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Misafirimiz huzurunda l 
--------=-=---------=--=-=======-=-===-=-=---Devlete bağll müesseseler için 

Ugün Ankarada askeri Veni bir nıaaş 
tatbikat yapılacak 

•-.,,._, ed'l . 
"· ll~rımk Afgan harbiye veziri dün Atatürk tarafından kabul ' ". 'i'l-
fillcQ de Ankaraaa huzurunda 08kerİ tatbik.at yapıüıcakttr. 7:af '?l6.t 

IGyfa.rttı .. .J-.3ır Re . . . 1· A kar-,J- MiUi Müdafaa vekal.etınde ............_ ~ • ....._, • smımız mısa ır n utUt 

. ~ iken alımnt§hT. 

ıı .. ;;ı;k';;;~i;f ';~ak 
kanuni tedbirler 

Meclisin bu devresine 
Yetiştirilmek üzere 
azırtanmağa başlandı .. 

(Yazısı 4 uncDtle) 

fi 91
taeklerin hücumu kar§t8ında kakın lnhisarın likör fabrikası 

P konR"reslndekl tetklklerln neticesi 
• 
inekler likör fabrika-

e sını da zaptettiler ! 
tQelediye dökülen çöplerin üs

tle toprak dökmeğe başladı 

baremi yapılıyor 
Devlet Demlryoııarı, lnhlsarıar ve Liman 
ldareıerlnde çaııoanıar en az 33, en çok 

700 ııra alacaklar 

Şimdi yüksek ücret alanların 
haremde vaziyetleri ne o1aeak 

Öğrendiğimize &Öre deYJete ait 
mülhak bütçeli müesseselerde ücretle 
çalışan memurlar 937 seaeai hazira. 
nından itibaren kendileri için yapıl. 
makta olan barem esunaa tabi olacak 
lardır. 

Bunlardan devlet derimyollan, 
inhisarlar idaresi ve Uman idarelerin 
de çalışanlar için yapılan barem, 19 

derece üzerinden hazırlanmıt olup en 
az maaı 33, en yükseii de 700 lira o. 
lacaktır. 

Sermayesinin tamamı devlete ait 
banka ve müesseseler için hazırlanan 
barem hakkında henüz kesbi katiyel 
etmiş bir vaziyet yoksa da bunların 
inhisar, liman ve devlet demiryollan 
idarelerininkine milfabih bir şekilde 

olacaj1 tahmin edilmektedir. 
Bir kısım ücretli memurlar JaaJea. 

almakta olduktan paranm bana ~ 
pıldıktan sonra ineceğinden eadlpet.; 
mekte iseler de umumi kanaat abua 
mi%tarın bir hakkı mUldesep oldM11 
ve bareme, aldıklan tlcnt flSerhld• 
baf lanılacaklan yolandadır. 

Yeni bir kanun hazırlanıyor : 
Odun ve odun 
kömürü yasak 

edilecek 
Kullananlara hapis v 

~ayanın tsra11'1ıı ?ıtuM c:;:;M ynı ~lt'ı.in.-...ı-....ı r.a cezası verilecek ....... .,,,.,.. 
B ki ..... ~,... 

gUrenler sUylDyor ı 
Çaya 

Pehlivanlarımızı 
yenmiş deClll 

Mükemmelen 
"e11il111i~tir 

Eaki ve tamnmıf Macar pehlivanla -
nndan Çayanm birkaç ıün evvel ıeh
rimize ıelip bütün Türk pehlivanlanna 
meydan okuduiu ve burada "eskiden 
kazandığı,, munf fakiyetlerden hararet 
li hararetli bahaettiii malQmdur. 

Macar gilrqçiıi, bilhaıaa Kurtdereli 
ile beraber blcbinu. Filiz Nurullahı 
ve Adalı Halili yendiiini bu arada aay
lemelrteydi. 

(Deotanı 6 IMU.la) 

Şcpr-/ 
Lik maçları 

su hafta 
Başlamayacak mı ? 

Ondan 'fazıa 
klObOn Y•nı 

ıtırazıarı 
y... rpor llOyf Mmada 

• ······---------- ... 1 ··-

(Va·NQ) 
nun hikayeleri 

(VA. - Nü) imZUını, artık yalnız 

İ telif hikayelerde ve romanlarda 

1 kullanmağa başlamıştır. Bunlardan 

l 
"Ziyafet ve dayak,, isimli birini bu 
günkü beş'ncl sayf aınu.da okuya-

1 caksınız.. Fakat <Va - Na) nun ya
l nn basacağıınlZ "Bir f•ciannı önüne 
f geçelım,, isimli hiki.yeai pek daha 
: .. n ... ıd· • b~ ır. 

f HABER'de her rtın gilr,eJ bir hl· 
İ.;ki;,;ye~o;;ku;.;;;ye,c:;..._a_ım_m_ız_! ___ _ 

~-··- -~ ıç1n ~ '*" ....... 08 ----~ 
projelü ıı..-ıaaııibr. Bu projenin bl-
rinct maddesıne göre odun, odun kö
milril ve tezek yerine taş kömibil. lbı
yit, kok ve sömikok yakılmaaı mecbu
riyeti konulmaktadır. 

Bu mecburiyete tabi mUeueaelt-rin 
bqmda devlet müesseseleri gelmekte
dir. Bu mUeueeeler ihtiyacının ne 
niabette odun veya odun kömUrU ile 
karşılanacağı bir nizamname ile tas
rih edilecektir. 1htiyaçlann vaktinde 
ve yerinde karşılanabilmesi için istih-
sal edilecek kömürlerin nisbetl de ni
zamnamelerle tayin ve tesbti edilecek· 
tir. 

Kanunun neşrinden sonra bir "mah-
rukat idaresi,. kurulacaktır. Bu teşki
lltm vazife ve salAhiyetleri de bir ni· 
zamname ile tayin edilecektir. 

Kanun hWdlmlerinl yerine getirmi
yenler hafif hapla veya ağır para ce-
mile cezalandmlacaklardır. Yeni 1«ınut1tH1 gayeri ~ 

<Devamı 4 #badide J taAripten korumakttr 

Kadıköy mezarllÇp cinayeti -Za va Ilı kadını 
PARA iÇiN 

Sevgilisi öldürmflş 
Fakat umduğu gibi beşyüz lira 

değil on lira alabilmiş 
Kadıköyilade Mahmut baı. me. 

zarlıtında öldürülen Cideli Hacerin 
ölümüne ait earar perdesi tamamen 
kaldınlmıf, katil yakalanmıştır. 

Katilin adı Göreleli Hilseyindir 
DUnkfi gazetelerin yazdıtı gibi Şerife. 
nin dostu Cimcim Hflseyln defildlr. 
Göreleli Htiseyin dUn akpm yaka. 
lanması iizerine Cimcim Hliaeyin ve 
diğer iki kiti diln gece serbest bırakıl. 
mıf}ardır • 

Jaianbalda Selimiyede uk•rJiğf. 
nl yapmakta olan Göreleli Hiiseyin 
7-frmi bet )'a§lndadır. Bir seneye 

yakın bir zamandanberi Cideli Haea. 
rle prUpıektedir. Kırk yaşında .._ 
lan Hacer arasıra Hüseyine para 19 
mektedir. Hüseyin bir yandan H~ 
cerle görüşürken Cimcim Hüaeyinla 
metresi olan Şerife Ue de tanışmıttırf 
Şerife söz arasında Hüseyine Haeerla 
fazlam parası olduğunu, Kadıkö)'lla. 
de bir ev alacağını söylemiş, Ha~ 
koynund4l bir kuşak arasında pa...ı&. 
nnı sakladığını da ilbe etmlıtır. 

Hüseyin, Hacere çok parası 
--ır.--

olmadrğmı sormuş, fakat Hacer idil: 
etmiştir. Bununla beraber Ha.,r. 

(D.,,,,,,. 4 lnelü.J 
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"Anşlus,, ve 
Avrupanın merkezini arayınız ... Hen

dese veya topoğrafya usullerilc ölçtü
ğünüz takdirde de, siyaset bakımından 
aradığınız takdirde de Avusturya ile 
karşılaşacaksınız.. Hakikaten de, eski 
asırlarda olduğu gibi, şimdi de, mihver 
Avusturyadır l 

Bu memleket, iklimlerin ve ırkların 

biribirine tesir etmemesi için bir set ol
mU§tur.: Türk istilası Viyana surlarına 
kadar ilerleyip orada durrnuıtu. Habs· 
burglar, küçük devletleri toparlayarak 
bir imparatorluk kurmuşlar, Slav se • 
linin Balkanlara ve A vrupaıun göbeğine 
geçmesine mani olmuşlardır. Nihayet, 
Prusyanın karşısında bir de Viyananın 
yücelmesi, Cermenlik ateminin yekvü
cut olmasına, bütün Avrupada rakibsiz 
bir hükilmranlık teıkil etmesine karıı 

durmuıtur. 

Onun için, bu merkezi memleketin 
daimt bir muvazene taşı olduğunu far
keden eski bir diplomatın şu sözü meş
hurdur: 

"Avusturyayı niçin iz'aç edip onu 
yıkmağa uğraşıyorsunuz? Eğer bir A
vusturya mevcut bulunmasaydı bile 
onu halketmek lazımgelirdi.,. 

Harpten sonra, Almanyayı kesip 
budayan müttefikler, Avusturyayı bUs
bütiln ~a çevirdile· "'-ım parçaların
dan Yugoslavlar isti. etti, Maca
ristanlar ve Çckoslovakyalar husule 
geldi. Dolayısile Romanya hissemend 
oldu. Fakat, daimi surette hasta ve hal· 
ledilmemiş bir mesele ortada kaldı. Bir 
eksiklik yahut bir fazlalık hissolunu • 
yordu: Almanyamn gözil, baştan beıa 
Cermen olan bu komşu diyarı ilhakta ... 
Eğer bu idealine erişirse, Cermenlik 
bir dev kesilecek, bahsettiğimiz o ra -
kipsiz hükümranlık haline gelecek ... Bu 
vazieyt, Avu~turyayı kuşa benzeten 
devletlerin işine hiç gelmiyor. "AnJ
lus,. denilen bu birleşmenin son derece 
:ıleyhindeJer ... Sen ]ermen muahedesi· 
nin bozulmaması için, A vusturyaya, 
İtalya usulü ve hri~anlık ideolojisine 

........... ___ &ıaıwıa~tili' tajtınn a ama edner ... 

Fakat, muazzam bir devlet şeklinde ta· 
rihin sinesinde yaşamağa alı§mış olan 
bu halk için, böyle mütevazi bir millet 

HABER -Akşam postası 

Belçika bitaraf olduğu için 
-F raiısa, Alman yapın 

Habsburglar şartlariyle anlaşacak mı? 
olup papazların tevekkülü ile yaıamakl Bel ·.k h'"kr-. . . h · · B 1 ·k F~ d ı B . tk' k b. . .d. çı a u ·umetının, arıcı e ç1 a ransa an ayrı ıyor. u 
elverm.ıyor ... Al 1 luktupta~ ırınek gı ı- bita.raflıklannı vermesinden sonra büyük bir hadisedir, Fakat, ~eleceği 
yorlar. Ya man ı camıasına an! • d hil. b. . ld - .. h kk k l b' h d' d' n~ı 'k 

k h d d k• h d 
1 

b a l ır takım tedbırler a ıgı go. mu a a o an ır a ısey ı, .u«= cı a, 
ma , ya u a es ı ane an arını aş- . • . 
1 • ki (k' b k' . rüJmektedir. Belçika hilkıimctinin Frans;anın Almnn,·a ıle harp etmesı anna getırme ı, u, es ı ımpara- . . · .. . 
t 1 - k k d kt' ') Belçika faşistlerine karş• da cidJi ,.e takdırınde Fransaya guvenemı) ece. or ugu urma eme ır. . . 

kati bir mücadeleye girişeceği anlaşıJ. ğ1nı anlayınca, bittabi ayrılaca!dı. 
Birinci şık nasıl Almanyaya rakip 

büyük devletlerin işine gelmiyorsa, i -
kinci şık da, öylece, küçük itilafın 

(Yugoslavya, Macaristan ve Çekoslo -ı 
vakyanın) beğeneceği bir vaziyet olmı
yor. Bunlan açıktan açığa söylediler: 
"Avusturyarun Almanyaya Hhakını, 

Habsburgların tahta geçmesine tercih 
ederiz!., dediler .. Ve, bu da akla yakın 
bir itirazdır: Çünkti "Bizim canımıza 

kasdcden bir imparatorluk yerine, bü
yük bir Alman komşuyu tercih ederiz!,, 
demektir . 

İşte, artık avusturya kararını verecek 
bir devreye geldi. Çünkü, bizzat büyük 
devletlerin tesis ettiği hükumetin va
risi olan Şuşnig, İtalyan usulü ve kato

lik zihniyetli bir faşizmle Avusturya 

makfadır. Hariciye nazırının bundan Bundan başka Bel~ikanın dahili 
en-elki bir nutkunda hükumet fırka. \'aziyeti de, Fransadan ziyade Alman. 
larının birleşmiş olduğunu ilan etme. yadan yanadır. Belçikada iki ırk var. 
sinden sonra evvelki gün de ı.:beral dır. Bunlardan Flamanlar yeni Rex 
mecJi;i hükumrte müzahir olduğunu (faşist) partisiyle beraberdir. Ve Al. 
ilan ~tmiştir. man tnaflı~ıdırlar. 

