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Alnıan parası 
düşürülürse 

'Ticaretimizin yüzde kırkı Almanya ile olmasına raç:ımen 

Zararımız büyük olmıyacaktır 
Tacirlerimize Türk 

parası üzerinde 
ınuanıele yapmala

rını tavsiye 
ederiz. - Bulgar 

htlkt\nıetlnin aldığı 
tedbirin aynı bizdede 

ahnablllr mi ? 
lngiliz lirası 
617 - 620 
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Dcaıbcecdlerrse 

Kan . 
dökeceğız ! 

Fransı7. faşistle
rinin reisi böyle 

diyor 

: 
: 1 . . 
i . . 

Lil, 12 - ''l1'ransız Sosyal part!sı., 
Vahinsien de bir toplantı yapmıştır. 
"Ateş haç,, teşkilatının Jiğvı üzerine 

Fransız faşistleri reisi LA Rok bir nu· 
tuk söyliyerek ezcümle şöyle demiş· 

tir: 1 
(Devamı 1 ncı .aylada) 

Belediyenin kanaatine göre 

Berber 
ıslaha 

dü kklinla7-i"nı 
lüzum var 

Leğen ve ibrik us 
yasak edildi 

Ü 

Belediye ötedenberi İstanbul berber
lerinin diğer memleketlerdeki meslek • 
taşlarından bir hayli geride kaldıkları 
kanaatindedir. Avrupada b:Ie nümune 
olacak kadar mesleğin her inceliğini 
nefsinde cemetmiş modern berber salon 
lanmız olduğu gibi elan leğen içinde 
yüz, ibrikle baş yıkayan bcrberlerimiz 
de çoktur. Bundan bir müddet evvel 
yazdığımız gibi İstanbulda . ancak 12 
diplomalı berber olduğu ve gene 6000 
berberden ancak 1200 zünün sıhhi mu· 
ayenesinin yapılmış olduğu anlaşılınca 
belediye berberlerin sıkı bir şekilde kon 
trölüne karar vermiştir. Belediye zabı
tası teşkilatı şehrin her tarafında ber -
berleri kontrol edecektir. 
Şimdi sıhhat cüzdanı almamış olan 

berbere Uç lira ceza yazılmaktadır. Ek· 

seriya bir berbere senede bir defa kon
trol sırası düşmektedir. Halbuki c mi
yet aidatı, cüzdan parası ve bunları çı· 

kartmak içın IUzımgelen iki giınluk 

müddetin yevmiyesi çok daha yüksek 

olduğundan berberler üç lira cezayı 
vermeği tercih etmektedirler. Bundan 
sonra berberler sıhhi muayenesini yap

tırıncaya k::ıdar mütemadiyen takip e
dilecektir. 

Belediyenin her berber dükkanında 
koltuk adedi kadar lavmana ve musluk 

bulunması hakkındaki kararının tatbi· 
kine geçilmiştir. Her berbere bu ip 
yapmak için müddet verilmektedir. Fa• 

kat berberler şehrin her tarafında ter• 
kos olmadığı için bu karara it1raz et• 
mektedirler. 

nüyor B . . . "k • u ıpn ılk yolculan olan Ame-

n a. tngı1terc ve Fransadaki kanaat Ist bol Ele ktr. k ş. r k t. 
">arlan da bur~~~-=~~) me<ke Doktur ŞMt an 1 ı e 1 
~~7ı_r_k_y_ıD-ln-k~k~lm_y_a __ ge-r~d=l~y~o-r_k_D_:_ KAÇAKÇILOK~N 

Zeytin mübftrek mahkemeye veriliyor 
b • d• Nafia Veklll ADI Çetin Kaya cdlDycrr kR: 

r, • ._;. -~~ meyve ır Komis~on bazı m~ddeleri c_ürmü .m~şhut 
.oeyı ..... ~-:.::·:~değini ~ ..-- hahnde yerlerınde tesbıt etrmştır 

flaymrlerin fena( nasıl anlaşılır Hiç bir şirkete imtiyaz vermek mevzubabs degildlr • Elektrik 
Satıcılar pe 

1 1 
ar.~ . tiket şirketinin sermayesi 

Yn r er uzenne e meselesi - Irana 
f<oymaya mecbur tutuımalıdırlar t it 1 lyi pe . a . . rans yo o 

Pazarda ~::ıu~··yı~emıyoı:ız. Çarşı~ lerde Trakyadan hep böyle geliyor. Bu Şehrimize geldiğini dün yazdığımı" 
ne . go . gumUz peynırler, Edır- nun sebebi de, mandıra sahiplerinin Nafia vekili Ali Çetin Kaya burada yJ:: ~ye .~ttlır. ~çoğu yağsız peynir yapmıya d~a ~o~~~ bir takım mühim işlerle meşgul olma· 

· Bır tüccar diyor ki: miyet vermeleridir. Vakıa bır ıkı fır- ğa başlamıştır. 
-.:_kabahat bizde değil. Son sene- (Devamı 10 nuncu ela) Ali Çetin Kaya dün bu işler ve son 
~k ~ yaptığı seyahat hakkında ~k mUhfm 

.l"1. a • . k elesı beyanatta bulunmuştur. 
yın yenı ıs Son günlerde halkın büyük bir me· 

rakla takip ettiği elektrik şirketindeki 

Ye rıe ne k u ı u yor tahkikaJ işi üzerinde Nafia vekilimiz Gümrük ka.9CJkçılığı 8'UfU ile mahkeme ye verilecek ol.an Elektrik Şırl~etıni• on ( Devanu 4 iJnt'IJde) Bcyoğlundaki merkez binası 

Suriye ve LObnan 
mUstakll olduktan 

sonra 

Hakikat hayalden dalma tlsttlndtlr 

~kay ı"d • • d b • Har aresının urun zaman an en 
ıçt"ki h 1 .. .. d k ta 
1 

nvuz ann onun e yaptırma 

l 
0 duı;u yeni iskelenin bütün noksan· 

rı 'k 
• kel 1

• rnaı edilmi§tir. Şimdi yalnız is -

t 
enın gaz;no kısmı ve bazı kürük te· 

Ctr" " n u. tı ile meşgul olunmaktadır Bu . 
Un ·Çın eski iskelenin kaldınlması işi

r.e d .. 
U>ı sab:ıhtan itibaren başlanmıştır. 

E:ski Akay iskelesi denize, eski sis
~enı bir çok demir ve zincirlerle bağlı 
u!u"rn k d L. "d · • · • ' ' a ta r. ıman ı aresının vıncı 

Esl;i iskelenin zincirlerini sökmcy( 
bet§lıyan maçıına ile yeni iskele 

J 

Pünden itibaren ka1dmlmağa başlana· 
caktır. Bu müddet zarfında Akay va -

( Deı"11Tlı 1 ıncıda) 

Antakya ve 
lskenderun da 
hür olmalıdır 

Bozı Su riyell 
mebuslar 

Türkiye 
mandası 
istiyorlar 

Pariste bulunan Fransanın Ankara 
Büyük Elçisi Ponso evvelki gün Pa
riste Fransa Hariciye Nazırı lvan Del 
bo tarafından kabul edilmiştir. Bu 
mülakatın İskenderun ve Antakya 
meselesine dair olduğu muhakkak sa
yılmaktadır. 
Fransanın eski Suriye f evkalidc 

komiseri bulunan Ponso İskenderun 
(Devamı 4 üncüde) 

S©fil K©tr~<§ln 
Tefrikamız en heyecanlı romandan daha 

meraklı hakiki bir maceradır 

Alman korsan gemisi "Den iz Kartalı,, tam yolla giderken 

8 nıncD sayfamoz<dla OiklYIYlYlliillYIZ v~ Vesaiti ile bu zincirlerin çözülme· 
s ne başlanmıştır. iskele perşembe gü -

Kazanan numaralar 6 ncı· sayfad-



iktisatça ehemmiyet kazanma
mız "hendesi bir zaruret,, tir! 

Türkiye eskiden zengin memleketti. Niçin? Harplerin ganimeti s.ıyesinde mi? 
Böyle sananlar saf dillik etmiş olurlar. Çünkil Macaristan içlerinde falanca §eh· 

rin yeniçeriler tarafından yağma bile edildiğini farzetsek bundan Kayseri köy
lerine ne? Hem, meşhur yağmalar, tarihte sayılıdır ve esasen Türkler, gittik· 

leri yeri talan etmekten ziyade oraya idare, iktisat, güzel sanatlar unsurunu da 
beraber götürmüıter; hatt~ ekseriya, sömilrgelerine ana yurdun varidatından 

sarfetmek fedakarlığını göstermişlerdir. 

Öyleyse? .. Şimdi Uzerinde oturduğumuz topraklar, eskiden daha bereketli idi 
1e birdenbire verimi mi azaldı? ... Unutmayın ki, Anadolu, Krezüs denen efsanevi 

zengin Karun'un diyandır.1 Neden asırlarca refah kaynağı oldu da 
denbire fakir düştü? 

sonra bir· 

Bunun izahı artık klasikleşmiştir: . 
Anadolu, eskiden şarkla garp arasında kervan yoluydu. Hatta, bil tün din 

muharebelerinin gizli ve ahkiki sebebi, bu güzergahları ele geçirmeğe matuftu. 
Tiirk topraklan Uzerinden nakliyat yapılırken, memleket, bu hareketten isti· 

fade ederdL Kervan halkını beslemek, onlara öteb:ri satmak, ahalimizin kesesini 
doldurur, yüzünü güldürürdü. 

Fakat, sonra, denizyolları keşfedildi. Hele Süveyş nçıldı. Servet de, bn deniz
yollarım idare edenlere geçti 1 Kuvvetli deniz milletleri zuhur etti ... 

Son zamanlarda, tayyareciliğin terakkisi sayesinde deniz, havaya nazaran 
ikinci kıymette bir unsur kalmıştır. Yalnız harp işlerinde değil, büyük nakliya· 

tın yapılması hususunda da, gitgide bu böyle olacaktır. Öyle umulur ki, bu 
yüzden, Türkiyeye, eski iktisadi ehemmiyetini kazanmak da gene mUyesser olsun. 

Dilnlrll gazeteler şöyle bir haber veriyorlardı: "İngiliz sermayedarları Avru 
pa ile, Aısyayı bağlayacak olan telefon ve tayyare yollarının Türkiye üzerinden 
yapılmasrnr tetkik etmektedirler. Burada meydanlar yapacaklar, tamirhaneler 

kuracaklar ... ,, Bunlan bir falihayır teUikki etmek lazımgelir. Çünkü, İngiliz ser· 
mayedarlarmm ileriki senelerin cereyanını keşfedip ona göre davranmak husu· 

ıundaki hassasiyetleri ötedenberi mücerrebdir! Denizyollannın mühim mevkii 

havaya intikal ettikten sonra, şarkın göbeği ile garbın göbeği arasındaki en kısa 
yol, kervanlar devrinde olduğu gibi gene Türkiye üzerinden geçecek; bütün tay· 

yareler bir solukta bir noktadan öteki noktaya inmeyecekleri için, Türk top· 
%'aklan esaslı bir uğrak olacaktır. Temenni edilir ki Anadolu, artık, sapa yerde 

Jialmak, kuş uçmaz kervan geçmez bir yer olmak bedbahtlığını kaybedecektir. 
Tilrkiyenin hava nakliyatı yüzünden yeniden bir ehemmiyet kazanması 

"hendesi bir zarurettir,, 1 Çünkü şarkla garp arasındaki hattı müstakim üzerin· 
öc bulunuyor. Bu hat ise, en kısa, binaenaleyh, tasarrufa en elverişlidir. Yeni 

i >tisadi ehemmiyetimiz, siyasi ehemmiyetimizi de bilsbütün arttıracaktır. 
Hüseyin Faruk TANUR 

Avrupada sağ - sol kavgası 

.:Fransız komünistleri 
_4/saslıları kızdırdılar 
lngilterede de faşistler çürük 

yumurta ve domates 
bombardımanına tutuldular 

Fransada, komünistlerin mitingleri 
evvelki gece saat yirmiden itibaren 
başlamıştır. 

Metz de yapılan nümayişler esna
sında içtima salonunun önünde üç 
yüz kadar mukabil nümayişçi topla-

nara~ nümayiş yapmışlarsa da seryar 
muhafızlar tarafından geri çekil.neğC' 
mecbur edilmişlerdir. Maamafih bu 
i~ti.mada salonun içinde de, bir takrnı 
protesto sesleri yükselmiştir. 

Bu arada mukabil nümayişçilerden 
mürekkep bir takım gruplar civardaki 
kasabalardan içtima yerine doğru yü
rümüşlerdir. 

Komünistler erkenden salona yer
leşmişlerdi. Salonun dışı ise komi.inist 
lere aleyhtar halkla dolu idi ve halk 

mütemadiyen komünistler aleybinde 
bağınyor ve "Yaşasın La Rok, yaşasın 
Fransa,, sesleri her taraf tan yükseli
yordu. Ahali Marseyezi söylemiş ve 

''Kahrolsun komünistler!,. ve "l<'ran
sa Fransızlarındır!,, diye bağırmış

lardır. 
Polis halk üzerine yürümüş ve bazı 

tcvkifat yapmıştır. 

Starzhurg havali.sinde ise komünist
lerle nasyonalistler arasında mütead
dit çarpı~malar olmuştur. 

Pariste de Etual meydanında bnzı 
nümayişler olmuş ve zabıta on kişiyi 
tevkif etmiştir. 

Faflst reisinin isticvabı 
Fransız fa~ist fırkası reisi albay 

La Rok ve eski idare heyetinden bazı 
kimseler dinlenmiştir. Albay adliye 
sarayına kendi kendine ve yirmi. mu· 
hafızla beraber gelmiştir. 

Londrada 
Londrada da binlerce faşist aleyh

tan, Kend faşistlerini çürük domates 
n yumurta bombardımanına tutmu~· 
tardır. 

Balkanlı doktorlar 
bu sabah Borsaya 

git tiler 
Tıp haftası murahhasları dün 

geceyi Yalovada geçirdiler 
Balkan tıp haftalarının dördüncüsü 

münaesbctiyle şehrimize gelmiş olan 
Balkanlı doktorlann dün sabah saat 
9,30 da Akaym tahsis ettiği hususi 
bir vapurla Büyükadaya gittiklerini 

yazmıştık. Kmalıada vapuru ile Bü
yükadaya giderken diğer adalar da 
dolaşılmış ve Büyükadada halk dok· 
torl:ırı dostça karşılamıştır. 

Adada bir müddet gezildikten sonra 
Yat Klüpte Ada belediyesi tarafından 

verilen ziya.f ette bulunulmuştur. Bal
kanlı doktorlar saat 14,30 da Adadan 
ayrılmışlardır. Gene Kınalıada vapu
ru ile Yalovaya ve oradan hususi oto
büslerle kaplıcalara gidilmiştir. Kap

lıcaları ge:wn ve sulan, banyo yerle
rini, otelleri tetkik eden Balkanlı 
doktorlar akşam Akayın şereflerine 

Garsonla 
evlenen 

verdiği ziyafette bulunmuşlar ve ge· 
ceyi Yalovada gcçirm:şlerdir. 

Doktorlar bu sabah Bursaya gide

cekler ve hava müsait olursa yarın 

sabah Uludağa çıkacaklardır. Yarın 

Mudanya yoluyla ve gene Kınalıada 
vapuruyla dönülecektir. 

Bursada 
Bursa, 12 (Hususi muhabirimiz

den) - Balkanlı doktorlar bu sabah 

saat dokmda Yalovadan hareketle 
şehrimize geldiler. Kendilerine 120 

kişilik bir öğle ziyafeti verildi. Ye
mekten sonra şehirdeki fabrikalar, 

müzeler, şehrin görillecek camileri ve 
sair yerleri gezilecektir. 

Bu akşam vali taraf mdan doktorlar 
şerefine bir ziyafet verilecektir. 

Donanmamızın 
Malta ziyareti 

Gelecek ayın 16 sında 
hareket edllecek 

Doğrum~ 

değil m~ 
le3 n ır n 1n1 cdl e lfll l9> n ır ı 
boşuna c11öıne,, 

çaırk 
TÜRKOFlS VE TİCARET 001' 
Şöyle bir bakıp geçici göz, ~ .. 

isimde, her ikisinin de (T) ile OOf' 

masından 00..,ka benzerlik görcnıtf 
Fakat yaptık1.arını, elden gcçir<li11 
ar~tırdık1.arı i§'lerin mahiyetini 
kından bilenler bu iki miiess 

ayni işi görmeye çalı§hk1.annı 
mektedirler. Hem o kadar k"i Tilf 

teş1dlcitı çalı§mıya bcı§ladıktan 
Ticaret Odasının yaptığı i.Jin at 
indiğini, oda tC§kil4tının ortadan 
dırılmasiyle, i§liycn makinede bif' 
za görülmiycceği iddiasında bulll 
lar bile mevcuttur. 

Bıı hakikaten böyle nıidir1 BÖ 
se, ticaret odası gibi senelik b f 

bfr h.cıyli kabarık bulunan bir t 

külün muhafaza edilmesinde ne 
bir fayda tasavvur edildiğini 

yoru::. Türkofis gibi oo::if elerint 

laylıkla üzerine alabilecek bir 111 

li mevcut olmadığı zaman'lardJI 

elle tutulur, faydalı bir ~ g6 

iddia edilen ve aksi hakkında 

bir cevap ı:crilcmiyen -bir teşe 
sar/edilen yckıinu her halde do1t', 
rinde ihtiyaçlara harcamanın Y 

prenses 
Yıldız olmak 

istemeyince kocaslle 
bozuştu 

İngiliz donanmasına iadei ziyaret ara..1tırmakta gecikmemek ?azı 
maksadiyle İngilizlerin Akdeniz Ussü ccktir. 
Maltayı ve Yunan donanmasına iadci Ergeç yapılacağından §llphc 
ziyaret için de Pireyi ziyaret edecek diğimiz bu birlc.,!m.Ctıin bir an 
olan donanmamızın kadrosu taayyün yapılması daJı,a faydalı olmaz tn• 
ctmi!ıtir. Donanmamızın ba.gında Ami Halkın 
ral Şükrü bulunacak ve Yavuz da se- _____________ .-.-, 
yahate i12tirak edecektir. 
Donanmamızın 16 sonteşiinde li

mannnızdan hareketi muhtemeldir. 

Bundan üç ay kadar evvel Yunanlı 
bir garsonla evlenmesi üzerine İrak 
krallık hanedaniyle alakası kalmadığı 
ilA.n edilen prenses Azra kocasından 
ayrılmaktadır. Bu ayrılma da evvelki 
gibi gene dünya gazetelerini meşgul 

etmeye başlamıştır. 
Yazıldığına göre prenses Holivut ~i?Eri:SI?;. 

film kumpanyalarından biri tarafın- r.,,-. ~ ·~ ~ 
dan bir şark filmi çevirmek için yapı- · • • · '/ 

Öldürürüm 1 
diyen adam 
Beş gün hepse 
mabkftm oldu lan yük:ıck teklifi reddetmiş ve buna 

kocası Anastas Haralambo fena halde 
hiddetlenm.işlir. Sabık garson böyle 
paralı bir işin reddedilmemesi tarafta 
ndır. Ayrılmanın sebebi de budur. 

içeride 
• Bursada bir tayyare klUbU açılması lçln 

faaliyette bulunulmaktadır. T1lrkkuşunB aza 
olanlar bu klUbede tablt aza olacaktır. 

* Yük&ek ikU11ıı.t ve ticaret mektebi bu 
sabah derslere ba§lam~tır. 

* Cumhuriyet bayramı hazırlıklarına baş 
lanmıştır. Taksim meydanmda yapılacak 
tenvirat ve su oyunlıı.rı için dUn hazırlıklara 
glrl§m~Ur. Anknrada izciler için bir komls 

yon kurulmuştur. 
* Bursa.ya ııt. Kemalpa§adan gelmekte o. 

lan bir kamyon bir köpr1.lnUn çökmesi netice 
si altı metre ll§&ğı yuvarlanmııı, takat yol. 
culara mucize kabilinden hiçbir şey olmamııı 
tır. 

• Vali ve belediye reisi Muhiddin OatUn. 
dağ dUn Bursaya gitmiş ve Dağcılık klUbU. 
nUn tnudağda yaptmnağa karar verdiği o. 
tel Uzerlndc etUdler yapmıştır. 

* 1nı;illz kralı Sekizinci Edvardın memıc. 
keUmlzl ziyaretinde beraberce Londraya git 
m~ olan İngiliz sefiri Persf Loren bir hafta 
ya kactıı.r echrlmlze gelecek ve Ankara~"& g1. 
dccckUr. 
* Devlet demlryollarmda her sene oldu. 

ğu gibi bu sene de Cumhuriyet bayramında 
Ankara ile memlekeUn her tarafı arasmda 
tenzllA.tlı seterler yapılacaktır. Bu tenzilA.tlı 
seferlerin esııslıırı hazırlanmaktadır. 

Araba kazası 
Dün saat 10 sularında Fatih eski 

Alipaşa caddesinden geçmekte olan 
arabacı Bayram önüne çıkan hamal 
Musaya çarparak yaralamış ve yaralı 

Gureba hastanesine kaldırılmıştır. 

Ağaçtan düştü 
Fatih camii avlusundaki ağaçlardan 

birine çıkmış olan 12 yaşlarında Enver 
muvazenesini kaybederek düşmüş ve 
başından ağır surette yaralandığından 
Şişli hastahanesine kaldırılmıştır. 

Kolunu kırdı 
Beyoğlu Kolonya sokağında oturan 

14 yaşlarında Ramazan bindiği bisik
letten dü~erek sağ kolunu kırmış ve Et 
fal hastanesine kaldırılmıştır. 

Meyhanede 
başhyan ahbapllk 

Afyonkarahisar tuhafiye tüccarların· 
dan İsmail zabıtaya müracaat ederek, 
gece Beyoğlu Londra birahanesinde 
tanıştığı ve Sirkeci Ferah oteli katibi 
olduğunu söyliyen bir adamın birahane 
ue kend!sinden kahve parasını vermek 
üzere aldığı elli liran1n bir lirasını gar· 
sona verdikten sonra savuştuğunu id· 
di~ etmesi Uzerine suçlu yakalanmış ve 
müddeiumumiliğe teslim edilmiştir. 

Kanii Basuru 
tedavi edecekmiş 

Kantarcılarda gazeteci sokağında 1 O 
numarada oturan Huriye kendisinde 

Dün, Beyoğlu cürmümeşhut 
mesinde, Kasımpaıada oturan 
oğlu bmaili ölümle tehdit ettıl 

maznun Salibin davasına bakıldı. 

Salih cumartesi günil akşamı 5' 
de sarhoı olarak davacının önün. 
mış ve evvelce aralannda geçen 
meselesinden muğber olduğu için 
öldürürüm 1,, diyerek küfür de e 

Suç phitlerle de tcsbit edilin 
lih müdafaasında, "öldiirürüm,, Jc 
sini ve küfürleri annesine söyl 
ifade etti. Ayn bir suç teşkil ed 
6Özleri şahitler duymadıklannda 
lu yalnız İsmaili tehdit ve küfür e 
ten 5 gün hapse ve 1 lira ağır 
zasile 100 kuruş mahkeme harcı 
ğe mahknm oldu. 

Akayın tenzllAl 
fı(ÖÇ postaları 

Akay idaresinin tenzilitlı g 
taları bugünden itibaren başl 

Adalardan başılyarak bütün 
sahilinin iskelelerine uğnyacak 
ya alacaktır. Hangi iskeleden 
olsun eşyaya Kadıköy tarifesi 
para alınacaktır. 

ZA Yl - NUfus hüviyet cüzd 
Anadolu ajansına ait hüviyet t 
mı zayi ettim. 

Haydarpaşa 
banliyö hattında 

* Dahnıye vekA!cU bazı kaymakamlara 
Vergi f 3 hsl IAtı taallyetlerlnden dolayı takdirname gönder. 

mevcut kanlı basur hastalığını tedavi 
maksadile Haşhaş yuttuğundan zehir • 
lenmiş ve Haseki hastanesine kaldırıl· 

mıştır. 

