ni bir Meme kavu.5turmak için klfidir. 

PROGRAM 
Pazartesi pe!'fenbe gUnlerl İNGlLlZCE 
Cuma ve salı " .ALMANCA 
carpnba ve cumarteal ,, FRANSIZCA 
Her ayın birinci paun Frenaızc-. ikinci pazarı lngill.u:e, 

UçUncu pazan Almanca, dördllncU puar1 Franaızca. tııfet varsa 
beşinci puan tngillzoe. 

Senenin ilk günü cumaya rastladığı için 

L!SAN DERSLERi 
YARIN 

Almanca ile 
başlıyor 

Her dil dersi, o dili bilmiyen birine okutturulmuş ve onun 
uğradığı müşküller göz önüne nlmarak dersler tekrar tekrar 
tadile tabi tutulmuştur. Bununla beraber derslerde uğraya
cağınız herhangi bir müşkülata gazetemiz sütunlannd.a 

cevap da verebilecektir. Bize müşküllerinizi çekinmeden 
sorabilirsiniz ... 

.,..akvirn ilavemizi 
isteyiniz, 

rnüvezzileı,den 

parasızdır ••• ... •••••• ••u..,.ıw••••••• ... ••IN .. ._..._ ....... , ... ,.,,.uıı•ı•••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••aa"•• 
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Zirai kalkınma yolunda 
TUrkiyemizin, nasıl, her gün biraz daha kalkındığını görmek in.sana 

büyük bir zevk veriyor. Onun, bu karışık dünya vaziyeti içinde, temki· 
nini bir an olsun bile kaybetmeden, her uzvunun enerjik bir halde ve 
mwıtazam çalışan makinelere gıpta ettirtecek kadar sal!betle, şuurla 
.işliyen görünüşüne imrenmemek kabil olabilir mı? 

CWJerimizle görüyoruz ki o, dUnya hadiseleri ka.r§ısmda bir atma
cadan da.ha uyanıktır; kendisini, hakkını müdafaaya, hakkım kazan
mıya verdiği anlarda bile dahili inkişafını temin edeeek tedbirleri al
maktan geri kalınıyor. 

Çok gerilere gitmeye lüzum yok: Muhayyilenizde bundan on, on iki 
sene önceki Türkiye, i canlandırın. Bugünle o gün arasındaki farkı 

açılrça. göreceksiniz. O gün, ikt:Isat bakımından boş bir stepten farksız 
bulunan Türkiye, bugün tamamiyle onun aksi, üzerinde yer yer fabrika 
bacaları tüten bir sanayi memleketi haline gelmiştir. 

Ilugünkü Türkiye Cumhuriyeti Hüklimetinin başında bulunanların 

azimli çalışmalarının verdiği bu netice ortada... Gene büyük işi başa
ra ılar elde ettikleri rakamlardan §unu anlamışlardır ki, Türkiye sana~ 
yi cephesinden verdiği randımam ziraat bakımından vermemektedir. 
Bunun üzerinde de uğraşmak, köylUye yardım otınek, toprak vermek JA
znndır. Çiftçinin malı olmıyan topraklar 1 ver.irse, malı olanlar 5 verir .. 

l!.'vve1ki gün, Başbakan İsmet lnönünün ziraat programında yer tu
tan önemli maddeleri tahakkuk ettirebilmek için arka.daşlarnun yardı
mını istiyen se..c:ıinde bu maddelerin nelerden ibaret olduğunu işittik. 

Bir cümleyle hulU...qa edelim: 

Hllkfunet Türkiyenln zirai bakımdan kalkınmasını temin için dört 
beş senede yüz milyon Türk lirası harcıyacak ve bu uğurda geceli gün
düzlü çalışacaktır. 

Seneler biribirllii kovahyor . Dört beş sene hemen geçecektir. Türkiye 
hükfunetinin başladığı işi muvaffakıyetle biteceğinde şüphe yoktur. 
Bundan on sene sonra, dünle bugün a.rasmda\d gördüğümüz farkı yarın
la. buglin arasında göreceğimizden de şüphe etmemeliyiz. · 

HASNUN RAS!H TAN AY 

ltalya ile 
muahedesi • 

ı·caret 

zalan 1 
Uzerleriılde tam bir anlaşma husule ı 

ıe!diğini evvelce ha~r verdiğimiz 

Ttlrk - İtalyan ticaret ve seyrise-fain 

muahedesi veaair bazı ekonomik anlat· 
malr evvelki gün Rom.ada İtalyan Dış 
işleri nazın Kont Çiano ile Roma büyük 
elgimiı Ragrp aras~nda imzalan!ll!§tır. 

MUddeti ıs ay olan yeni anlaşmanın 

rilc olan ticaret evvelce olduğu gibi ge
ne klering harici bırakilm.tştrr. 

4 - thracatçtlamruzın muhtemel 
kambiyo zaralarınm önüne geçmek için 

İtalyadaki klering hesaplamruzm Türk 
lirası olarak tutulması temin edilmiştir. 

5 - nn1aJttfn metni İ>ililiare neşredi-
Jecektir. · 

esas hatları ~unlardrr: ...._ ______ ......;. ______ _ 

ı - Anlatmaya ba~lı mtitekabil kon- Kom ün is ti i k 
tenjaıı liatelerile iki taraf ticareti miln-
lıasıran klering yolile cereyan edecek- tahrikatı 
tir. 

tahkikatı 2 - Hususi takas muame!f'leri ilga 
.edilıniçtir. Eski anlaşma mucibince iki 
taraf alakadar makamlanmn tasvibi ile ifadesine müracaat 
baıılan:v.ş olan husu"i takaslar eski hü~ edilenler ı 50 yi geçti 
kü.mler: lclc.ıhilinde tasfiye edilecektir. K .. . l'k h ik:A . .. omunıst ı ta r atı yapmaktan 

S.- Jt;:ılyan adalan ve mustemlekele- suçlu olanlara ait tahkikata dün de de--
---- varn edilrni,tir. 

CIOİV&rsitede Adliye ve polis dün bu işle ehe:nmi· 

Elli kuruşa yetle meşgul olmuş, on sekiz kişinin 
ifaldesine müracaat edilmiştir. 

anahtar .1 Bu arada birkaç kitapçmın daha ifa-
desi alınmıştır. 

Bir kısım edebiyat 
talebesi dün derslere 

giremedi 
Dün üniveısitede bir hadise ol· 

mU§ Ve talebeden bir kI8lı .. adeta 
kap dışarı edilmiştir. 

: Mesele şudur: Üniversitede se· 
miner kapılarının açık bulundurul
ması mahzurlu görüldüğünden her 
talebenin elli kuru~ mukabilinde bir 
anahtar satın alması mecburiyeti ko
nulmuştur. Dün seminer kapıları açıl
dıktan sonra üniversite memurları biri 
araştırma yapmış ve elli kt1ruş ve,.e
rek anahtar alm~mış olan talebeyi 
seminerleri terke mecbur etmişlerdir. 

Söylendiğine göre bu ka~ara se· 
bep bir müddet evvel seminer tale
besi arasına giren iki musevi genci
nin bir ecnebi profesörle yirmi da'k:i· 
ka fransızca olarak görü~meleridir. 
Talebe bundan haklı olarak sızhn
ımş ve hadLenin cereyan ettiği edebi
yat fakültesi dekanhğma sikjyette bu 
lunmuştur. . 

Bunun üzerine o ecnebi profesö: 
de kar~ısındaki talebeden hangisinin 
osli talebe oldu~unu tefrik edemedi· 
ğini s<iy]emiş.tir. Üniversite rektörlü
ğü de semı17erlere yabancıların girme 
mesi iç.in bu anahtar usulünü ihdas 
etmi_ştir. Fakat bu lfarnrm snkameti 
daha ilk anda kendini dünkü hadise 
ile göstermiştir . 

Dün ağır cezada da, gizli celsede, 
Salahaddin ve Asaf isminde iki komü· 
nistin komünistlik suçudan duruşmalan 1 
yapılmt§tır. 

Şimdiye kadar ifadesine müracat edi· 
lenlerle nezaret altına almanlarm 150 
ki~iyi bullduğu· bildirilmektedir . 

ispanya harbi 

Hükumetçiler 
taarruza 

geçtiler 
Maclrid, 30 (A. A.) - Müdaf a.a kon

seyi saat 12 de tebliğ ediyor: 

"Madri.d" in şimali garbi mmtaka
smda Villa Nueva de la Corada'ya kar 
şı şiddetli bir taarruz hareket ine ge~-

tik. Hükilm süren şiddetli sise rağmen 
cumhuriyetçi kuvvetler Herliyerek vil
liyı zapt ve hatlarını Birune;,tenin iki 
kilometre yakinine kadar yaklaştırmış 
lardır. 

Carbanchel mıntakasmda hükumet 
kuvvetleri şiddetli bir çarpışma.dan son 
ra bazı evleri işgal etmişlerdir. Kerda
ba cer>hesindc askeri harekat muvaffa
kıyetle devam etmektedir. 

Cu.mhuriyetçi!crin mukabil taarruzu 
Lapira, Villa Relria ve Nontiro mevki
lerine doğru iler1emcl:tcd.ir. Bu i.İQ köy 
şimdi cumhuriyetçi topçuların ateşi al· 
tlndadır.,, 

Milşuhltler heyeti Ankaradan geçerken 

Hataylılar vakur 
tezahüratta buluı1dular 

Dün sabah şehrimizden geçerek To-} 
ros ekspresiyle Sancağa gitmekte olan 
akvam cemiyetinin bitaraf nı~alıitle
heyeti Anka.radan geçerken Ankarada
ki Hataylılar gara giderek mütevazı, 
sessiz, fakat manası itibariyle çok can 
1ı tezahüratta b\.ılun.muşla.rdır. 

Milşa.hidlerin tre~de bulunduklarını 
Ankara halkı ak~ geç val(it haber 
almış olmasıruı. rağmen bu geçiş şehir
de heyecan uyandırdı.Bilhassa. Ankara 
daki Antakyalılarla Ankara üniver
site gençliği akın akın istasyona inen
lerin arymdaydt. Toros ekspresi bir 
çeyrek tealıhurla 9,55 te gara girdi. 
Büyük kalabalık müşahidlerin de na-

zatı dikkatini celbettiğinden sebebini 
tercümaniarı va.sıtasile öğrenmek iste
diler. Kendilerine AD.karadaki Hata.y
lılarla yüksek tahsil gençlerinin vak -

tin dar olmasına rağm.en Hataya giden 
müşalıid heyetinin geçtik]erini duya -
rak istasyona koşmuş bulundukları 

bildirildi. 
Müşalıidler pencereye geldiler. Camı 

açıp kalabalığı sel8.mladılar. Tren ağır 

ağır hareket ederken gardakiler de Ha 
ta.ya giden bita.rıl.f heyeti şapkalarını 
çıkararak seLamladılar. İstasyonda 

başka hiçbir hMise olmadı ve kalaba
lık büyük bir vakar içinde dağıldı. 

-----··----

Hariciye Vekili 
bugün şehrimizde 
Dün Yunan krah tarafından 

kabul edildi 

. . . .., .., ___ ___ ... ._. __ ,.. _ _ - - .. - J 

mu, 
değil mi~ 

IEc~aı ını e o~ ır n ın 
ll'i1ÖlQ><etçn Deırnu 

Eczanelerin 1ıer semtte nöbetçileri 

var. Bu nöbet usulünün ihdası §ilph~ 
yok ki geceleri ihti.yaç hasıl olunca 

herkesin mtilracaıat edeb ilmesi içindir, 
Bu müro.caat edecekler arası.nda. ağrı· 

ya1ı başını sakinleştirmek için Mpıri 
t edarik edecekler bulu119bileceği gibi 

; ni tehlikelerin panzehirini ele geçir• 
ani tehlikelerin panızeh irinti ele geçir• 
bmjle .. Bıınd.a tereddüt edilecek en kü• 
Çtlk bir nokta yok. 

Ara.sıra, nöbetçi eczanelerin mü.raca• 
at edenlere mil§küUit çıkardıkları• 

işitflen şeylerdendi. Falrot, bu nöbet~ 
eczanelerin gün aydınlığında (x) olatt 
fiatların gece yarı811ndan sonra (3Xx 
olduğııntı da yeni i.şitiyoruz. Bize 

vuran bir oh."ttyucumuz bundan şikayc 
etti .. 

Bunu aöyliyen sözüne itimat e.dilnri 
yeock biri ok!aydı güç inanırdık. 

Nöbetçilik işinden ayrıca üç mıis 
bir kô.r teminine loalkı.şcın eczanel.eri 
cezaya çarptırılmasını şehrin Blhha 
bakımından istiyoruz. 

Dl1n geç vakit Romanyanm Recel 
Karol vapuruyla. Pireden hareket eden 
Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü Aras 
bugiln öğleden sonra şehrimizde bulu
nacak ve a.k.şa.m. Ankaraya. harekete
decektir. 

vekili Maksimosu ziyaret etmeş ve öğ- Kimse malitm bir rakamın üç misl 
le yemeğini birlikte yemiştir. ni ödemeye mecbur tutulmamalıdır. 

Batkan konseyi tehır mi Halkın Dostu 

ed IEC8k? r•• k t•ı ld 
Belgraddan verilen bir habere göre, u r 1 m y 1 1 z 

Yunan krah n!!zdlnde 
Tevfik Rüştü Araıı dün öğle üzeri 

Yunan kralı Yorgi tarafından kabul 
edilmiştir. Kral, hariciye vekilim.izle 
uzunca boylu görüşmüş ve kendisine 
iltifatta. bulunmuştur. 

hariciye vekilimiz şubatta At~ada Şehrimiz SabneSİnd 
toplanacak Balkan antantı konseyı on 
gün geri bırakılması için teşebbüsatta mu v afi a k ı yet tem 1 n 
bulunmuştur. el ti 

Boğazlardan geçiş 
esaslarında tadhAt 

uourlama 
Pireden vapura binerken hariciye ve Çanakkale ve Karadeniz boğazla· 

nnı 2 inci memnu mıntakalar mckilimize samimi bir uğurlama merasi-
. ılını 1v. ...... kil al Me yanma ithal eden kararnameye ge-

mı ya.p ş ve ..,"'9.,.e gener - · h d ki l .. f '"-k h~..ı 1 ü..+....,, .. ,.. ,,_ .:ı:- Çl§ uausun a esas an gosteren as· 
L.i.l. sas, a.,ı. .c ye m "'~· J.Y.14VTUUUt, 1 d b' d "'' 'kl'k l 1 m a ır ~gışı 1 yapı mış, nu· 
Türkiye, Yug~lavya,]t~QBJ?-Y.a elçile- - rrıaralı bendindeki (C) tıkraeı yeı:i.
ri ve is:içelede topl~n kal~balık bir ne 9u fılun lc.o:rnnu~tun 

halk hariciye vekilimiZt ha:rırretle te§- C - Karadeniz ve Akdeniz Bo-
yi etmişler ve alkışlamışlardır. ğozlarmdan transit suretiyle geçecek 

Son mUllkal ecnebi harp gemileri sahillerimizde. 

Evvelki gece verilen ziyafeti mütea- ki bataryalarnnızla yani Karadeniz 
kip Başvekil Metaksa.s ile Tevfik Rüş- Boğazındaki Anadolukavağı, Akde

tü Aras iki günclenberi müzakere et- niz Boğazındaki Çimenlik bataryala-
mekte oldukları beynelmilel umumi riyle selamla§mazlar. 

siy~t ve dört Balkan devletini alft.- D - İstanbul limanında tevak -
kadar eden meseleler üzerinde tekrar kuf edecek olan ecnebi harp ge· 

uzun boylu görüşmüşlerdir. Bütün mil- mi!eri evvelce olduğu gibi Haydarpa 
zakerelerde Yunan Hariciye daimi şadaki batarya ile selam teati ede· 
Müsteş:ı.n Mavrudis de hazır buhm- ceklerdir. Şu kadar ki torpito muh
muştur. ribiyle yardımcı gemilerin bu top 

Hariciye vekillmiz dün kralın nez- selamını ifa etmelerine lüzum yok· 
dinden ayrıldıktan sonra eski hariciye tur. 

Sevindirilen yavruı-~ ı 

T :.irbede7ci .Amerikan lcız lisa.n oo sanat mekteai, 1ıer sene 0Zd11 . .ğu g;l;i , 
bu SC>ZC de JJı'lba§ı münasebetile kırk falcir yavruyıı giydirmUj ve kendile
rine 01JU1l<>qk dağıtmı§tır. Çocuklara dağıtı'lan clbisc!.cri.n 1u;;psi mektelwn 
talebeleri tarafı1ukı?t diki11Pfi.1 olup bu müna.<Jebctle bir de t&pla.ntı ~Jnf'1l
rmş, çocıt1:ıam hi?:aveler anıatıJm.u, oyunlar oy:uıf'lm·.~t:-r. Yt•l -arckhi re
s ·m Ter mektc'>i9ı müdürü Mis Kler'le giyairücıı çoculclard4n bir kısmını 

• göstermektedir. 

Zehra Ahmet 
Ankaraya gidece 

Dün akşam Taksimde Belv 

gazinosunda A:.nan: -dan } eni gele 
artist Zehra A: 1et ilk defa meml 
ketinde sahneye çıkmıştır. 

Se:•ircileri yahne:-• ilk çıkışınd 
teshir eden sanatkar, ruhi ı...uvaul 
n.,_~ lfave eyTediği sanatiylc buyü 
bi4· muvaffakıyet kazanını§, Av: uµ 

filmlerinde dikkat ve takdir ile ka 
şıla;ıan hareketlerin beş on r •. ~tr 

ilerideki sahntde görülmesi san ... 
karın yorulduğu nazarı dikkate al 
mıyarak alkışlarla tekrar ettirilmi 
tir. 

Beşikta§ta doğan ve on ik. y 
şmda Alman yaya giden bu sanatk"' 

fıtri olan istidaônı Jozefin ~::.!~e 
revusunda kuv -t!:mdirmiş, ve or 

da gösterdiği muvaffakçet derh 
film kumpanyalarının nııZarı .:;~ka 
ni :;elbederek kendisi sah.1ede- s 
nema makinesi ka.şısma ds-vet olu 

muş ve ilk rollerini sessiz 
muvaffakıyetle başaran Zehra A 

net muhtelif kur. panyalarm mü 
co.c:.ti Üz !rİne kendilcriy\~ anlaşaı~ 

birı:ok filmler çevirmr; ~ ..b!\~lamı~tı 
'7 n son famini A;m_ _ ·:..~,... l1ar 

kctinden evvel ~kma1 etroi.t. ·~ -:1e 
leketimize gelmi5tir. Bu film " 
zeteciler,. i_.ni.ıi taşımaktadır. 

.Sanatini, Berlin sahneierinde 
film perdelerinde ta~dir ettiren Zel 
ra Ahmet, Parfo, Londrn, Peşte, 
yana ve Avrupanm diğer mühim ş 

hirlerindc de biiyük muvaffakıye 
ler kazanmış ve şimdi de bu sanati 

vatandaşlarına ı:;österrnek Üzere ep 
müddettenberi ayrıldığı memleketi 
gelmiştir. 

Zehra Ahmet, memleketine g 
diğinden ve kendisine karşı göste 

len aluka ve sempatiden fevkala 
memnundur. 

Bir müddet şehrimizde kalac 

olan sanatkar, Taksimdeki Belvü 
fevkalade beğenilen ve takdir edilt 
numaralarına devam edec:ektir. 

So.na t '•a r, uzaktan işi ttiğ' ' 

has•etini duydı..ğu Ankcı.raya da f t 
mek arzusunda::lrr. 

Zehra Ahmedin numar .... '::ırt, o 

cnziptir, ilk defa dün akşom alatuk 
bir numara yapmış ve bunda bürü 

· bir muvaffakıyet göstermiştir. 
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J3emm q,&üŞiün: 
' ıwww: $"'t ~ ----. 

AnadoDuda 
nakUDyat ateş 

palhlasona § 
lla.ni ötedenberl meşhurdur: Bir 

llıaı, bUyilk kilçük denizleri dol~ 
OkYanusları a.şııra.k Hamburgdan u 
ftnbnla mesela şayet bir ingillz lira
&ına naklolunursa, İstanbul limanın
ıian ardiyeye de gene bir ingilize nak
loııuıur. 

&u, dillere destandr. 

Parasız 
su tesisatı 

Yarından itibaren 
başlıyor 

l 
Belediyenin fakir halkı susuzluk der

dinden kurtarmaU için eve kadar olan 
tesisatı meccanen yapmak, saat parası 

almamak suretile evlere terkos tesisatı 
yaptırmak kararında olduğunu yazmıı· 

l.leğer, beterin beteri varmış! Bu 
~ kasabalanmızdadır! Kabataş iske
lesinden eşyamızı bir motöre yükle
' Motör Karaköy önilndeki vapura 
hnaştı. Daha evvel gelen dört beş tık. Belediye sular idareai bu husustaki 
lltavnanm yük boşanmcaya kadar bek- bütiin hazırlıklan ikmal ettiğini Beledi
ledt Sonra vinçle eşyamız anbara in- ye reisliğine bi~irmittir. Bunun üzerine 
dirildi. Sa:bahm saat dokuzundan ak- yeni senenin ilk gUnü olan yanndan iti
laııun beşine kadar motörlil taka, bi- haren bu şekilde halkın evlerine tesisat 
~ emrimiz.de kalını§ oldu. BUtUn bun yapılmağa başlanacaktır. 

