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- Yazısı 4 üncü sayfada -
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tetkik kongresinde 

e 1 al a ile 
s alıdır 
ü Ingi tere ile maddi 

a ar ··ş erek değildir 
KQngrede söylenen bir nutuktan : 

., ıtaıya, bugün Habeşista_nı_n fethinden sonra 
Türkiyenin yersiz şüpheıerınır- azalmasını mem-

Macar pehlivanı Çaya (solda) geçen sene Pragda yaptığı bir güre§tO 

Pehlivanlanmıza meydan okuyan 

Macar e l ~Uı. nuniyetıe karşııarnaga hazırdır " • 
sll'asou ~~d~ toplanan ltalynn harici timallerinin pek az olduğu knnnuıu.. lir: Bir~ anlaşmak noktnst, diğeri mil. 

de ln · kik kongresinde Akdeniz gösterrnic:tir nasebeti kesmek noktası •. gıliz ' . "' • A 1 k d'' .. harp - İtalyan münnsebatı Profesör Pace şarki Akdeniz si. n aşmak lehine olnra uşunen. 
ttir, ve sulh ihtimalleri görüsülmü ' yaseti meselesinin, ttalyan - lngiliz ler, lngiliz siyaset~nin bir g?n - '!· 

Mülô e 
..._. :> ş. .. betlerinin büyük bir kısmını mumi Avrupa teşrıkl ınesaisınin bir 
"dis munase .. ,.. k . ·ı liastyı ltoıleke işler" ti • d lht" teşkil ettiğini söylemiş ve demiştit euz • şe imde - ltalY.• t ~ A:t. 

Ak: e tanınmı 1 .. zenn e 1: tant yapmanın menafiinı takdır ede. 

t!de~enitdeki 1~1 p:ofesor P_~ce, .şarki ki: "- Bu münasebetlerin inkişafı ceğini umuyorlar. Bu şekilde iktısa. 

~ken ı . Y n menaf ııne ışaret di, siyasi belki de tercihan diploma. · 
11Ctlizlerle t 'k' · 'h iki mukabil noktadan tetkik edilebi. ' J\nt eşrı 1 mesaı 1 

1 
k d ::ıe~~~i~~tiyazlar verilmek lazım 

a ya ve S en eru . Britanya imparatorluğunun tar:. 

h 
hı, birçok uzlaşmalarla doludur. Ve 

akk d 
•• k bunlar hakikaten yapıcı bir siyaset 

ın a muza ere er teşkil etmiştir. Bunları söylemekle beraber 

Fran A k eıç·ısı· profesör Pace, ileride lngiltere ile p samn n ara (Deuaım1incid•) 

<>nso'nun yeni beyanat. Başvekil 
... 

utr manzara .. Şehri Anta7..11<iiüın giizel 
tuk •1 • mizde bulunan Fransız bü. 
J\. " sıs· tıltara 1 P~nso bir ild g~ne kadar 

Fransız büyük elçisi vaktiyle 
Fransanın Suriye fe\'kalade komi.c;eri 
olduğu için ve Pariste cereyan eden 
Suriye - Fransa muahedesi rnüzake. 
relerine iştirak ettibri cihetle mesele. 

ile kar Ya gıderek orada müzakeresi. 
lakta a~ Verilen İskenderun - An. 
larıa tişi etrafında alakadar makam. 