Her ikisinin de yenilerini als 
dan eskilerinin hükümleri yol' 

Sedat fd 

Vagon azhğı 
Nafıaca tahkikat 

yapı 1 ması bildi rlldl 
Son birkaç haftadır devlet demir

yollarmda sa.balı ve akşam kalabalık 

banliyö postalarında mevcut vagonla

rın kalabalığı istiap etmiyecek kadar 

nlshetl artıyor mı;t~vcr paşanın en ileri gelen yavcrlcrln 

Maliye vekaleti 1936 maU yılının den Kaymakam Mümtaz Uç gUn evvel lzınıt 

ilk dört aylık varidat ve tahsilat sta- te mmU§tUr. 

ttstiğini hazırlamıştır. Bu senenin Dısarda: 
umumi tahsilatının geçen seneye na

zaran şayanı dikkat derecede çokluk 
vardır. 

Geçen sene aynı müddet zarfında 

tahsil edilen vergi, o seneye ait olan· 

Iardan 55.590.000 ve sabıkadan 67~6000 

* Büyük elçimiz ZekA.I Apaydın Moıko 

vaya vasıl olarak vazifesine bql&nu§tlr. 
• Geçenlerde fsWa ederek l11yancılara 

iştirak eden İspanyanın Atına sefiri IDmU§
tUr. 
* Patis üzerinde geni§ mikyasta bir bava 

hUcumu tecrübesi yapılmaktadır. 

az olmasından şikayetler yapılmıştır. lira ki ceman 62.471.{)00 lira tutmakta 
Devlet demiİ-yollarında bilhassa ban- idi. 

* CemlyeUakvam mtlzakerelerl nihayete 
:!rdiğl için Sovyet mUmesstli Lltvlnofdan baş 
kn dig-er mUrabhasia.r Cenevrcden ayrılmış. 
!ardır. liyö hattında çok vagon varken bu 

vaeoa ckrfı:ğm.m rıeden ileri geldiği 

ha.kkmda tahkikat yapılması nafıa ev 
kaletinden alfı.kadarlara bildirilmiş
tir.-

Halbuki bu sene 1936 senesine ait 
72.196.000 ve sabıkadan 8.622.000 lira 

tahsil edilmiştir ki ceman 80.818.000 
lira tutmaktadır. Aradaki fark 
\8.347.000 liradır. 

* Yunan ba§vekill Mctnksaam relllllğln. 

de bir heyet Yunanlstanm lkUsadl vaziyetini 

tetkik etmektedir. 
"' Danzlgdc layyarclcr!n yere inmeleri ve 

totoğral almalan mencdelmi§Ur. 

Serhoeluk 
Beyoğlu istiktal caddesinde Moskova 

pastahanesine sarhoş olarak gelen ve 
ona buna sarkıntılık yapan, Kasım paşa J 
da Tabakhane meydanı 24 numarada 
oturan Yusuf oğlu Derviş zabıta tara· 
fınd:ın yakalanarak müddeiumumiliğe 
teslim edilmiştir. 

Biroi-rlerini 
dövmüşler 

Beşiktaş Ortabahvçede 33 ve 44 nu
maralı evlerde oturan Ziya kızı Saliha, 
Salih kızı Hanife, Nazmi kızı Safinaz. 
Feyzullah oğlu Abdullah, Salih kızı Sa 
ime, polise müracaatla kira meselesin· 
den çıkan bir kavgada biribirlerini dö~ 
düklerini iddia ettiklerinden hepsi milel 
deiumumiliğe teslim edilmiştir, 

Cemilin anlattığı hikaye " 
açık aaçık. rezilcine idi değil 
kızlar yanında böyle :}ey sÖ'IJ 

- Ya... Vstclik Jıçpinıi:: 
yorduk, 
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Fikir fabrikası 
top attı 

-~~~ 
Df nas o ta ksn ıro ı 

göırl\JıOen 
lDemiryollarımız 

0

S9Yyahu·~;· •M-

Musula ıraha'll: ıralflıa'lt 

Senede yetmiş iki kere yenile11 bir ekipir~ diyar diyar üç beş 

mütemadi seyahati için birkaç on bin lira bulunur. Bunu meşru 

Türkiye Milli 
sigorta 

1 
geD<e©®~ 

uzatllacak mı ? "Cumhuriyet" to V. Birson Gal.atcı 

österecek na7.ariye de hazırdır? Fakat Türkçenin cidden muhtaç bu

lunduğu klasik bir eserin mütercimine verilecek birkaç yüz lira, hiç 

bir resmi, yarı resmi, hatıl hususi müessesenin bütçesinde yok· 

tur. Memleketimizde henüz böyle bir adet teessüs etmiş değiJdir ! 

Ayın otuzunda fevka
IAde içtima yapıyor 
Meşhur sigorta rezaletinin en bü

yük mes'uliyeti üstüne yüklenen ve 
şimdi tasfiyesi yapılmakta olan Tür
kiye milli sigorta kumpanyası tasfiye 
heyeti, heyeti unıumiycyi f evkalıide 
bir toplantıya çağırmak mecburiyetin 
de kalmıştır. Bu toplantıyı iktısat ve
kaleti de tasvip ettiğinden bu ayın o
tuzunda heyeti umumiye fevkalade o
larak toplaııacaktır. 

Bir şirket petrol 
hissemize mukabil 
hattı yapmağa tallp 

Bundan bir müddet evvel demiryol
lan şebekesinin lrak topraklarına 
doğru uzatılamsı üzerinde bazı tetkik
ler olduğunu yazmıştık. uçu.k bazırganıarın Mahmut pa

. P yokuşunda ve Yeni postan(' 
ünde müıı.•-r·yi . . . :.-~ ı celbetmek içın nı 
rıp bır reklam naraları vardır: 
.; Ba~ları Bayanlar.. Bu malları 

aran abrika top attı ... Sermayesin
n aşağı ve . 

! D
.. rıyoruz. .• On kuruşa bir 

ne .. ukkr. d b 
nız.. an a u fiyata bulnmaz-

Hayıt ~iki 
a da 

0 
"(· yalan .. Belki dükkan 

nn ıyaıa bulunur. l.akin insan· 
anafora • ' 

ahnı bel ' ucuza, ıflas edenlerin 
eyli eşten ele geçirme~e fıtri bir 

vardır :p 'k 1 umla • 81 0 og bazirgan to· 
n işte bu h · ı · · şekild ıs en ıstismar için 

e bağırıyorlar: 
- Fabrikası top attı! .. .,,. . 
V ak't 1 Ytırdu, Kurun gazetesinde 

1 neşredilen eserlerin kıymet. 
r annı (ki "dd ki c~ en kıymetlileri var) 

Şe ide cılt haJinde geti · 
ıeteye . rıyor. 

gırmek için dizilen yazıl • 
ulmıy b ar 
. or, unlar, bir kere de kita 
lınde basılarak t t' P 

n tasar f ' er ıp masratın-
liyet f' rut ediliyor ve binnetice 

ıya ı az olu B 
ifi olan dostu yor.. u tarzın 
• b m, meydana getirdigw ı 

n ana uzatarak: . 

- Epeyce büyük bir kita • • 
rus.ı .• Ucuz değil . ., .P .. Yır:mı 
Bakbm: mı· .. - dıye sordu. 

- Eh, orta bir fiyat! • dedim 
- Aman, ne yapıyorsun" Bö. 
plan, pi ·asa fi atiJe 40 : 50 ~le ki
n aşığı 'Cri:tek kabil de~ild" uru~ 
~ ~ K I~ 

~;: c, ye, hatta 15 e harıl nanı ı 

knTım knrım ıztırap ~ekerek geçinip 
gitmeğe çabalıyorlar .. Mecmualar aı· 
dır, kendi yağlarile kendileri kavru
l u) or. Gazetelerin yarısı bütçesine 
müvazene temin etmekle zarar etmek 
arasında bocalıyor. Ve fikir adamının 
nafakası üzerinden tasarruflard11 
bulunmak yollarını arıyor. 

Fikri hayat, sporun yarısının tnrı111 
kadar bile teşvik görmemektedir. Eh 
Iiyetle tercüme edilmiş ve 'J'ürk~enin 
cidden muhtaç olduğu bir klasik eı;e-

rin mütercimine verilecek birkaç yü1. 
lira t:içbir resmi yan resmi hatta hu
susi müessesenin bütçesinde yoktur 

Memleketimizde yetmiş iki kere yeni
len bir ekipin diyar diyar üç beş mil· 
temadi seyahati için birkaç on bin lira 

bulunur. Bunu meşru gösterecek na
zariyeler de hazırdır.Gazetelerin kağı
dı beş kuruşsa, Üzerlerine on kuruş da 

gümrük konulmaktadır, Matbuatın 

Malum olduğu üzere iktısat vekale
ti şimdi alelfıde iflas vaziyetinde bu-

lunan bu şirketin hesaplarında yaptı
ğı tetkikler neticesinde şirketin alelfı· 
de değil, taksiratlı ve mürettep bir şe
kilde iflas ettiğini görerek müddeiu

m umilikten bu şekilde muamele ya
pılmasını istemiştir. Bu vaziyette şir
ketin tasfiye memurları olan avukat 

Kenan Ömer ve arkada.şiarı müşkül 
vaziyete düşmüşlel'dir. Bunun için tas 
fiye heyeti, heyeti umumiyeye, tasfi-

ye i§inin cereyan ve neticelendirilme
si hakkında. bazı teklifleri ihtiva eden 

ve vaziyeti a~ık gösteren bir rapor 
hazırlamıgtır. Bu arada tasfiye heyeti 

Dün Ankaradan gelen bir habere 
göre lrak hükumetinin Nusaybinden 
Musula kadar bir şube hattı uzatıla
rak Musulun Türk demiryolları şebe
kesine bağlanması için tetkikat yap
maktadır. Bir İngiliz §İrkcti !rak pet
rollarındaki Türk hissesinin karşılık 
gösterilmesi mukabili bu hattın inşa
sına taliptir. Maamafih bu hususta 
hUkumetimizc hiçbir mrüacaat vaki 
olmamıştır. 

Nafia VeKlll ne dl yor? 
Diğer taraftan bu mesele hakkında 

Nafia Vekili Ali Çetinkaya dün şöyle 

demiştir: 

"- Van - Musul istikametinde bir 
~imendifer hattı inşası, ayni zamanda 
Ereğli ve ilaveten Trabzon limanlan -
nın yapılması hakkında İsveç grupunun 
müracaat ettiği doğrudur. Bununla be
raber şirketle yaptığımız uzun müzake· 
re bir neticeve varmadı ... 

Bir dersten 
kalan liseliler 

hususi ellerdeki müskirat f abrikalar1 ilk iş olarak mevcudatın bir defterini 
kadar mülayimet gördüğünden ve çıkarmış, şirket menkul ve gayrimen
müskirat fabrikalarının matbuattuı kullerine kıymet koymuştur. Fevkala
daha çok mükellefiyetlere tabi tutul· de heyeti umumiyeye bu da arzedile-

duğundan emin değilim! En basit tek· cektir. U l • l d 
liflerimiz vardır. Bir tercüme progra- D versı eye evam 

Mareşa I Fevzi ile ı ı mı yapılsın, filanca dillerden filanca ç n cevap 
eserler Türkçeye çevrilecektir; bun· iktisat ve Maliye bekliyorlar 
lar, mekteplerimizde } ardımcı kitap- V (> k 111 e rl Bu sene liselerin son sınıfının ba-

lar halinde okunacaktır! densin: şe- Şark vilayetlerinde seyahat etmek- kalorya ve olgunluk imtihanlarındn 
raite muvafık yapılan tercümeler ha· te oln.n iktısat vekili Cclfll Bayar ve yalnız bir dersten kalan talebenin ge
sılsın; her sınıfın kütUphanesinde maliye vekili Fuat Ağralı ile gene bu çen seneler olauğu gibi üniversiteye 
bunbrdan birer tane bulunsun .. Yal· havalide seyahat eden Mareşal Fevzi 
nrz bu kadarcık bir tedbirle bile Türk Çakmak Diyarbekirde birleşmi~lerdir. 

- • ·erede: muharririnin azıcık himayesi deruhtt> Dün gece şereflerine umumi müfettiş-
t•rlnttım: Okkayla satılmış kit edilmiş olacaktır. Hem de bütçeye bar lik büyük bir ziyafet V"rmiştir. 

devamları ve gelecek sene Universitc 
birinci sınıf imtihaniyle beraber imti
han vermek için milracaatlarda bulu-

tın Babialide, R.'lyezıtta sergis· :P- olmadan ve memleket kültürüne haki- Heyet bu sabah Ergani bakır ma-
lrnaştur. İlci hin tane tabedile~ h~- ki bir hizmette bulunarak.. denlerini tetkik için Ergnniye hareket 

nacaklarını yazmıştık. Adetleri yüzlew 

ri bulan bu talebeler İstanbul maarif 

yolcu salonunun buyünh."Ü halini tas
vir ediyor: 

Demir tel parmaklıktan yoku s l -
nunu tetkik ve yolculara yapılan mu· 
ameleye dikkat ediyorum. Nazılı.iı.ne 

ve çok dürüst ve mümkün olduğu k 
dar da muameleyi uzatmamak ve ı ı 
çabuk yapmak ciheti pek bariz. 1 te 
yalnız başına seyahat eden gen b r 
ecnebi kadın. Bir şeyler anlatmak ı 
tiyor. Memur onu, o memuru anl mı 
yor. Memurun bir isarctıle tcrcüm n 
yetişti. Derdini anlntn.bıleceğinı 

rünce kadının yUzü güldü. Kadının 

dediklerini tercüman memura nnlnttı 
Memur da güldü. Mesele gülerek h 1-
ledildi. Mersi, mt'rsi diyerek kadın 
bavullannı kn.padr. 

Çıkanlar hep yanımdan ge ı) r. 
Dikkat ettim: Homurdanan, şika) t 
eden bir tek yolcu yok. 

Yeni bir zihniyet, temitlik, mtıza 1 

sürat ve iyi muamele bana tel brg'ı
leri unutturdu. Daha yakın vakıtl r 

kadar görmeğe alıştığımız manzara 
ların tarihe karıştığını anladım. Ka

bustan kurtulur gibı in irah ve fer lı 
duydum. Vapurdn.n karaya ınm k 

gümrük salonlarından geçerek . ehre 
çıkmak meselesini az zamanda bu ka
dar iyi bir şekle getirtmiş olanlara 
candan teşekkürler. 

Evet, şimdi, lstanbulda denızd n 
gelen yolcular muhakkak iyi bir h ı 
riChrc giriyorlar. Yeni büyük yolcu sa-

lonları ve yeni tesisat yapıldıktan 
sonra bu memnuniyet hissini ad ta 
bir zevk haline getirmek knb ı Li
man idaresinin de bu gayeye d 
yiırüdüE:ıüne şüphe yok. Fakat ı 

ne teşkilata, ne tesisata, ne de hı 
masrafa bakmıyan bazı ehcmmıy ız 

sebeplerden dolayı şehrimizden tcyrı

lırkcn yolcuların götürdükleri hı 1 r 
hiç de Jehim1ze değildir. Fırsat bul n
ca sebeplerini ara tırmak niyetinde
yim. 

BaOkalfl) Daııra 
ına11<nm süvaırnoeır 

tabın 1 b ır 
en m adayrsı bes altı yüz" Yoksa, bütün kitaptıların stoklarıl etmiştir. 

rindeki fiyata gider. Bi:.r sen u 
Verirler kk e son- boşalıyor: Mebuslar .4 nkaraya 

müdürliiğüne birkaç müştere~ istida 
"Tan" da Ahmet Emin Yalmaı 

ile müracaatta bulunmu3lardır. Fa- yazısından: 

Yle ser~n:;eu 0 
nya ! Okkadan da - l"abrikası top attı. n 

l':ıpurd ·•· Kimi okkaya, derhal peynir sarmak dönüyorlar 
- '!."o • a yanınıza bir çocuk gelir· K' . d 

kat bir cevap çıkmamıştır. Bunun için 

talebe şimdi maarif vekaletine mUra
caat edeceklerdir . 

.r.. ki Turkçe y . Tü k • için l•akkala.. ımı e: Kamutayın açılma 1.Jllllanı yaklaş-
.. ıoo k ' enı r çe roman- _ Bir liralık kitap on beş kuruşa.. tığı için §ehrimizdc ve yurdun muhte- Yalnız bir dersten smıfta kalan bu 
~urustu;~~şa, 75 kuruşa almayın. • • • lif yerlerinde tetkikatta bulunan say- talebenin kaldıkları dersler ekseriya 

atta bir ~·· bö Bir iktısadf haber aldım: lavlar Ankaraya dönmeye başlamış- üniversitede girecekleri şubelerle hiç 
nın kendi ~n f yle bir SeyYar ı:ıa- Tli"'"''arın biri, Avrupadan, esnafııı }--"·-. Şehrimizde bulunan sefı'rler de alakadar bulunmıyan derslerdir. Kal-

tak §as d ısın mi haykırdığını do- ~.... ö..n.u• ı>ır ım. kullandığı ke.o;e kağıtlarından bir par- bu ayın yirmisinden itibaren Ankara- dı ki talebe gelecek sene ayni dersin 

-;idl:nı•! Re~al hakkında Hüseyin ti getirmiş: iflas etmiş.. Zira, memle· ya döneceklerdir. imtihanım vereceklerdir. Nctekim ge-

r ' ~"aıırn H'k . ketim!zde bütün kflğıtlar, eski kitap çen seneler de böyle olmuştur. 
anın, Vala ı metın, Peyami 

s kuruQ r NQreddinin fikirleri.. stoklarından yapıhyor- Şöyle bir ha-
li ~ tıraları yoklayın: O eski kaba kağıt 

aYret et tını. v. • eğer delik · ~yregı venp aldım. )ara rastlıyor musunuz? •. Hayır. de· 
gelip fiki:~lı?ı~ ~iri, günün h:rin- ğil mi? .. Hep kitaplar kullanılıyor .•. 
lrtınış· 

1 
erımızı sormu!;. kitabın• Banun manasını dü~iinün l 

la11p .,.' akat söylenenleri de ter~ Söyledim ya: Fabrikası top attı ... 
. .,azmıs n ( v• rtıış. ~· . ·• u eser de okkaya a -NO) 

zh .• •mdı furyns S ~--------------------------~ Uttıtin ö .. t var •.• atıhvor I 
nunde üç kişi aldı. . Şark dem ryol ları 

• • • 1 
akıttaki .. t memur arının 

- C1i~~dirn ki~u cşebbis dostııma gezintisi 

Maarif vckfıletinin 11 senelik tah-

sili yaptıktan sonra bir ders için yüz
lerce gencin acıkta kalmasını tasvip 

etmlyeceği ve bu hususta müspet bir 
karar vereceği umulmaktadır. 

Uskildarda parti 
kongresi 

Üsküdar Halk Partisi merkez na· 

htşret;~rs~nu7 a_zizim ! .. Ucuz ki- Şark Demiryoııa:ı ?1~.m~rlan ccmf-1 
e .. Zaten ~ıye ıftıhnr etmeyi~ na- yeti senelik tcnezzühUnu dün yapmış- r!:a 4.,46 12,00 15 09 17,37 19.07 4,28 

da aldığı ttıılletin kitabı tabii !iya. tır. Hususi bir tren d~ ~bah Sirke-! 6,26 9,34 12,00 1.30 10,llf 

biye kongresi dün toplanmıştır. Top

lantıda Üsküdar kaymakamı ve parti 

vilayet heyetinden bazı zevat bulun
muştur. 

1,, Bakaı Yok •• "Fa briknsı ifJ:is et- cidcn Çerkesköyilne gıtmı3 ve ak§am' 

işler ~~İ ~u kitapları okkaya ve- dönmü3tür. 1 
falan ışportalarda yahut el- Trende bir bando, bir de caz bulun- GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? 

ksa ttıiIJe:.attı~abilirseniz ne dl:\.. maktaydı. Tcnezzilhe iştirak edenleri ltaJyada dahili kanpklık b&§Iamıştır. 

Senelik raporun okunmasından son 
ra halkın dilcklerı dinlenmiş, yeni i· 
daro heyeti seçimi yapılmıştır. Bun

dan sonra Atatürkc bir tazim telgra

fı çekilmiştir. Yoktur! ın kıtapçı dükkftnına gir- çok eğlenceli bir gün geçirmi3lerdir. Sovyet ~rcutarı §"'hrJmlze gelmJşlerdJr. 

• • • 1 sterseniz, tabilerden bir nnket f 
b/3Pın; Ancak hangi kitapla-

old ilgi feci şeraitle tabediJ. 
erin:iunu görürsiinüz .. Kitapçılar. 
ddet e i stoku okkaya vererek bir 

t nıh daha geçinmektedirler .. Fa
be~~lif, mütercim?. Bu biçareler? 
·~:,..htıar? Eğer gazetelerin bir 

cı&lne T b"l • r.1"' 
1 • • ı ışe ı mışlerse, neıs ıs .. Ha-

. ıstıdatı:ınnın tabif inkiAAfından 
•aıh.-1* .__ nretile, kfıh ndaptt> 

1 
laY'fası yapmak. kih ajans h:ı-

ert ftzertne başlık atmak, kab 
Ik neyi beğenir acaba?,, kaygusile 1 

Eskiyi unutma{la çalışınız! 
Ankaradan (Dargın) imzasile yazılıyor: 

Hastahmdım. Meziyetlerini çok beğendiğim karım 

beni bir arkadaşımla çapkınlık ederek aldattı. Yemin etti, 

ölümüne kadar bu harekrti bir daha tekrar ctmiyeceğine 

söz verdi. Hastalığım yüzünden ondan birkaç ay ayrı ka· 

lrnca, gene şiipheyc düşüyor ve ıstırap çekiyorum. Beni 
tenvir edin. 

CEVABIMIZ - Muztarip olmayınız. Ona da ,zap 
vermeyiniz. Sizden ba~kasını sevmiyor ve sevememi§tir. 

Şimdi. o kendine daha fazla hakim olabiliyor, ve kendinize 

ihtimamı tam bir emniyet içinde yapmanız için vaadini 
tutmakta devam ediyor. Binaenaleyh, siz de içinde oldu

ğunuz azapt~n kendinizi kurtarmak için mümkün olduğu 
kadar eskiyi unutmağa çatııınız. 1 

Balkan milletlcrl, günün birind . 
tarihlerinin mü§terek bir dönüm n • 

tasında durdular ve çok mühim bir ka 
rar verdiler: Mukaddcratlnnnı birl • 
tirmek, tek b~larına oynamağa mah-

kQm oldukları (at) rolünden kurtul
mak, hep beraber dünya yüzünde ( u 
vari) rolüne geçmek ve yüksek , i
yede bir varlığa kavuşmak ... 

Balkan milletlerinden herbıri, dun
ya yüzünde (at) rolünde kalmanın ne 
demek olduğunu kendi he abına t ru 
beden geçirmiştir. Büyük bir ccn bı 
kuvvet size tatlı tatlı • klaşır. Si j 

yedeğine almak, at diye kullanm k u 
kuvvetin elbette iş'ne gelir. üstünilze 
bindiği zaman sizi okşar, ağzınıza 
kcr verir. Fakn.t işe yarnmadığmız za. 
manda tekmeler ve bir kcnn.ra atar ... 

BüyUkle küçük arasındaki bu m · 
nnscbet tarzının isti n !'il yol tıır 
sns nekadar sıkı bir müsavat üz rıne 
kurulursa kurulsun. hnvatın 
kanunları 'c icabatı b~ mi.ı 
mutlaka büyüğün küçüğe talın 

mü haline çevirir. 