, yedi lira... Şehrimizde 146,379 bina vardır. Hal
Sonra kaç defa dışa.rda.n yolcum buki sular idaresinden aldığnnu: rakaın
~tir. Tcnezzilh motörü pazarlık tara göre geçen sene 20,518 olan su abo 
ttum: Yedi lira mukabilinde deniz ~- neleri bu sene sonunda ancak 21,276 ya 
letJnelerinJn önünden kalktı, nhtıma çıkarılabilmiştir. Geri katan 125,000 kil
~. oradan eşya ve yolcuyu alarak 
ltaıamı§a.-

l.iesa.f eyi dilşün.lln.. 

sur binada oturan yUz binlerce ki§i su
yunu çeşme batlannda saatlerce nöbet 

bekliycrek, kavga gürültü ederek veya 
lıerkes bilir ki, lstanbulda, taksi o

\oınobillerl pazarlıkla da. tutulur. Ben 100 paradan az olmamak Uzere sakalara 
klısen beş liraya bir ta.ks'.yi bUtUn bir baç vererek tedarik etmektedir. 
6tıecıen sonralık mUddet için kiral:ı.- Halkın bu hallere kavuşmas:na sebep 
11ıın. Fınldağa. kadar gittik, geldik.. terkosun ana borudan eve getirilmesi 

Bir kamyon, Yeniköyden Karaköye, için alınan 40 lira peşin para, dört lira 
'1tı liraya eşya taşımı§tır.. senelik saat kirası ve tube yolile saatin 

"" • • senelik vasati tamir masrafı olan ilç bu-
Şimdi, bir de Anadolu ka.sa.balarm- çuk liradır. Yani evine su getirtmek 

~i nakli~at fiatlanru . söyliyeyiın.'. . istiyen peşin olarak 50 lira kadar bir pa
be 1Zit4 aynı eşyayı rakit bır havada no ra vermek mecburiyetindeir. Bir yıllık 
ı._t beklemeden vapurdan karaya çı- su sarfiyatı da en aşağı bir abone için 
"CU'an motörcUlcr biz.den kırk Ura is- yılda 930 kuru tu 
~ler. Halbuki hiçbir nöbet bekleme- § r. 
diıer. Aynca tuttuğumuz hamallar, Belediye sular idaresi meccanen ya-
~ya tahliye csruuımda kendilerine pacağı tesisat için ilk defa olarak 
""'--" 150,000 lira ayırmıştır. 
•QC'QJID ettL 

Gerek kaymakam, gerek belediye re- Sular idaresi ıube hatı, saat kirası, 
lsı bu ihtikfi.rın önilne geçmek üzere senelik yol ve saat tamiri işini bizzat 
bi1.e yardım etmek istiyorsa da istinat kendisi yapacak ve bunun için aboneler
~ecek bir nizamname maddesi bula- den sade 67 ,S kuruş alacakt:r. Bu nevi
~tYorlar 25 liraya sulh olmamızı tav- den abonelere ev için'de en münasip bir 
gıYe ediyorlar. yere bir msuluk takılacaktır. 

• • jlı • •• ·-·- _ı..1 ..... ı.-:- --
2layj mahsulUnUn nJçin ka.sabalarmıız-
~ yüz altmışa satıldığı böylelikle an-
!nlmaktadır. Milıt sana.yiimizin inki
~ı için bunun bir hale yola konma.sı 
~dır. BUtUn limanlar için pek da
~a ucuz bir nakliyat tarüesi yapılma
{ld"r. 

Sonr::ı yolcunun karaya çıkanlma.sı .. 
4.cıa.nı başına ma.ktu elli kuruş.. Hal
buki, ya.km kasabalar arasında gü\•er
l! Yolculuktan bundan daha ucuzdur 
~eş kişilök bir aileden vapura girmek 
.._ın iki buçuk, vapurdan çıkmak için 
tene iki buçuk lira istenirse varın siz 

Yas edin. •• 
t !lir sandal, yirmi liraya almır ya
Q\l! 

• • • 
tdirneden lstanbula motörlU vası. 

tt~ıa bir liraya gidilirken ayni mesafe 
~e Ana.doluda. yUz lira otomobil parası 
\>ernu§ olanlar var. 
ı.: On kilometrelik bir yola beş oltı ar
'ld::ı.ş gitmemiz 18.znngeldi. (Jnyenin 
hlr'cık kamyonunu kiralamak istedik .. t beş lira dedi, on ikiye razı oldu. 

6
. bur olup bindik. ÇilnkU, ünyede 
ört tekerlekli :araba yok. Kağnıya 

\ıntınıez. Atm gilndellk kirası bir Jöra. 
Nakliyatın ateş pahası olması lnsa

~ cileden çıkanyor ve bu hal. Anado
•qda bir yerden bir yere kımıldama· 
~neticesini yaratıyor. 

fVI ~·ol 

Kuşadasında 

Arapça ezan 
okuyan 

nır adam tevkif 
dilerek ağır cezaya 

verlıdl 
b IİU§adasında. arapça ezan okuyan 
il' •daın mahkemeye verilmi§tir. 

n .. ~.ıe~ köyUnde oturan lsmnil oğlu 
--:_~ adında bir adam) va.zif esi olına
dıtJ~alde ezan okumak için köy m:na
r~ Sıkmrt. arapça. ezan ve f'al! o
~ftur. Derhal minareden indirile
~ jnıfre gönderilen Rnt:id tevkü e-} 
~ıır. ağırcczada muhakeme edile-

ceJcuı ' 

Kamutoydcı dilnkU 
müzukereaer 

B. M. I\.leclisi dün Nuri Conke. 
rin reisuginae toplanmış, Atyon 
karahisar meb'usu .l:Ser~ ı ürker in, 
Kwıay Cemiyeti varidatının arttınl 
ması hakkındaki kanun teklitinin 
redJine dair Er.cümen mazbatasını 
ve hudut sahiller sıhhat umum mü
~ürlüğü 936 yılı bütçesinde 2500 
lıralık münakale yapılmasına dair 
kanun layihasını kabul etmi§tir. 

Kamutay bundan başka Maarif 
Vekaleti merkez tC§kilat ve vazife· 
leri hakkındaki kanunun 12 ve 13 
üncü mnddelerinin değiştirilmesine 
ve resmi devair ve mücssesatiyle 
devlete ait idare ve şirketlerde ve 
menafii umumiyeye hadim mücsse· 
selerde bulundurulabilecek vesaiti 
nakliye hakkındak: kanuna ek ka· 
nun layihalannm da birinci müzake
lerini yapml§ ve pazartesi günü top· 
lanmak üzere dağılmıştır. 

•cerMe: 

• 1zmır Aınerikan Kollejl blııuı l4a&ril 
\•ektıJetJnce satm almmı:tır. 

• Bursa ParU vtıa.yet kongrealııde bekAr. 
lardan Vergi alınması lçtn bir tekil! yapıl.. 
Dll§, fakat bir karar verııemcml§ür. 

• lsko.n kanunu muvakkat encllmenl say. 
lav CclAJ 1haanm takriri Ozerino §U maddeyi 
uııvcyl kabuı etmıotlr. 

"BllyQk ve kUçUk bDtUn sanat erbabmm 
geUreceklert, kendl ııanaUerine ınahsuıı, 
~uıı.t ve lpUda.t maddelerin 6000 Urayn 
kadar olan nılktan btr detaya mahaus ol. 
mak Uzere gtlrnrQlc nıatmlerlle Alr bllQmum 
res1ınlerde.ıı muaftır • ., 

• nk mektep mualllınlcrlnln mealeld bil. 
gllerinl arttnnıak için ilk kon!crana dlln 
mn:etU§ Muvatfa.k taratmdıuı tııtanbUI lise. 
62 konferans ııa.1onmıda verilml~Ur. 

• İnhlarlar uınum mDdUrlUğll lç1n Ankara 

da. yeni bir bina yapılmam takarrllr ~tt.lğtn. 
den Ankara.ya ancak iki sene sonra ta;mabl. 
lecektir. 

• VilA.yet idare heyeti dllnkU toplantımıda 

l<ar 
fırtınası 

Karadeniz vllAyetlc· 
rinde ~lddetle 
devam ediyor 

.Karadeniz sahil vilayetlerinde mUt
hiş bir fırtına ve kar tipisi gcçmiıtir. 
Kastamoni - İnebolu yolu karadan ka
panmıştır. Tan, Aksu ve Karadeniz va
purlan fırtına yüzünden ineboluya uğ
rayamamışlard r. 

Kar Sinop - Boyabat yolunu da kapat 
mıştır. Posta münakaUitı da temin edi
lememektedir. 

Köy yatı 
mekteplerinde 
Ta&ebe bir senelik 
erzakını "Uyilnden 

getirecek 
Belediye dalmt encümeni, dünkü iç

timaında, şehir bU~sinin maarif kıs
mını tetkik etmi§tir, Geçen seneki büt
çede mektep binalan için yalnız 5000 
liralık tahsisat konulduğu halde bu se
neki bütçede 100.000 lira konulmuş
tur. Tam.irat için konulan paralar bun
dan ayrıdır. Bu para ile yeni mektep 
b!naları yaptırılacaktır. 

ÖnUmUzdeki sene BUyUkçekmecede 
tam. devreli bir köy yatı ınektebi tesisi 
için bUtçeye tahsisat konulmuştur. Bu 
mektebe girecek çocuklar bir senelik 
yiyeceklcrlne mukabil köylerinden er
zak getircaeklerdJr. Talebe ders zama
m haricinde ziraatla meşgul olacak, bu 
suretle yiyeeeklerini de temin edecek -
Jerdir. Bu usul muvafık netice verirse 
köy yatı mektenlerf ro;;.altılaca.ktır. 

Bir kız talebe 
yaralandı 

Topkapıya giden §Oför Hayrinin ida
resindeki 2100 numaralı otomobil dün 
g,..r.,,. Ç•p•L S•lı;uk ku sanat mektebi 
taleebsirt.len on dört yaşında Müzeyy~ 
ne çarparak vücudunun muhtelif yerle
rinden yaralamıştır. 

Yaralı lcz Cerrahpaşa hastahanesine 
kaldınlmı§, şoför yakalanmıştır. 

PERŞEMBE 
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GEÇEN SENE BUCUN Nt; OLDU? 

Almanya ile .Japonya Rusyaya kar§? aa 

ker1 yardun mlsalu yapıyor:nr. 

Beş senelik 
ziraat planı 

Vekiller heyeti bu 
fş!e çallşmeğa 

başladı 
V ckiller heyeti dün akşam An

karada toplanmış ve geç vakt... ka
:lar müzaker -~:.·de bulunmuştur. Bu 
topl--~ında ka..,-utaym kış tatilinden 
evvel çıkarılmasına çalışılan zirai 
kalkınma projelerinden hazırlanmış 

olanların tetkik edildiği anlaşılmak
tadır. 

Vekl'dtekl lçUma 

Dün Ziraat vekaletinde Ziraat 
vekili Muhlis Erk.men'in reisliği al-
tında bir toplantı yapılmış, ziraat 
müsteşariyle bütün umum müdürler, 
mütehassıslar bulunmuştur. 

Toplantıda geç vakte kadar zirai 
kalkınma projesi üzerinde çalışılmış 
ve kurulacak kominalar tesbit edil-

miştir. Üzerinde çalı§ılan 
madde vardır. 

Yani pro)•ler 

19 zirai 

Orman kanunu projesi Kamutay 
muhtelit encümeninin yarın yapaca· 
ğı toplantıda son defa gözden geçiri
lecektir. Toprak ::anunu projesinin 
tetkiki en kısa bir zamanda yapıla· 

caktır. lpekböcekçiliği işler' ipekbö 
3 tohumu yetiştirilmesi, muayene 

si ve satılması hakkındaki kanun 
layihası ile tütün kanunu layihasını, 
Kamutay Ziraat encümeni hafta için 

de görüşecektir. 
TUtUn mmtakaları genlşlctl'dl 

Yeni tütün kanuniyle alım mın
taka1an çok geni§letilmektedir. Bu 
arada Siirt, Kütahya, Van, Seyhan, 

Bilecik, Muş, Bolu, Çanakkale. De
nizli, Çorum, Amasya, Aydın, E<:lir-
ne, lstanbul, Bursa, Tokat, Samsun, 
Diyarbckir, Sinop, Manisa, Trabzon, 
Kırklareli, Balıkesir, Kocaeli, Malat" 
ya, Muğla, Gazinntcy ve lzmir vila· 
yetlerinin geni§ lmıımlannda zcriyat 
hakkı veriler~1·t:,.. 

Kaça~ çılıl\ maznunu 
Elektrl" şirketi 

erk Anı 
Elektrik §irketinin yapmış oldu . 

ğu malzeme ka~akçılığından dolayı 

bu kaçakç;.ılığm yapılmasına sebebi
yet verenlerin evrakı dün akşam 

gümrük baş müdürlüğünce ihtisas 
mahkemesi müddeiumumiliğine ve· 
rilmiştir. Gümrük baı müdürlüğü 1 

bu kaçakçılığın mesulü olan §irket 
umum müdürü ve şirket erkanından 
diğer şekiz kişinin kaçakçılık suçu 
ile mahkemeye verilmderini iste • 
mcktedir. 

J 
Dı,ııria: 

iki senedenber1 tetkik halinde olan buğday 
ıruUsUmaU evrakıhı ycnldcn tetkik ederek • Yugoıılav - Bulgar paktı yakında para!c 

Jllzumu muhakeme kanırllc de\'let ısCıraaına edtlecckUr. Pakt Balkanla.r ıılya.ıı1 vaz1yetlnl.n 
aevkctmıştlr. kuvvet bulma.smx temin edecek mahiyette. 

• VllA.yet maiyet memurla.n:ıdan Tevtlk cl1r. 
• lııveç kralı, film yıldızı Grcta Garboya 

aınemecdlDn 
kaD<dla ır, vur 

iki gün evvel Peyami Safa Cum1ı.uri
yet1te, Hatay için bir yazı yazıyor, yo
zısında "Alza.s Loren Fransa. için ney-
8e, biztm için Hatay odur" diyordu. 
Biz bunun doğru olamıyaaığını yaz
dık. ÇünkU. Alzas Loren yarı Alman
dır, kültilrU ve lisanı hemen hemen Al
mandır clmıflebilir. Halbuki Hatay öz 
Tii.rktllr. Bugün, ayni Peyami Safa bi
zim bu i§aretim:::C değil de, rrnıharrir 
oo miltef ek'k!r bir arkadaşının i§areti
no ccvcıp oorir gibi hareket ederek di
yor 1..'i: 

"Alza.s - Lorendeki Fransızların is
tiklili sizin Jçin neyse bizim için de 
Sancaktaki Türklerin istklil odur" de
diğim' zaman ben ırk, dil, kUltür Fran
sızlığını kasdctmiş değildim; bu eski 
dava Ustünde Alman ve Fransız iddia
Jarınpı tariht ve siyasi mtinakaşasma 
girmemize de lilzum yoktur. Ben şunu 
söylemek istiyordum: A1zas - Loren. 
Fransa hakimiyeti için - haklı veya 
haksız - nasıl bir şeref davası olmuş
sa, bizim için Sancak davası da böyle 
bir miill iddia.nm sembolil haline gel
miştir. 

GeM olmadı. Haydi bir "edip" içitt 
telif Mafını itiraf ct-TMk bir meziyet
tir diye su8alım., fakat tekrar bir h4ta
ya düşüyor. O ikı. şu: 

Sancak daoo.sı bizim için bir aembo1, 
bir iddia ve nihayet Manakt,Janoori ~ 
lodram tiratları değildir be birader. 
Hem miLtemadiycn böyw: 

- Ben öy'üJ dcmelc isteJMdimdi,. 
§öyle elemek istcdimdi! 

Diye fauZ:h'ler yapacağına, ne de
mek istediğini yaz, 1ıer7xs de :ra1ıat et
sin. 

Kabahat kDmde 
"Ta>ı11 da Burhan Felek, en ooyıf da

vanm acemJ avumt cliniUJ olan dava 
olduğuna dair bir fık"T'<S a.nlattlktan 
amam diyor ki: 

"Gerçi çok §irin, ahmı şahım bir §eY 
değildir ama haikkat yeni, eski bUtUn 
fllo7.0flarm dedikleri gibi bUsbUtUn 
çirkin, kaknem bir ~ey de değildir. 
BUtUn kabahat hakikati fena an.eden
lerde, fena müdafaa edenlerdedir, 

Hayvaınınaır 
kokOaşa 
kckDaşa ••• 

Kurun'cla f;e.zgin yazıyor: 
Geçenlerde bir akşam, apansız gelen 

bir ölUm karşısında §3.Şırıp kalmI§tık. 
Gönlümüzdeki acı bUyUktü; fakat son 
vazif emzl ona liyık bir şekilde yapmak 
istiyorduk. tık akla gelen §ey, ailenin 
yakın varlıklanna haber vermek, oldu. 
"Suadiyc" ye bir yıldırnn teli yazıp 

gönderdik. Yarını saat sonra kağıt 

geri geldi: 
- Suadiye telgrafhanesi kapalıdır! 
Dediler. Ve ancak sabahın dört bu

çuğuna doğru b~c;vurmııdık yer, rahat
sız etmedik kimse bırakmadıktan son
ra, polis merkezleri vasıta.sile dileği

miz yerine getirilebildi. Bu pazar gUnü 
de, ben, ''Fener" e bir telgraf çekmek 
istemi~tim. 

- Öğleden sonra. kapalı! 
Cevabını verdiler ve altına, "yarın 

çekilmek Uzerc" kaydmı koymamı is-
te<fler. · 

Gezginin hakk"t oor. Koca ~hir 4'in
de bir in.sanın bfr ba.fkasiy'üJ medeni 
vasıta?arla göril.rmcsi imMMıZ gibi
d:r. M68eld latanbulda.n Nevyorkla mu 
habere etmek kllbüd:r d.e, Galatadan 
Fenerle muhabere imkanı !IO'ktU'". la -
tanbulda iManlar oturur. Halbuki bir 
fÜJ "hayvanlar kokl<:.JCI. ko7'1a.~, irnıan
lar konu.,a kon~ an~ırlarmı\',, der

ve N&mık E~. Salt Zafer Tramon, Şabln edebiyat ve sanat eserleri en bUyUk mllkl!.latı 
Tunce•t malyet memurluklarına tayin edil. olan nı,anı \•crmı,ur. ---------------
tnlşlerdir. ç • • ler,, 

• Almıı.nyanm Viyana bUytlk e'.çW Fon f n 1 s ya n 1 
•Belediye batta tawt kanununundan isuta Ptı.pcn Maear naibi amiral Hortlnl.n tcrUp i 

de edebilecek esnafın Ur Jlatesini dUn yenl. ettiği avda bulunmuştur. Asi u ener a I m 8 h k e-
den aubelere blldirml§tlr. • Londra denlz anla§ınaaı Avam Kamara.. ~ 

• Sanayi birliğinde dUn bir toplantı yapıl. nIBm Wıcllldne arzedilml§tlr. m e Ye Ve f 11 r Y 0 r 
D1l§I ve muamele vergtal hakkmdakl. umumı • Fransız Ayan mecllsi 937 blltçeslnl ita. 
kAUpllk raponı tetkik edllml,ur. bul etmlsıUr. Çinde isya.n eden Mareşal Çang - Su-

• Adananm kurtutuııunun 15 1.ncl yıldönU. • Dıuızigde 'l')()lls, na.syona.1 sosyal.lal crkA.. Liang'm bugUn husust bir askeri mah-
mU lldncl ld'ı.nunun be~tnde meras~e kullu. nmdıuı 20 klDIY1 tevklt c~tlr. kemeye sevkedileceği haber verilmekte 
tanacakttr. • lngllteredo d6rt mermi ve mevaddı ID.. dir. 

• Mecll.s encümenlerinden mllrckkep heye. 
U umumiye de dUn Umanlar, Akay, Deniz 

yollan, ta.brlka ve havuzlar bütçeleri tetkik 
cdllml}, tkt:ııe.t \'ekll! izahat verml;tlr. 

• Konyalıl&rm Ad&n&lılara teberrüll Oç 
bin Ur&)'l geçmfft!r. 

filtı..kJye fabrikası hava hUcumJarma k&r§1 lldncl defa. başvekilet ve başkuman
daha ma..'"Un bulwı.an garp vDAycUertne İıak.. lıktan istifa eden fakat bu 1~=• ..... ka-
ledll~kUr. .&D4.U. ...... 

• va,fne!):)lldald Ekua.tor elçlslnln çocuğu 
noel nrltc~.ndc bir talam stıd.'llı fiakfler ta... 
ratmdan kaçırılrnı,, ve sonra para mukabi. 
linde iade edllmlaUr. 

bul olunmıyan Mareşal Çan • Ka.y • 
Çek'e istirahat etmesi ve yorgunlukla· 
rmı gidermesi için iki ay mezuniyet 
verilmiftir .. 
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HABER - :A.Tişam ı>nslant 
..-=--

Kral Edvardla Mm. Simpsonun 
Hakiki Aşk Romanı 

YAZAN: Mm. Simpson'un yeğeni NEU'BOLD NOYES 

Renkler ve zevkler de bu derece tamamen bu derece derin 
Edvard, golf oynamağı tabii bir rnu· bir §ekilde kendilerini kaybetmiş iki kl

habbetle sever. Fakat hevesi, meharetin şiye rastlamadım. insanın adeta inamı
den daha fazladır. Doğrusunu ıöylemek mayacağı geliyor. 
Iazm:ı gelirse iyi oyn::unaz. Tenis, bahk- Kral Edvardın çok ve çok içten şu 

NAKLEDEN: fa 

görmeyenler için, bu çok saf sözlerin 
bir manası olamaz. 