(Devamı 4 üncüde) 
~as edecektir. 

~~~~~~~~~~~~--~ 
I\• GtJZEL VE GCRBDZ ÇOCUK 

•ıı üsabakamıza yavrularınızı 
tıe yazdmmz 

1
. tece kazananlara gazetemiz 104 
ıra para mükafatı ve 50 lirallk 

hediye dağıtacaktır 

Geçen . 
8encki müsabakamtza i§tirak eden minimini'Wrdcn bir grup 

(Taf silôtı 9 ımcıt sayfamızdadır) 

• • 
Hayatı ucuzlatmak 

Jçin 

Vergileri 
indirmeğe 
çalışıyoruz 
ismet Inönü bu 

akşam Bahkeslrde 
olacak 

!zınirde pamuk ve pamukçuluk hak
kında tetkikler yapmakta. olan Başve
kil lsınet lnönü dün de lzimr Halke
vinde nıUstahsille konuşmuştur. 

Dünkü konuşma.da. Bayındır mün
tahsilleri satış kooperatifleri yapıl
masını, nıuta.vassrtlarm kaldırılması -
ru, kredi işlerinde tam zamanında ha
reket edilı:nesinl, bedeli taksitle öden· 
mek \17.ere :aıakinO dağıtılmasını iste-

mişlerdir. ödemiş murahhasları da 
topraksız çiftçiye toprak verilmesini, 
z.eriyatta eınıPyetin teessüsü için bekçi 
teşkilll.tmın eııeınmiyetle gözönüne a
lmm.asmt ısteı:nişlerclir. 

Başvekilinliz bu arada yeni pamuk 
z.eriyat projeSine verilen ehemmiye
tin tebarÜZ ettirilmesi için her sene 
pamuk ınınta.kalarmda pamuk bayra
mı yapılmasını münasip görmüş, A -
ğustosta Adana ve eylfılde de Ege ve 
Nazilli ovalarında pamuk bayramı ya
pılması warrür etmiştir. 

Bundan sonra başvekilimiz lmıir 
valisi Fazlı GUlece söz vermiştir. 

Vali tzrnlrde pamuk zeriyatmm 
( nc.vanıı 7 incide) 

i···-··<v·a··:···N·cı->--· .. ı 
nun hikayeleri 1 e 
Bugün beşinci snyıfamızda (Ya • i 
Niı) nun "lhti!·ar aşıktan genç ko. i 
ca;a,, hikflyesı, yarın gene ayni : 

: muharririn "Ziyafet ve daya}t,, ht. l 
: k . • : ycsı.. : : .............................................. --.. -1 

" Güreşme{le ve kuvve'timizi gös
terme{Je hazırım. Halep orada ise 
arşın da bur~ rl a ! ,. 

Mülôyim pc1ıliuan bıı sabah 
matl>aamızdaykoı 

ayanın muharririmize 

yenemez, 
Kurtdereli ve Filiz Nurullahla nasıl 
güreştim ? - ıstanbulun o zamanki 

güreş merakı - Sırtı hiç yere 
gelmiyen Türk pehlivanı 

(Yazılan 6 mcıda) 

Elektr• • etinin şır 
Tramvay ve Tünel şirketlerlle beraber 

Yeni kaça 

Sinek 
istilası 

Alakadarlar bir 
tecrübe daha 

yapacaklar 
Mecidiyeköyünden sonra Şişli ve ci

varını istila eden karasinek ordusu, 
önünde ciddi hiçbir mania tesadüf et
meden muzaff ercn Harbiyeye doğru 

(Devamı 7. incide). 

ı arı 



ismet lnönü'nün 
tedbiri ve 

yeni iktisadi 
işçiler 

Gerek klasik iktisat, gerek sosyalist iktisadiyatı şunda müttefiktir: tıçi
lerin ücreti, onların tabii (yani karın doyurmak nevinden) ihtiyaçlarına inzimam 
eden medeni (yani kitap okumak,hamama gitmek, diş macunu kullanmak ne
vind~) ihtiyaçlarından mürekkeptir. Piyasada, it ücreti, bu düstur üzere kendi

liğinden teşekkül eder. Yani, patronlar, ücretleri, düşüre düşüre, igçi sınıfının 

"'içtimai ve zaruri,, ihtiyaçlarını temin edeceği bir seviyeye kadar düşürürler. 

Sa'y erbabının yukarda bahsettiğimiz iki türlü ihtiyaca tekabül edecek ücretten 
fazla bir yekunu ele geçirmelerine - umumi kaide olarak - imkan yoktur. 

Bu içtimai kanunun önüne garpta geçememişlerdir. Biz de geçemiyeceğiz. 
akat timdi, yepyeni bir meseleyle ka11ıla1ıyoruz: bmet İnönü, hayatın yüzde 
tuz ucuzlatılacağını vaadetti. Bu, önümüzdeki beş senelik planın umdeleri ara· 

ımda bulunacaktır diye tefsir edilmektedir. Ve, bu, ayni zamanda, diğer memle
lretlerdeki para sukuttan karşısında bizim aldığımız bir tedbirdir: Onlar o yol· 
dan ylirüvUp eşyayı ucuza maledeceklerse, biz de, ihtikarı kaldırarak, yaşamayı 

kolaylaıtırarak, (binaenaleyh, emtianın bir unsuru olan işçi geçimini ucuzlata
rak) U~de bir nisbetinde maliyet fiyatını dil§ilrrneğe çabalayacağız ... 

Fakat, bir bakıma göre, bu, şu manaya gelmez mi: Geçim ucuzladığı nis
b::tte iş ücreti de düşecek! 

Bu aralıkta, sa'yile geçinen Türklerin yapacakları şey, iş kanununun tatbi
kile hasıl olacak vaziyetlerden de istifade ederek, medeni seviyelerini ylikseltmek 
tir: Yani, yeni yeni medeni adetler edinmek ... Ta ki, hayat ucuzladığı nisbette 
ücretler dlişmesin. Arada çalx§anla rın le hine bir fark kalsın .... 

İktisatçıların düsturlarına ·nazaran, bu, pekala !~bildir; hatt! terakki 
r.ıanivetast d~ budur. Çünkü istihlak mevadmın ucuzlatıldığı gün hemen ücretler 
den de tenkihat olamıyacağı ve bir mliddet işçiler ellerine mutattan fazla satın 
lma vasıtası geçirecekleri için, bir takım yeni ve medeni adetler edineceklerdir. 

(Temenni olunur ki, bunlar, i§ret tar.zında değil de gazete okumak, dit macunu 

:kullanmak tarzında adetler olsun. Sökülmez birer huy halinde bütün millete 
yerleşsin ... ) İşte, hükumetin son tedbirinden, iş ücretlerinde ve işçi hayatında 
'bu sayede ufak bir iyileşme olması muhtemeldir. Bilmukabele, bu terakki, umu
mi hayatmuza da mUessir olacaktır. Çünkil seviyece yükselen işçinin çalı§ması 

daha müsmir, iıtihliki daha fazla olacaktır. 

Onun içindir ki, İsmet tnönUnUn yeni iktisadt siyaseti, yalnız Avrupadaki 
iktisadi tedbirlere karşı mukabil tedbir almak suretile memlekete müfit olmıya
calctır. Ayni samanda, işçinin medeni ıeviyeılni yUkıeltmeğe ve dahilt iktisadi 

Hyette kemm! ve keyfi bir llerleyi1 huıule getirmeğe vesile olacaktır. 
Hüseyin Faruk TANUR 

Fransada halk cep
.hesi yıkılabilir mi? 

Başvekil Blum mühim bir 
bıutukla şüphelere cevap verdi 

Fransada şimdiki hüktlmeti tutan 
balk cephesinin vaılyetl ne olacak? 
Son ;ıiinlerde Fransız efklnı umumi 
yeal kadar dünya siyasi mehafili de 
bunu alaka ile soruyor. 

Fransız başvekili Leon Bhım bu 
mühim vaziyeti aydınlatan bir cevap 

vermiştir. Fransız başvekiH, Sairet 
eyaletinde radikal sosyalist f ederas. 
yonmıda bir nutuk söylemiş ve ezcüm 
le demtıtir iri: 

"'-Yaptığımız işler methedilebi. 
ceğf gibi takbih de edilebilir. Paka~ 

hüsnüniyet sahibi olan hiç kimse, hiç 
ldr 191 yapmamrt oldufumulU iddia 
demıs. Bq saatte hakikaten mühim 
olan meseleyi ortaya atacağım. işi. 
mlzde devam etmeli miyiz? Kabine, 
)U'lamentoda ayni ekseriyete n 

memlekette slyast içtimai kuvvetlerin 
ayni toplantısına istinat etmek sure. 
tiyle faaliyetine devam etmeli mi?,. 

Fransız başvekili halk cephesinin 
kuvvt-tlni kaybetmediğini ve bu fikrin 
arkasında koşanların şevkinin sön. 
memi~ olduğunu söylemiş ve şunu ila. 
ve etmiştir: 

"- Halkçılar cephesi, memleke. 
tin ayni muazzam kütlesinin ayni mU 
znheret ve muvafakatine nail bulu 
nuyor.,, 

Fransız başvekili şüphelere şöyle 

cevap vermiştir: 
"- Eğer halkçılar cephesinin si. 

yui fırkalarından biri, hükftmete o. 
Jnn itimadını geri alacak olursa yapı. 
lacak şey, meclisi fe!hederek hUkUm. 
ranhk hakkının sahibi olan memleke 
te müracaat etme1'ıtr.,, 

Belçika hududu boyunca 
Fransa beton 

istihklimlar qapacak 
Belçikanm verdıği bitarafiık kara-} manya ile Avusturya Büyük Harpte 

uyandırdığı akisler devam edi- bitara.flığımızı ihlll etmekten çekin -
• B1111un ilk tesiri Fransanm şimdi- memişlerdi. Bu tecrübe mernleketimi
kadar Alman hudutlarına inhisar zin bitaraflığını bqkalan tarafından 
meşhur beton lstihklmlarını tnahUd imklnı bulunmadıfmı ispat et 

çlka hududu boyunca uzatmak ka- ti~ için bltaraflığımızı kendi vesaiti
vermeei şeklinde olmuştur. Bu mizle temine karar verdik ... 

J*ltjihlı:t.m 200 millik olacaktır. Fran- -K==--d--=-"'.'-"~H--1=------
erklmharbiyesi bu vaziyeti müza- a ık uy r. nayetlnln 

ere etmek Uzcre yakında toplana- faili henUz 

Belçlkaya göre 
Diler taraftan Belçika Hariciye ve

milsteşan şu beyanatta bulun-

"-1'elçikanm vermi§ oldufu bita· 
karan ne Fransanm aleyhine, 

ele Alınanyanm lehinedir. Belgika
bltaraflılı eskiden de taahhtıt e.. 

~IÜltl. O aman bitaratlıfnnm ta· 
edenler arasında bulwwı Al· 

yakalanmadı 
Dört gün evvel Kadıköyde mezarlık

ta cesedi bulunan Haceri öldUren za -
brta tarafmdan aranmaktadır. Nezaret 
altına alınmıt dört kiti vardır. Ancak 
bunların katil olduklarına dair kat'i 
deliller yoktur. 

Bu sabahki gazeteler Hilaeyhı !amin
de ~ adamın katil ~rak tesbit ecllllp 
yakalandıfmı yuıyorlara da bıı habor 
dofru delildi't! 

HABER - Akşam postası 

Ecnebi çalgıcılar 
Kanuna rağmen 

h818 çalışıyorlar mı? 
Musiki sanatkarları cemiyetinde 

dün bu mesele görüşüldü 
Dün Beyoğlu halkevinde Türk mu

siki sanatkarları cemiyetinin yıllık 

toplantısı yapılmış ve bu toplantıda 

gazetemizin ötedenberi üzerinde dur
duğu mühim bir mevzu gene birçok 
heyecanlı konuşmalara yol açmıştır. 

Bu, şehrimizde kanuni memnuiyetlere 
rağmen elan çalışan ecnebi işçiler me
selesidir. 

Cemiyet idare heyeti raporunda bu 
neviden olarak maalesef lstanbulda 
birçok ecnebi çalgıcının çalıştığını ya 
zıyordu. Esasen malum olan bu işin 

tekrarı bile kongrede umumi bir tees
si.ir uyandırmıştır. Ekmeği göz göre 
elinden alınan Türk musikişinasları 

bu hususta bir hayli acı şeyler söyle
mişelrdir. 

Bu hususta kendisiyle görüşen bir 
muha.rririmize blr Türk musiki san
atkarı demiştir ki: 

raşan ecnebi artistler,, gibi kanundan 
kaçıran bir isim taktılar. Halbuki bun 
ların güzel sanatla.rla ne münasebeti 
olur. Aleli.deden de aşağı çalgıcılar
dır. 

Ecnebi çalgıcıların çalıştıkları yer
ler cemiyetimizce tesbit edilmiştir. 

Haklarında takibata girişilmesi için 
yeniden teşebbüs yapacağız.,. 

Avusturya rejisi 

3 milyon kilo 
tütün 

Almak üzere memle
ketimizde heyet 

dolaştırıyor 
Memleketimizden mühiın miktar. 

da tütün almak üzere Ege mıntak~. "- Küçük sanatların Tilrk tebaası
na hasrı hakkındaki kanun bizim 
hakkımızı sarih olarak korumaktadır. sınd.ı. tütün merkezleri olan lzmir, 
Fakat ne yapalım ki, hila şehrimizde Aydıı.t , Muğla ve Manisayı gezen A 
~ahşan ecnebi çalgıcılar vardır. vusturya reji.si müdürü ve eksperleıı 
Şimdi bunlara "Güzel sanatlarla uğ- bu mıntakadaki tetkiklerini bitirdik 

içeride; 
• BUytık önder AtatQrk dtln saat 13,SO 

da Ank.arada Türk dll1 kurumun& şeref ve. 
rerek uzun mUddet ka.1.mı§lardır. BUyük Şef, 
kurumun faaliyeti hakkında izahat almı§ • 

tardır. 

* R.e$tnl llkmekteplerln Udncl kadrolan 
h&ZII'lanara.k Maaril vek!letlne taadilca gön 

ten sonra evvelki gün şehrimize ge1. 

mişler ve dün de inhisarlar umum mii 
dürü Mithat Yeneli ziyaret ederek 
uzun boylu görüşmüşlerdir. 

Oğrendiğimize göre Avusturya rl! 
jisi bu sene mem leketimlzden Uç mil. 
yon kilo tütün almafa karar vermiş 
tir. 

Tütün mıntakalarrnı gezen mti. 
dür ve eksperler bir iki güne kadar 

Sam<;una giderek orada da tetkikler. 
de bulunacaklardır. 

derilmi§tir . .Aslık ve yabancı mekteplere ---------------

alt kadrolar cıa dtm gttmlftlr. To.pkap,dakl 
"' Cumhurlyet bayramı mllııil.sebetlle )l'apl laktrlere yar ... ım 

18.Cak genllkler tı;l.D mekteplerde h&zıl'lıklar U 
yapıl.m&ktadır. üç gün bayramda mektep • 
Jerde mUaamereler verilecektir. 

• İhracatçılann tice.ret odumdan vesika 
alarak kendilerini teacll ett:l.nnek için verilen 

mühlet bu akşam bitecektir. 

• Yeni teşkil edilen EyUp kayma.kamlı • 
ğmda yeni kaza parti teııkilltınm yapılması 
na başlaıııruştır. 

Topkapı yoksullara yardım kurumun 
dan: 

Çevremldn 300 yoksuluna yardım 
isteği>e bu yıl da Cumhuriyet bayramı 

ŞelFDırDmn~d• 
ınafırDyatı 

DılükOımet el 
aom~Dodor 

OümJı ı..riyet Tür kiyesinifl 
hasında.Jd en büyük vasıfl"t1 
de tarih ara.Jt•rmalarına e 
vermi§ olm.a.-.1dır. 

Bu yalınz nazari sahada 
Ayni zamanda fiili çalı§ 

§ilmi§tir. Anadoluda Türk 
yer yer eser arıyor. . 

Atatürk azminin meJal83J: 
kin karanlıklarına girmiş'(Çfı 
bir in3anlığa hizmetle mef 

Fakat Türk topraklarının l 
k-öşesinde de hazineler yatı!lof 
hin muhtelif devitl.er~ bu 
alabildiğine gömdüğü, gözdefl 
tiği gibi muhtelif diğer deıJir1 
bii bir "arkeolojik "faaliyetli 
gözönü.ne koym~tur. Yangınld' 
mal.ar, eski tarih eserleri üzeri 
mı§ olan birçok fuzuli bin 
d~n silip onları bütün aza . 
taya çıkardı. 

Demek istiyoruz ki bıı ti 
"Bizim'le uğraşın1z!,, diJıe 
perdes-ini biraz da1ıa. yükselt 
Şimdi Sultanahmetteki ~ 

yın ve kısmen hipodromun 
Uzerinde bir ecnebi zat çal 

Uzun zamandanberi rnc~ 
de çalı.,,mıakta olan Frofe8Öf 
ri'nin SuZtanahm.ette1d o.rkeoll> 
liyet hakkında söyledikleri • 
tılacak şeyi.er değildir. Ora.diJ 
kendi keruline çal1şan zat, 
Jfamburi'nin iddiası h•Tiifrnll 
bir arkeolog da olsa , pene M 
araştırmalarımızı yapmakttJ 
gençlerin te.Jriki mesafsile 
dır. 

Sarayın ~nd;,.,ini vcyrJ 1ıi. 
esas ktStmlarını MC'l/dana · 
gayet nii.fua:lu bir ihti8a.aın re 
tMS Uıtiyacımu olcıbü6r, faktij 
dııruyorttı1 Tarihçi egnçıit'f(I; 
diye 'kıai/4r bile, neden bir t~ 
hilinde bu yerlere gidip, het' 
m Mr tarafı açılmakta olDfl O 

rtJ girerek mazinin yaprak 
taM çevrili§ini kendi göz 
?M<Ulm'. 

Blz(m dmMk '8tediğimü 
§'Udur: * Sümer bankın ağır sanayi tahslllne gön 

derdiği 17 gençten 12 al dün alqa.m Alman 

yaya gitmi§lerdir. 

Memleketimiz dahilindekt 
mız bu ufak yardım ancak hayırseven rıh araıttu·maıan ,talnı.ı 
yurttaıların değerli yardımlarile yerine ile değÜ, oozife olarak, p 

§erefine hazırlandık. Bu yardım yok • 
sul, alil kardetlcrimlıin çelimsiz var • 

bklanna biru gUç verebilmek içindir. 

Yokıol bir kötede yapmağa çıhttılı -

• Henllz Etibba odasma kaydohmınayan 

on beş doktora son bir mUra.ca.at yapılmış • 
tır. Bu defa da kaydolunmazlarııa mahkeme. 
ye verlleoeklerdlr. 

• Şark dcmlryolları na!la başmUfettışl 

gelir ve büyüye bilir. Her yıl olduğu rtık muhakkak Btırette Türk 
gibi yardımlarını eksik etmiyenlerin yar ritesinin nezareti altındJJ 

dxmlarının yenilenmesini dileriz. MUra· dır. Ve bu va.ı-iyeti idari otorf~lt 
caat yeri Topkapı Fukaraperver mUes 1 bir kı8kançlıkla temin etme1f.tl 
aeaeıi ve 20585 numaralı telefondur. 1 . HaJkl!l 

Sal&haddin beral>erlnde bir heyet oldufu 
halde dün Edirneye gitnılftir. Heyet Yuıwı 
arazlslnden geçen hattm vaziyeti hakkında 
yakmda cereyan edecek ınazakerelere 88&8 

olmak tısere mahallinde tetkikat Y-.l*:ak 
ve çarpmb& ıuna t.tanbul& dönecektir. 

• Şebrlmbd.ıct ctırmll mefbut tahktbtı 
tefkUl.tmt takviye loln gelecek 16 m'1tettlf. 

Muş civarında 

Yeni bir memn 
ten d6rdU dtlD gelmlfUr. 

• Avrupada tedaviden d&ıen llvkat umum 
mUdUrO Fahri vtper dün gehTllDiZdeld evka. 
fa alt blnalan tetkik etnllftll'· 

mıntaka ihdas edi 
• Oıuvenıte taıtm t&burU ııu •'balıtaa iti Saaun CMuota> eski Mutki hµdudu 

'baren faaliyete seçmiştir. ' mınta.kaaım tefkll eden Kantllln dağı. 
• Bura& bel~ &llfalt fOUaruı tembı ~ • 

lemııllll lçiıı llatlkll çöp arabaları c•Urt nm cenup eteklerinden itibaren Sa· 
nıektedir. sun dağlarmın hattı balasından Mala-

• Son gtlnlerde b&v.ı&r ın1llalt CltUllD. fa dağına ve oradan rene a.ynl lstlka
den Boğa.zdan Palamut aJarıl b8flamtfbr. mette Sasun dağlarının cenubugarbl
Bu aureue bir a)'danber1 b&lık bekltyen Yu. ye doğru hattı balbmı takip ve Sasu· 
nan Ye ltaıya.ıı b&lıkcı pmtıert abfa glrlf • 
ırıltl•rdlr. nun Göndeno köyUnUn, 2 kilometrt 

• B1,1 Mne, hukuk 119Unc1l eııutuıd& blr tarkmda.n cenubu prbiye dotru te • 
deraten kalan taıebentıı ımtihaııla.nıı\ bu aa veccUhle Halktf dalmd&n - hattı 
bah baf!anmııtıP. lmtfhanl&r ay llODwıa k& • ..,.... 
dar bitecek ve yeni tqkll edilecek dördttnctı ballyı takiben Bor, Bardik, yukarı ve 
8'llUf dereter1 bqlayacaktn'. ...... Şap k8ylerlnl r..u mmtua 

* Bu sene Oııfverııltenln muhteıtf faldllte. ---------------
lerlnt 1215 yeni talebe k&ydedllınittuo. Bun.. 
larm ı" U edebiyat, 3•8 si hukuk, 723 Q 
fen, tıb ve ecucıya gırmııur. 

• Maliye ar&Smda yapılacak tebeddWlt 

için aıcıı ve doay&ları tetkik. edU.ınekted1r. 

Bu meyanda tasftyeye tabi tutıaeat ıııemur 

Taşla muharebe I 

içinde bırakarak Har.o nah 

ahı iki kilometre eimallndeD 
veccühle Nursin, Neoban, 
lertni de ihtiva etmek mert 
lalaıun 8 kilometre ş imallD 

lehanm cenubundan Belki d 

lar da ayrılmaktadır. 

• Ağır cezada dt1n komOni8tllkteQ suçlu 

Remsi, J'eval ve Vahfdin altYlıJertııdekl da 
vaya bqlanrDiftır. DUruıma g1zU olmakta 

dır. 

Alemdarda AUbq IOkalJnda oturan 
Sual ne Oaman. Mtb .. t, Kemal ••• 
c• ~erdir. Dlrt 1dfl tqlarla ~· ---~'!'-----~ 

Dıearda: 
• Parlsten blldlrlldltlne göre Llyejde bir 

lractm blltnmlyen bir sebepten ııs kl§lyl ıe 

hlrteml§tr. Bu ıte kaduı dijit&Uıı kullaıunlf 
t.11'. 

birlerini yt1ralaımflardır. Kavııoılar 
yakalanmıtJardır. 

Araba altında kaldı 
Galatada dellrmen aokalızıda otu • 

ran Adnan Unlrapanmdan r~erken 

2391 nU1lla.rah arabanm altında btank 
sağ ayafr krnlmıttır. Adnan Bcyotlu 
hutueıdD• bldlnblqbr, 



ŞI!( aa en lhıaı ~ '- ~ /. . 
"Lüd IWI Dl D ~ ~::::::--LJ~.ıt#-..a.-:t::1--J.f~~ 

ar F es,, oyunu herkesin nıallımu 
keli akat bir de "Elhab,, vardır ki~ - • • • 

1 
ıne konuşmamağı icap tf • . Mısatırımı7. 

nı açan partiyi kaybeder ı I~ ~ır. Efgan 
•-ettin hocanın e\':İndeki büt:nı şu 

J• soydu ta un eş. V • • 
•trhurnun ~a;· Çorba k8sesini de Harbı·ye ezırı 

F kr asına geçirün oyun ... 

Sirkeci rıhtımı Saray
burn una uzatılacak 

çaı,a.ı.~ 
~~? 
ii aı l.Q) n aı ttal ~ n 

~eırsDeır 
"Kurım" da Hasan Kum.çı:ıyı 

yor: 
ya::-ı-

erısu\.,;:ebil~iyen yoktur:"'Eşeğe Bugün Ankarada 
~Ye karısı ] ksın,. ben Y~rm.iyeceğim !, DlÜeSSCSelerl geziyor 
il lArı ed Ye iddıaya gırmışler, ''kim Ef . ... misafir bulunan 

erse 0 v • 1 d' !ı ganıswanın H 
lluşrnn.,la ersın .,, ıye bahse II b' ·e \rezı'n' Marc!;al Mahmut an 

~ r B ar 1) ... :. d" 
ınış, tan • anımın içine sıkıntı re!:ıkatindcki zevatla birlikte un 

Bu işin az masrafla olacağı ve ' 
çabuk yapllabil_eceği umuluyor 

Hayatta ve kainatta hiçbır şey bC'y· 
hude değildir. Her şeyin bir st>bebi, 

bir hikmeti, bir vazife.si vardır. Bu 
hakikati on beşinci Luinin nC'batnt 

bahçesi direktörU \'c meşhur li'r:ınsız 

filosofu Bernar dö Sen - Piycr (Trıhi
atın ahengi) adlı kitabında çok ıyi 

izah etmiştir. "Kii.inatın ahengi,, nnza
riyesi de onun adına izafetle tanın
mıştır. 

Yat r.r Çad' n etmek için, haydi kom. Ank.·arnva vasıl olunca istasyonda 
a:. en ı k" · ı W"zım lerniş oturu oşede dudaklarını ki. Milli :Müdafaa Vekili Gener~ ~. t" 

Sıka Yor. Hırsızlar girmiş. Özalp. Hariciye Vekili Tevfık Ruş u 

•ısızı dl'lrı~rnış: "Zahir kötürüm n Arns Gele! Kurmay Asbaşkanı Gene: 
.,..., .,, eyıp ev· , d bulunan n..ı;;kerı 
.,,.,,rrnisI ı soymuşlar soğana ral Asım, Ar.•.ara a 

:. er, gitrn· 1 ! 1 k h Jk tarafından lltırrn k ış er... Bıraz sonra erkan \'e kalaba ı a . 
tıı ço~b:nışuda kendisine ikram edi. samimiyetle karşılan~ı~t'.r. A~k~rı 
~f ... 1. __ dan hocaya da g'o'nd · bir kıta da sehim resmını ıfa etmıştır. 

... •14l:ret, ermış. d d . ha" 
"ni ""ld hizmetçiye "E,in her Ankara da istasyon ~a eskıl ri:,. 
~ ılart tan başa Türk ve Efgan oayra a .;· 

re, dört b" ,, manasına gdmek . . i . h Ik .. al 
l'Uhnı ır Yanı göstermiş. "Hatta le donanmış ve mısafır mır. ~ · · p3 ~ 

•rek "- u da aldılar!,, derneğe geti. kışları arasında ~oğr~.ca Ankaraa da 