Bir eşkiya 
çetesi 

Siirt civarında 
tenkll edildi 

Siirt civarında el'nn şakavet v 
mak cüretini gösteren bir azılı hay ut 
çetesi daha tenkil ve mahvedilmi ·r 

Bu çete, Şeyh Sait isyanına d bil 
olduğu için idam edilen Cemil Ceta 
o~lu İzzetin riyaseti n.ltmdaydı. Sı 
cıvarında Bcykcnt dağında sıkı tırı
lan lzzct ve arkadaşlan jandarm 1 • 
rımız tarafından kamilen imha e 1_ 
mişlerdir. İzzetin kard ı::i ol n F 
mcz de on beş gün cV\C'l öld" r· ı · 
tü. Diğer karde!;i Abdi de ~id<leU 
takip edilmektedir. 



Sovyetler Madride yardım ederlerse 

ltalya asilerle birlikte 
harbe girecek 

Sevil, 12 - Asi general Uno radyo 
ile neşredilen bir nu-tkunda şöyle de
miştir: 

- Resmen ilan "edebilecek bir vazi
yetteyim. Eğer Sovyet Rusya Madri
de yardım edecek olursa Italya da bi
zimle çalışmak mecburiyetinde kala
caktır. 

• • • 
General Valeranm sol cenahı • dtin 

öğle vakti Monasteriodaki kuvvete mü

laki olmuı ve bu suretle asilerin ~imal 

ve cenap orduları arasında irtibat hasıl 
olmuştur. 

General Franko, pek yakında Mad -
ride taarruz edeeektir. Ancak Madriti 
ani olarak ele geçirtnek üzere sevkedi· 

lecek kuvvetlere hangi yolu takip için 
emir vereceği malfun değildir. Herhalde 
zabitlerle, harekete geçmeğe sabırsızla
nan askerler, bu taarruzun çok şiddetli 

yapılacağına ve hatta farzı muhal ola
rak hükfunet kuvvetleri marksist unsur 
lan, askeri cüzütamlar haline getirme
ğe muvaffak olsalar bile, muvaffakiye
tin elde edileceğine kani bulunmakta -
dır. 

Havas muhabirinin bildirdiğine göre, 

General Franko asilerin umumi karar
glhını Salamankaya nakletmiştir. öbür 
gün Salamankaya tatmması beklenen 

harbiye Te bilyük elçi Sarratm idare -
sindeki hariciye servisleri hükQmet mer 
keri olan Burgosta kalmıttır. 

M.aamafih, başkomutan, emri altında 
ki kınvetlere daha yakın olmak için 
Salamankaya yerleşmeği tercih eylemek 
tcdir. 

Haber alındığına göre ihtiltlciler, hil 
kfımetçilerin San Martin ve Valdeigle
sias mmtakasındaki mukabil taarruzla
rını defetmi§lerdir. 

Şimal ve cenup ordulan Cebrerosda 
iltisak peyda etmeğe muvaffak oldukla
rından garp ceph~i timdi timalden ce
nuba düz bir hat olarak uzanmaktadır. 

HUkOmetln emri 
Madrit 11 (A.A.) - Hükfünet hava 

taarruzu tehlikesine karşı alinmı§ olan 
tedbirlerin tamamı: tamamına tatbikini 
emretmiştir. Bütün lokanta, kahve ve 
temaşa yerleri kapatılmıştır. Sokaklar 

geceleri zindan gibidir. Saat yirmi ilç -
ten sonra sokaklarda ancak resmt kont 
rol arabalarile bazı mütehassıs işçiler 
ve hususi müsaadeyi haiz gazeteciler 
dolaşmaktadır. 

Antakfla ve Iskenderun 
(Baş tarafı l incide) 

ve Antakya işini en iyi bilenlerden ve 
en yakın alakadarlarmdandır. Anka
rada bu huswıta cereyan eden son mü 
za.kereleri de Fransa namına. idare et
mişti 

Fransız Büyük Elçisi ayın on altı
sında Paristen hareketle şehrimizden 
geçerek doğruca Ankaraya gidecek ve 
temaslara geçecektir. 

Fransaya notamız 
Falih Rıfkı Atay dtin.kü (Ulus) t.a 

"Fransaya notamız" başlığı ile yazdı
ğı başmakalede şöyle demektedir: 

'·Fransanın Antakya ve İskende
run hakkındaki taahhüdünü geciktir
mesinde manda mcs'uliyetlerinin bir 
takını sakınılmaz cebirlerinden başka 
sebep aramak Türkiyenin hatırından 
geçmemiştir. Fakat bu müstesnalık 

hali giderildikten sonra 'ilk tedbir san 
cağın hakkını vermek, eğer manda 
mm.takasındaki halk yığınlarmm ken 
di kendilerini idare etmek şartile vü
cut bulmuşsa Antakya ve İskenderun 
halkının mümessillerini davet ederek 
onlarla müzakereye ba.jlamaktı. 

Marula devam etseydi sancağın ay
rı bir idaresi olacaktı. Şimdi sancak 
tamamen hür olmalıdır. Çünkü Suriye 
ve Lübnan müstakil olacaklardır. 

Fransa mandasm.m vahdeti içinde 
dahi, husu& bir idareye hakkı olduğu 
tasdik olunan Türk sancağın Suriye 
ve Lübnan halla üstünden Fransız va
siliği kalkarken istiklal hakları t.a
nmmamak hiçbir mantığın ve bilhas
sa Fransız mantığının izah bulamıya
cağı bir tezat teşkil eder. 

neticeler vermesini beklemekten daha 
makul ve t.abii ne olabilir?,, 

TUrklye mandası istenecek 
Halepte münteşir "Vahdet" gazete

si de Suriyedeki infisalci mebusların 
bir toplantı yapmış olduğunu ve bu 
meb'uslara isteklerinden vazgeçmele
ri tavsiye edildiğini yazıyor. Halbuki 
meb'uslar bu teklifi reu9aetmişler ve 
"Fransa kendilerinden vazgeçiyorsa, 
Türkiye mandasmı istiyeceklerini,, 
söylemişlerdir. 

Muahede de§H, ana hatlar 
Uzerlnda bir anıa,ma imi• 
Halepte çıkan ''Ahali" gazetesinin 

muhabiri Lübnanm Pa.ris mümessili 
Alfonsla görü§müş ve Lübnanlı mü -
messil, Suriye - Fransız anlaşma8I
nın kat'! olmadığım söylemiştir. 

Alf ons demiştir ki: 
''- Yapılan anlaşmanın kat't met

nini görmemiş olmakla beraber aldı
ğım hususi malômat.a göre, Suriye 
heyetiyle Fransız murahhasları ara-

sında imzalanan anlaşma, muahede 
değil, muahedenin ana. hatları üzerin
de l;S.pılmış bir anlaşmadan ibarettir. 

Fransa, ötedenberi yaptığı gibi, Va
tani heyete en geniş bir hürriyet pren 
sipi içinde, hatta. Mısır • İngiliz mua
hedesinden de daha geniş şartlar ver
miştir. 

Heyet, bu şartlan aylarca tetkik 
ettikten sonra muvafık bularak 
ESASLI NOKTALAR UZER1NDE 
yapılan anlaşmayı imza etıniştir.,, 

Surlyedekl çerkeslerln 
faallyetı 
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Elektrik şirketi ı~ DANIELLE DARRIEUX ile Parisin 
mahkemeye genç V0 gftzel kızı tarafından Temsll e 

verildi 
(Baş taralı 1 incide) 

şu merak uyandırıcı tafsilA.t:ı vermiş-
Kadınlar Kulüb 

tir: 
"- İstanbul elektrik şirketinin he

nüz satın alınması meselesi değil, bu-

SARA y Sinemasında takdim edlle 

lunduğu vaziyetin ıslahı ve memleke-1•••••••••••••••••••••••••• 
tin mevzuatına göre dürüst işletilme
si imkanı mevzuu bahistir. 

Gelecek çarpmba günü matinelerden 
itibaren 

VILDIZ ve ALKAZAR 
ıincmalannda aynı zamanda Diln -
yanın cıı büyük komik dehası, biitüo 

insanlan güldüren harikulide 
aanatkir 

Elektrik şirketinin mukavele hari
cinde birçok hususlarda senelerden
beri halktan fazla para aldığına dair, 
vesaika müstenit, vekllete oldukça 
mühim bir ihbar vaki olmuştur. Iştt: 
bu ihbar üzerine vekalet büyiik bir 

komisyon teşkil ederek bunu esaslı ş A R L o 
bir surette tahkik ve teftiş ettirmek-
tedir. 

Emsalsiz dahiyane eseri *-' 
şımdtye kadar tahkikat miisbet Eski zamanlar 

olarak devam etmektedir. Ve son gün-
10 kısmı tekmili birden 

)erde Anadolu taı:afı için yapılacak ilci saat sürekli ve devamh 
tesisatta kullanılmak üzere gümrtik- kahkahalar! ı ~ 

süz olarak şirketin getirttiği bir çokl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
eşya ve malzemeyi eski imtiyaz hudu-1 . 
du dahilinde kullandığı hakkında va
ki olan diğer bir ihbar üzerine komis
yon tahkikata teşebbüs etmiş ve bazı 

maddeleri cürmü meşhut halinde yer 
lerinde tesbit etmeğe muvaffak olmuş 
tur. 

Kongreye davet 
Dawtpa§(I Gençler Birliğinden.: 
Birliğimizin senelik kongresi 18-10-

936 Pazar günü sa.at 10 da Birlik mer
kezinde icra edileceğinden ilişik üye
lerin gelmeleri illin olunur. 

Gümrük kaçakçılığı mahiyetinde =============== 
olan bu tahkikata gümrük idaresinden 
bir müfettiş de iştirak etmektedir. Bu 
tahkik ve teftişin heyeti umumiyesi
nin neticesi şüphesiz mahkemelerdir. 
işte meselenin esası budur. 

Şirketin sermayesi dellflyor 
Elektrik şirketi de tıpkı tramvay 

şirketi gibi 1926 yılmda hiçbir hak ve 
esasa istinat etmiyerek serınavesini 
altın lsviçre frangma çevirmek gfbi 
bir vaziyet elde etmiştir. Hukuki bir 
esas ve zarureti olmıyan bu ..-aztyetin 
halli süphesiz lazım olan bir mesele-

dir. 
imtiyaz kabul etmeyiz 

Şehirler arası ve devletler arası te
lefon hatlarının tevsi ve teşmili husu
sunda teşebbüs yaptığımızı, keza hava 
servislerinin başlayıp tedricen tevsi 
edilmesi programımız iktizası oldl!
ğunu evvelce de söylemiştim. 

Söylediğiniz gibi bir lngiliz şirketi
nin müracaatından henüz haberda!' 
değilim. Eğer böyle bir müracaat 

Diktatörl 
Avusturya 

Italyanın nilf 
kaybettiğine 

sayılıyo 
Avusturyada Haymetsu 

dün umumi toplantısını P 

başvekil muavini Starhem 
ği altında yapmıştır. Topl 

da Prens tC§kilitm dağıtıl 

ktlmete karşı konulmakta 
meaini tavsiye etmiştir. 

beyanname neşredilmiştir. 

Fransada mUtal 

Bu tezadın Fransa, Türkiye ve Su
riye arasındaki münasebetler üzerin
de mütemadiyen tesirini hissettirme
sine barışçı ve teskinci Fransa poli
tikasmm asla müsaade etmiyeceğini 

söylemeye lüzum yoktur. 

Antakya.da çıa.kn ''Yenigün" gaze- -=============== 
varsa hiçbir imtiyaza istinat etmemek 

üzere, karşılığı mevcut olan ve birbi
rini takip eden senelerde ödnecek oJaıı 
bu işlere muhas.us paramızla inşaata 
ve tesisata girişebilmek üzere konuşa
biliriz'" 

Fransız matbuatı mütt 
run, merkezi Avrupadaki 
hitata uğradığını söyleme 
yerine Alman nüfuzunun 

Suriyeye ~ sıra.da istiklal verilmek 
Fra.n.saya ne müddetli bir taahhüt, ne 
de karşı koyamadığı zaruretler tara
fından celbolunmus değildir. Hareke
tin yüksek kıymeti- ve asilli/i de bun
dan ileri geliyor. Halbuki sancak da
vasında Fransanm hem sancak ekse
riyetine karşı, hem Türkiye ile 1920 
ve 1926 konvansiyonlarmdan dolayı 
iki taraflı bir vazife taahhüdü vardır. 
Manda altındaki Suriye içinde bile 
kendilerine daha 1921 de milli hakla
n tanmnıı~ olan Fransanm sancak 
Türklerini Suriyenin vasiliği altında 
bırakmak gıöi bir imkii.nsızlığı zorla
maktan hiçbir m.enf aat ummadığına 
ve bilakis böyle bir zorlamanın dost 
devletin umumi barış politikası Akde
nizin bu ta.raflarındaki sükUn ve is
tiklal arzularına zıt olduğuna inan
maktayız. 

Meselenin mtınakaşası sarih hak, 
taa:hhüt ve barrş esasları üstünden ay 
nlmıyacağı için, onların süra.tle iyi 

tesi Kuneytrede bir Çerkes kongresi 

toplanacağını yazıyor. Suriyenin her 
tarafından gelecek Çerkes murahhas
lannm yüz elliyi geçeceği haber alın
mıştır. 

Gene ayni gueteye göre bu kongre 
nin maksadı geçenlerde Çerkesleri i
kiye ayıran ihtila.fm halli ise de, bu
nun gizli bir mahiyeti de vardır: 

''Çerkesler, son Suriye - Fransa 
muahedesinde kendilerinden bahse -
dilmemesinden müteessir olarak, Çer
keslerin de istiklale müstahak bir a
kalliyet olduğunu ileri sürecek ve 
Fransa.dan istiklal istiyecektir ... 
Mahkemeye varilen Sancakh 

TUrkler 
30 Ağustos Zafer Bayramını kut

luladıklan için mahkemeye verilen 
sancak gençlerinin muhakemesine fs. 
kenderunda b~lanmak istenmişse de, 
suç evrakı gelmediğinden duruşma ge 
ne talik edilmiştir. Muhakemeyi din
lemek üzere iki bine yakın Türk gel
mişti. Buhlar çıkarken istiklal marşı 
söylemişlerdir. 

Duruşma. ayın on sekizine bırakıl
mıştır. 

Antakyada çıkan "Yenigün., gaz.e-

tesi 6-10-936 tarihli sayısında: 
''Bilhassa son hafta içinde gerek 

şehrimizde, gerek civa.r köyliller ara
sında şapka giyenlerin sayısı birden
bire artmaya başlamış ve şapkacı dilk 
kanlarında. hararetli bir alışveriş gö-
7.e çarpmıı,kta bulunmuştur. 

Dün şehirde esnaftan birçok kimse
lerle taıınımış ailelerden bazılarmm 
daha şapka giydikleri memnuniyetle 
görülmüştür. 

Irkdaşlanmızm, geç olmakla bera
ber, sosyal sahada gösterdikleri bu 
uyanıklığı takdir eder, kendilerini 
kutlularız. 

Memnuniyetle haber aldığınıu.a gö
re, Şeyhköy gençlerinden bUyük bir 
kısmı dün şehre gelip başlarındaki fes 
leri atarak şapka giymişlerdir. 
Şeyhköylü kardeşlerimizi, - geç de 

olsa - gösterdikleri bu sosyal hareket
ten dolayı tebrik ederiz.,, 

Suriye para çıkarıyor 
Suriyenin Fransız fevkalade komi

serliği bir emirname ile yeni Suriye 
cümhuriyeti adma 800.000 yarım ku
ruşluk madeni para kesileceğini bil
dirmiştir. Bu emir son Fransa - Suri
ye analşmasmm icaplarmdandır. 

TUrk • lran transit yolu 
Nafia vekilimiz Türk Iran transit 

yolunun ehemmiyetine ve alacağı şek· 
le sözü naklederek demiştir ki: 

•- 500,000 Jira sermaye ile 'frab
zondan İran hududuna kadar bir kam 

yon, otobüs servisinin Devlet demir
yolları idaresince işletilmesi kanun 
iktizasındandır. 

8 otobüs 24 kamyondan ibaret olan 

bu kol için lazım gelen para bu scnt 
bütçemize konulmuştur ve bu nakil 

vasıtalarınm m ünakasası bitmek 
üzeredir. Önümüzdeki bahar aylann

dan itibaren işlemeğe başlayacaktır. 
İran hükumetinin bu servisi ber:ı.beı 

iş1etmek hususundaki teklifini hüsnü 

telakki ettik ve kendilerinden hang; 
esaslar üzerinde ve ne suretle teşriki 

mesai edebileceğimizin tesbitini !ste
dik. lki komşu ve dost memleketin 
menfaatini zamin olan bu işe hiisnü 
niyetle bir şekil verilmesi mümkün
dür.,, 

nu ilave etmektedirler. B 
dö Faris gazetesi şöyle t 

"Avusturya, bundan b 
milel planda bir Alman d 

reket etmektedir. M. Ci 

varmak üzeredir. İhtimal 

tanr ve 1935 martı ile 19 

İtalya, Avusturya ve M 

sında aktedilmi§ olan itil'" 

ya kabul ettirir. Fakat b 
taslakları yaprlmış olan 
!arda Alman kuvvet ve n 

kii daha büyük olacak v 

artık evhama kapılnuyac 

rada sırada garbi Avrup 
Jiği yapmzk zaruretini d 

Satıhk k 
evi olan 
Kadıköy Bahariye 

fında 5, 6 odalı banyo \: 

havi kiralık evi olup 
yenlerin Istantıal Ank 

de Yakıt propaganda . 
en son fiatile bildirme 



~ meAtaplacı: 

Tekirdağ panay•rı 
çok rağbet gördii 

lububat piyasası - Yollarda faaliyet -Me· 
let ya Ali Çetiokaya ! -Hava kurumu işleri 

lier sene olduğu 
i bu yıl da Te
dağ panayın s 
teşrinde açıla

iiç gtln devam 
~ş ve panayır 

ckırdağma yanm 
t uzaklıkta 'Me 
Çeşme nıevltiindc 
rulmuştur. Bu se 
panayıra köy ve 

elerden çok . 
zı -

retçi geldı· - . 
gın -

n panayırda a • 
&ahın işleri de 

derece hara 

Tekirda v muhabirim.iz iPl!r---

. ret • 
mış, hub b u at, 

yvanat ve tü ı·· 
T '. ·rdağ panayınnda çocuklann eğlencesi olan cigara 

.. r u 
ya Uzeri 
Pa ne muamele yapılmıştır. 

nayırda hususi bir alaka toplayan 
ı, mayın 

un oyunları ve muhtelif eğ -celer 
ak d Yapılmıştır. Çocukluğumda 

e onya k·o· l · d k k ·· d'. 
m.. Y erın e sı sı gor u • 

uz ayı 
rca oyunlarını yıllarca ve yıl • 

•onra T rakya panayırlarında da 

Li!ıpe VeDez 
'fFng~ıran 

llenz Perdenin ıneşhur ''kaplan ka 
" l'e lco d' ez ıne ı müzikalın yıldızı Lüp 

geren h ft J · · ... h . a a ngUterenın Mançes-
~ tıncıe ''T 

"'1idc ' . :ansatlantik ahengi,, ad-
tır. •eyırcilere bir muziplik yap-

Arkıda§larınd b' . . LU • ileri an ınııı penın se· 
fi~ tanıyanuyacakları bir tekilde 

ltQr ~la~ arasında sahneye çrkamı · 
LUpc biddıa etrni§ ve bahse girişmişti. 

ci p u bahsi kabul etmit ve oyunun erde. 
katıı •ınde fiğüran kızların arası-
. hlı§tır. 

Tıyatro 
hiç bi ~~onunu dolduran seyirciler 
er rısı aıranm en sonunda duran 

. n"e Pek canlı kızı tanımamışlar · 
anrn':nun üzerine Lupe Velez bahıi 

Ştır. 

ti-.,..-w_" ayı 
' 9""'"~· • • • önder· 

seyrediyoruz. 1kı poz res~ı?ı g . 
diğim ayı, sahibinin maişetını temın et· 
mekte ve kendisi de bu sayede ":'kıl : 
maktadır. Bu ayı müthiş sigara tıryakı 
sidir, sigarayı rahatça ve gönül ferah
l·ğı içinde içmektedir. 

Hububat durumu 
Tekirdağının bu seneki hububat re

koltesi şıt suretle tesbit edilmiştir: 
Buğday 20.000 çuval, arpa 10.000 

kuşyemi 80.000, mısır 220.000, yu -
laf 8000, keten tohumu 40.000, nohut 

25.000 çuval, .. 
Yıllardanberi para etmiyen fiğ mad· 

desinin bu sene iyi fiyat buluşu köylüyü 
çok sevindirmiş ve bu haber bütün 
Trakya bölgesine yayılmıştır. Borsaya 
bergün 10--15 bin ton fiğ gelmekte ve 
dör:t kuruşa kadar satılmaktadır. ~~u 
yıl yabancı ülkelere 50.000 çuval fıg 
ihraç edileceği tahmin olunmaktadır. 

Bu hafta Tekirdağ zahire ve ticaret 
borsasında satılan hububat fiyatları 
ı1unlardır: Buğday 6.12, Arpa 3.26, yu 
laf 3.17, mısır 3.08, kuşyemi 10.33, ke
ten tohumu 8.14, nohut 8.20, çavdar 
3.00, kaplıca 2.38 kuru:ıtur. 

Yollarda faaliyet 
İlimizi ilçelere bağlayan itlek ve ö

nemli yollarımızdan Malkara, Hayrebo· 
lu, Muratlı, ve Saray - Çerkesköy !oıı.a 
nnda esaslı tamirat ve irt:ıaat faalıyeti 
ilerlemektedir. Bilhassa bu yolların kı· 
şın geçit vermeyen yerleri düzenlen · 

mektedir. 
Poetahane derdi 

Tekirdağ poıtahanesi pek sapa ve hiç 
uğrak olmayan bir yerde bul~nuyor. 
Bu yüzden halk ıenelerdenber~ çok 
müşkülat ve eziyet çekmektedır. Her 
memlekette poıtahanelerin çarıı orta -
sında ve piyasa yerlerinde olması icap 
ederken Tekirdağ postahanesi nasılsa 
şehrin kenar ve tenha bir semtinde kal· 

mııtır. 

Postahanenin böyle uygunsuz bir 
yerde bulunması hem kendi zazannı, 
hem de memurların ve bütün halkın hiç 
bitmiyen :ıikayetlerini mucip olmakta· 
dir. Eoıaaen yeni binanın icar bedeli tim 
halka hizmet olduğundan Tekirdağ pos 
tahaneıinin de hüktımet civanna veya 
çarşı etrafına nakline müsaade edilme· 

lidir. 
Bu hususta hiçbir gayretin ve feda -

karlığın esirgenmemesi icap etmekte -
dir sasen yeni binanın icar bedeli tim· 
diki bina ile de ödenebilir. Posta tel • 
graf umum mUdürlUğünUn müsaadesi· 

ni rica ederken yıllardanberi yapılan 
resmi müracaatların neticesizliğinden 
doğan ihmalin acısıyla burkulan kalb
lerimiz: "Medet ya Ali Çetinkaya f,. 
demekterı lcendinl alamıyor. 

Hav• Kurumu iflerı 
Trakya bölgesinde ve Tekirdağ ha

valiıinde bava kurumu itlerini incele· 
yen hava kurumu ispekteri Emin Ali 
Yaıin bu hafta da Malkaraya giderek 
mahalli hava kurumu iflerile ve bu me
yanda yer ürilnü ve üye kaydıyla meş· 
gul olmuı ve oradan Şarköye de uğra· 
yarak incelemelerini bitirdikten sonra 

N ew • York Canakkale bölgesine geçmiştir. ........... 
Y0 tlu, 319 tstiklal caddesi, Bekar 1 

Erzurum-Iran yolu 
Afyon (Hususi) - ilimiz Nafia mü· 

dürü Fehmi Nafia bakanlığınca Erzu -
rum - İran transit yolu şefliğine ta • 
yin edilmiıtir. 