Vallis kralt sade bir tarzda rnesut 
ediyor. Çünkü o Edvar<ldır ve kendisi 
Vallistir. 

31 Birinciklnun - 1936 

Bu akşam i PEK Sinemas 
Veni seneye emsalsiz bir eserle başhyo ... .. 
GONUL YARASI 
Fransızca sözlü büyük film. Bat rolde sevinıli vo ıahane yıldız 

Sylvf a Sldney ve Gene Raymond 
Ayrıca Paramount dünya havadlslerl va renkti M!ckey Ma 

u * 43 
çtlık onun ıevdiği sporlatldandtr. Kıt sözleri h~l~ kulaklarımda çmlıyot': 
sporlanru, ve bilhassa, Wallisin sevme- - Kalbimin dola:nbaçlı yollarına gi
sine mukabil kayak sporunu çok sever. recek değilim. Fakat rica ederim, şurası 
Babasının çok sevdiği deniz yanşlan onu hatırlansm ki, bir hükümdarın mütema
pek alakadar etmez. Bu itibarla, Ame- diyen omuzlarına yüklenen yük ağırdır, 
rikada yapılacak olan beynelmilel deniz o kadar ağır ki, bugUnkU şartlar altında 
yarışlarına geleceği hakkında çıkan ıa- buna tahamtnül benim için kabil değil
yialarm tahakkuk etıneıoi imkanı azdır. dir. 

Bilhassa Vallia kralı neşelenditmesini ti 
onu bir çocuk gibi glll<Jürmesini biliyor. 

Hu akşam : Senenin ilk gecesini 
BiR KAHKAHA TUFANI .. BiR NEŞE DALGASI 

arasmdan geçirmek için mutlaka 

Ve CSyte zannediyorum ki birbirlerine 
olan muhabbetin, şefkabn sırrı budur. 
Gülmek! Şimdiye kaldar kral Edvard, 
gülmek denilen tonbul ve penbe ilabx, 
hoşsohbet insanların gHzel buluşları sa
yesinde ve ziraki olarak tanımıştı. Nasxl 

Kralın en sevdiği spor avdır ve öyle Ve sonra kral diyor ki: olur da, basit birkaç kelime ile onu htım
malanndan, büyük bir imparatorluğun 
yükünün altından kurtarmasını bilen 
neşeli ve samimi bir ldosta bağlanmaz-

kalacaktrr. Avdan bahsedildi mi gözleri - Ma!dam Simpıon beni gü1dürmesi-
parlar, burun delikleri açılıp kapanır. ni biliyor. 
Hemen dayalı bir tüfek omuzlar. Bir Kralın derin aşkının gri göz bebekle-
aün bana: rini, yağmurlu bir havada güne§in gök dı? 

- Gelip benimle beraber avlanmalı- yüzUnü aydınlatı~t gibi aydınlatttğmı (Devam·ı var) 
Stnız, 

DemiJti. Acaba bunları söylerken, Ista n bu ı 
lngilteredeki sisli malikanelerini ıni adliyesinde 

yeni tayinler 
yoku, yabancı bir memleketin vabfi 
manzaralamu mı !düşfüıiiyordu? 

Edvard, bahçeciliği, Burgonya §ara· 

bmı ve el sabukuluğunu SCY .r. El çabuk 
luk ve hokkabazlık ile mcu"tul olursa da 
pek muvaffak olmaz. Kralı, düşündüren 
·kitapları, sUlur.leri, kedi müstP.sna bütti.n 
sıcak kanlı h yvanlan, eaki tütün taba
kalamu, iyi pişirilmiş "bacon., u, ken· 
dini diltündUren ve güldüren insanlan 
sever. 

Debdebeden nefret eder, ağır, kolalı 
gömlekleri, fazla pi§DUş inek etini, 
Wagnerin operalarını, iki yilzlülüfü, 
"tuzsuz,. hikS.yeleri ve alelumum mana
sız şeyleri sevmez. Hele Wagnerin ope
ralarını o kaklar sevmez ki, bir gün Ho
hengrln veya Parsüali Wallis ile beı-a
ber dinlerken ve Walfü; aonuna kadar 
kalmak istemiş olmasına rai'men, yarı
da bırakıp kalkıp gitmiıti. 

İşte! Sekizinci Edvardm bir kral ola· 
rak değil, bir insoıın olarak portresini 
yapmağc. çalııtım. Şimdi, bu ona "vız,, 
gelmekle beraber, şahsen bir ıey ilave 
edeceğim. 

Bunu yapabilmek için, olduk~a eali
hiyet &a.hibiyim. Çünkü birçoklanru 
gördüm. Sarhinll ~tarak söyliyorum, 
Wallisin müstakbel zevci, biz, halis 
'.Amerikalıların "bir as,, dedlğimiz bir 
insandır. 

Dün bildirilen İstanbul Adliyeaindeld sulh hakimi Kemal İstanbul müddeiumu 
yeni tayin ve terfilerin listesi şudur: ml muavinliğine, Kayseri ceza hakimi 
Maaştan arttmlmak suretile terfi eden Nazmi İstanbul azalığına, 'Uskildar 

hakimler §Unlardır: ikinci ecza reisi sorgu hakimi Yümni Çanakkale ceu 
Kemalin maaşı 90, müddeiumumi Hile- hakimliğine, altıncı hukuk azasından 
met Onat, birinci ceza reisi Sadettin, Hayreddin Bilecik ceza hakimliğine, ts
Ağtr ceza reisf Refik, birinci hukuk rei· tanbul sulh hakimlerinden Sait Bursa 
si Suphi., ikinci hukuk re~ti Zeki, dör• 

sulh hukuk hakimliğine, İstanbul sulh qüncü, bulı:uk reisi İrfan, altınc1 hukuk 
hakimlerinden Celal İstanbul azalığına, 

reisi Salihalddin, pirinci ticaret reisi Fa-
izin maaılan so, sulh hakimi Hayred- İstanbul müddeiuınumt muavinlerinden 
din ve Osman Necdetin maaşla.n da 55 Muhlis Afır ceza azalığına, Eski§ehir 
liraya çıkanlm.ıştır. hukuk hakımi Rauf İstanbul sulh ha

MUddeiumumi muavini Şefik Bandır· kimliğine; İstanbul sorgu hakimi Suud 
ma müddeiumumiliğine, üçüncil ceza !stanbul azalığına, İstanbul azasr Fa.zıt 
azalarından Burhaneddin Kırklareli cc· ldördilncU ceza reisli~ine, İstanbul üçlln 
za hakimliğine, birinci sorgu hakimi Ra- cü sorgu hakimi Cemal Zonguldak ceza 
:mazan hmir eeza hakimliğine, dl>rdün- hakimliğine tayin edilmişlerdir. Terfi 
eU sorgu hakimi Feyzi ödemi§ ceza ha· edenlere dün tebligat yapdı:mştır. 
kimliiine, döt!ı1ilncli hukuk azası Kem4>1 ________ ....___ __ __._....__ __ 
M.enin hukuk hakimliğine, ikinci ceza 

azasından İsmail Hakkı Mersin ceza 
hakimliğine, altıncı hukuk -azası İbra
him Tevfik Ankara ceza hakimliğine, 

A~tt ceza azasından Salop Balıkesir 
aza hakimliğine, Ağır ceza azasından 
Kemal Kocaeli ceza hakimliğine, Balı
keıoir cez~ hakimi .sal.i~ İstanbul mah- 1 
kemci aslıye hakımlıgıne, Çanakkale 

İngiltere kralı Eldvard artık kral de- azasx Suat İstanbul az.alığına, Balıkesir 

Saray Sinemasına 
~diniz ve Fnuwzca sözlü 

IE IC [Q) B ls: C ffe\ N ır © ~ 

Gangsterler Arasında 
güze), hareketli ve ne~ filmi görünüz •• 

İlaveten: FOX JOURNAL, En son dünya havadialeri 

BEVO<fiLUNDA ----

LONDRA Birahanes· 
Yılbaşı mUnasebetlle bu akşam tevkallde 

1Nh.JımcaıraıDaır ve Sl\'.Jı ır~ırDzDer 

l 
............... :ı••wı·ıı·ı-·:·•·::·u 

Kapitülasyonlar ·-··viLBAŞl·;;ı~i 
Mısırdan ne zaman :ı NıOT~orn"Arin 

kaldırılacak ? ii v ~ .ı. 1 'I .ı.u 
Mısrm milletler cemiyetine iıti- ~! E o' ence' er 

raki tarihi önümüzdeki ay değil ni· Si (K \ti 
san ayı içinde olacağı beyan edihnek il o y ~ n 
tedir. Milletler cemiyetinde Mısırı :: MU Z i k 
bizzat başvekil Nahas paşa temsil e- H Masalannm §İmdiden ayırb:ruz. 
decektir. ib:-.. -::::::::::::::::.-=:::::ı:n::==-...::1:: 

Mısırda kapitülasyonların ilgnsr ---------....:....."""""-'~ 
nrn görügülecc3i Mon'tre""n I.ı:.~.f~1 u11 • - Or 

da · · · d t 1 ordu t~kilatmr görütmüçtür. 
sı nıs3n veya mayıs ıçm e op a-
nacaktrr. mevcudu üç sene içinde 20 bine 

Mısır tahkim edUlyor 

Milli tnüdafaa meclisi ilk defa O• 

larıık bugün başhakem Nahas paşa
nın başkanlığında toplanara.:~ yeni 

karılacak ve teçhizat masrah 1 
yon ln~liz lirnın tutcı.cak.t.ır. 

Derpi~ edilen tedbirler aıum 
Akdeniz ve Şap denizi sahillerin 
tahkimi mevcu:.ur. 

ğildir. Bu birkaç kelimenin arkasında, ım:ım:mm:ı:m:mmm::::m:mmmmuu::lllJ 
ne facialar, ne büyük bir aşk ve ne zah· ~ n FERAH Sinemada mc~ıe: saklıdır. Fakat benim için, daha Bu Akşam ! i~ 
fecı hır şey varsa o da şudur: Senelerce : Şehrimizin en lüks v~ en nezih r. Yılha~ı gecesi için büyük hazırlıklar 

bütün imparatorluk, sevgili prensinin salonları olan !i Hl" boş PJkmıyacak 1 ZATI SUNGUR'un IJl
1 

evlenmesi için dua etti, Ve büyük impa- T b d 1: 'lr 'lr 

ratorluğun dualanrun kabul edileceği epe aşm a if ~ 
bir suada, bunun mukabilincle, ondan, H G A ~ re ~ N ii Fevkalade Bu geceye mahsus harlkulldı 
tahttan feragat etmesini istemedi mi? U Taksimde H Pi YANGO Tecrübeleri 

1n&iltere kralı sekizinci Edvard, ar- il M A. K s n M il 
tık kral de~hdir. !i İ! F l y ATLARDA ZAM YOK T U R 

Sinemada: 

Korkusuz Kaptan 
CLARK GABLE 
CHARLES LAUGHTON'un 

büyük Eihni 

Binlerce sene sonra, Vallis ile Edvardın il Lokanta dans!nglcr'nde ii li&lilM.~ıiiUt:ffiW@~~ 
a§klan ~üphesiz Antuan ~le Kleop.atra, IVe i 1937 &enesid------------..-----------------------------------------
Romeo ıle Julyet, Dante ıle Beatris ve n 'i Mevsimin en aüzel en eg"' lenceli fllml ıau+-·-··--~ Napolyon ile Jozefinin a§klan kadar R eveyonlarında J! "' 
meşhur olacaktrr. Yarının tarihini biz, ğ Fevkal1de eğler.ileeek, zcvkedile·!I 
bugün yazıyoruz. Ve gazetemizin say- U cek 'lre ne~'clenllecekt!t. iı 

tarihi, haberi~ olmadan ya§tyOruz. Çottuk Çingene ~ ( Follow the Fıeet; 

· ~uımek i Orkestrası ~ göırdQ~O ifevksıD&de ıraib<e~ ltılesebnRe 
Kral s~kizinci Ed;ard ~allise ba~ı- . KOTİYONLAR - KONFETİLER" Sakarya Sin e'nase nda 

yordu. Göz bebekletınde bir panltr g3r- : t>A TİNLER IÇE fi 
dUm. Kral sekizinci Edvarld Wallief SER N ve Ç K ft birkaç gün daha göıterilecektir. Bu aon "fıraattan istifade ilo mutlaka ~dip görür üz. 
dinliyordu. YUzüniln çl..zgllerinl tetkik A M~A~EBEL~Rt !! saş rollerde : Dans kral ve krauçesa 
ettim. Rar,rımdaki Valllıin g~zleri de H Yemek ucrctı: Maksımdo 400, n rFırecD ~s'ta:ı n ır® V® @H lfll t'SJGlr ~c~ceırs 
ondan a:t parlak, yüzU daha aı:: nurlu R. Gardende: SOO kuruştur !: ~ -miıııımas•••••!tiô.._d 

:ı ...... _......_.:=a::::u:n:u=.-· ·= ı.>mıtı:ıım••••••••151m••Es~• ,. • .,. •eeı.a• A•"*' • • ''''"'* + - -d ğildL Ş . d" k d bi b' ı · i 1 · 1 :.Hn=:nı: :=u-.. -·. • •• ~. -e ım ıyc a ar r ır crın n çın. 

Mi ki Afrikada 

Si~ '1 Al<1T 
~,su OLAMA-z 

haydutlar Desinde 



Tavandan damhyan 
kırmızıhk ... 

Elimde bir kitap .. Okuyorum .. Bun

lar, Rusça şiirlerdir.. Ve dostlarıma 

ağızdan tercüme ediyorum, izahat ve
riyorum: 

- "Ben yeni şarkıları eski usul ~ 

re söylerim .. ,, diyen Yesenin, Sovyet

ler zamanında yetişen en bUyük şair
lerdendi.. Bir köylü çocuğu imiş .. İh
tilllin rü~arına kapılmış. Yerini, yur

dunu terle etmiş .. Şehirlerde serserilik 
ederek mUnevvcr muhitinin içine ka

dar yiiksclmiı:ı . İstidatlı olduğundan 

herkes tarafından şımartılmış .. Fakat 

tabında Bohemlik var.. Rusyanın en 

me§hur aktrislerinden birilc evlendiği 

halde onu betbaht ettiği icin kadınca
ğız. b~kn bir koc:ı.ya {meşhur rejisör 

Meyerhold'a) gitmeğe mecbur kal

mış .. Yesenin, annesine hitaben yazdı

ğı bir meşhur manzum mektuı;>ta. köy 

halinden hayatının sadeliğini bıraktı

ğından dolayı teessüfler ediyor .. Kendi 

halinden oikH.yetçidir, nefsini yerlere 
batırıyor .. ''Ben karımı ellere verdim, 

çocuklanm.ı dört bucağa saçtmı!,, di

yor .. Bu eairin huımsiyeti, cidden, "ye
ni şarkıları eski usul fu.ere,, söylemek
ti. 

Rus edebiyatını, kübikler, fütürist-

ler, dada.istler istila ~ttiği bir sırada, 

o, böyle garabetlere kapılmamı~, alı

şılmış tarzdan ayrılmamış, fa.kat o 
tarzın içinde yeni nağmeler bulmuştur. 

Bizde spor kavgaları neyse, Sovyet

lerde de edebiyat kavgaları öyleydi.. 

(Şimdi knlmamakla beraber, eskiden 

bizde de hececilik, a.rzuculuk, edebiyatı 
ccdidecilik, Fccriaticilik vardı ya .. O· 
-··- -:~ ..ın~:ı .. ı-•;ı,. 'hHtiin ,..,,_;ı_,.,..ıı:t_ 

ler bu Ycsenin'e attüar, tuttular .. 

Adamcağızın ne geri kafalılığını bı
raktılar, ne de irtica kıgkı:rtıcılığını: .. 
Fa.kat, o, sadece bir şairdi.. Ruhu, vü

cudu.'lun kafesine sığamayıp göklerde 
eraza.d bir kuş gibi uçmak istiyen bir 

5air .. Bu taşkınlık, cotkunluk, nihayet, 
kati felaketine sebebiyet verdi.. Bir 
otel odasında blleklerfnl keeerek ve 
"kanile duvara tür yazarak intihar etti 
Romantikliğin bu kadan da görfilme
mietir .. Bundan kendi felsefesi için bir 

tefevvuk iddiası ve tefahür vesilesiçı
kardı. ''İşte! o haleti nıhf ye insanı ne-

lere sürUkler .. ,, dediler. Hatta, Yese
nin'in en meşhur muhalifi olan Maya
kovski bunu fırsat ittihaz ederek bed
bin zihniyetin saçmalığı hakkında 
nutuklar da Verdi. İşin garibi bu nikbin 
§8.irde ömrUnU intiharla bitirmiştir .. 
İntihar .• 

Arkadaşlarım, l:ıep birlikte: 

- Saçma. şeydir! - diyorlar .. 
- Evet.. İntihar saçmadır .• 
Biran duruyorum.. Gözlerim dalı-

yor .. 
Birdenbire dedim ki: 

göz yaşları içinde bir boynuma sarılı

şı vardı ki hAla unutmam .• Bir gün de 
İspanyada intihara karar verdim .. Tam 
o esnada, setir Yalıya Kemal, hwr gi· 

bi yetişti.. TeşebbUstlmü tehir ettim. 
Fakat tesadüfen beni o kadar neşeli 

yerlere götürdü ve hoşsohbetile benli· 
ğimi öyle bir nıkbin ha.va içine soktu 

ki, bir da.ha intihan aklıma getir
medim.. 
Dostlarımdan biri: 
- Aman, öf: - dedi. · Böyle şeyleri 

ne derneğe konuşuyoruz .. Başka laf mı 
kalmadı .. 

Ben, davrandım : 

- Gevezeliği kökünden kesip azıcık 
çahşmağa. gitsem daha iyi eöerim .. 

üst kattaki odama çıktım.. Fakat 
her şeyden evv~ı. ötemi berimi yerleş
tirmek fikrine kapıldım.. Kitaplarımı 
yeni yaptırdığım etajer kütüphanenin 

raflarına. dizdim ... Şumenimin içine bir 
tertip verdim .. Kfığıtlarmıı ta.mü et

tim. ''İyi ki lstanbuldan bu defterleri 
k!ğıtlan, mUrekkepleri bir senelik 

toptan almışım .. - diye dUşUnUyordum. 
Yoksa, burada bulabilir miydim, bula
maz mıyd~ Allah kerim!,, Mesela 

işte, bir kiloluk şişeyle stilo miirekke
bi .. Bir de yarım kiloluk kırnnzı mü

rekkep .. Onları hep şöyle şimdilik du
var kenarına koydum.. Sonra, buyük 

ansiklopedilerimi yerlerine sıralamağa 
b~Iadım .. 

Afıl .. 

Ne de sakarım, yok mu hani.. t~te, 1 
koca ciltler yere yuvarlandı.. Kaldır
dım.. Yine yerlerine koydum .. 

O esnada a.5ağıda bir çığlıktır kop
ltı .. Herkes yuka.n koşuşt!yor .. İsmimi 
ı..,.;rını •Jv• hu.. Duuh kntann.. Ne ul~ 
du ? .. Bir şey anlamağa imkan yok. .. 

Kapının kanadı, ardına kadar ar.ıl
dı .. 

- Ne yaptın?. Ah ne yaptın? .. Ca
buk sargı .. Oksıjene ! .. Doktor .. - d"ye 
hay~ryorlar .. 

"- Ne yaptım?,, diyorum .. 

Şaşkınlığıma payan yok . ! 
- Haydi kendine acımadın, bize.de 

mi acımıyorsun? 

Bileklerimi yakaladılar .. 

- Kanın akmasına mani olmalıyız 
doktor gelinceye k:ı.dar.. Ah kuş be
yinli.. 

Birdenbire, ellerimin kıpkırmızı kan 
içinde olduğunu görüyorum.. Sahi ... 
Bu da ne acaba? 

- İki bileğini de mi kestin? - diye 
soruyorlar. 

İşte o zaman meseleyi anlayıp bir 
kahkaha koyuverdim .. 

- Kitapları diişürmüş;tüm .. Yerdeki 
kırmızı mürekkep §işesi devrilmiş ya
hu . Ansiklopcd !erimi kaldırırken el
lerime bulaşm·~ .. 

* • • 
Meğer, tavandan a.sağ?ya, masanın 

- Maamafih, insan baza.n şeytana beyaz örtüsüne kırmızılık damlamış .. 
uyar! .. Mesela ilk gençliğillmde, ba.ba- Onlar da, deminki intihar mevzuundan 

mm mezarına giderek orada tabanca kendilerini kurtaramayıp korkunç şey. 
Ue kendimi vurmalc fikrine ben de ka- ler konuşmakta devam etmi§lermiş .. 
pılmı§tnn .. Her şeyi tama.maldım .. Bir Y esenin,in duva.ra kanile tiir yazması 
hatırat defterim vardı.. Ona, blltUn ve tavandan kırmızı mürekkep dan Ja
düşünocleriml yu.dını .. Sonra, meşhur maaı raıip bir tevarild husule getir
Kamil paşanın oğlu Nazımın bir dave- miş.. Akıllan hatlarından oynamış ... 
tine gittim .. Eğlendim, ho§ça vakit ge- - Ya.bu! Görmediniz mi, sizden n~
çirdim .. Bunu kendi kendime bir veda sıl neşe, nikbinlik ve hayatiyet içinde 
~yaleti addetmiştiın.. Metin bir halde ayrıldım.. Bu haleti ruhiyedeki bir 
tasavvurumu kuveden fiile çıkaracak- adam intihar eder mi? 

tnn.. ''N~ıl olsa aile kabrimize beni Hıçkırarak etrafımda 
gömecekler.. Kendiliğimden oraya gi- lardı: 

dolaşıyor 

deyim de kimseye fazla külfet olma- - Ne bilelim? .. Hani, 0 gUn de Na· 
sın!,, diye dilşünilyordum.. Fakat, ga- zan lUmilden çıkarken de neşeli ha
rip tesadüf, meğer dostum Ali MU.ker lin varmıt ya.. tnsanm ne düşUndüğü 
rem yatak odama serbestçe girdiği iç:n belli olur mu? .. 
hatn-a.t defterimi okurmU§. Yine oku - -----------
:tıu.q .• Tasavvurlamnı anneme haber 
ve!"!nı§ .. 