1J<1§1111 da • lasa gitmi~tir Dır muddet sonr 

b_undan: "" ıŞarct etmiş. Hizmet. Meclı.s re~i ,.~ ,·ekilleri makamların. 
Yi de b ~orbayı odalara dök kft • · 

aşınıa . ' · da ziyaret etmıştır. 
ce harek geçır !,, anhynrak, öy. xğl .. ı Mahmut Han şerefinf' 
k et etm· v e uzer 
Oc:asını ış. Ha~ım eve dönüp hariciye tarafından bir ziyaf ~f; ve 
r görij' başında kase, köşede 0 • k da Milli Müdafaa Vekılınin 

'' ttce. "A f n şam ·1 . t' ... dernı • man e endi! Bu ne Ank:ıra Palastaki ziyafeti verı mış u. 
ttııı. lla ~.hoea: Hah! Bahsi kay. Bu ziyafeti bir su,·are takip etmiş~ir. 
Ilı Ve't"r:r./ 1 Ver eşeğe suyu!,, ccva. ~lareşal bu sabah Ga~. ter~ıye 

~lalQ Ş,.. ve l.smetpaşa kız enstitülerı~ı, muze. 
lll hikaye.... leri ve halkevini görmüş ,.e oğle ye. 

~ • ~ * meğini hususi surette Ankara Palas. 
dur \' elhab hö 1 b t.a yemiştir. oo.-.t memleket n~~~~~ 
de~ t bll 'N ' Y e ir inat oyunu. nın ögvleden sonra ziraat enstıtu.su 
A ele kl~·k ~rettin hoca hikayesl 

l'ru,. 1 tır F k ,.e Çubuk barajını gezmesi mukarrer. 
aaı._,..aglltet ". 8 at, son geJen 
ti~~rna itıti~lerınden, "elhab,, m aşk dir. Akş.-ım Efgan sefaretinde bir zı. 

1 ofre . aı ettiğini ve k"b'kl t" yafet verilecektir. 
nıroruz u ı eş ı. 

Aıes,1 • 
bo e ŞQ; 
~•r n 

l'erj ulgar kızı 
hatı:e~i~ Babası' f nkir bir kimya. 
,.tl goruŞll\ty • izdivaca değil, 
to;bçlık 1n'e'1n e ~ant olunca, ilk ev. 
ne ger s~n'I tıd: \l lknıış, fakat, dok. 
tetti~!Şler. Kız, s:ıı le bunun önii. 
larak hır tiyatro . u sefer de, sey. 

başlaııı.1 l>1Yesinden mülhPm 
Yepyeni b· ş konuŞrnarn ğ , Bö' t 'r" ara... ) 
etmiş,.. grev,, Je habasmı teh. 

.. Fakat et). d 
r;;'ek istiycna brnı cavıı cu,-ul neşeli 

aYnnarnarnr aba, bu Jaf çalmazlı. 
-a,14'": Haydi! t·· 
"'<lllı)a ı d stediğin olsun Evlen 

• erni ·· Geçit\· ş anıa". 
lı ış ola. 

lt tı eter d • . 
\aıd '1\'adis.i ke dehkanlı kaçmış .•. 

e ~lın~·a 0 
Uyunca gülüştük! Her 

" Cer · 

Halis menba 
suları 

Ne nlsbette Terkos 
karıştı rı ld ığı 
araş ırıhyor 1 

Gümüş ::)uyunda terkos sularını 
halis menba suyu diye şişelere dol. 
dura'1 ve satan bir imaiathane keşfe. 
dildikten sonra bu iş üzerinde tetki. 
kat yapan belediye, mcnba suyu olmı. 
yan suları şehre mcnba suyu imiş gi. 
bi satan daha böyle nice nice imnlat. 
haneler bu !una bileceği neticesinı! 
varmıştır. Dunun üzerine su satan 
yerlerin kontrolü için su muslukları. 
nın üzerine belıemehn1 satılan suyu•1 
nevinin sabit bir etiketle yazılması 
mecburiyeti yeniden esnafa bildirit. 

Liman ıdaresi ötedenbcri vapurla
rın kıçtan yanaştığı Sirkeci rıhtımına 
bir müddettcnbcri bir kısım vapurla
rı yandan yanaştırarak bir tecrübe 
yapmaktadır. Bu tecrübeler her va
purda ayrı ayrı mütehassıs iktısnt ve
kaleti mUşaviri Van der Portcn tara
fından tetkik edilmektedir. Şimdiye 
kadar yapılan tecrübeler vapurların 
Sirkeci nhtımına da Galata rıhtımı 
gibi yandan yanaşmalarının muhtelif 
bakımlardan kıçtan yanaşmasından 
daha muvafık olacağını göstermiştir. 

Ancak Sirkeci nhtımı çok kısadır. 
Bunun için yandan ancak tiç vapurun 
rıhtıma yanaşması kabil olmakta.dır 
Halbuki yapılan tetkikat bu rıhtıma 
alelekser 6 - 7 vnpunm yana.:ıması la
zım olduğunu göstenni§tir. Diğer ta-

Trikotajcıların 
derdi 

iplik buhranı 
Gene şiddetle 
ortaya çıktı 

0.ç a) dan beri l.!•tanbulda doku. 
ma, rcrap ve trikotaj işleriyle uğra. 
şan fabrikaları muhtelif fasılalarla 
issiz bırakan iplik buhranı gene şid. 
~ . 

detle başlamıştır. Bu yüzden dun 
500 kadar te1.gfıh sahibi ve fabrikatör 
dokumacılar kooperatifine giderek 
hüklımet nezdinde teşebbüsat yapıl. 

masını istemişlerdir. 
Bundan bir müddet en·el iplik 

bu1trnnı ha la~,nca işe lktısat Vekfi. 
Jeti el ko~·muş, ('Ski fiyatlar ilga e. 
dilerek piynsaya ipliğin kooperatir' 
elile ''erilmesi takarrür etmişti. Fa. 
kat şimdi kooperotif iplik hulamadı.ı 
ğından bittabi piynF-aya iplik verile. 
mcmcl, teclir. 

Şark demiryollarl le 
müzakere başladı 
Şark demiryollarının hükumetçe 

satınalınması müzakerelerine dün An
karnda başlanmıştır. 

lat.\ı:' ~"Vlen · • 
dıııı"' !\ad ıp alacağım .• Çenesi açı. 
kir· '.ıtıaaı:n kısrnının da çenesi açıl. 

Şark demiryolları heyeti dün An
karaya vasıl olmuş ve derhal Nafıa 

miştir. vekaletine gidilerek ilk ziyaret yapıl· 
Belediye memurları dün şehrin 

'"ı ı.. Hah d' d" .. .. ~ "'l"t .. - ıye uşunmuş ''e 
ll llıış olacak. 

b" ll e]h b 
)' 

0
Yle le .a bahislerinin sonu hep 

or. :ıt1~~~~i ile komedi karışığı biti. 
ı~;ı de, kübiği de ayni şey! .. 

(VA· NQ) 

mıştır. öğleden sonra içtima yapıla -
her tarafını gezerek ~ucuları umumi rak ilk nıüzakerc mevzuları tcsbit e-
bir taramaya tabi tutmuşlardır. He . 

dilmiştir. Bugün mi.ızakcrcye devam 
tefti2te birçok sucuların böyle bir kiiJ cdik!ccktir. 
fctc Wzum görmedikleri anlaşılmı_. --------------
kendilerine CC7.3 kesilmiştir. nunlar 
anlaşılan sattıkları sulara pel< gü,·e 
ni olm!yanlnrdır. 

Diğer taraftan üzerinde 'Sırma. 
keş,. ''Tnşdelen,, "Defneli,, gibi <'tikct 
ta;ıyan yerlerden de nümuneler alın• 
mt!';hr Tahlil neticesi hu suların eti. 
ke;lcrlle ne dereceye kadar hirihir. 
ne uyduğunu gö~terecektir. 

Teftişler bugün ele devnm <'der<'k. 

tir. 

Ekmek fiatları 

,,~.:0 \ sş ll,59 14,C>9 l7,2G 18,!55 4
1
37 

cı1o ,:33 6,a6 o.si 12,00 1,31 n.rn 
c ... ~ .. 

raftan senenin altı ayında eksik olmı
yan balıkçı gemilerini de bu rıhtıma 

yanaştırmak zarureti vardır. Liman 
idaresi bu vaziyette bir rıhtım buh
ranı karşısında bulunmaktadır. Bu
nun için yegane çare olarak şimdilik 
hazrr ve en ucuza mal olabilecek olnıı 
Sirkeci rıhtımının Snrayburnuna ka
dar uzatılması muvafık göriilmüştür. 
Esasen Sirkeci rıhtımının başladığı 
yerden itibaren ş!ınendifer rıhtımı ve 
daha sonra eski askeri sevkiyat nhtı
mı gelmektedir. Pek az bir masrafla 
bu rıhtımların tamiri ve birleştirilme 
si mtimkün görülmüştür. 

Ankaraya gitmiş olan liman umum 
müdiri Raufi Mankas bu iş için veka
let nezdinde teşebbüslerde bulunacak
tır. 

Meşhut 
cürümler 
azalıyor 

Davalar son 
günlerde azaldı 
Meşhut suçlar kanununun tatbiki 

günden güne daha iyi neticeler vermek

te ve vakaların gittikçe azaldığı görül

mekteuir. Evvelce herhangi bir meşhut 

suçlar mahkemesine bir günde yirmi· 

d;n fazb dava gelirken son günlerde 
en fazla 10-12 davaya bak1lmaktadır. 

Dün Beyoğlu meşhut suçlar müdde

iumumiliğine gelen 11 vakadan 8 zi 

hakkında müddeiumumilik takibata ma· 
hal görmemi§ ve geri kalan üç jş mah
kemeye verilmiştir. Bunlardan Emine 
ve Ayşe ismıııdeki şahıslar Hakkı ismin 

de birisi tarafından dövüldüklerini id

dia etmişler ve yapılan muhakeme ne • 

ticesinde maznunun suçu sabit olduğun 

dan 1 ay 20 gün hapsine karar verilmiş 

ve hemen tevkif edilmiştir. 
Diğer vaka ilhamiye söğdüğü iddia 

olunan Alekonun 3 gün hapsile ve ce

zas:nın tecilile neticelenmiş, üçüncü va 
kanın yapılan muhakemesinde Selim 

isminde bir kömür amelcsine küfreden 

gene kömür amelesinden Osmanın 5 

giin hapis ve S lira para cezasına çar
pılmasına karpr vı:rilmiştir . 

Şoförlere 
müjde 

Benzin fiallarının 
ucuzlatı 1 ması 
düşünülüyor 

Benzin fiatlarımn bir miktar indi

rilmesi için aHikadar makamlar tet

kikat yapmaktadırlar. Bu tenzilat 

benzinden alınan gümrük ve istihlak 

resimlerinin indirilmesi suretiyle te
min edilecektir. 

Benzinde yapılacak tenzilat başvc

kilimizin Nazillide hayatı ytizde 3r 
nispetinde ucuzlatmak için alınacağı

nı ,·aadettiği tedbirlerin ilk adımı ola-

Bununla beraber Bernnr dö Sen -
Piyer bu nazariyenin izahında biraz 
ileri gıtmiş: 

- Allah ağaçları dallı yarattı: bu
nunla insanların ağaçlara çıkarak 

meyvaları kolayca tophyabilmelcrini 

murad etti.,, d('miştir. Fransız filo1.o
funun bu sözü şu itirazı davet etmiş
tir: 

- Eğer ağaçların dalları insanla
rın kolayca mey\'a toplamalarına yn
rnmnsı için yaratılmış olsaydı Hindis

tan cevizi ile hurmayı sadece dört el
li hayvanların maymunların ycmelt>ri 
lazımgclirdi ! " 

Ağaçlardaki dallar mcyva tophya
cak insanların mcrdh·cn hizmetini 
görsün diye yaratılmış olmıyabılir; 
fakat hakikatın böyle olması ağaç 
dallarının sebepsiz ve manasız yara
tılmış bulunması dcnı('k değildir. lh
timalki Hindistan cc,·izi ve hurma a
ğacı gibi gövdelerinin çok uzun ,.e il
:zcrine çık1lması müşkül olnn ağaçla-

rın yaratılışı zorluk önünde insanla
rın çare düşiinmeye ve aramaya mec

bur etmek, bugün tayyare ile havada 
uçmağa kadar varan icatlara yol aç
mnk içindir! 

* ~aıllıışUş aıOop 

veırm®~~ (ğlaınır 
Abidin Dav'cr "Cumhuriyet" tc ln

gili::: ga::ctcsi /Jfonıing Post'ım ba1ışiş 
1uı.k"/....'"'lnda.1ci bir havadisini mihu.ık.a.şa 

ediyor: 

lngiliz ga:zctesinin yazdığına göre, 
Almanyadn bahşişi kaldırmak için bir 
cereyan \'nrmış. Alman mesai cephesi 

lideri doktor Ley, bahşişin aleyhinde 
bulunarak demiş ki "Biz Almanlar 
bakim insanlar olmak isteriz. Boyun 
eğmek, zelil tavırlar takınmak bi?R 
yaraşmaz. H<'r yurdilnş bahşiş isteme 
yi ve kabul etmeyi vakarsız bir iş te
lakki edecek derecede tahsil ve terbi
yesini yükseltmiş olamk lazımdır. Ça-

lışan adamın ücretini alması hakkı
dır; fakat bahşiş adeti, :ışağtlık bir 
şeydir.,, 

Hakikaten de öyledir... Bu aRağıhk 
adet. bazı memleketlerde çok çirkin, 
hatta küstah bir şekil almıştır. Rcliim 

verseniz sizden bahşiş istiyccek kadar 
işi eıvıtanfarın başında Fransızlar ge-

lir. Fransadn bahşiş, bahşişlikten çık
mış, adeta verilmesi mecburi bir b 
haJini almıştır. Orada, bahşiş verme
diniz mi, hnttfı az verdiniz mi küfr \ 
yersiniz. Si?.dcn bir hak, bir ::ı.l:ıC'ak :ı

lır gibi zorla bahsi§ alırlar. Küfre mu
kabele eder ve istedikleri bahşişi ver

mcmeğe kalkışırsanız knvgn ~ılrnrır
lnr. Hep bird('n Uzcriniw hikum <'den 

garsonlardan, kollektif ve korpor:ılif 
bir dayak yemen.iz de mukadderdir. 

Sovyct Rusyada bahşiş almak ya
saktır ama verirseniz almnmazlık l't-

mezler, vermediğiniz 
çıknrmazlar. 

7.aman da r('g 

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

para 
Şirketı Ucuzladı 

koın <'tin t . . 
t 1SYon 

1 
ıı.rifelerinl tetluk eden 

~l lkikat1n1
e. ektrık tarifesi üzerindeki 

C nt..._ 'L llırn~1 t • • J '-"l.l'ı,,_ kil .. c mıştir. Komısyon 
'1,2!) c hıa~\'atını on para nol:snnilc 
l3u tar 1rtnistir. 

ııonr ife • 
a ?rıutcı°b(. Vckfı.lttin tasdikmdan 

r olacaktır. 

Fenalık er geç sizin 
Adanadan "Bahtsız .. imzası ile aldığımız mektupta 

deniyor ki: 

''Otuz yaşında ve dulum. Evinde bedbaht olduğu için 
bana beraber kaçmamızı teklif eden, evli bir adamı sevmek 
teyim. Kc:-ndisinin çocuğu yok. Acaba ne yapmalıyım? 

caktır. 

ayağınıza dolaşacaktır 
CEVABIMIZ: Ne kadar bozuk olursa olşun bir ocağı 

yıkmamak lazımdır. Böyle işlere kendinizi sokmayınız, ya· 
pılan fenalığın crgeç kendi ayağınıza dolaşaca;;ım unutma
m1nız lazımdır. Sizin için en iyi çare biraz cesaretinizi top
lrya .. ak kendinizi bu işten uzaklaştırmaktır. 

ıngiltere 
silahlanıyor 

450 kilometre giden 
tay yareler ısmarladı 

ingilterenin silahlanma faaliyet! 

büyük bir sürat kesbetmiştir. lngilfa 

hükumeti Amerikaya da saatte fi•l 
kilometre uçabilecek biiyük a\'cı ve 

bombardı~rnn tayyareleri ısmarlamıs 
tır. · 

.Arnistrong silah fabrikaları ameles~ 
4770 dan 13.500 c çıkarılmıştır . 



Musolininin damadı 
Hitlerle neler görüşecek 

Hitlerle Musolini arasında 
mülakat gene ortaya çıktı 

kabulünü istiyeceği şüphesiz görül 
mektedir. 

Bu mülakatlar müsait neticeler ve. 
rirse Alman devlet reisiyle Muso 

HABER - i\kşam postası 

V ı L o ı z Sinenıası 
Yarınki çarşamba günü matinelerden itibaren Sinema tarihinin rakipsiz ve emsalsiz şaheseri: 

Ponıpe·nin Son Günleri 
Filmini göstermeğe başlıyacağını a.rzctmekle büyük iftihar duymaktadır. 

D •1 K KAT •. Yıldız sineması müdiriyeti, memleketimiz sinemacılığı tarihinde yer tutJlca) 
cesurane bir yenilik dahayaparak 

Senenin en büyük filmlerini ,,. 
ilk defa olarak - Gayet ucuz fiyat:ıarıa gösterecel<t "' 

Umumi duhuliye 30 kuruş 

Berlin: 20 (Radyo) - Bugün ltai. 
yan hariciye nazın kont Ciyano Be!. 
Iine geldi. İtalyan hariciye nazırı 
Ilerlinde Alman hük(imetinin misafiri 
olarak kalacak ve Alman hariciye 
nazırı Baron Kont Nöyrat ile görü. 
şecektir. 

lini henüz malum olmıyan bi~ yerde 

1 l A •t •ı buluşacak ve Alman _ Avusturya • t. 
talya ittifakını hazırlıyacak kon. s pa n y o as l er l ı fstanbul sportmenlerine ve sporu seven amatörlerin nazarı 

İtalyan nazırı, birkaç gün Berlin. 
de kaldıktan sonra cenubi Almanyaya 
giderek Bitlerin misafiri olacaktır. 

feransı görüşeceklerdir. Bir kaç güne kadar ı 
Londradan gelen haberler M d • d't 
Londra, 20 (Hususi) - Faşist mem. 8 rı e 

ALKAZAR sinema 
Yarınki matinelerden itibaren Berline gidemediğinizi unuttu~ 

11 inci 636 Berlin B:ı müHlkatlarda başhca Almanya 
ve ltalynnrn idare tarzlarındaki mü. 
nasebet ve iki memleketin muhtelif 
meseleler karşısında biribirine ben. 
ziyen menfaatleri etrafında görüşü. 

leketlerinin yakınlaşması, araların. olacaklarmış 
da ki ziyaretlerin sıklaşma.c::;ı daha z;i. 
ya de göze çarpıyor. Bu sabah Berline 
varmrş olan ltalyan hariciye nazırr 
Hitlerle başlıca iki me$ele üzerin. 

Jccektir. 
Parlstekl kanaate göre 
Parist.e ise bu mülakatlarda, Ro. 

ma protokolunu imzalıyacak devlet. 
ler , Almanyanın bu protokola işti. 
raki meselesi, Lokarno işi, Alman • !. 
talyan ittifakı görüşfileceJ;;ri sanılıyor 
Babeşistnnın ltalyaya ilhakının da 

de görüşecektir. · 
Bunlardan biri ispanyadır, diğeri 

Belçikanın son haf ta içinde bitaraflık 
ilan etmesidir. 

Alman zabıta komiseri Himler d~ 
ltaly:ıya gelmiştir. Hava müsteşar. 
general Milş Jtnlyayı ziyaret etme' 
üzere Berlinden hareket etmiştir. 

Radyo tertibatı sayesinde 

Parisli hırsızlar 

Polise kendilerini bizzat 
haber verecekler ! 

Bff'sız ~ do1cım:mak14 kendini polis müdürW.ğütıc haber vermiş bultl
nuyor. Polis nıüdürlilğü. ka8anın bıılun duğu mahalle en yakın muavinliğe 

1uıber- 1Jeriyor, o da lüzumu kadar polisi 8ilratlc imdada yolluyor. 

Son senelerde Parlste Amerikanka- Mühim binalarda, mesela bankalar-
ri hırsızlıklar, banka soygunları art- da kasalar hususi radoy tertibatiyle 
mıştır. Bu münasebetle Paris zabıtası polis müdürlüğüne bağlanmıştır. Hır

sız kasayı zorladı mı bu tertibat der-
ciddi tedbirler almıya, en asri tertibat 
vUcuda getirmeye başla.mıı;ıtır. Bu ted
birler arasında en mühimmi §Udur: 

Antakya ve 
( Baştarafı 1 incide) 

nin bütün inceliklerine vakıf bulun. 
maktadır. 

:ranaız llUyUk elçlslle mUllkat 
Fransız büyük elçisi Antakya me 

selesi ile :Fransa hükumeti hesabına 

bizzat meşgul olması: etrafındaki bir 
suale şu c:evabı v~rmiştir: 

- Türk noktai nazarına ait ma. 
JUmatım eksik olduğu için sualinize 
cevap verebilmek vesaiki teferruatiy. 
le gözden geçirdikten sonra mümkü11 
olabilir. 

hal polis müdUrlüğUne vakayı haber 
vermekte, gelen polisclr hırsızı iş ba- 1 
şında yakala.maktadırlar. 

yaptırmakta olduğu binanın tamam. 
)anmasına intizaren kiraladığımız bu 

hinada yerle~ceğiz.,, 

lskenderunda toplantılar 
yasak 

lskenderunda toplantıların yasak 

edildiği anlatan bir tebliğin sureti 

mahalli gazetelerde görülmektedir 
rebliğ şöyledir: 

"Muhafızlık kanunu esasisi hak. 

kında son zamanlarda bazı münaka. 

şat zuhur etmiştir. lşbu mrntaka muh 

ispanyada Madrit önlerinde çetin 
bir muharebe başlamıştır. Asi kuvvetle 

1 
rin Madridin 37 kilometrelik bir mesa
feye yaklaştığı ve tllescas şehrini zap
tettikJeri haber verilmektedir • 

Diğer taraftan asiler tarafından zap

tedildiği haber verilen Oviedo sokakla 
rında harp elan devam etmektedir. 
Madrit hükumetinin verdiği tebliğe na
zaran asi kuvvetler evlere tahassun et-

miş vaziyettedir. Buraları hükUmet kuv 
vetlerinin mütemadi taarruzuna uğra

maktadır. Hükumet kuvvetleri bir ta-

raftan da mütemadiyen şehire girmekte 
dir. Bu ku,·vetler şehir dahilinde yeni 
bir çember vücuda getirmişlerdir. 

Astler de hükQmete sadık maden a
melesinin Ovideo önünde 4000 ölü ver· 
diğini bir çok top ve tank bıraktığım 

bildirmektedirler. 
Madriti sıkıştıran asi kuvvetleri reisi 

general Mola dün akşam radyoda bir 
nutuk söyliyerek birkaç güne kadar 
Madrite girileceğini söylemi~tir. Madrit 
ten top sesleri duyulmaktadır. 

Hükumet kuvvetlerinin asilerle ara
larında bir perde vücuda getirmek için 
kadın ve çocukları ön siperlere sürdü· 
ğü asi menbalarından bildirilmektedir. 

General Franko diyor ki : 
Asi kuvvetlerin ıefi "eneral Franko 

verdigi bir beyanatta demektedir ki: 
"Biz yeni bir İspanya yaratıyoruz. 

Gayemiz memlekette herşeyi yükselt -
mek ve inkiş;ıf ettirmektir. İspanya her 
hususta kendi yağiyle kavrulmak ikti
darındadır. Siz de biliyor ve görüyorsu 
nuz ki açlık veya yiyecek noksanı diye 
bir buhran mevzuu bahsolamaz. 

OLiMPiYAD 
Iar filmini baştan sonuna kadar bütün te!errilatiyle ve 
muz YAŞAR'm 1stanbula dönüşü merasimini gösterecektir. 
'Ayrıca: 1stanbulda ilk defa olarak bugünün VenUsU 

CAROL LOMBARD ve CHARLgS 
LAUGHTON' ın temsil ettikleri 

BEYAZ ESiRE 
Paramount'un büyük sergüzeşt filmi 

..... ma ......................... ~ 

Bir oyun değil ••• Bir film 
Bu defa. .. Kendisi... Bizzat kendisi ..• 

Şarkı ve müzikhol kralı 

G.MiLTO 
(BOUBOULE) 

23 Birinciteşrin Cuma akşamından itibaren 

Yalnız 3 gün için 
TEPEBAŞI GARDEN'i 

sahnesinde görecek, dinliyecek ve candan alkışlıyacaıtsını' 
cumartesi ve pazar günıeri .;ı 

saat 17 de matine 

Herkes ta.rafından terkedilmiş ... Onda af ve sükfuı bulmU§tur .. • 

STAViSKY iSKANDA~ 
Teessür ve neşenin münavebe ile rol oynadığı büyük bir esel'· 

Oynıyanlar : Sulbü temin eder etmez ilk işimiz · ~ 
MARCELLE CHANTAL- JULES BERRY - LUC!EN BARO amele vaziyetini tetkik ve ıslah olacak-

tır. Yeni teşkilatta sınıfiar arasındaki Pek SAKARYA Si . as•" 
münaferet ve harp kalkacak, ayni zaman yakında nem 
da İspanya sosyalizminin bir süril ha-------------------------------:~ 
yali gayeleri değil, mümkün olan refah ıJ. 

temin edilecektir. 
5
eauat:c

2
u

1
mdae T• .. • RK s·ınerns': 

ispanya bundan böyle b~elmı1cl '-' ı 

;:~;;.~,.•ahıı8'nda müsbct bi< <ol oyru· M o o A ç 1 L G 1 N LA~ 
Denizde de harp Oynıyanlar : ,f 

Cebelüttarıktan haber verildiğine gö Wll.JLiAM POWELL ve BETTE DA~ 
re "Jaimes,, adlı hükumet kruvazörü ., 
Malaga açıklannda asi tayyareler tara· 200 genç Ve güzel dansöz Sah~ 
frndan bombardıman edilmi§tir. Vuku- Aşk, rövü, sürpriz ve .zarafetle dolu olan bu filmin pek 

alakabahş bir mevzuu vardır 
bulan deniz muharebesinde Cenoria 
ve Almirante Cervera adh nasyonaliıt 
kruvazörleri "Jaimes 1,, kruvazörilnü 

bombardıman etmişlerdir. Bu gemi de 
şiddetle mukabele etmiş ve muharebe 

neticesiz kalmıştır. 

Asiler Cebellittank boğazından geçen 
silah yliklü bir motörü yakalamıştır. 