. ' 

ıroıro°ltcfill aımca 

lk<aı~aıyaı tYJ~ırado 

HABER 
AK9AM POSTASI 

iDARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutuıa -, lstanbul 214 

Telgraf acıresı: ıstanbul HABER 
vazı ışıerı telefonu. U872 
ıcıare ve ıı&n •. : 2070 

ABONE ŞARTLARI 
. Tllrlıi,w Et1tdı 
Seneme ••OO Kr 2'100 Kr. 
e aylık '130 .. ••so 
3 aylık •OO •· eoo : 
t aylık ıao _ ,. a0G ,. 

Sa/1161 w Neırı9al Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Bosıldıtı r/t!' (YAKIT) mot6o0 ., 

Yazan : Niyazi Ahmet 

444 sene evvel bugün 

Kristof Kolomp Amerikayı 
keşfetti 

UldUrUp 
,, dediler 

Esir kadınlar: "Kocalarımızı 
yediler, bizi öldUrmilyorlar 

Kristo/ Kolorn bun gemileri 

Kristof Kolomb, 1492 yılı 12 ilk teş· fettiğl yeni dünyaya kendi ndını bile 
rin günü, 444 sene evci bugün Ameri· verdirmiyen Kolomb ölürken şunlan 
kayı keşfetmişti. söyledi: 

Kolombun Amerikayı keşif içi:::ı gi- in manus tuas, Danime, commendo 
spiritum meum. 

riştiği çetin mücadeleyi bu sütunlara 

sığdırmağa imkan yok. Bu yıl dönü· 
mü münasebetile Kristof Kolombun 

ikinci seyahatinde geçirdiği bir mace-

ra ile çok uzun olan vasiyetnamesin
den birkaç parça nakledeceğim. ..... 

Krlstof Kolomb birçok yeni adalar 
keşfettikten sonra Guadaluppaya ya-

naşmıştı. Karaya çıktıkları ,·akit aha· 
lisinin müthiş bir korku ile kaçtıkla-

rını gördü. Aceleden çocukları kaçır
mayı unutuyorlardı. Kolomb, bu vah· 
§i çocuklan okıuyor, onlara hoşlarına 
gidecek çıngıraklar veriyordu. lspan 

yollar, adayı gezerlerken ananas mey. 

vesini gördüler. Güzel kokusu ve Jeı· 

zeti bu meyvenin kıymetini artırdı. 

Memleket keşf etmeğe gidenler bir 
de meyn keşfetmişlerdi. 

Adada o kadar çok insan kemikleri· 
ne rastlanıyordu k, Kolomb, hu adn 

halkının insan eti yediklerinde ş\iphe
si kalmadı. İkinci günü, ada halkı ilt> 

münasebet tesis etmeğe karar vererek 
gemiye döndüler. 

ikinci gün gösterilen muvaffakiyet 

birkaç kadın ile birkaç çocuk yakala· 

yıp gemilere getirmekti. Kadınların 

içlerinde lspanyolca bilenler de vardı, 
Bunlar: 

- Biz, dediler bu vahşiler tarafın· 
dna esir edildik. Kocalarımızı öldü-

rüp etlerini yediler. Dize dokunmadı· 
lar. 
Macerayı seven gemi kaptanı Diego 

Marka esrarengiz adayı tamamile do· 

)aşmak sevdasına kapılmıştı. Kolomb· 

dan izin almadan gizlice birlkaç arka· 
daşı ile sahile çıktı. 

Fakat kaptan ve tayfalara bu me· 
rak çok bahalıya mal oldu, Kolomb, 

kaptanın adaya çıktığını haber alır 
almaz, kırk kadar tayfayı onları arat

mda çıkardı. iki gün süren arama bir 
netice vermedi, Kolomb, kaptanın 

vahşiler tarafından yendiğini, artıli 

buralarda durmanın faydasız oldu 
ğunu söyledi. 

Gemiler hareket etmek üzere iken 
Dil'go ile arkadaşları meydana çıktı· 
lar. Zavallılar yolJarını kaybederek 
gittikçe ilerlemişler. 

Kolomb, kaptanı hapsc.'ttirdl. Tay· 
faların yevmiyelerini muayyen bir 
müddet için kestirdi. . ~ . 

Kolomb, lıabellanrn ölümUndt:ı 
sonra himayesiz kaldı, En nihayet 
Kastilyada Ganoni de los Gondas adı 
verilen bir kasaba kendisine verildi. 
Fakat burada fazla yapmadaı. Ket 

Yani "Ey Allahım, ruhumu ellerine 
tafvi1. eylerim,, 

Kolomb vasiyetnamesinin başlangı· 
cında kral Don Fernando ile krali~e 

Donna babellanrn "keşfolunacak her 

kara ve ada üzerine kral vekili ve vıı· 
Ji,, unvanlarını kendisine vermiş ol· 
duklannı, bu memuriyetlerin çocuk· 
larına verese olarak kalacağını sövls. 
yip ve sözlerine şöyle devam edi) or: 

"Biavnihi Taala bin dört yüz doksan 
iki senesinde ben birçok adalar ile Hin 
distan kıtasını ve bahusus Hindlller 

tarafından Haiti ve Monikongos tara· 
tından dahi Cipango tabir olunan 

Jspanyo)a adalarını keşfettim. , Ma· 
Him oldufu üzere Kolomb Hindilltan 
yolunu keşfetmek üzere sefere c-ık

mıştı.) Bundan sonra Kastilya da 
kralların yanına gittiğimde ikind bir 

seyahat icrasile yeııi keşfiyat yapma· 
ma muvafakkat ettiler. Cenabıhak 

yüz saat kadar mümted olan lspanyo· 
la adasını v.apt ile vergi altına almap 
beni munff ak buyurdu. 

Yedi yüz saat mesafede ve bu cesl
renin garbinde insan yemek adetini 
edinmiş olanlarla m«.>sk\ln diğer ada-
lar buldum ki, onlar meyanında biıim 
tara!ımızdan Santiyago denen Tra

malika adası vardır. Bir de birinci N

yahatimde, garp cihetinde keşfettiAim 

yüz yedi saatlik karadan başka hattı 
Ustuvadan garbe doğru olmak üzen 
dah üç yüz saatlik büyük bir kara 
bulduğum gibi tersim ettiğim h:ırlta· 

lar gösterdiğim gibi daha pek çolı ada 
Jar keşfettim.,, 

Kolomb bunlardan sonra keşlittltf 
yerlerin muayyen mfktanna oğlu ve 

kardeşlerinin ne suretle tevartls ede
ceklerini anlatmakta, oğluna kraJ ta· 
rafından ne unvan verilirse verilsin 

muhakkak amiral adını taşıyacafnu 

yazmakta ve imzasının da ebediyen 
muhafaza edilmesini istemektedir. Ko 

lombun imzası şu şekildedir: 

s. 
x. 

s. 
A. 
M. 

s. 
Y. 

EL ALMIRANTE 

Bu imzanın ne şekilde okunması ll
zım geldiği hakkında hayli ihti f 
mevcuttur. En çok yakın ihtimal u· 
dur: 

Salvame, X (eh) ristus, Maria Yo
sephus. 

Yani "Ya Hazreti lsa ve Meryell\ 
ve Yuauf bana muin olun.-



Ka-za-llan ·numaralar ao h~;~v~emisi 
200000 3409 197 26115 10544 4165 23186 t t 

Liı a kazanan 

14741 
Bunun yirmi aşağı ve 20 yukar~ı 

beşer yüz lira mükfi!at alırlar. 

30000 
Lira kazanan 

9461 
Bunun yirmi aşağı ve yirmi yuknr· 

sı yüz ellişer lira mükafat alırlar. 

12000 
Lira kazanan 
21039 

2000 lira kazanan 

8032 
1500 lira kazananlar 

12381 5477 
11630 18203 

23409. 
1000 lira kazananlar 

2856 4996 1273 
29645 14910 5592 

3451 28111 18605 20001 11646 11313 yap ırıyor şimiliye 'kadar wy;ı,k bir aıaka ;ıe Pardayanıar ~devam '° 
7921 3841 15897 21829 19933 6772 Bunlardan ikisi yuculanmız: bir kaç gü" içinde de "Gü:::cZ Prenses" romanım takibe bil 
2271 4004 28359 8057 837 29090 oaklardır. 

Otuzar bin tonluk Güzel Prenses romanının ilk formasını okuyanlar l>u eseri bırakiJrflİ. 8719 9308 6099 1657 8058 3471 
20701 11024 12870 8519 13555 19344 
26210 11848 18066 6002 17502 25120 
19259 1600 29952 21277 22945 25413 

zırhlıdır Zardır. Senelerce evvel, bütün dillere nakledildiği gibi Türkçeye de 
biT üslupla çevrilmiş olan bu eserin mu harriri son günlerde yeni ba§t"°" .. 

17434 17865 2421 509 5678 21859 
Romndan haber verildiğine göre oasına tashih ettikten sonra roman yen iden tabedilmiştir. Yeni tcrcfl 

ltalya müthiş bir bahriye programile bu son eserden yapılmıştır. 
17753 1564 17492 19494 10508 21191 işe girişmiş bulunmaktadır. Halen G lYızeD ve CQ rlbHYZ ÇCClYI k 
9432 19322 10508 26193 24364 1763 İtalyan tezgfthlarında otuzdan fazla M e b 
7543 20323 26426 26457 12569 21340 harp gemisi vardır. u· sa aka mız 

13013 12839 26669 25421 15073 20243 30 biner tonluk iki zırhlıdan maada 
11531 22334 24605 26340 b hl ik' k - d 35 er in tonluk iki zır ı ı ruvazor t llA 13 yaşındaki çocuklar arasın 8 
12866 27409 8463 1802 ıs torpito, 16 denizaltı yapılacaktır. 
40 lira kazananlar Bahriye efradı adedi de 60 bine çıka- MlYıkc!ıfatDaııromoz 

rılacaktır. 105 lira nakit 
3322 28481 15390 24098 14946 9824 dl 

Dün yazdıg-ımız gibi askeri idare 50 liralık muhtelif he 1029 4607 11651 27177 14794 3117 
29057 23281 10078 14809 l6861 11862 kontrolü altında bulunan 1200 harp Resimleri hazır bulun.anlar bugünden itibaren "Çocuk müsabakası'' 

25785 13583 26536 28212 21484 10891 malzemesi fabrikasında haftalık ça- adresimize göndermeye başlıyabilirlcr. ,,;, 
22241 16067 2143 27710 13676 8005 lışma saati 60 a çıkarılacaktır. Parasız resim çcktirmcl: istiyenlerdc vesika almak için yine idare 

8882 24099 25682 9971 1319 24537 Yeniden tayyare meydanları kurul müracaat edebilirler. 

6388 11503 1449 11546 2120 10625 rnmas1·sılı·ri.çin 140 milyon liret tahsis edil- Tafsilat 10 uncu sayfamızd! 
23037 15575 16388 12633 3039 21045 ~ ~ 

~---------.-.~----~-23030 10445 12346 25566 8750 10787 ltalyan gazeteleri bütün bu hazır- e-..A.W..:U .. A.LJ~U.J._.A.LAı.:Wlı?~:....UWU• . .n..b&...._. ~ 
25897 29991 10914 814 29580 6865 Jıklarla beraber İtalyanın kimseye ta-
29190 18790 9868 25869 12795 21029 arruz fikrinde olmadığ}llı, sırf w.üda-
23333 2899 25881 15986 8274 7861 faa ve sulhun korunmasına hazırlık 
14388 28862 6408 8105 11152 19512 yapıldığını yazmaktadırlar. 

3386 17524 24785 25617 27346 20432 
Dazı siyasi mahafilin kanaatbe gö-

2018 ısı 72 17871 15609 16180 26988 re ltalyanın bu hazırhğı, lngilterenin 
25236 13091 733 14942 20148 18921 

silahlanma programına bir mukabele· 
19634 13396 19598 8209 20527 25611 
17307 4550 19425 9787 13399 8298 _di"".'.r~. ----:----------
3602 s13s 15411 1193 11990 11s98 Bugün bir Ioglliz 
7224 5896 1953 12335 3382 11897 

13363 4843 5509 28693 1010 15190 gao botu geldi 
28151 27243 23931 11517 14438 11884 İngiliz karakol ganbotlarından By-
15663 6038 15882 8372 10737 11744 any bugün saat 11 de limanımıza gel· 
14735 17338 17866 25766 14517 24624 miştir. İngiliz ganbotu 48 saat lima-

693 20284 6376 22881 6362 8201 
16575 5845 984 16356 26869 5233 

mmızda kalacaktır. Ganbot kuman
danı ziyaretlerde bulunmaktadır. 

17321 17412 15120 12885 10193 22738 --------------
4625 15800 19616 4491 5997 12275 Akayın yenı· 

18498 14683 3652 11008 17343 3715 

13272 5398 8637 16344 21489 5113 1·sketes·ı 20845 28716 11777 1601 23826 5962 
27542 10346 22318 9498 18665 20600 (B<ıf tarafı 1 incide) 

Almanya parasıoJ 
düşürürse 

{Baştarafr 1 incide) 1 mektedir. Hükumetimizin 
zindedir. Fakat şimdilik bu hususta a- ihracatçıları muamelelerini 
sıl söz sahibi olan Almanyadan hiçbir ı.:ile yapmağa teşvik edişi bu 
ses çıkmıyor. Alman iktisat nazın dok- doğurmuştur. 1hracatçılanmızıll_. 
tor Şahtın son sözleri henüz gelmiş de- dan sonrası için de ayni yolda r 
ğildir. Bunun içindir ki bizzat Hitlerin leri şayanı tavsiyedir. 
doktor Şahtdan memnun görünmediği Bulgarlar1n bir tedbl 
Fransız menbalanndan rivayet ediliyor. Bulgarlar Alman markının 

Umumi kanaat şimdilik markın da tehlikesi karşısında bir tedbir 
yakında düşürüleceği merkezindedir. dır. Almanyaya sevkedilen ına 

Bizde vaziyet gar hududundan çıkınca hcmerı 
Şimdilik en büyük mahrecimiz olan kün mark kıymeti üzerinden b 

va ile kleringe geçirilmektedir. 
Almanyanın parasını düşürüp düşür -
miyeceği keyfiyeti şüphesiz en ziyade çrlanmız hükumete müracaatla 

ayni •ekilde hareket edilmcai.nİ Türk piyasasında heyecanla merak edil :ı 
mektedir. Almanyanın vereceği karar etmişlerdir. 

Aradaki fark 
ne olursa olsun Türk piyasası ihtiyat- Almanyaya sevkedilen ı:naU 
lı hareket etmekle beraber verilecek de 7 5 şinin kleringe geçmesi 

200 lfra kazananlar 19097 14297 10888 231 16109 14868 purları Haydarpasa ve Kadıköy sefer. 

19275 16766 2400 15421 25461 13170 4775 13987 369 terini Galata Rıhtımının (1) numaralı 
13823 
29910 

9854 
22328 
13670 
29625 

5527 

70 
19050 
25899 
29815 
19183 

9428 
1409'7 
14333 
27862 
15919 
17149 
25941 

5686 
28561 
.27388 
18566 
10595 
17513 
2M01 

21902 
6820 

25599 
2589 

25632 
22123 
18731 

lira 
2S574 
20127 
10195 
13332 
13493 
30;>i 

16419 
7464 
3785 

25079 
5976 

14853 
7813 
779 

13661 
21297 

13421 
5890 

26982 13976 
17885 22437 
15453 25531 
24833 12442 

kararı biran evvel, - haklı olarak - sl mütebakisinin kleringe geçme •,'1 
öğrenmek istiyor. Çıkan rivayetler üze- ay kadar snrmcktcdlr. llttacar" 24209 232 10714 25220 22552 20420 11420 27984 12759 kısmından kalkarak yapacaklardır. 

16767 4072 25438 2Hi91 9523 19145 12749 4144 22028 Yeni iskelenin 28 ilkte~rinde yerleşti-

13095 892 
10432 26 482 

481 8649 
19686 28906 

7271 20092 5737 20713 12376 26576 rilmesi tamam olacak ve cumhuriyet 
:~ 17580 284.02 8809 16102 40602 25384 bayramı günü açılma merasimi yapı -

67 11215 13450 28085 25481 5698 lacaktır. 
20ts1 15869 5666 11810 20161 HH96 26684 N:-::-:u~--z-h_e_t=--A-b_b_a_s __ 

rine bu sabah ihracatçılar Türkofise bu noktaların gözönünde 
müracaat ederek vaziyeti öğrenmek is- i&temektedirler. 
temişlerdir. Bugün Cumhuriyet merkez 

Tacirler markın düşmesi tahakkuk et İngiliz lirasına 6 l 7 alış ve 620 
tiği takdirde alınacak tedbirlerin ne tış kıymeti vermiştir. 

kazananlar 
19243 10126 2413 10341 sos9 456s Futbol hakem 
26077 27684 12397 2S70 12789 1008 

olacağını, ihracatımızın zarardan vika- ------------
yesi için neler yapıldığını sormuştur. G a ı ata sa r·a 

20737 17327 26:>27 
2190 12458 16473 

16974 13116 22902 
16:>27 11019 10401) 
2&103 2519 1078S 
"1942 13072 11868 
4409 18848 9301 

22750 8288 13210 
7119 9636 27355 

30311 8189 25994 
18791 3690 17681 
9282 10707 14806 

14398 20856 10318 
27&13 17570 642G 
88&1 22132 16136 

14252 14489 6908 
12689 5958 15692 
12949 17870 29040 
13994 20729 21820 
20312 26898 434fi 
10122 9530 16577 
11702 21502 29860 

29984 10514 3330 13682 29098 901s komitesi reisliğinden 
24790 4851 333 4758 24814 20657 
29668 12991 21663 25131 23232 1540 çekildi 
11819 5108 4485 3463 16775 22520 Haber aldığımıza göre, futbol fedc-

2236 6697 3926 5572 9167 461 rasyonu ile araalrrnda çıkan anlaşa-

13149 16365 14075 17030 18720 11316 mamazhk yüzünden Hakem Komitesi 
19859 8656 21849 25887 19148 15724 Reisi Nüzhet Abbas reislikten istila 
29161 9023 22199 4562 22564 27267 etmiştir. 

22744 9996 9863 21947 13060 1431 1--------------

8903 16287 4822 15654 27044 4566 Kan dökeceğiz 
3914 5019 12200 17264 17968 18442 

23239 22570 58i7 13729 11566 6974 (Baştaralı 1 incide) 
25747 7326 25359 17960 17938 21719 "- Harekete geçmemiz için zaman 
22540 22338 21327 3537 93 28910 ve fırsat geldi. Hükumeti tutan 

"Halk cephesi,, sarsılıyor. Zaferimiz
den şüphe edilemez, icap ederse kan 
da dökmekten çekinmiyeceğiz?,, 
(Fransız komünistlerinin nümayiş

lerine dair yazı 2 inci sayfanuzdadır.) 

Türkofis İstar.bul şubesi bu hususta 
bugün öğleden sonra ons merkezile te- Su sporları b 
mas edecektir. kaptanlı ğ 1 na e 

Almanya ne t1c11rt şampı·yonlard 
mUnasebatımız 

Almanyaya en çok ibra~ ettiğimiz 

maddelerin başında tiftik, yapak, hu· 
bubat, fındık, deri, bağırsak ve yumur
ta gelmektedir. Aldığımız maddeler ise 
bilhassa makine, demir mamulatı, kim
yevi müstahzarat ve mensucat gelmek
tedir. 

BEKiR SEÇiL. 
Bundan bir müddet evvel 

sebeplerden çekilen Eminden 
Galatasaray su sporlan başkap 
dün sarı kırmızı denizciler ta 
yapılan intibahta, eski ıampiy 
ve Galatasaray su sporlan şube 

Alrnanyaya geçen seneki ihracatımız larından Bekir seçilmiştir. Ge 
39 milyon küsur lira, ithalatımız da 35 al bir sporcu olan Bekire mu" 
milyon liraya yakındır. ler temenni eder ve klübüne fa 

Bütün ihracatımızın Almanyaya ya • masını dileriz. ~ 

pılan ihracat tam yüzde kırkını itha- lstonbul llsesıill 
latın gene bu miktarını tutmaktadır. 

Ne zarar edoblllrlz ? bir bAdlse 
15489 7865 3305 20035 ıı 7 5971 ııuııımıııııııııııı:ııııııliıtm ı ıııııınııııuıuııııllllllllııınııııuııııııııııııı Almanya, parasını düşürdüğü takdir- Bir gazetenin yazdığına gör' 
27809 25436 27952 21507 16800 6335 de zararımız pek büyük olmıyacaktır. bul lisesinde bir inzibat işinil 

5365 22314 6669 3822 14754 2675 
11746 15206 14161 1567 24476 8772 
4579 6718 19997 10253 5579 18847 
3131 13667 5770 13940 20909 21614 

27435 22383 17449 28099 24696 23588 

13679 1z551 24230 29469 11044 28891 Futbolcu Çünkü vaziyetimiz şudur: tarzından dolayı talebelerle 
177 5 15862 7103 1666 1229 2828 Son aylarda ihraç ettiğimiz tiftik ve baş hademesi arasında teessüf] 

19fil~ 25564 22925 8335 11327 26065 19861' Tcfrıkamız ya..."'1. çolduğıoıdan bıı yapak Türk parasile tamamen satılmış- bir hadise olmuş ve mektep blf-
21669 11128 17596 8623 14504 9132 gün l:onulamam~ştır. Yarın dcrcedi- tır. mesi başından yaralanmıştır.il. 

24475 24492 1443 8762 
8020 819:> 433824521 

50 lira kazananlar 
22755 16026 18564 19964 13234 28256 
20987 1022 26393 20668 24585 8959 

4032 20797 24038 25298 5055 10958 
29814 15271 14981 8055 14448 12161 

9257 17733 12364 2513 6864 1388G 
13481 6910 7736 10896 7634 2694 
10357 26440 27385 21632 12270 27748 
1030 14732 12150 18548 28956 27473 

21969 3779 8261 25737 960 9313 
24497 11773 24304 6642 13801 27827 
9881 29876 24352 28537 15918 18808 

17292 28577 6112 25256 27231 3493 
10431 28974 9425 16640 4063 18663 
13178 29716 2883 14110 12135 15977 
24960 28264 5797 2714 8942 2158 

6520 14169 24637 28080 15788 20532 
27020 9417 16743 21982 2361 8316 

4344 18628 8522 2846 1913 23523 
23099 14129 Sl28 12317 11805 27727 

3060 2083 ?3043 15727 2910 25230 
22243 28181 14936 29453 11886 19988 
14244 7018 9029 13382 15599 22313 

4329 21344 8761 20594 21372 17163 

878 19112 22247 29847 27407 2832 leccktir. Derilerimizin mühim bir kısmı Türk Du hadise mektep talebelet:.J 

20493 20723 2803 4802 15744 9716 nıııııııııııtlllllllhtııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııııııııııntıı parasile satılmıştır. düriyet önündeki salondan ıt"1 
20333 3857 1361 11183 9175 19647 ==============::=============- Bağırsak ihracatımız ise orada depo yasaiPndan çıkmıştır. Cumar 

edilerek ve müsaade vukuunda satıl • nü buradan geçmek istiyen ~ 144 6591 29848 13480 8700 29360 nacaıc. 