Bu hususta sabık lngiliz nazırı Almanya, büyük harpte Belçika. 
Çorç:l. söylediği bir nukunda Belçika, yı işgal ettiAi zaman Flamanları k.-n. 
nın gt•ne bir taarruza uğramak vazi. eli lehine olarak yetiştirmişti. 
yeti kar-;;ısında bulunduğunu, fngilte. Fransa bugiin, Almanya ile Al. 
renin bu yeni "aziyet!en ~ok mutrlzar. man şartları üzerine bir anlaşma ya. 
rır oiacnğını. Fransanın kendi ga;-an. PIJl ~·~rmamak me.selesiyJe karşı kar. 
ti.sini il<'ri sürmedikçe Il<'h:ikan••ı em. !-ın•r.f•r ... 

niyetini tahtı temine alamıya=ağını Beh;'ke'ı•a.. Fransen1n 
söylemiştir. "Krı•" lefme•ı.,dert 

Franaar ın va ziyetl çaıdnmlfler 
Sundan Express ba~makalesinden: "The People., isımli İngiliz ;.az.. 

halkını ebcdiyyen yürütmek imkAnını --------------- tesinin yazdığına göre, Belçika, Fran 
sanın "kızıl,, olması ihtimalinden korlı: 
tuğu kin bitaraflrk ilan etmiş. 

bulamadı: "Habsburgları getireceğiz!,, 
kararını verdi, ''Halkın da fikrini sora
cağız. Hanedanı isteyip istemediklerini 
anlıyacağız !., diyor. 

Böylelikle, Avrupanın ortasında yeni 
bir muvazene taşı olmak istiyen yeni 
bir ihtilaf mevzuu doğuyor. Küçük iti
taf bu hortlayışa muanzdır ve bu siyasi 
kuvvet, isminin kilçük olmasına rağ -
men yabana atılmıyacak derecede bü -

yük bir mevcudiyettir. Almanyanın 
Cenuba istila ihtimallerine karşı, Habs· 
burgların yeni bir imparatorluk kur • 

içeride 

• ldUddelumuml Hikmet Onat evvelki 
glınkU tcUdklerinden sonra dlln de EyUp ve 
Bakırköydekt cUrmU me§hut muhakemeleri 
n1 tetkll< elml§Ur. 

• lhracatçılarm teacm IDi diln akpm b!L 

Gazete aynen şöyle diyor: 
"Belçika efkArı umumiyesl hugiln 

Almanya ile bir anla.şma vücuclc ıt~ 
tirmek tarafh8ıdır. Ve hu taraftar 
lık Pran&ı nın holşe,·ik olup Bitlere!. 
tik Ye faşizme karşr yeni hir ?rUca. 
delede Rusya ile ittifak akfotmesı 

korkusu ile daha kunct bulmakta. 
dır ... 

miş ve 213 lhracat.Çı teacil edllml§Ur. Fakat --.,...--------------
muamelealnl biUremlyen yüzden fazla ibra. 1 ta I y 8 i 1 e A 1 m a" y 8 
catçı vardır. 

• ıatanbuı gümrüklerinde yaı:ııan ııerıemı§ Sovyetlere 
olan 60 hamal iı:ılerindcn çık&rılml§tır. 

tah.tıillne ancak bu ııene hukuka giren yeni 

Şelflınır nçnn 
posta 

HABER, ok'1Lyucularına '111' 
bedava aboıı.6 ucrmeyi. 
vaadini yerine getirmek i(fff 
daimi okı(yucıt kartı.an bıılll 
adreslerini alamk gcızeteıeri111 

ile göndcrm&?Je ba.ilcımıştık· 
Aradan iki gün ge;m.edi. ft/IJ 

!stcınbul içinde ve mülhakatı el 
nan okııy1Lcııl.arımı::rlan şikD!I 
ladı: ,.;. 

- G<ızetelcrimiz bize, bi1 r. 
ra geliyor. Ben gUnU günilrtl 

nı.adıktan aonra ne yapo!f'1'tt 
göndetmeyiniz. Hariçten M 
mecburiyetinde kaldığım içiff 
rfnfze de, iidedi5iniz posta · 
yazık oluyor. 

0k'1.LyUC1ıl.anmızm hak'ltlft 
ğildi. Hatta bazılan nasıl ô~ 
gUn sonra gelmuine a1.'1l erı 

1.ar ve hak'l4 olarak bizini 
gllnü gününe vernıediğinıi:e ) 
yor Zardı. 

G-azetemiz, ekseriya o (fÜ,.,_ 
yeni haber'Zerini vermek end · 
leden aonrolan saat 3 de vJtl'. 
geç yarmı saat içinde de pol 
t•erilmi-§ bulıınur. Hatta sa11t MıJ 
postaya verilmi.J olan ~chir 
mektup tıc gaz~tcııin aımı pU 
ccsinde adreslerine pitm.emi§ b 
sı, şehir posta tcşkillit111ın 110 

na deutlet eder. Bu bil1filk bİf 
liktir 1•r. biran evvel düzelt' 
:mı~ gelir. 

Ealkın 

Ha.,eşistarıdl! 
Harp 

malan, İtalya, İngiltere ve Fransanın 

itine gelir. Hatta Şuşnig belki de onla
nn ilhamile harekete geçmiştir. Fakat, 
düveli muazzamadan dördüncüsü olan 
küçük itilaf, bu imparatorluğun kend: 

• Hukuk fakWtealnln yenl dört ıenellk k a r ş 
1 

tal:~:~:~~\:~~~:~~~:u Gretzu iki ay Milştert>k mt>sal plA- başla dl 
sırtından hayat bulmasına nasıl müsa- mezuniyetle BUkreı:ıe gitmiıtır · h 1 1 ? 20 

ıtı Franaız aefiri Ponso pazar akpmı An. D J m J 3Z1 r 1)'0 r 8 r • b 10 k f Ş 111 k 118 
ade eder? tıte, ihtilafın ruhu bundadır l hra.ytt hareket edecekUt. Al d b l 1 ı H · /.. 
Ve en vahimi, bu seferki anlaşamamaz· • Mezunen memleketinde bulun!ln Roman. . manya a u unan ~a yan arı- ordusu 1rer11 \1 

cıye nazırının Almanya Jle İtalya ara-
lığın tam merkezi A_y~da tam u - -..)'!_..CIS:lai uı;ıu cuma gtınU §Chrilmze gelecek __ _.._ .. ~ ............ un~----e·~ ... -.... .... -
'ftiUWti nım1n \te tarilite ar~r pek rök ur . .,..,.. meg· e bacı.tadı. ho. g' -s , berlerin asılsız olduğu bildirilmekte· "' 
mühim harplerin patlak verdiği nok- * VıtpUT}arm senede bir bUyUk tamırc .zaptı 'için emir alan 
tad ı d f tcıbI tutulmaları mU§kUJat doğUrduğundan dir. 

a 0 ması ır tamir mUddeU ıs ayda bir defaya çıkarıl • İtalya ile Almanya, yıkıcı kuvvetle-
Hüseyin Faruk TANUR maktadır. re (Bolşevizm) karşı mücadele husu------J:.-::::----------d---h--l----.:.___ • Şehir mecllsl sonteşrinln ikinci gUnUn - sunda teşriki mesai imkanlarını ara-

sı nan ya a ı• lA harbı• den itibaren lçtiınaJarma ba§layacaktır. p • • Vail :Muhiddin OstUndağ Dağcılık klU. yacaklardır. 

harekete geçince Habeş kU 
çarpı§mağa başlamıştır. J3d# 
Adisababanın işgalinde.11ber1 _, 

olarak garbi Habeşistnnda JI"' 
maktadır. bU rclsl de olduğundan Buruda Uludağda Almanca Germenya gazetesi de §U· 

Hu•• ~ UA t • ı k b • ı hlr otel ınşası için Belediye bUtçeslnden nu yazıyor: 
.~ me çı er mu a ı 10.000 lira ayırtmı§tı. Bu otelin ln§asına "Bu ziyaret, Avrupa siyaseti için 

yakında başlanacaktır. bilhassa mühim olan bir anda vukua 

t • ı * GUmrUk teokllAt kanunu mucibince me. gelmektedir. Sovyet Rusyanın siyase-

12 lira aaıı maaııar ıs - 17,5 liraya, 16,- ti, bolşevizm aleyhtarı olan bUtün dev-

İtalyanlar yağmur mevııusJ J 
geçmez Adisababa mıntakaa1'iı 
haren garbi Habeşistana doP 
meğe bqlamışlardı. İtalyanl.ı' a a rr uza geçti er murların asgari mall.§ı 16 lira olacağından 

17,5 ıırnıar da 20 liraya çıkanlrruştır. Jetlerde bir aksUIA.mel hasıl etmiştir. reketin bir polis ilerleyişi 
~Y1adrit hükumetı• as·ııere yardımı $Şark §Jmendlferleri kumpanyaaı imUya. İtalyanın bütlin dünyadaki kargaşa- bildirmekle beraber harekett 

7.ınm satın alınması için mllz&kereıcre dUn lıklar arasında nizam ve sükunun hU- tayyareli tanklı muntazam ~ 

Yeni.den şı•ka.,. yet ettı• de devam cdilmlştır. Kumpanya murahhas. küm sürmekte olduğu yegane memle- dur. Romadan verilen maliı 
lan telılltıerlnJ yazı ile blldJrmlşlerdlr. 

~~ ket Almanyanın yanı başında yer al- evvel=:i gün CebaRsi mırı 
--J• 21 (Husual muhabiri.mi7.den rarak dolaşmaktadırlar. Bir t".Ok maha- • Yugoslavya ile Ankarada yapılmakta o. 

telefonla) Bugünkü Bul te " lan ticaret anlaşması mUzakereleri bitmiş mağa hakkı vardır. Faşist siyaseti Ro- İtalyan ordusile Habefler 
. - gar gar.e • fil. milislerin bir taarruz Lra etmek is- ,.c Yugoslav heyeti anla.gmayı bamllen hare. ma itiliiflarile müsbet iş görmek hu- kanlı b.r muh.'lrebe olmu~tu"· 

lenne Romadan verilen bir telgrafa gö tediklerini beyan etmektedir. ket etml§tır. _.,. 
re staı· Lit · f M 1 t f il susundaki meziyetlerini göstermi~tir. ler toplnrile birlikte lt.alyanl.,~ m, vıno ve o o o e yap- Gazeteler, bir kaç gündenberi en • Cumhuriyet bayramında Ankaraya gl. · 
+ • .;ı;.. bll'. go··,.;;a • ilteaki So t d k ı ı dU G h k d Bu sıyaset, bizim Avusturya ile olanı r•Llzda btılunmuc:ılardır. Rom&· ~a • ....,..meyı m p V>'e iyi müdafaa usulünün taarruza geçmek ece zc ıer n uı ane par m a hazır • ~ • 
Rı111vaın ... +-pany& ialerlnde bitaraf! ld ğ lık taıımı yapm111Jardır. Ayın 2• Unde ha • münasebatımızın 11 temmuzda yeni rin bu taarruzun hez'metle ~ _,,_ .us - I· o u unu, mukavemetin artık kafi ol . " 
in ..... ..ı..-'---=- karar · t• reket edeceklerdir. bir safhaya girmiş olmac:ıı ifbarfle dig-inf· ve memleket müdafiler 
ıı:t• ~~e verm1§ ır. Bu madığını tekrar edip durmaktadırlar . ı 
karar il.zeri ,,_ k d 1s • ktleat veklleU Haliçte tersane yanında bilhassa takdirimizi celbetmPktedir.,, lerce o··ıu bıraktıg-ını ı'dd"a etil' 

ne .m.us ova ra yosu pan- Filvaki dün hükQmet kuvvetleri, bir bulunan bir kızak ve atelye mahalltnı Liman t 

yaya. hi~ben şu mealde bir tebliğ neş- çok noktalarda muk,a bil taarruza geç • idaresine verml§Ur. Liman ldaresı burada. I'\ 5 Q k ,· Ş J• Habeş kuvvetlerine kumaııd• 
retmiştir: mişlerdir. Hükumet tayyareleri, düş • yenı tezgAhmı ve atelyelerinl hazırıamağa C. Dejasmas Abayın da ölUJer 

"İspanyadaki arkadaşlar, gayret! man mevzilerini bombardıman ederek başııyaeaktır. b .,, ı d olduğu söyleniyor. 
Y kında d • Belı;ratt& çıkan Vrenıe i&Zeteslnln dıp O Q U U ,.. 

a yar nnmıza geliyoruz. Ade- cumhuriyetçilerin son günlerde tııescas ite yanların nayel•~ 
· ·· d h k k b . b" lomnUk muharriri S\·etavskl oehrtmıze gel _ • 

mı mu a ale komisyonundan açık ve mınta asında ay etmış oldukları ır h Ba h r 1muh11 t e mu 1 hiş '"'-ylı' Ekspre• ga.,l>tesı' b1l 'h . . . . d ml~tır. Yugoaıav gazetecisi oe riınizde bir _ 1.1cı o ...,, 
sarı cevap istedik: Ya evet, ya ha- arazıyı ıstır at etmelerini temin et • k Un k A k h kk d lü tJ 
yır ... Daha fazla bekleyemeyiz.,. miştir aç g aldıktan sonra Daraya gidecektir bir fırtına va .. r ruzönUamUzdın eakişubı~rkaaçmawıırı 

· Dundan tonra da memlckeUmtzın muhtell! l!ı .. 
Stalin de Madrit hUkilmetine yeni Berlin 21 (Radyo) - lsapnyada yerlerini gezecekUr. svetavski dönUDUnde . Cava adaaı ch·arında muthlş bir , İtalya, cenubi &ber,-stn.nı 

bir telgraf çekerek bu karan bildir- asilerin ilerlemesi devam etmekted:r. ı>ey!\':at ıntıbalarını yazacaktır. denız kazası olmuştur. va.si miky8.8ta yeni bir taarru" 
miş ve İspanyayı faşistlerden kurtar- Madritten birçok şahsiyetler ayrılmış- Dışarda: Vandervik adındaki Feltmenk cektir. J 
manın aynı zamanda medeni bir vazife tır. Katalonyada 18 den 40 yaşına ka- ------ posta vapuru dün Sura baya fle Se, Marecıal Gra-ıanı·nı'n kurıt~...t 
olduğunu söylemiştir. dar olan ahali tamamen seferber edi:- • Ncvyork gazetecUcrlndcn Erbins ıs sa. ıt hl 

rrl
. at H dakika eıu altı saniye de tayyare ııe marang arasında batmrştrr. Yolcular. t d be il k rt }ııJ 

G ı h beri ·· M.ad • d 1 ı§tlr - . . 1 ın a yaz ve yer as e ..ıt e en a ere gore rıt e as • · dcvrlAlem ~yahatl yaparak bUtUn rekorla. dan 2SO kışı boğu muştur. Sahahır •
1 

Jc P"' 
l,.r n hücumuna karşı bUtün hıu:ırl1k- Londra 21 (Hususi) - Londradaki n kırını§ ve Nevyorka ,·ssıı oımu§tur. t 'k' f d S O ~ 1 d i 1 . den mürekkep 20.000 kişı -A"' 
hr t"Pıaınlanmış, resmi müesseseler- İspanyol elçisi yeni bir nota ile, tspan- • Romanya Rador ajansı kabtneniıı de • saa 

1 18 
n e .... · · • · m at !llaret e!"ı vet Goreye taarruz etmek ilP"-

ı ... b~. tik binaların altına dinamit ko- ya isyanına ademi müdahale anla~ma ği§eceğl haberini tekzip etmektedir. göndererek "K1tpakl.nnmak üzereyiz. mU etmit bulunpyor. 

l Ş _ * Arııp grevinin bn .. ınngıcınctanbe"rl ilk yana yatıyorur.... dıyen gemi, blru B h k ti 'k' b b' .. ,. 
nu n•uştur. ehri terk etmek zarureti smın bulundugu hakkında müracaatta '"'>' • " u are e n 1 ı se n ı · " defa olarak ~velkl gece J{udUste hiı;blr sul- sonra susmuştur. .. 
< .. iv-.,, takdirde binalar berhava edi- bulunmuştur. kast olmadığı blldlrtlmt:ktedlr. bütün dünyaya bir Habd ti 

h dil Kaza )'erine bir~ok ufak Pemfltr. mevcut olmadı~ını go···ter.-eıc ... 

r 
'f l it. 21 (A.A.) - Havas ajansı 
ı'>irin icn: 

nu,:nanın şehir kapılarında bulundu 
ğ ı gündenbcri Madrit biraz canlanır 

gibi olmuş ve ilk günlerin coşkunluğu 
uyanmıştır. Bu harekete kadınlar da 
iştirak etmektedir. 