~~~~~~~~~~:!" 
Japonyad·a bit 

yanardağ patıad:ı 
- Maamnfih, Suriye de f evkala. 

de komiser olarak bulunmanız, ve o. 
rayı gayet i>i tanımanız dolayrsiyle 
bu mü~kcratın tarafınızdan idare e. 
dileceği söylenmektedir. 

telif unsurlar la meskun bulunması =======:::::=======::::====== 
dolayısiyle bu bapta açılan her müna. darma kumandanı beylerd~:ı rica e . 

Almanya sahillerinde de t1 ı 
fır ına ortalığı kasıp kavurlJt, 

- Evet, Suriyede birçok seneler 
knl~ım, vazifem esnasında çok müş. 

kül ahlar geçirdiğim de oldu. Suriye 
nin mazisi hakkında çok esaslı malU. 
mat ~ahibi olmakla beraber, ı:;on hadi. 
sclere dair hiç bir şey bilmiyorum. Bu 
itibarla size bu hadiseler hakkında 

malOmat vermekte acele etmemekli. 
~im lazım. Suriyenin hakiki vaziyeti 
önUmüzdeki üç sene :zarfında taayyün 
edecektir. 

- Ne znrnan Aukaraya gidecek. 
siniz? 

- J'hıgftnlerde .. MobflyPlerin gel. 
mesinl ve yeni kirn ladığırnız binaya 
clö;ıenmcslni bekliyoruz. Fransanın 

kaşa veya yapılan herhangi bir nlima. derim'" 
yiş mezkur unsurlar ara.c::;ında sühu. lskenderun 9 teşrin 936 

Muhafız:Ilüsnü Berazi letle bir tahrik şeklini alarak inzihat 

ve asayi~e halel getirebilir. 

A.qayişi umumiyeyi haleldar ede. 
bilecek herhangi hir hadisenin önüne 

geçilmek için iş'arı ahire değin nev'i 

ve menşei her ne olursa olsun alelıt. 

lak bilumum nümayiş ve umumi cad. 

de lizerinde vaki olacak her nevi te. 
cemmü ve izdihamı men lftzımdır. 

lşbu müzekkere ahkamını harfi. 

ven tatbik ve rnuha lifleri fevkalade 
komiser ha.zretlerinin 4 Suriye numa. 

ra ve 12 şubat 932 tarihli kararnamesi 
ahkftmınca adliyeye tevdi edilmeler! 
ni kaymakamlar, polis reisi ve. jan. 

Yeni Suriye mecllalna 
namzetter 

Yeni Suriye meclisi için gösterilen 
namıetler arasında yüz elliliklerden 
Sadulahın da bulunduğu şayi ol. 
muştur. 

Halepten yedisi müslüman, altısı 
diğer ekalliyetlerden olmak üzere 131 
mebus namzet gösterilmiştir. 

Halepte çarP••maıar 
Halebte ermenilerle araplar ara. 

sındn kanlı çarpı~malnr olmuştur. A. 

raplardan dokuz ölü, otuz yaralı yar. 
dır, Ermenilerde.o de beş kişi ölmüş 
on yedi kişi yaralanmıştır. 

Dünyanın siyasi ahenginden sonra İki baraj yıkılmıı birç~1' ,~ 
tabii ahvali de bozulmuşa benziyor.Dün altında kalmııtrr. Berlin eı~;;/ 
gelen haberlere göre Japonyada Kurni- tınadan ağaçlar devrilınİ~· 
zana yakınındaki Asama volkanı birden killmüıtür. A 
bire faaliyete geçmiş ve volkanı gör - Fırtınadan lOevland aÇl • 'rf# 
meğe giden 30 seyyah lavlar altında tarama dubası hatnu§ 20 ıdf ~ 
kalmıştır. tur. ~ 

Şlmal denizinde fırt1na Bu frıtma 1911 denberi 0 

Şimal denizinde müthiş bir fırtına rın en şiddetlisidir. =3). 1 

hüküm sürmektedir. Almanyanın §İmal ~ / 
sahilinde Halştayndaki denizden alçak 1 ... __ _......... ·-

toprağın mühim bir kısmını deniz al- i ."1. 
mış götürmüştür. B~ arazideki köyler f H \A B e: r" 
tahliye edilmiştir. ! tl"-J 

Neufeld adasında bir tren fırtınadan ~ lstanbulun en çok . ~ 
• kiki akcam gazetesiclıt• devrilmiş yedi kişi yaralanmıştır. : :r le' 

Fırtmadan bir İsveç ve bir Alman l rmı HABER'e vere11 j 
vapuru çarpışmış ve bir hayli hasarat ! derler. / , 
olmu2tur. • '-••••••• ........................... .. 
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lhtıvar 
•ktan ~enç 
Ot~ocaya .•. 
• Bı &raaında bir macera baş. 

bir ••ceraya, sonradan dör. 
~hra da iltihak etti. ..... .:•ri romanın, hangi ti. 
.._ il filıala bel kemltfal 
e,, Taka ·x.ıı - koa - ra 

......... kiti &ruında seçmez? .•. 
~r tl1atr•nda bir de 
N~ iti. -....... 

lhttn aalatacatımız bili. 
t YI n. r bir kan koea olan Bay 
Jarı !(r.aa Cemile ile, ıe.~ eT. 

dtaea Itır arurnclaı 1eçf1or. 
._tada~~· Nlllferl alıp ba 

ı. lııa.t-_ -•• l'erlt olm11tt11r. 
-,..... ... henb o yok •• 

Ylltıaı, • • • 
--.:;::ııtı .. Zenlfndller ••• 

fotaı..t ille ille uçlı. ma. 
.__ ,..._~ki bir kı11 .ar. 
11111..~ okfarken. 
lir: • lı&twrıertne yan shlı .. .... .., 
~ blıtna de böyle blr çocuğu 

t, ld dJ1e dtlfflntlrlerdL. 
~ .. al taraf da kabahatin kar. 

-~w .. 111L t oldafuna sanır fakat 1a , , 
~ P••mak için, hlsiya. 
•ıf ..:"-•zdı ı Her ne hal ise, 

de o~ dntl, pencerenin ö 
ları.a -.;.lar insanların dizka. 