17236 8292 29419 1455 25665 27721 7081 

5490 19320 6568 22220 21940 14865 2 279 

10852 4828 8489 9133 14855 2517 78'~7 

17380 24279 14052 11432 8014 24798 238.'12 

17942 12659 28987 13862 17785 25493 9:>1 
25577 4290 4966 18372 19747 18869 263 
25832 14962 23698 23844 7729 13816 20993 
13804 14854 3249 5559 8220 28103 1-1382 

5828 16752 17893 1652 23657 26667 29330 

18892 18083 3256 6900 18179 5394 20076 
28094 27196 20121 15403 19360 29182 730:1 
29747 28941 17732 16477 14384 1358] 8791 
29666 4388 28889 20634 18341 8769 29929 
17274 8056 24010 25799 2379 9252 10487 
18166 27996 4880 26789 13763 20034 11081 
21082 9772 9584 26370 20285 19702 9SS 

50 bin Jlrahl< 88.'31 

mükafat 
28339 
16435 

Beher numara beşer yüz lira kaza- 21157 

27218 29872 
18440 1540;\ 
:maa 263.1 
1127;) 1367 

31:>3 26811 
5020 21864 

18.)74 26:>62 
21981 1 :)6:1.'l 
296-12 11977 
2608--1 18606 
13539 2:>544 
28164 235'17 
23160 2472.'l 
11972 11417 

8237 27416 
2212S 29126 
1Hl3:> 20SSS 
SG:il 21714 

17867 3.U5 
11205 l(i772 

5719 
10710 
22616 
1137 

21;)08 
26272 
26912 
21760 
5043 

17167 
26052 

3111 
28750 

332.'3 
7539 

28261 
176.14 
4743 

26124 
23903 

14790 maktadır. ]ebenin önüne geçmek istiyell 
210 Son zamanlarda gene ihracatı artmış demeyi talebe dövmü' Ye ba 

11780 olan yumurtalarımızın muamelesi mark yaralamışlardır. J 
12806 la yapılmaktadır. Şu vaziyete göre Al- Suçlu talebeler mektep haf"l 

947 manya markın kıymetini düşürdüğü vanına Yerilmiş Ye baş hadefll1 

17772 takdirde zararımız kısmi olacağı görill paşa hastahanesine kaldır~ 
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2;:~~ Şans yolµnda 
19009 

:a~~ büyük bir zafet 
1116 -

2~: Her zaman olduğu gibi U G 
~:!~!gişesi büyük ikramiyeleri tJ 
25osı U G UR gişesi : Karaköy 
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Bütün Fransa sevine içinde 

Rasing klüp 
n ifil csı n nıtteıren n n e1n1 klYlvvetn n 

'ltako m Oaıro IFil<dlalfil 
Chelsea'yı 2-1 yendi 
Fransız takımında 

bizim Izoıirli Vehapta 
oynadı ve galibiyet 

Rolünü yaptı 
Ch~ansl% Ra.sing klüp Londrada 

e sea İngiliz kl""b"" ·· ı - 2 mag~IUp 
etmiştir. u unu 

Bugün k mm k e adar hiçbir Fransız takı-
Rac~ ~et olmıyan bu galibiyet 

lllglüer kadar bütün Fransayı son suz sevı 

ı 
çok . nç ~çinde bırakmıştır. Oyun 
teva~ olnıuştur. Birinci devre mli
singin .cereyan ederken Mercier Ra-
hnft ılk sayısını yapmıştır. !kinci 
nı t~~. İngilizlerin galibiyeti beklı>n 
d - Ydı. lı'akat devrenin ortalarına 

ogru Vab"'p Fr tak .k. . golü d "' 1 ans!z nnma ı ıncı 
e lta.zandı.......,·~·-

Bund ·~ ....... 
tulnıak an sonra mağlubiyetten kur-
için 1n ~7 iki sayılık farkı kapamak 
llli§l gJlizler mUthiş hücumlara gec:
ıneı ~1:se de Rasing müdafaası mükem 

lzmirıi Vahap 
Q~ OYllnla mukabele etmiştir. 

ancak un sonlarına doğru İngilizler 
!rtiısab ~r<'f ~ollerini atabilmişlerdir. 
h1n h a a böylece, !ngıliz seyircileri- larmda kendi takımlarının mağlUbiye 

- ayretleri önünde ve kendi saha- tiyle bitmiştir. 

AnkaradaJ 
anakkaıe kupası 

6 maçında 
- ençıer birliOi ne
ıceyı 3 • 1 kazandı. 

k · rL· kaleliler 
vaz.cv~-ıe it:iraz 

et: tiler 
:a:nkara 12 - Geçen hafta finalist 

mlanrun 1-1 berabere kalmasile niha 
~tl:ne-~iyen, Çanakkale kupası final 
ta~ aun Gençler birliği ile Kınkkale 

lan arasında tekrar oynanmış o-
Yunun ilk d . O . • ' 
1 evresı -0, ıkınci devre de 
~1

1sberaberlikle bitmiş, bu vaziyet 
de~ 1~da maç 1 S şer dakikalık iki 
hav e ıle yanm saat uzatılmıc artık 

anın :o• 
IÜr- ~ .~mamen kararmağa ve topun 

:r gorunme~ b 1 ~ . larda G ge aş adıgı son dakıka-
lnak •. ençler birliği biribiri ardınca ol 

Uzer ·k· 
bayıecc e 1 ı gol yapmış ve maç da 

Aslıeri liseler 
şampiyonluğu 

Gedikli, deniz 
lisesini 

mağlup etti 
Evvelki gün başlayan askeri itseler 

şampiyonluğuna dün de de.,·am edil
miştir. 

Deniz lisesi ile Deniz gedikli arasın· 
da yapılnn futbol maçı Gediklinin ÜS· 

tünlüğii altında geçmiş ve Deniz lisesi 
takımı 4-0 mağliıp olmuştur. 

Müsabakalara gelecek hafta de.,·am 

edilecektir. 

•ile bittn~"""':"1 Gençler birliğinin galebe 
/\ l§tir. ( ;::~~~~ ncaır fali 1 ,,~ 

ırıan lt ,_ P ere kupa verileceği za - ~ · ' · .~ 
nı• ın.,.kalel"ıl . . . • 

ı olduğu er vazıyetin gayrı nıza- • 
tctkıg edj~a it~~Z etmişler VC vaziyet lstanb ul bısiklet 
taka başk ek uzere kupa tekrar mm-

eyk oanlrğına iade edilmiştir. şampiyonluğu 
ı Jsta n bul sporu Jstanbul bisiklet sürat şampiyonlu-

l>U.n Yendi ğu dün yapılmıştır. Bir hayli ~etin 

t:&nbuı Beykoz çayırında Beykoz • ts- olan müsabakad~ ~iri~~~l.iği.~üleym~
lıAkıın~r karşıl~ınış Beykoz ~ok niyeli Abdullah, ıkıncılıgı Suleymanı-
BJ>oru :ır ?~~~ ~nra lstanbul- yeli Cevat, ü.~ün.~~~~i~ü I·~?neryılmazlı 
JniBUr 3 gıbı mtihinı bir farkla yen- Tana~ dördunculugu Suleymaniyeli 
koztın. ·hl.fa~ ı ... :tan sona kadar Bey- HulUsi kazandılar· 

ıtaçta 8.kımiyeti altında geçmiştir. 100 kilometrelik Istanbul mul\ave· 
~ 2-2 ı: evvel küçükler kar§ılaşımş met müsabakası gelecek hafta yapı-
~bere kalm~şlardrr. Jacaktır. 

..,,aragümrük stadında: 

e.Pkapı Karagümrüğü 5-4 yendi 
un :trara .. 

ır;usabaka gtımrük .st:ıdm~a yapılan görüy_oru7:. J\arngi.im.r~ğün sağdan 
RaragU 1.:ınn ~.n m~ımmı Topkapı yaptıgı b1t akm _kalecı~ın ~atası yü
tur. Sa lllriik klupelrı arasında olmuş zünden golle neticelendı. Bır dakika 
kını a~t 15 ŞC çeyrek kala her iki ta- sonra da ikinci golü atmağa muvaf-

Topk ada şu şekilde dizildiler. fak oldular. 
Emin ~ı>ı: İhsan, Mehmet, Hakkı, Devre sonlarına doğl'U her iki taraf 
Osnı~ crcf, Tahsin, Yunus, Kamil, da birer gol yaptılar. tık devre 3-1 
~: Uaydar Snba..lıatt~: .~ara- KarB.ot"r\lmrük lehine bitti. 
tıri s·· Mehmet, Yaşar, Husnu, So- İkinci devreye Topkn.pı pek hara
ma~. ~:eyYa, Saim, Galip, Abdiirrah- retli başladı. Oyun nihayetine kadar 
Suıe~'nı X:Ullah, M; Ali, Rauf. Hakem 4 gol ynpmtıyo. muvaffak oldular. 

İlk anıycden Necdet. l{aragiimrük de l gol atarak 5 - 4 
kapı ~~ışu Iwagümrük yaptı. 'l'ılp- mağlup oldu. •tt afaası bunu uzun bir vuruş-1 Bundan evvt>l yap:lnn B takımları 
iki ta rbs ~ miitevazin. Her mn<:tnda J _ o Top!mpı kazandı. 
ta. B l'&t ınuknbıl hucumlnr yapmak- l{il<:ükpazar, Fatih idn~a?" da 3-3 c 
lA'.,:ı.~- ~-Irada Karngümrük kalecisi berabere kaldılar. 
~ umulmaz bir plonjonunu F. N, Altan 

Yazması benden: 
-~----------------____.,, Yeni küme 

teşkilatı 
Bu seneki lik maçlan fikstürü ha

zırlamrken, ajanlığın yaptığı yeni teş
kilat birr-0k klüplerin §iddetli i
tirazları ile kar:rı'üınilı. Bu hususta 
bitaraf bir adam sıfatiylc ben §öyle 
düşündüm. 

Yeni ajan Zeki R1za, maylara geç 
ba:şlanması dolayı.siyle bu seneki fut
bol mevsiminin çok dar bir 2'4m<J.tta 
sıkı§a.Cağını hcsa.p'üıytp 1clüpleri üç 
1cıimelik bir ta~mata ayırarak lik 
maç7arınm çabuk bitmesi imkanlarını 
tam bir 1ıilsnilniyctlc dü~inmÜ§ olabi
lir. 

Fakat yeni "küme vaziyetinin birçok 
7clüplerin en hayati ycr'lerine tmrulmuş 
kuvvetli bir darbe olacağını hesapla
mak da Uizımdır. 

Sonuncıı olmadan, terfi maçı yapıp 
ırıağlıip düşmeden, doğroilan doğruya 
bir küme a.,ağı atılıveren klüpler, ih
timal 7..-i bugün mahvolmak tehlikesi
ne bile maruz bulunmaktadtr'üır. 
Diğer bir mescZc de, şimdiden sonra 

hiçbir klübün kame 'Vaziyetinden e
min olamıyacağı, terfi maçlarının, 
ikinci ve iiçilııcii 7eii.mclerde şampiyon 
olmanın kıymetsizliği hakkında her
.keste ayrı bir şüphe uyanacağıdır. 

Çünkü, her yeni ajan, bir sene evvel 
yapılmt§ i§Zeri hiçe sayarak dilediği 

gibi küme tcşkil<ltı yapmak hakkına 

malik o1ursa, hangi klüp ııe takım, 
bir sene alın teri dö1;erek kümesinde 
şampiyon olma7c, 'Ve sonra, sene so
nunda da neticesinin yüzde doksan 
şüpheli olduğu terfi maçı gibi ağır bir 
imtihana girmeye cesaret eder1 ! .. 

Eski bir sporcu o1an ııe sporculann, 
Tclüplerin biıtiin ilı tiyaçlannt, 'Vaziyet
lerini herkesten yakın bı1mesi Wtıp e
den aja.n Zeki Rızanın, bütün bunları 
düşüniip, hesaplayıp ,da mt yeni küme 
te§kilatını yaptığını bı1miyonı.m 1. 
Eğer bütün vaziyet etraflıca dü§il

nüZdü ve ceflelkalem bir küme <&§ağı 
atılan klüplerin çok mü.ikiü ooziyet
Zere düşmemeleri için çareler 'bulundu 
ise bu da kliıplcre bildirilmek 
ııe mcığdıır vaziyete dii§enler tatmin 
edil:mek gerektir. 

Fakat, bence en iyi çare şuitur: 
Bu sene de geçen seneki kWme te§

kikitı bozulmadan lik maçlan iki küme 
ilzcrinde yapılmalı ve maçların çabuk 
bitebilmesi için de arada bırak'l'üın 

bir iki aylık istirahat ve §ild ~lan 
müddeti kaldırılaralc buradan kazanı
lacak oo"kitlc m4Ç1ar mayt.'la ka<kır bi
tirilmelidir. Ancak bu. sene ba§ında 
klüplerc yapılacak bir tamimle: 

11~ Tı.-ümelik taksimatın sakatlığı 
yüzilndcn gelecek sene üç kümelik 
ta7:.simat yapılacağı ııe bu k-ümelere 
de klüplcrin bu seneki maçlarda ala

ca.1~1arı derecelere göre ta7csim edile
ceği, binaenaleyh, bıı sene 1.Züplerin 
bu oo..."'iyeti bilerek ona göre derece 
alnuya çalışmaları lcizımgeldiği, gele
cek seneden sonra da kilme değişme
nin bir kiirnc aşağmm §ampiyonu ilcJ 
bir ]..,"ilme yıikarsıııın sonuncu.su ara
sında yapılacak tcrf i maçı ile kabil 
olacağı bildirilmelidir. 

Gelecek sene hiçbir itira:::: ve mağ
duriyete meydan Verilmeden küme 
tcşk'"iUitı rahat rahat yapılır ve her 
klübiin oo..""iyettcn emin olarak canla 
ba~la çal~mıasıııa da yol açılmı§ olur
du .. 

Futbol cıjanl1ğının daha vaziyet ta
mamen kan,.mıadan bu ma'T·cul ııe her
kesi tatmin edecek yolu. tutmasını tav 
siye etmek isterim. 

!::et fılulıittin APAK 

Kasım paşa 
Bursada 6 .. O ~allp 
Bursaya gitmiş olan Knsımpaşa 

klübü dün Muradiye takımı ile karşı
la.cımıştır. Knsımpaşa hakim bir oyun 

oynamıs ve Murı!diyeyi kolaylıkla 6-0 
yenmiştir. 

füısımpnşa Burrada Dcmirtn<ı klü
bü ile bir maç yaptıktan sonra §ehri
mize dönecektir 

I 1 

Şişli - Levski takı mları mil$aba1:adan evvel 

Leviski taliımı 
Dün oynadığı ikinci maçta 

Şişliyi 3 - 1 yendi 
Cumartesi giinü Perayı 7-1 mağlf1p 

eden, Bulgar Leviski takımı dün Tak
sim stadında ikinci müsabakasıru gay
rifederclerden Şişli takımı ile yaptı. 

Bu maçtan evvel Amavutköy ile Kur 
tutuş talrnnlan karşılaştılar. 

Birinci defreyi sıfıra karşı bir golle 
bitiren Kurtuluşlular, ikinci kısımda iki 
gol yiyerek mağlOp oldular. Maç seri ve 
güzel oldu, birinci kısımda Kurtuluş 
ikinci kısımda da Amavutköy hakim 
oynadı. 

Bu maçtan sonra Şişli ile Kurtuluş 
atletleri arasında l 00 X 4 bayrak yarışı 
yapıldı, bunu 48 saniyede Kurtuluşlular 
kazandılar. 

Sıra Leviski - Şişli maçına gelmişti. 
Evveli Bulgarlar arkadan da Şişlili

ler sahaya geldiler. Saat tam dörtte ge· 
ne Beşiktaşlı Sadrinin bakemliğile ma
ça başlandı. Şişlinin soldan yapttğı hü· 
cum kesildikten sonra top Bulgarlara 
ıeçti. 

Sol açıklannın gfizel bir pasile mer
kez muhacimleri üçüncü dakikada klü
büne ilk golü kazandırdı. 

Oyun süratli ve zevkli oluyordu. Şiş
li mütemadiyen sol açıklan Zaven vası 
tasile hücuma çalışıyorlar, fakat Uç or-
tanın uyuşamamalan yilziinden gol 
çıkaramıyorlardı. · 

On beşinci dakikadan sonra Lcviski 
hakimiyeti tesis etti, oyun Şişli nısıf 
sahasında oynanıyor. Fakat Bulgar mu 
hacim,eri bir iki mühim fırsat kaçırdı
lar. 

21 inci dakika Şişli gene Zaven vası
tasile güzel bir hücum yaptı fakat sağ 
için ofsayd vaziyette olması yüzünden 
netice vermedi. 23 üncil dakikada bir 
Şişli hücumu Leviski muavin hattında 
çelindi, top sağ açığa ondan da sağ içe 
geçti. O da biraz sürdükten sonra uzak 
tan çektiği sıkı bir şiltle ikinci golü attı. 

Bir dakika sonra Şişli müdafaasının 

hatasından iı:tifade eden Bulgar sol a
çığı Uçüncil defa topu Şişli kalesine 
soktu. Son dakikalarda Şişli sağdan yap 
tığı bir akınla Zaven tarafından kaleye 
gönderildi ve direğe çarpan bu şüte 
Şükrü yetişti ve gol.. Bundan sonra i
ki tarafın neticesiz hücumlarile birinci 
devre 3-1 Bulgar takımı lehine bitti. 

tKtNCi HAFTA YM: 

Oyuna gene büyük bir süratle baş -
l~nJı. Beş dakika içinde iki taraf da bi-

rer mühim fırsat kaçrıdılar; Şükrünün 
şütü Bulgar kalesinin birkaç santim üs
tünden gitti, Bulgar sağ açığının da 
boş kaleye attığı şilt direğe çarparak 
geri geldi. 

On beşinci dakikada Kirkoru hakem 
favullü oyunu yüzünden dışarı çıkar -
dı. Bulgarlar tamamen hakim bir oyun 
oynuyorlardı. 1 O kişi kalmasına rağmen 
Şişlililer de kalelerini canla başla mü • 
dafaa ettiler. Kaleci üstüste birkaç gü
zel kurtarış yaptı. 22 inci dakikada Şiş
li açıldı tehlikeli hücumlar bile yapı -
yordu. Fakat netice de ;: işmedi bu dev
re iki taraf da gol yapamadan nihayet
lendi. .. :(. 

Bulgarlar bir gün evvelki oyun! nna 
nazaran dün çok mükemmel bir oyun 
çıkardılar. Peraya karsı Jıiç muvaffak
olamıyan merkez muavinlerinin yerine 
ikame ettikleri oyuncu dünkü maçın en 
muvaHak olanıydı. Defansta sa~ müda
fi hücum hattında sağ iç, merkez mu -
nvin bilhassa sol açık çok güzel oynadı 
lar. 

Şişli kalecisi birinci devrede gö~üne 
- güneş girdiği için olacak - hemen 
hemen hiç muvaffak olamadı. Fakat i
kinci devrede çok güzel kurtarışlar ya
parak uzun uzun alkıslandı. Müdafi ve 
muavinler canla başla çalıştılar fakat 
uyupmadılar; sol müdafi fazla favül 
yapmaktaydı. 

Akıncılardan Zaven ile Şükrü bir hay 
li çalıştılar. 

O.M.KUTNAK 

Bulgar takımı 
Galatasaray ve 

Fenerbahçe Ue de 
birer maç mı 

yapacak? 
Öğrendiğimize nazaran Cumartesi 

ve pazar günleri en kuwetli gayrife
derc klilplerden Pern ile Ş;şliyi mü
kemmel neticelerle yenmeye muvnf· 
fak olan Bulgar Leviski takımı Anka
rnya gitmekten vazgeçmiş ve öniimUz 
deki hafta da Galatasaray ve !i'C'ner· 
bahı;e ile birer maç yapmak üzere bu 
klüplere müracaat etmiştir. 

Vaziyet tamamen inkişaf etmemiı 

olmakla beraber, Bulgar takımiyle 

yapılmakta olan müzakerelerin buttün 
yarın neticeleneceği muhakkak gibi· 
dir. 



. 
8 HABER - :Akşam poslalr 

Hatıralarını anlatan: Alman korsan gemisi "Deniz kartalı" nın süvarisi 

Kont Feliks fon Lukner Habralarını anlatan : EFDAfj TAL/, T 
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-225- Yazan: IHSAN AP.~ m 

d 

ikinci infilak ••• Bir su sulunu yUhseldf, 
kaybolduğu zaman Jnglllz gemisinin 

yerinde yeller esiyordu f 
DUnkU kısmm hulasası tebatı lüzumlu eşyalarını topladılar. 

Umumı harpte İngiliz ablokıı. hattını yıırıp Bilhassa mükemmel komanyaları 
AUas Okyanosuna çıkmağıı. muvaffak olan "Deniz kartalı,, na nakledildi. Esir et-
Alman korsan gemfsi "Deniz kartalı., Mo.. İn }" 
der lstıkametlndo ilerlerken korsanlık haya.. tiğimiz geıniciler gı ız ve zenci tam 
tmdıı. tık "av,,ma rastlıyor. Bu bir lngillz yirmi altı kişiydi. Hepsi yerleştiler. 
§ilcbidlr, Kardiften Boenos Ayrcsc ~000 ton Glads'in bir fotoğrafını aldık. lngi
kömUr nakletmektedir. Alman kaptanı ev. liz gemisinin, yükU hariç, sadece tek
,.cııı. tercddUt ediyor: lnglllz §llebinc hUcum nesi bile bizim ''Deniz kartalı,, değe
ctmeU mı? Halbuki almış oldukları emir nn. 

rindeydi. Yalnız bu gemiyi batırmakcak yelkenuıcre hUcum cdcbileceklerf yo • 
ıundadır. Ve Biltllılan do. bu sebeple zayıf la iktifa etmiş olsaydık bile scferimi
intlhap edllml~r. ancak iki topları var. LA- ze faydasız oldu denilemezdi. Bu se
kin dayanamıyorlar. Doğru saııU l!ormak vinçle tekneye dinamiti yerleşt:rdik 
bahaneslle §llebe yaklaşıp bir iki merml ne ve ateşledik. 
hakiki hUvlyeUerint açığa vuruyorlar. ln • 
gııız kaptanı bu vazıyet knrşrsmda korsan Tayfalarım döndükten beş dakika 
gemisine geliyor. "Deniz kartalı,. sUvartst sonra infilak oldu. On dakika sonra 
batıralnrmı anlatmakta devam ediyor: ise baş taraf sualra gömUldU. İkinci 

Hayret! İngiliz vapuru kaçacak 
yerde meydan okur gibi İngiliz ban
dırasını çekti. Allah Allah ! Yoksa o 
da bizim gibi korsanlığa çıkmış bir 
vapur mu? 

Bir mermi daha. .• 

infilak ... Suların tazy;ki altında hava 
tabakası kıç kasarasını patlatmıştı. 

Bir su sütunu yükseldi, knybolduğ-J 
zaman koca İngiliz şilebinin yerinde 
yeller esiyordu. 

Kaptan Şevn kendisine verdiğimiz 
kamarayı pek beğenmiş, mütevazı ge
mimizde böyle lüks bir yer bulacağını 
hiç ummadığı için epey şaşırrnıştı. 

Ne olursa olsun, bu hainlerin 
nıenıleketten kaç1nasına 

nıani olacağım 
_ Ekspresle... - Haydi bakalım, sen de paçaları 

_ Münasip. mvat Evvela yukarı çık, misafirlerimi· 
Benct ayağa kalktı: ze kendileri hakkında verdiğimiz kara-
- Mutabık isek derhal faaliyete ge- rı tebliğ et. Onları memleketten dışarı 

çelim. çıkaracağız. Çünkü bu lüzumlu bir ted-
- Mutabıkız. birdir. Artık burada serbest yaşayamaz 
- O halde bizim büro pasaport gibi lar. Fakat şunu da ilave et: 

resmi işleri yaptırsın. Eğer içlerinde, şehirde asayişi ihlal 
- Biz de onların hazırlanmalarile edecek şekilde hareket etmemek, halka 

meşgul oluruz. Kendilerinin eksik ge - gözükmemek, hiç bir meslee hakkında 
dikleri ne ise onları hazırlatalım. Ev - tahrikatta bulunmamak kayıt ve şartile 
}erine haber gönderelim. Buradan Sir- 1stanbulda kalmak istiyenler varsa bu-
keciye sevkleri için tertibat alalım. rada kalabilirler. Biz kendilerini zorla 

- Mükemmeli götilrmeğe taraftar değiliz. Haydi, bun 
Kap.ten Benet ve mülazim bu konuı lan güzelce anlat .. 