&n, Nazmı Kdmilden çıkarken "sen 
deli misin! Bizl çıldırtacak mısm ?,, 
diye ~nUınU kesmezler mi? .• Annemin 
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Vazan: Niyazi Ahmet 

402 sene evvel bugün 

müjde get·ren Padişaha 
Alemdara beşyüz altın 

hediyeden başka koca bir 
sancak beyliği ihsan edildi 
Osmanlı tarihinde en çok ne idam, ne 

isyan ne de azil var, bunun yerine 
lbsrın, dua ve devlet kuşu 

- Osmanlı tarihinde en çok göze 
çarpan şey nedir? 

Diye bir ıual sorulsa, az çok tarih o
kumu§ olanalr birkaç cevap verebilir
ler: 

-İdam .• 
-İsyan ... 
- Azil.. 
Ve saire ccvaplanm verirler. 

Gerçi bunun bir statistiği yapılmış 

değildir. Bütün bir ömür, altı yüz bu 
kadar yıllık tarihi didik didik ederek ba 1 

zı statistikler çıkarır, fakat buna lüzum 
gömeden !diyebiliriz ki, Osmanlı tarihin 
de en çok "ihsan, dua ve halk tabiriyle 
devlet kuşu,, vardı. Bu devir tarihin her 
safhasında bunlardan birine rastlarsınız. 

Burada bir vaka ile buna işaret ede 
ceğiz: .. . . 

Padi~ah Süleyman İstanbulun muha
fazasını bir sancak beyine küçük Asya
nın muhafazasını da Saruhan valisi ~eh
zade Mustafaya bıraktıktan sonra !rana 
hareket etti. 

Konyada Celadeddini Ruminin tUi
besini ziyaret etti. Padi§ah Seyitgazi 
İshalon kabirlerini ziyaret etti. Veziri 
de Seyit Battalın Erzurumda ıeyh Ebu 
azamı İbrahim p;ışaya Erciyesten Emir 
Mehmet vasıtasiyle krymetli hediyeler 
gönderdi. 

Süleyman, TeorizC!e bliyük oir tan
tana ile .k•Jlı~ndl. Kurulan bı.iyük bir 

divanda scraskere, beylcrbeylerinc, ağa
lara. defterdar İskendcr Çelebiye, reis 
Ce151 zade Mustafa Çelebiye, nişancı 

Seydi beye teşrif hil"atleri verildi. Padi 

sahın haııısa askerelrine, yeniçerilerr. 

s;pahilere adam başına bin akçe, yahut 
yirmi duka ihsan edild.i. İran ~ahı Tah
masb' dan kaçan Mehmet bey, Şahrih 

beyin oğlu ve İran ümerasından diğer 

beı kişiye hil'at, kavuk ve kendilcrinı 

geçindirecek para ihsan edildi. 

Veziri azam, bu esnada Bağdada 

girmitti. Padiph, bu zapt müjdeıinı 

getiren adama beJ yüz altın ile o zama· 
nın varidatı ile üç yüz }):.n akçe veridi. 

1534 yılı 31 ilkkinun günil, 402 sene 
evvel bugün. 

İhsan ve hediyeler devam etti. 

Veziri azam yirmi bin altın aldıktan 
başka tahsisatı Mısır varidatından ve-

tilmek üzere ve bir misli daha arttırıldı. 
Bundan sonra kurulan divanda beylcr-

beyleri, beyler, ağalar padiıaiıın elini 
üpmek §Crefine nail oldular. Hepsine 

birer terakki verildi. Yani her birinin 
başına maruf tabiriyle birer "devlet 
kuıu,, kondu. 

Birkaç satır daha devam edelim. 

ReisUlküttap olan Mustafa Çelebi ni 
pncılığa yükseldi ve has'dan kendisine 

yüz seksen bin akçelik, yahut üç bin 
altı yliz altınlık bir malikane, kendiıinin 
eski yerine gelene de elli bin akçelik, 
yahut bin dukalık, tezkereciye on sekiz 
bin akçelik, yani Uç yüz altmıt altınlık 
malikane tahsis olundu. 

işte bir sefer ve tasa bir müddet zar 
fındaki ihsar.lar ... 

Mühim ilan 
TUrk Anonioı Elektı·lk Şirketinden: 

Erektrik Şirketi, memurinin 1936 senesine ait "yetil" renkte ve 
mustatil tekilde hüviyet kartlarmm t lkincikinun 1937 den itibaren 
iptal edilerek 1937 senesi için muteber olmak üzere "pembe" renkte 
ve "mustatil ,eklinde" kartlarla tebdiledileceğini muhterem mütterile· 
rine bildirir. 

MezkUr kartların bat tarafında !İrketin ünvanı yani ''TÜRK 
ANONiM ELEKTRiK ŞiRKETi" ve eğri olarak 1937 ibaresi yazı
lıdır. 

Bu e'Vsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık adde
dilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmalıda. Şirket, müıterile· 
rin itbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeler için her mes'uliyeti şimdiden reddeyler. DlREKTORLÜK 

- . • "~ .. '. 'l . . . . 

• • • .._ ' ·• .. • .• • • a ... • • ' - .... " .. 
~1·· im ilan 

Istanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve 1 eşeb
büsatı Sına11Je 1ürk Anonım Şırkelınden. 

lıtanbulda Hava Gazı ve Eleknk ve T efCbbüsab Smaiye Tür 
Anonim Şirketi memurinin 1936 senesine ait "kül" renkte ve "mus
tAtil" şekilde hüviyet kartlannın 1 lk"ncilcanun 1937 den itibaren ip· 
tal edilerek 1937 senesi için muteber olamJ, üzere "turunç" renkt 

ve "muatntil" şekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem miııteri
lerine aneder. 

MezkUr kartların ba~ tarafında §irketin ünvaru yani "IST AN
BULDA HAVA GAZI VE ELEKTRiK VE TEŞEBBÜSA Ti Si· 
NAIYE TORK ANONiM ŞlRKETl" ve eğri olarak 1937 ibaresi ya 
zıhdır. 

• Bu evaafı muhtevi olrmyan kartlar usulüne gayri muvafık adde· 
dilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmalıd3'. Şirket, müfterile
rin itbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeler için her mes'uliyeti 'imdiden rcddeyler. DiREKTÖRLÜK 
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EflAnide Çek arazisine dair 
Almanların iddiası 

(Ba§ tarafı 1 incide)} 
den ilerlemesine engel olduğu iddia edil 1 
mektedir. Çekoslovakya bir Alman ta-İ 
2.rruz ihtimali mevcut olduğu yolunda• 
ki riva) etlerin çoğaldiğt şu günlerde 1 
muahedesile Çekoslovakyaya verilmiş 

bir Alınan gazetesinde Çikan bu yazı Çc
koslovakyada büyük bir heyecan uyan
dir. YaZI şudur: 

Versay muahedesile Çekoslovakyaya 
verilmiş olan istiklal Ren ve Tuna gibi 
büyük nehir yollanmn serbest münaka
latına ve Almanların ekonomik birliğine 
mani teşkil etmektedir. 

Orta Avrupanın müteaddit yerlerini 
i~gal eden 80 milyondan fazla Alman 
vardrr. Binaenaleyh şöyle bir sual soru
labilir: 

6,5 milyon Çekin - Slovaklar onlann 
arzulan bilfifma siyasi müttefikleridir. 
80 milyonluk biT memleketin rahatım 
bozmağa ve serbest bir şekilde tekamü
lüne mani olmağa hakkı var mı':ir? 

Çek1Cl', csıl memlekelteri olan Bohem 
ya ile merkezi Pragın Almanlarla çev· 
rilmiş bulunduğunu ve mukadderatları· 

run Almanlarla iyi komşuluk ctmeğc ve 
iyi g~inmeğe bağlı olduğunu galiba 
unutuyorlar. 

Tabiat bile Bohemynnm mukaddera· 
tmm Al.manlann elinde olmasını istiyor 
Binaenaleyh Çekler eczasız kalmadan 
tabiata karşr gelemezler. 

Bugünkü Çekoslovakya Bohenıya 

üY.erinde hi~bir hak iddıa edemez. Çek

lerin, bu en eski Cermen toprakların
dan miras kalan yerler ilzerinde hiç
bir haklan yoktur. 

Bohem.yayı Alınanlar koloruı.e et -
mi§ler ve o topraklan onlar :işlemişler 
dir. Bugiln bile demografik noktai na
zarmdan Alman olan Bohemya.da çek
lerin hiçbir hakkı yoktur. 

Almanya Çekoslovakyaya ancak zor 
balıkla. ilhak edilen bu ülkede yaşamak 
ta.dır ve ç.ek hudutları iı;ine girmiş bu
lunmaktadır. Fakat, Çeklerin bugünkü 
hudutlarını muhafaza etmelerine im -
kan yoktur. 

'üç tarafı Almanlarla çevrilmiş olan 
Bohem.yada. Almanların çok iyi bir va
ziyette bulunduklarını Çekler unutma
malıdırlar. 

Tabiat ve tarih Çeklerin biraz dahn 

Avusturyada 
Kra~~ ğın iadesi 
Artık hir formalite 

ha iuc geldi 

makul hareket etmelerine sebep olma
lıydı. 

İçinde birçok Alman bulunan bu mın 
takayı hariçteki Almanlara karşı mü
dafaadan aciz olduklarını çekler idrak 
etmeli ve Almanları ümitsizliğe sevket 
mekten sakınmalıdırlar. 

Çekler, Bohemyanın müteaddit defa
lar fethedildiğini ve kati zaferin daima 
bu kalenin içinden elde e1dilmiş olduğu

nu unutuyorlar mı? 
Çek devleti, Almanyanın vücuduna 

girerek kanını emen bir kurda benziyor. 
Ve sırf Fransanın şarktaki müttefikle
rini müdafaa için, kismı azamı Alman 
topraklanndan müteşekkil bulunan bu 
devlet Almanyayı tehdit ediyor. 

İşte tarihin Çeklere vermiş olduğu 
vazife .. Fakat işin en feci tarafı, birçok 
Almanların bile, Çeklerin ekseriyeti Al
manlar teşkil elden bu bereketli toprak-. 
lar üzerinde parazit gibi yaşadıklanm 

ıdrak etmemeleridir.,, 

Yllbaşı 
r Ua11 t<ırnı ı l ıncide) 

yaptıkları toplantılarda geçirecekler
dir. Otellerde, gazinolarda, dans yer' 
lerinde masalar tutulmuştur. 

Vesaltl nzıkl!yed~ ıtlve 
sefertır 

Bu münasebetle Kadıköyden, Bo· 
ğaziçinden Beyoğlundaki eğlence 
yerlerine gelecek olanların dönebil
meleri için gece vapur seferleri ter
tip olunmuştur. 

Şirketi Hayriye gece saat 2,5 da 
köprüden iki vapur kaldıracaktır. 

Bunlardan biri Anadolu, diğeri 
Rumeli sahilindeki iskelelere uğrıya· 
caklardrr. 

Akay da gece saat üçte köprüden 
bir vapur kaldıracaktır. Gece ikide 
Kadıköyden de köprüye bir \;apur 
kaldırılacaktır. 

Devlet demiryollan Haydarpil~a 
hattında 24,45 vapurunun yolcuları
nı almak üzerc.Rendiğo kadar bir 

tren kaldırılacağı gibi üç vapuru için 
de bir tren hazırlanmı§tır. Bu da 
değişiklik yapılmamıştır. Son tren 
Pendiğe kadnr gidecektir. 

Şark demiryollarınm tarifesinde 
1O,1 S tedir. Bununla beraber oto

büsler gece geç vakte kadar Bakır 
köye kadar işliyeceklerdir. 

Tahtnlz açık oısun l 

Yılbaşı tayyare piyangosu bu ge
ce saut sekizde Beyoglunda Asri si
nema binasında çekilecektir. 

Viyana 31 (A.A.) - Arşiduk Otto Bu sene yılbaşı piyango~una far 
de Habsburg, yeni sene miınasebetile, la rağbet olmuştur. Dün hiç bir bayi
kcndisinc hemşerilik hakkı vcrrnicı olan de bilet kalmamıştı. Ancak bir iki ki- 1 

1500 Avusturya komününe bir beyan- şi evvelce alıp sakladıkları biletleri 
name göndererek programını izah et- birer, ikişer lira fazlasına satıyorlardı. 
ıniftir: En büyük ikramiye yarım milyon li 

A~idük, dahili ve harici sulhu iste· radır. Bundan başka 200 bin, 1 50 
mektedtr. Kendisi ~ift!:ilere yardım ede- bin, 100 bin, 70 bin, 60 bin, 50 bin, 
eek, işsiz1ere muavenette bulunacak ti· 30 bin, 20 bin, f 5 bin liralık ikrami
careti ve sanayii himaye edecektir. yeler vardır. Ayrıca 400 bin ve f 00 

Ar§idülC mecburi askerlik hizmetini bin liralık iki miikafat vardır. 
"Ye imparatorluk an'anesinc tevfikan bir " ... ,,. 
ordu ihdasmı ta~ip etmektedir. 

Bu ordu, Avusturyayı bütün harici 
taarruzlara kar§ı muhafaza edecek kabi
liyette olacaktır. 

Deniz silahları 
yarışı 

Gene şiddetlendi 
Yakında nihayete erecek olan 

deniz anlaşmasından sonra büyük 
bir silah yarışının başlryacağı anla
şılmLtktadır. 

Bilhassa Amerika 35000 tonluk 
iki sınıf harp kruvazörü inşa ettire
cek ve Filipin adalarında tahkimat 
yapacaktır. 

Okuyucularımızın yeni yılmı şim 
diden tebrik eder, bu geceyi ve bütün 
!leneyi neşeli geçirmelerini dileriz. 

Yugoslav Bul
gar anlaşması 

Belgrat, 30 (Avala ajansı) -
Bulgar - Yugoslav dostluk paktı habe 
rinin dost memleket matbuatmm bir 
kısmında yol açtığı tefsirler Yugos
lavya siyasi mahafilini hayrete düşür 
müştür. 

Bu paktın Yugoslavya dostların
dan bazılarım niçin endişeye düşüre· 
bildiği mezkur mahafilde anlaşılamı
yor. Ehemmiyetle kaydolunduğuna 
göre bu paktın ilk tesiri bilhassa da

ha geçen senelere kadar sulh için en 

Köy odasında 
yayhm ateş 
Bir kadın öldü, 

bir çok yaralı var 
Eflani 28 (Hususi) - Eflani nahiye

sine bağlı Yalacrk köyünde bir cinayet 
işlenmiştir: 

Köy odasında yirmiden fazla köylü 
erkek otururlarken çocuklar arasında en 
güçlüsünü meydana çıkartmak üzere 
bir güreş tertip edilmiştir. Son olarak 
gtireşen Hasan, emanetçi Şabamn oğlu 
Ahmcdi yenmiş, birinciliği kazanmiştır. 

Yenilmek Ahmedin gücüne gittiğin

den tabancasını çekip odanm bir köşe
sinde ldiğer çocuklarla konuşan Basa
nın üzerine doğru bir el ateş etmiştir. 
Kurşun Hasana isabet ctmemi§se de 
çocuk çok korkmuş. köy odasınd2n fır
layrak evine gidip başından geçenleri 
annesine anlatmıştır. 
Oğlunun büyük bir kazadan kurtuldu 

ğunu öğrenen annesi hemen evden fzr
layark köy odaSJna gitmiş, orada otu
ranlara haykırmrştır: 

- Çocuğumu güreştiriyorsunuz. Son 
ra da üzerine tabanca sikılmasına mü
saade ediyorsunuz. 

Bu yaptığınız doğru 'değildir. Sizi 
jandarmaya şikayet edeceğim. 

Köy odasında bulunan Ahmedin ba
hası emanetçi Şaban ve diğer oğlu Ka
mil kadına şöyle cevap vermişlerdir: 

- Buradan git terbiyesiz kadın 1 Şim
di kalkarsak seni ayağımızın altında pa
ram parça ederiz 1 

Haksız olmalarına rağmen baba oğu
lun zeytin yağı gibi suyun üstüne çık· 
malan köy odasmda oturan ~ekerci oğ
lu Rızayı sinirle :lirmiş: 

- Yahu hem haksızsınız. hem de 
faıla ve lüzumsuz sözler söyliyorsunuz. 
diye söylenmiştir. 

Baba oğul kadını bırakrp Rızaya: 
- Deli 1 Sen kim oluyor da söze ka

rışıyorsun diyerek ayağa kalkmışlar ve 
Rızayı dövmeye başlamı~lardir. 

Rıza da mukabeleden geri durma
mxş, bu arada hatip İbrahim: 

- Deli Rız.a ! Sen her şeye karışırsın. 
dayak ye de aklın başına gelsin diye 
bağırarak baba oğlu tefçi ctmi~tlr. 

Köy odacı karışınca oturanlar dışarı 
fırlayıp C\•lerinc kaçmişlardır. · 

Odada kavgacılarla birlikte Arap E
min, dolma Ali deli Emin isminde üç 
kişi de kalmış, iki taraf olan bu adam

lar tabancalarını çekip rastgele atmaya 
başlamışlardır. Birkaç dakika içinde 
yetmiş kurşun atdmıştır. Kavgacılar bir 
ara odadan dışarı çıkıp meydanlda silah 
atışirlarken çıkan kurşunlardan biri dol-

ma Alinin bacağına, diğer bir kurşun 
-silah sesine koşan hatibin kansI Kezba
na, bir başka kurşun da Rızaya saplan
mıştır. Emanetçi Şaban ile oğlu Kamil 
de ağır surette yaralamm~lardrr. 

Kavgacdann yaralanmaları üzerine 
vaka yatışmış, biraz sonra müddeiumu
mi nahiye müdürü, jandarma kumanda
nı gelerek tahkikata el koymuşlardır. 

Yaralıtar4dan Kezban yapılan ameli
yata rağmen iyileşememiş ölmüştür. 

Rızanın babası İstanbulda ekmekçiler 
cemiyeti reisi Ahmet Rızadır. Vakadan 
babası telgrafla haberdar edilmiş. Ah· 
met Rıza buraya gelmek üzere yola çık
mıştır. 

Şabanın da damadı lstanbulda Çarşı
kapıda tatlıcı Mehmettir. O da dama
dına telgraf çekerek kendisini köye ça
ğrnruşttr. Bakalım ne olacak? 

Bir işçi kızını 
yaraladı 

(Ba.; tarafı 1 incide) 
nmda Neriman isminde bir kadın 
dün gece yemek yerken Ekrem is
minde bir tanıdığı sarhoş olarak dük
kana girmi~. Nerimanı adamakıllı 
dövmüştür. Kebabcı kavgaya mü-

dahale edince sarhoş Ekrem dükkan
daki tabakları kırmış, masaları devir
miş, kaçarken yakalanmıştır. 

Ayrıca üç tayyare gemisi on bir 
huvazör, altını§ üc torpito 18 dPniz
altı gemisinden mürekkep 288,2 f 5 
tonilatoluk bir seri ,gemi yeniden tez 
rraha konulmuştur. 

ziyade tehlike arzeden Avrupanm ---------------
bir kısmında muahedeler tadilciliğini 
ortadan kaldırmak olacaktır. 

Yani bir r;tenlzalh gemisi BAY AN lutfen son sayıfadaki 

Şark Demiryolları yarı 
devlete 

- Niya.zi Ahmcdin kollcksiyo>ıunda.n 
Sirkeci gannın 46 

Devlet tarafından satmalınan Şark j 
demiryolları bu gece yansından iti-1 
baren devlete intikal etmiş olacaktır. l 
Bu şekilde "Devlet demiryollan 9 üncu 1 
işletme Avrupa hattı müdürlüğü,, fa
aliyete geçerken şirketin bUtün memur 
lan da denıiryolları memur kadrosuna 
alınmış olacaktır. Halen şirkette bult: 
nan 11 ecnebi memurdan yalnız ~irket 
müdürü Paskal derhal ayrılacak, diğer 
e<:nebi memurların vaziyetleri bilahare 
tayin edilecektir. 

Esasen bu ayın on beşindenberi şir
ketle devlet demiryollan. haltı müşte
reken idare etmekteydiler. Bu geccya
rısmdan itibaren ise şirket erkanının 

imza saL-lhiyeti tamamen kalıdrılmak
tadır. Yalnız merkezde ayrılacak bir-

• 
geçıyor 

8ene cvı,-elki 7ıali 

kaç odada şirketin tasfiye heyeti ~ 
hşacaktır. 

Yarın sabah ilk devlet treni Sirk 
den kalkarken büyük merasim yapıl 
cak vali ve belediye reisi şehir nam 
na bir nutuk söyliyecektir. Bund 
sonra tren gardan istiklal marşı i 
ayrılacaktır. 

ed kule fahrlk~•t'1da t·zahUr 
Hattın devlet eline geçmesi mün 

betiyle - yarın tatil bulunacak olan 
Yedikule fabrikasında büyük tezahü 
rat yapılmıştır. İşçiler Atatiirk, 1sm 
İnönü ve Nafıa Vekili Ali Çetlnkay 
nm birer resmini atölyeye asmışla 
tezgah ve tamirde bulunan lokomoti 
Ieri bayraklarla süslemişlerdir Bütil 
işçiler sonsuz bir sevinç içindedir. 