ili "1?. r bata çıka karda yü. 
be1t0t itil .. .,orlardı Rept, pek 
11ta.-..u~ ht1eti idare içtimaı. 
·-Baraa. 
'- teı., .. ke~alendi !" diye ha. 
~ ._ .. • tır.ı1u. 
~~~er? Beyaz na. 

:lertnfn~~ell bir kadm, 
111 ta lra~t;!~t~err gf. 

• •1fftaı.1 .... bfr ~- yat. 
- !..,. Muuı C•aau, .. er..,. 

tfi habert 1111• hiQaetpJerln pti. 
)' l?e,aı da belıı•eclea qalı kotta. 
~e •ardı? •rkaaındaL. Ne olN11f-
fte1aı bat · 
lbtr baaa 1rttıı kadra, yanııya, 

rak 111 llakıan. kanıs tarafına 
' 4.,.;ea::eır tl•ealyle: 

_ A .•• Soğuk ınaT. Be• tltflme • 

dim... Mad Uşff 
_ Haydi, gel öyle fie.. em 

medln ısıt beni ... 
Entarislnill 7an açık bo7nundanl 

iki elini birden, kızın ılPID• daldır· 
dı . 

Sea btisbUttln t1tr11or: 
_Ne sıcaUın.. Ne sıcaUınl-

Ne .• src.. cak. i bi 
Kıs da ba 6. ıaııyor. Gizler r 

acaip parlryor •. Ve o da tltrlyor
Rept bey: 
_Ne o? •• Sen de ml7 'Otl'.tlnT .. 
-Hayır ... Pakat bilme•- Dtr tlt. 

Nme pldi lpme. Bittin ylcadUm •.• 
Cemile hanım, çok te•klnli, ted. 

birli bir kadındı. itin llerillnl pr•. 
sini dlftlnlr. Solak kanlı ve terlllJeli. 
dfr tkl ellal kalplarına dayayıp, 
çif~ kalpla bir teati balla• plmek, 
atzından oluk oluk prret ktlflrler, 
kaba elzler bOfaltmak ba rfbl all•al • 
de, birçok kadmların yapacağı işler • 
den olduğa halde, o, nefsine plebe 
çaldı: 

"- Edebıllzler! Nedir bu etti~; 
nid Ak saçlanndan atan be berıf. -
Şimdiden tezi yok, sen de erimden 
defol yılan kız!,. diye batırmadı. 

Bllllds, biç sa sızdırmadan bir 
sırlı ~Up halinde, esrarını kalbinde 
sakladı. Yalnız, rahibeler mektebinin 
mfldlreeiyle sfıllee ınrUterek: 

_ Bizim beyin akrabasından bir 
genç .ar. Nlllfer'in onunla ;alnız 
kalmasını istemiyorum.. MUmktln 
mertebe, kızı '" koJTermeyin 1 • dedi. 

Banan tlzerine ltaf rahibe. Ula, 
imtihana lwarlanmak, klh, feYkalL 
Ale bir vazife vermek sebebiyle, gen~ 
km, ufta aralamlda ...... tat. 
mata koyuldu. Btl)"flk tatilde iM, 

Cemile, aeyabat ihtiyacını ı.hane e. 
derek, NiUlfer'l aldı, Avrupacla bir 
tlmelif çevirdiler. Böylelikle kız R•. 
p.t ~yden ayn kaldı. 

Baaaen, ancak, bir sene da:.& dl. 
pnl sıkmuı icap ediyor. Arkuı kolay! 
Çtiakl mektep bitiyor. E•lendfrf" 1n. 
zr, olar biter l .. (Dntanl 1 •ner1do) l 

.. dedf ba rece rahmete ka 
itte •aı" Bu 1etfmeetfs de kala -----------
oı.r. e.. Yok ne Y•ln. yok Kuş yuvası 

brtte an .. Aeaa llfradnn pma. b 
•la •nıınıa eYlne "sldeeeilm çor ası 
bıın 111n 1111 aana da ekmek?,, Çin yemeklerinin en mümtazı, en 

lfJa lea 7ok.. Yalnız bu Nflfl. pahal.11'1 olan "Kat yuvuı çorbuı,, nı 
~ • ..._ r darar. Onan oracıfın. elbette ltltmlplnlzdlr. Gerçe bizde de 

..._ ka,. "Blllblll yuvası" denilen baklavayı 
'rt el 1\ sfrdlk içeri an1111CL andırır bir cins tatlı varsa da Çlnde 

lco eıa ne llrellm... 8aiu•at en zengin obarlann sofrasında ıörfl. 
.. aıl•111lda ntar bu çoeak.. lebilecek bu çorba hakikaten kut yu. 
~,. ... lln ıetinUıa buraya ki, mek vasıadan yapılmaktadır. Ve çorba. 

~h.. DiZ., sı. ınerslnlz ayır nın yapılmasına yarf7&cak maddeleri 
'-ita 1 yetiştirmek için )laaal çlf tlikler ı,. 
I~ &Tr11711 aldılar, Hmnı'l n h lar yardır Da 1 
wqardlller. Yedirdiler, içfrdt. leten m te 88818 • n ann 

\'
1 

arasında "'kuf ,aft81 kralı .. annnr. 
loır ka nı kazanmıt olan Tan Canı Hor ite 

~ :.lctr 8; n koa_ blrlblrinln rt~enlerde tmadlfen prUttn bir 1'~-
.... 8e •lalnn mr bey! zeteei diyor ki: 

•. ftaa" de sana teklif edecektim Ba zalin Sla• batı kryılanndakf 
l'et edemedim, hanım! byalık adalarda bl11leree majaruı 

Yar .. _ - her sene bu .. iaralardan 

BABBR - Dpm PG11m 

Tonton amca 
k6prQsQnQ 
geçinceye 
kadar dayı 

• 

.A~ • • • UQ" .... 

·...-.ı1a11 çorbada kullanılan ~Jltfnll JaTalar. -------------ae ....... 11. on lld aene daha ı~tl .•• 
• ... ,~, h• de, qaaau, madd•. toplamaktadır. 

Çorba hakkında da bana ıa malft. 
C..ı bi matı verdi: 
,._ _; kıt llnltydU, Ce111ile ha. _ Yuvalar denlı 1osanlanndau 
~ llkltrlal sl71111f, kalörlfe. yapılmıı de~ildlr. Fakat. bir e1 .. ,. 
iri~ '-ta tltadqa •'rin lpnde tfbltl krrl•"srern tUkrlklerile yapıl11u,ın· .. 
'"'· 8- ilde •talı yakan dolaşı. Tahlll neticesinde bu tilkrtlkte bo.. 
tlllnct., )' Reptla Nilüfer, yıl başı dla, Protein " Celltin bulnndut11 

llcla lattfade ederek, kfltUphaae liıillmUştUr kl bunlar da vücut l~lr. 
la"... hl koleksiyonuna tertipli. k•1D1etll birer makamdır 
lre,11 Kat- yuqsını on cflrt lfinde kura. 

? .. l(, -:'ta• dlrttt Cemile hanı. bilmektedir. tn~at blt•r bftmn bu 
...... ? ete ıtttı kltlphane oda. J"Uft derhal almarak Çbt eofralan 

rfae ı...._ .. J,te o llhza, bir an sh- l~a Wrlnet kalite kat JUYUı olarak 
dı.. lllaclı, kalakların inana. •tılmaktadır. 
la~~ Ya\'Ula kalan kaıs. bir 111va daha 

._,_ Mtj t: - t.naının pek aşina karar ki bu ikinci kallte •11lır, çflnkU 
,... ._._"9 kılfmelerlnl ya)'ftnlat kaşan ttlkrtlfU artık o udar bol de. 

1 lltl'I ;;:-"" lltr hr,.ılh dadalrla. ffldlr. 
"""" ....:=.":~ - df:rorda ld ı C'çllnd ,....,.. ı.e, lnafQ• J'ama 71 
--~ "8dl. Miller. Uttlra.a ftla • .....,.._ 
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Vazan : Niyazı Ahmet 

82 sen evvel bugün 

Çar ordusu Türk· lngiliz- Fransız 
kuvvetlerine hücuma geçti 

800 Skoç sDvarlsl glrDlmemlş bir 
soğuk kanhlıkla bataryaları zaptetll 

1854 yılı 20 Uktepin stlntl, 82 &•. 
ne evvel busUn, Kınm içlerine çekil. 
miş bulanan Rus kamaadanı Mençl. 
kof, 20 bin askerle mUtteflk kanetle. 
re şlddtlel bir cUhuma geçti. 

Bu kuvvet, Türk, Jnıilia ve Fran. 
sız ordulan tiarine y.UrUyorda. HU. 
eum edilen mevzide sekiz TUrk tabu. 
na, yedi tnslllz bahriye topa ftrdı. 
Ferik Riistem pap, ~ok Ulttln kuvvet. 
ye ant olarak gelen cl8panın karşı. 

&1nda durmanın faydasızlıtını anlar 
anlamaz geri ~ekildi. Fakat İngilizler 
bana ı..in •-'••••itler ve 8Ji ~n 
........ ..,. ..... T ..... asi. 
yet ... ~ atlıııtJ••w. 

Çar _..larnua blth hnetleri 
mallntmek lsere seldili muhakkak . 
tr. Birkaç da ince •ltteflk dona•. 
manın bombardımanı R•lara bl1'k 
u:rtaı nrmlttl. Ba bombordı•andtı 

yetle karplapaıılardı. Hfieama g~e• 
kanetlerln yalnıs bu sünri old ... 
na inanamazlardı. Asıl büyük kanet. 
Jerln gelmek üzere olduğuna sanıyor. 
lardı. 

Netice: 
Skoç stlvarilerlnln Oçte lkW ..,. 

çarpıımada telef oldu, Fakat hatar,a 
elde edildi. TOrk ve Fransız ka'Yftt. 
lerl Mençlkofun 20 bin kuvvetini ha. 
reket edemlyecek bir hale ıetlrdL 
Türkler bu çarpışmada 150 yaralı n 
şehit vermişlerdi. 

Ba çarpıpa Sıvastopol harpleri 
fıl,fllalaba •ltteflk ordular aamına ka • 
llulll ... M7'k bir mtnaffakıJetlclfr. 
hsflls stivarl1erf hticuma pçmemlt 
olsalardı, 20 bin ldfllik kavet önUn• 
~llemez bir hal alıyordu. Skoç d. 
varllerinln cesaretleri derhal •Ok&. 
fatlandınldr. 

Raalann 152 toplanna makabil •it. -------·-----....,. 
temıer 1200 ıopıa harekete Mmı,. Sanat u§runa 
ıercll. Netleede Ruslar bet ,.tı ahit ç laklık 
" nefer telefat nrmlfler, amfra• 1 P 
Nahlmof ile aairal Korallof ağır ıu. 
rette yaralanmıtlardL An ve telsr11 r 
batar19larr tamamiyle tahrip edil. 
mlfU. 

itte Mençlkof, 82 eene evvel bu. 
sin buu fntikammı almak için btl. 
cama ~ti. Jqills kanetlerl fena 
.aıdyeıe dtltmekle beraber top atefl. 
ne dlftlll etH1or ve mukadderab bek • 
llyorlardı. Top ... ıerl, Fransız kn 
fttlerlnl tellp dlftlrdi ve kaman. 
damı 

- Harp batlamıştır. Sahaya yak 
)aşmak •ecbariyetindeylL Hareket.. 
Bmrlnl verdi. Atefe hqlamlf b11l11nat1 
ln .. Uıler, her ne bahuına olana ol. 
san maknemete karar vermltlerdl. 

tOO Sk~ •8varlsfne kamanda et. 
mekt.e &lan Lord Karlkan. balaandak. 
lan yerden mtldafaanın hiç hlr fayda 
yermtyeeeline kani idi • 

- Arkada9lar, dedi. Çok tehlfk• . 
11 bir nzlyetteylL Burada pleeek 
d8şman beklenıek, hepimizin krhçtan 
g~eceffmls muhakkaktır. Hlcam bt 
il kartarabllf r. Razırlanınn:, 

3koç sUvarllerl, blyilk bir eofuk 
kanlılıkla h8cuma geçtiler. Hedef, 
Ru bataryaları ldL 

Da esnada TQrk kanetlerl ile 
Fransts kavvetlerl de yardıma ntlş. 
mitlerdi. ileri atılan Skoelar muvaf. 
faldyetle Raa ba&aryalanna yakl•• 
tılar. Baradıı kanlı bir muharebe> 
bqladı. iki taraf bf rlbirfnı ıtrmlf 
tL taıfli&ler l~n ııri dinmek voktır 
Siyle bir teşebb8a lleplslnl mahv•ct ... 
blllrdL Onan i~n her ne bahuma olut 
a olaan carpıtı1orlardı. Biyle n. 
ldtJerdt ıırl dinme )'Olan saten ka. 
panrr n harp ed•n ba•a d8dnemeı. 

a.1ar, 1Ullmadıkları bir ftzl. 

Bitlıcmiş Amerikanın kalb1ert ken • 
dine esir et,mekte olan danı yıldızı Mla 
Sally Rand aahnede elbiae olarak paı. 
miye dallanndan yaptlmrı kocaman bir 
yelpazeyi artilnmektcdir. Amerikada 
ıanat için çıplaktık hiç de aylan bir 
teY aayılmamıktadır. 
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Çayanın muharririmize söyledikleri Macar 
n ına 

den 

pehliva
Mülayim
cevap : 

Çobanı dünyada kimse 
yenemez, fak at .•. Tanınmış Macar pehlivanı Çayanın 

şehrimize gelir gelmez bütün Türk 
pehlivanlarına karşı yaptığı meydan o

kumasına ilk cevap veren Mülayim 
pehlivan oldu. 

Maçıann selameti ve 
futb olunun kalkınması 

Hakemlerin eıind 
Bunun için hakemlerimiz 

bir şekilde hazırlanaca 

Kurtdereli ve Filiz Nurullahla nasıl 
güreştim? ıstanbulun o zamankı 

güreş merakı - Sırtı hiç yere 
gelmiyen Türk peh11vanı 

Bu sabah matbaamıza gelen Mülayim 
pehlivan şunları söyledi: 

• 
"- Macar pehlivanı Çayanın bütün 

Türk pehlivanlanna meydan okuduğu-
1 

nu duydum. Lütfen yazınız. Ben ken· 
1 

disile. isted:';i d<>kfüaria istediği yerde 

ve sebest güreş yani "Kaç Ke,. usu
lile derhal karş1lı:şmağa hazırım. Bu iş 

uzatılm<>dan h:ran evvel başarılırsa da
ha memnun olurum. 

Bu esl:i kurt Macar pehlivanına Türk 
pehlivan) Hının kudretini biran evvel 

anlatmak benim için nihayetsiz bir zevk 

olacaktır. Ermevdanı b•ırada. Halep 
orada ise arşın ela gene buradad r. 

Kendisine itimat edilen bir te'"ekkü· 

lün tavas:ıuti'e organizasyon hazırlan -

masını ve bu hafta zarfında Çaya ile 
karştla~mamın temin ccHmesinı temen
ni ediyorum.,. 

Çayanın meydnn okuması ve Müla · 

Şir..,r.hden sonra maçların hake 
• a"em 1<.omıtesı t ayin edeC: 

Çaya muharririmiz1e beraber yim pehiivanın cevabı çok açıkt:r. V' 

Yirmi, fİrmi beş sene evvel İstan -
bula gelip o zamanın en meşhur Türk 
pehlivanlarilc boy ölçüşen Macar gü -
rcşçisi Çaya :tstanbulda ... İrili, ufaklı 
bütün Türk pehlivanlarına meydan o· 
kuyor: 

- lstanbula yeni Türk pehlivanları 

ile güreşmeye geldim. Var mı karşıma 

çıkacak babayiğit 1 ••• 

Diin Çaya ile görüştüm. Pek iri vü
cutlu olmayan bir pehlwan ... Fakat sağ 
lam yapılı. Kulakları, minder üzerinde 
yuvarlanması neticesinde tabii şekille -
rini kaybetmiş. Küçük birer kerpiç par
çası halinde... Kulak delikleri görül -
mü yor. 

- Seneler var ki İstanbulu görme -
dim. Yeni Türkiye ile eskisi arasında 
"iiok Eark var 1 Türkiyeye -uhtel iE de • 

lalar geldim ve her gelişimde beş, altı 

hafta kalıp o zamanın dünyaca tanın

mış pehlivanlarile güreştim. 
- Kimlerle mesela? 
- Kurtdereli, Adalı Halil, Filiz Nu-

rullah, Recep Bingal, ve daha bir çok 
Türk pehlivanları ... 

- Bu güreşlerde nasıl bir netice al -
dınızl 

- Hiç bir Türk pehlivanına yenilme 
dim. Bilakis hepsini yendim. Mesela 
Filiz Nurullah ... iki metre on altı san
tim boyunda ve yüz seksen dört kilo -
luk bir cüsseye malik olan bu pehlivanı 
yendim. Filiz Nurullah bu yenilmeye 
lozdı. İntikam maçını teklif etti. Ka -
bul ederek iki saat güreştik Nurullah 
gene yenileceğini anlayınca güreşi bı -
raktr. Dünyada bilyük bir şöhreti olan 
Kurtdereli ile iki saat güreştim. Kurt
dereli o zaman en üstün Türk pehlivanı 
idi. Berabere kaldık. Kendisine ikinci 
defa bir güre~ teklif ettim. On bin lira 
illacaktı. Buna ral:'11len kabul etmedi. 

- öteki pehlivanları nasıl yendin? 

- Adak Halili adamakıllı, hem de 
sırtını yere getirerek yendim. Recep 
Bingalı, İzzeti de düşürdüm. Yendim. 
Bununla beraber Türk pehlivanlarını 

yenen yok gibiydi. O senelerde tstan -
bulda beynelmilel güre~ müsabakaları 
yapılır, dünyanın her tarafından yüz -
lerce pehlivan gelirdi. 

İri yapr\:, dağ vücutlu Türk pehli -
vanları hep kazanırlardr. 

- Ne kadar para alırdın? 
- Bir ay, bir buçuk ay zarfında on 

bin liradan fazla para kazandığım olur
du. O zaman güreşler bilhassa Rama
zan ayına tesadüf ettirilirdi. 

- Güreşler nerede yapılırdı? 
- Taksimde şimdi apartımanların 

lmlunduğu yerde ... Burada büyük bir 
çadır kurulur, yüksek dühuliye ile gi
rilirdi. O zaman güreşe Türkler çok 
ehemmiyet veriyorlardı. Binlerce hal -
kın içeri giremediği olurdu. 

Türkler beni çok severlerdi. Ziya-
fetten ziyafete götürürlerdi. izaz ve ik
ramda bulunurlardı. Çok gençtim. 
Kurtdereli ile güreştiğim sene 22 yaşın 
ela idim. 11 O kiloluk \•Ücudum vardı. 
Kurtdereli ise 125 kilo ağırlığında ve 
49 ya~mda idi. 

184 kiloluk Filiz Nurullilhı yere dü
§Ürmem pek enteresandı. Bir fırsat gel-

di, o koca gövdeyi yakalayıp yere vur iki tarafın karşılaşması yolunda orta • 

dum. da hiçbir mani bulunmamaktadır. H akenılerin dünkii top lanttsınaan bir görünil§ 
- Türk pehlivanlarından en kuvvet- Yalnız yeter ki. pehlivanlar, nasıl 

lisi kimdi o zaman? mertc;e meydan okuyorlarsa, ermeyda- 1 

- Koca Yusuf pehlivan. Hani şu k 1 k d 
nına çık:na rncvzuubahs o u.:_;en e 

Amerikada, dünyada sırttnı yere getir-
öyle mertçe hareket etmekten çekinmemediği pehlivan bırakmayan pehlivan .. 
sinler. 

Ben onun zamanında henüz on altı ya- -------------::---:-
şında idim. Bu itibarla güreş fırsatı el- Balkan devletleri 
vermedi. Şu muhakkak ki benim sırtımı E k -
yere getirecek olan yegane bu pehlivan r a n 1 
dı. Amerikadan gelirken vapurla batıp 

boğuldu. Bu şöhretin kayıbı için ağla - har b İye 1 er İ 
dım. 

- Kaç senedir güreşiyorsun? G el t= c ek ay bır 
- 27 senedir .. Dünyanın her tarafın içt ima VS.pacakl ar 

da boy ölçüştüm. Balkan nlnaşmasma dahil dört dev-
- Kaç kere yenildin.? letin (Türkiye, Yunanistan, Romanya 
- Sırtım yere gelerek yenilmedim. ve Yugoslavya) erkiınıharbiyeleri ge-

Ya koluma lırramp girdi, 'Yahut baık11 ı~ek ay IlUkreştc blr toplantı yapa-
sebeplerle oyun yarı kaldı. caklarc' t Toplantının sontcşrin irin-

- Kaç yaşındasın? deki kat 'ı günü yakında taayyün ede-
- 44 yaşındayım ve haia zindeyim. cektir. 

Kuvvetim yerindedir. Güreşi bırakma-
dım ve istanhula da ancak isimlerini i- Bu hususta Yunanistan harb Y<' nE'-

zarcti müsteşarı General Papadinas §İttiğim Türk pehlivanları ile güreşme-
ye geldim. demiştir ki: 

1stan.., ... i futbol hakemleri, dün Türk ı 
Spor kurumunun Vakıf handaki genel 
merkez bürosunda toplanmışlardır. Fe-

derasyon reisi Hamdi Emin ve fngilte
reden getirilen futbol başantrenörü Mis 

ter Buot'un da iştirak ettiği bu toplan
tıda Hamdi Emin sözü başantrenöre bı
raktığı zaman Mister Buot şunları söy
lemiştir.: 

- Ben buraya Türk futbolünün te· 
ıakkisine çalışmak üzere getirildim. Be 
nim bunu temin edebilmem ancak siz, 

hakemlerin elindedir. Maçların iyi ve 
fena oynanması yüzde elliden fazla ta
mamen hakemlerin elindedir. Ve bir 

milletin futbol seviyesi anrak hakemle
ridn mlikcmmeliyeti ile yüksek bir 

Lik maçBnrı için 
Yen· kura 
Bu akşam 
çel( ılıyor 

önüme her belene söylüyorum: Fakat "- Balkan antantına mensup dev- Birçoi< klüplerin itirazı ve milli kü-
bana çıkacak bir pehlivan yok galiba ki Jetlerin erkfı.nıharbiyelcri sonteşrin a- me işinin ortaya çıkması iizerine bozu· 

d k n ı lnn eski fikstürün yerine tanzım edilen mey an o u mu yor· ymdn Bükreşte toplanarak Balkan 
Peki. Tu·· k hl' lar n 1 yeni fil:stür irin klüp murahhasları bu - r pe ıvan ı ı nası devletlerinin müdafaa planları üzerin- :r 

b 1 un' akşam Futbol ajanlığında kur'a çeke -
u uyors · de konuşacaklardır. Bu toplantı Bal-
- Hepsinin sırtını yere getireceğim! kan sulhü bakımından büyük bir e - _c_e_k_le_r_d_ir_. ___________ _ 

dedim ya ben gene eski Çayayım. :ıvrey hemmiyeti haiz olacaktır.,, Ha 1 kan 81 lCI,, ,, 
dan okuyorum çıksınlar karşıma ... En 

iy grekoromen bilirim. Serbest güreş - l\1erkez Bankası müsabakaları bitti 
te de geri kalmam. Ha unttum ... Sizin Atina 19 - Balkan atıcılık müsaba -
pehlivanlardan çobanı Peştede görmüş- H isse 1 er i kal arı hitam bulmuştur. Balkan kupa -
tüm. Fevkalade vücutlu bir adam ve çok sı müsabakasında yüz kur§undan 89 

kuvvetli. Eğer vücudile mütenasip ola- yükseliyor unu isabet ettiren Romanya şampiyonu 
rak zekasını da işlettiyse dünyada şam- Stoyiç birinci olmuştur. 
piyon olur ve Tiirklenn eski namını ih- l ngiliz lirası bu~ün Yun:ın kralı kupası müsabakasını so 

dereceye çıkabilir. işte 
ki her şeyden evvel bak 
letmeği ve bilhassa sisle 
mağı kendime vazife b" • 
Hamdi Eminin riyasetin 

toplantıda verilen karar 
kemler her hafta pazartesi 
nakaşalı bir toplantı yapa 
şembe günleri de bir haf 
londa bir hafta açık saha 
re kültür fizik ve tatbikat 
ş;ıcaklardır. ilk ~aha idm• 
he günü. s:ıat 15 de Ta 
yapılacaktır. 

Diğer taraftan verilen b 
re de şimdiden sonra ma 
tayini doğrudan doğrtıY. 
tesi t;ırafrn an yııpılaca 

Futbol 
Geren hafta Sofyada 

kan futbol kupası kon 
dcrm>yonu namına gön 
Jınkem komitesi azasınd 
vazifesini b itirdikten 
müştür. 

Kongrenin birı::ok nı 
sonra verdiği netice şudur 

Yugoslavlar Balkan 
rına iştiı ak etmiyccekl 
rette bild ırmiş oldukl 
bakalar Yunanistan, B 
manya ve Türkiye a 
tır. 

ya ederdi. Peştcdeki güreşte Çoban 6 l 4 _ 6 İ 7 k Ur U Ş kurşundan 44 ünü isabet ettiren :Şulgar 
bütiin rakiplerini yenerdi. Yalnız dedim Kristoviç kazanmıştır. ===========:::::::;~ 

kara · 1 t ı·, Ey bu k"ld Bu sabah Borsaya Cumhuriyet Mer-ya sını ış e me ı. ger şe 1 e Dün Falerde bulunan İngiliz filosu larda Akdeniz filosu A 

937 senesindeki mUsa 
nistanda, 938 senesinde 
me7-'3ek yerimize P.oman 
!J:-38 de Romanya ve 940 
ristanda yapılacaktır. 

Yetiş·rse ob d··n d c k a kez bankası İngiliz lirası için 614-617 1 1 
Ç anı u ya a yene e • za.bitlcrile Yunan zabitleri aras~.nda da da bulunmuş ve Yunan 

dam yoktur. kuruş kıymet vermiştir .Bu fiyat 25 ey- müsabakalar yapılmıştır. Bu musabaka birinci çıkanlara hediyeli 
Son senelerde Türklerden dünyada lUldenberi, yani Jngiliz lirasının para·- ------------- ---;---------------. 

ismi anılan pehlivan yok ... Otuz sene mız için sabit kıymet olarak ele alındı· 
evvel Türk pehlivanlarının şanı, şöh - ğı zamandanberi en aşağı değeridir. Doktor Alınacakt reti, dünyayı tutmuştu • Borsada bu sabah Merkez bankası 

- Eski şöhretimizi almak için ne 
hisse senetleri evvel!ci günkü yiikrelme 

yapmalıyız? 
hareketine devam etmiş ve 95 liradan Askeri f abrikatar 

Umum müdürlüqün 
- Güreşçileri fevkalade himaye et -

meli. Bilhassa hükumetin himayesinde- muamele görmüştür. 
ki spor teşekkülleri lazımdır. Türkler 
her zaman kuvvetli, kudretli, dünyada 
şan verecek vücutta pehlivan yetiştir -
meye kabiliyetli bir millet. Türk anala
rı eskiden nasıl dev yapılı güreşçiler 

yetiştirdiler se yeni analar da yetişti

rebilir. Ancak eskiden olduğu ı;it-i hi
maye, halkın rağbeti lazım. Sizi temin 
ederim ki kısa bir zamanda Türkle:
dünyada birinciliği alacaklardır. 

Şunu bilhassa kaydetmek isterim: 
Başınızda büyük bir şefiniz var. Dünya 
yı hııyrette bırakan inkılfiplar yaptı. 

Biz Macarların da candan sevdiğimiz 

öndcrinizin sporu da himaye ettiğini 
işitiyoruz. Atatürkün rehberliğinde 

spor teşekküllerinizin büyük gayretler 
sarfet:nesi sizi güreşte dünya birincisi 
yapacaktır. Bunu söylemeyi bir vicdan 
borcu bılirim. 

Himaye, disiplinli çalışma, suiistimal 

den kaçınmak. dünya pchliva-nları Tür
kiyeden çıkacaktır. 

Bana tercümanlık eden Adil Poktim 

yorulmuştu. Kendisir.dcn bir su:ıl daha 

sormasını rica ettim: 

- Evli misin, bekar mı? 
- Evliyim, dört çocuğum vardır. 

Ankara civarında istih dam edi imek ;; .. "!!'::! bir doktor 

İsteklilerin ısliclalarile Umum Müdürlük Sıhhat Şubeai
ları. (2065) 

Pendik Belediyesi nde n : Dördünü de pehlivan yapacağım. 
Macar pehlivana teşekkür ettim. Ay- Belediyemiz smın içinde kemik, boynuz ve paçavralardl 

rılıyordum. Arkamdan türkçe: gününden 141111937 gününe kadar bir sene müddetle ve 

- Güle güle dedi. zuretiyle sablncaktır. Muh:ımmen kıy meli 150 liradır. 3/10/ 
Macar pehlivanı Adile macarca söy 24/101936 gününe kadar 21 gün müddetle açık arttırmaya , 

ledi. Bana da tercüme etti: Arttırmaya gir:nP!c İstiyenler o/0 7 ,5 muvakkat teminat ya 
- istanbula gele gide türkce öğren- b .. l b d l H dd" IA 1 ·· .. ld·· w •• t k w•_M 

• • A • uz gos errnc:{C mcc ur ur nr. a ı ayı :c goru •.ıqu a CJJIUIP 
mıştım. Hatta konuşuyordum. Fakat • .. •• IS d "h l d"l ı _,· ı·h ı d h l 