:na üzerine kolonele veda ederek ken- Aldığım bu kat'i emir il.zerine bir da-
dilerine düşen vazifeleri yapmak üzere kika bile beklemeden odadan çıktım. 
çıkıp gittiler. Daha sabahın erken saatlerinde idik. 

Ben kararın bu kadar süratle tatbi- Yukarı çıkıp onlann toplu bir halde o
kine girişilec;eğini ümit etmediğim için turduklan salona girdiğim uman an • 
hayretten donup kalmıştım. cak birkaç kişi gördüm. Diğerleri henilz 
Kafamın içinde kendi kendime şöy- odalarından çıkmamışlardı. 

le bir karar veriyordum: Nöbetçi hizmetçiyi çağırdım: 

netle dinliyen kalabalık kalabalı!,, 
karıştı. Artık meclis, kadınlar h~ r! 
na dönmüştü. Her kafadan bir Jaf 
yordu. 

- Demek Kemalistlere lstanbUlıJ 
teslim edeceksiniz. 

- İngilizlere kalsa etmek iste 
)er. 

- Zorla nu alacaklar? 
- Orasını ne bileyim. Fakat nı 

kak olan bir ~ey var lstanbulda . 
listlerin hakimiyeti altına girecd 
Bu takdirde siz burada nasıl kalır 

- Bizi nereye götürecekler? 

- Hangi memlekete götürülece 
zi bilmiyorum. Çilnkü bu hususu 
tutuyorlar. 

- Ne zam:ın cidcceğiz. 
- Yarın. 

- Yann mI. bu kadar acele otur J 
- İ§ tahmin ettiğinizden çok 

him ve milstaceldir. Derh<ıl gitll' 

şı 

di 
d 
d 
ol 

Bu sefer tesiri görüldü. Bizim ba
bacan !ngiliz dümen kırnrak kaçmaya 
koyuldu. Lakin bacasına doğru bir 
gülle, baş tarafına da ikincisini ya
pıştırınca aklı başına geldi : Hemen 
stoper odcrek denize bir filika indirdi. 
Kaptanı Şevn birkaç dakika sonra yn
nnnıza gclıni~l. 

- Yalnız mı kalacağım? 

Diye sordu. Hemen kendisine temi
nat verdik, az zamanda bnşka esirler 
alacağımızdan emindik. 

- Ne olursa olsun, bilakaydil ~art - Bütün misafirlerin odalarını birer lazım. • ,; 
bu hainlerin memleketten kaçmasına birer dolaş. Hepsine kendilerini salon· Ailelerinizle görüşmek, kısaca ~ r 
mani olacağım. Onlar bu vatanın inti- da beklediğimi, acele giyinip gelmeleri- darikatında bulunmak için ne ya" 

İngiliz vapurunun ismi Gladis Ru
ayal'mı§. Kardifden Bucnos Ayresc 
be§ öın ton kömür götürüyormuş. Be
yaz saçlı ihtiyar kaptan yalvarıyor

du: 

- Merak etmeyin, dedik, yakında 
yeni arkadaşlar bulacaksınız. 

Sertayfnmız Drayer de yeni gelen 
Jerden memnun olmustu. Esirlcrimiz
den tayfa vaziyetinde olanlara mut
fnkta ve alt güvertede hemen işler 
buluverdi. 

kamından kaçanuyacaklardır. ni tenbih et dedim. lazımsa yapınız. Arzu ve ihtiyaçla d 
Onlar kaçtıkları takdirde gene mem- Biraz sonra bu hamiyetli 1 Vatandaş- bana bildiriniz. Ben de size yardırtl 1 

g 
Jeketin başına bela kesileceklerdir. Bu lar birer birer gelmeğe başladılar. Hep rim. Z 

kadar habaset, hiyanet ve cinayetler - si bu ani davetten şaşırmış, telaşa düş- Heriflerde panik başlamıştı. :fJİ~ 
den dolayı onların ellerini kollarını aal- müştüler. neye karar vereceğini, ne söyliyec~ 
laya sallaya memleketten çrkıp gitmele Bu on dakika içinde hepsi büyük aa- ne yapacağını bilmiyordu. içi~ d 
rine hangi Türk razı olurdu? !onda toplanmışlardı. Kimi, uykuya korkaklıklarile meşhur olanlar 'l/C 

Ben bu acı düşünceler altında ezil - henüz doymamış gözlerini uğuşturarak ğim haberden ziyadesile seviniyo~~ tı 
miş, ayakta duruyordum. Misafirlerini kimi tiryakilere mahsus bir itiyatla Çünkü, bir kabus gibi gece gW' 

- Vnpmnyrn. oonim gürük fo'knemi Bu havaUnin av noktasından zen- oda kapısına kadar teşyi etmiş olan Bal sigaralarını acele acele tUttürereM: bir- kendilerini rahatsız eden m ı li l 
batırmakla ne kazanacaksınız? Bita- · ı w d"" ·· k · h d h k k · · d ·· gın o acagıru uşunere yenıden Ma- Jar yanıma geldi ve: az ayret, a a ço mera ıçın e soy- tin eline geçerek cinayetlerinin ht e 
raf bir limana gidiyorum. Çoluk çocu- dere dogruw dümen kırdık. ümidimiz ::====================== liyeceklerimi bekliyorlardı f P 

· m vermekten kurtulacaklardı. ğum var. Bırakın da yoluma devam boşuna çıkmadı, ertesi giinü öğle tize- Gülleleri yağdınnıya başladık. Bir ta- Odalarında kimse kalmadığını öğren gözü hala çöplükte olan, hala bir 1 
edeyim. ri bize amut bir rota takip eden bir nesi güverte üstüne düşer düşmez va- dikten sonra, salonun kapısını kapattım · d ktııf 
Şöyle mukabele ettim: kii ikbale konmak hülyasın an 

vapura rasladık. pur hemen dildük çalarak durdu. ortadaki masanın kenarına ilişerek va- lamıyan birkaç muhteris ise bu ıııe 
- Acaba sizin yerinizde bir Alman Mutat hilemfac müracaat ettik: Tayfalar güvertesinde teliı.şla oradan ziyeti onlara şöylece haber verdim. • 

1 
k ..1 d 

gemisi olsaydr İngilizlerden merha- keti terk işini memnunıyet e arr. 
- Lutfen kronometre saatı"nı· bildi- oraya kocup duruyorlardı. Beyleri Sı"zı"n o'"tedenberı· başta ln- :: .. 

met görür müydü? "" - mamıştr. Çünkü, onlar artık biltıwrJ. 
rir misiniz? tık mermide durmıyarak mürette - gilizler olmak üzere itilaf devletlerine a 

Boynunu bü"ktu·· kadere rızadan bruc hl"k dil ürd" ··ğU· dızlı, mutantan ve muhtecem ha "' 
' '-i Vapur hiç oralı olmadı. Çektiğimiz batının hayatını te ı eye ş u karşı gösterdiğiniz büyük hizmetler, ::r "' 

ka yapacagıw bı"r «>ey yoktu verecek 1 ve bu hayalin arkasında gizlenen 
"" ' işarete aldırış bile etmeden yoluna de- için biz filika indirmedik, \'arsın on ar katlandığınız fedakarlıklar bittabi unu-

cevap da bulamadı w 1 Ieri ilelebet kaybediyorlardı. · vn.m etti, biribirimize yaklaşmaya ayagımıza gelsin er. tulmıyacaktır. Onlara karşı olan sadi-
İlk mermiyi atar atmaz neden knç- başladık. Müsademe tehlikesi başgös- Yeni avımızın adı ''Lundy lzland,, kane merbutiyetinizden ve hüsnü biz- Bir iki dakika onların konuşrn~ 

mıya teşebbüs etmediğini sorduk. Me- termitşi. Mevcut nizamlar mucibince dı. 1-ladagaskardan 4500 ton şeker yü- metinizden çok memnun kalan lngilte· dinledim. Biribirlerine ne yapına 
ğer saati ayar !için eski usul kurusıkı Ik 1. . kU ile Fransaya gelivordu. re hu'"k·"'met·ı sizin, irinde bulundug•u . zımgeldigwini soruyorlardı. Ekse ... ye en ıye yol vermesı lilzımgelirken .J u ::r ., 

ateş ettiğimizi zannetmiş. Bu sebeple böyle yapmıyordu. Bizim ise yolumu- llk mermiyi atmamız üzerine bütün muz son vaziyet dolayısile mukadderat gitmek taraftarı idi. Bir k•cmı, d 
İngiliz bandırası çekerek mukabelede zu deği~tirmemi:T.e artık imkan ve va- dümenciler korkudan kaçtıkları el- ve istikbalinizle de alakadar olacaktır. itilafiye mümessillerile bir kere • 
bulunmuş. İkinci menni bordası yanı- kit kalmamıştı. Müsademeden kurtul- betle zaavlh kaptan bizzat dilmen kul Bir şansızl k eseri olarak Yunan or- görüştükten sonra bir karar verJS'' 
na düşüp sulan fı~kırtınca ahçısı gör mak için yapabileceğimiz tek manev- lanmıya mecbur kalmıştı. dusu mağtup oldu. Du memlekete ait dolayısile daha ihtiyatlı olmak i• 
müş ve tahtelbahir sanarak ortalığı ra rüzgar ilstilne gitmekti, böyle yap- Son merınilerimizden biri de dümen büyük bazı projelerde bu mağlubiyet lardı. Onlann bu münakaşalannııı 
velveleye vermiş. Bunun üzerine kaç- tık. zincirine isabet edince gemiyi idare yüzünden kıymetini kay:ıetti. İngiltere ğ b.ld"ğ" . . l"f ild 11,ıı imkansız bir hale gelmiR_, kaptan tes- nin ve dostlarının istedikleri olm.ıya - yaca mı 1 1 ım ıçın a a m a maya davranmış. Ancak ilçüncü mer- lngiliz olduğunu iyice yaklaşınca k 
miden sonra topumuzun alevini ve anladığımız vapur bordamıza iki yüz lim olmak kararını vermişti. cak. Binaenaleyh, siz kendi memleke · tim ve dedim i: ,1 ı 

Mürettebat fevkalfıde korkmuşlar, tinizde ~imdiden sonra bir düşman gibi - Bence şurada derhal karar bandırnmızı farkederck stoper etmiş- metre mesafeden geçti. Hemen Alman ~ ti 
Ier. İngiliz kaptanı ikide bir başını harp bandırasını çekerek bu nezaket· mUthi~ bir panığe tutulmuşlardı. Fili- cörülecek ve daimi surette halkın hu · niz iyi olur. Sakin ve ma!:ul bir Jı' } 
sallıyarak: siz yolcuya bir gülle gönderdik.. kalan bu teliı.şla denize indirirlerken sumetine maruz kalacaksınız. Entelli · me ve konuşma ile bu iş bur.ıda 

_ Mükemmel tuzak doğrusu! Gene oralı değil! Bilakis süratini devirmişler, çoğu denize düşmüşlerdi. cens Servis. İstanbulu tehlikede gördü dilir .• 

Deyip duruyordu. ziyndelcştirdi. Bir gilllc daha! ... Bizim Zavallılar o kadar fena. yüzüyorlardı ğü için, sizin bir ecnebi memlekete nak Birisi atıldı: 
İngiliz kaptanı, muavinim Prays ve yelkcnlerimizle n1>cinden gidemiyece- ki hallerine acılık, bir filika göndere- lini:zi münasip görüyor. Çünkü burud- ı . . . v ."4 

t'~ dk k 1 k - Hcpmız gıtmege mecbur'"-' mürettebatta birkaç kisiyle birlikte ğimizi zannetmiş olacak ki bu sefer rek hepsini topla ı · a amıyaca sımz. JW. 

gemisine gönderdim. Gladis"n mü ret- de rüzgar üstüne kacmıya başladı. f [>paJamr t'aT) Sözümün hurcıs•na k•dar beni :;~:C. - ' ( Dt>vam:;1_ 
E~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ss~~~~~-=~:J~l~?~~S~h~.:d~~·-=~D~ü~şu~.n~m~ed~e~n~ .. ~E~r~te:.- s~i~-gU~.n~l:--e hi~-- Bulutlardan, mavi - seınıJtll 

LA •• EM
• -Ay, siz misiniz n.e ... a. ı en , ı · d mesgul olmadan, yarını hiç düşün - b;rdent"re toprağın katı hn.kilt& ezıyor um ..• 

_ Bu son zamanlarda size cidden meden.. rine düştünüz demek? .. Aklını.ıs R / bir şeyler oldu ... Artık bizim muhiti- - Ben de ayni arzuları duyuyo· ki,, geldi. 
~.._. • t=DDSSÔ ~CMalli""ll. miwen de alakayı kestiniz, dünyadan rum... - .. öteki,, mi? .. o da ne de~ 

Hatice Süreyya 
da .. Gözünüz ortalığı görmüyor .. Ne Genç kadın, ona doğru iğildi.. Oto-
oldunuz? mobilin kapısınd:ı göğsünün bütün asi 

- Ne demek olduğ".::ıu ba.n:ı 

yın .. Kendiniz pek iyi b:!!r~!' 
tün tstanbulda çalkanıyC'r .. 1 

sin dilindesiniz .. Alem alny cd'!' 
yor .. Zavallı Muradcığım ! 
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Cağaloğlunda yürüyor... Ağaçlar çi 
çek açmış ... Topraktan kokular yük
seliyor ... lı"akat nafile .. Nafıle! Bütün 
bunlar ruhunu teslim etmiş bir ceset 
halini aldı .•. 
Doğruca garaja gitti. Oradan oto

mobilini aldı. Motörli işletti. Fakat. 
eli direksiyonda düşünmeye başladı: 

Nereye gidecek? 
Maslak ..• 
lstanbuldn hususi otomobili olup 

da ~ gideceklerin nadir yerle
rinden biri de Maslak değil midir? .. 
Bir hamlede köprüyü geçti.. 

:ro~ane, Be§iktaş... Yıldırım süra-

tiyle ilerliyordu .. 
Bugün başka hiçbir şeye taham

mül edemiyordu.. O.. Sade o.. Sanki 
böyle hızlı gitmeltle, onsuz benliğin

den kaçmak, saat üçU behemehal bul
mak ist:yordu ... Yolunun UstUnde, o
nun belirmesini istiyordu. 

Gerçi bir kadın çıktı.. Fakat o de
ğil, safran gibi sarılar "giymiş biriydi. 
Az daha ezecekti. Frene bastı. Bir 
kn.rış ötesinde durdu. 

- A ... Deli misiniz? .. Beni öldür
mek m.i niyetiniz? .. 

Göz göze geldiler. Murad onu tanı
dı: 

Omuz silkti. Fakat hayli güzel o- taekmlığı görüldü: 
lan bu kadın tarafından aranmış, so- - Haydi öyleyse beraber .. 
rulmuş olmak hoşuna gitmemiş de- Beraber mi?.. Kiminle?.. Jaleyle 
ğildi. Jale, lstanbulun sayılı glizcl mi beraber? .. Ciimlclcre takılmı§tı .. 
kadınları arasındaydı. Şairane sözler söylemişti.. Bunların 

Maçka civarındaydılar. arkasından ne çıknbileceğini, doğrmnı 
Yol tenha idi. Konuşmaya başladı- aklına b:le S:c>tirmi§ değildi. Fakat. 

lar. işte, Jale, bundan ne nıt'ınalar çıkar

- Hava da ne güzel değil mi, Mu mış ... 
rad bey .. Ne yaman bir nisan .. Uçmak Birdenbire, ondan kurtulmak arzu. 
arzusunu veriyor .. Süratle sarhoş ol· sunu duydu: 
mak istiyor insan, değil mi? .. 

- Evet ... 
- Uçurumlardan atlamak. bulutla 

ra sıçramak ... Maviliklerde yiizmck 
İşte bu hisle uçuyordunuz ... Önünüze 
ben çıktım ... 

- Kuş gibi .. Uça uça •. , 

- Allaha ısmarladık! 
- Ay! .. Demek ki bE>nimle alay et-

tiniz? .. Utanmıyorı:mnuz! .. 
- Affedin beni, J alc... Doğrusu, 

sersemlik ettim .. I<'aknt elimde değil, 

elimde değil... Scbcb:ni de anlata-
mam ..• 

-! .. 
b 

Derhal makineyi harekete g~ 
Araba yUrUddü. Kadın soklli/. 

tasında kaldı. Fakat intikam o 
ye, berrak, uzun bir kahkaha 1'0 

di. Bu kahkaha, bir istihza b~b 
ı;ibi. deliknnlınm kulağından. # 
giden yolu delmişti .•. Ve kalbUJ.l o 
ortasını deldi. d 
Murad~ 

1 
"- Bir dilşman kazandıfl1· 

miithi§ nğza dilşürccek ! diye c 
di. I 

(Deva,,., 
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Uğursuz gerdanlık şk uğruna kurban 
Aşağıdaki satırlar hakikidir, 

akat bir hikayeden farksızdır 
Bütün bu felaketlerin sebebi milyonerin 

annesinden kalan gerdanhk mıdır ? 
fYugoal@gada Vsküp ,elıriıulen 
ı11or) 

'Oıııküp mezarlığının geee bek~. 
ez&rlıllta mutat dolaşmasını yapıp 

a kapılan kilitledikten son~ ince 
uzun boylu bir adam bir mezar ta

_nna arkasından dofruldu. Etrafmı 
ıkkcttle gözetledi ye yeni bir mezara 
oğru J&Naş Y&Yaş yürüdü. Buraya 

ha o günü zengin bir ailenin km 
lan Jo~anka Miloseviç gömülmüştü. 

Cebınden çıkardığı elektrik fene-

n ıpfında mezarı korkak bir lsti-
1 ile kazına - ba 
elikanlı idl ga . şlacb. Bu genç bir 
leri on Kıbar Y11zil, hassas çiz. 
Yade ~ b:l ~~zar soyguncusundan 

ti e~ Yahut bir artiste 
yordu. 

Nihayet tabutu me,-dana 
; kapatıru açtı Ye orada uq ~ar-

.. nq o-
n olü kızın yüzüne bir mtıdde; b k 
· Sonra ncele ile kızın ,.. d a · 

t eh. ucu unu a-
i ır Kızın ellerlnCJen bbiii tre-
n altına konmuştu. Delikanlı bu 
çıkudı; eanaız parmakta pınl 
1 Yanan bir yilzük gördfl Ye b 

bucak . unu 
çekıp aldı. iş olup bitince 

1 
ri.nil kimsenin şiiphelenmeme.!8 aç_tıtı mezan gene eakiai gibi 

ltuıegc koyuldu. 

flırı~u :Uç •dam anne Ye babasmm 

1 il en sonra yoks11l kalan Ye an
;:naıua ders vererek geçinebi-

ley ko Soriç'dir. Bu çocuk iyi bir 
rbi;el~eıısuptu; yakışıklı, gtiHI, 

allel Ye zeki birisiydi. Şehrin en 
erlerd~ri onu sık sık evlerin«: davet 

ltt.e bö 
ıtdaıı iki Yle davetlerden birinde, 
zı olaıı ı:ç ay evvel, bir ı.kkalın 
DiUd- Y&§lndaki Nada Valseç.f 

~ .. &e?dL 
'Kıza d u. 

0118 
ercUlli açtı; yanıp tutuştu-

Gtiıeı ;: Yaşıyamıyacağını söyle-
dikten ata bütün bu sözleri din

iOnra: 
-Pek· iih 1 amma, sen bana bir nişan 

baı.td bile alacak kudrette değilsin. 
isti an her ikimizi beslemesini na

Yebilirim? 
Ded' ı. 

d';:ko, kızın haklı olduğunu bili
'ldi·B~~l pek zengin bir adam 

' butün Umidi kızım zengin bir 
aı.ııa 
ver .evlendirmektl Km, kendisl-
~cek:lerini de biliyordu. Bun 

lll Şimdilik kendisine sevda-
tı Cibi görünen Natanın pek her-

11'~e,rep olduğunu ve eğer çabuk 
da 1:allla7.sa onu elinden kaçıracağı

kdir ediyordu. 
l\licı. .. ta :.-nlanmak Ilzım; fakat nasıl? 

un ~ibi bir kız nişan yUzüğü ve bu
rtbi nterasıme çok ehemmiyet ve-

118oYdandı. Peki amma, yüzüf(i 
'fe nereden ele geçirmeliydi? 

lgr GUııun birinde Coko sokaklarda 

1 
n 'fe timitslz dolaşırken Jovanka 

O&eviçi, son yolculuğuna gltOren 
r ~e .... ·-ze alayı ile kal'fllqt.ı Alaya 

ştı 'Ve mezarlığa girdi. ilk ince 
P bitenlere ehemmiyet bile verme

Fakat, birdenbire papasın sizleri 
...,., Jlapurll söylediif 

ltr anamda kmn ölmemiş oJaay-
lllr laal&aya kadar dUğtlnfi yapıl• 

cağını, işte bunun lçlD ntpn ,tztliil 
ile birlikte gömüleceğini bildiri~~rdu. 

Nişan yüziiğü ne birlikte gomül-
mekl Onu eltnden alsalar bile ölü kıZ 
farkına varır mıydı hiç? ouı bir kı
zın cansız parmağından yüzUğtl alıp 
da canlı bir kıza vermek gilnah sayı~-

IB6yla söyDlyenıer var, fakat bu asoırctıa buına 
inanmak çok safDoktoır 

cb ki! Ve öltl kıza artık ili~ hır 
maz yüzük 
faydası dokunnuyacak olan l 
öyle işe yarşyacaktı ki 1 Yiizüfü .n~ı 
elde ettiğine dair kanchrıeı bir hıkaye 
uydurduktan sonra onu Nataya vue
bilirdi, Hemen nişanlanırlar .. Sonra-

da Allah kerim; pn doğınadan 
=ına ·mei -b den neler doğabilirdi 1 
me~ :.-- " e 

Kararını verdi. Coko o gecey 
kadar bir mezar taşının arkasında 
saklı 1'aldı ve bekçi mezarlıktan çı: 
gittiıden sonra, mezan açtıfı gibi 
zın elinden yiizttğtl aldı. 

Ertesi gilntt Coko sevdlti kızına-
ilesine giderek, Londrada yaşamak~ 
olan zengin amcasmın bundan böy e 
kendisine tahsisat gönderecejlni ve i-

yi inı;ilizce konuşmasmı ifrendlli za
man da Londradaki l§fne aldıracafı
nı söyledi. Bu amcanın ne kadar zen
gin olduğunu göstermek için de ~ 
binden üstü pırlantalı çok ~zel :!r 
yüzük çıkararak bunu, bugün Lo -
radan gelen para ile Nata için satın 
aldığını anlattı. 

Yiizük o kadar gUze1dl ki, bakkal 
ile karısı, Londradaki zengin amca~ 
dair olan sözlere inandılar.. Çtinku 

tel
., __ ,_ '""cuk böyle kıymetli 

bu me ı_.. T' 

bir miicevheri başka ne suretle elde e-
debilirdi? Cokonun bu zengin amca~: 
biricik mirasçı olduğunu l§ftince 
sevindiler ve luzlariyle nişanlanması-
na müsaade ettiler. 

Şimdi Cokonun sonsuz saadet 
günleri açılmıştı. Nata ona hiç bir 
,·akit bu kadar iltifat etmemişti. 

Bir gece Natamn evinde ~yafet 
,·eritiyordu. Coko bu davete gı~~:~-

Dsso'ko Soritz 

d' Vücudunda hararet yükse1miş, bo
w ı. yır cayır yanıyordu. Yatai;ı 
gazı ca l d iiz«ı; .. a ı--

Buglln hiç bir 12ki adam hilrafele
re inanmaz değil mi?. "Uğursuzluk., 
nevinden sözler sadece bir masaldan 
ibarettir. Bu itibarla Amerikanm meş 
hur genç milyoneri Lids'in bqma ge
lenler de, belli bqlı bir ~yle devam
lı surette miin&.Sebeti olmıyan, milfrta,. 
kil tesadUtt hadiselerdir. 