Memleketin bir ihtiqacına 
cevap 

(B<l§ tarafı 1 incide) ve yalnız bir kazanç mevcut olduğu 
mı yaptıklarını, bütiin manasiyle nu, eminiz ki siz de tasdik edeniniz. 

ne§riyattan ibaret olan a-azetenin HABER 
Pvleviyetle yar:lhil .. ro(iini, -.A..r .. 

hatırlabnaktan ibarettir. 

Kaldı ki, gazetemizin hazırladı 

ğı dersler, şimdiye kadar tecrübe e-ı 
dilmiş bütün metodlann uzun uzun 
tetkikinden sonra, en kolay, en pra-I 

tik, en az yorucu, hatta istemiyerek 

öğrenilecek §Ckilde tertip edilmif tir. 

Şunu habrlah!ıak isteriz ki, bun 

dan birkaç sene evvel, gene gaze· 
temizde lisan öğretmek gayesiyle te 

ıebbüslere girmiş, fakat vesait nok

sanından teşebbüsümüzde an

cak kısmen muvaffak olmllftuk. O 
zamandan burrüne kadar geçen 

müddet zarfında, sessiz, fakat sebat
lı bir çalııma ile tecrübe ve tetkikle

rimize devam ebniştik. itte bugün, 
tamamen hazırlanmış bir vaziyette 

okuyuculammzm kartıama çıkıyo-

ruz. 
Hem esasen, her gün gazetemizi 

alıp günün havadislerini, hemen bü

tün diğer gazetelerden evvel bizde 
okwnuyor musunuz? Bundan sonra Amerika da son günlerde denize indi
da ayni tekilde devam etmekle bera-

1 
ı ilen bu muhribe Amerikax:t ispanyr.i 

her, size, üstelik, §C>yle bir göz gez- harbinde bir amiralm bayrak geınısın.e 
dirmekle bir yabancı dil öğrenmek! ku~an:ia ct~iş ~l~n yüzba~ı Çarls Grı
fırsatmı da veriyoruz. Bunda ancak dcyın adı verılmıştır. 

ltalyada yeni bir denizaltı gemisi 
suya indirilmiştir. Bu seride gemi
lerin beşincisini teşkil eden bu deniz
altı gemisi altmış metre boyunda o
lup 650 tonilatodur. 

Kardeş Bulgar milleti ile daha sr 
kı bir dostluk istiyen Yugoslav efkan 
umumiyesi nazarında bir Bulgar -

Yugoslav dostluk ve ademi tecavi.iz 

GÖZEN krem rekltımmı okuyunuz! Büyük lıir kalabalığın alkıştan aras;nda Brezilyanın devlet merkezi sokak-

muah~.desi Balkan sulhu için yeni bir ••••••••••••••• 
garanti teşkil edecektir. 

larından geçen Ruzveltin otomobilini makineli tüfeklerle mücehhez motosikletli 
asker takip ctmiıtir. Şehirde kıaa bir müddet kaldıktan sonra pan Amennrı 
konferansını açmak üzere Buenos Ayres gitmiştir. 



Kayak sporu 
iki antrenör getirtildi - Yüzlerce 

kişilik bir muallim kafilesi 
Kurban bayramında 
Uludağa gidecek 

Kış ve kayak sporla
rmm memleketimiz
de yayılıruisı için A
VUsturyadan iki mu 
alli.m davet edilmiş -
ti. 

Bu haftaki 
lik maçları 

T. S. K. l taııbul Futbol Ajanlığından: 
2/1/937 cumarte3'1, yapılacak maçlar. 

Taksim stadı: 
Vefa • Galata.saray B taknnlan sa.at 13,~ 

hakem Feridun Kılıç. 

Gtlneş - Fenerbahçe B talamları saat llS 
hakem Saminı Talu. 

Şeref stadı: 

Hilal - tstıınbulspor B t;akrmları saat 13,20 
haltem Rıfkı Aksoy. · 

Beyokz - Beşiktaş B takımları saat US ha. 
kem Tahsin Özsöz. 

3/1/937 pazar, yapılacak maçlar 
Taksim stadı: 

Kaamıpqa - Dog-a.nspor saat 11 de hakm 
Muammr. 

Vfa - Galalas&rlly saat 12,45 hakem Ah

met Adem. Yan hakemleri Bahaeddin ve 
Ekrem Ersoy. 

Gtlneş - Fenerbahçe saat 1',30 hakem Sa. 

di Karsan. Yan hakemleri Samlnl ve Feri
dun. 

Şeref stadı: 

Karagümrük - Davudpaşa saat 11 hakem 
Adnan Akın. 

Hilal - tstanbulspor 114at 12,45 ha.kem Şa. 

z1 Tezcan. Ran hakemleri Rıfkı Aksoy ve 
Tahsin ÖZ/JÖ:ı:. 

Beykoz • Beşiktaş saat l:?,45 hakem NL 

hat Bekd!k. Ya.n hıı.kemlerl All Salt ve Ta... 
nk. 

Not: Fenerbahçe stadı direnaj ameliyesi 

yapılmaktn olduğu bugünlerde yağan kar 

ve yağmur dolayıslle tamamJle bozulmuş 

olduğundan 2 ve 3/l/P31 tarihlerine teaadUl' 
erlcn cumartesi ve pazo.r günleri o 11U.ttak1 

lik maçları tehir CdilınJ§tir. 

Ha!kevi 
Basketbol 
turnuvasını 

lia:ns Marten, Kark 
Bari isimli iki A
vusturyalı dün §clı
rimize gelml§ler ve 
vali Muhiddin Üstün 
dağla görüşmüşler -
dir. Mütehassıslar ev 
vela elli çüt belediye 
yirmi çift İstanbul 
maarif müdürlüğü, 
yınni çift Manisa vi
Iayeti, yirmi çift 
Bursa vilayeti ve iki 
çift de Çorum vila
yeti hesabına kayak 
yaptıracaklardır. 

Bundaıı baş1m İstan
bul maarif müdürlü 
ğü, ilk tedrisat mU
fettişlerinden üç ki -
§iyi şeker bayramın 
da. Uludağdn tetki -
kat yapmak üzere 
göndermişti. 

Müfettişler hazırla -
dıkları raporu maa · 
rif rnüdürlUğüne vermişlerdir. 

j Galatasaray kazandı 
cek ve önUmli7.dekl kurban bayramın-

Dağ sporlarının muallimler arasında 
yayılması maksadiylc bütün ilk ve or

ta mekteplere birer ta.mim gönderile-

da birkaç yüz kişilik muallim kafilesi 

Uludağa çıkarak dağ kayak sporlan 
yapo.caklarfur. 

Atlı spor Bursa stadı 
müsabaıkaDcaıro Yeni te~lsata ilk 

yapo8uycır baharda başlanıyor 
Beyoğul Halkevinden: Bursa stadyomunun büyütülme· 
1 - l:.vimizde atlıspor kolu açı- si ve yeni spor yerleri yapılr.~nsı ka· 

Iacaktır. Bu sporu evvelce yapmış rarı önümüzdeki ilkbaharaa tatbika 
olup da tekamül ettirmek istiyen - başlanacaktır. 
lerle bu spora yeniden başlamak isti-
yenler kabul olunacaktır. Evimize Stadda: iki tenis sahası, bir spor 
miir:ıcaat etmeleri. evi, Basketbol ve veleybol sahaları, 

z - Bu spora ait elbiseleri ken- atı§ poligonu, yeni bir pist yapıla • 
dileri hazırlıyacaklardır. caktır. Bunları, Ankara stadyomu 

Üniforma: Siyah çizme, siyah 
kilot, kırmızı ceket, beyaz kravattır. nu yapmış olan Viyeti Viyole yap

tıracaktır. 
3 - Atlısporu idare edecek mü- ---------------

tehassıslar derslere hazırdırlar. Bu 
kola atiyle iştirak etmek istiycnler 
derhal kaydolunacak ve müsabakalar 

J_çin yeti~tirileceklerdir. 

Avrupa da 
futbol 

Llk maçları 
.A.vrupada son hafta şampiyona maç 

larmm neticeleri şunlardır! 
ALMANYA 

Vormltia 1 Velsba.den O. 
Milnih 2 Ba.yern Münih O. 
Schveifurt. 4 Nurcnberg 2. 
F. C. Nurenbcrg 2 Cobourg O. 

1TALYADA 
Fiorenlina 2, Roma.. 
Na.poli 2 Ambrosinna 1. 
J'uventus 4 :Milan 3. 
Genova 5 Novnra 1. 
Bolongne 2 Triestina 1. 
La.zio 4 AJessnndrin O. 
Torino 6 Bari 1. 

fSV1ÇRF..DE 
La.u..,c::annc 3 saıe o. 
Benıe 1 Young Boys O. 
Young Felov 4 Bienne O. 
Servette 3 N ordsten 2. 
Lugano G St. Ga.lle O. 

BELÇ!KADA 
a3el.çika likinde 15 puvanla Brüksel 
futci gelmektedir. 

Kuleli lisesi 
Sporcuları Borsaya 

gidiyorlar 
Askeri liseler arasında yapılmak

ta olan futbol, güreş, boks, voleybol ı 
hentbol ve atletizm gibi mühim şu
belerini muvaffakıyetle ba~ran Ku
leli lisesi sporcuları Bursaya gide

cek ve orada müsabakalar yapacak· 
lardır. 

Beyoğlu Halkevi tarafından ter
tip edilmiş olan Basketbol turnuvası 
nihayeti nmiş ve birinciliği Galatasa
ray takımı kazanm1Ştrr. 

Halkevi Spor Komitesi, bir tur· 

nuva daha yapmağa karar vermiştir; 
Yeni turnuva üç katagori üzerine ya
pılacaktır. 

Serbest güreş 
Fransadaki müsaba
kalar heyecHnlı bir 

safhaya girdi 
Fransa serbest güreş şimplyonluğu 

mUsabakalarırun en enteresan maçları 
bu hafta içinde yapılacaktır. Bu gece 
karşılaşacak olan çiftler arasın da Rus 
Kola Kıvıryani ile İsveçli Malm berg ve 
Fransız Mike ile Bulgar Karayanof 
maçları vardır. 

Bulgarla Fransızm çetin bir müsa
baka yapacakları ümit edilmektedir. 
Bizce en mühim karşılaşma muhakkak 
ki İsveçli ile Rusunki olacaktır. 

Malfundur ki İsveçli Malm.bc:rg ge
çen haf ta Türk Mehmed Arife mağlQp 
olmuştu. Eğer bu hafta Rusa da yeni
lirse şimdi Paristc en ilerde olan Kıvır
yaninin M:ehmed Arifle çarpışması la
zımgelecektir. 

İsveçli Rusu kazantrsa. Mehmed A
rif doğrudan doğruya şampiyonlarla 

karşılaşmak hakkını kazanmış olmak
tadır. 

t'Ynt~ St. GüloLc;e lldnci, ~rschot 
~ Antverp dördüncü, Brugeois 
~ ... ~kr. 

.Uaııcoer - Bu kıar~rndah,-i, ~ ke1inı.c söy1eyip in._~ıı o1dtığwnu ispat 
6tımeZBe giire§çimıin buınımla 1oar§1~7'1ı<18Wı ntüsoode edem~Jeccffem, 

Serbest güreş dünya 
şampiyonları arasına giren 

Miço Sarandos 
Sekiz ay evvel 
Nevyorka nasıl 

Kurtuluştan 
gitmişti ? 

Profesyonel serbest güreş müsaba
kaları, Amerika halkım en ziyade ala
kadar eden sporlardan biridir. 

Haftanın birkaç günü kışın salonlar 
da, yazın da açık havada birçok karşı· 
laşmalar yapılır. Mahoney, Danklof, 
Cim Londos gibi bütün dünyaca tanm- j 

Ifortulu..şlıı pehlivan, arkasında ism,i 
yazılı pcnyuvanl.e 

mış pehlivanların arasıra yaptıkları 

dünya _şampinyonluğu maçtan ise on 
binlerce meraklıya heyecanlı anlar ge
çirtir: Haftalarca da dedikodusu devam 
eder. 

Fakat seyirci; her şeyde olduğu gıoi 
güreşte de yeni simalar görmek arzu
sundadır; hele bunlar §oilrktan gelmiş o-

lursa daha ziyade nazarı dikkati celbet
mektedir. ty~i ıWeş y:ldıdarı bulmak, 
ycti§tinnck, aabınn.zJrkla bckliyen se-

yircilere takdim edebilmek için; bu gü
reşleri organize edenler bir taraftan 
memleket memleket dola...sıomaktadırlar 

İşte bunlardan biri; Amerikalı Mister 
kiru geçen nisanda İstanbula gelmiş-
ti. 

Miçonun gazetemize gÖndcrdiği son 
resimlerinden biri 

götürmek ;çin çah_ştı, hatta m'llt güreş 
takımımızdaki amatörleri bile kandır· 1 

mağa uğraştığı rivayet edilmekte idi. 

Muvaffak olamayınca profesyonelle· 

re müracaat etti. Bu sırada bir tesadüf 

eseri olarak Miço Sarandos ism:ndeki 
bir rum pehlivanını tanıdı. 

Kumkapıda doğmuş, Kurtuluşta bü
yümüş olan Miço, o esnada yani bun-

dan tam sekiz ay evvel Taksim meyda

nında bir garajda çalışıyor, bir taraf

tan da Kumkapı ve Kurtuluş kulüple
rinde güreşiyordu. Yüz kiloyu aşan 

sikletine rağmen şayanı hayret bir, çe· 
vikliğe malik olan, müthiş kuvveti \'e 

muntazam vücudu ile Miço Ame. :kalı· 
nm nazan d:kkatini celbetti. 

Aradığını bulan Kiru Amerika pro-
fesyo;ıcl serbest güreş federasyonuna , 
.Miçoyu gıyaben takdim etti. Ve ora· 

dan gelen müsaade ve pasaportla Sa 
randos Kurtuluştcı.n yeni dünyaya mü 
teveccihen yola çıktı. 

İlk maçını Pariste bir spor hayra 
mmda yaptı, çok alkışlandı. Fransız ga 
zeteleri genç pehlivan hakkında uzu 
yazılar yazdılar. 

Fransadan menecer~yle berabe 
(Bremen) trasatlantiğine binen Miç 
Sarando, kendisi için adeta bir puvason 

davril olan bu lüks seyahatten sonra 1 
haziran 936 günü evyorka vasıl oldu. 
Ve derhal bir talebe gibi derslere baş· 

lattılar. Bir ay mütemadi bir çalışma
dan sonra yeni dünyadaki birinci kar

şılaşması Hayın Alson oldu, Miço mü
sabakanın üçüncü dakikasında rakibini 
yeniverdi. 

İkinci maç: Joc Koks ismindeki bir 
pehlivanla idi. Birçok Amerikalılar, yeni 
güroşç Miçonun Joe Koks ile kal'§Ilaştı
rılmasını doğru bulmadılar, Miçonun 
mağlubiyeti muhakkaktı. 

Sarandos Ameri1:adaki rııüsabakaUJ. 
ruzdan birinde 

Halbuki Kurtuluşlu pehlivan herke 
sin hayreti arasında bu hasmını da mağ
lilp etti. 

Art·k yavaş yavaş nazan dikkati ccl 
bet .. iye başlıyan Sarandos bir İtalyan 
pehlivaniyle tutuştu, gene galip geldi 

- eski nüshalarımızda yazmış olduğu
muz g:bi - bu müsabakadan sonra bir 

suikasta maruz kaldı, yaralandı ve bir 
müddet güreşemedi. İyileştikten sonra 

Spelman, Garivaldi gibi tanınmış pehli
vanlarla karşılaştı, bu iki mühim rakibi-

nin de· yarmı~ar snatte sırtlarını yere ge
tirdi. Kurtuluşlu Miço şimdi dünya ser 
best güreş şampiyonlan arasına girmiş

tir. 
Bu mevk'ini, Kanadada yirmi bin 

seyirci önünde Boris Dimitrief isminde 
ki Rus p~hlivaniyle yapt ğı ve kazandı
ğı müsab::ıkaya meciyundur. 

n :mitrief bundan üç sme evvel Cim 
Londosla güreşirken Londosun kolunu 

kırarak galip gelmişti. 
Am~rikalıların "Tarzan,, ismini ver

dikleri biz:m Kurtuluşlu pehlivan şimdi 

dünya şampiyonlanndnn Polonyalı Ro
bert İvon ile gürc~. c eği için hazırlan
maktadır. 

Kendisıle ı;örü§en Amerikalı gazeteci 
tere Miço Sarandos "Dünya şampi-

yonu olmak için elimden geldiği kadar 
çalışacağım, pek yakında da muvaffak 

olacağımı ümit ediyorum. Şampiyon o
lur o1maz Boğaziçine kavuşmak için der 
hal vatanıma döneceğim.,. demi§tir. 
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-4- Yazan: A. Cemalettin Saracoc;.Iu 
Macera ve aşk romanı -48- Yazan : (Va-Nü) 

BeVrutta ' 'Avniilah,, ın 
şanlı akibeti 

"Avntl!Ah,, ın top menzlli barieine çıkmış 
olan düşman, gemimizin bilhassa top 

bataryasını hedef tutmuştu 

Har~m ağası olduğun için . ağlama kardeşim 
Senm yok ; b~nim de ha var, ha yok .. Çünk · 
bu sarayda bın kadına bir erkek b:le isabe 

Bilh~ssa Şemsettin kaptanın ce· nettin kaptan yaralanarak kurtul- etmiyor. Ben, üstelik nöbetimi atlattım. 
vabı zabıtan ve efradın kuvvei ma- muştu. 
neviyesini en yüksek derec.!ye kadar Uaha ilk isabette cephanelik ka· 
çıkar~~~tı. .. . . ~ısı kapanmış oiduğundan cephane-

Yıgıt T urk denızcıleri, kahbe' lıkte kalan efrat, ücü müstesna ol-
d~şmanın ~eneli ellerindeki sı .... iı.ı m~k üzere boğulmu~ ve bu üç neferi· 
nısbetle ellı defa daha kuvvetli chnu- mız de gemi battıktan sonra, güçbela 
sına rağmen döğüşmek istiyorlardı. tahlis edilmişlerdi. ' 

_ lki İtalyan zırhlı kruvazörü "Av- Artık "Avni Hah,, ın b~ tarafı 
ni ilah,, m beyaz teslim bayrağmrn alev ~lev yanan bir cehennem olmuş
clalgalanmasını beklemekten usandr tu. Nıhayet saat dokuz buçukta süva
!ar verdikleri mühletin bitmesinden ti Şemsettin ka. ~--: "Terki sefine!,, 
evvel, yani saat sekizi elli geçe ateşe emrini vermişti. Süvari bizzat kapor 
başladılar. talardan bağrrarak vazifenin tarr.am 

Eski, fakat cesur ve feragat:.~ olduğunu bildirdi. Bataryada sağ kal
'' Avni llah,. bu ateşe derhal mukabe· mış yiğit Türk denizcileri adeta zorla 
leye başladı. Vakıa attığı mermiler toplarından aynldılar. 
di..:şmana kadar yetişmiyor, yarı yol- Bahıalinin kayıtsız ve düşüncesiz 
da denize düşüyordu. Lakin hayra· kurban etmiş olduğu "Avni llah0 ya-
ğın ~erefi, Türk denizcisinin ölmez vaş, yavaş batıyordu. • 

Geçen tefrikaların hülasası: 
E sir tarlri hacı :Musta!a.nrn yedJ par 

ça.da.n mürcltkep husu::t tilosu İstanbul:ı. 
geliyor. Yolda gelirken bir de Venedikli 
tüccar gemisini esir etml§tir. Ayni za 
manda filoda. bir dtl§es vardır kl, gelin 
gidiyordu. Esir taciri, İstanbul& küçük 
haremağalarmı getiriyor. Bunlar yeni 
hadım edilmişlerdir. İçlerinde yalnız 

SünbUI isminde biri , bu fe1Aketten bir 
mucizeyle kurtulmu!'tur. Bunu yalnız 

Beşlrağa isminde büyük bir haremağuı 
le Sünbillü bilahare kcnd1sine koca. diye 
almak lstiyen sabzk gözdelerden İsveçli 
mlihtedi Havva biliyor. 

lkiQci kısım 
EDmalS t©>~lYI 

O zaman.ki İstanbul çok hareketli 
bir şehir olmakla beraber, sekiz parça 
geminin Marmara ufuklarında görün
mesi yine de dik ·ati cclbetti. Birçok 
insanlar, Kunılcapı sahillerine dökül-

namı için vuramadan vuiulmayı bile Ankara torpitobotunun da deniz 
teslim olmağa na7.aran cana minnet muslukları açılmış ve geminin düs~ 
bilen bu bir avuç kahraman Türk düş man eline geçmemesi için batırılm~
mamnm ateşini cevapsız bırakmıyor sına karar verilmişti. ==========:::::::::=================-
du. "Avni İlah., dan en sonra süvari lerinin canlı bir şehadet vesikası ha-

Ezici faikiyetten istifade eden Şemsettin kaptan ile çarkçı başı çık· Ünde teşhir edilmektedir. 
d.üşman, gemimizin top menzili dı- tılar. Gemi batorken şanlı Türk san- ~ ~ · "' 
şma çıkmış, sabit bir hedefe ateş edi- cağını kurtarmak vazifesiyle tavzif Bu nisbetsiz kuvvetler arasındaki 
yormus gibi bütün ate."ini bahtsız edilmiş olan iki vardabandra schit 0 1- bu harp neticesinde "Beyrut,. un sa
.. Avni ilah,. a döküyordu. duklarmdan, Şemsettin kapt~nın em hil ciheti. bir hayli. hasar gördü. "Av--

Daha ilk mermilerde korvet fena riyle "Ankara., botu zabitlerinden ni ilah., mürettebatından da iki za
lial.!e zedelenmi§ti. Mütevali isabet· mülaznn Tevfik kaptan, düşman S?;C· bit olmak üzere 39 kişi şehit oldu 
lere rağmen yiğit bahriyelilerimiz milerinin ateşi altında yüzerek alev 19 denizcimiz yaralandı. ' 
düşman mermilerine ehemmiyet ver alev yamın ?:orve~...: kadar gitti ve Lakin bu vaka Türk denizcilik 
miyorlar, sonuna kadar mukaveme- bayrağı alarak karaya çıktı. tarihine kıyniettar bir fasıl daha ila-
te azmetmiş bulunuyorlardı... ..Avni llah,, m hu bahtsız, fakaL ve e~ş ·ve bilhassa Türk sancağmm 
. Y.!NGIN Y.E ÖLÜM!... cesu.~ "fii_.r~Jie!.11i~inin gazi "~nqığı ,ere~! ~?k s@nı~ait §~tlar .al; 

••Avn" ı1~·L t ·ı· h . bugun l>ahrıy:e müzes:rı.in bir sala- tında, hır kere .. cfaha. k:ı;ırtarıh:x;uı:ı oldu 
• ıwı,. Jn op menzı , arı- d •. ~. -·1 . .__ "'~ ~8 o· 1N" ....... ~ ~ -! 