konuşmamaya, k"nuşmamaya unut _ cumartesı gunu saat e ı a e e ı e ccıuır. a c er a nıl!!-.ıPT 

tum. edilecektir. İstekliler ihale günü saat l 5 de Pendikte BelecliJe 

Ye k t a Ragıp Önen müteşekkil Daimi Encümene ve fazla izahat istiyenler h er,UO 

yasetine müracaat ebneleri ilan olunur. (2206). 



aşvekilin Izmirde 
. sözleri 

1Srt n&ı!ae (BOf taratı l ineltle) Dar samanda geniş ınJ]cy88ta isti • 
IOara VUl ~ .a,tedik- fade içhı harman maldnesi J&zımdır. 
balı ...._,~ llDl1Un! vill.Jet işle- Bunlan kooperatiflere aldıracağız. 
10ora-...... °" 1eni arazi. tahririn- Ufak arazi sahipleri birJeşere~ bunu 

:-INecı~varıcıa .. , tm iki milyon lira temin edecekler. Yeni Aletle yenı usul-
gi f&rkJıu hazinenin istediği ver- le çalıgmak JAzmıdır. )ı{akine llzmı
lnllafıııı vermek için 70 muallim dır. Bedeviyet hayatı asıl değildir. 

·· feda .__,_ k rah t 
:uYerek: ~ IAztmgeıcliğ'ini Çobana bakm, dağ bafJD.da ço_ a:. • 

- 'rabtt ben t:ır. Fakat medeni hayata gırJnce ış 
dcınişr mektebi..._____ ~,ır. Bu ha.vata gtrmeye mecbu-

bıı .. .?"· -ır--,ycr.uuw.u.,, 'jV!ja.& .r· k k o- ruz. Alacağımız tedbirlerle ço aza-
r ki: cevaben lam.et !namı demlş- nacak ve hazineye de yardım edecek
.. _ Biz bö siniz. Vatandaş çok kaz.anınca hazine
~ Yle bir mesele dol&yısile si de çok istifade eder. Devletin ya-
ill:vetı ere bir eey yapacak değiliz. pacak pek çok mUhiın işleri vardır ve 

1lltıat ~varidatı hakikaten azdır: onun ihtiyacı bUyilktilr. 
er kalryorere köte~erde sıkı§Dlış Çok istifadeli işler görüştü~, ya • 

için • F~t bız hayatı ucuz- kmda teşebbüslerde bulunaca.gım ve 
~\'ergi ve resimleri indir • kararıanmıman çok istifadeler göre-

Baeve~~' ceğiz, hepinize çok teşekkür ederim ... 
i \'e bunun merine tetkik- Başvekilimiz çok alkışlanmış ve ak-

tınittlr· duMUklarmı eöyle hulasa şam üzeri Bomovaya giderek Ziraat 
.. _ ~kadq · mektebi, UzUm ve haşarat enstitilleri· 

reıeıı b lar dinledim, halli li- ni gezmiştir. 
let tedbır~k mevzularda büyük ae,v•"" Manl••d• . 

fa kıs ert meyanında yapa.bile- İzmir 20 (Husust> - BaşVekil Is-
e~ IJnlar Vardır. Bunları tat- met tnÖnü bu sabah hUkQmet erkanı 

~~llaea.ğmı.,, ve halkın candan uğurlamaları ara-
Zlraa.t ha!ık bundan sonra valiye smda Manisaya hareket etti. 

., IÖılert ~ m\idirine cevap ve- Bahkeslrde 
t. ... _- ıc00~ ~yle bitirmiştir: Balıkesir, 20 (Husust> - Uç gUıı-
~. Bir tifler buna çare bulma- dür Ege havzasında tetkikler yapan :!_ kabiU~a gelip beraber çalış- Başvekil lsmet 1nönU bu akşam şeh
h:·""""'- ım 

1 
olnuyan bir millet ya- rimizde beklenmektedir. 

11 
lı>at haıttne e '7erip çalışmadık mı Başvekilimizin pamuk müstahsille
~~ ge',. ınız Yoktur. Mutlr1•a bir riyle temastan sonra nafıa vekili ile 
~ 'l'ek - ı B ~ <satışacaksmt?.. Başka birlikte Çanakkale - Trakya - stan-
~ ~re~~~· 

1 
Dava mühimdir.! bul tarikiyle Ankaraya dönmesi muh-l ~halledeceğiz. temeldir. 

Urkiye ve Sinek istilası 
ltalya 

!:"hd •eaa.ı htı ( 8tlftaralı l incüle) 
~reııııa 1'l'-a kanı olduğuna ve in. 
~ ilıtllllal datta bulunacağına 

l1ot ti: "-'7or. 
.. -.ırad 

;::ıe bJr ~~rı.nuzcıan birçoğu 

(Baş tarafı 1 incide) 

iJerlemektedir. Maamafih bu sineklerin 
piştarlan Şişli tramvaylarile tramvay 
yolunu takiben şehrin her tarafına çok 
tan yayılmıılardır. 

Belediyede çöp itile meşgul olan ma
kamlann bu itte gösterdikleri "Jiya
ka t !,, halk kadar Vali Muhiddin Üs· 

tündağı da sinirlendirmittir. Sinekler 
Vali konağını da itıal ettikleri için biz 
zat kendisi de hemdert olan ve mesele· 

. HABER - :Aqam po111a1r 
, ., 

Çocuk tetklkDerı: Balta görmemiş 
ormanların 

Kraliçesi Çocuklar 
Bir banka kAtlblle ••} •• .,._ 

• • 
nıçın 

~=!!e~~,endl gu up aglarlar? 
Y!.':: :n mtız.evt kadmıınamk Az gülen ve ağlıyan çocuklar hayatta 
~· sanşın ::.:ı ~~1~aşı:;a~~ kendi vc:ı_ğ_ıarile kavrul mayi severler' 
Vıyoletin vazifesi dünyanın en beye- ÇOk QUIÜp ağlayanlar Sa aksine 
can verict i§lerinden biridir. Bu kız 
İngilizlerin Giyana müstemlekesinde 
güneş altında en yabani ormanm 
taçsız kraliçesidir. · 

O civarda bulunan gerek kendi ır
kından, gerekse siyahlardan herkese 
hakimdir. O yaman bir tüccar, cesur 
bir k!şif, usta bir doktor ve hasta. ba
kıcıdır. Dünyanın en yüksek şelalesi 

olan Kaiteur şelalelerini seyyahların 
gidip görmesini imkan dahiline sok
muştur. 

Yaptığı işleri başarabilecek pek az 
erkek vardır. 

Bütün bunlar sergüzeşt seven Mak 
Türk adlı bir lrtandalmın (Jorjtavn) 
şehrine gitmesiyle başlamıştır. Bu a
dam. güneşten yanıp kavrulınUŞ bitkin 
ve sıtmadan hara.P olmuş, açlıktan öl
mek Uzere bir haldeydi. Elbiseleri liy
me liyme olmuştu. Fakat, arkasından 
yürüyen yarı yabani ha.malları kilçUk 
bir servet teşkil eden altm tqıyor
lardı. 

Küçük çocukların durup bir münasebeti olduğu anlatılnuJtır. Ço 
bağmp çağmnası, bir şey söylemek cuk konuşmak bilgisini ne kadar iler • 
istemesinden ileri gelir. Henüz konut· letirse, vaziyetleri ve bunlann komik 
mağı öğrenemıi.yen çocuk gülmek ya - cihetlerini o derece fazla anJam1ktadsr• 
but ağlamakla en iptidai ifade tekille • Ruhi (psikolojik) tecrilbeler bakı • 
rinden birini kullanır. mından zekinm bu teheyyüç halleıile 

Yavrular umumiyetle hayattan mem hiçbir münasebeti yoktur. Hatta bu te
nunduFlar. Çocuk vasati olarak günün heyyüç halleri tecrübeye tabi tutulan 
ancak 36 dakikasını ~ğlamakla geçirir. çocuğun tipi ile 0 kadar münasebetli· 
En çok gülen ve en az ağlayan çocuk dir ki, çocuğun ileride ne karakter ft 
hakikaten tatilidir, çünkü hayatta sos tabiatte bir tahsiyet olacağım baldb • 
yal bir adam olur ve herkesle gayet iyi te yakın bir surette tayin etmek kabil· 
geçinir. Fakat çocuklann ekserisi hayat d' ır. 
hakkındaki telakkilerinde filozofça dav 
ranırlar ve günün 96 dakikasını gülüm Mesela ge::ıç nikbin tepesiüstU dilt-

tUğü zaman bile güler halbuki ileride 
aemek, kahkaha atmak yahut da neteli 
sesler çıkarmakla geçirirler. bedbin olacak çocuk düşünce yüksek 

Bütün bu hakikatlep Kolumbiya il- sesle ağlar ve kendisine dikkat edilme
sini ister. 

niversitesi, çocuk inkipfı enstitüsün • 
den doktor Katerin W. Brackett "ço - Çocuğun ahlik ve karakteristiklerl 

bir sene için hep ayni şekilde kalmak
cuklann mektep çağından önceki günle 
rinde gülüp ağlamaları,, adlı kitabında tadır. Bundan sonra değişir. Bir yaşın• 
anlatmaktadır. Doktor enstitü&~ vü- dan sonra çocuk daha az ağ\ar ve daha 
cuda getirdili huaQ91 bir milplıede mil· çok güler. 
eaaeaeainde minidk çocuktan usun u- Aflayrp gülmenin aıkhğında cins me
zadıya tetkik etmek ıuretile bu netice· selesinin hiç tesiri yoktur. Çünkü ya• 

ren valimiz sinek ve çöp meselesinin . lere vamuıtır. prfan tecrübelerde kızlar da, erkek ço-
hallile bizzat meşgul olmak lüzumunu il&.·. Yemek, içmek d'yumak gibi gündelik cuklar gibi netice vermişlerdir. Yaşlan 

lar e hau•de buı lik filhakika bir me. 
bi •. Bir defi lllldutunu söylUyor. 
rij~ Ifaret bile§ik.~ik. Olacağına küçllk 
Ilı en her §ey 

1
rorUimemektedir. Gö. nin hergün gazetelerde akislerini gö -

ha lltlak suret~ 11~il~renin inhisar ve 
fh kalınak ,_ hakimiyet prensibine 

l •-ı -.stedi&: • i d' til -c Yanı &•nt ma e ıyor. 
l terenin §a nk kuV\'etinin artması in. 
~da l'aZf r ta ve imparatorluk yo. 
~--Utiza Yeti tahkim etmesini bil. 

görmU§tür. dokuz yaşında gUzel bir kız buldu. vazifelerde disiplin ne kadar sıkı tutu- daha çok ilerlemi§ olan çocukların-erkek 
Evvelki gün belediyenin makine şu· ı' s:viştiler ve Viyolet Madam Mak tursa çocuğun hayattan o kadar mem· ve kız çocuklar-kendi cinslerinin '1"1P. 

besi ve temizlik itleri gibi iki mühim Türk oldu. nun olduğu pek agikir bir surette gö- larında bulundukları zamanlarda daha 
gubesinin birden müdürlüklerini nefsin İki sene sonra Mak Ttırk sıtmadan rillmü§tür. çok güldükleri görülmüştür. Hatta bu 
de cemeden zatla konuşan Vali Muhid· öldü. Yirmi yaşında dul kalan Vlyo- Erkek çocukların erkek olarak yetiş· tavn !ıareket yıkanmak, yemek yahat 
din Ustündağ bu itin birin evvel halle- Iealt orm~lard~ft~~~~ç yerli hamalla meleri iıteniyorsa kızlardan ayn bil - giyinmek gibi gündelik itlerde bile hep 

ltaJyan 111 etınektedir.,, 

dil 
. . .._;.tir· Y nız .......,ına CWUU9 ı. yiltUlmeleri Jizrmgeldiği neticesine va • ayni neticeyi vermi•tir. 

mesını emre~ . Adaml -'-l ·b· tozı :ır arma 7A::.l1 r gı ı acı ar ve nlmııtır. Doktor Brakett'in tuttuğu H 11u 1 ı k d b. uuıııa o ara ene ılir ki çocuk l-

~ill•e harici siyaseti tetkik kon 
~ Profeaa tt... '1l il k r Pace tarafmdan 
"'l': 0 talar tebarüz ettirilmiş. .. 
h. ... - 'le A ~llfıdeı: ne belli başlı hal yola 

>\ ~d ltalyan köleliğini, ltal. 
'9eg bir ı.:11izden münakaşa kabul et. 
"'-ttaı 

1 
kiınlyet verecek bir harp 

Duyduğumuza göre bu konutma tid
detli olmug ve Vali bu işin devam §ek
Jinden hiç de memnun olmadığını eğer 

bu vaziyet böyle devam ederse çöpleri 
tekrar denize döktüreceğini kat'i bir 
lisanla bildirmiştir. 

ll,:d' larıp atmaktır.,, !' >'O)Ja an sonra Akdenlzde harbin Bu ihtar üzerine temizlik işleri mil· 
•ıt, ?da olabileceği izah edilmiş. dürü Validen son bir tecrübe için kil _ 

ifa çük bir mühlet rica etmiı ve bu tecril-
..... , ~den birisi, bilahare Akde. bede de muvaffak olunmazsa Valinin 
-._ı.tİı değişmek üzere, İtalya. istediği ıeyin yapılabileceğini söylemi§ 
... •l11t ~reye yardım etmesi şeklin. tir. 
~bit ha llgiltereye karp muzaffera. Temizlik igleri müdürünün son ola _ 

ita l P olması ihtimali de vardır, rak yapmak istediği tecrübe Mecidiyc
.\kde111 ~in olmak üzere, yahut - kC:lyiinün ilerisindeki dereye ççöpleri 
tf:tıe .: 1ekı mevkiinin tanınması şar. dökmek ve hergiln üzerini toprakla ört 
dttlet ktl talyanm mtldahalesiyle bir mek şeklinde olacaktır. 

n.ha 11leal isyan eder • .,, -------------
taaa koıa 80nra "İngiltereye haf lıbk.. it 1 d ğ 
ler,, ~Yea ayrılabilecek memleket. 8 f8 0 Umu 

... tdllınektedir. teşvik ediyor 
la btrı~IA Tftrldye ve Ymıantstan. Ama netice 
:- lllilletı Arap memleketleri vardır. aıaınıvor 
'-ttııııe erin maddt menfaatlerinin B ki 1 k . ind tahsil Oldııır.....lll'fn ınenfaatlerivle mii..+-ek e r ı vcrgıs en edilmiş ta 4i .. 11 ki " !i'"""'.. olan bizim paramızla yedi milyon 
htları11 lll8e iJeri stlremez. An. liranm hemen hepsini İtalyan hU

uıun 01 \l'e anlaşmalann ömriiniln 
j,.· lllas

1 
k4meti 1 mart 1935 denberi evlenme 

~ın nı.,. .. , ve emniyette balannuun 
hl 

1 
- aatı ı ve doğum primi olarak dafıtmıı;ıtır. 

r e "' er n tam ve emin surette ~ ltı "-1 lizımdır. Evlenen 10958 çüt kan kocaya Mu-
hı .. Yanın h solini tarafından çekler verilmiş ve 

ll~r, ru i ve iktısadt uygun. 
Ya d08°lduğu bu memleketler için bunlann ekserisi bizzat giderek para. 

"e kadar tluğu lngiliz dostluğundan YI başvekilin elinden almışlardır 
t,· ltaıy daha iyi olabilir. Diğer taraftan 50.177 babaya kalaba
ır tııUJttıa a, Yunanistandan gelecek bk aile sahipleri olduklan için para 

~ ;:,.":. re\l'ŞekJik işaretini ve mükafatı verilmiştir. Fakat doğum 
a• ~llra 'r . lh.~~diil r.aptın. lan teşvik için yapılan bütün gayret-

~' ataı Urkıyen:n yersiz şüph•le. len ntm• •ti• gbeti umumi 
lllaf. .. ~ası_nı memnuniyetle karşı. harptenberi eksilmektedir. Şimdi bu 

--..raır._ nisbet binde 23 tür. 

a.ğzı yakan içkiler içirdi. Yerliler bu statistiklere göre kızlar erkeklerle be· çin gülmek yahut ağlamak, bir mııha. 
sayede hastalıktan kurtuldular. Kadı- raber bulunduktan zaman daha çok ag· - b k ~i 
na. Tanrı gibi tapmaya başladılar. O- ere ve mü aleme vasıtası olduğu içfa 
rada kocasının ticaretine devam etti. Jamaktadırlar. Kızlar kendi aralarında bu karakteristik noktalar çocu 

Viyolet tam mana.siyle yabani olan oynarlarsa zamanlan gürültüsüz ve pa- "müstakbel bir yurttaı,, sıfatile D 
tırdısız geçer. h bu yerlerde kadınlık işvesini bir an bi- ayatın daha karmakarrtık vaziyetld 

le bırakmadı. Daima makiyajım ve Yapılan tecrübelerde gütmenin lisan- ne ne suretJe icabet edeceği baklanda 
dudak boyasilll kullandı. la, daha doğrusu konuşmakla çok sıkı bir fikir verir. 

~ru~m~m~~~~d~-J~a~p~o=n~y=a~d~a~k~a-d~ı-n-+~B~u~z~d~o;l~a~b-ı_n_a--IO_z_u_m_ 
iş yaratmak istedi; şubeler vücuda. ge 
tirdi ve memleketin içini seyyahlara meselesi kalmadı 
açmak için projeler yapmağa vakit Japonya asırlardanberi bir 'erkek KAQıt torbalar 
buldu. memleketi,, olarak tanınmış olmakla bu iŞi görecek 

Nihayet şelalelere giden seyyah sa· beraber ceza kanunundi yapılmak is- Vıyana gıda enstitUsil direktöril 
yısı 0 kadar çoğaldı ki, Britanyanm tenen tadilat projesi kabul edi'diğı Dr. Çadek et, tereyağı gibi bozulan 
Giyana hUkftmeti bu işi ele almaya gıda maddelerini uzun zaman mtl· 

Se ah t . 
1 

takdirde artık bu sıfatını kaybede-karar verdi. Y a ış erini teşkilat- kemmel bir halde tutacak bir cins kl 
landırmıya koyuldular. Fakat, 11Pata- cektir. Sabık adliye nazırı M.at.sukisi ğıt torbalar icat ettiğini söylemekte-
ro kraliçesini" de haşm.etıO. Britan~ Koyama'nın başkanlığı altında top- dir. 
krallığı hilktlnıetinin resmt ajanlığın,. lan.makta olan komisyon hazırladığı Küçücük bir frijider gibi olan bıı 
tayin ettiler. projede bundan böyle karısının mu yeni kağıt torbalara dair doktor 

Bu senenin ba.Şında. genç kadın ar- vafakati olmaksızın evinde odalık. tafsilat vermemektedir. tht:!ra bera
tık bir tatil de,-resine hak kamnmış lar buludurmağı bir suç sayarak bu . tmı almış olan doktor büyük bir gm. 
oldugu" na karal' verdi. İzni çıkmca dos lilik içinde torbalan imal ettirmekte-

't . nun boşanmak için bir sebep teşkı! 
doğru Nevyorka gı tı. Orada göklere edebileceğini ileriye ııürmektedir. dir. Bunlar yakınlarda piyasaya çı· 
kafa. tutan binalar arasında dört ay kacaktır. 
başdöndürticil bir hayat sürdü. Yenı proje Japonyanın asrile,meğ•• ---;;:;--=-----:------

İzni bitince Nevyorktan bir seyyah başladığındanberi kadın hukuku ha Kırlangıçların 
gemisiyle Giyanay~ hareket etti. Ge- krmından ileriye attığı adımların e., donmamaları IÇIO 
mide ayni yerde b r memuriyete git- müterakkisi olacaktır Fakat evlerin- Orta Avrupada çok şidetli şoğak 
mekte olan ){öeyö J. R. Gill adlı bir de birçok odalık buİundurmak ken tar yUzünden Almanya, Avusturya 
tngilizle tanıştılar. Seviştiler ve ge- dileri için pek hoş bir adet teşkil edeı• ve Yugoslavyadan Venediğe trenle 
çenlerde Jorjtavnda evlendiler. Madam zengin ve asil sınıflar bu projeye kar- binlerce kırlangıç taşınmıştır. Bun
Viyolet ormanlar kraliçesi vazifesine şı şiddetli itirazlarda bulunmakta . ların kışlık göçlerini yaparken Alp 
dev~ edeceğ.ini kat'iyetle söylemek- dırlar.. dağları geçitlerinde donmalarından 
tedir. Mösyö Gill ise vaizfesinden kat- Nikahlı kadınların odalıklardan k.orku'm~ştur. lki bin kırlangıç Ber-
iyyen aynlmak is~memektedir. hiç hoşlanmamaları gayet tabi: bir hnden V.ayanaya tayyare ile götürtH. 

Hem de nıenıurıyeti nedir biliyor müştür. Bunlar cenuba doğru UÇntL. 

musunuz
"· Bu çok zengin ''e dilnyanm keyfi;tet olduğundan Japon kadınları 1 1 _-arına sa ,verilmeden evet karınca 

en hey----11 vazifesine sahip kadmm büyük bir sevinçle beklemektedirler. tas Y~ ecw.u J mur ı ve böceklerle beslen ... ; .. 1 

kocur bir baIJka katibidir. dir. ~er• 
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Hatıralarını anlatan: Alman korsan gemisi "Deniz kartalı" nın süvarisi 
ı<.ont Fclik8 fon I.mkner Habralarını anlatan : EFDA'b TALAT -233-
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Esrarengiz evde henüz kesilmiş bir 
insan parmağı görilnce herife bir yumruk 

Es at 
işi 

Bey haber alıncaya kadS 
geciktirnıeğe çalıştını 

sa vurup dışarı fırladım 
- Yavrum, diye mırıldandım, bu-ı - Ah Navge, bilmiş olsaydım hi~ 

ruı pek emin bir yere benz.e.miyor. içeri girer miydinı? cevabını veriyor
G&ünU aç da kendini böyle sandık- dum. 
!ardan birisinin içine kapatmamaya Bir ıslık sesi işitildi ve bir süvari 
gayret et! ne dört yaya adam bizi ar~yarak koş-

Bereket versin ki yumruklarım mıya başladılar. Bunlar bizi geldiği

var ve bunlardan istifa.deyi bana A- rniz yoldan kaçacak zannederek o ta· 
vustraıyalılar öğretmiş oldular. rafa sapmışlardı. Lflkin biz bir kere 

Herif elinde bir metro ile aşağı evi gestiktcn sonra aksi cihete doğru 
indi. Hem konuşuyor, hem de kolu- koşnuya başlamıştık. 

mun ölçilsUnü alıyordu. Garip hare • Urun bir kavis çizdikten sonra Ho
ketler yapıyor, aşağıdan yukarıya noluluya geldik. Başıma geleni bir 
doğru ölçilyordu. Ceketimi kollarımın polis memuruna anlattım. Omuzlan
serbestisinl ihlll edecek derecede m kaldırmakla iktifa etti. Honoluluda 
yukan kaldırarak belimi ölçtü. Son- tayfalar sık sık kaybolurla.rmış ve bu 
ra ziyanın Wi gelmediğinl ileri süre- haydutları ele geçirmek için hususi 
rek arkamı kapıya döndUrdU. Bu es- teşkiltt kurulması icap edermiş. Ser
nada kapının dışarsmda kum gıc••. gUzeştimizi sUvarlye anlattığımız za
dadı: Demek ki dışarda birisi vardı. man: 

O sırada masanın öte tarafında yer - Oh olsun dedi. Ne vardı gidip 
lere atılmış birgok gemici palaspara- Allahın bu belilı yerlerinde yalnız 

. lan gördüm. Demek ki benden evvel ba§ımza dolaşacak? 

buraya gelmiş birçok gemiciler var- Diğer arkadaşlş.rla söz birliği ede-
dı. rek gelecek pazar tatilinden bilistif a-

Herif mütemadiyen ölçü alıyordu. de gidip hep birlikte esrarengiz köş· 
Bir aralık bel kayışımı çıkararak Uzc. kil zapt.etmeyi kararlaştırdık. Ve pll
rinde takılı bulunan bıçak kını ile nımı.z için mütenevvi silAhlar da ha-

- Peki ağabey! 
- Bir dakika kaybetme. SC'>nra bir 

faydas; dokunmaz haydi aslanım r 
- Ben gidiyorum. Fakat bunlar da 

§İmdi hareket edecekler. 
- Senin onlar hareket etmeden evvel 

Sirkecide bulunman lazım. 
- Allahaısmarladık. 

Saip, biı- eski tulumbacıdan daha bas· 
km bir halde yokuştan aşağı vurdu ve 
-:!erhal gözden kayboldu. Bu muhavere
miz kimsenin nazan dikaktini celbetme 1 
mişti. Snip gittikten sonra dU~ündüm: J 

- Acaba çocuk yetişebilecek mi ? 
V c derhal karar verdim: 
- Ne yapıp, ne edip kamyonların 

nıümkiln c;Jduğu kadar geç hareket 
etmesine çalışmalıyım. Hiç olmaT.Sa E
aat bey bunlar hareket etmeden itten 
h:ıberd:\r edilmiş bulunsun. 

Esat beye vakit kazandırmak için ne 
yapmal:? Elden gelen her §eyif 

Kamyonun arkasında çalı~n baKa
vuş Rayta gittim: 

- Baıçavuıf Daha vakit var mı? 
- Ne bileyim ben, Allah belbını 

venin. Biter tükenir ıey değil ki .. 
Yirmi dakikadan beri yağmur altın· 

da çalışan Rayt hayli ıinirll idi. Bililti
zam sordum. 

birlikte masa.nm üzerine fırlattı. La- zırladık ama. cuma gilnU karantina =============== 
kin bıçak kınında değildi. Kendi ken- emri geldi. Şehirde sari bir hastalık 
dhne: zuh(lr etmiş olduğundan mürettebat -

- Daha bir saat evvel ahçıya pa- tan hiç birisinin dıganya çıkmasına 
tat.es soya.ken yardım etm~tim. Sa- müsaade edilmedi. Bu köşkün ve ga
km bJçe.iımı geminin mutf ağmda bı- rip sahibinin de esrarı benim için 
rakmı§ olmıyayım? halledilmemiş bir halde kaldı, gitti. 

Geri ~önerken pencerenin kıyısın- Bıçağnna gelince onu hakikaten 
da boş ş~eler arasında korkunç bir mutfakta unutmuş ve dönüşte raf U
~ p~ - ~maen lumım. bUS zerinde W\'Di'Qftum. 
kesildi: Henüz yeni kesilmiş ve iU.e- Herif her şeyi mükemmelen hazır. 
rinde bfr deri parçası sarkan kanlı lamrştı. İkimizden en zayıfımız olan 
bir insan baş parmağı... Navge pastası ile meşguldil. Bir kere 

Bu sırada herif pantalonumu çö- benim ~şiın bitirildikten sonra sıra 
.zflyordu. Eğer pantalonumu çozup Navgeye gelecekti. 
de bunu ayağıma dolaştmrsa knnıl- Bu sırada bir ellm tecrübe daha ge· 
f· "'••uyacak bir hnl,. ""<'lccektim. Bir çirmekliğim mukaddermiş. ~mide 
l ·roe kendimi kurtn.rdım, masadan OgUst isimli bir arkadaşım vardı. Be
stit kutusu ve bel kayışnnı kaptnn raberce gemiyi ve gemideki esaret ha 
ve sağ elimle herife nefis bir direkt yatını terkederek başlıbaşımıza bir i
yerl~tirdim. Sonra göz açrp kapayın- şe girişmeyi kurduk. Niyetimiz bn
caya kadar b'"ır tekmede kapıyı par- lıkçılık etnı'?1'.' '. ~"lrlc avlamak kolay
çalamış ve avazını çıktığı kadar: , dı ru:r-: rt'epsın~ •. fÇ~:~tu. Vankoverde 

- Navge, Navge. Diye bağırara vanı ı ~edı"kadar dünyanın hiçbir yerin· 
dqa.n fll'la.mıştmı.. .,ev" ... v uwık bol olamaz. Sandaldan maa-

Refikim pastasını geveliye geveli- da bir tüfeğe de ihtiyacımız vardı. 
ye: ÇünkU münavebe ile hem balıkçılık, 

- Ne var, ne oluyor? diye koşarak hem de avcılık etmek istiyorduk. 
geldi. Kendisini kolundan yakaladım Bir otelci bize Roşoz dağları hak
ve şeker.kamışı tarlasında koşma.ya kında birçok efsaneler anlatmış, ayni 
başladık. zamanda Vinçster sisteminde on iki 