Kadınlar, kalabalık bir takım grup • 
Jmo vficuda getirmişlerdir. Bunlar. şeh
rin merkezindeki caddelerde: "Erkek -
lcr cepheye, kadınlar geriye,, diye bağı 

Bu notada, İtalya ve Almanyanın 
asilere yeniden yaptığı gizli yardım

lardan şikayet edilmektedir. 

* • * 
lspanyaaa ihtilalci kuvvetler Mad

ride doğru ilerlemekte devam' etmek
tedirler. Asiler Madride 35 kilometre 
yakındadırlar. 

İspanya cumhur reisi Azana evvelki 
akşam geç vakit Madri~ten Bnrselona 
gizlice gitmi~tir. Reisicumhur dahili 
harpte !spanya hUkUınetine gösterdiği 

• Norvc.çte umumi tnti ap n yap;lmış & .. ••• .. • 
ve sosyalistler ekseriyeti kazanmıştır. Sos • le, deniz tayyareleri komuc:, tav,·are. havalislndeki mukavemeti tol 
yallatıer c\·e:kınc nazaran iki futa azalık lcr 4'l, gemiler de 62 kişi kurtarmış. li" 
kazanmı§tır. ı1uhafazakıı.rıar bet fazıa, köy. )ardır. mektir. Diğeri de M. Mu~ ... 
ıu paruııı de iki tazıa a;.alık kazanmqtır. zamanlarda yapmak lst 

1 .,ı 
Dtniıin üzeri el'an taranmakta değlıikliklerdir. İngiltere ~ 

yardımdan dolayı Katalonyaya karşı 
şükranını bildirmek için Barselonu zi
yaret etmiştir. Azanaya dört nazır re
fakat etmE:ktedir. Neşredilen resmi 
tebliğde İspanya . Reisi cumhurunun! 
mücadele eden bUtUn e. • .etleri dola-, 
şacağ1 bildirilmektedir. 

dır, memleketletin "İtalya :iı ~ 
Olma il bahr. muhitte Habeş imparatorunu,, terli~ 

Şimali Bahrimuhitte fırtına bU. yeni ltalyan siyut ml\rrıe~6 
tün §idetiyle hüküm sürmektedir. Ye nıtmaktan imtina etmekte JC 'i'J 
ni İngiliz trans atlantL~inde şiddetH göre, bunu bertaraf edebilrYl~dl, 
dalga !ardan on yolcu düşerek yara. gine çare cenubi HabefiltaP"'" 
lanmıştır. dan ibarettir. 
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Sanat 
mekteplerine 
Imti~anla usta 

nıuallim aJıoacak 
Maarif Yel~fıleti sanat m~ktepleri 

i\·iıı ) eni hir ı~lahat projesi tat!>ik c. 

clel'ken .sana' ile .. en Tiirki\'e icin ehemj .. '\ . ~ 

nıiyetı çok artını;;. olan bu mektep)C'r! 
miiteha""'IS usta muallimlerle taı,,i. 
H etıneı'i'e karar Hrmi~tir, 

:\liisalıa imtihanr ile alınacak olaıı 
usta nıtıallimler marnngoı. demirci 
tl'.c:;Yi) Hİ, elektrikci n dökmeci olacak . 

lardır. Bunların ~anat ml'kt{'hi mew 
nu olması esastır. Fakat sanat m{'k. 
t<.'hi mezun la rı harici ndc de hi n:oh 
nıütc:>hassı~ :-;a11atkarların ntbmis ol. 
duıhmu nazarı dikkat<' a!;ın ~nk~llet 
orta mektep tahsili ~1lan n•,·a ilk tah. 
sili olup da on s<'ııedir mesl{'ğinde ih. 

ti."as A"fü;tcrmis sanat(arlar da im. 
tihana kabule karar \'ermiştir. 

Imtihanl:ır her Hrdeh:i sanatkar. 
lann girehilmesi icin .\nkara. lstHn. 
lıul. lzmir \'e Rıır~:~rl:ı ~ apılacaktır. 

Hamalhk 
Ankarada hanıallık 

yasak edildi 
Dahiliye n~kfı.leti bundan bir 

Atatürk 
Efgan vezirini 

kabul etti 
Bugün Ankarada 

bir manevra 
yapılacak 

l\luhtcrcm nli:oaririmiı Efgan 
u~uhiye \'<'ziri ı\fahıııut ilan dün An. 
karada gl'zinti ,.e ziyaretlerine Ul'\anı 
{'lnthfir. Üğleden <''·"el trcnle Yeşil. 
hana karlar ~iderck hir g'('7.İnti \::lparı 
n? baıı fahrikaları :reıen dost memlt'. 
ket nazırı akşam grç rnkit :\nkal'aya 
döıımii~ ve Atatürk t·ırnfından ı.abul 
olunnıu~tıır. ~·aııkayada uzun müd. 

det kalan l\lahnıut Hanın tıu aksanı 
.Ankarndan har{'keti mukarrer ike~ bu 

ayrılı:;- cuma :tk~amına kadar tehire. 

clilmi-;,ti r. 
Ankırada mane"ra 

Ankarada bugün m<'\'CUt kıtala.r ta 
rafrndan bir mancYra yapılacak n> 

nıanena) a zırhlı otomobillC'rle tank. 
lar , .. !ordunun makincli kunetleri i~ . 

tirak edl'cektir. 
l\l:t.nC\'r:ılardn Ef~an Harhiyr 

~azıı·•nın büyül\ önder Afatürkl{' be. 
rabcr bulunması ihtimal clahilinclP ~ö. 
rü lm<'kted ir. 

Olta ile 
esrar! 

Hir kaçakçı 
şebekesi yakalandı 

Muallimler 
arasında 

Yeni tayinlerin 
listesi 

Dün Maal'if \"<.'l,:iletindrn maarif 
müdürlüğüne ycnidcn muallimlerin 
;-;ıı ta) in liste:-i g(;ıtcl\•rilmiştir: 

fsküdar Ak-:-am kı1. :-aııat nıekte. 

hi nakış muallimi A!lilt•nin Iiadıl\Ö) 
kız enstitü~ü ri) azi) e muallimli*ine, 
Jlayclarpa~a lisrsi ri)·aziyc muallimi 
:'\adiıiıı. J\:ıclılüir kız enstitiisü Ycıpnı:ı 

t:içck nıuallimliı'iine. C~küdar kı7 t'n.-:. 
titü;;ii yapma çic;ek muallimi ~ahiha. 
nın Ankara Gazi Terbi) e eııstitü..;ü t:ı 

rih \'e coitraf)a muallimli:.1ine, ı,tan. · 
bul onuncu mektrp munllimler;nd<'ıı' 
~azircnin. e~küdar kız sanat nwkte. 

hi mücfür mu:n-inli*in<'. Kanıilenin 

tııönii orlaml'k1ebi tarih , .{' coğrr.f~ a 
mmıllimliğine. EmirA"an or1amt';;{('hı 

tarih ,·e coj!rafya muallimi Şckihcnin. 

Ilaydarpa~ liseı-:i tarih ,.e coğra f ~ a 
muallimliğine. Csküdar orta meldehi 
tarih n coğrafya muallimi Re~at .\n. 
kara ismet paşa kız enstitü5'ü morla,<' 

cicck muallimliği sitajirerlifrine. ~:ı. 
;d.ct Abdüssel;tmın, Iiabataş li~esi 

tarih "e coğrafya muallimliğine. c;azi 
Osmanpa~a ortamektehi tarih '°e co~. 

rafya muallimi Huhisinin Dakırkö.' 
ortamcktebi türkçl' muallimli~ine. r~ 

kiida!'" ortamektehi tiırkçe muallim• 
Rabianın Kadıkilyde yeni kurulaca!, 

yeni ';..ız cnstitiisü resim muallimli:!i. 
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~ V/ lb!l S 'lt lYI ırya <Q1a 

kıraOOo~ 
"Tan .. gazcl<>t1irıde "<ı'iirıün mcsn. 

lcle.ri,, .<iiilunundan: 
AYusturyalılar kralcıdıl"lar. 

Yiyanada krala 

binlerce hatıra var, 
H knıllıitrı ait 

Cümhm·i) et için dikilen a hicle Yi. 
yananın bir köşe.sinde küçük n· miite . 
vazı bir sütundan ilıa rc>tfir . 

Şimdiki ba~vekil Su!':'ııig ,\lm:ınt 

~aile İtalyanın siyaı-etini hazıııı lıiı·i. 

birine çarpıştırarak, bazan U) U';'fura. 

rak A,·ushıry:ı.nın i:-tikliılini fl'min 
ile m{'!-iguldiir. 

Bir iki hafta ene! ltal)'a laraL 
tan olan Hl'imvehr :-;;efiylr .. \lmaııyn 
taraftarı olan genem l Fe) 'in ..;iyaı;ıi 

faali}·etıerin{' niha)et Yereli. ı\nıstur . 

yanın ne Almanyanın. ne dl' tt;ılrn . 

nın lnıra,i!ına düşmek istenwrliğP gö~. 

tcrdi, 

~imdi kralı tekrar tahtına ~ctir. 
nıekle A\"u.stur) ayı lamameıı Alman 
ye ltalyaıı nüfuzundan koruma!, ga. 
yesini güdüyor. 

Ayusturyada krallı~ın iadt•.<::i Al. 
nıanların AYusturyayı iihak <'Luele

rin<' mani olacaktır. İtalya bu l'ilıet. 
ten memnundur. Fal.:ıt mii:--takil hir 

Ayusturya Alman)a il,, dnha kola:r 

anlaşabilir. Buna raj!men ltai~ a kraL 
lrğrn :n·detini ehveni~er .;ayı) or. 

Krallığın iack.sinc en Zİ) acJe mu. 
halcf.-t Nlenler Küt;ük Antant cl<'Ylct. 

ll'ri i eli. 
Bıı clefa RoManv:ı hu fikre muha. 

• o lllaJ , carnıler 
nı ı • 

'

lfd' hıeraı;j~ .. Yı.ltta. iki 

ıtıiitldct ene! belediyelere bir tamim 
Yaparak memleketimizde adet nlaıı 
sırt hamallığının \'atanda~ın han•i:rct 
,.~ ~erefini ihJal eden bir maıızar•. ar. 
zcttiğiı~i. ayni zamanda hircok ~ak:ıl. 
lıklara da .sC'bcbiyet Htdiı!lni işard 
l'derek sırt haınalhı;'?ı yapan Yatan. 
<l:t'jların hac;ka islcrl' ~·l'l'Jcslirilme~i. 

Gümrük muhafaza teşkilatı; ~~cçen. 
lcrdc \'elya rnpurundan sarkıtılan ne, Csküdar kız C'n.c:;titü1'Ü r~1'im nıu:ıl. 
bir oltaya aıtı kilo e~rnr talcarkt•n ya. limi IHımi ele, Kadıkö) hız l'nstitii. 
kalamın sandakı lsmailden büyük bir sii nakı~ nuı:ıllimli~ine tayin rrlil. 
k:ı~akçı şeh"li.c~ini meydana çıkarmrş. mi~lerdir. 

Ji f !?Ö rüıım iiyor. (t'kosl<ı\·akp lıi r A 1 

ır. Unıfı>ı·nı· . '' · • 

llt 
) 1 • 0''h~t . 

r a kurna tan areci. 
tıdıt <>tınek. 

, , , 

ni 'e bu isin tama mi) le halclırılma"ı. 
111 lıildirrn'isti. 

tır. ~ebcl•enin efradı Galatada hakal ------------

Yen İ posta , Bu tebliğden .ı-;oııra şchrimizdl' 
l•alata gümrüğü ,-e ."e lıze halindr lı;ı. 
~l<\llara iki tekerlekli eşya arabaları' 

,..7~ .... ;ı,;,.,. h·>Ç'"""''"tı F:ıkat ;ınkanı 
'elcdh·esi bütün beledh·elerden vıH't• 
lıir ka~tlrla 8ırt hamnll;ğını kaldır. 
ntıstır - . 