· km ı· d.. nun a, muze zaır ~rmc Türk denizci-
cıne çı ış o an uşman, 

mesafeyi layikiyle tyin ve tesbit er 
miş ve gemimizin bilhassa top ba
taryasını hedef tutmuştu. 

Binaenaleyh ateşe başladıktan beş 
altı dakika sonra korvetin baş tara· 
fına bir isabet vaki olarak orada bü
yük bir iştial yaptı. 

diller; hayallerinde, gelen hazinenin 
kıymı;tini tasarlamakla beraber, göz
lerini yelkt.nlerin ve teknelerin çekilen 
küreklerin güzel ma.nzarasile .zcvklen
dirdile. 
Aynı zamanda, çeneler işledi, dedi

kodular aldı yürüdü! Coğrafya bilen 
kim? Diyorlardı ki: 

- Hacı Mustafa, Tahrana yanaş

mış, Acem padişa.hmm kızını saraym
da.n kaçırmış.. Oradan da. Nem.selinin 
payitahtına uğramış kralm tacmı ba
şına. geçirmiş .. Öyle mngin olmuş, öy
le zengin olmuş ki, paclişahla aşık ata
cak haşa sürnme haşa. neredeyse .. 

- Fazla yUkselen başı keserler .. Dur 
hele .. Onun da zamanı yakındır! 

Çoktan.dır unut ulan Ha.et Mustala
nm haremsaray gem.isinde yaptığı se
fahatler bire bin katılarak anlatılıyor
du. Fakat bilhassa merakı celbeden bu 
seferki hamule idi. Gemiler yedi git
miş, sekiz gelmişti.. Demek ki epeyce 
f a.aliyet olmuş.. Aca.ha içlerinden ne 
çıkacak? .. Esir pa.zan, yeniden dolup 
boşa.nacaktL 

Bir çelebi: 
- Bizim hatunu boşayayım da şu 

yeni gelenlerden bir tane alayım! -
dedi. 

Arkada.sı: 

- Oğlum on dördi.ine b:ı.stı ! Anası
na söyliyeyim de şwıa bir iyi odalık 
dü~t 

Bir diğeri içind~n düşUndU: 
- Ben de bir köle satın abp çolak 

bem.şiteyle .evlendireyim bari.: Çünkü, 
anlaşildı ki kısmet çıkma.yacak. 

Baş tarafta çıkan hu yangını sön 
dürmek için yalııız ı;eminin o tarafrn 
ela bulunanların çahşması lazım geli
yordu. Gerek batarya ve gerekse 
kıç tcrafta bulunanların baş tarafın 
irnd dma koşmalarına imkan yoktu. 

Emir aldıl<. Bir casu~a bunda n 
fazla yumuşak davranamayız. 

·:·······················--·········----·· ... -·--··--· . . 

Bu sebepten bu yangın sondürit
lemedi ve ba~ t'1raf muhareebnin son 
dakikasına kadar alevler içinde yan
dı. 

Geminin diğer tarafları ile müna
sebeti kesilm;ş olan bataryanın yan
gından haberi bile olmamıştı. Sancak 
baş omuzluğundaki 1 5 lik top diğer 
7 ,5 santimetrelik iki topla birlikte a· 
teşe devam ediyordu. 

O vakit ikinci bir mermi batarya 
nm i<;ine gitip, cephane kapağmı par 
çalıyaı-ak aşağı gitti ve top başında 
bulunan bir neferi yaraladı. 

Zabitan ve efradın metaneti bu 
mü~ki.il dakikalarda şayanı takdirdi. 
Yüzbaşt Fuat kaptan hiç. bir şey ol
mamış gibi kumanda ı.·erdi: 

N d ~ · 1 · - umnra egış ... 
ve efrat numara değişerek vazi· 

felerine devam ettiler: 

• y • i czzaın: ! 
: : 

P olis memuru tereddütsüz, ap:ırtıma. Memurlar genç fradıruu koluna 
nın yamndal:i dükkanın t::ılefonuna sa- diler~ 

: ıskendl! r F. Se..-tem : 
gir- ! - 45 ~ 1 . . 

rıldı.. Polis müdüriyetinden imdat iste
di ve gö7-ii sarılı meşhur İngiliz hafiye. 
sinin iıi üzerinde durduğunu heyecanla 
söyle!:H. 

Birkaç dakika sonra otomobillerle 
apartımanm önünü saran sivil memur
lar sevinç içinde polis memuruna sor
dular: 

- Sen nerden tanıyorsun onu? 

- Kıyafetini gazetelerde oku.muş.. 

tum. 
Yanında duran Hansı göstererek: 

- Bu adam da yüzbaşı Ştanke ile 

birlikte onu takip ediyormuş. 

Dedi. Sivil memurlardan birkacı dok. ,-

torun atclyesine çıktılar. Bir ksınu da 
kapıyı kesmişlerdi. 

Hans: 
- B~na inanınız memur efer.l:liler, 

- Fazla konuşmağa vaktimiz yok, 
madam .. Buyurunuz polis müdüriyeti
ne ... 

- T.evkifimin sebebini anlayabilir. 
miyim? 

Diye sorarken, memurlar doktorun 
koluna giıl;iiler : 

- Sebebini polis müdüriyetinde an
larstn ! 

- Fakat ben bu memlekette tarun
truş bir _operatörüm .. Şimdiye kadar 
hiçkimsenin vefatına sebebiyet verme. 
dim. Hi~ kimseye fenalığtm dokunm<.'
dı. Bilakis haftada bir gün fakirleri mec 
cacen tedavi ederim.. ' 

- Ala .. ala .. Bunların hepsi gütel. 
Fakat, bizim elimizde bir şey yok. Şid
cietli emir aldık. Bir casusa bundan 
fazla yumuşak davranamayız. 

Doktor şaşkın şaşkın memurların yü 
züne bakıyoridu: 

........................................................ 
bahşişleri neden verdiğinizi şimdi anlı
yorum. Bu paralan nerden buluyordu
nuz.? 

Kadm cevap vermiyordu. 
Bir aralık memurla~a döndü: 

- Müsaaıde etseniz de doktor göıü. 
mün pansımanmı yapsa .. 

Memurlar genç kadım zorladılar: 

- . Polis müdilriyetinde de laboratu
vanmız var .. Doktor pamımanmrzı o
rada "yapabilir. 

Merdiven"den gfiratle indiler.. Kapı. 

nm önüne toplanan halk: 
- İngiliz casusu yakalanmış .. sözlerini 
biribirine fısıldayıp duruyo:-du. 

Zabıtanın bu muvaffakiyctini Hans 

temin etmişti.. Memurlar Hansı da oto

mobile ald·br ve doktorun atelyesin
den aynD:irlar. 

Diğer biri: 
- Bir ev yaptıracağım. Acaba u 

esirler var mı? Dört beş tane al 
Bir b~ka.sı: 
- Bizim ağaya hoş görünmek iç 

birkaç küçük harem ağası satm a 
hediye etmeli .. 

Hülasa, İstanbul, seyyah gemisi g· 
müş yamyaınlarm duyduğu adam iş 
hasını hissediyordu. 

Kadınlı, erkekli, çocuklu adam! 
sa.tın almak.. Onaln en rakik aşk h 
metlerinden en kaba yapı hizınet1e · 
kadar her şeyde kullanmak ... 

Herkesin dimağını bu tırmalıyord 
Öyle ya: 
Böyle sekiz gemi yükü satılık ins 

Hem de en seçmelerinden .. Zira en 

ta esir tacirinin iki se-ne süren sefe 
nin semeresi.. Bütün İstanbul bun 
al!kadar olmaz mı? .. Eski medeniy 
ler demek, esirlere gördürülen işlerd 
hasıl olma medeniyetler değil midi 
Ehramlar ve büyük mabetlerde b 
ra dahil olmak üoore ! 

Bir feylesof: 
- Esirler .. Esirler! .. - d iye söyle 

di. - Elleri bağlı, zincirli esirler .. Yah 
da ipeklere büründükleri halde yi 
zincirliler kadar "mal,, olan esirele 

Geliyorlar. Fakat kim bilir, içler in 
bazıları, belki de tstanbulun müs 
bel efendilerinden olacaktı:r ! 

Hakikaten de tarih muhtelif mi 
lerini ve~iş değil miydi? Bundan 
on sene evvel naçar bir vaziyette Şe 
getirilen bir yabancı, aradan bir m · 
det geçince, saraylara hulfıl etmek 
yesinde, padi.şalu sakalından, ka 
sultanları da saçlarından yakal 
istediği tarafa doğru çekip sürük 
m.işti .. 

Devletin mukadderatım da bera 
İşte, bu gemilerde de öyle şahsiy 

lerden birkaç tane olduğu muhakk 
tı .. Net.ekim, biz, bir tanesini şimdi 
tahmin ediyoruz: 

Sünbül! 
Müstakbel kızlar ağası .. 
Ve ondan doğacak çocuk .. 
Maazallah! 
Daha büyük bir 8.fet olmuştu .. Y 

nız Osmanlı devletini değil, bütün 
rupayı biribirine katan yaman bir 

lc;te, sekiz geminin tstanbula y 
laşmıı.sı, böyle tarihii bir mevzua 
nün hazırlıyordu. 

Küçük Sünbül, müstakbel revc 
Havvanm kamn.ra.smda, pencereye 
şını dayamış, yolda sepet sepet alı 

tatlı limonları yanı başına yı ~ 

bunların tepelerini deliyor, deliy 
ağzına götürerek emiyor, emiyor, 

ra, posalaşan kabuklarını denize fır 
tıyordu. 

Gözü karşrki muhteşem 

idi. 
Bunlar Saray burnunda.ki sarayl 

Topkapı sarayları. . önlerinde iri 
vuklu yeniçeriler dol&..'1ryor .. Durup 
rup onlar da bakıyorlar .. 

- Doldur! 
- Hazır . .. 

ben onu gazetelerden değil, yakından 
tanıy,,rum. Alacağınız ikramiyede d~ 
hissem vardtr ha .. 

Memurlar gülüştüler. 
Biraz sonra ellerine geçecek olan in. 

giliz casusu aylardanberi Berlinde mü
him bir dedikodu mevzuu olmu§tU. Ar. 
tık zabtıamn göstereceği bu siyasi zafer 
le, sonsuz dedikodularm c1a önüne geçi

lecek~i. 

- Ne kiiyorsunuz .. Casus mu? D e. 
mek ben casususm, öyle mi? lng lllz 
- Casus olmıyabilirsiniz, Her doktor ! sorguya 

c asusu 
çekll ınce •• 

Hatta, sarayın pencerelerine de 
dınlar, kızlar üşüştü .. Onlar da b 
yorlar .. 

-Ateşi... 
Bu esnada iki düşman kruvazÖ· 

ründen atılan bir mermi batarya ile 
baş bölme arasında patlamış ve bi.i
yük bir iştial ile beraber. cesim bir 
rahne açmıştı. 

Hemen ayni zamanda sancak baş 
ar ıuzluğundan giren bir mermi ba
ta ya içinde patlıyarak korvetin kuv
' f'İ tedafüisine nihayet vermişti. 

Birinci topta yüzbaşı Fuat kapbn 
<la dahil olduğu halde hemen hiç kinı- , 
se kurtulmamJştı. Birinci topun kar 
§ısında bulunan ikinci top başındaki 
efrat da tamamiyle şehit düşmüş, yal 
nız kumanda eden mülazim Burha-

Gözü sargılı kaıdm doktorun atelyesi 
ne henüz girmiş bulunuyordu. 

Polis hafiyeleri de arkasından atel. 
y eye girciler. 

Duktor birdenbire p§alad.ı: 
- Ne istiyorsun1,c1z, efendller? 
- Sizi ve müşterinizi tevkife geldik .. 

Kadın göğsünü tuta::-ak kendin~ bir 

koltuğa attı: 

- Tevkif mi ediyorsunuz? . 

Fakat, bir casusa yataklık ediyorsunuz .. 

Hans muzaffer bir kumandan edasile 
kollarım kabartarak mırıldanıyordu : 

- öyle ya .. Bir casus yatağmmz 1 
Geçen gün sivri sakallıydmız .. Şimdi 
sakahmzı da uzatmı~sxnrz ! Hani o mavi 
gözlüğüntiz nerede? Vallahi yaman a-

namsın sen, doktor 1 Hele bir bak yüzü-
1 me.. Beni tanıyacaksın canım ! Kem. 

pinski lokantasının elektrikçisini ne ça-l 
buk unuttunuz? 

Ha:ı.s merdiven ba~mda iki memurun 
kolan arasında sendeliy~n İngiliz casu. 
suna döndü: 

- Ya siz Mis. Ya siz?! .. Bana bol bol 

Gözü sargılı kadınla §Üpheli kocası 

polis müdüriyetine getirildiği zaman. 

h adiseden bütün hüklımet erkanı ha
berdar edilmişti. 

Hane polis miidürüne heyecanla 
}atıyordu : 

an-

- Ben bu kadını Kempinski lokanta. 
sından tanırım. Gözündeki sargı sahte-

1dir. Yüzünde hiçbir yarası yoktur. 
Geceleri yatarken sargısını çözerdi. Ko 

casına gelince, otelde uz'.ln müddet ay· 

rr yattıklanna bakılırsa madamın ha. 

kiki kocası ol.madrğı muhakkaktır. 
Polis müdürü casus kadının yanına 

( Dcuaını oor) 

sokuldu: 
- Adın ne? 
- Keti .. 
- Ncred: oturuyorsun? 
- Fredrik Ştrasede 15 numarada 
- N c dedin ? Fr<.l:irik Ştrasede 15 

marada nıı ? 

- Evet .. Niçin şaştınız? 

- Orast Dahiliye nazmmn eviı 
Sen n e cesarct!e böyle bir adresi ikar 
gah olarak gö!teriyorsun? 

Sivil memurlar gülüştüler : 
(Devamı 1X1r 
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r, Yazanlar: İngiliz ordusu hava zabitlerinden Kennetb 1 

g Brovn Colline. Meşhur seyyah ve mu.h~ Lov~ll Thomas 
- 5J - Dılımıze çevıren: A. E. 

Elimi uzattım. Tekrar tetiği 
çekti Gözümü Yafa 

hastahanesinde açtım 
bangimizin daha fazla şaşırmış olduğu- Bu dağ yamacını ise Türkler modern 
tb.uzu pek bilemiyorum. Kadının bütün toplarla tahkim etmişlerdi. Bizim taliın-
aöylcdiği şundan ibaretti: li askerlerin nakilleri de bir gün mese-

- Sens:.n ha!.. lesi idi. Bu nakil işi olmadan evvel Türk 
~en bir şey söylemedim; daha doğ- teri yerlerinden çıkarıp sürmek 13..zım

rusu fırsat bulamadım. Şimşek hızile dı. 
bir tabanca. çıkardı ve: Kıtalanm.ız Erihct.lan - Kudüse uza-

- Olduğun yerde dur, yüzabşı Gil- nan tarihi yol Ustlindeki Türklerin ilk 
11cy f mevzileri olan Muntar noktasına hücum 

I>cdi. ettiler. Müdafaa çok kahramanca oldu, 
Ona doğru atI,dnn. Tereddüt etme- fakat Jonnilcr kazandı. Hafü süvariler 

di. Tabanca patladı. kolumda sıcak bir Eriharun hemen burnu dibinde sağ ce
tcy hissettim. Durmamakla çılgınlık nahta idi. Bunlar Lut denizi ile Hacı 

Ctnıiştim. Fakat durmadım işte. yolu arasındaki hain vadilerin içinden 
Tabancayı kapmak için elimi uzattım. kendilerine yol açarken, topların alev 

1'ckrar tetiği çekti. saçan dilleri kendileri yaladı. Mebo da-
GözUmü Yafa hastahanesinde açtım. ğırun gölgesinlden 5ıkıp da Şeria vadisi

ltolumdaki kurşun pek ehemmiyetli de· ne doğru dönerlerken makineli tüfekler 
ğildi, fakat kafatas'.mı sıyırmış olan kur- onları orak gibi biçti. 
tun bir santim daha aşağıdan vursaydı. (Devamı var) 

Her ne iae vuramamıştı, Kontes de Bu tefrikayı yarmdan İlıôaren hergün 
Sanki buhar olup havada &rre kadem 5 inci sayfamızın 4 üncü ve 5 inci 
basmıştı; fakat Lovell, o yeşil gözlü aütunlann:la bulacakamız. 
casusu yakalayacağım, merak etmel --A---k--.. ----------

Oja mnağmı geçmek, Allenbi ortiusu- eı onuşma 
nUn soı cenah:nı emniyete soktu; fakat Hedlyelerln:zt 
~ğ berbat bir vaziyette idi. 

Türkler Erihayı ve Şerla ırma.ğnun 8Id1f1n1 Z 
Rcçitlerini ellerinde tutuyorlardı. Lo- Bay Mehmet Yeşilgön: 
?ansla Arapları Lut denizinin ~maline 22-l!-936 tarihli mektubunuzdan 
ilerleyinceye. kadar, sağ cenahımız teh- Bonra yaptığımız tahkikatta ~te b~r 
Ükcde idi. Türkler kuvvetli siperlere yanlışlık olduğu ankı§ıldı. Sulu boya 
gitıni~erdi ve kendilerini emniyette sa- takımı tamam.en hakkınızdır. Bunun 
llıyorlardı. nasıl olup da Biztn tarafıni:uwtı ge'len 

Bu zanlannda hakh idiler. Eriha et- çocuğa verilmediğini anlıya.mıyoruz. 
tafznd3ki araziye dünyanın başlanglcın- Şekerlemeye gelince, bu hediye sizin 
danberi "yabanlık,, denmişti. Burası çır- namınızı kıillanan bir şa}ıts tarafından 
~tplak ve çorak topraklar, yağmur mcv- sizin hesabmızr:ı gelin/p alınmı..,tır. Fa
ııiı:nıerinde Lut denizine ve Şerla ırma- kat B'fzin bu i1ten haberiniz olmail:ğı
ğına akan şiddetli sel yataklar:nın uy· na göre biz sizin hediyenizi tekrar ver 
duğu vadi ve uçurutnlarla çok sarp bir mek iBterz. 
Yerdi. LUtfen çocuğu bilmece memıırluğu-

Anahtar r:::evzi, Talad Ed Dumdu. muza yollayı.nız, hediye?erini.zi alsın. 
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Hediye kazanlinların 
adlarını yazıyoruz 

12 birincikanun tarihli bilmecemizin 
halli: (Adamm cebinin solda bulunması 
elbisesinin ters yüz ettirilmiş olduğunu 
göstermekte) idi. 

~ ..... "' 
Bir kutu esans 

kazanan 
Birinci: Ayten Kadıköy Bağlarbaşı 

.y. ,,. Ilı\ 

Bir bere kazanan 
ikinci Semiha Erenköy lisesi 354, 

Ilı\ ,,. • 

Vazo içinde krem 
kazanan 

Uçüncü B. Çağlı Samatya Milli Mü. 
dafaa caddesi '12, ..... 