Navge mütemadiyen: ateşli bir tilfenk de göstermieti. Bir 
- Yahu ne oldu? Söylesene .. deyip milddet bu tilfeği satmalarak gemide 

duruyor, ben ise: sakladık. Geceleri baş tarafta bir as-1 
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"Artık yazamıyorum. Takatim kal-1 
madı. Söylemek istediklerimi anladın, 
değil mi? Ne derece hüsnüniyetle ko
nuştuğumu görüyorsun. Söyledikleri
mi hulA.sa edeyim. Ben senin rakibin, 
ha.smı11 değilim, bilakis dostunum, 
mUtteftkinim! Bundan memnun olu
yorsun, §tiphe yok! Memnuniyetini 
buradan hissediyorum. Şu Enis de ya
man . sılam! Böyle düşünüyorsun her 
halde ... İtiraf et k:i, seni şn~ırttım. 
Ve ben, hakikaten dostluk nedir bi
lir kimselerdenim ! Neylersin? Haya
tı, daha modern bir zaviyeden görmek 
llzmı ! 1nsan, başkalarını düşünme
den önce kendini dUşilruneli ! Fakat 
siz de hani, cemiyetin vazettiği o beş 
para etmez kanunlann ananelerin 
fevkindesiniz. .. İkiniz de fcvkindesi
niz! inşallah iyi olayım, artık insan 
arasına karışayım, sımnızı meydana. 

vurmak için hiçbir sebep kalmıyacak
tır. Evet, hayatın çapraşık düğümle
rini niçin çözmemeli? Niçin azap çek
meli? Ben, bunun böyle olmasını isti
yorum ... Söylüyorum işte: Milthiş a
damım ben ... Öyle değil mi, Muradcı
ğım ? .. Gözlerinden öperim ... Söyledik
lerimi biltün samimiyetimle, olduğu 

gibi anlamanm yoluna bak!,, 
İsmet, nihayet gözlerini Murada 

doğru kaldırdı. İlham, düşünce dolu 
bakışlar ... Sanki kadıncağız, pek uzak 
b'r alemden geliyor. Bir viı.hy alemin
den ... İnsanlığın fevkindeki bir kai
nattan! Gözlerinde ziya huzmeleri do
ht ... Sanki kafirdi ve yeni bir dinin 
nuruna kavuştu ... 

Murad, bunu anlayınca .. 
- Ya ... gördUn mü? - Demek ccsa

rct'ni gösterdi. 
İsmet, tasdik etmek manasında ba-

ına llmbanın titrek ziyası altında tü
f eğin hem pulannı siliyor, hem de 
kendi kendimize birçok projeler ya
pıyorduk. 

Nihayet Modvin köyUnUn balıkçı 

kayıklarından birisini ele geçirerek 
balıkçılık etmeye karar verdik. Gece· 
yi bu köyde ge~irdik ve ertesi "1Dl1 
sahilden bir kayığın palamarlarını 

ÇÖ1.ere.k denize açıldık. Bu sırada sa
hilden bizi görmüşler, peşiııüze dUr· 
mUglerdi. Hatıl bir aralık bize tU
fek ategi de açtılar ama o aralık rU:r.
glr çıkmış olduğundan yelkeni açtık 
ve yola düzüldilk. 

Bütün gece Siti istikametinde yol 
aldık. Yolda bir Alınan yelkenlisine 
tesadüf ederek ekmekle bir miktar 
bisküit tedarik edebildik. Alman ge • 
misinden bir miktar da beyaz boya 
sa tmalmıştık. 

Sitlde sandalımızı beyaza boyadık· 
tan sonra balıkçılığa b~ladık. Llkin 
tarlakuşu ruhumuz bizi bir noktada 

sebat ettirmiyordu. Bir müddet sonra 
balıkçılıktan usanarak sandalı Mod • 
vile getirip bırakmıya karar verdik ve 
işte bu nedamet hissine tebaan yap
tığımız fenalığı tamire teşebbUsUmtız 
esnasında yakalandık ve mahkemeye 
sevkedildik. 

(Deoomı var) 

şmı eğdi. İtimat ifade eder bir tarma. 
kadın, erkeğe elini uzattı. Lakin hiç 
bir söz söylemedi. 

- Seni yalnız bırakayım mı, cicim? 
İhtimal, kendi kendini düşünmek ar
zusunu duyuyorsundur. Anlıyorum, o
kuduğun satırlar, bütün düşUnceleri
nl alt Ust etti. 

İsmet, b~ıyla bir "evet" işareti da
ha. yaptı. Enisin eliyle yaztlınış olan 
bu mektubu, dudaklarına bastırıyor
du. 

- Ben evime dönüyorum. Ne :r.a
man istersen bana telefon et. Emrine 
hazırım. Nasıl dilersen öyle yaparım. 
Yahut da hizmetçi ile bana bir iki 
cümle söylet kendin telefon etmek is
temezsen ... Daha Uç gün İstanbulda
sm, değ'l mi? 

- Evet. 
- Seni tekrar görebilir miyim? Bu 1 

ümidim kınlmasın bari! 
- Muratçığım! Sana çok azap 

verdiğimin farkmdayım. j 
- Bir üzüntün de ben olmıyayım 1 

bari... Mesele senin azap çekmemen ... 1 
' Ancak bu beni teselli edebilir .. Şim- 1 di artık biraz sükun içinde ve ser-. 

bcst kal ... Varsın "O" sana yolunu 
göstersin, seni sevk ve idare etsin... 1 

- Bir.nd kamyona kaç kiti bindi~i· 
ni saydın mı? 
Çavu~ müthiş bir küfilr savurarak 

~a~ırdı: 

- Bu cenabetleri bize sayı ile mi 
verdiler ki ben de sayacağım. 

- Saymak lazım. 
- Uzımsa sen say. 
- Beni alakadar etmez. Seni eder. 

Çünkü muhafazalarından sen mea'ulsün 
Yüzüme hırslı hırslı baktı: 
- Eksliecek şikar matalar olmadık· 

ları belli .. Ne sayayım? 
- Nereden belli 1 
- Suratlanndan da, memleketlerini 

bırakıp kaçışlarından da. 
- Sen onu bırak da bir say bakalım 1 

Belki miralayın soracağı tutar. 
Maksadım başçavuşu oyalamak, kam 

yonların hareketini mümkün mertebe 
tehir ettirmekti. İngiliz ba§çavuıu son 
sözümü çok makul bulmuş olacaktı. 

Ba§ını satladı: 
- Madem öyle, gel beraber sayalım. 
İkimiz beraber karşıdaki dolmu§ kam 

yonun önüne gittik. Perdeyi kaldırarak 
ikimiz de saymağa başladık. Rayt yük
sek sesle: 

- On dört 1 dedi. 
Hakikaten on dört idi. Fakat ben va-

kit geçirmek bahanesile: 
- Ben on beı saydım. 
- Olamaz on dört. 
- Tekrar sayalım. 

- Sayalım. 
Tekrar saymağa batladık. Bu sefer 

ben de on dört buldum. Biz birinci 
kamyonu uyarken diğerinde tahmilat 
durmuı. bi& liakal yedi aekis dakkia 
kazanm1ştılt. Tekrar Krokerin kapısına 
gelerek içeri baktım. Kapının arkasında 
ancak bir iki kiti gelmişti. Onlar da 
soğuktan titreşerek biran evvel arkadaş 
)arının yanma iltihak etmek istiyor • 
lardı. Bu sırada Ballarla Bcnet yanıma 
geldiler. Ballar sordu: 

- Hazır mıyız? 

- öyle gibi bir şey ... Uç kişi kaldı. 
- O halde vakit geçirmeyin, genç 

kalıyoruz. 

Cevap verdim: 
- Kamyonlara kaçar k;şi koyduğu

muzu bir kere saymağa Jil'nım gördüm. 
Başçavu§la bu işi de yaptık. 

- Kaç kişi var. 
- 34 ... 
- Kalan? 
-Yok! 
- Haydi öyleyse hareket edelim. 
Balların bu emri Uzerine baıçavuş 

Raytın yanına koştum. O ikinci kamyo
nun sayınu ile meşguldü. 

- Çabuk hareket ediyoruz. 

Enisin mektubunu kastediyordu.
1 Kadın, Muradm bu mektubu kendi

sinden alacağını sandı ve korkarak, 
hırsızlama, mektubu yastığın arka
sına sakladı. 

••• 
Firde\'S, ayaklarının ucuna basarak 

içer girdi. Perdeleri açtı, pancurla· 
n itti. Sönük bir glln, odayı aydın· 
lattı. 

- İyi uyudunuz mu, ktiçilk bey? ... 
Saat onu geçti ... Kaçta kaldırmam 18 . 
zım olduğunu söylememiştiniz ama 
bu kadar fazla uyumadığınızı bildi
ğim için, merak edip bakmıya gcld m 
Uyandırdığıma kusur mu ettim, kU
çilk bey!. 
- ... 
Yatak, diva.nm üzerinde birtakım 

örtüler... İçinde bir adamın uyuduğu 
muhakkak... Ltlkin hiçbir cevap gel
medi. 

- Hava, dilnkiinden f'-'l"a... p.,ı,.,r 

da gPle-nedl bir tiirlli ... Bu nasıl :ey. 
bilmem ki, kilçük bey .. . 

Gene slikilt ... 
Firdevs, küçilk beyin "ı.ş1 ucuna, 

kadar yU.rU.mck cesaretini gösterdi. . 
- ~ .. Küçük bey evde yatmamı§ .•• 1 

- Patlamadın ya? 
- Ben patlamadım, ama. 

patlıyor. Hareket emri verdi. 
- Sen şunun mupmbasın.ı 1" 
Başçavuş koıa koşa diğer 

önüne gitti. Saate baktım. gaf' 
arasında yirmi dakika kazanrrııtd" 
hm fikrim hep Saipde .. 

- Acaba polis mUdürlUğUne 
mi? Esat beyi gördü mü? dit' 
kendimi yiyorum. ~ 

Başçavuş Rayt kapının önU~ 
ci kamyona geri kalan dört ,_ 
dirmekle meşguldü. Kolonel, •' 
rini verdiği iç.in ne yapacağını_... 
vaziyette idi. Kamyonun arkaSW-
ran bu aon firariler, benizleri 
soğuktan çeneleri biribirlerine 
nöbet bekleşiyorlardı. Hcpainitl 
bir vabul ve paketler vardı. 
da yanlarında ayrıca bir evrak 
taşıyorlardı. Bunların içinde, P' 
nün yakasım bumuna kadar çe 
lan eski polis müdürü Tahsin 
çarptı. Kolunda büyücek bir e 
tası vardı. En arkada sırasını 
du. 
Başçavuş Rayt yağmur 

karanlık içinde saatlerce uğra . 
oldukça sinirlenmi;: ve işin 
mutadı hilafına olarak göstere 
te olduğu nezaketi bırakrnıttl
hem mırıldanıyor, hem de önUrı' 
herifi omuzundan veya kolların 
tarak çok kuvvetli kollarile 
Ve kamyonun içine adeta saVU 

Ben bu hali biraz öteden seyr 
hazan içimin sızladığını duy~,#i 
Şu karşımda bir İngiliz askert 
karetine boyun bükerek ses Ç~ 
bir koyun veya domuz gibi 8 

içine fırlatılan ıu insanların ço~ 
bir geçmi§te memleketin mulc~~ı 
na hakim olmuş, mevki ve iko-> 
kimselerdi. Bugün bir köpek rıı0 

si yapılmasına l!yık görülen o 
bu vaziyeti kendi akılsızhklaril:a: 
ahl~kınzhklarile ihzar etmişterur 
bulur. 

Kamyona b inme sırası poli• jstl 
Tahsine gelmişti. Rayt, Taht 
müdürlüğü zamanından tanıdı~ 
na karıı aklınca bir cemiJe ~ 
istedi. Onu koluna girerek 
binmek üztre iskemleye çıkarı~ 
ğer eHle de Tahsinin koltuğu 
kıştırmıt olduğu evrak çantasııı' 
istedi. Rayt, aklınca Tahsine 
etmek istiyordu. Fakat Ta~s!11b-t 
kimbilir kendi mel'anetlerinı 19 

11 
hin bir vesaik gizli olan bu çarı 
nmdan ayırmak istemediği içiıt 
ğunun arasına sıktştırmış bıra 

( D6Va"'' 

Diln akşam hazırladığı~~ 
kikaten bomboş... Buna el s~ 
ği anlaşılıyor. Yastık kınŞJ 

gan buruşuksuz... • 
- Allah Allah ... Bu nasıl lf -1 
Uzun zamandanberi b()ylt -

olmamı~tı. Ay, demek ki. ıciJC 
yin "hanımefendisi,. geri ~ 
Eh, kimbilir. b€-1ki de yeni b 

Firdevs. bir an düşündU: 
Kilçük bey, gömlek cir;;i ... tirlr ,ı 
değiştirecek insanı !l.rdan 
Hizmetçi, haddini bilen h

1 

dendir. Öyle sualler sorarııl'e .1' .,,, 
nu her şeye sokarak. eferın1 

aç eden, rnubaliliklerl' sar'11 ,, 

dan değildir. Okumak yast'1 
ama. elinden geldiği kadar ıJ1 
rı karıştırarak alemin sırrırı; 
etmemeye çalışır. Fakat b\J~ 
men insana. birtakım tahtı' ' 
rüttürerE'k izler de göze carP11' 

Mesela: ~ 

" - Firdevs! Ben sana C'D"lfJ. 
demiştim, halbuki S<'n ~ı 
başka bir lavant.a koymu.ŞSıJJ'' 
kötü şey? ... , 
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tı: Resıat be.;; e.mdelinde muvaffak delseydi de azarladığı memurun şu Ve biz sokağa çıkarız. İstediğin yere POCUk mu·· s b k 
duğu bankalar: 1 are ?'~clisi aza$ı sözlerJ söylediğini lşitmeseydi: • gideriz. Senini: ba;b~"Cl yemek yeriz. y a a a m iZ 
dUrıe, Nilkf an bırındeki bir _ Mademki beni beğenmedin ışt·• ~ 
ür. u er evlendi •• Oh .. Çok gidiyorum, Nerede olsa ekmeği~i k~- Reşat bey, üç gündür dert içinde. 
F · k enın gı Telefondan cevap alamı ... ·or. Ferit bey 
erıt, gU~ı bir zamrım .• Çünkü, ben, arımı s . , • .J 

~saçlar, uzu çocuk •. ., Dalgalı bi Reşat beye peşkeş çekip zengın '· Ierin hizmetçisi, aralık zincirini bile 
hın libi nıi den ~y, esmer bir ten !anlardan değilim.,. . . ~ekmeden: ''Evde yoklar!,, deyip ka. 

eli,. ltuıasa rne ı, sırım gibi nd Kafası uğulduyor şimdi Ferıdın. patıyor kapıyı •• üç keredir bu böyle l 
Fakat, h ınevzun bir oğlan.. Gözleri karararak ve cümlelerin ma. .y. • • 
~ ayret deg··ıı .... • üç ettı' - Nedir bu h ı· R t' aghYaa·ı mı:.. Nilüfer. nasını tahJil ederek akşaf!l' g ·· a ın eşa •• 

gi:ılj bir : ıy~ vardı •• Belli ki, içi. Nas11 olur? Nasıl yarabbi: O, karış•.k - Hiç canım. Bir iki hesap işi 
Ferit: erdı Yar... ekstreler işini ha'ııederek terfi ~t~•: ters gitti de •. Onu dusünüyorum. Ev. 

- A""b d w•ı · dı'" o mektepten de bırın~ de böyle meseleleri d"'üşünmemeli. E. 
'> "" a bask • • egı mıy ... • . ·" .. d • 

k 
.. diye ilıiild" a bı~. ~~~.cı mi~,·;. çıkm~ş değil miydi? •. OyJe ıse karıs · sa.sen o yuz en de batacak değilım. 
re SijzGıu ukçe uzuluyor, süzü1 Öv le ise Reşat bey- Gel yanıma Cemile. Sen gene sensin. 
Ah, şq a:;r.... . · Fakat bir kurt. yüreğ~ni boyu~w;~ Benim hir taneciğimsin. Gel yanıma. 

tı, hiç bi da h_ıç hır derdi olmıya kemiriyor .• Akşam üstü evıne g<'ldıgı Başımı göftsüne daya yayım .. 
"il r erdı. - "k b'r asabiyetle Cemile, aha terlı'klerı'nı· sürükli. ~ nk" · • zaman, kapıyı huyu ı 

ld.. u, ış ha t · b''t" hızi,,·le ·erek l<alkt Alt .. k kl ·· .... l'erfj iis .. Ya ındakı talii yaver açtı, kanadı kolunun u un .J ) ı, Ye uı-;t ·apa arı sur 
kseldi.. F tune terfi etti; maa~r arkasına gerdi, sonra, memurun kapa. meli gözlerinde bir memnuniyet ,.e 
diye kada;~at, gelin. hanım, daha drğından daha büyük bir hiddetle . bir hayret: 

>'atnıanııştrr •.• nunıa hır kerecik bi. şiddetle k~p~-ıdı: - Ooo .. Maşallah .• Hangi dağd<'I 
l>l'k rnod Odaları ayrı,. Ferit. TRANK !.. kurt Öldü?, Ayşe Fatmayı se,·di ga. 

ernaıard e~~ düşünceli! Karıı:;ına, Karısının karşısında. namlodafl liba ! . diye. kocasına sokuldu ••• 
duıfo tar: Jı'Ordüğü, romanlarda o. fırlamak isti.ren bir suikast kurşunu 

trııek kale ~a u7..akt.an uzağa nüfu7. gibi durdu: . 
setini kuıf~ntısuıetle fethetmek si. - Söyl<' •. Sen ha? •. Reşat heyırı 

Lakin . 'Yor.. ha. Onun için ha? .. Stın ha_. 
ına so, NılUfer, oralı değil Ko Ve ilk defa olarak, bütün sine~;, 

d ııturtu •· · · · b ktı Bütur. a, bir Yor •• Kulağı hep dı~a ,.e roman nezaketlerını ıra • ~· 
ttrrnası otomobilin kapıları .... ~d. sarkhhgwiyle bütün delikanhl•ırıylP. 

nı bek onun e . • d NT'f 
esi Ölijp liyor •. Reşat beyin ko bütün yırtıcılığiyle. (Ullan 1 1 u e 

llanınca' a~abasının kapısı çat din rin üstüne! .• 
in.,. Ye' r~ozleri pırıldıyor, veni ~c 
!., diy~ 1.~den kalkıyor: ,;Babacı. 

tşılryor.' ı tiyarı merdivenlerde,; 

1(. 1(. :/o 

no ncta Ynuna atıl 
n baı:ıı ıyor onun. lki yana 

e, a., Y 'Yor şa ..,,, nra bi pır Şupur öpmt.>gw e 
"L'lkn.. , r od . 

V-3 bir aya kapanı'-·orlar 
rı d §ey} k .J • 

asoka.. er 0 nuşuyorlar. B:ı 
a Yerne1c }a çı'kıyorlar Bir loknnt3 
Ctid .J ı:vor] • • • 

i de da ar .• Yarım ağızla hep 
nlı, kaıısı '-'et ediyorlar ama deli 

e111distnı "e'kn~n .babalığına he;hald~ 
ıı:ı... ~ ıştırd· .. • . 
Y•na ı.._h 1~ını bitd·~· • · edd ue anes· ıgı ıçın 
ediyor.. 'Yle nezaketle teklifi 

"-Demek buymuş?~ Demek bu 
da varmış'! .. De mele bir ihtiyarla bir 

genci:l farkı!. Demek?··" 
Aynanın karşısına geçip perişarı 

saçlarnı düzeltirken, tarumar elbise. 
lerine biraz çeki düzen ''ermeğe uğr'l 
:;;ırken. Nilüfer böyle dü~ünüyordu. 

Feride gelince. o da. yastıkları 
yere yuvarlanan divanm üstüne yüzü 
koyun kapanmrş, boşalan sinirlerinir 
uçurumunda kendine gelmeğe ~abalı. 

yordu. 
- Ferit! ... diye, genç kadın. ev. 

!ilik ömründe ilk sefer olarak, koca. 
sının Yanına tatlı bir sada ile, muhall. . . 
betli bir eda ile yaklaştı. Ve onun ba. 
şmı okşadı. _ Fekit .. lıeni dinle •• Pek:. 
şÖz veriyorum .. rahatsız dedirfrlim ... 

• • • 
Üç 1.:işi arasında çapraşan mace. 

ra, dört ki-.i arasında bitti. Dördü dı• 
memnun. Esasen, rakamların t~kl iyi 
değildir. Çift iyidir.. Tek görünce 
hiç durmayın. Hemeeen... şey. Çirte 
tahvil edin! 

(VA • Nıl) 

Hayat pahalıhğlle 
mllcadele 

İtalyan kadınları bir dükkancı -
nm istediği fiyatı ödemeden epeyce 

düşünmek mecburiyetindedir. Aksi 
takdirde cezaya çarpılmak ihtimal
leri vardır. 

Faşist partL-.i umumi katipliği dük
kanlardaki fiyatların azami hadle
rini gösteren aylık listeler neşret

mektedir. Bu zecri tcdbirlerll' Habe
şistan harbi neticesinde fiyatların 
yükselmesine mani olmak i~in itti· 
haz edilen bir tedbirdir. 

Bu fiyatlardan fazlasını istiyen 
dükkfmcılann dükkanlnrı kapanır 

ve istenen fi~·~tı ödeyenler de para 

cez:ısma <_:a rpılırlar . 

... 
A - 1 - 2 yaşındaki süt çocuktan 
B - 3-7 yaşındaki oyun çocuklarile 
C - 8 - 13 yaşındaki çocuklar ara-

sında yapılacaktır. 

.. <J:azetemiz bıı müsabaka~.uı .~alnı;: fertibile 7.:azananlara lırırliyc t'ernıcği 
u.zcrıne almı§tır. Güzel ve gurbuz çoczıkları scçcc<;k hakemler rı ram ııda gq:::e
temiz mensuplarından hiç kimse bulımmıyacaktır. Böylece seçim çok ıııaraf 
bir heyetin huzurunda yapılmt.ş olacaktır. 

MUsabaka şekli: 
1 - 2 yaşındakı çocuklar 

Bunların seçimi gii.çlüğü dolaytsiyle hakem huzurunda yapılmıyacaldır. 
Bunların gazetemizde yalnız resimleri neşredilecek, en giü:cl 1·e gürbüz çocuk 
okuyucularımızın reyleriyle ayrılacaktır. Bu müsabakamıza çocuklarını iş
tirak ettirmek i.stiyen ana ve babalar çocuklartnın: 

1 - Y~larım 
2 - Kilolarını 

yazıp göndereceklerdir. En fazla rey foplıyacak on çocuk ara.'1tndan da t'cri
len malumata göre en güzel ve gürbilziüıü ayırmak işi mütchassı.s doktorlara 
bırakılacaktır. Onların verecekleri kararla birinci, ilcinci ve ü.çilncü ildıı edi
lecektir. 

Bu müsabakaya iştirak edeceklerin birincisine 15, ikincisine 10, üçüncüsü 
ne 5 lira verilecektir. 

S - 7 yaşındaki kız -ve erkek çocuklar 
8 - 13 yaşındaki kız ve erkek çocuklar 
Bu yaştaki çocuklantı önce gazetemizde resimleri çıkaca7c sonra da ilerde 

tayin edilecek bir günde umumi bir yerde seçmeler yapılacaktır. 3 ve 7 yaş 
8 - 13 yaş arasındaki küçüklerden kız ve erkek olmak iizere iki birinci, iki 
ikinci, iki üfiincü seçilecektir. 

Bunların birincilerine fO şer, ikincilerhıe 12 şer buçuk, ı1çüncillerine 
beşer lira para mükafatı, bundan başka gerek süt çocuklarından, gerek diğer 
!erinden onar çocuğa da birer hediye verilecektir. 

Yalnız şmıa dikkat etmek lô::ımdır. Müsabakamıza resim göndererek t•c 
ya göndermiycrek i.ştirak edecek çocuk babalannın Haber o1:uyucu.su olmas 
şarttır. Mii.sabakamız yalnız kendi okıcyuculanmızın çocukları içindir. Bum 
ispat etmek için de müsabakqmızın devam ettiği müddetçe neşredeceğimiz 

kuponların toplanmış olması lazımdır. 
Çocuklarını mUsabakamıza iştirak ettirmek istiyenler gazetem.iz hesabın 

resimlerini parasız çektirebilirler. 

Çocuklannın resimlerini çektirmek i.stiyen okuyucularımız idarehanem · 
müracaafla birer kart almalıdırlar. Bu kartlarla Beyoğlunda lstikllil C 
sinde Foto Etem lstanbulda Ankara caddesinde Basın Foto mües.<ıeselerin 
müracaat ederlerse parasız olarak 1 yaşından 13 yaşına kadar çocuklannı 
resimlerini ç~ktirtebilir Zer. 

Süt çocuklan için kart almıya gelecek babaları çocuklarıntn kilolariy1 
boy ölçülerini de getirme1idir1cr. 
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~·Vera, birden vaziyetini değiştirclı. Veranın bu hali karşıs.nda biraz yu
m; ~amış olan orman kolcusu: 

Vera, yeıse düştü. Anna ;.:."' .u.ı.n.... Vera, asabi bir sarsıntıya uğtadı. 

kurtulursa ölünceye kadar rahatı kaç.; ... ,.ticesınt- ,.. : ·e düşündü. Mlibaşir gide· 
caktı. Bir dakika rahat edemiyecekti. I ceğı tuttuğu J çağırarak kendisini ta· 
Yalnız rahatı değil, namusu ve hatta kip etmesmı emretti. Babasının çalıı;ma 
hayatı heran tehlikede bulunacaktı. Ya' odası önüne gelince mübaşire orada 
günün birinde bu çocuğu kendisinin beklemesini söyliyerek kendisi içeri gir
doğurduğu öğrenilirse herkes ne diye- di. Korku ile etrafa bakındı. Babasının 
cekti? Hali ne olacaktı? Nişanlısı onu yazı masası üzerinde duran mahkiımi· 
bırakacak, babası saraydan kovacak, yet vesikasını alarak okudu. Hüküm • 
halk içinde ona çok aşağı bir gözle ha- dar bu kağıdı okuduktan sonra ir.ızala
kılacaktr. Bu da, ölmekle birdi. yacak ve bunun üzerine idam hükmü 

ıddetıe çıkıştı: 
- Bu nasıl konuşma? Hükümdarım

t:ın kız 

U 
ının karşısmda bulunduğunuzu 

nutuy . 1 0 rsunuz, galıba? 
~ - Unutmuyorum, kiminle konnştu · 
f.~rrıu pek iyi biliyorum. Çirkin ve ah-
a sız bir mahluka ... 

k 
Vera, hiddetle delikanlının sözlerini 

esti: 

- Sefil, bu ne söz? Bir hükümdar 
~ızına hakarete cesaret ede biliyorsun. 
oyıe mi? Edebsiz! ... 

- Siz menfur bir cani ve katilsiniz .. 
d Vera'. hiddetinden kendinden geçme 

herecesıne gelmişti. Avazı çıktığı kadar 
aykırdı: 

\' - Çık buradan, çık diyorum edebsiz. 
oksa ... 

Edvar kahkaha ile güldü: 

tı · - Hükümdarımın, kızının babasız :r çocuk doğurduğunu öğrenince ne 
dıyeceV • . b' . gını ilıyorum ... 

Bu .. v . soz, eranın beynine bir yıldırım 
gıbj . d' 

ın ı. Sendeledi ve sonra kekeliye· 
?ek: 

d - Rica ederim, dedi, susunuz. Bu ka 
arı Yeter ... 

~· \T eranın tavrı birdenbire değişmişti. 
r ırkaç dakika evvel başı yukarıda gu • 
du~.vc azametle konuşan gfıya kendisi 
ı t~ıldi. Sallanarak bir sandalyenin Ü· 
erıne düştü. 
'\'üz" ta unü elleriJe örterek yeis ve ıstı-
Pla hıçkrrmağa başladı: 

lay- Ah Anna ne yaptın? Bu sırrı sak
h"' a~aktın. Yemin etmiştin. Şeref ve 
'":Vsıy t' :Var e ım mahvoldu. Ya babam du • 
'laa ... 

~t -arı baygın bir halde hem söyleni -
lle.h h~ Y1lrrıruklarını ısınyordu. Gü· 
"et!:nı bile~ dünyada bir kişi var zan · 

tken Şlmdi iki olmuştu. 

- Aldanıyorsun, dedi, Anna senin 
sırrıına dair bana hiçbir şey söylemedi. 
Gaı ip bir tesadüf bana bu sırrı öğretti. 
Anııaya yazmış olduğunuz bir mektubu 
ele geçirdim. İşte bu mektup her şeyi 
ortaya koyuyor ... 

Vera, heyecanla ellerini uzatarak: 
- Yalvarırım, o mektubu gösteriniz, 

ne olur veriniz de bakayım. 

Edvar, prensesin mektubu kapmak, 
sonra da yoketmek niyetinde olduğunu 
anlad . NişanJısını ida:ndan kurtaracak 

olan bu kıymetli vesikayı cebinden çı· 

kardı. Fakat uzaktan göstererek sor • 
du: 

_ Nasıl, inkar edebilecek misiniz? 
El yazınızı taşıyan bu mektubu yaz • 
madığınm iddia edebilecek misiniz? 
Bu vesikanın kıymeti bir bayata bedel· 

clir. 
Vera, mektubu görünce tamd;, inkar 

etmekte hiçbir fayda yoktu. Günahını 