.\.nl\al'a hl')('cliyc . .:i ~iiylt' bir ({'hli~ 
ll(l~retmi;;ti r: 

1 - 1 te.;;rini~ani 9:;f) tarihinden 
itibaren sem;rli ,.e hiifrli hamallık ıı. 
suli.i l:aldırılmıştır. 

2 - l\:üfeciler nakliyatı el seJ){'L 
lcri~·ıe yapacaklaı·dır. 

:ı - l\fobilyl', e,· H ti.icar t>~yası 

nakliyatı :naha ,.c em,.:;:ıJi 'a~ıtalarla 
yapılacaktır. 

4 - IJa,·all'li eşyayı g-iindiiz nak. 
!etmek :yasaktır. Bunlar ~cerleri -.aat 
) irmidcn sonra nakl<'dill'cl'ktir. 

:i - 1 te~rini~:ıni !t:n tnrihiııdt•ıı 

~on ra buna ri:ıJ ct etnı iyen !er cc7.:1 lan. 
rırrl:tcaklardır. 

Cumhuriyet 
bayramında 

yapılacak merasim 
Cümhuri) et bayramındn kuliiı> 

ınurahha:'larından miirekkcp hir grup 
btanl,ul H:ılk Pnrti~ini 7.İrarete !ride. 
ccklerdir. nu ziyarette .sporcuların 

Sarafim. t:ırağ'ı Ilaral:imhos, maadm 
Eftinya. madam Sorl~ an• meşhur ka. 
~akçr Mihaldir. Bu ş{'bekenin Yuna. 
ni1'tanda da bir ~ulıesi olduğu anlaş!!. 
mışnr. 

Muhafaza teşk llAtına 
i htiyat subaylar 

alınacak 
Muhafaza umum kumandanlığı 

cenup hududundaki muhafaza alayr. 
nın noksanlarını tamamlamak için 
!ôOOn iki sene zarfında ordudan astck. 
men olarak terhis edilmiş bulunan ih. 
ti~at subaylardan isti) enleri multafa. 
za ~ub:ırlığı hizmrtinc almaiia karar 
Yermi~tir. Ya 1 nız bu suhayların toı>. 
cu n~a siirnri olması lüzumlu IJ,ıJun. 
makfadır. 
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ÇARl;:AMBA 

13ıl'incit,~rin - 1936 
Hicri; ı~;;;s _ Şaban: /\ 
Raıt bn~"""' t•··trn:ı~ı 

llalk l'arıisiııc kabul edildikleri Par.1 .. -.,.-+_.__.__.,._.,__. 
ti ha~kanı , .ali Muhittin üstündafrl ,,~'.: .. t ,.'i6 11,59 ı.ı,5'l ı7,2!'> ıs 54 4.:l~ 
tanıfından rc . ..;nıcn hildirilecektir. 1 t~~" ıı.:~;) n.:ııı 9,::7 ı2,oo 1:31 11.1: 

Yali bir nutuk .5İİ) Ji) ecck, mınta .. / 
J,acJan hir zat huna cevap wrecPktir. ,GECEN SENE BUGÜN NE OLjJU? 

. htanhul mıntakası hiitiin kulüp., Sıl:üıJnrı bıralimıı. konfor3n$ı reiııi H"nd~r-
Jcrın renklerini taşıyan güzel bir hu.ı ııon ıZ YRşmrfa oldıı~ı hRlde bu~n ııımDŞ
keti mera~im)e Tak,.,im ('ümhuri.ret a. 1 tur. 
b' d • k j Framm; ııosynliı;tleri f'<>nato inlihl\bını ka. 

ı e:oıne O) aca ktı r. zandılar. 

pulları 
Cumhuriyet hayra· 

· mında satışa 
çı karılaca!:. 

\ 'ek iller hl'yctinin V<'rd iği bir k:ı. 
rarla, Türk milll'ti için hii) i.ik bir kıy. 
mcti olduğu gibi tarihi bir ehcınmi:yt•. 

ti de haiz olan, Iloğai'.lar mukaYelt'sİ. 
nin izmasr hatırası olarak mevcut pul. 

lanmızda ı:ür::mrj yapılaraı~ yı•ni ~eri. 

ler ,·iicudc getit'ilmeJ,tedir . .}'l'nİ tarihi 

pullar yiiz hin seri olarak terti!l {'dil. 
mi~tiı. Oeher seri altı muhteJir . ..;ür. 
şarjlı Tiirk pulundan miirl'kkep hulu. 

nacaktır. Sür~ujlı altı pulluk bir "'<'ri 
Jt' 9.i kuruş J,ı)met konulmu:;;tur Bu 

pullar tek olarak :;atılmıyacak. yalnı7 
altı tanl'lik bir .-.eri \'erilcrl'ktir. 

Yrni ~iirş:<rjlı pulalr Boı;hzlar 

muka,·elcsinin imza~ını miiteah.ip ilk 
Ciimiıuriyet bayramı olan :!!) ilkte-;:. 

rind<' ı:;atı5a Ç,ıkanlacaktır. Pullar 
Posta rnerkezl<'rinde hulunacaktrr. 
Po~ta idare~i 6-00.000 puldan mürek. 

kl'p olan hu 100.!>00 :<l'l'İ)'İ nıcrkt•ılerin 
hüyiiklüıHine ırifrr fl.'\'i'İ l'lm<'ktcdir. 

Ki m ya enstitü~ündc 
yangın başlangı cı 

Dün san t iki <it' ('ağ":ıl rığ 1 un <fa ii. 
ıı İ\ erşite kim va ha ne~iııin ha~h:<•.si n de. 
ki anhardan °):lngın çıJ.nıı> lıo':' san. 

dık H' t:ıla~lnrdan hir l.ı ... nıı ) andı.il: 
halde i1fain tarafından siindiiriil . . 
mii~tiir. Yangının n<'dcıı çıldığ·ı lıe . 
niiz hsbit edilt>memi~tir. 

Sabdr olunuz 
. K~r.tuluştan ''Aşık .. iınzası ılc aldı~rmız mektupta <lc

nıyor ıtı: 

ve bekleyiniz 
"Samimiyetine emin olduğum bir genci çılgınca sev

:-n~~tcyim. A.sk.eti hizmetini bitirdikten sonra cvlene:::cği -
rn•zı vadt:lm~~tı. Fakat sıhhati dolayısilc kendisini askere 
almadılar. Aılem evlenmemize razı değildir. Esasen kendi 

de evlenme l-ahı;inc girmemektedir, bu hususta bir şey so
ramıyorum acaba ne yapmalıyım' .. 

CEV ABI.M~Z-:- Ahbabınızın bu şekilde hareket et • 
mck için bclkı .cıddı sebepleri vardır. meseleyi kendisi için 
rblıa mü~kül bır şekle sokmıyaı ak onun v icdanınm söyle
dibi ;:ıliccnap hareketi cesurane bekliycbilirsiniz. 

man Avusturyasından İs<' miistakil 
bir A\usturyayı tercih cttiğini ..;i:} lii. 

yor. Yalnız Yugo . ..;J:l\ya hu \:t'l')l'L 

ten memnun değildir n- hu fikrt• kuv_ 
\'Cfle muha1l'fet edt•c<>ktir. 

:'.\faamafih. nl' dl' ols.a .\nıst?ır)a. 
da krallığın tekrar iade.si tc~<'hh\isii 

orta Avrupada bir huzur:;uzluk hına. 
sı ihdas etmekten ~cr'i \\;\\m1yaci\\.\tır. 

~ 

Camdan bak= 
maık ~aılill<§Jaını 

~akman< 
·'Rurım,, da /in.sem liu11u:alfl di. 

yor ki: 
l\frmleketimizde me~ı·u ti) et in h3. 

ha~ı olarak şöhn•t alan Mithat paşa 

mt'rhum fena bir ~i)a:-.i, lakin iyi hir 
idareci idi. Fena bir si)·a.<;;İ o!cluğ"u 

ic:in Ahdülhamidin malum olan wh. 
mini idare edemedi: fakat rnJj olarak 

gitti~i h<'r ~·erde mu'·;'lff:ık oldu; ora. 
larcla iyi <'Serter hrr:ıktı, 

l\lithat paşa murnffakıyct ~rrrını 

;-;oranlara şu cernhı \·erirdi: 

- ln~an i:;;e camdan drğ'il. <'an. 
dan bakmalıdır. lşl<'rine camdan defril 

candan lntkan hir a<l;ını mutlaka mu. 

rnffak olur .. , 

iste ~on haftalar il'indr hl'r hiri 
memlekl'lin hir tarafına dağılan ,.,. 

en uzak vilayctkrc h.:ıdar bütiiıı ida. 

!'{' b(jlg-elcrini ].;endi ;,!İizlerile tcftiştrn 

gc~irrn vrkill<•ri ~ördiikçe ~tith:ıt pa. 

-;:ı merhumun hu <:İizü hatırımı1.:ı 1!"· 

li)·or, n i~lere camdan halrnı:ı~ ilt• 

candan b:ıJ,mak :ıdasındaki maııa !ar • 
kr gözlerinıi7.de aclcfa can lanı~ or, 

)';,!.. 

Ota Oya IFıJ al ırıı ~ D 
n stn lk.a m cer~e 
gDdftyoır? 

"('iımhuriyıct,. tc l'ıırıus ı\'adi tfrı=t. 

ynr: 
Jtalra11 - Alm111 do. tluh tl'7.a. 

hiirl{'rinin :-;imdiki şekil H derec·cleri 

hliyiik iilciide siyaset maneHaları gi. 

hi alınmakta belki h:ıta yoktur. f\ont 

Cianonun Ber lin seyaha tile l tıı Jy:ı 
hakikatte hl'lki dahn ziyad~ Parist> \"fi 

ya Londraya gitml'ği i~tihda r ecii:ror 
~ibidir. 

Rizim gördiiğiim~izc göre YH' ist~ 
günlük shasetle ebedi tarih ~arpı::;ı_ 
yor. 



Anta1cıjcnitı umumi manzarası 

HABER - Akşam postası 

Odun yakmak 
yasak 

(Baş tarafı 1 inl'id~) 

Bu mecb'Jriyet, aşağıda yer ve hu
suslarda tatbik edılecektir: 

a) Demiryolu ve deniz sahil boyun
da bulunup nüfusları beş bini geçen 
kasab ,.e şehirler. 

b) Demiryolu ve sahil boyundan 1 
en az; 25 kilometre uzaklıkta bulunup 
nilfusları 10.000 dan yukarı kasaba 
,.e şehirlerle bilumum vi!ıiyet merkez
leri. 

c) İlk iki fıkrada yazılı yerlerin 10 
kilometre ve kömür ocakları veya kok 

YARIN AKŞAM 

MELEK 
Sineması ··" 

Fransız sinema artistleriJliJl 

DANIELLE OARRiEUX ve..M 
en güzel ve en nefis bir ftll""'" 

ÇAPKIN 
iNCE • ZE..Vt<LI • NEFiS ve ~~ .. ıt 
Ayrıca: Yeni ve RENKLİ sineırı-' 

lC le: rF D N lE A ~ A \il 
Uç kmmlık büyük ve tabii renkte musikili 

havadisleri ... 

§) ca ıril «:a ~~a lfD m ek~ lYl ~Dal ır fabrikalarının 40 kilometre çe\Tesin-
Dlk9'-at: BugUn ve yarın MAZUlti<J 

A n tak ya ve lske;derun =:.::·~~~°ıı!'.~iden yukarı köy. 

Tabiatın 'cömertçe verdiği Hayati ucuzla: 
Hayaletlere inanan ve 1 

a"':~~ SARA V 
güzellikleri toplamış şirin tacak ~anum 

Türk yurtlarıdır Ege b!!~d?!~~k:~ bnıunan 
RE.'{E CLA!R.'in bütün dilıl1'1' 

SATILIK HAY 
ı 

't 

Antakya: 17 (Hususi muhabirimiz - maz. Yaylalar, sanatoryomların gör • 
den) - On sekiz seneye yakın zaman· düğü isi eksiksiz başarır. Dinçlik ebe • 
danberi anayurt hasretini çekmekte o- didir. Sancakta doğup büyüyen insan -
lan kırk asırlık Türk topraklarında bu- lara dikakt edilirse hepsinin vücutça ve 
gün 320 bin vatandaş yaşamaktadır. çehr~ce güzel oldukları görülür. Bun • 
Vatandaştan maksadımız; Türktür. da iklimin büyük tesiri olduğunu kim 
Yani, on sekiz yıldanbcri bizden ayrı inkar edebilir? 
.i1~yan ve bizim n pya~n·~a~-"""--wseuuerun, -aıon 011 " ....... "~··""- ·-

zim kütleyi kasdetmek istedik. Esasen meyilli sırtlar arasına eıine ntdir rast
S:ıncak denilince hatıra Türklük gelme- lanır güzelliklere bürünmüştür. Cad
mesine imkan yoktur. Oradaki Arap ve deler asfalttır. İstasyondan Antakya 
ekalliyetlerin sayısr, hesaba kablmrya- vesair kazalara uzanan yollarında ufak 
c-.·: clcrececİe azdır. bir arıza yoktur. 

Sancakta.ki Türk sayısı yarım milyon Belen, Kırıkhan Verinhaniye ayrı 
dan fazla iken bunların iki yüz bine ayn güzelliklere malik, Anadolu kasa • 
yakım anavatana iltica etmiştir. Şu se- balarından asla farkcdilmiyecek, topra· 
bcple halen Sancakta üç yüzle üçyüz ğı ve insanları Türk güzel §ehirlerdir. 
yirmi bin arasında yurtta! 'kalmıştır. COŞKUN 

Sancağın iklimi pek mutedildir. Top
raklarında hububat, meyve ve sebzenin 
envai yetişir. İskenderunda az miktarda 
Antep fıstığı da vardır. Alaka gösteril
mediği isin .ihracı mümkün olamıyor. 

Yüzbinlcrcc saıkız ağacı aşısızlıktan ya· 
baniliğini muhafaza edip duruyor. 