Bununla beraber genç milyoner 
"Moana,, isimli yatile dolaştığı vakit 
veya her hangi diğer vaziyette, nasıl 
bir aksi tesadüfle kal'§ılaşmıpa, he
men §unu söylUyorlar: 

- ltıte, mahut uğursuz gerdanlt'k 
yine te8irini gÖ8terdi. Ottun ~na bü
tün bu ak8ilikler hep uğursu.z gerdan
lık yüzünden geliyor. ,, 

Genç milyoner Lids, Amerikanın en 
tanınmış zenginlerinden mütcveff a 
Vilyam Lids ile karısı eski Yunan 
prensesi Anastasyanın oğludur. 

Babasının serveti olarak tahmin 
edilen 40 milyon doların mühim bir 
kısmına varis bulunmaktadır· 

Bu genç milyonerin pnsma ili.ve 1 
edilecek bir hususiyeti daha vardır. 
Bu da genç ve genç olduğu kadar gU

r.el, yakışıklı olmasıdır. 
Kendisi o kadar yakıgıtbdır ki bir 

sinema yıldızı olabilir. Bu sebepten 
genç kızlar kendisinin etrafında per
vane gibidirler. H.atti. bunlardan biri 
olan Ksenya isimli bir Rus prensesi 
ne yapıp yapmış, onunla evlenmifti. 

Bu gencin bqma gelen felaketle
rin membaJ gibi gösterilen .Anastasya

nm gerdanlıtmm tarlhlnl anlatalım: 
PreDBe8 .Anastasya ölilnee ondan mı-
ra& kalan bu pek kıym.et~i gerdanlık, 
emsaline seyrek rast gelinir bir kıy
mettedfr. İri elmas, yakut, ind ve 
znmrııt tqlarmdan mUrekkep olan bu 
gerdanlık, prenaesiıı kttçOk mahfaza
mnm kapağı açıldığı zaman :arıltısm
dan adeta Jdlçllk bir alilmisem& vll
cuda gelir • 

Fa.kat nedense, bu pek değerli taş
ların prenses Anastasyaya raha.t yil
zil gastermediğini söylüyorlar. Ger
danlığttı bir gün çalm8(ıağı, yerinde 
bulun.aıxuyacağı korkusu bu zavallı 
kadml bir klbus gibi Sa.rmI§tI. 

PrenSeS bu dünyadan öteki diln
yaya. göç ettiği va.kit, tabiatile bu 
gerdanlık da Bayan geline yani genç 
Lidsin kansı Rus prensesi Ksenyaya 
intikal etmi§tL 

Fakat bu gerdanlı:k ona geçer geç
mez, aile düzeni de bozulmağa başla
mış, bo§al'mak:, kaçınılmaz bir zaru
ret halini almıştır ••• 

Genç ınUyoner aynlıfa rağmen 
''Moana,. isimli yatında neşeli haya
tına devam etmiştir. 

Eğlencesini seven bu gencin misa
firleri arasında Nevyorkun en kibar 
muhitinin bütün isimlerine rastla-

yattı, çıktı. Fakat tekrar düştü; ye
niden yattı. 

Felaketin en bUyilğU, Rozun kız 

kardeşi Eylinin bqma geldi. Otomo
bili bir Iimba direğine ça..7tı. İçin
den öyle bir fırladı ki, öl'Umden zor 
kurtuldu. Hastahaneye kaldınldığı za
man yUzüne kırk yedi dikiş vurmak 
mecburiyeti hasıl oldu. O gl1ze1 yO.z 
o kadar parçalanımf, yanlmıştı. 

Sinirlenmiş ve sıhhati Bedelenmil
tl. Diğer taraftan Moana ya.tJ seya
hatlerine devam ediyor ve genç mil
yoner hala misafirlerini kabul etmek
te devam ediyordu. 

Bir defa bu milyoner delikanlı A
merikan l&hnelerl için revUler tertip 
etmekle tanmmq Eri Karol'U hususf 
surette yatma davet etınlşü. 

Karol, Mlamiden hmketle civar 
sularda bulunan ''Moana,, yatma git
mek için kUçtlk bir motöre blmnişti. 
Sahilden açılır açılmaz benzininin bit
tiğini gördfiler. Ha.va bozdu. Deniz 
azdı. Ve zavallı revU rejisörü, kendi
sini bu felAketten kurtarıncaya ka
dar saatler geçti. Fakat bu müddet 
zarfında devamlı surette rüzgara ma-
ruz kaldığı için soğuk alınıştı. Has
talandı. Ayni zamanda o akşamki re
vil ve temsiline de yetişememişti. 

• • • 
Genç milyoner Lidsin çütliklerine 

ya.km bir yerde 1931 senesi eylfil 28 
zinde "Penguin,, isimli kiiçük bir ge-
mi demirlemişti. Gemide Amerikalı 
bir muhteri ve makine mühendisi o
lan Benjamln Kollins, kansı Lilyan 
ve beş yaşındaki kızı Barbara bulunu
yordu. 

Gece saat on bir buçukta bir ka
yık gem.inin kıç tarafına yanaşarak 

1 - Otomobilden yu• 
t'arlamp yüzü parçalanan 
E)lin, 2 - iki defa bey· 
girden diişen ret:ü kısı 
Rmı, 3 - G .. nç mih'O 
ner f,,id.... J - Gerdan
lığın sahibi eski Yunan 
prer. esi Anastm)a. 5 -
Miyoner Vds•lc eılenip 

boşan -ı !fos prenııeıi 

"Beni gemiye alınız.,, 
Fakat bundan sonra gemiye 40-l>G 

yaşlannda kadar iri ynrı bir yabancı 
ile 17 y3.1mda kadar bir çocuk girdlc 
Ve muhteri Kolinsi yakalayıp kafa81· 
na bir sUt şişesi ind···dıkten sonra el
lerini ayaklarını bağlayıp denize at
tılar. 

Kolinsin karısı, kızını bırakıp bu 
serserilerle beraber gitmeğe mecbur 
edildi. 

Kayık sUratle geri döndU. Ve SODo 

ra onu metrlik bir motör içerisine bı

raktılar. 

Gerçi kadın sonradan bulunm 
kurtanlmıpa da, kocasmm. cesedi 
la bulunamamış ve cinayetin sebebi 
bir türlil anlaşılamamıştır. 

Milyoner Ridse ait her hangi ~y 
le münasebeti olan veya onun eml 
civarmda dolaşan böyle garip f ellke 
lerle karşılqtıkça, "uğursuz 
Iık,, hikayesi daha d llanıp buda.ki 
!anmakta ve hakikate benzer bir 
alm.aktadir. 

LAldn milyoner genç. bunlara hiC} 
kulak asmaksızın "Moa.na., isimli 
tiyle durmadan gezip dolaşıyor. Si• 

na alıyor, mehtaplı geceler ve 
güneşli gUıılerde gıcır gıcır bir gtt 
tede tUrlU ziyafet veriyor, vukua ge
len iyi ve kötü hfıdiselerl sadece 
sadtıfen olmuş vakalar halinde göra
yor. 

Madam Anastas~·anm zümrüt, y.
kut, elmas ve incili gerdanlığı sa.d 
bir gerdanlıktı. Keşke herkesin böy. 
le bir gerdanlığı olsa.... Biz onun .. u
ğursuzluğunun,, bir icabına baka. ttı Kızın ailes e Y ~... m--

~~le;e göstererek yajlı bir kuyruk 
yakal:ımıf olduklarını kurumlana ku-

nz. mr. içersinden bir adam haykırdı: 
İ§te bu eğlenceler sırasmda .. garip -------------------------------"'. 

lana söylüyorlardı. Kuyumcu o-
rum ı-=-ı .. 1 . . f 1 lan davetlilerden b .rma goz erını a -
taşı gibi a~arak: 

_ Bunan imkAnı yok! Kızın yü
zükle gömüldüğünü söylediler ... 

Deyince, öteki misafirler şaşala
dılar. Kuyumcu yüztiğil dikkatlice mu 
ayene edince bunan birkaç giin evvel 
ölen Joval'ka Milosecfçın nişanlısı 
tarafından yaptırılmış olduğunu ~·e
min le söyledi. Hatıl yüzüğü keııdisi 
yapmıştı ve içinde~i hususi i~re~ini 
de herkese gösterdı. Bunda hı~ şüp
he yoktu. Natanın babası: 

hi.diseler., de kendisini göstermekte 
devam etti. 

M.eeela 1932 de I.Jds, Nevyork ti
xatro ve barlarmm en meşhur kızla

rmdan ikisini, bir Akdeniz seyahatine 
çıkarmıştı. Bu kızlardan biri Roz, ö

teki Eylin idi. Bunlar iki kız kardeş· 
tiler. 

Roz evli, Eylin de bekardı. 
Bir kaç ay süren seyahat, neşe i

çinde geçti. Fakat netice erişince f e
laket de başgösterdi. Roz, evinin ci
varında bir beygirle dolaşırken, bey
gir çüte atıp onu yere dilşUrmUş ve 
kız ağır yaralanmıştı. Hastahaneye 

_ Haydi meseleyi anhyalım. 
Diyerek kuyumcu ile birlikte kal-

kıp C.okonun bekar odasına gıttiler. =======.=::::::::============ 
Coko yatakta ve c;ok hastaydı. iş- neden öldüğünü biliyor muydun? O 

!ediği suçu inkar edebilecek vaziyet- kız ı hummadan ölmüştü! .. 
te değildi. Meseleyi olduğu gibi an- Dedi. Evden çıktığı gibi telefona 
lattı. Londradaki zengin amcanın uy-
durma bir masal olduğu anlaşıldı. koştu ve meseleyi polise bildirdi. De-

Joqnkanın ailesini tanımakta o- likanhyı muayene için bir doktor gel-
lan kuyumcu birdenbire batırarak: di. Cokonun kızıl hummaya tutulmuş 

- Betbaht, sen ne yaptın? Kızm~ olduğuna slyledi. 

Yukanl.i resimde, dört kızın muhtelif 8afhaZarını gösterdikleri gflze'l bil 
hareketi görmektealttiz. Kollar vücutla beraber 8oldan sağa doğru dötıme7cte 
dir. Bacakl.ar da wm ıııa.,, kollarla birlikte hareket -'mcTctc, azami irfl/OA 
yük.selmektedir. Bu harcl.ct vücut adalelerini muntazam bir §ekilde t§W. 

en iyi bi1' harekettir, 
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lS'rANB'UL: 
18,30 ~y saati, dans musDdsl, 19,30 ı. 

Galip taratmdaıı hikAye, 20 Rifat ve arka.. 
da§lan tarafından Türk musik1Bi 20,30 Ve.. 
dla Rıza ve n.rkada§ları taratmdan Tllrk 
musikisi, 21 solo plAklan. 21,30 orkestra, 
22,30 ajans haberleri, 23 eon. 

\lYANA: 
18,40 konser, 19,15 kontlLIDlıı, ingillzce ders 

20,05 saat, lıaberler, hava raporu, 20,25 ko.. 
nuşma. 21,05 halk prkılan. 22,05 senfonik 
konser, 23,15 haberler, hava raporu, 23,25 
halk §lU'kılnn, 22,05 senfonik konser, 23,15 
haberler, hava raporu, 23,25 gramofon, 24, 
05 kitaplara dair, 24,20 konu,.cıma, 24,85 dana 
mu.s!ldsl, 

BEKLİN: 
18,06 gnuno!on, 18,85 harp habralan. 19, 

05 kan§ık ynym. 20,05 hlkdye, 20,20 küçük 
konser, 20,50 gUnUn aldıılrel, haberler, 21,15 
operet parçalaıı. 22,05 pJyes, Sarı ırilva.ri, 

23,05 hava raporu, havadis, spor, 23,35 ge.. 
ce mııslldBl. 

BUDAPEŞTE: 
18,35 koro konseri, 19,15 konuşma, 19,45 

çingene musikt.Bi, 20,45 konteranslar, 21,45 
haberler, 22,05 opera orkestrası, 23,20 bava 
raporu, gramofon, 24,20 cazbant taıamı, 1,10 
haberler, 

B'OlmF.Ş: 
18,05 orkestra kon.seri, 19,05 havadis. · 19, 

05 havadLI. 19,20 konser, 20,05 k~eramı. 
20,25 §8%'kıl&r, piyano orkestram, 21,25 kon. 
ter8.D!I, 21,40 oda mu.sikJsl, 22,lt'i oan konse. 
ri, 22,35 haberler, 22,50 haberler, 23,50 fran 
sızca ve almanca haberler, 24 son haberler. 

ROMA: 
18,05 havadis, 18,20 ka.rı§1lt konser, 19 in. 

pt, 19,25 yabancı dillerde yaym, 19,55 eğlen 
ceU musiki, turizm haberleri, yabancı diller 
de yaym, 20,55 Yunanistan için ynym, 21,10 
havad!s. ve piyano konseri, 2ı_45 turizm 
haberleri, 22,55 karşk. yaym. konu~a, 23, 
35 damı musikiıı:I, lstırahaUerdc havndla. 

KlR.ALIK APARTlMAN DAlRELERl 

BINBMALAB 

TILDIZ 
s'OMEB 
SARAY 
MELEK 
SAKARYA 

TAN 

ALKAZAB 
ŞIK 

ŞARK 

ASBl 

BEYOCLU 
~ Kara g11ller 
: Lorel - Hard1 BlndSstanda 

(Türkçe) 
: Çılgm gençlik 
: Juanita 

ı öpO§meden yatılmaz. 
ı A ve M'.&rla 
: BUtUn g1lzellerl severim. 
ı Bir laf gecem rQyan, 

ve Her feY ııen1n için 

ı Pranga ve tunç vQcuUar 
ı blldlrmemı,ttr 

ı GUze.l günler n 
YJ!m&z tayyareci 

t Yaralı Jruı, Şeytan ve 
Uçurum 

OUMUBİYET : Bildirmemittir 
AS'l'OBYA 1 Bildirmemiıtir 

lSTANBUL 
MiLLi : Kadmlardan bıktım, Maa. 

keler &§ağı 
e:ııAL : Amerika lhWAII. Yataklı 

vagonlar kontrol!Srü 

AI.J!:MDAB : Amerika 1bt11Al1, Yataklı 

vagonıar kontrol6r11 

AZA.K ı Kahraman haydut ve 

Sokak çıceaı 

KEMAi.BEY : Bildirmemittir 
KADIKOY 

BALE 
S'OREYYA 
EBENKÖY 

IIALE 

: CUı1lm ve Ceza 

1 blldlrmemlıtır 
ı' Altın toplayan kızlar 

OSKÜDAR 
ı Kanun kuvveti 
BALAT 
: A§k bandosu ve ltabr:man 

11Uvari 

BAKlltKOY. 
MtLTl'YADl : Blld1rmeın.l§tır. 

Mercanda bir taro.fı örücüler soka- T ı y A 7' R o L A R 
ğı bir tarafı Eminpaşa sokağı köşe-
ba§mda her tarafa yakın Mercan a- t~r,\t'8t·r. ur;umlYESI 

partnnanmda küçük ve büyük daire .Srhir'liij°if roso :. ==· !~::a:~nforu tamam llllllJllllllll j B::ı~t~=-
Bayanlar , 

Kış mevsimi yaklaştı, yalanda kürk 
manto giyinmeğe başlryacaksmız: 

BEYKO ticarethanesi 12 ay vade 
ile kefaletsiz olarak KÜRK MAN-

TOLARI satmaktadır. 

Anadoludan ayni şeraitle kabul edilir 

BEYKO 
Mahmutpaşa Kürkçü han içerisinde 

Telefon: 21685 

\\Ll\I 
llUlH 

Fransn: 'nyatromncla 

' au akşam saat 20,30 da 
JUDAKLABIN 

HALK OPERETi 
Pek yakında kI§ operet. 

lerlne ba§lıyor. 
SE 

YEK 

BQyQk operet Qç perde 
MUzlk Seyfettin • Sezai 
Aaat 

Me~tepler 
açıldı 

Kitabınızı 
Kolaylıkla almak 

isterseniz 
Ankara caddesinde 

VAKiT kitap 
evinden alınız 

Telefon : 24370 . . . . .. · .. ; . . . . . ..... 
. Istanbul ~ ·Belediyesi · Ilanlar.ı 
Hepsine 53 lira kıymet biçilen Fatih ltf aiye Müdürlüğü binası 

kartıımdaki arsada bulunan muht elif inpat malzemesi satılmak 
üzere açık arttırmaya konulmuttu r. Şartnamesi ve listesi levazıın 
müdürlüğünde görülebilir. lsteklil et' 4 liralık ilk teminat makbuz ve 
ya mektubile beraber (bir gün evveline kadar ilk teminatın yatırı}. 
ması daha muvafık olacağı) 22/10/ 936 Perıembe günü ıaat 14 de da: 
imi encümende bulunmalıdırlar. (B) (1969) 

R_ABER-llşam PG8falr ' 

Kırk yıllık kımyager 
diyor ki: 

Zeytin mübarek 
bir meyvedir . çocuk 

ma ya.ğıı __ peyn1r yapmak suretı:r1e pı- A - 1.- 2 yaşındaki süt çocuklar 
yasada §Ohret kaz.anmakta.dır. Fakat 
bu wi değildir. Trakya peynir mas. B - 3- 7 yaşındaki oyun çocuKI 
~illeri yağsız~~ im~ etm~ı C- 8 - 13 yaşındaki çocuklar sr 
bilyUk zararını gormüşlerdir. Edı.me 
peynirlerinin en bilyük müşterisi Mı- sında yapılacaktır. 
sırdı. Her sene birkaç yüz bin liralık Gazetemiz bu müsabakanın yalnız tertibile kazananlara hediye ~ 
yağlı peynir, alırdı. Son birkaç sene Qzerin6 alm~tır. GU.zeZ ve gllrbüz çocuk'lan seçecek hakem'ler ·arası"'
içlnde ihraact çok azalmı§tır. Bu ifa. temiz metı8Upl.arından hiç kim8e bulunmıyacaktır. Böy'lece seçim ço'k 
deden de anlıyoruz ki, kanştmlma, bir heyetin huzurunda yapılmı§ olacaktır. 
veyahut hileler ayni zamanda ihraca· 

tmuza da zarar vermektedir. Ms.ama- Miisabaka şekli: 
fih geçen senedenberi ~ mandı· 
ra sahipleri tekrar yağlı peynir yap- 1 - 2 yaşındaki çocuklar 
mıya ba.'.ilnınışlardır. Bunların Beçimi güçlüğü dolayısiyle ha.kem huzurunda yapı1m 

Bakkallar eUket koyma§a Bunların gazetemizde yalnız resimleri ne§Tedi'lecek, en güzel ve gür 
mecbur tu1ulmahdır okuyucu1.arımızın reıJleriyle ayrılacaktır. Bu milsabakamıza ço 

Toptan satışlarda. peynirler tam tirak ettirmek istiyen ana ve babalar çocuklarının:_ 
yağlı, yarı yağlı, yağsız diye üçe ay- 1 - Y a§larını 
nlmaktadır. Fakat perakendede böyle ! - Kil.ol.arım 
bir tasnife tesadüf etmeye imkan yok yazıp gönderecek'lerdir. En faz'lı:J retJ toplıyacak on çocuk arasındaJI 
tur. Her bakkal, yağsız peynirini km malümata göre en gUzeZ ve gürbüzilnfl ayırmak i§i müteha.ssıs 
yağlı diye satmaktadır. Bu da beledi- bırakılacaktır. Onlann verecek'leri 1.ararla birinci, ikinci ue üçüncü 
ye 7.abıtasına düşen bir vazüedir. 'lecektir. 
Bakkallar sattıkları peynirler üzeri- Bu müsabakaya l§tirak edeceklerin birincisine 15, 
ne yağlı ve yağsız, yan yağlı diye eti- ne 5 lira verilecektir. 
ket koyımya mecbur tutulmalıdırla.r. 3 - 7 Y<J§ındaJd kız ve erkek çocuklcır 
Kaşar peynirleri de böyledir. ffiç- 8 • 13 Y<J§ınd.aki kız ve erkek ~ocuk'lı:Jr 

bir ipret yoktur. Halbuki borsa.da. Bu ya§taki çocukların lSnco gazetemizde re.rlmleri çıkacak aon,-O 
toptan sa.Wan kaşarlar, yağlı, yarı tayin edilecek bir gO.nde umumi bir yerde aeçme'ler yapılacaktır. 3 tJI 
yağlı yağsız diye üçe aynlma.ktadır. 8 - 13 Ya.§ arasındaki k'ilçüklerden 'k"ıı ve erkek olmak Uzere iki 
Bundan başka kaşarların üzerinde t;e.. ikinci, iki üfilncü seçı1ecektir. 
sadil! edilen "Balkan" yazılan h&lla Bunların birincilerine ıo şer1 ikincil.erine ıs §er buçuk, üçancil 
aldatmak için konm~. Bunların be§er lira para mUklfatI, bundan ba§ka gerek süt çocuklarından, g 
pek azı Balkan kaşandır. Kaşar pey. lerinden onar çocuğa da birer hediye verilecektir. 
nirleri Trakyada, Bursa.da., Yalovada, Yalnız ~ma dikkat etmek lôzımdır. Müsabakamıza resim göntl 
.Marmara ha~mda da imal edilir. ya glStıdermiyerek i§tirak edecek çocuk babalarının Haber okuyucıd' 
Hasılı bakkaldan aldğunız malın ma- şarttır. M~abakamız yalnız kendi okuyuoulanmızın çocukları içi~ 
hiyetini ve nerede yapıldığını bilmeye ispat etmek için de müsabakamızın devam ettiği müddetçe n 
imkan yoktur. kuponların toplanmı~ olma,,ı ldzımdır. 

Son zamanlarda piyasadaki kaşar· Çocuklarım müsabakamu:a iştirak ettirmek istiyenler gazetemiz 
1ar arasındaki ekseriyeti yağsızlar resimlerini para.!ız çektirebilirler. · 
teşkil etmektedir. Geçen ya.zılarmuz. Çocuklarının re.simlerini çektirmek ~tiyen okuyuculanmız ida 
da kaşar yağlarının vejetalin ile ka· mflracaatla birer kart almalıdırlar. Bu kart'lı:Jrla Beyoğ1unda lstik141 
n.st:ır:ılarak halis tereyağ ( !) diye sa- sinde Foto Etem /3tanbıilda Ankara cadde3inde Basın Foto miles 
tıldığmı yazmıştık. Bu itibarla oku· milracaat ederlerse parasız o'lı:Jrak 1 y<J§ından ıs ya§ına kadar ço 
yucularnnız, ka.,ar yağlarının hangi re.simlerini çek-tirtebilir'ler. 
işe yaradığını hatırlarlar. :Maamafih sat çocukları lçin kart almıya gelecek babaları çocuklarının 
yağsız ka.,arlarm mahiyetini anlamak boy iSlçWerini <Ü!. getirmelidirler. ~ 
pek kolaydır. Bıçakla kesildiği zaman "lıus Pl : :ı"""""-1111lllllllllltun:ıı~ıımuııım -..ıllll"•ftın~mnııı:m~ 
hiçbir yağ izi görülemez. Ve bu gibi 
kaşarlar gayet sert olur. 