bütün tafsilatile bu mektupta itiraf et· 
miş bulunuyordu. 

Avının üzerine atılarak onu parca • 
lamak istiyen dişi bir kcıplan ı;ibi Vera 
da karşısındaki adamın iizerine sıçraya · 
rak mektubu kapmak, parçalayıp yok 

etmek fikrinde idi. Fakat clcli katılı ihti
yatlı davrandı. Mektubu hemen katla • 
yıp cebine indirdikten sonra: 

- Prenses, dedi. bu mektubu krala 
göstereceğim . Biçare Annayı zindan • 
dan çıkarmak iç:n bu mektup bana çok 
lazımdır. 

Vera. yalvarmağ"a başladı: 
- Merhamet ediniz. Bu kağıdı bana 

veriniz. Sizi çok memnun ederim. Bir 
kral gibi mükafatlandırırım. Annayı ha 
pishaneden çıkartırım... Bunun için 

Bütün bu düşüncelerin tesirile Vera' yerine getirilecekti. Şidd~tli bir !ıüm • 
nın yüzü sapsarı olmuştu. Babası bu - maya tutulmuş gibi titriyerek kendi 
nun farkına varınca merak ve endişe i- kendine söylendi : 
le sordu: - Ne olursa olsun, bu kağıdı ben 

_ Ne:ı var, kızım ne oldun? imzahyacağım. Sırrımı yegane bilen bu 
_ Bir şey değil, babacığım. Bu kızın mahlUk ortadan kalkmalıdır ... Ben na· 

macerası sinirlerimi bozdu. Müsaade e- musumu müdafaa ediyorum .. 
derseniz biraz bahçeye çıkayım. Hava Biranda kalemi alarak hokkaya ba • 
alrrsam geçer ... 

Kral, kızım okşıyarak: 
- Git evladım, git. Canını sıktığım 

için benim de canım sıktldr. Güneşli ha
vadan istifade et. Ben de sıkıntıdan kur 
tulmak için bir iki saat ava gideyim. 

Kral, kızını odanın kaprsına kadar 
ı;ötürdü. Sonra hizmetçiyi çağırarak a
va gideceğini, icap eden hazırlıkların 
yapılmasını emretti. 

P renses Vera hemen bahçeye indi. 
Bir müddet <lüşünceli düşünceli dolaş . 
tır. Bu sırada büyük kapının yannıda 

adliyeden gelmiş olan bir mübaşire, ka
pı ·ının, Kralrn avda olduğunu söyledi· 

, ğini işitti. Yanlarına yaklaşarak müba· 
;irc <;ordu: 

- Baoamdan ne istiyorsunuz. 
Mi.lb ;ı şir. hürmetle eğilerek cevap 

vereli: 

- Hükümdar hazretleri tarafından 
imza. ve tasdik edilecek Anna isimJi hir 
kızın ittihamnamesi vardı. Onu almak 
için gelmiştim. 

tırdı. Titriyen eliyle babasının imzasını 

attı. Sonra, imzayı taklit etmekte çok 
muvaffak olduğunu görerek sevirıdi: 

- Şimdi , ded~, iş mühürc kaldı . işte 

o da lmrada ... 

Miihiirü ve mühür mumunu aldı. Şam 

danı yaktı. Kağıdı mühürledi. Mübaşire 

' ·ermek için odadan çıktı. Artık Aftna -
nın idam· kııt'ileşmişti. Artık tereddüde 
korkmağa ve çekinmeğe lüzum yol:tu. 

Fakat. ya babası işin farkına varırsa. 
Vera, ıstırabından boğ ulacak dereceye 
gelmiş t i. Biran tereddüt etti. Kağıdı 

yırtmak istedi. Fakat gene biran içinde 
kendini topladı: 

- Nden korkuyorum? Ne olmak ih 
timali var? Babam çabuk unutur. Belki 
de unutmuştur bile. .. Hatırına gelip do 
soracak olsa bile hükmü kendisinin inı

layıp iade ettiğine ihti~al verir. 
Damarlarında dolaşan kan bir ale• 

gibi vücudunu yakıyordu. Şakakları 
şiddetle atıyor. Göğsü büyük bir tazyik 
altında kalkıp iniyordu. Bu haline rağ-
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• men daha fazla tereddüt etmedi. İdam 
mazbatasmı mübaşire verdi. Mübaıir 

ldğıdı aldıktan sonra prensesi hürmetle 
aelamladı ve çekilip gitti. 

.Vera, mübaşirin arkasından di§lerini 
gıcırdatarak: 

- Geber, dedi, tehlikeli mahlük ge
ber! Boynuna idam ipi geçtiği zaman 
ağzın ebediyycn kapanacak ve benim de 
hayatım. kurtulacaktır. 

-9-

Y AN.'141cr AN KURTULAN 
MEKTUP 

Hükümdann hususi orman kolcusu 
Paskalın ölümü üzerine yerine Anna . 
nın nişanlısı Edvar tayin edilınişti. Ed-
var, yeni vazifesine başlayalı birkaç 
gün olmuştu. İhtiyar hizmetçi kadın 
Babet, efendisinin içinde öldüğü bu 
binada artık oturamıyacağını söyledi. 
Efendisinin ölilmünü ve talisiz Annayı 
bir türlü hatırından çıkaramayan ihti
yar J<adm kederinden hastalanmıştı . 
Hayatının sona ermek üzere olduğunu 
hissediyordu. 

Edvara gelince, o <la nişanlısı ile ay
nldıktan sonra çok değişmişti. Orman
dan geçerken eskisi gibi ~rkı söylemi
yordu. Onu daima başı önünde ve dü
şünceli görüyorlardı. 

Delikanlı vicdan azabı çekmeğe baş
lamıştı. Nişanlısı Annayı sert ve kaba 
bir tarzda koğmamış, tahkir etmemiş 
olsaydı, zavallı kız da ycainden kendi
ni nehire atmaz, çocuğunu da böylece 
öldürmezdi. Şimdi bunun tamiri kabil 
ıleğildi. Tali öyle istemiş, öyle olmuştu. 
Bu h~diseden sonra, civardaki bütün 
ıenç kızlar Edvara hoş görünmeğe ça
lı§Itllşlardı. Fakat o, bunlardan hiçbiri-

ni beğenememişti. Çünkü hiçbirini An
naya benzetemiyordu. Daima Annayı 

düşünüyor, ormanda dolaşırken ağaçlar 
arasında daima onun hayalini görür gi
bi oluyordu. 

Fakat heyhat... Sevgili Annası şimdi 
hapishanede bulunuyordu. Onu ce11a • 
da testim edeceklerdi. 

Edvar, o gün de öğleden sonra ge • 
zintisini bitireli. Ak~m olmuştu. An -
nanın bütün gel"cliP,ini ve çocukluğunu 
içinde geçirdiği kllçük eve döndil. Şid· 
detli bir sıtma tutmuş gibi titriyordu. 
Birkaç odun parçası alarak hayli zaman 
danberi yanmamış olan sobayı yakarak 
ısınmak istedi. Sobanın kapağmı açtı -
ğı zaman küllerin üzerinde bir kağıt 

gözüne ilişti. Kağıdı alınca, bunun ya
kılmak istendiği halde yanmamış ve 
yalnız biraz sararmış bir mektup oldu
ğunu gördü. Merakla tetkik etti. Anna 
yıı yanlıyordu. Okumağa başladı. Sa -
tırlar gözlerinin önünde süratle kaydr. 
Mektubu bitirince dehşetli bir feryat 
kopardı: 

- Aman yarabbi! Bu kabil mi? An-
na, zavallı Anna ... Ne büyük bir hak • 
sızlık yapmışım .. . 

Gözlerine inanmak istemiyordu, 
mektubu tekrar okudu: 

"Azizim Anna, 

Henüz <!ün yataktan çıkabildim. Fa
kat pek meyus ve muztarip bulunuyo-
rum. 

Babasız bir çocuk doğul"duğumdan 

kimsenin ıüphelenmemesi için yatağı • 
mı h!ınlen terkederek ayağa kallcmağa 
mecbur oldum. Annacığnn, bu çocuk 
ya!adrkça benim için bir gaat bile rahat 
ve huzur yoktur. Bu mahluku ortadan 
kaldrrmak istediğim zaman niçin bana 
mani oldun? 

Dük ile yakında evleneceğiz. Sevgili 

An~ bana merlıamet edc<:ek ve bu ÇO·ı 
cuğun anası görünmekte devam ede • 
ceksin değil mi? Hem hatırlar ki bu 
çocuğa ait aım ölünceye kadar muhafa 
za edeceğine yemin ettin. Ben sözümde 
dunıyorum. Senin ve niıanlının saa -
deline ça]ııacağım. Bu vesile ile de 
minnet ve &evgilerimi kabul et"" 

Seni seven 
Vera 

Uffamiı: - Bu m.ektuhr.ı obduk -
tan &onra hemen yok etmeni rica ede
rim. Yak:anan daha iyi olur.,, 

Delikanlı yıldırunla vurulmuf gibi 
olduğu yerde duruyordu. Acaba bir 
kabus mu geçiriyorum diye düşündü. 
Fakat elinde duran mektup onu ~buk 
ayılttı. 

Demek ki zavallı nişanlısı, hükilmda
nn kızının günahını örtmek için ken
di şeref ve hayatını feda etmiş bulunu
yordu.• Anna, hiç günahı olmadığı halde 
idama mahkum edilmişti. 

Kendi kendine söylenmeğe başladı: 
- Bune yüksek fedakarlık nümune

si.. Bir yemin uğrunda hayatını feda
dan çekinmiyor. Zavallı Anna. Fakat 
işte bu mektupla onu kurtaracağım. 

Edvar, büyük bir azim ve kudretle 
yerinden fırladı. Tüfeğini omuzladı 

Fakat biraz düşündü. Evvela nereye git 
meliydi? Anna, birkaç güne kadar idam 
olunacaktı. Evvela Annaya müjde ver
mek için hapishaneye mi, yoksa hüküm 
darın sarayına mı gitmeliydi. Bir müd· 
det düşündilkten sonra karar verdi: 

- Evvela saraya giderim. Krala her 
şeyi anlatırım. Onun bir emri Annayı 
derhal kurtarmağa kafidir. Fakat o ka
dının da günahını itiraf etmesi lazım .. 

Edvar. evinden çıktı. Mektubu gü -
zelce cebine yerleştirdikten sonra sürat 

le yürümeğe batladı. Hem gidiyor, beıtl 
sessiz orman içinde kendi kendine söY
leniyordu: 

- Hazır ol, prenses .• Seninle göril -
lecek müthiş bir hesabım var .. Günabl" 
nı itiraf etmezsen vay haline .. Ya serı 
veya ben .. ikimizden biri ölecektir .• 

-10-

SARAYDA BtR DELt 

Edvar, ava çıktığt zamanlarda bir ço~ 
defalar hükümdara refakat etmi§ oldıı• 
ğu için kralı pek iyi tanıyordu. sarar
vannca hükümdarı görmek istedi. fa
kat sarayda bulunmadığını öğrenin'' 
prensese haber gönderdi. Fakat bi:ıtnet 
çi prensese bu ziyareti haber vemıetctf 
tereddüt ediyordu Edvar ısrııl 
etti, çok mühim binneseleden bahsedt" 
ceğini söyledi. 

Nihayet hizmetçi prensese bu ziyart" 
ti haber vermek mecburiyetinde kal~~;. 
Birkaç dakika sonra dönen hizıne~ 

prensesin kendisini beklediğini bal>t' 
verdi. 

Edvar, salona girince prensese dile -
katle baktı. Saadetinin mahvoıması1'1 

bu kadın sebep olmuştu. GözlerindeJI 

ateş saçılıyor, hiddet ve hcyecanındJ'I 
göğsü tiddetle kalkıp iniyordu. 

Vera, korku ile sarardı. Acaba ~ti' 
na, sırrını bu delikanlıya ıöylemit ıtJİ'r 
di? Bu şüphe ve tereddüt onu eziyordd' 
Nihayet büyük bir gayretle kendini t 01. 
ladı. Delikanlıya sordu: ~ 

- Siz orman bekçisi Edvaranu:ı "6r 
ğil mi? Bir ihtiyacınız mı var? 

Delikanh sert bir sesle cevap verdlf 
- Evet. benim. Fakat buraya bir tıs" 

tiyaç için gelmedim. Nişanlımı bapit2s' 
neden kurtarmanızı istcmcğe ielcliJıı-
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TIEC~CBE 

NES'ET Bikarbonat de sut komprimeleri 
&lls lngtıız Kftrliog karbonatlle yapılmıştır. Mide şişkinliği, hazlmslzlik, fazla yemekten mütevellld mide 
rabatsızlıkla!"ında yemeklerden sonra ~ E ~ komprime mavi yassı şişelerde cepte taşıoması lıolaydır. 

Eczanelerden A. NE Ş markasını isteyiniz. Flotı 20 kuruştur. ,,.. .:---=---~~=-=-=---ı------ıı-----------
Urkıye Ziraat bankası idare Fatihte tJ) , J_. -~ Q " 

1
.. meclisinden: Acele satılık arsa J\0~· ~:ınema• 
llr'kiye z· B 'k' • · ayının 18 F'&tihte Kıztaşı•,de Sofular eödde ~ d 

i ,... ıraat ankaıı umumi heyetinin ı ıncı teşrı.n ~~b d t p sinde Uç tarafı mur.taıam ca.dde, :.eni 
ta~ .

1
A a günü ıaat on be"te Ankarada Merkez binasın a 

0 
- R A D y ~ 

•• ı an ed'l . . ~ . . 'l V'lA t murahhaıla· ze na.ur, tramvaya ve Ç&riIYa ~ ya 
,
1

• l . 1 ınııtı. Bu toplanh ıçın ~eçı en ı aye .. kın, civarı kft.milerı mamur. 702 met 
un erı a w d · ed'len gun ve lST ... '>c"DUL 

SiNEMALAR 

BEYOCLU 
lte 

0 
l tagı a dercedilmiş olduğundan tayın 1 re ınarabbaı, kısmı ilzamı mWk mtıa n.l,u : .emele . . .,.. . 18,30 çay saati dans musikisi, 19,30 ~cuk 

Vn~ rı rıca olunur. (2310) ta.tlluşşekil ve altı ~aya mı:frez arsa maaaıı t. Galip ~ratmdan, 20 TUrk musik SARAY 

it~ ayetler Ve Murahhaslar acele satılıktır. Taliblerinlıı saat on. 88.Z heyeti, 20,30 Bayan Belma ve arkadaşları rtJRK 

: Kadınlar klUbll 
ı Şen gençler ve 

gü11er k dan bire kadar HABER gazeteıiindl' tarafmdan Türk mualkiı1 ve halk ıııarkılan 
fy

00 
Saylavı Bay Hali: Bayra Bay Fethiye milracaatlan. 21 plAkla. sololar, 21,30 orkestra 22,30 .A.jans MELEK 

İzzet Akosman, b.abcrleri, 23, son. li'EK 

ı Mazurka 
Lorcl • Hardi Hindlatand& 
(Türkçe) ve Şeytanlı 

tren 
,, 
,, 
" 
" Kültür bakanı 

Saylav 

" ,, 
,, 
,, 
" ,, 

Sü Bakam 
Saylav 
,, 
,, 
,, 
,, 

" 
T " arını Bakanı 

Saylav 

,, 

T. B. M •• 'M. Reisi 
Saylav 
,, 
,, 
,, 

Saylav 
,, 
,, 
,, 
,, 

Fi ,, 
1tıanı Bakanı 

Saylav 

" ,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 

" ta ..... h 
ı ... u, a . 
Sel ne ,, 

,, 
la~nhtıı 1 ,, 

nhisarlar Bakanı 
Saylav 

lırni . T·· • \1 
~e Bakanı ,, 

,, 

,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 

,, 

,, 

,, 
,, 

,, 

" ,, 
,, 
" 

" ., 

" ,, 

" ,, 

Bayan 
Bay 
day 

" ,, 
,, 
,, 
" ,, 
" ,. 
,, 
.. 

Bay 
,, 
,. 

,, 
Br.yan 

Bay 

,, 
,, 
,. 
,, 
,, 
,, 

izzet Aykurt, Diş Doktoru vtYANA: 
Haydar Çerçel, c beyt cuçer 18,S5 konser, 19,30 fr&DSIZCB. ders, konu§ 

mıı, 20,05 saat, haberler, bava raporu, 20,15 
Nafiz Aktın, Cumartesinden maada. hergün h&ftarun makalesi, 20,40 konu§ma, 21,05 mu 

Saffc:t Arıkan, hastalarnı kabul eder. alki, 22,35 yeni hayat, 23,15 haberler, hava 

SAKARYA 
VILDIZ 
SOMER 
ALKAZAR 

Edirnekapı, Karagüm.rük Tramvay raporu, 28,26 piyano konseri, 24,20 eğlence 
Şakir Kınacı, u koruıer, 1 TAN 

Durağı No. 95 
Rıfa~ Araz. m;BLlN: ŞIK 
Raaih Kaplan, Satılık ku•• bı·k 17,M k&nflk yaym, 18,M konupııa. 19,06 şARK 
Numan Akıoy, kouer, 20,05 futbol maçı, 20,20 ev muaik1al 

20,50 gUnUn akialen, 21,05 haberler, 21,15 ASRI 
Adnan Ertekin, evi olanlara orkeatra koııaeri, 23,o5 hava raporu, havadis 
Nuri Kazım Göktepe, spor, 23,35 eğlenceli musiki ve halk hava. 

Mazhar Germen, Kadıköy Bahariye ve Moda tara· ıarı, 
ASTORYA 
<JU1IUR1YET 

: Mıızurka 

EBki zamanlar 

Gizil vesika 
Eski zamanlar 

Bildirmemiştir 

ı bildirmemiştir 

ı Aok bandolU ve 
davası 

Şen dul 

arka.da.şiar 

bildirmemiştir 

Bildirmemiştir 
Ö l fında 5, 6 odalı banyo ve her konforu BUDAPEŞl'E: 

General Kazım za p, havi kirahk evi olup da satmak isti· 11,1ıs kadmlarm zamanı, 18,35 gramofon, 
Enveı:- Adakan, 19,M konferans, 20,05 salon orkestrası, 20, 

ISTANBUL 
yenlerin İstanbul Ankara cadddesin· aıı memleket yayım, 21,oıs kısa Uç piyes, 22 

Hayrettin Karan, de Vakıt propaganda servisi şefliğine haberler 22,20 salon orkestre.!t, 23,10 çlnge 

Salih Bozok, en son fiatile bildirmeleri • ne muaıİdat, 23,60 orkestra konseri, 1,10 son 

İbrahim Çolak, b•rıer, 
U D •• y )Jt)K.REŞ: 

İsmail Hakkı zman, - un ve arın- 18,0:S eğlenceli konser, 19,05 havadis, 19 
Behirf Bediz, gramofon, konterans, 20,20 §&n koııaerf, 20, 

S f Ö k T •• k-ıı· b tlO kem.an konseri, 21,20 konferans, 21,35 
Mustafa ~ere z an ercume U ıya sentonik konaer, 22,36 haberler, spor, 22,ı;o 
Muhlis Erkmen No. eo konaertn cıevamı, 23,25 mwdkl, 23,50 !ransız 
Ref e~ Canıtez, y .. K d ca ve almanca haberler, 24 aon haberler. 

FERAH 

ALEMDAR 
KEMALBEY 

ı Progrııın bitti ve :t1ı:I 
yUzlU katil 

ı Göğnllm seni lstiyor ,.. 
Franke~tayn'm n!şanbıa 
CönUl dedikoduları ve 

Çöl savaştan 
Kızıl alev ve CUrUm ,.. 
ceza 
BUdlrmem.i§Ur 
Maskeler qağı ve 

ordusu 

KADJKOY Sadettin Ferit Talay enı a ın PARlS (P, T, T,)ı 18,0IS prkılar 18,20 edebi yayın, 18,SI! 

Şükrü Y a§ID CEMiL SENA ONGUN çoeuk şa.rkılan.' 19,0~ orkestra koneert, 19. llALll 

Z
iya Gevher Etili, V kıt 35 muBiki konuşlll88l, 19,60 kontera.ns, 20, R'OBEYl' A 

: Bildirmemiştir 

ı BUdlrmemlşUr. 

ı bildirmemiştir Fiyatı: 40 kuruş. Tevzi yeri a Hilmi Ergeneli, 1st oıs orkestra konseri, bavadl$, 21,40 orkestra ERENKÖY 
lrlitUphanest anbul konııert, 22,05 konU§ma., 22,35 senfonik kon. 

OSKODAR Abdülhalik Renda, 
Ziya Eıen 
Fuat Bulca 
Mustafa Cantekin, 
isme!. Eker. 
Necip Ali Küçüka, 
Yusuf Baıkaya, 

Kazım Samanlı, 
Zülfü Tiğrel, 
Faik Kaltakkrran.. 
Dr. Fatma Şakir Memik. 
Fuat Ağrah, 

Tahsin Berk, 
AbdülhakF ırat, 
Nafiz Dumlu, 
Nafi Atuf Kansu1 

Emin Sazak, 
Osmanlım, 

Ali Kılıç, 

; 

Bu .kitapla DUn ve Yarm tercüme 
ser. havadis, 

BOllA: 
külliyatının altıncı serisi tamam
ıanmıgbr. 

u.ıs kU!f* :ra7IDt 11,10 1lıslJtllce Jıaber • 
ler, :yab&ncl dillerde konUfDl&, 21,10 havadia, 
konuıma,2 1,48 komedi, 28,0l5 koro konaeri, 
23,M dana mualkltd, t.Urahat!erde bavadla. 

,, ,, Muıtafa Eken, 
,, ,, Recep Peker, 
,, ,, Mehmet Somer, 

Küto.hya 

,, ,, Nqit Ulut, 
Malatya Baıbakan General lamel İnönü, 

z. K. Ko· Rebi Sait Fırat 

Ma.niıa 

Mant 
Mardin 
Muğla 

Saylav ,., Refik Şevket ince, 
,, ,, Yapr Özey, 
,, ,, Turgut Türkoğlu, 
,, ,, Kemal Kusun, 
,, ,, Rıza Erten, 
,, ,, Hüıeyin Avni Ercan, 
,, ,, Nuri Tuna, 
,, ,, Şükrü Ataman, 

• Blld!rmemiftir. 

BALAT 
ı Bir a~k hlklyeal ve 

Karakedl 

7'1YA'rROLAR 

$rhir1i·gaf rosu 

111111111111111 

111...111 

lllllUH 

TEPEBAŞI 

dram kısmanda 
u akşam saat 

BiR KADININ 
HAYATI 

Franııız Tlyatroaunda 
tıuı;Un tatil gUnUdtır. 

HALK OPERETi 
Pek yakında kıt operet.. 

terine başlıyor. 
SEYEK 

" Nuri Conker, 
" Münir Akkaya, 

Mut 
Niğde ,, ,, Faik Soylu, 

,, ,, Halil Mengi, 
BUytll< operet U<: perde 
l\ltu.lk: &-yft•ttln ve 
Sezal Aııaf ,, 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" ,, 
,, 

" ,, 
" ,, 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" ,, 
,, 
,, 

" 

General Ihsan Sökmen, 
Durak Sakarya, 
Ferit Celil Güven, 
Hamdi Ongun, 
Emin lnankur, 
Ali aana Tarhan, 
Ziya Karamürsel, 
Salih Cimcoz, 

Şükrü Saraçoğlu, 
Mahmut Esat Bozkurt 
Rahmi Köken, 
Mükerrem Ünsal, 

Kemal Turan Ünal, 
Baha Tali Öngören, 
Dr. f evfik Arslan, 
Sami Etkman, 
Hilm1 Çonık, 
Ret it Ozsoy, 
Ahmet Hilmi Arıra. 
Şevket Ödül, 
Hazım Börekçi, 
Ali Dikmen, 
Ragıp Akça, 
Tevfik Sday, 
Hamdi Dikmen, 

Ordu ,, ,, Hamdi Yalman, 
Finans Bakanlığı Müıavir aV\.~kat. Vahap Bucak, 
Samsun Saylav Bay Mehmet Ali Yörüker, 

,, ,, Mehmet Güneşdoğdu, 
,, ,, Ruşeni Barkın, 

Seyhan Ekonomi bakanı Bay Celal Bayar, 
Saylav Damar Arıkoğlu, 
,, 

Siirt 
Sinop ,, 

" 
Siva:; " 

" 
Tekirdağ 

,, 

Tokat 

Trabzon 

Urfa 
Van 
Yoz3~t 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Belediye Reis 
Ziraat Odaı;ı Reis 

Zonısuldak Saylav 
,, 

,, 
,, Tevfik Tarman, 

Mahmut Soydam, 
,, Cevdet Kerim lncedayı, 

Hulusi Oruçoğlu, 

,, 

,, 
,, 
,, 
" 
" ,, 
,, 
,. 
" 

" 
" 

Rasim Ba,ara, 
Remzi Çiner, 
Cemi! Uybadın 
Faik Öztrak. 

Süreyya Genca, 
Şevki Süsoy, 
Raif Karadeniz, 
Dani~ Eyipoğlu, 
Behçet Günay, 
Hakkı Ungan, 
Abdürrahman Uslu, 
Şevket Yasa, 

tay Dr. Mitat Altro!<, 

" 
Hasan Karabacal<, 

Mektenler 
açıldı 

Kitabınızı 
Kolayhkla atmak 

1slerseniz 
Ankara cadde slr.de 

VAKiT kitap 
evinden alınız 

Telefon ı 24370 

f operatör Oro log 
Doktor 

Süreyya Alamol 
Muayenehane: Bcyıığlu · 1-'arnıa 

kapı tramvay durağı, Roma ctdi 
v:ınındıı ·121 hınneı kat ~-~ 

Her S?lİn 15 ?n v~ kadı\. 
'UM"P• , .. 
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ve iŞ 

kası 

Aç karnına blr kahve kaşığı almdıkt.ı 

Kabızlığı defeder 

ANKARA ATllŞ ~OILD~ONUNA karŞı Ankara halkının ~österdl 
büyük rağbet nazarı dikkate alınarak idaremiz CUMHURiYET BA YRAMll~l),ı 
mezkt\r Poligonda büyük bir nışancılık ve atış müsabakası tertibine kor 
vermiş ve ~DRDN<Cft a DKDNCD 0 ll':J.J~ONCu:D ye kıymetli MOKAfFAYil> 

Yemeklerden birer saat sonra alınırsa 
tahsis eylemiştir. Milsabakaya girmek isteyenler 

a.AZIMSIZLIQI, mide ek§Wk ve yanma. 

ıarmı gtderlr. Ağizdakl tatmzıık ve ko. 

kuyu izale eder. HOROS markalı amba. 
IAjma dikkat. Deposu: Mazon ve Botton 

ceza deposu, Ycnlpostane arka.sı A§lr Et 
Sok. No. f7. 

27 -10 - 936 
akşamına kadar şifahen veya tahriren ~~lbH~OIN Ml\'.Jı<dJlt.'!ılfDl\Jı~lYı" 
müracaatla açılan deftere KA'VIC>lEIQ>ftlLMlEL~~n lüzumu ve müsaba 
hakkında POLD~OINlfO>AIN veya lUJ M lUJ M MlYıcdll\'.JıırDlYıilYımlYı(gd• 

·m lama edinebilecekleri. 

I Hi ARESi 
SATILIK ATrAR DUKKANI 

Topkapıda tramvay caddesi 48 nu-

maralı attar dükkanı devren satılık- ' 
tır. üstünde bir odası ve arkada bah-

1 çesi vardır. Kirası 8 liradır. İstiyen· 
!erin dükk8.na milracaatlan. (5788) 

ış.te K ER budur 
Gişelerinin ismi gibi, sattığı biletler de 
kaderin cilvesine mazhar olduğundan 

her keşidede sayın müşterilerini 
zengin eder. 

ER q· ESi 

~3u sene altıncı keşidede dahi 

• iralık 
iki büyUk ikramiyeden birini Beyoğlunda, Bursa sokağında klhveci ls
maile ve diğerini Bursalı rcncp<'r Bay Recebe verdi. Yeni tertip biletler 
gelmiştir. Devamlı biletler ı liradan satılıyor. Ta.'.i?'a siparişleri kabul 
edilir ve serian gönderilir. Adrese dikkat: lstanbul Eminönü, Valide 

hanı yanında No. 4 - Tel. 23970 
BEYOGLU, PARM'AKl{API. NO. 109 -Tel. 43696 -&&· 

Dev et Demir yolları Umum 
Müdürlüğünden: 

Ankara Elektrik !irkcti işleri şefliği atelyesini idare edecek bi. 
rinci sınıf bir elektrikçi ustasma htiYaç vardır. 

Bu iş için sanayi mekteb: mezunu olup uzun müddet müstakiler 
atelye idare etmiş bulunanlar tercih edilecek ve kendisine 100 lira 
nın muadili 42,70 Kr. günddik verı!ecektir. Taliplerin deneme. 
lcri yapılmak üzere, vesikalarile birlikte Ankarada cer daire~ine 
lstanbulda Haydarpaşa işletme müdürlüğüne müracaatları (1419) 

(2294) 

.... ,,,. . ~ ._ ..... . -·:- . . . : .. ·1 . .; 

aı • Si 
Direktörlüğünden: 

1- Bazı sınıflar ıçin yatılı yatısız talebe kaydına devam edilmektedir 

2 - İstiyenlere kayıt ve kabul şartlarını bildiren ~arifname 

Sehzadebaşı polis karakolu arkasında . T f!lcfon 22:.34 

Bayan Fik"Tiye Şakrak Ses 

Majestik Lokanta_ v 8 
Birahanesi Tepebaş• 

~eyo~DlYllfillYlllil eını <eiDeınıceDD ye~ 
Majestik Müdiriyeti sayın Müşterilerinden gördüğü rağbetten cesa.re'J 
rak bir yenilik yapmağı düşünmüş Sa hlbinin Sesi kıymetli artistl.~ 
BAYAN F1KR.tYE ŞAKRAK SES'i 22-10·936 perşembe gecesinden] 
sahnesinde temine muvaffak olmuştur. ........................ ' .. ~ ~ . . -~ ~. ,., .. • ~ 1 .; • • '"' ' • tııı.r..." • 

ELEFU KEN 

Yeni gelen (8) lamball 1937 modeli 

ELEFUNKEN 
Radyosu en veni tekniOin en kusursLJ 
ve en mükemmel şaheseridir. 
GELiP DiNLEMELiSiNI 

Bourla Biraderler ve Şürekası 
Ankara: Bankalar caddesi-Galata: Hazaren cad 
Beyoğlu: istiklal caddesi -izmir: Gazi bulvan. 