/pekli mendil kazananlar 
1- Denizyollarında kamarot Ziya 2-

Nuriye Karagümrük ilkokul 189, 3 -
Ruhsar Eclirnekapı Sarmaşık sokak, 4-
tsa Tramvay §irketinde vatman, 5 -
Oktan Tunga Şehzadcbap Kemalpaşa 

caddesi 2, 6 - Faruk Şişli Hoca Man
sur sokak 12, 1- Cahit Ulcay Şehremi 
ni, 8 - Halime Edirnekapı cami sokak 
21, 9 - Sait Varol Byoacıköy, 10 -
A. G. Tekvar Nuruosmaniye 82, 

,,. .y. • 

Kitap kazcmanlaJ' 
11 - Ercüment Celil İstanbul erkek 

lisesi, 12 - Melahat Tunçok İstanbul 
kız lisesinde, 14 - 'M:üvclddet Kinav 
dördüncü vakıf han, 1 S - Süzan Baru 
Beyoğlu 29 uncu ilkokul, 16 - İnci 
Keyaltepe İstanbul kız lisesi, 1 '1 - Ah
met Pertevniyal lisesi 166, 18 - Nuri 
Pertevniyal liseıi, 19 - Şermin Aksa.. 
ray 154 üncil ilkmekte, 20 - Orhan 
Kerdsay İstanbul erkek lisesi, 

• • • 
Çikolata kazanan1.ar: 

21 - Azmiye Kum.kapı Çakmakta§ 
28, 22 - Adnan Okadur Bahçeka,Pıda 
berber, 23 - Nazire Şişli hoca Mansur 
sokak 12, 24 - Perihan Altın.el Fener 
2 5- Ayşe Karagümrük ilkokul, 26 -
tsmall Koçkapan Pertevniyal lisesi, 
27 - Orhan Özver Pertevniyal lisegi, 
28 - Bülend Varol Boyacı köy 29-
Darilşşafakads.n A. Rif at. 

RADJ'l> 

lSTANBUL: 
18,30 pla.kla dans muslklsi 19,SO k6nferans 

çocuk esirgeme kunımu hakkında. Dr. All 
ŞUkrll ta.rafmda.n 20,00 Am1 sinemadan na.k.. 
len tayyare yılb8§ı piyangosu keşldesinln 

nakli 21,SO Satfye ve arka.da§lan tara.tından 
Türk musikW ve halk şarkıları 22,00 Ritat 
ve arkada,ları tn.ra:mdan Türk muslkisi ve 
halk şıı.rkılan 22,30 saat ayan, ajans ve bor_ 
Ba haberlert ve ertesi günUn programı 23,00 
son. 
VİYANA: 
16,10 çocuk saati 16,40 Va.gnerden parça.. 

lar 17,05 kon.ser 18,20 konferans 19,20 ke.. 
man konseri 20 havadis 20,15 orkestra 21,45 
konuşma 23,10 havadis 23,25 konserin deva. 
mı 24,55 yılbB§l temennileri. 

BERLİN: 
17 hafif musiki 19 melodiler 20 propa.gan. 

da nazın Dr. Göbelain nutku 20,10 konser 
20,415 yılbaşı ha.va.dJslerl 21 orkestra 22,4a 
konserin devamı 23 eğlenceli mu.stkl 23,50 
da.l1!ı musiki. 

PEŞTE: 

17,30 gramofon plA.kları 18,45 orkestra 
19,30 konuşma 20 Ustz'den parçalar 20,30 
cazbant 22 çlgan orkestrası 22,30 yılba§ı 

programı 23,30 ha.tıt mwıikL 

BOKREŞ: 
17 Rumen muslldai 19 konU§IDA 19,20 yeni 

Rumeıı revüler! 19,•15 mm muslld.sl 20,20 
cazbant tştiraklle yılba§ı programı. 

LONDRA: 
19,32 de.na mustklsl 20 havadis 20,20 Skoç 

dansları 20,40 temsil 21,115 bale musiklııJ 

22,15 pandomlna 23,15 hava.cila 24 yılba§ı 
programı. 

PA.RİS: 
19 klAstk komediler 20 P'ramad& yılbqı 

adcUeri 21 Hamlet 21,20 k<>nll§Dla 21,30 da.. 
h1ll haberler 22 §&rkılar 23 J'llba§ı programı 

ROMA: 
19 gramoton p~a.kla.n 19,20 yabancı diller. 

de havadis 20,30 Habe.§Jstan harbi hakkında 
kontenuıa 20,45 orkestra 22 muhtellt prkı. 
lar 23 dans mwıl.kisl. 

'/'IYATROLAR 

.$ehirTr0

CJafroSD 

111111 mı uın 

\iLi~ 
111 

IEPEBAŞI 
dram kısmında 

fl'ra- nyatnı.lnldıl 

Operet kımu 
L~YLA De MECNUN 

JKtSt YALNIZ 

SARAY 
rUUK 

lttELU 

ıru 

SAIL\RY.A 
VlLUIZ 

SUl\IER 
o\L&AZAB 

fAN 

ŞIK 

ŞAIUI 

ASRI 

... STORYA 

BEYOCLU 
ı l{angste.rler &r&Smd& 
ı Sirk 
1 Aşkm uyanışı 

1 Bok.ı!lör sütçll(Ha.ro1d Lul~ 

ı Fıloyu takip edelim 
a ölllnı perisi 
a Altın keleebk 
1 PrObJ'amınI blldJrmeml§tlr 

ı Öldllre.n glSBler ve Pat pa.. 
ıa.,on kız lıırmzlan 

ı Progrı:ı.mmı blldlrmemlfttr 

ı Kııdm ne yapsın ve ırunu 
bırsI%lan. 

a Kasta Dtva ve Dıuıtenln 

cehennemi 
1 Kanunsuz memleke! ,.. 

Kış gecesi rUyası 

cvııunınr ı Tarzan yamlarlar arum 
da ve Kara )'Ilgı 

tSTANBU~ 

F'ERAB ı Korkwnız kaptan ve \.,19 
na B§k belde8l 

MiLLi ı Şlrley kaptan ve Şeytan 
adam 

RILAL 1 İşte .Bahriyeliler ve qk 
ölilm ve Şeytan. 

AZAK 1 İki filim birden GtlDQa 
adarnt ve Pusu 

ALEMDAB t lşt.e bahriyt>liler ft 8f1C. 
e111m ve şeytan. 

KEMA.LDEY ı Kan ve Gençlik ve ll'ırt1:aa 
dan soı:ıra, Aslanlar adur 

OSKODAR 
ı Tarasbulba 

BALAT 
t 1 No.lı halk dtıpımt ft 

KOçUk a.ıme 

r.ııyllk mUzyoeı.t .. 
manyetlzmacıl 

Pr. Zati Sungur 
Şehzadebapnda 

FERAH sinemada 

'-:atolan son iiç gün 
la&. temıUlerint de. 
devam ediyor. 

mişti. Marşalın sayesinde Aıdam da 
çiftlikten kurtulmuştu. 

Mazi de sakin bir inançla onun söyle. 
diklerini tekrarladı: 

Hayat §imdi büsbütün çekilmez ol· 
muştu. Slag kızı ardı arkası gelm.iyen 
bir gö.z h~psine almıştı .• Adamı ancak 
uzaktan göre biliyordu. işten bunalan, 
delikanlı, çiftçinin adeta kara sığırları 

gibi olmuştu. Fakat her şeye, işe, yediği 

ve çok saf olan bir a§k gururu duyu
yoıldu. Bununla beraber sevinemiyordu. 
Çrlgınl.klannın neticesinden ürküyordu. Tabiatin birleştirmiş olduğu iki ruhu 

§imdi de cemiyet birleştirmişti. Fakat 
Adem oğullan zavallı delkanlırun y~ 

kasmı bırakmıyorlardı ki. Daha birkaç 
ay için ıslahhaneye dönmesi lizımdr. 

Çünkil mahkumiyet müddeti henüz bit
memi~ti. 

Bu sefer hiç isyan etmeksizin gidiyor 
au. Gün!eri bir bir saya:aktı. Maziye 

tekrar kavuşacağı dilşilncesi ona tüken 
ınez bir cesaret vermekteydi. 

Krş tatlı geçiyordu. Sert -donlar, şi
mal rilzgarlarile birlikte henüz gelme. 

mlşlerdi. Gök solgun gümüşi renkte idi; 

genç evlilere buket olmak için koca me

ıelerin diplerinde kar çiçekleri bitmişti 

Kilisenin eşiğinde Adam, kızdan ay

nlmağa mecbur oldu. Onu ıslahhaneye 
taşımak için bir otomobil bekliyordu. 

K·z, onu görlinmez oluncaya kadar 
gözlerlle takip etti. Delikanlı da dönüp 

dönüp kendisine işaretler yapmıştı. Son 
ra Marşal, kızı yavaşçacık çekerek: 

- Geriye celecektir; kızım!.. deıdi. 

- Biliyorum .• gelecektir. 

Sert bir mevsimden sonra saadetin 
gtileryüzle geleceğini bit'j•ordu. Nite-

. f 

Ma::f gözlerini açtığı vakit T:ıendis-fnl.. 

kim kışın keskin poyrazlanndan don 
ve k:ınndan sonra kupkunı ve lSlü gibi 
gözüken dallar.n üstünde yetil ve yu
mU!jak to.,,urcuklar da bütün gllzellik. 
lerile a~rlar. 

dayağa dayanıyor hiç sesini çıkarmıyor 
du. Tekrar ıslahhaneye gönderilmek, 
Maziyi de bir daha görememek korkusu 
onu tama.mile sindirmişti. 

Ve bir gün fırtına koptu.. 

Akşam üstüne doğru yağmur yağmış 
tı; pencereleri kamçıfayan çılgın bir ı' 
yağmur, bahçeyi bir denize çevirmişti. 
Ad:ımla Slag ahırları su basmaması i9in 
bir hendek kazıyorlardı; çalı çırpı top
la!llakt:ın dönen Mazi onların önlinde 
birdenbire düştü ve boylu boyunca yer. 
]ere serilerek bayıldı. Ad:ım kıza doğru 
ko~tu. Fakat Slag onu şiddetle iterek 
uzakhştırdı ve kızı kolları arasına 

al!:l ğt gibi mutfağa taşıdı. l\'lazi kendi
ne geldi ve olup bitene şaştı. Madam 
Sla31n kötü bakışbnru, çiftçinin de şüp 
he dolu gözlerini, görmeden hissediyor
du. 

Biltün o kesiklik ve kırgınlıkların ne. 
reden geldiğini birkaç gündür anlamış
tı. Adamı korkutmamak için önceleri 
ona bir şeycikler söylememişti. Ancak 
rahatsızl·ğmdan o kadar Uzülmcğe baş· 

lamıştr ki, ona bu gece her §eyi söyle_ 
ıneğe karar vermişti. Ge:e olur olmaz 
koridordan süzü>dü ve anbara çıkan 

merdivene tırmandı. 

Dışarıda fntına bütün §iddctile orta-
ı-~ kasıp eavuruyordu. Korkunç bir 
rüzgar orıwu altüst ediyor, ağaçların 

d.allannı çatır çatır kırıyor ve her tara· 
fI sarsryordı. 

Tcia1 i~irdc kalmış olan Adam, la
.mı söyledikerini can kulağile dinliyor 

Slag bu işi anlıyacak olursa? .. 

Fakat Slag i§i çalmu~tI bile. Krzm 
sararıp solması; Karlstona kaçtıkların. 
danberi biçiminin değişmesi; ve hele 
duyduğu kıskançlık;. ona hakikati öğret
mişti. Kızın baygınlığı ise, işi büsb:itün 
açığa vurmuştu. Bu gece f:rtına ve Ma· 
zinin düşüncesi, onu uyutmadı. Bu çocu 
ğa karşı beslediği münasebetsiz sevgi 

Genç kız,. zıaoollı dclil:anlıya gizlice 
yiyccc7' göf:ürüyordu 

zaten ruhunu rahatsız ediyordu ve ihti. 
yarlığının sulh ve sükununu bozmut 
olan kıza karşı yüreğmde hiç de iyi 
duygular tapıruyordu. 

Adam'dan bütün varlığiyle nefret 
cldiyor ve ona kar§ı çok acı bir öc bea
liyordu. 

Birdenbire kalktı. Evin içinde duydu 
ğu b~ gürültü gergin olan nıhunu ha· 
rekete getirmi§t. O da merdiveni tmna.. 
narak'anb:ınn kapısını itti. Mazi orada 
Adamın kolları arasında idi. Bunun 
üzerine yavaı yavaı ve ıo&uk kanlılık· 
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Vlyanada ahlak sukutu 

On beş yaşında bir 
kızın marifetleri 

Yetmiş kişiye şantaj yapan bu 
kız bir seneye mahkum oldu 

Malilllerln tiltUn 
ikramiyeleri 

Vsküdar askerlik §Ubeaİnden: 
!Tenvieat reçehsi No. 

.Viya nadan yazılıyor: 

On beş yaşında bir mektep kızı O• 

lan güzel Helga bütün kötü kız1ann 
gönderildikleri ıslahhaneye, bir sene 
kalmak cezasiyle tıkılmıştır. Suçu da 
sevgilisinin yarcluniyle tam yetmi§ 
tane zengin kocaya ~antaj yapmasr 
dır. 

vehanclerdc buluştu. Firari birkaç Ö· 
pücüktcn ha§ka hiç bir şey vermek 
istemiyen Helga, suç ortağının fo .. 
toğrafla daima birkaç resim çekebi
leceği şeklinde vaziyetler yarattı. 

Suç ortağı kendisinden iki yaş 
büyük olan itşıkı idi. Helga her ran· 
devusundan bu delikanlıya haber ve
riyordu. Çocuk da ayni yere gidi
yor, eğer mülakat bir kahvehane iııe 
uzak bir masaya oturuyor, sokakta 
ise arkadan takip ediyordu. 

Şubemizde ka;ntlı ve tlsküdar 
emvalinden maa§ almakta bulun- ~0ı..rfl 

muş olan derece ü:erindcn mütekait ~·J>~ ~ 
harp malllcrile §ehit yetimlerinin 937 . 11'! 
ını. tütUn ikramiyes.nin kaya muamc- 1 60~\~c> Jj.,. 
lesi 2/ kanunusani/ 937 den itibaren 4;. , · ~ 
başlanacaktır. 1envirat\O 'ıj..01'. 

Bu yoklama muamelesi kanunusani 
937 nihayetine kadar devam edeceğin
den bu bir ay müddet zarfında alaka'dar

Iarm gelip yoklama muamelelerini yap
tırması lanmdır. Bu yoklamaya gelecek 
olan malCıllerin maaş resmi senedi ve 

muayene raporlannr, maaş almakta olan 
§ehit yetimlerinin maaş resmi Genct ve 
hüviyet cüzdanları· · ıe on seneliklerini 
alarak alakası kesilmiş olan şehit yetim 
terinin de nüfus hüviyet cüıdanlarilc 

yetlerinde mevcut vesaiki birlikte ge· 
tirmeleri i:ap eder. Vakti muayyeninde 
gelip yoklamasını yaptırmayanlar 937 

Çifte ispirallı Osranı imi 
c11npullerinin gazlı tiplerini, 

kullananlar 0/o20 nisbetinde 

dalıcı fazla ayd11ılık elde 

ederler. Dcll·alumenli Osra1n 

a1npullarini ahrken ii=eriJz .. 

de Vcıt ile gösteri len sarfiyat 

tenıinatına dikkat ediniz. 

~1u1:fa/!,tnı::, için 125 (DLm) 

.~ li bir anzpula. ihtiyaç vadır. 

Helga iki yüzlü bir hayat sürmek
te idi. Akrabası ve tanıdıkları henüz 
yeti§mekte olan bu küçük mektep 
k:mnın hakikatte iğrenç ve korkunç 
bir takım işler ba§arabilecek tıynette 
bir kadın olduğundan katiycn şüphe
lcnmemi§lerd.ir. Helga anne ve ba
basının verdikleri cep harçlığiyle 
memnun olacak bir kız olmadığı için 
kötü yollardan para kazanmanın yol
lamu aradı. 

Kız kollarını aile erkeğinin omuz
larına doladığı, yahut yüzüne karşı 

manalı manalı gi.ilürnsediği zaman, 
delikanlı fotoğraf makinesiyle hadi-

yılı ikramiye defterine dahil edilemiye
cc!dcrdir. Bu gibilerin bilahare vaki ola-

cak müracatlarının da mesmu olma
yacağı ilan olunur. 

seyi hemen tesbit ediyordu. -------------- OARAM·m 
ikinci randevüde İse Hclganm va· 

ziyeti birdenbire değişiveriyordu. 
Cebinden fotoğrafı çıkararak, para 
vermediği takdirde bunu kansına 
göstereceğini söyliyerek tehdit edi
yordu. 

., ı::. ·. . ... ' 
"'' •.r ·. ..' .•• • . 

·şEKSULIN · 
ampulleri ucuz aydınlık temin ederler:: 

i <i·A·C:le·nıı· · ·:~··, : 
' . . . . 

Ailesinin kendisine vermekte ol
<hığu para hiç bir işe yetmiyordu. 
Halbuki o güzel roplar için can atıyor 
~fazla para istiyordu. 

Güzelliğinin para getirebilecek bir 
.-mnaye olduğunu biliyordu ve bunu 
akıllıca kullanmağa kalkı§tı. 

.. iktidar, ·· 
.Bel 

gevşekliği', 

Mühim ilan 

Gazetelere ilan vererek boş va· 
kitlerini tercihan orta YB§lı olmak ü
zere yalnızlık hisseden adamlarla ge
çirmek istediğini bildirdi. Düzüne-\ 
)erle cevap aldı ve bunların arasm
C:lnn en elverişlilerini seçti. 

Bütün erkekler de rezaletten kork 
tuklan için istenilen parayı veriyor 
lardı. Yalnız geçenlerde bir erkek: 

- Güzelim beni şantajla korku
tamazsın. Sana ~ para bile verecek 
değilim. 

Deyince Helga büyük bir süku
netle: 

:. Derrnans•zıık, 
Vücut ~~e Di.mağın . 
· '. "vorgunıt.i.§un~a· . 
pek· müessir ve emin" 

Tesisatı Elektrlklye Türk Anonim 
Şirketinden: 

Teaiaab Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, memunmn l 
senesine ait "pembe" renkte ve "mustatil" §ekilde hüviyet kart1an 
mn 1 lkincikNıun 1937 deıi itibaren iptal edilerek 1937 eeneai · • 
muteber olmak üzere "mavi" renkte ve "muatatil tekilde kartlar 
tebdlJ edileceğini muhterem mü!teril~rine arzeder. 

Kurbanlarında aradığı şeyler zen
ginlik, mümtaz bir içtimai mevki ve 
hcpeinin fevkinde de evli olmalan 
im. 

- Peki öyle ise bu fotoğrafları 
karınıza göstereceğim, cevabını ver 
mi§, fakat erkek kahkahayı hasmış 
ve: 

bir i~Öçtır. . ,. . ' 

· Kutusu~. 200· k.uru.ş') 
·,.· BEŞİR .KEMAL .· Ml.HMUT CEVAT , · ~ ;: 
· · Eczaoesı .. Sirkeci · ·. 

Mezldir kartların bat tarafında §irketin ünvanı yani "TFSl 
SA Ti ELEKTRIKlYE TüRK ANONiM ŞiRKETi" ve eğri ola 
1937 ibaresi yazılıdır. 

Diş Doktoru 
Helga evli adamlarm adlarmı bir 

tabm skandallnra kanştmırak içti· 
mai vaziyetlerini tehlikeye ı!okmak 
iatemiyc.ceklerini biliyordu. 

- Karım yok ki .. Daha geçen 
hafta ho§adım. Demi§ ve meseleyi 
polise haber vermigtir. Helga mahke
me karariyle §İmdi çocuk ıslahhane
sinde bir seneye mal11<umdur. 

lCJlb>evt ODçeır 
Bu evaaf ı muhtevi olmıyan kartlar uaulüne ıayri muvafık ad

dedilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müşterile
rin iıbu ihbama.meye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeler için her meı'ullyeti ~imdiden reddeyler. Seçtiği kurb:ınlnriylc pastacı dük

aıılarmda, tenha clarak arka so
kaklarda, n rldarda ·ve kü~ücük kah-
z 

Vivana ~etelcn de krz babalıı
rma dikkat tavsive etmektedir. 

Cumartesinden maada hergUn 
ast.alarm kabul eder. 

Edirnekapı, Karngüm.rük Tramvay 
Durağı No. 95 

DlREKTORLOK 
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la A<!aına doğru ilerledi; bütün gücünü 
bir araya toplayarak çocuğunu çenesine 
ınilthiJ bir yumruk indireli. 

Alc!am doğruldu ve çiftçi Maziyi tar-
1 

lakla.rken çılgm ıibi atıldı. İki erkek a 
raamda çok yabanice bir ka~a bqladL 
Yumruklar, göğüalerin üstünde path
yordu. Her yumruktan sonra ağır bir 
inleme ifitiliyordu .• Alt alta üıtüste dö 
iüıüyorlardı. Uzun aylarm biritirdiii 
bir nefretle biribirinin üıtüne saldırı
yorlardı. 

Aşağıda gürültüyü ititen Madam 
Slagla lan merdivenin •yatma &clmit. 
yukarıya çdanağa ceuret etmeksizin 

orada beldcfiyorlardı. Kori n!de koca. 
aile kavga etmi§ oldultmdan çütliie gel 
mifti. Anbann kapısı ardına kadar açık
tı. 

Birdenbire Mazi çı!lıfı baıtı, ancak 
çok geç blmıftı. Kendinden daha giiçlil 
olan Adamın demir gibi yumrufundan 
sakınmak için çiftçi kapıya kadar gerile 
mig, burada ayağı qif e takılmıt ve mer 
divende ağırlığı altında kınldığmdan a 
aığrya!! dilJMil§tü. BUyilk bir gUrilltü 
ile yerlere serilen çiftçinin kalçası kı

rılmıştı. Kapıda ise, Adam. ile Mazi e
ğilmişler, aşağıya korka korka bakı. 

yorlardı. İhtiyarı bir köşeye siirükledi
ler. İhtiyar çocuklan kaçmnamak için 
tüfeğini İ!tedi. 

Madam Slagla km muhtara haber 
vermek için kO§Up gitmişlerdi. Adam cfa 
buradan kaçmak için çılgınca pl§.nlar 
tasarlıyordu. 