Yaasız ka,ar sıhhate muzlrdlr 
Kırk yıllık kimyagerin fikrine göre 

yağsız kaşar peyniri sıhhate pek mu
zırdır. Diyor ki: 

- Peyniri muhafaza e0en yağdır. 
lçinde yağ bulunmıyan kaşar peynir. 
leri az zamanda. ek§i hali alır. Küfle
nir. Kurnaz satıcılar, taş gibi sert ve 
yağsız kaşardaki bu evsafı, peynirin 
eski peynir olduğuna yorarlar, sUr· 
meğe çalışırlar. Sa.ticılarm bu sözüne 
inanmamak da kabil değildir. 

işte sonbahar 
Ak§8Jn serinliğine karşı kendinlzi muhafaza etmek için bit 

Elektrik Radyatör~ 
satm alınız o sir.e nezle ve gripten korunmak için icabeden 

hareketi derhal verir 

SATiE' 
• 

veresıye satılmaktadır . 
Çünkü yağsız kaşar peynlrlerindeki 

man:rara §le, bayat ve yağlı kaşar pey
nirindeki manzara bir\'irine pek bemer 
8.UU). bir bıçakla kesildiği zaman çabu· 
cak foyası meydana çıkar.Yağsız veba -==================================;;::::;.1 
yat kaşar peyniri yendikten sonra verdiği bu sırada. bunu da sormak la- yanyan en bUyük madde .ı 
midenin bozulmaması kabil değildir. zımdı. Muhterem profesör ve kimya- unutmamak 18.zmıdır. Piyası":. 
İnsan adım başında su, gazöz, soda. İÇ· ger şu cevabı verdi: riyetle satılan havyarların ,J, 
mek suretiyle kendine gelebilir. - Piyasada makbul olan zeytinler~ miktarda zeytin danesi ~ .. J 

eski sene mallarıdır. Bunlar gayet yu-j Bunu yapmak da o kadar "l)JJ". 
Ya§sız peynlrler nasıl anıa,ıhr? k 1 B"-"-,·~ esnaf ı -~ muşa o ur. ıı:~~ , yen se- iş değildir. Zeytinlerin çeY. 

Yağsız peynirleri de kolayca anlt· nenin sert ve taze zeytinlerine sıcak çıa.knldıktan sonar, nıa.kined' 
yabiliriz. Bunların bir sene kadar su dökerler. Taz.e zeytinler bir müd- zeytin yağ ıe iyice kanş~ 
buzhanede duran ve bayatlaşmış <>- det sıcak su içinde kalır, bunun tesi- yah hamur haline getiril~ 
lanlan kireç parc;ası gibi sertleşir, ma riyle yumşak bir hale girer. Bu suret· havyarla. saatclroo karıştrrı".'_4 
amafih pek tuzlu suyun içinde muha- le beş on dakika. içinde bir yıllık zey- ra konulur. üzerine de u~ 
faza edildikleri için bozulınula.r. Yal- tin, be§ yıllık zeytin manzarasmı ar- "Halis havyar" yazılır. 
ruz gittikçe sertleşirler.. Nihayet gn. r.eder. Fakat bu hilekirlığı da kolay. 8· ~ 
nün birinde tuzlu suyu da bozulur. ca yakalıyablliriz. Sıcak suda başlan- ----------~ 
Küflenir, bu gibi peynirler, akşam p& mi§ zeytini sıktığınız zaman, hemen !il• .. ••••••-...-" 
zan diye ucuza satılır, gider. Belediye elini7.e zeytin suyu gelir. Hakiki eski ı Göz Hekiıııi 
dairesi, sıhhat işleriyle alA.kadar ma· -ne mah-·1Unde böyel degı~ 'ldir Zey ~ 

...., l:)W • • D <;' -k .. Ert" 
kamlar ne diye bu gibi hileli ve sıhha· tini elinizde sıkıştırdığınız zaman, r. ""u ru 
te muzır şeylerin satılma.snıa müsaa- dışanya su yerine kabuğunun altmdn Cağaloğlu Nuruoımaniye c:I~ 
de ediyol"lar bilmem. ki eti çıkar. Suyu pek azdir. (Cağaloğlu Eczanesi ya1' 

~ MODELLA Şa"pka ~ 
Zeytlnlerda de hlle var Zeytin havyar hlleklrlı.Gında Telefon. 22566 ~ 

Acaba zyetinler de mahlut mudur? kullanahrmıf _. 
Kırk yıllık kimyagerin bol bol izahatl Zeytinin, havyar hilekarlığmda. ige 1 _,,) 

MODELLA ÇAMAŞIR 
MODELLA ELDiVEN 

MODELLA ÇORAPLARI 
llmsfmin en son PARIS ve VlYANA modelleri gelmiştir. 

MODELLA 
Ilnyanlann lüks şapka ve çamaşrr salonu 

Be~oi:lu Jstiklll caddesi No. 318 

.-----ADEMi iKTiDAR 
ve B E L G E v ş E K L i G i N E K A R ŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri Her eczanede araymız 



f 2 Birincltcşrin - 1936 

SAÇ 
BAKiMi 

Gtlzelltğln 
0 birinci şartıdır 
etroı Nizam 

Güzelliğin sırrı 
yalnız ... 

Necip Bey yaiıız kremini xul
lanmakla temin ediliyor. Çünkü 
Necip Bey kremi güzelliiin ıım· 
dır. Cilde beyazlık ve pzellik 
verdiği gibi ıivilce ve çilleri ka
tiyen giderir. Tüp ve vazoları h.e .. 
kremden ucuz ve emsallerinden 
üstündür. Her mafazada bulunur. 
Deposu Eminönü Necip Bey ma-
ğazası. 

~bir kahve kaşıgı alındıkta Operatör Orolog 
y~Qı defeder Doktor 

SIZLtc birer l&at aonra alınırsa Süreyya Atamal 
rtdertr ı:. llllde elqUUc ve Yanma. 

HAVAliA'!I şof-ben 
tzaıe .. Atuıdakt tatmztıır ve ko. Muayenehane: Beyoğlu"• Parma 
dikkat. ı:). BOROs markalı amııa. kapı tramvay duralı, Roma oteh 

Tetslllt ı lstlklll caddesi 101 
desıo.ı. ı>osu: Kazon ve Bottan 1 yanmda 121 birinci kat 3-8 
No. "· Teııtsıoetane arkam Aftr ıı:r Her gün 15 - 20 Je kadar. / f b J C M ~n~~~~~~~~~~~~ı~--~~~~~ dan u . üddeiumumiliğind ok tor Al kt r KURUN" Doktoru lıtanbul ceza ve tevkif evleri için mübayaa edielcek 

ınaca 1 • Necaeddin Atasagun kesilmemit Rumeli mete odunu ile 71500 klio keıilmemiı gür Aske " F b • k ı U Her gUn 16,30 dan 20 ye kadaı 21000 kilo hamamlık gürıen kütük olmak üzere 140500 kilo 
rı a rı a ar • Lllellde Tayyare apartımanlarm- açık eksiltmeye konmuıtur. Muhammen bedeli 250 kilosu 270 

M 
da daire 2 nwııara 3 de hastalan- tan 140500 kiloıu 1517 lira 40 kuruıtur. Muvakkat teminatı J1 üdu•• ı •• v •• d n e nı kabul eder. Cumartesi gUıılerl 14 80 kuruttur. Eksiltme 21/10/1936 Çarfamba sünü aaat IS 

r-An.ı.t:ıı-a CİVa • • r ugun e . den 20 ye tadar muayene pora!llZ· Şartnameyi görmek İstİyenler tatil zamanlarından batka be 

ileri .. • d nııd~ tıhdam edi imek üzere bir doktor alınacaktır. ı-.d.ır ............. ---..----m1ı Sirkecide A§ir Efendi sokağında latan bul Adliye Levazım dai 
. (206~)ıstı alanle Umuın Müdürlük Sıhhat Şubesine müracaat· de görebilirler. Eksiltmeain de bu mahalde yapılacaiı ilan 0 

(1884) 

- MACLOP FAUST.( 

118
!0 anda dumanların ara.s.ndan Fa

old ~rn VÜ~du görünmüş ve onun 
u~na şüphe edilmiyecek bir ses . 

-~· n Yaşayacağım Pardayan ! de
Pu! 1

• Fakat sen öleceksin!.. Benim 
oJaae~ s~ni zehirledL Bu tekilde de 
ha ıntıkamımı aldım. Artık ölüme 
de~r ol \e beni öldüren Fautadırl. 

Se · 
11 

sın gittik~ zayıflamumdan Fa-

lıstanın uzaklaşmakta oldufa anlaşı
Yordu. 

t far dayan büyük bir heyecana tu. 
~ da, Bıçafını çekerek Faustanın 

&d •• dUW bi run g~ tarafa koştu, önüne ~ıkan 
bir Perdeyı kaldırdı. Onünde kocaman 
k r demir kapı vardı. O herhalde bu 
apıdan gitmiı olacaktı, kendisi ise. 

Y~lnız başına ölüme mahkOm edil
lllışti. 

Artık fazlalqan ateşin §fddetinden 
::r~ı daralmafa baıladı. Can lıavU-

dort bir tarafa kottu, nereye gide
eek olsa o taraf çöktiyorda. Nihayet 
l'all8tanın kaybolduğu demir kapıya 
atıldı, arkadan kapanmamııtı Biraı 
~nra kendisini merdiven aah~nlığın· 

a boldu. Fakat aynı anda merdiven 
~iithiş çatırdılarla çökmilttU. Alevler 
iran için söner gibi olda, ortaltfı bir 

duman tabakası kapladı. Duman ft!ki· 
lip de ortabk biraz f arkedilir gibi 
olunca, Şövalye karşı taraftaki pea
eere çerçnesinln yanarak a~'lya 
hvarlandıfını gördü. Hemen aklını 
başına topladı, daha dofrusu muvak
kat bir cinnete kapıldı. Caketini ve 
kılıcını çıkararak bir tarafa fırlattı 
aerl seri giderek bUtUn hızile on iki 
.,_. btlar Mr aralığı atlayarak kar
•dakf pencereye tutundu. Eğer bura. 
mm tabaata muvaffak olam1111dıl 

ölilm muhakkaktı. Bu esnada alevltt 
sahanlıfı da sarmış bulunuyordu. 
Pardayan ıeniş bir nefes aldıktan 
sonra, dış tarafta bulunan ve bütün 
binayı çerçevellyen bir çıkıntıya ba
sarak yavaş yavaı yürümeğe başladı. 
Arkasını binaya dayamış ilerliyor ve 
katiyen aşafıya bakmıyordu. Nihayet 
köşeye gelince aşağı baktı. Tiber neh
rini görünce: 

_ Kurtuldum? diye haykırdı. Fa· 
kat bundan sonra babamın nasihatını 
dlnlemiyerek bir kadınm yfiztine ba· 
karsa• Allah belamı versin J 

Şövalye artık kurtulmuştu. Çiin
kU ateş binanın bu kısmına henüz 4Jf· 
rayet etmemişti. OnUne ilk gelen pen
cerenin camını kırarak içeri atladı. 

Rastgeldiğf bir merdivenden aşaft 
inince taşla tirUlmUt bir dehlize çıktı. 
Burayı r~fnce Tfber nehrine çıktıtrnı 
gördü. Hemen suya atlayarak yUze 
sonr:ı otele girerek odasına çıkmıştı, 
yüze bir rıhtıma yanaştı. Bir çeyreic 
Herkes yanıma koşmuş olduğundan 
kendisini kimse görmedi . 

Hemen yatağa uzandı ' 'e derin bir 
uykuya daldı. 

• . 
Otelci sabahın beşinde Şönlye11 

uykudan uyandırarai< hayvanının ha
zır olduğunu bildiriyordu. Pardaya!t 
ona biraz para vererek bir caketle bir 
kılıç almasını söyledi. Caket ve kılı
cının geceleyin karşısına cıkan bir 
sUrU hınns tarafından alındığını i)l\c 
etmeğf unatmamıtı. 

Otelci: 
- Yansını görcliinüzmü?diye sor· 

du. 
- Hayır? 
Otelci Şövalyeden aldıiı bir lirah!s: 

MA~LOP FAUST/i. 

ceğimi düşündüm. Sizden saklayacak 
bir şeyim olmadığından hepsini bire:
birer anlatacağım., Fakat itiraz etmt' 
den dinleyiniz. Sonra, ya evet veya 
hut da hayır dersiniz. 

- Sizi dinliyorum madam, sırları
nızı kimseye söylemi) eğimden emin 
olabilirsiniz. 

Fausta biran kadar düşünür gib; 
yaptıktan sonra Pardayana bakarak: 

- lşte so)Jiyorum! dedi. Başka 
yerlerde olduğu gibi ltalyada da bir 
çok tanıdıklarım vardır. B•Jnlar 
Sikstin kazandığı muzatf eri yet üıerı· 
ne dağılmışlar ve hepsi birer tarafa 
sinmişlerdir. Eter bundan sonra ben 
muzaffer olursam onlar derhal baı;ı 
kaldırarak mUthiş bir ordu vücud~ 
getireceklerdir. Bunlar, Romada işa
ret bekliyen iki bin kişidr. Hatta Pa 
bile sarayında bile taraftarlanm 
vardır. Sikst ilUnce •• 
Pardayanın yaptığı bir hareket Uze

rine Fa usta biran susarak tekrar baş
ladı. 

- Veyahut onu yakalayıp bura)a 
hapsedince artık bUtUn vaziyete ha
kim olurum. Şövalye, Sikstl sarayın 
da yakalayarak buraya ancak siz ge· 
tlrebllfrsiniz. Bu hususta size dayanı
yorum. Bu işi yapmak için lazım olan 
para ve asker emrinize verilecektir. 
Bunun imkanı var mıdır? 

- Her ~yin lmkAnı vardır madam! 
Fausta gözleri parlayarak devam 

etti: 
- Bir kere Siksti yakaladık mı ben 

Vatikana, siz de iki bin kişi i\e Romay:t 
h:ıkm olursunuz. En geç bir ay 6Cnra 
da dostlarımın getireceği askerlerle 
Roma ovuında en az otuz bin pi)&dl• 

on beo bin süvari ve kırk toptan iba· 

ret büyük bir ordu toplanır .. loıe. alı 
bu ordunun kumandanı olacaksınız ... 
Bu ordu ile Parise yürüyerek intika
mımı alırım? Şimdi söyleyin bu fikri· 
mi nasıl buluyorsunuz? 

- Her şeyin imklnı olduğunu SÖJ· 
lemiştim zannederim madamı 

Fausta, bu sözler üzerine Şövalyeyi 
kazandığına dair kapıldıiı ümitlerden 
biraz sı) rılır gibi olda 

- Şövalye, bütün bu anlattıkh;.rım 
bir hisse dayanmaktadır. 

Pardayan: 
- lşte t dedi. Meselenin en mühim 

> eri:ıe geldik! 
Fausta ayağa kalktı, hallfçe titri· 

yordu. Benzi eararmıt. söyliyeceğl 
laflar sanki dudaklarına yapıııyorda. 
Nihayet kendini toplıyarak: 

- Şövalye, dedi. Bana verecdinlz 
cevabı üç gün llOllraya bırakımı Oç 
gün sonra tekrar buraya gelerek kati 
sözünüzü söylersiniz. Kabul edenenis 
bizim için zafer hazırdır. Hayır der· 
seniz birbirimizden ebediyen ayrılır, 
siz de Fransaya dinenlniz. Fakat 
~mdi susunuz! •• Üç sta .. Bana Uç 
günlük bir hayal de yetiıir .. 

Fausta bundan Hnra hakim bir ta
vırla: 

- üç gUn, ılze dU9Unmek ve bana 
da hazırlanmak için IAzımdır ! dedi .. 
üç gi]n sonra, geceleyin birleşiriz. Al· 
inha l8marladık 1 

Faosta bir perdenin arkasından 
kay~ldu. Bu esnada Mirtis ortaya 
çıkarak Pardayana yol gösterdi. şa.
valye birkaç dakika sonra otelinde 
bulunuyordu . 

Yalnız kalınca: 

- Mademki bizim kaplan tnbfahnı 
değiştirmedi, bizim içi~ artık buradan 



HABER Mi ki Af rikada 
hay_dutlar pesind 

MAARiFTE BiR YENiLiK .... 
Bu · -.fta, 6iretmenler kitaphaneai yeni Lir eser kazandı. Bu kitap, bizde 
fİIDdlJe kadar milli nqredilmemlt. yepyeni mevzulu bir eserdir. Suuf 
l;lncle 8iretmenlerin vazifelerini gösteren bir ~ok kitaplar çıkımıtır. Fakat 
amıf dıp vuffelerini canlı bir ıurette ancak bu yeni eser size anlatacaktır. 
Tedris hayatında büti1n 6ğ1'etmenler için bir yenilik mevzuu tepn eden bu 
la:Jmetli kitabın adım haber veriyoruz: 

Öğretmenlerin sınıf dışı Udevlerl 
YAZAN: Ral!P Nureddin Ege, Amerika bölgesi talebe ispekteri. 
Tant.ı 75, ciltn.i 100 kufUftur. Tapdan posta parası alınmaz. 

·---· 'MUALLiM AHMET HALiT KITAPEVI ----· 

Yt4Dmle Ram hastanesi Doğum ve 
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deki 2 numaralı bay Nuri apartnna· 
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MAC1LOP FAUST .( 

ptmektea bafka pre 7ok 1 di7e 8ÖJ· ı jifiklikler oldajıı UJUUnı verdi Dti§
leadL manınıs dmtnm, humını*en fea· 

Ote tarafı.. l'&UU da fii7le dltti- kAr bir ,.,._emıs olan adamın ba· 
al70rtl11; alt fakat aam•hl bir .uztle ı..klkath 

- O kadar 81s 817lediiha laalde lu- bir insan olaeatına lmldlne dllftlm. 
baı bile 0111&t.adı. l'akat, ŞiY&l7e Şimdi ba ditlneemde ne kadar yanıl· 
bu seter dikkat eti Artık tama•en chlımı anb7onm. itte madam, bara· 
ellmde9ba. Cf sb 80llr& ne olaeatın· 7a kadar gelişimin Hbebi ita ilkleri 
slı"tlnlal aö7lemek ipndL Fakat aizi berada 

PalerlJ"U da neler eldafml11 bll•f· ilk sirdUitim slndeaberi 7anıldıtı11n 
,..ıu. Yabm ı, da ara7da mahpus anladım. Sözleriniz Ji'austaDlll daima 
lnd111l&D yinal kadar kadın n erkek eüi Paaata oldajana ishat eUI Affı
lfçl mltemadl7en çalışarak bir pyler nısa matraren ıua aiyliyeytm ki be· 
Jamrladılar. Nihayet U~ne8 sinin al tekrar korkatmaja başlaclmız Bu· 
Mnaada sUnet battılı saman hepa! nan için, Seataja slrlP Papa71 aka
lıılrer blıer ara11 terk ederek pktrlar. lamama elimden gebaediffnf Hrbest-

PardaJU •Yakadan yanm aat çe slyllyebillrt.. Romayı hümünüıe 
8HnL ..... lllllallau sirmif n ra..ı.et I~ balulettlthdz iki bin 
.. 7ft11111Dt a'll*la bette laazır b11lan- ldflaln bapna .. mlyeeejtm, Topla· 
..... ı teablla etmlt oldup halde alır yaeatınıs ordunun kumandanı olamı-
.P .,....,._ ıtrl1ordL J'&eaim. Danlara sebep de, yorpn-

XLI lak veya btr orduya kamaada etmek· 

l'arcJa,..n J'austanm J'&Dına ~kın
ca dotnalan dofl'11ya: 

- Madam 1 dedi. Enelee hl~ek ke
relet oldah tlhl tfmdl de ftifnmedH 
liylfyeeeflm. Eneli, yarın ısbah 
Frauaya hareket edeetlh81 haber 
vereJll& Jhi 19 sin içinde yaptıtınız 
tekliii azun uzun dtl§UndUm ve badi 
.keadbıie .,,daima suallerin hepüne 
"lla)'ll'l,, de•ek mecburiyetlade kal
dım. şı.dt .._ baaa anlataeatm. 
Belki de bana bunun U1ertne • m'ldem 
ki böyle7dJ aicla l'loransaya, oradan 
da Bomaya kadar geldin? diye Hra
caksnaq Bana ben de dtltUndilm ken
,tlisae nrdlflm cevap ıudur: 

ilan köprildnde ve LaY&r aehrf 
,... .. ti !ııalıt~ı kaHlblsiad' sizde 
drcllilm qziyetıer bende hlll an· 
Jaiuaa61ua Jrallria•a. Wr takma 4• 

ten aeb balunmakhiım clefildir. 
Mad ... bu koca bir ordunun başı

na seçerek her yeri altiist eden, re çti
ji yerleri atet ve kan ic;lnde bırakan
lardan aefret ederim Maksat ar' n • 
oluna oJSaa. 80llaada bir aUr6 yet'm 
ve yaknl blrakııkları itin Wir1eleri 5 
dalma nefretle anama. Hl( tı11bep vo'( 
ken adam lldfJr.-ıerden de nefret 
ederim Kamanda eımetı de se mem. 
ÇUnkU herkesia pJud hürriyetine 
hilrllletim vardır. onları kendi emrime 
rametmek fateaıem. 

Ba gibi aii Jer sizin gibi si> L.4'etle 
utrapnların kafalannda hf~r tesir 
7ap111AZ11& da. ne yapayım ki ben JÖyle 
cliifllniyoram Hem Slkst gibi ·ınna 

hl~blr fenabk 7apmamıı bir ihtiyara 
kin beslemek akhmd•n bile ıeçmea. 
Her • ~ ••an llUle slrllecek 

illi il 5 ••• 

, , , , MA!t(?P FA1JST A'. 
bir hesabi varsa da, ba 1f1e bealm ali ı •er U.Uıule katp ILthelaı 
kam olamu. Glae pliılft, •• •zln tia .oara.: 
snuıı ı~ın teklif etı(llDll f*kllda de- - llada•! dedi. v~.,...,.. 
tn, naauülraae bir dlf11e4a ildir· ...... aedlr? 
dtim. Madam, lae• Giz"* .... lloJrl. Pamlii Ve .-a1 pkariaML 8lf 
ver kılıt tu.tm~ Mlen luaalanllr. alddet •J1U vul,ette •ar•utaa ... 
Fakat SlbtT .• Bauea nud '* taallh ra J'&~J&ftf ljhalyey.e JÜlqard 
böyle bir flankeıte lt•lmaalıılHl'llL Jla. kollarniı ..,._ delUL 
na ne yaptı ki?.. - Parda7aa, seni aevlyon•. Hat-

lşte hu sebepler 1ilztinden tıeklftlnl· IMdd ••• 1teal lstemlJon*a. Allüa 
-n~- ,..ıa ettim. aenlale bir .. t o1ad 

al re•dediyor ve yama sabah nı:nma- "-•ba kala-..._ 
daa aynlaeajnıiı blldiriyan& a1llia _, fa .,...._ 
ıonıan da alylememe m._.tfiliıdlsl Geaclwlm Halslerdea8DIO'aP.ar
rlea. edeeetlm.. Blrfaa.1 aiacl9a ..... dayana 4aha llkı bir aarette aarWll 
olarak -&)'l'ılmak beni• içla lllr mdet adakl.anadu .., ... 
olacaktır; lldneisl ise ala .._ kmla- Parda;aıt fti'l;,ettea tafll'mll sa 
eak olaaaıs bile BlaYa ki,..a.I as. 
riaclekl hadise beal ba• ae&bele 
etmektep meneder • 

Pardayaa d11ranak n.ı• aldt. Dl 
liinditklerialn hepsini ..n7l .. lfi ltf 
f erahlallllftl. Alamı kapla••t olan 
hafif teri aildl. Kendi keadlae: 

- Bıeakla. kd~Ja hatta topla •1-
cadele etmek dolr•• f11 .az mleade 
lesinden ~ok clalta kolay! cUye ..,. .... 
dl. 

Fausta gizltrtaf kapa.naı~ 
dlnliyorda. Siz Wt.er bltmea hem"'
gôzlerinl açarak 1anında daran 1tlt 
~ 'gırafl çaldı, hemen Mlrlia ortiya 
~ıktı. Fausta blzaıe~ p e 
\e di· 

- Dedlilml ya• w 'emen saraydan 
tk' 

Sövalye, Mirtisln earardığıaı n lffr 
ee 1> vnınek istiyor g1aı dadaldann• 
k •dattıtını gördtl F tanni yıldı 
nna rlbl bir göz lfaretl lllytly.-eef1 

sözü afzında bırakmıştı. 
f>ardayan anlayamadıjr bazı '•adi 

Mlerin setmekte .w..-. Jıf.aederek 