Antakya kazası binlerce zeytin ve 
dut ağacile örtülildür. Sabun ve ipek 
sanayii bu kasabamızda çok ileri git -
mişti. Antakya ipeklileri, yüz ve tuvalet 
sabunları Türkiye ve komşu hükumet
lerde çok şöhret bulmuştu. Sabuncu • 
culuk her ne kadar mcvkiini kısmen 

muhafaza edebilmiş ise de ipekçilik 
hemen tamamile ölmüştilr. 
Amık ovasından bahsetmeğe lüzum 

görmüyorum. Çünkü, buraanun, ne mü 
him bir zahire amban olduğunu bilmi
yen yoktur. Fakat, ne yazık ki, maddi 
':ıymeti ölçülmiyecek kadar fazla olan 
bu servet kaynağı da tatbik edilen za. 
lirn u ulier neticesinde sönmeğe yüz 
tutmuştur. 

Bütün Sancak hiç mübalağasız bir 
güzellik mecmuasıdır. Gür ormanlar, 
b'll sular ve şen sesli çağlayanlar top
raklaI'I kaplamıştır. Balan, Atık, Benli 
deresi, Nergizlik, Alıç, yapraklı ve so
gu": oluk gibi müteaddit yaylalar, de • 

nızc ve nehirlere kadar uzanan ovalar, 
hep çiçek kokulu küçük, büyük dağlar, 
yemyeşil, çok meyveli bahçeler hah • 
scttiğlmiz güzelliklerden ancak birlra-

çım teşkil eder. Sırtını bir dağa yas • 
lamış olan şirin Antakyanın dokuz kilo 
metre uzağındaki Harbiye sayfiyesi ve 
zeytin, portakal, limon ağaçlarından 

görUnmez bir manzara arzedcn Enca -
tnuz birer alemdir. Sayılamıyacak ka -
dar çok olan bu alemlerde tabiat bütün 
kudretini bir arada göstermiştir. 

Hova her bünyeye yarayacak let:ı.fet 
tedir. Hasta insana hemen hiç rastlan-

Kadıköy 
cinayeti 

(B~ tarafı 1 incide) 
Hacerin birkaç kişiye para.c;ı olduğun. 
dan bahsettiğini i~itmiştir, 

Cuma günü gecesi saat sekizde 
Göreleli Hüseyin Hacerle buluşmuş, 
Mahmut baba mezarlığına gitmişler. 
dir. Mezarlıkta Hüseyin, kadtndan 
para istemiş, Hacer de yok cevabını 

verince kadını öldürüp koynunda 
zannettiği paraları almak için kasa. 
turasını çekip Hacerin kasıfma sap. 
lamtşhr. 

Hüseyin kasaturayı birkaç dda 
sokup çıkardtktan sonra Hacerin öl. 
düğüne kanat getirmemiş, büyük bir 
taşı kafasına indirmiş. 

Hüseyin dnayetten sonra gene 
kasatura ile kadının elbisesinin göğü! 
kısmını parçalamış. belindeki şah aç. 
mış, aramış, taramış, fakat on lira. 
dan başka bulamamıştır • 

Katil 50:> - ~00 lir:ı tahmin ettiği 
parayı bulamayınca fena halde car.: 
sıkılmış cinayet yerinden uzak. 
taşarak Şerifeyi bulmu~, cina. 
yetini söylemiştir. O geceyi sa. 
baha kadar Şerife ile geçiren 
Hüseyin Hacerden aldığı on liran•r 
bir lirasını Şerifeye harçlık vermi~ 

cinayeti söylememesi için de kenclic:.i. 
ne izdivaç vadetmiştir. 

Yapılan tahkikat neticesinde bü 
tün !o!ilphclcr St'rifenin aostu Cimciıı• 
Hüs{'yin de;;il. Gör"leli rc;ker Hü~eyi. 
nin ü:ıcrinde topla.,-.· ... c;erife de ~ı. 
kıştırılmca h<'r c""i .. :·~·'('mi". A!-lke· 
Hüsevinin tnhal<-. ....... ,., hn göriiliin 
ce katil olduğu feshi t edilmiştir. HU. 
seyin dün gece tev!df edilmiştir. 

Ba.§vekil İsmet !nönil dün de yawığı-
mız gibi M.bah saat onda Mani!aya 
vasıl olmuştur. 

Başvekilimiz Manisaya varır var
maz pamuk müstahsillerini toplamı§ 
ve pamuk zeriyatile istihsal!tı etra-

Eğlenceli ve şayanı hayret filminde m~ 
haJlini bulacaksınız. Bal rO"'.' 

(MCırll'lt:e KırDsto K• 
ROBERT oO 

fında kendilerile görüşmüştür. Öğle- - - -o.s' 
den evvelki toplantıda İsmet lnönünün Yann akşamdan iti 

sorduğu suallere müstahsiller uzun SAKARYA "Eski Elh8 
cevaplar vermi§lerdir. hakkında pek çok şeyler ya.z;ıldll 

Öğleden sonra Salihli ve Turgutlu 

müstahrJilleri dinlenmi§tir. Bu topaln- • S T A V İ S K Y S t< 
tıda da birçok dilekler tesbit edilmi~- !h · 'k . - -~ tiras.. Entrı a.. Kumar.. ReP."" 
tir. Başvekilimiz müstahsili dinledik· Ba.., Toll.erde: 

ten l50nra ihtiyacın tatmin edileceğini, MARCEL CHA,?.;'"TAL • JULES HER· . ...ı 
kooperatiflerin ortaklara yüzde 50 İlaveten: Sakarya mahalli hali ha.zır havadi51"" 
değil, yüzde 75 nisbetinde kredi a.<'_,aca- Fia.tla.r: 
ğını vaadetmiştir. Fotöy maroken 60 • Balkon 45 • B~ 

Pamuk nıüstah!!ili ni çoğaltmak için ••••• , Bugün ve yarın MAZtJRI{A: 

memleketimize gelecek muhacirlerin ~iiiiiiiili~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilJ 
Çandarlt, Menemen ve Torbalıda yer- , 
Je3tirilmesine karar verilmiştir. 

Yeni kanunlar 

Başvekilimiz ~ece saat 22 de h~t.Rıt
yonu dolduran binlerce halkın alkışla-

rı arasında Balıkesire hareket etmiş
tir. 

Şarkı söyllyacek... ' 
Filmde deQll... eızsS 

~c;~~Clc;::» 
<BOUBOUl-

au Cuma gUnUnden ltlber•n V• 

TEPEBAŞI GA., 
!aluıesinde en müntahap p.rkıları söyliyec.ek ..Jt 

temaşa hadişeei ola~, 

Cumartesi ve pasat 
saat 17 de rn 

Başvekil İsmet İnönü Nazillide söy
lediği büyük nutukta da işaret ettiği 
gibi, İzınirden, Ankaradaki ala.kadar 
dairelere Türkiyede ucuzluğu tem'in 
etmek için hazırlanacak projeye esas 
olacak tedbirelrin alınması için direk- 1 
tüler vermiştir. Bu projenin esası !51.l· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dur: ~ 

Hayatın ucuzlatılması, köylilye top
rak verilmesi, büyük arazinin işletil

mesi suretile geniş çiftlik, zirai kredi 
ve fazla istihsalin temini etra!mda ye-

ni kanun projeleri hazırlanarak Millet 
Meclisinin önümüzdeki toplantısına 
yetiştirilecektir. 

HiikUmet yeni kanunlann tatbiki 
suretile hayat ucuzluğunu mutlaka 
temin etmek kararındadır. 

Alınacak tedb:rler meyanında pa
muk ve hububat fazlası seferberliği de 
va.rd?r. 

Borsamızda vaziyet 
Bu 88.bah Cumhuriyet Merkez ban

ka.sı İngiliz lirasına 615 alış ve 618 
kuruş satış fiyatı vermiştir. Borsada 

Merkez bankası hisse senetleri bu sa
bah 92,5 lirada açılmış 92,25 de ka
panmı§tır. 

• I' 

-~ 
Salamon - Çabuk ol. Ilırsızlığa 1 

karşı sigorta mukavelemin müddeti J 
bu gece yarısı bitiyor. 

Nar kopardı 

Bir adam 1' 
sunun sütal 

yarala 
Bir ölü, iki yar 

Somada. P..e§at isimli bir gencin 
kom§usu Ma.hmudun bahçesinden ko
pardığı bir nar büyük bir faciaya Be· 

beiyet vermie bir ki§inin ölümU ve iki 

kadının da ağır yaralanmaaile netice
lenmi§tir. 

dan da 
mu,tut· .,p 
R~t 

dl 
smdaJl 

Bu biricik narı Repdın koparıp ka- ••""~ 
rısına. verdiğini gören Mahmut hiddet

le neden kopardığını sormu§ ve onun 
(kom§uluk ha.kkı) sözüne pek kızarak 
kavgaya başlamıştır. Kavga ilerleyin

ce Mahmut kamasını çekerek onu kar
mndan ve sağ budundan yaralamıe

tır. Kocasının haline i'"ryat edip da
vilnen Reşadm karısını da Mahmut 
yaralamışt:r. 

GUrUltUye koean Reca.dm anneeile 
karde§i Ahmedi gören katil onlara da 
saldırmış, Ahmet kendisini güçlükle 
kurtarmış, fakat zavallı ihtiyar kadı
nı omuzundan yaralamıştır. 

En ı50n gUrUltUye gelen Faik ismin
de birine de saldıran katilin bıçağı bir 
htisnU tesadUf neticesi olarak Faiğin 
elbisesini yırtmakla kalmı§tır. 

Ortada saldıracak kimseyi bulamı· ıiil .. ...,...
yan katil oradan evine gitmi§tir. Ora-
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Ziyafet 
~~ dayak 

t 
. Yafetıer vardır kı· . 

esırı ve . ınsana ı 
a~kına nr .• Mesela: "Buyur! 
bite , .. e .buyur! •. Hatır için çiğ 

,, nır ! diye k··1·· e ııişını " o u zeytin 
e kavrıı ve s~ğanı kömür dere. 
. Önünüz mu ımambayıldıyı su. 
•• L• fn-~·· Midenizde tas gibô .r,r ...:.::;1 •• .,. 
iki gün Sogun ~edet Allah •. 

nra hıle aman mi 

akat, hika. . 
fafet \'e d~ emın serlevhasında . 

il.Vak ·· ij Çıkarıl • ·· 8oz nden hu 
ını anı nıasın .. işittiğim bir halk 

atacağım •.• 
. . . "' 0ırkaç g .. 

_ Aman ne iyi olur. Yücudümü 

dinlendiririm .• 
_ Uğsunlar mı? J{esclesinler mi7 

- Görmediğim, bilmediğim şt'Y 
ama, ha.> di onları da tecrübe edeyim. 

- Oğlum, açık söyle. Paran yok . 
sa biraz da cep harçlığı "ereyim •. 

- Beni ihya ediyorsunuz .• iki gö. 
züm çıksın ki, meteliğim yok ... 

Eh. artık ayrılma 7.antanı geldi. 
Adamcağız. sırtını şöyle bir sopa 

Jara ayar etmiş. Efendiye yerden 

kandilliyi çakarak: 
_ Müsaadenizle gideyim .• 

_ Uğurlar olsun edadım. 
rırn·ı~., un e,·,·eı; alaturka ah 

~ .. n bi · - ! ... 
ın kı· rınc davetlivdim Bi • b 1

-, o ı ,, "''e o" şa!";kın sac:.km r.e ali•-. J\ar· e"1 r. Adetidir: - .. ~ ·• '·· "' ,, . t ~ · mi 
1" 1'esekkü yorsun? Yoksa başka hır ıs egın 

sonra blle:ıı. r ederim! • de. var? 
oyarlar ..• , ınsanın tabağına ha. - Hayır efendim .•• Allah ömü_r 
nun iri Jer ,ersin Bütün misafirpen·erlıl:i 
i ~ n: Meseır. d ·· · tt' · tediğ· •l, sa e uç kaşık . kaidelerine {azlnsiyle riayet e ınız. 
.. ım Yeııneğin h. · · k t aman kafi' . ınncı ·aşı. Ben de hiç bir şeyden istifade fırsa ı. 
lbinin ik• d .,, dıye başlıyorum. nı kaçırmadım. Ancnk, buraya gelir. 
adıtJm i ~ aha ilave edeceğini k d«>mi Jerdi ki, bütün bu ikramla. 
~ bn1 çın, kararı ancak bö • en -s • abiliyorum ~ · rın arkasından dayak zuhur edermış. 
~alaturka hb. . Bu kulunuzu ise, nimetlere gnrketti. 
lı,;tıın a abımın ıkramfa d İt alıştığında , .: niz "külfetten,, a7..at buyur unuz .. 
t dPttvetliğile tef n .. gdardp usulu Bu~un sebebini anlıyabilir miyim? 

okıo ernı e en dos . 
1tııın t Ç, Ç. Samı·'nı·n d"' • Derebeyi gülümsemış: 
-ınd un gece · b" d l a bir pot k _ Evladım .• nen :rengın ı ır a a. 

aha başlan ırmışım. mrm Ze\'kim buradan geçenleri izaı 
~ hıers· ı gıçta: • ' 'h l 1 k · ıat· • 1 • • diyecek ld etmek onlarla hasbı a ey eme tır. 

ırey· o um' • ·· t · • · · k t 1 Pek seve d • Fakat rahat yer _gos erırım, ıyı yeme 
8Yı anı n oktor bana d · E ·ı· 1 b. attı: ' iyi yatak ikram c erım. zı ır er, u. 

• • zülürler, bin türlü mürailikler edip: 
lktiyle . • • fakırin b" . "Aman efendim, zaman efendim 1 ka. 

ırı, bir köye in. fi efendim! Esfağfurullah efendim~,. 
• .Ac1ın ! U '· ı d Y ... uın d diye canımı fena halde sıkarlar. Ben 
dil'~hrahlliriın av:ar? Ner~d.e de sinirlenirim ki, attırırım dayağ'ı 
llan::~rnuş. uyuyabılı. keratalara! .• Fakat sen onlar gih! 