Ma.ıi hiçbir vakit pencereden a~~ı-

ya athyamudı. Aşağıda ise acı ve sızı 

içinde inlemekte olan çifte tüfeğinin 

namlusunu onlara doğru çevirmi~ bekli 
yordu. 

Bir türlü sonu gelmiyen dakikalar ge 

çiyordu .. Sonra Slag yava§Ç&CJk Mazi· 
yi yanına sağırdı. Adam gitmesine mani 
olmak istedi. Fakat kız yaralıya &cmıt1J• 
tr. İtaat etmekle onu yumuıatabile~ği. 
ni umuyordu. 

Aşağıya indi. Gtlip yanmda diz çök-
til. Saçlanrun bu dağrnık haliyle kız 
büsbütün gü.zellt§JTÜgti. 

Slag sorduğu suallerle lm:ı itirafa 
mecbur etti. Kız sırrını söyledikten 
sonra da: 

- Ne olur Mister Slag; onu ele ver
meseniz!. Hiç olmana timdi bunu yap 
masanıı:! .. 

Fakat ihtiyarın böyle bir i~e yana§
mıyacağmı, kendİ$İni cadece tuzağa 

düJürmek için yanına çağırmış olduğu· 

nu anlayınca, zehirli bir yılandan ka~ar 
gibi onun yanından uzakla~tı. 

Çiftçi yüksek sesle, bağırırcasına ~öy
leniyordu : 

- Hapishaneye .. Hapse eidccek ... 

Senelerce orad:ı çilrüyecek .. He:n onu 

aen dava edeceksin. Sen... ?dahlcemcde 

görünür görünmez iş anlaşılacak çünldi 

i~lediğin günahı daha uzun mliddet 
aaklıyamazsm ki.. 

Mazinin başı dönüyordu. Gece kor. 

kunç rüyalarıtla ~örülen ürkütücü şekil

ler gibi karaltıların çevrc:sinde oynaştı

ğını sar.ıyordu. Adam beyhude yere onu 

çağımıağa uğraştı; Slag boş yere onu 

alakoymak istedi.. O kaçıyor1u. Açık 

kapı onu dıtarıya, çılgın fırtmının içine 

attı: bardaktan boşanırcasına yağmakta 
olan yağmurlar onu iliklerine kadar rs. 
!attı. 

Mazi kaçıyordu. Bahçe fırmadan ça

trrdıyordu . Akan sellerin uiultulu gil
rültüleri iıitiliyordu. Saçları alnına ya. 

prşm~ olduğu halde o, hep kaçıyordu . 

Ve birdenbire bu çılgın kaçışının so
nuna vardı. Kuyunun karnnhl: ağzı a
ç.ılıru~ onu bekliyordu. Beyaz gölge bir 

~n için, olduğu yerde sallanır gibi oldu 

... 
iki genç roou1; ahbap olnt!fl,JZardı •. 

aon:a da uçurumun içinde gözden uzak 
laştı .. 

Gık demeden düşmüştü. Ancak, bu 
düşmeyi, patlayan bir tüfek sesi bildir. 
idi. Tehlikeyi görmüş olaıı A<lam, her 
ne olursa olsun frrlayıp koşmak iste
mişti. Slag da tetiği çekti.. Ve şimdi bu 
mel'un gecenin, kiremit eri fırlatıp atan 
krzgın kasırga:;mdan ba~Y.a bir gürültü· 
sü kalır.aımştı. 

Karanlıkta iki kişi kuyunun başına 

varmış, k<;pkara de:-inli j:;e bakıyordu. 
Bu Mc:rşaldi ! Yolda meyhanelerden 

birinde S4ndyyi bulmu~tu . Yc~lı sar. 
bO§ biran için akllll6 başına alarak ona 

Mazi ve Adamdan bahsetmi§ti. Marıal 
onu yakasndan yakaladıj;ı gibi ayaga 
kaldımuş ve çiftliğe kadar beraberirkle 
sUrüklemiıti. 

Korinin muhta:-a ciderken açık bırak 
mış olduğu kapıdan içeriye girerken, 
Mı:"inin kuyu ağzından aşağıya attldı~ı 
ıu görtl iller. 

1 

Onbeş dakikalık cğraş:nadan sonra 
Mar§al ktzı kuyudan çıkarmağa mu,·af· 
fak oldu ve l:ollannd.a tuttuğu bu ıslzk 
ve donmU§ gÖ\'ldeyİ çiftliğe dofru CÖ• 

türdü. 
Kimseyi görmeksiz:n yürüyordu; yü. 

zünde ölümün verdiği nc.ı iıleri vardı. 

Slag ve Adam kuc.ağmdaki laıla geçen 
Marşala ses çıkarmadılar. Her ikisi de 
uyu§uJ.; bir aptaliık içinde idiler. 

Kireç gibi bey&zlaşını§ olan Mu.l, 
yatağına yatmldı. Dışanda bir otonıo
bilin durdufu işitiMi. Muhta: ukaa:nda 

ikisi birden konuşmakta olan kadınlar· 
la eve girdi. Büyük bir gürültü ile oda. 
ya dalcit. Fakat Marşal bir tek iıaretle 
ona gUrliltti yapmamasmr ve oturması 
nı emretti. Mazi gözlerini açıyordu. 

BIRINCIKANUN 

Beyaz bir entari ... çiçekler .. çan ses
leri.. Maz:inin diiğünü, Korinin kı ka .. 
dar güzel olmu?ıtu. Orkestra yoktu; pa
zarl:k elbiselerini giymiş davetliler yok
tu, ama bunun ne ehemmiyeti olC\bilir. 
di? Bütü:ı sevdikleri yanı başlanntlay
dı. Papcı.zın nihayet kcr:dilerini birleş
tirmiş olduğu Adam ... Hiç umulmadık 
bir zamancia ortaya çıkıvermiş olan ha. 
bası Ma~a!.. ve yüreğinin yufkalığın

dan boyı.;na ağlamış ola.'l Slag bile .. 
Kaçak bir adama uzun zaman yatak· 

lık ynpttıış olduğunda:ı dolayı sı.;çunu 

bilen Slag, dava ve §ikayetinden \•azgeç 
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Mddeler Uyuşturucu 
inhisarından : 

,_..,._ YlLDAŞINDA -~ 
1 Hakikf Fransız 

1934 ve dah:ı evvelki aeneler mahsulünden olup idaremiz aab§larma 
i~k ettirilmek üzere depolarmuza tevdi olunan Afyonlarm aahiplerine 
1935 - 1936 senesi sab§larmuz üzerinden tediyesi lizmıgelen yüzde otuzla
rm tevzii mukarrerdir. 

lstanbuldan gayri mmtakalarda bulunan Afyon sahiplerinin ellerin- 1 
deki morfin makbuz numaralariyle açık adreslerini bildirir birer mektupla 
idaremize müracaatlan ilin olunur. "3873,, 

____ AMPANYALA 1 
ile neşenizi bir kat daha arttırınız ! 
inhisar Mağazalarında 

P. .. ™ VAK~~ ====•"'m·--··-ıı Perakende Şişesi 5 Lira! 
1 Kıtap Evının I! ~ 91 _ 

:.i~ y J L 8 A Ş J !i "w~m1mra;1•ill HEIDSIECK et Co. Monopole l ,wm..P !! Markasını arayınız 1, 

!! Tilr ki ye CU m hu rl yet Merkez _B_a_n_k..;;;.:a:.::s:::ı:.=:::::__ ___ _ 
:: 26112 ı 1936 vaziyeti 

~~ Kütüphanemiz, sayın mügterilerl· ~~ &ua• A K T I F ~ Lira P A S 1 F 
:! ne birer yılba§ı hediyesi vermeği ka- ::_ıi:. Altm ll&ft ~oıraın 17.ot:l.7' 24.042.347.0 ~ , , , , • 1 ~ 
. rarlaştımuştır. Banknot. • • • 7.81l.ti64.- tııuyaı ak'*' , • , •J :i Bunun i~in ı Kanunusani 937 ta- :: Ufaklık. • • • 80t.038.78 3?.~9.049.80 

i::·i

1

, rihinde ~kacak olan KURUN gaze- S=: •• i=:.· Dalalldekl MallaMrler ı 
tesinin ıenebaşı nüshasını almak ki- rtırll Uruı: • • 

Barlçlıeld ma.bablrler: 
ı.·ı fidir. KURUN gazetesi bu nüshası - :; AJtm satı kllocraı J.7ot.OM 1 
il nın bat tarafına konacak illnmıızda ii Altma tabTW kabU eerbut 
:: bir numara bulunacak ve bu numa - :: cRJYlaler. 
H ralı kısım oradan kesilip saklanacak- tır. 6 Kanunusani 1937 Çarşamba ii Dtter dlMzler ve borçlu 
:: glinkü KURUN gazetesinde kazanan numaralar ve kazandıktan hediyeler :: kllrlııg bakiyeleri • • • • 

!i ilan edilecektir. n lladDe Cüvlllerh 

• 447.158. .4ı7.158.89 

8.0J0.229.64 

68.775.91 

33.620.113.04 41.719.118.59 . 

TedavWdekJ Bankııotıar • 
Penıbte edilen evraıu nakUye 
Kanunun 6 ve 8 inci madd& 
!erine tevfikan buiııe tara.tın. 
dan Vald tediy&t, ı 

Deruhte edilen evra.la nakUye-

L 158.748.E63-

l.L. 12.064.611-

ba!JYesl. • L 146.68.3.952-
Karşılıgı tamamen altm olarak 
tedavWe Dlveten nzedUeıı L. 19.000.000-

Lira 

1 ).000.000-
l .551.18U3 

:: == H ff Deruhte edilen •Yrakl naktfyet 
" Hediyeler H ::::n~ 6.,. 8 inci mad. ı58.748.5&l-

Reeskoat mukabUI Ulnten ted.u

1
,, 13.500.000- 179.183.fm..;: 

Vued. 

!i delerine te~"ftkan Rutne tara- 'hrll Uıuı Mevdaa'1ı 14.756.aOl.'18 
1 inciye 38,95 lira kıymetinde 60 ciltlik Dün ve Yann kolleluiyonu ii tından vakJ tedlyaL !! 12.064.611- 146.68.3.952-
2 nciye 27,50 ,, " 40 " Dün ve Y ann kollebiyonu i! 8enedat cıGzdamı ı 
3 üncüye 14,25 ,, ,, 20 " Dün ve Yamı kollekaiyonu s! Bazfne bOnolan, • - • ;L .430.281.67 

.t.Jtm tabvUI llabfl dllvtzler 
Diğer dövizler ye · alacaklı r 6.507.94 

L22.239.505.87 2'l.246.013.81 
82.497.636.71 

4 üncüye laviçrede gayet nefiı bir a1D'ette ve renkli olanık ı. .. ,ı., Um H ncart eenetıer ••• , •. il r 27.277.99.5.18 27.708.276.85 kllrtng bakiyeleri • • 

Şark reaaamlan albümü. SS r.bam "Taaı.u&t cıtbclam: 1 MuhteW 1 _ 1 _ 1 1 _ 
1 

ıncıye yıne nn-.u ve ~ ıııııır manzara -· > 5 • • · --•-•: -~- L!_ -1U:l.....-...lo : ı Deruhte edilen enakı nak. I 
6 naya renkli fevkalade bMkı bir kelebek aJbümıii. "ltıyentn ıı:artılıgı eabam •~ L.37.170.340.23 

'tabvt.ıat 1Ubaı1 kıymetl~ 1 
7 nciye " " istiridye alb6mii. a Sert>Mt eaham •• tah.Ult L. 3.979.648.31 41.149.988.58 
1, 9, 10 uncuya, Kitap ve Kitapç•ı. me rııw•aa altı .,... ciltli kollelui- ~....aar: 

1 
yonu. ı AJtm " dt.vtz a.erlne ••us 2.008. 705.63 

,ff - l5 inci.re "VAKiT" kütiiplwneti Cep kit1ıp1an ..ui. Tall.Utt 0ser111e a..... 7.20.5.5n.ljf 
1t - 20 ,. Cemal Pllf8DID habralan. 
21 - 2S ,, Aya!h ve Kiracılan ronmu. 

R 26 - 30 ,, Topu piyesi 

4.500.000-
11.l'l3.260.74 

3 l 5.23.1.088.b9 

.... 
• 

J Kart 11138 t.arlhlndeıı ttnı&ren: 
b 31 - 35 " Savattan 8.-ı§a romam. 
:t 36 - 40 " Milyonerin kızı roma m. 

.... =-- . ~-""--= ..... 

l.lkonto oacıcıı yUa<ıe il ı.t - Al~ tmıriM &ftM Y11zde ~ 11 
?. 

l
.ı : = : : ~.::;a~:n: 

60 - 70 ,, Klenuu T erraa earan roman. 
70 - 80 ,, Yugoılavyada seyahat notlan. U 

lı 80 - 90 ,, Şark Ekıpreıinde bir cinayet romanı. q ı 
H 90 _ 100 ,, Etrüsk vazoeu romanı. J! 
!j Kazanan numaralan ellerinde bulunduran sayın müşterilerimiz kü- H h tüphanemizden geçerek kendilerine düıen hediyeleri alacaklardır. H 
l·i=· d ~_, ·--.... t il 

1 
[Kendisine bu hecliyeler en u•n --- eden numaralar, pyet daha. önce ayni Si 

• • C$erl edlnml§ bUlunuyorlanıa. bunun yerine bir bqka muadilini de alablllrler.] n 
·==·:= ··:==. . ~ısr . . ........................ ---··············--·······-·····---········-···-.. ········-·· 

V AKIT Kütüphaneti, kendi neıretti.ii eserlerden batka 
U Devlet Matbea11 neıriyabm, Avrupa memleketlerinde baıdan en .. . 
·~ yeni ilini, edebi, içtimai, aayasi ve felsefi eserleri, tıbbi kitaplar- :ı 
H la mec::mualan ve herkes~ menmun ettiğinde hiç ,üphe olmryan :i 
ti! _.J_ ----•- d =.·; • en ıon ve en yeni mQUa ~1U1U1U1nru a müıterilerinin emirleri- ~ 

~
ı ne aıDfttfe bulundunnaktadır. !C H 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••n••••••••••••••••• ..... ••••••• .. •-n- i! 
İstanbul Ankara Caddesi: Telefon. 24370 ........... ji 

-·:::··---·········ı .... ····-···-·······-.. ·············-- .: ====::ı.-:ı::a:s..... _ .................................................. --.... :nı:::::::::::::sı:z™-ı: 

Uyuşturucu ıiıadde
ler inhisarından • • 

1934 ve daha evvelki seneler mabıulünden olup idaremiz aatıf)anna 
iıtirak ettirilmek üzere depolarımıza tevdi olunan Afyonlann sahiplerine 
1935 . 1936 senesi sabtlanmız üzerinck-n tediyesi limngelen yüzde otuzla. 
nn tevzü mukarrwdir. 

Tevziat morfin, makbuz numaralan srraıiyle aşağıda gösterilen gün
lerde yapılacaktır. 

Alakadarlann muanen günlerde idaremize müracaatlan lüzumu ili n 
olunur. (3850) • 
1001 ha 1025 2 Kanunusini 
1026 ,, 1075 4 ,, 
\076 ,, 1125 5 ,, 
126 " 1175 6 ,, 
176 " 1225 7 ,, 
?26 " 1275 8 ,, 
~86 ,, 1300 9 ,, 
iOt ,, 538 11 ,, 
39 ,, 5M 12 ,, 
S9 ,, 620 13 ,, 

1937 

" 

" ,, 

" ,, 
" ,, 
" 

Cmnarteai günü 
Pazartesi 
Salı 

Çarf&Dlba 
Pef!e!Dbe 
Cuma 
Cumartesi 
';ız:ırteai 
Sah 
Çarf&Dloo 

" 
" 
" 
" 
" ,, . , 
,, 

" 

Bayanlara en güzel yılbaşı hed. yesı 1 
bir kürk mantodur. Bunu BEYKO tı
carethancsi 12 ay vade ile kefaletsız 
olarak ı;:ı:ı!maktadır. 

Anadoluda n ayni şcraitle sipariş kabı! 

etmçktedir. 
~p..hmutpaşa Kürkçü Han içersind~ 

BEY K O ticareUıanesi, Tel: 216& 

Tl:JQKiV§ 

llQ~~T 
BAN.KA51 

r,. , 

Biriktiren Rahat Eder 
·.ı··························· ······························· I --··················································-···· ı~-t:ıl fi Doktor · ii Kimyager 

iiömer Abdürrahman ~~ 
!; DER M AN ~~ .. . . 
H
:: Muayenehanesi - Eminönünde H 

:: 
VALDE HANI içinde No. 21 !! 

rm::::a::a:::e ...... ::::ır.-.::zm====::::::: 

u:num tahlilat. Eminönü Emlak •e 
J!ytam Bankası kar§ısında f ... ırt 
Bev Hanr. g 
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ça-}y~ya 
Yılbaşı gecesine mahsus. f ·ii 

BAYAN ft 

Mualla, 1 
Rakkase ve okuvan Rakkase ;'e okuyan Jİ 
BAHIYYE AMiR MELiHA.SELAME ı 
Tanburi Bestekar Salahattin . 

Bayanlardan müteıekkil revü heyeti : Zeybek ve Anadolu danılait 
Muganniyeler: Mahmure Şenses, Suzan; Afitap, lhaan Leyli H 
.Agyazar, Celal, Kemani Nubar, Kemençe Aleko, Piyanist Y orgo, U 

Cümbüt Cemal, Udi Abdi, klarnet Şeref, Hasan Tahıin. il 
Yerlerinizi timdiden temin ediniz. •• 
Tel. 40335 Müdüriyet 1 

llıllıımm;==m:1111:1111m:::1:1:::nr.::::::::::::mn1111111:::.a ıs• ıı•n:mtıa:ua 

Taksim Abide karşısında 

Kışlık Belvü salonu 
Mabtereni miifterilerinin yeni yılını kutlular, büyük sevinçle, mu· 

azzam sürprizler hazırladığını bildirmekle iftihar eder. 

1ürkiyenin biricik SAF.YE 
okuyucusu Bayan l 

VE 
Beynelmilel film sahne yıldızı ve A1m an sahnelerinde ea büyük rol

leri alan Türk artisti Bayan 

(Zehra Ahmed) i 
Bedii zevklerle göreeekainD. 

Mualanmzı evvelden •İparif ediniz Telefon: 40099 

Senelerdenberi Türkiyenin her tarafında pek bü
yük nam kazanan Bilecik rakı fabrikasmm imal 

etmekte olduğu 

Fevkalade 

eik akısı 
ile 45 derecelik 

Olg rakısı 
Sahip ve imili, •Yll değer balkmuzm yeni senele
rini kutlular ve saadetlerini diler 

Grip, Difteri, Kızamık gibi mikropları ağız ve boğaz yoliyle gıren 
bulaşıcı hastalıklar zamanında 

uğraşmaktan 

daha kolaydır 

Akridol 
kullanmak, sızı '- çocuklarınızı 

haatalıklarJan korur. 

Akridol Ajız, Bojaa, Ye Ba(em 
cik~ • pek 'pliulc 
pıp.ir. Her 1k ...... bulunur. 
1 5 tanelik kutusu 35, 40 taııe-
lik.lnıtusu 70 le tw. 

E'..,lojjk me•hhlw ...,U lllfyilerin cilllden ricude ..... 
~ methur Fransız doktoru "'Sauard,, isbat etmi9tir. 

Ba maddeler ~da cildi aençle9tiren ve körpe bayvanla'1ft he 
nüz almemit ıuddtlıirinden elde edilen HomiOiılar'- vücudun en- bü
yük 11c:luı olan vitaminlerde vard.r. . 

Vücudunuzdaki gıaddelerde Hormon ifraz eder. Bu ifrazat azam. 
aa erkenden ihtiyarlama alimetleri göze çarpar ve bu ihtiyar"lama en · 
enel cildde tesirini gösterir ve onu bW'Ufhmır. 

·HORMON ve 
ViTAMiNLER 

Clldlnlzl UldOrm 
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.. 
eJlsln~z Baya ! 

GÖZEN Krem terkibindeki maddeler ı11eaamnlr tamamen temiz
~r, cildin nefes almasını temin eder ve cijde bir ltadif elik bir ge .çlik 
1atlığı balı§eder. 

Krem kullanmamaklığm yanht bir hareket olaca~nı zannederiz 
jayan çünkü cild gıdasız bırakılmış olur. 

..!.ğer gözlerinizin kenarmc:la burutukluklar görünüyorsa, sebebini gıdaaızhkta aramaburuz, cildinizi 
be:Jlemek ve daima genç muhafaza etmek id n krem muhakkak ~dır. Fakat kreminizin terkibinde 
Hormon bulunmuı prtbr. GÖZEN kremde . bu gı<la mevcuttur. GÖZEN krem 3 · 4 lira kıymetin. 
deki kremler cintindendir. Yahıız bir kutu GÖZEN kremle bir tecrübe yapabilmek için 75 kunıtUDuza kr 
yabilmelitiniz. Bayan cilt güzelliği en büyük cazibedir. Cildi güzel olmıyan kadın cazip olamaz. 

GÖZEN krem terkibinde en P.halı Avrupa esanalan vardır. 
GÖZEN müessesesi yalnız krem i~al eder. 
GÖZEN krem Türkiyede, Lonclrada, Nevyorkta, '1erlind~ Pariate ve Budapc,tedc dz satılır. 

BAŞI 

EN MAKBUL HEDjYE ve 
AHUDUDU 

1 
ÇiLEK K7AYfSI 
V 1 Ş N ~" --------

A 

iKRAMDIR 
PORTAKAL 

MUZ 
REGRNDIK 