... O adre · i~ernişler vapmadın •• Neden canını yakayım. 
tıe 1 ven d ~· " )'aıık ki e biliyorum Fa 11ayuı. ~uıuu uı;,un .. uuı~ ı:;utt: .•• 

.. Öyle is Paranı Yok. . . • • • 
Ültlşürıe:. dı:ıyafı )iye«ksin ! Işte, halk hikfıyesi böyle. demek 
Ne ntün · ki, h:dk, ikramlara karşı lüzumsuz is. 

•tıı tıyk ClSebet? Aç karnına? tiğnaların dayağı mucip olduğunu 
"Yok llsuı! keşfetmiş. Fakat hal{i, "buyurun!,. 

1 ' hayır n k d k ta 1 d e... ·· oyup dinlenecek. sözü arşısın a ırı n ar var ır .• 
.. Ben· Hent, sahi, bir de atalar sözü bilirim. 
t ını gibi f k' "Yemeği görünce ye, dayağı görüncP 
trıek Yak a ır bir adamla 

? ışır rnı sizin gibi efen. 

ıthvedek'I 
.. " ı er· 
~· . .,.. ay etmf .. . 

"un bir ... oruz! • demişler . 
ı, CÖtnert,d~rcbeyi vardrr. Gayet 
arfp hu kramcı olmakla bera. 
lkraını Yludur. lns:ını yedirir, 
kalkarkara boğar. Fakat sabah. 
8dar aı:" de e ek sudan gelin. 
Setıe "> ırır dayağı! 
l'ıt P. 
crı:ıom değil! 
(rı k, bir rn .. d t.ı'jiind.. u det, elini başına 
, /. d ukten onra. 

a:ıa . 
tkay1 1l'ı m, sen de .• Bugün keyfi_ 
,., dl' da Yarın Allah kerim .. _ 

rebcyfnln konağını boyla. 

·n r .. Uyurun ! BUl'Urun ! 
.:rıct· . 

lereb~n~.n huzuruna .... 
Su k l ı pek mültefit., mii1avim 

kaç!., 
Fakat, gene de alaturka misafir. 

liğin adabı IUzumsuz ve yersiz ezilip 

hüzülmelerdir !. 
Bana gelince, hiribirine zıt garp 

\'e şark adetlerini güden ahbapları. 

mın ziyafetleri tevali etti mi, bunfarın 
birinden ötekine gidince daima şaşı. 

rınm .. -
lkramları kabul etsen bir türlü, 

reddetmesen bir tUrliJ. 
(VA • Nu) 

Maıy~<dlcBIMl 
hüvnyet tesbntn 

Paristen bildiriliyor: 
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Yazan : Niyazi Ahmef: 

403 sene evvel bugün 

Bitlis beylerbeynnin kesik başı 
lbrahim paşaya getirildi 

Şeref bey~ oğlunun beylerbeyi olması için 
başını vermiş oluyordu 

Bitlis ham Şeref Hey, padişnlt Su 
leymanın hizmetinden ayrılarak lrar 
tarafına geçmişti. Diğer taraftan ı 
kinci Bayezit zamanında bir isyan n~ 
ticesinde Irana kaçmış bulunan Ula
me de lran şahından kaçmış, Süley 
mana iltica etmişti. Hu vaziyet, iki 
tarafın dıı hiynncte uğraması demek· 

ti. 
Ulame, Sülcymanın elini öpmek için 

huzura geıdiği vakit büyük bir dcbde 
be ile karşı Jaştı. Süleyman, senevi 

iki milyon akça tahsisatla onu bütü .. 
Bitlis arazi i beylerbcyliğine tayin 

etti. 
Karaman, Amasya, Suriye, Diyarbc 

kir beylerbeyi kap ettiği vakit llitlis 
beylerbeyine yardım edeceklerdi. Yal
nız, yeni beylerbey, Bitlisc tasarruf 

etmek için oraya harple girmek nıec 
buriyetinde idi. mitün hazırhklannı 
yaptıktan sonra ordusu ile yürüdü. 
Fakat Şeref Hey, bir fırka lran n~keri 
ile yetişerek Ulame'yi ricatc mecbur 

etti. 
Bu haber Süleymana geldiği vakit1 
- Küçük iş, dedi. llir miktar ord 

gönderir Bitlis'i zaptederiz •. 
Fakat birkaç gün sonra lstanbuln 

daha mühüm bir haber geldi. Iran 
şahı Tnhmasb tarafından Bağdat ,.a. 
illiği ne tayin edilmiş olnn Zülfikfır. 

Bey, Irandan ayrılmış, nağdadm ::· 
nahtarlarını Süleymana getirip tes
lim etmişti. Zülfikimn bu hareketini 
duyan Tahmash büyük bir ordu UC' 
Bağdadı tekrar ele geçirmiş ve Zül
fikar beyi öldürtmüştü. işte Süley· 
mana gelen son haber b u idi. 

Şimdi, yalnız Bitlis'e küçük bir o,.· 

du se\·ketmek kafi gelmiyordu: 
- Şimdi, dedi lrnna öyle bir ordu 

·c\ ket mel gerek, ki Bitlisi de Bağda
dı da nlsm, bütün kaleleri teshir et-

sin.. • 
\'ezirl azfımın orrlac;u ile hnrekct 

etti. Şark hududunda bUyük bir hn
clisc oldu. Süleymana sadık olan bey. 
ler, Şeref heyi ele ge~irmek için reka
bete giriştiler .• 

lstediği gibi hareket eden, Iran km·
\•etleri ile girdiği köyleri yakıp ~,kan 
Şeref Bey, Ilitlisde gösterdiği ma.,·af· 

fnk1yetten sonra bilsllütün kahraman
lnşmıştı. Du resaret. ona çok defa 
ummadığı muvafakıyetlcr kaznndırı -

yordu. 
• lf. • 

Vezirifı7..am ve serasker lhrahim pa· 
şn l\onynyn gelmişti. Çadırında otu
rurken, u1.aktn11 dolu dizgin süvarile· 
rin ı;;elmekt e olduğunu gördü. 

En i.i11de yürüyen koltuğunda bir 
torba taşıyordu. lbrahim paşa: 

- Getirin yanıma" Bir haber ol
sa gerek •.. dedi 

Sii\•ariler, çadırın önünde atların· 
dan indiler. Torba açıldı ve içinden 
Şeref Beyin kesik başı çıktı. 

Bu hidsl', 1:>33 yılı 21 ilkteşrin gü • 
nii 403 sene evvel bugün cereyan ettti. 

Artık Bitlis meseleı::i halledilmişti. 
Ulame bcyl<•rlıeyliğc km-uşma), bek -

lerken lbrahim paşa: 

- Sana daha güırel bir mansan bu. 
!uruz. dedi ,.e Bitli. be} lerbeyliğine 
Şeref beyin oğlu Şcmı;;l'ddini getirdi. 

Bu uretle Şeref hey, oğlunun 

Bitlis beylerbeyi olması için başını 
\'ermiş oluyordu. 

~lYlll'ilDaıroını '\to~D~<91o~o tYı~lYım 
ycanm®ag mn ? 

01tuğa · · · ı i geçın. Efendiye bh-
t de kahve! lstersiniz değil 

• Ha.> h 

Fransız ulusal emniyet teşkilatı el· 
!erinde bir mayodan başka hiçbir ıp 
ucu bulunmadığı hnlde birkaç gUn ev
vel suların Nonnandi sahillerine attı
ğı genç bir lngiliz kadınının hüviye
tini teshil etmişlerdir. Kadının muave
ne neticesinde birkaç hafta evvel ·öl- --------------
müş olduğu anlaşılmıştır . 

llnh. ay.. Maalmemnuniye •• 

inde 
t•rrıın 7 ~~rın •. d~~·:ık \'ar, anasım 
l:ı.ş ı... ır gunluk beylik be .. ·Jik 

~O"y d ,, • 
tdeti e e kurulur, kah\•eleri 
r erne~te ;ubağu da fosurdatır .. 
" Söl le 
il hoıca orta ından, iyi par~a 
.. V alın! 

nııahi '· ·ı lçtı 
1
, C4sı \ olmayın. Karnım 

• len· Ştf, lla ırn de canım o tarafın: 
r cınekt:· A ilah razı olsun •• 
" ~argiln onr::. gene kahve .. 
- ıd e kulln:"ıır mısınız? 

J-\ er 
ntı«!tıi 

1
'nt olmamakla beraber. 

ı c fı t ta)'llll rs.'l ı kaçırmayıp to 
ece 
Y1n ~tıfta döşek, ipek entari, S:ı. 

,._ lJn 
tnnm ister rniBiniz ?. 

Fransız polisi elindeki mayonun 
markalanndnn bu kızın ağustos ayın. 
da Kanal adalarından Jersey kıyıla· 
rında yUzcrken boğulan matma1d 
Gvendolin Evans olduğunu meydana 
çıkarmışlardır. Bu kız bir erkek arka
daşiylc beraber adada misafir olduk • 
ları otelden sabahleyin erkenden de
nize girmek için çıkmışlar, her ikisi de 
kötü bir tesadüfle boğulmuşlar, er • 
keğin cesedi ertesi günü bulunmuş fa. 
kat Gvendolinden hiçbir eser görUlc -
mcmişti. 

SATILIK KÖŞK 
Kartal vapur iskelesi ve istasy .. nun. 

dan (20) Yunus istasyonundan (~) de. 
kika mesafede (28871) arşın mezru 
arazi üzerinde ma ahır iki kuyusu, bağ 
satılıktır. Talip olanlar ayni köşkt(' sa 
hibi Mustafaya müracaatları. 
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.'1 mcri~nın ~arap mmta1·aları 1ıcr yıl üzüm toplama işine bllyük şenlik 
ue nıcrasımle b~l<ırl.ar. ilk s<ılkıMları toplamak şerefini en güzel kızlara 

vermek için miisabakalnr tertip edilir Güzel ellerin dcu-~irdig~i ü...;; ı d • y -"nı er en 
yapılacak şarapların tadma doyum olmıyacağı söylenir. 

Bu sene de ilk sall:ımlan toplamak iizPre !nez Jak.~on (soldak·) ·ı D 
t · C ll ·ı · l d · B · d ı ı e oro-ı a scçı mı.şer ır. u rcsını, oldurdukl<ırı ilk sepeti beledi · · .. 
türiirlerketı çc1~ilmiştir. ye reısınc go· 
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Sinekler likör ·fabrika
sını da zaptettiler ! 

Mecidiye köy ci\'armda B<!lcdiye. 
nin yeni aldığı tedbirler henüz tesiri. 
ni göstermiş değildir. Hu sabah bir 
muhar.riı·imiz ~öp dökülen ve si. 
nek istilf1Sına maruz kalmış yerlere 
giderek gezmiştir. J 

Kağıthane sırtlarına dökülmü~ ~öp 

ler hala müthiş bir koku ile yerlı yer. 
]erinde bulunuyor. Bunların bir kı...:. 

mı kuyulara doldurulmaktadır. Di. 
iter kJsımların üzerlerine kamyonlar. 
la taşman topraklar dökülmek!E"dir, 

Belediye bundan sonraki çöp:er. 
taş ocağına dökmeğ l.:arar \'erm:ştir. 
Yalnıs bu çöplüğtı gidecek kamyonlar 

için ya91lmakta olan yol henüz bit!. 
rilememiştir. Bu müclet içinde çöpler 
gene eski yerlerine dökülecek fakat 

derhal ü tleri toprakla örtülecektir. 

Bugün havanın rüzgfLrh olmnsrnn 
rağmen Mecidiye köy evleri ve dük. 
kanları sinek içinde idi. Bakkaialr. 

lan sevkedebilmek için yolunu da yap-
maya başladığımız eski bir taş ocağı 

yeri daimi çöp deposu olarak intihap 
edilmiştir. 

Orada alınan tertibat sayesinde bu
günkü endişe Şişli ve Mccidiyeköyü 
halkı için pek yakın bir zamanda sı -

kıntılı bir hatıradan ibaret kalacakt1r. 
Şunu da hatırdan çıkarmamak la -

zımdır ki; Mecidiyeköyüne ve işmdi 

cöp atılan yere söp yeni dökülmüş de

ğildir. Yıllardanberi oraya çöp dökülü

yordu. Bu defa bir miktar artmıştı. 

Unkapanındaki çöp aktarma yerine ge-

lince; burası zaten eski çöp iskelesi ye
ridir. Çöpler denize döküldüğü sırada 
buraya dökülürdü. iki üç gün zarfında 

orasL da külliyen ve tamamen kaldırı

lacaktır. 

Ma'amafih size kısa bir zaman zarfın
da daha etraflı malUmat vereceğim.,, 

mütemadiyen sinek ko,·al2malda me~. ----------------
gul bulunuyorlarclr. Köyün aşçısı 
dükk.inmı kapamıştı. 

J .. ikör fabrikası da büyük l>ir tPhP'· ı 
karşısında bulunmktadır. Tat1• h 

kusu alan Si!leklcr buraya da hücur 
etmişlerdir. Alfıkadarl:ır vaziyeti 

hağlr bulundukları yere bilclirmi5ler. 
dir. 

Köyde gördüğümüz diğer bir man. 
zara sinekten hakh olarak şikayet e. 

den kiiyfüleri de suçlandıracak mahi. 
yettedir. nunJardan bir kısmı çöple. 

ri giibre olsun diye toplayıp tarlalara 
yaymışlar ve ~ineğin çoğalmasına ~e. 
bep olmuslardır. 

Belediyenin yeni çöp yerinin hir 
an ÖMc yapılması sabırsrzhkla bekle. 
niyor. 

Vaı:nın tetklfderJ, ve beyanatı 

Vali ve Belediye reisi Muhiddin Üs
tünda..ğ dün yanında sıhhat müdürü 
Ali Rur.a --ve Beleıt ye usmızur -,!Jlm'I 

ıııüdürü Nüsret olduğu halde Şişli ve 
J. !ecidiye köyüne gitmiş, çöp döküieı
y~ri gözden geçirmiştir. 

Vali Şişlide ve Mecidiye• köyünde' 
halkın şikayetlerini dinlemiştir. Bu 
nrada likör fabrikası tarafından da 
bzı şikayetler scrdedilmiştir. Sinek
lerin fabrikanın likör imal edilen da
irel~rine kadar girdiği yolunda bir 
şikayet yapılmıştır. 

Vali iki saate yakın süren tetkikat
tan sonra Belediyeye dönmüştür. 

Muhiddin Üstündağ dünkÜ' tetkika

tı hakkında ga?.Ctecileri davet ederek 
§U beyanatta. bulunmuştur: 

"-Çöp atılan yerleri dolaştım. Bü
tün dünyadn bilhassa İngiltere ve Al
manya gibi müterakki memleketlerde 
cöpün şehir civarına nakledılerek ora
larda depo edilip çürütülmesi ve güb
re haline getirilmesi yolundaki usulle
ri Frankfurtta toplanan beynelmilel 
çöp kongresine gönderdiğimiz arka
daşlar vasıtasile tetkik ettirmiş ve 

bütün icabat ve şeraitile tesbit ettir
mi~tik. 

Bu memleketlerin yaptığı işi biz de 
tatbik otmek karannı vermiştik. An
cak vorilen kararların ve emirlerin 
tatbikinde maalesef istical yüzünden 

bazı hatalar olmuR ve bu mevzu et
rafında halkın cndi~<?si ve matbuatm 
tenkitı <'ri meydan almı§tır. 

Bu hassasiyeti ve bu alakayı tak
dirle görmemek mümkün değildir. 
Mahzurlar bizce de tebarüz ettikten 

sonra Mecidiye köyünün arka tarafına 
birkaç gün için atılan çöplerin bir da-

ha atılmamasını yirmi gün evvel 
menetmiştim. Binaenaleyh Mecidiye 
köyü etrafında izhar edilen endişe yir
mi gündenberi varit değildir. 

Çöplerin bir kısmının kaldınlması, 
toprak halini almak üzere olan bir kıs
mının da kireçle örtülmesi emredilmiş-

tir. Oraya giderseniz hemen hemen çöp 
kalmadığım göreceksiniz. 

Darülaceze ile Kahtancye giden yo
lun arasındaki sahJya da dökülmekte o
lan çöplerin üzeri toprak ve sönmemiş 
kireçle 15rlmmektedir Esasen burası da 
muvakkattir. Kahtaneye inen dağların 
arasında bulduğumuz ve ağır kamyon-

11 ~ yaı$nlFilcQla IQ>nır 

{P) ır n m <aJ ©1 © fi'll uıı a 
_,.->~'. ~~ 

'···-> ~ 

15 yaşında bir mektep kızı olduqu 
kaldc gcli§miş bir Szıprano sesine 
malik bulunan 3ıyn Şuıtz bugünlerde 
Şikago opcra:mvlıı, primadonna sıf a
tiylc ilk oyunlarını vcrmiyc ba*lıya
caktır. 

Gök1:en düşen 
'taşlarda 

Hayat izleri 
buldular 

Kaliforniya üniversitesinden doktor 
Çarls B. Lipmannın son zamanlarda 
yaptığı bir keşif hayatın bu dünyaya 

çok uzak bir kaynaktan, en kuvvetU 
teleskopların bile erişemiyeceği başka 
blr güneş sisteminden geldiğine dair 
olan nazariyeyi teyit etmektedir. 

Doktor, bu dünya yüzüne tahmin 

edilemiyecek kadar uzak mesafelerden 
düşmüş olan metcaritlerin içinde, bak
tcriya yahut hayat tohumu bulmuştur. 

Gök taşı dediğimiz bu ta~ ve maden 
kütleleri evvela su ve sabunla yıkan
mış ve antiseptik mahlullere batırıl

dıktan sonra dışlarında, yer yüzüne 

ait mikroplan öldürmek için de alev
lerden geçirilmişlerdir. 

Sonra bu kütleler parçalanmış, öz
leri toz haline getirilmiş ve bu tozlar 
da mikropların en iyi üreyebilecekleri 
b!r cins pelte üstüne konmuştur. Son-

ra bu pelte kültürü muayene edilince, 
doktor Lipmnnın dediği gibi menşeleri 

çok uzak bir boşlukta olan bir takım 

mikroplar bulunmuş ve bunların yer 

yüzü hayat tohumlarına benzedikleri 
görülmüştür. 

Yer yüzüne inen kocaman gök ta.5-
lar1, dünyanın nes!mi havasile temas 

yüzünden dışlan beyaz kor halinde 
sıcak olmakla beraber irleri soğuktur 
öyle ki içerideki mikroplar sıcaktan 
ölmemektedir. 

Bu keşif yer· yüzündeki ilk hayat 
menşeine dair olan düşüncelerde bir 
inkılap yapacaktır. 

HABER - l\lişam J>OSlasr 

Çaya Türklere 
yenilmiştir 

(IJaş tarafı l ıncide) 

Biz daha o zaman bu iddialardan 
bir kısmının doğru olmadığını ve olamı 
yacağını yazmıştık. 

Bugün de, büyük bir güreş meraklı
sı olan ve Çayanın İstanbulda bulunğu 
sırada bütün güreşlerini seyretmiş bulu 
nan eski Darülbedayi aktörlerinden Fe 
rah sineması müdürü Şadi ile görüştük. 
Çayanın o zamanki bütiin güreşlerini 
çok yakından takip etmiş olan Şadi bi
ze şunları söyledi: 

- Çayanın mevzuu bahsettiği müsa· 
bakaları muntazaman takip ettim. 

Macar pehlivanı Kurtdereli ile bcra -
bere kaldığını hatta Kurtderelinin ikin 
ci bir müsabaka yapmaktan çekindiğin· 
den bahsediyor. Çayanın bu iddiası ta
mamen yanlıştır. 

Kurtdereli ile Çayanın kar~ılaşma · 
srnda çok çetin bir müsabakacl:ın sonra 
Macar pehlivan ihtimal hakikaten vr 
ihtimal işine öyle geldiği için kolundan 
sakatlandığını bahane ederek müsaba · 
kayı terektmişti. 

Bu vaziyet karşısında hakem heyeti 
esasen hakim vaziyette güreşmekte olan 
Kurt:iereliyi galip saymışlardır. 

O sırada müsabaka salonunda gayri 
Türk unsurlardan biıçok seyirci bu· 
tunuyordu ki, bunlar Macar pehlivanı
nın ,bizim Türk pehlivanını mutlaka 
yenmesini istiyorlardı. 

Bu seyirciler, Çayanın mağlübiyetini 
patrrdıya getirmek için, salonda gürül -
tü çıkardılar hadise güçlükle yatıştml· 
dr. 

Kurtdereli de birinciliği kazanarak 
ertesi gün. bebleketine hareket etti. 
Uç gün sonra, sokaklarda ilan gördijk. 

Macar pehlivanı Çaya bu ilanlarla 
Kurtdereliyi tekrar güreşe davet edi -
yor ve kendisini yatırırsa 1000 lira ve-
reccğini iddia ediyordu. 

Halbuki Kurtdereli memleketine çok 
tan gitmişti. Ve tabiatile bu müsabaka 
yapılamadı. Eğer Çaya bu vaziyeti ken 
disi için bir muzafferiyet sayıyorsa bu· 
nu bilmiyorum. 

Diğer taraftan batmmda kaldı_ğma 
gore yaya n.oan n•uııe cıe gureşme -
miştir. Halil o zaman maalesef bir ya
ban:ı pehlivana yenilmiştir fakat bu 
yabancı pehlivan Çaya değil Dobroviç 
namında bir Bulgardır. _ 

Filiz Nurullah ile yaptığı müsabaka
ya gelince, Filiz iri yarı olmaktan baş
ka pek mühim meziyet ve ehemmiyeti 
olmayan bir pehlivandı. O zamanlar 
Filiz Nurullahdan o kadar daha iyi peh
livanlar vardı ki. Filizi yenmek büyük 
bir marifet sayılmazdı. 

Size son olarak şunu da söyliyeyim 
ki Çaya, o sıralarda Taksimde bir ça -
drrda güreşildiğini söylemektedir. 

Halbuki, bugün yeni apartımanlarrn 
yapıldığı Taksim meydanında bulunan 
güreş yeri çadır değil ahşap ve çok 
muazzam bir bina idi. 

Burada sık sık mühim güreş temas -
Jarr olur, Kurtdercli gibi dünyanın en 
meşhur pehlivanları seyredilirdi. Hatta 
bir kere donanma cemiyeti menfaatine 
yapılan bir müsabakada Kurtderelinin 
kemeri müzayedeye kondu. Ve bu ke
mer tam 7 bin altın lira topladı ki bu 
paranın 4 bin lirasını Debreli Fuat ile 
Sara~ Şi>kir yarı yarıya vermişler, üç 
bin lirası da halktan toplanmıştı. 

Macar pehlivanı Çaya ar2dan çok za· 
man geçtiği için ihtimal hadiseleri unu
tarak kafasında biribirlerile karıştırı

yor ve hiç karşılaşmadığı pehlivanları -
yendim, yahut mağlLıp olduğu pehlivan 
larla berabere kaldım sanıyorsa belki 
hadiseleri bizler gibi unutmal:'anların 
iddialarını gördükten sonra hakikatleri 
hatırlamak imkanını bulur inş:ıllah ... 

Anne - Parkta scııi bir <lclikanlı
nm kuoağııula görnıilşlcr. 

Kı:: - Euct ama anne sıra1ar yeni 
boyamn.t§fı. 

- İtalyan karikatürü -

Eserı hazırtıyan: Nüzhet .~t>~ 
/Jil.:kt,t: /Ju yazı, yalmz pazartesı <;nr~vı.'>tz ı·e cunwrtesı gunle 
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Futbo~da blöf, 'hiç bir zarı ... 

metodik oyun tarzına 
tercih olunamaz 

KALE VURUŞLARI: 
Futbolda kale vuruııları da dahil ol

duğu halde hiçbir vuruşun gelişi gU
wl yapılmaması ve vurulan bir topun 1 
hasm•n ayn~ ıı:ı. dc~il, bir takım nrka· ı 
daşına göndcr ilmes ı;arttır. Bu itib1r 1 
la l:ale vuruBlnrı da ehemmiyelte te-
lakki edilmelidir. Vuruşu son zaman
lard~ beklerin fazla yr!n•lrraması İ <'tr 
sırf kalcC"iler yapmaktndırhr. Merc>l" 
nin mühim olan noktası nınışun ki- j 
min ta:-afından dc>ffeiJ, ner{')f're vnn•I 
dığıdır. Kale vuru~larr ı:: :-ıhanm orta 
kısımlarına de;;il, tercihen açıklar" 
do~ru yapılmalıdır. 

Havaya lüzumundan faz1a kaldırı · 
aln topların yere dU:-;mek icin cok va 
kit aldığından arkada.'?ınıza vasıl C"l
mak yerine hasımların ayağına. ya
hut da arkadaı;mızın yanına dilştü.i!i' 

esnada hasıml"rm da oraya yetişmiP 
olmaları ile faydasızlığını söylemeğC' 
hacet yoktur. 

Kale vuruşlarının behemehal <;ok 
uzun olması lazım değildir. Ancak 
hasmın ayağına verilmemek şartiie. 
Bunda muvaffak olamıyorsanız nE" 
olursa olsun mümkün olduğu kada:
uzun olması daha iyidir. 

Eskiden bekler, hazan da kaleci!er 
topu ayakla vurmak suretile kale vu
ruşu yaparlard1. Bu usulün son za
manlarda A \Tllpnda ve bizde ortadan 
kalktığım görmekle beraber lngilterC' 

de birc;ok klüplE"rde hal:i bu usule d:>
vam olunuyor. Topu bir arkadaşa b!z 
de ~andel tabir olunan şek ;ıae düşür
mek ve isabetli vuruşlar yapabilmek 

~ Penaltı vuruşunu yapa 
takımın en sert şilt çekell 

11 • se ' değil, en isabetli pla P' 
oyuncusudur. Kalecinin to 

. '11\. 
caya kadar yer~ndcn o:-
kaidesi \•azolunalıdanberı ğf 
demir gibi şiltlerle çc!<llle 
kalmamıştır. rt 

· kl · · b"r met Kale dır<' P.rın n ı bt' 
noksan içine, köşelere is:ı ttf 
edilen ve yerden yarım ırı~,11 
az yü!rneklikte giden toP 
yerinden kımıldamamaJc1S e# 
lPn kaleci için hemen hctil 
haricind<>dir. 

Penaltıyı çekecek ovunc~ 
haya çıkmadan evvel kar 
dan tayin edilmeli ve şnyetd" 
§U '·erilirsc, kimin tarafJ!I 
ceği bütün oyuncular taraf 
nerek kargaşalığa meydflll ~ 
lidir. 

Penaltıyı çekecek oyuncu 
nin hangi köşesine plase ~ 
velden kararlaştırmalı ve ... 
yapacağı anda fikrini ded 
dir. Hasım kalecisinin h 
da zayıf olduğunu bilınel< 
süratle v~rcbilmek hususuııd' 
dım eder. dl. 

Penaltı !:ekerken 6. 7 a 
mak doğru değild !r. 3 adıJ11 

Direğe çok yakın bir no 
şan almak yanJı§lır. UfaJc 

hatası ile mühim bir fırsat 
olur. 

-,-~ıı . -o1-···- aı-•- ·------ - _ ..... _.. __ .... ""' ... 
_ ____,,_ ~-.. ,, ___ ____ 

topu elle havalandırmak YC kime na
sip olacağını tahmin edememek karşı 
sın•in taraftarıyım. 

Herhalde meselenin esası kale vı.ı
nışlarında topu bir hasma değil, tıı · 
lnm arkadaı;;ına ulaştırmak oldıığur " 
göre her hangi usulde muvaffak clu 
nuyorsa onu ta tb:k etmek elbette da 
ha muvafık olur. 

Kale vuruRlannda ril7h""~rı da nazarı 
itibara almak ve ona ~öre \"Uruş yap· 
mak 13arttır. 

Vuru~ların kısa olması kadar ken
di muhadmlerinizi geride bırakacak 
katlıı.r c:ok uzun olması da doğru de
ğildir. 

KÖŞE VURUŞLARI: 
Köşe vuru~lan kalecinin ellerile c;ı· 

ktp yetiFcmiycceği yükseklikte hava
dan şandel tarzında kalenin beş, altı 

m<'•re önünde bir noktaya inmelidir. 
Th-r-ı, altı metre belki birdenbire göze 
fazın görünür. Fakat maksat topu ka
lecinin eline verm<'mek ve her ne 
olursa olsun drşarı kaçrrmamak için 
bövlc hareket en d1J~rwmdur. Köşe 
vuruşlarında da ayaF,m burnile değil 

taban bosluğunun üstile ve 45 derece 
bir znviyeden ge!Prf'k ortalayış tar. 
zınd:ı bir hız ahş kftf;clir. · 

Top dnima kalenin köşe vuruşu alı
nan tarafından ·uzakta kalan direğin 
önlerini bulmalıdır. 

Bazı oyuncular köEe vuruşlarını to
puı1 tamamile arkasına geçerek çek
ml'.'k itiyadındadırlar. Bu takdirde 
topa havadan bir ı:andel yaptırabilmek 
frin falso vcrml"k lazımdır. 

Köşe vuru~larında rüzgarın esiş is
tikametini na7arı itibara almak mC'c
bııriyeti vardır. 

Bttr.iinkii O"tıncular arasında kö~e 
''ııruslarmda k"nd 'ne mahsus ''e güC" 
olmakla beraber en iyi metot kullanan 
ve muvaffak ol:ı.n Beşiktaştan sola<;ık 
E-,reftir. Fen"rbahred<'n Fikret rle kö
ŞC' vuruşlarında son rl<'rf'ce muvaffak 
ol~rı bir ovunc>udur. Bu iki oyuncunun 
kullıınd1klarr stil<' dikkatle birçok 
Ş<'vler öğre>11ilc>hilir. 

PENALTI vunuSLARI: 

Ceza vuruşlarında birkaç esas var
dır ki bunları hiçbir zaman gözden 
kaçırmamak §arttır. 

gibi ancak isabetli plase va 
saade edecek kadar sert 
dır. Ağları delmeğe ıuzuırı f, 
Vuruşu yapan oyuncu, to 

1 
nin elinden ka~arak r-C'ri fi~ 
timaline binae~ derhal nerı 
dır. 

Kale vuruBlnrı h -ı ltJ·ındB 11 
ihtar: Vücut çalımı ile toP 
şeye vuracakmış gibi blö!sJ 
sol köşeye plıise etmek 01 

diren tatbik edilecek bir ıtı 
Böyle bir tabiyede bir kC~f 
olmak, her seferinde muv s." 
cağına bir delil sayılatıl ~ 
futbolda blöf, hiçbir zatıl 

oyun tarzına tercih o~~~~ 
blöfü ve çalımı adet hıı~IJ'ld 
futbolcunun sonu ge!mıŞ 

SERBEST VURUŞLAR: 
1
,-

Evvela çift vuru!ıla gol~ 
vuruşlarla doğrudan do~·· 

tahvil olunabilen serbe5~ıı 
futbolcularımızın layıkı '' ·ıı 
etmeleri için nizrunnaırıc11' rıP
kıs1mlarını iyice, oku~ııJs ~ 
malarmı tavsiye edeccgıırı·.,~ 
nu iyice anlamamazlık yil:r 
iizerinde hayli kargaşaJıl< Jeti 

•'j[) 
dır. Aynı zamanda bu yıı ıtı 
ler de miişkül mevkide kal J; 

Serbest vuru~lan ikİye 
tarif edeceğim. Saba. ~ 
serbest vuruşlarla kale aS' 
bir tabiye altında alını11 

!enler. ~t ') 
Saha ortalarındaki ser: ~ 

Muhasımlara marke etfll sJJ"ı 
·1 k . . .. tI ru1111 ,i, rı me sı:..ın sura e vu t iır 

vuruşlarda çok kısa paSla ~.J 
içini kullanmak caizse d:,. '/iP. ı 
da daha evel tarif olllfl pıJ 'I 
delerine riayet şarttır. '1'~, 
daşa yahut da bir a.rl<~ 
yapıldığı anda. çıkış yn.P ıc fl'. 
mevkie göre plase etırıe ~il 

Kale a~:ın~ doğru v~ ıcııl''
miyecegı bır yere plase tfY~4 

vur.ışlar hasım için da~~ 
Maamafih uzun mesaf .

11
,pe 

serbest vuruşlar daha ıı. 
tevzi edilmelidir. ( ~ 



Lik maçlarının bu hafta 
haşlaması için herşey hazır 

Dün yeni kura çekildi. iki kümenin 
maç/an teshil edildi 

·FAKAT 
~n~an fazla klüp vaziyete yeniden itirazla 
cu}Viılli küme vaziyeti değişmelidir" diyorlar. 

du ve ::~Cnbcrl devam eden dediko . l 
illa ı ırdılard ç arının bu an sonra nihayet lik 
lllcktcdır. hafta başlaması icap et-

l>ün k 
tanbuı ;

1 
~am klüp murahhasları İs -

larının Y" n~akası merkezinde lik mar -
t.. -.nı k • 'S' 

ur aşağıd ur asını çektiler ve fiks • 
edildi. a okuyacağınız tarzda tanzim 

Fakat b 
bu h una rag· · afta b men lık maçlarının a·· aşla U§ırıUştü ması tekrar tehlikeye 

İstanb r. Vaziyet şudur: 
e uı klüpl · · 
. 'lvcice d erının kısmı azamr, 
ı·· e yazd. . . 
~ıne, dah ıgınuz gıbı, mılli küme 
fb a do· 1 aren ( 4) ki ~~~~su gelecek seneden i-
ltıaçlarına . . ubun artık İstanbul lik 
doğruya rnı~ltil~ak etmeden dog· rudan 
tc ı ı k .. 
it gelmesin umeyc ayrılmış vııziye· 
lliplcrinin c: ve İstanbul milli küme 

alta· c:ı.nkara i . 
ltaı ıne lik ve zmırdekinin 

Dün fikstür çek"ilirke>ı 

1tıasına if maçları haricinde 
~a~cak t~~z etmekte, milli kümede 

'
arına i§tirak unların evvela lik maç-

Süleymani - Beşiktaş 
i. Spor - Topkapı 
Beykoz - Galataaaray 
Fenerbahçe - Vefa 
Eyüp - Anadolu 

cr etrn · · · esını istemektedir -
Bunun· · 

talca k ıçın birçok ki .. 
ı 0ridorı · upler, dün mın· 
arnı .. 1 arın da b. 

. ,. ar "c k , ır takrir imza · 
rrı.ıı\crd· ura çek 

A. ır. merneye karar ver 
ncak 

d.:ı "t-t • a}an klUpler· 
vkJı:..ı t'hığ; z:ım,, l kur'a çekmeye 

""'er .. rı, t:>Jcr· · 
kı.ır• C\>vclki ka ırı imzalayan 
til la Çekmişler rarlarından vazgeçip 
~ a .,, • ancak b · · ha• . J aptıkların unu kaydı ıtı-
.. ı old • ın ve .ti. 
ı. ugunu d . ı raz haklarının 
"'Ur' . a bıld" · .. 1 • 

İKİNCİ HAFTA 
Hilal - Sülcymaniye 
Günc;ş - Topkapı 

İ. Spor - Vefa 
Beykoz - Anadolu 
Beşiktaş - Galatasaray 
Fenerbahçe - Eyüp 

UÇUNCO HAFTA 
Hilfil - Topkapı dıı .. anın Çekili . ırını~erdır . 

cp klubu murahh şı e_snasmda Altınor- ----------------

ti eyhmünakaş ası ile ajan arasında Sporcular 
td kUmcdc ol a olmuş, klübünün birin-
•irı~ıı Altınord~ası lazım geldiğini iddia C U m h U r İye t 
ba ır)j bir ta rnurahhası fevkaUide 

tır-ını§tır rzda idarecilere çatmış. ve bayramında 
:autu · G •t 1 ~ta n bunlara • eçı resnı ne 

illa illan tan . ragmen fikstür mun- I l. k d k 1 
q tıibayet :ım edilmiştir. Ancak içti- Ş 1 ra C e Ce er 
d klübc ulduktan sonra ondan faz· Cumhuriyetimizin bu seneki yılrlö-
il ".. rncnsup rn hh '-At·ı ""dd t b .. oriiırn.. ura aslar araların- nümü münaseU\,; ı e uzun mu e ten-
ır içtima uşler ve bu hafta cuma günü beri hazırlanan program ikmal edil-

0 liu 1çtirnYapmağa karar vermişlerdir. miş ve dün alakadarlara bildirilmiştir. 
~tak b·r ada neler olacağı henüz kat'i Bayram münasebctilc vilayetteki 

:ildarı beı '~memekte ise de, ihtimal o- resmi kabul her yıl saat 9 da yapıldı
~!'\ Vtz ş lübün lik maçlarına girmek- ğt halde bu sene saat 10 da başlaya

rı_ıllıcai geç~esi etrafında bir karar ve- cak ve 11 e kadar devam edecektir. 
l:cı:lln ıhtimali çok kuvvetli Tcşrüata dahil olanlar bu müddet 
... iQ,· l>ıektedir B""t•• b f d ,, 1 -" d k Yct · u un u karışık wr m a a i tarıuın an abul edile-
01tııaıı her şeyin hazırlanmı"- cektir. Ecnebiler de saat 11 le 11,5 
b ırıa ra • . :ır 
afta da gmcn lık mııçlarmın bu arasında kabul edilecektir. 

' 0ltrnal- başlamasını tehlikeli bir hale Her sene bayramda saat 10,30 da 
l)• ,.tadır 

ltl. 1Cer tar~ft başlayan g<'çit resmi, bu sene 11,30 da 
b llpJcre tak . a~. maçlar hasılatının başlayacaktır. 

1 
aşkarılığ sımı ışi bu sene mıntaka Bu seneki programa ilave edilen 
1 bır ll ının buldugu çok iyi ve fayda- noktalardan birisi de geçit resmine 

llu suııc haUcdilmi§tir. 
aj :Veni şek"ld iştirak edecek sporculardır. Sporcular, 

rıı edil 1 e hasılat şu şekilde tak bu sene spor kıyafeUcrile ve klüp sı-
ı · e.:cktfr 

2 
~nci 3 16 • rasile sabahleyin Parti önünde topla-
ırıci r-' 15 nacaklardır. Orada. yapılacak tezahü-

3 .. C' 
tıncu ,.., rat ve merasimden sonra geçit resmi-1 

4 lİ '0 ı 4 1 s . rıcu e~ 
13 

ne iştirak edeceklerdir. Programın 

6 1~ci % 6, 
7 5 

diğer maddeleri geçen senekinin aynı-
7. Cı 5(, 6 dır. 

ıııci ,.., 5 Geçit rC'smine iştirak edecek olan 
kıtalar, askeri mektepler, İhtiyat za
bit mektebi, Muallim mektepleri, lise 
\'e orta mektC'plcrle itfaiye, polis ki
taatı ,.c esnaf tcı:ıekkülleri alfabe sı

rasile Bcynzrttan hareket ederek. Di
vanyolu, Sirkeci. Karnköy, Şi~ane 
karakolu, 1stiklfil raddesi tarikilc 
Taksim meydanına gideceklerdir. O
rada Cumhuriyet RbidcsinC' çelenk ko
nulduktan so~ra en kısa yoIJardan 
garnizonlarına avdet cdec<'klerdir. 

8 • 'O 
ınc· "' 9 ı c4 

ıo Uncu 7o3 
ı ı ~ncu e>;-2 7 s 
ı '.ilci ~2 ' 
2 ın · 

lkj ~ı ~ 2 . 
barc:~ı kUme kJUpl . b"" J b" 
0 ··• u ... Ulil erı gene oy e ır 

rıunu aral c umumi hasılatın yüzde' 
~ j r ~rında :aksim edeceklerdir. 

ıncı küme 
ti1c rna fi ksto rü 

lllııhar: Çları birinci küme fikstürü 

~h~ı liiıaı Net HAFTA 
-Güne§ 

Cumhuriyet ba;Tamı münasebetilc 
bütiin mektepler 28 terırin çarşanba 
günü ö~Icdcn itibaren 2 son teşrin pa
zartesi snbalıma kadar tatil yapacak
lardır. 

Süleymaniye - Galatasaray 
Güneş - Vefa 
Beşiktaş - Anadolu 
İstanbulspor - Eyüp 
Beykoz - Fenerbahçe 

DöRDUNCU HAFTA 
Hilal - Galatasaray 
Topkapı - Vefa 
Süleymaniye - Anadolu 
Güneş - Eyüp 
Beşiktaş - Fenerbahçe 
t. Spor - Beykoz 

BEŞINCJ HAFTA 
Vefa - Hilal 
Galatasaray - Anadolu 

Topkapı - Eyüp 
Süleymaniye - Fenerbahçe 
Güneş - Beykoz: 
Beşiktaş - i.Spor. 

ALTINCI HAFTA 
Hilal - Anadolu 
Vefa - Eyüp 
Galatasaray - Fenerbahçe 
Topkapı - Beykoz 
Süleymaniye - i.Spor 
Güneş - Beşiktaş 

YEDİNCİ HAFTA 
Eyüp - Hilal 
Anadolu - Fenerbahçe 
Vefa - Beykoz 
Galatasaray - İ.Spor 
Topkapı - Beşiktaş 
Süleymaniye - Güneş 

SEKiZiNCl HA.FT A 
Hilal - Fcnerbahçe 
Bevkoz - Eyüp 
An°adolu - !.Spor 
v cfa _ Beşiktaş 

Galatasaray - Güne§ 
Topkapı - Süleymaniye 

DOKUZUNCU HAFTA 
Beykoz - Hilal 
Fenerbabçe - f, Spor 
Eyüp _ Beşiktaş 

Anadolu - Güneş 
vefa _ Süleyman iye 
Galatasaray - Topkapı 

ONUNCU HAFTA 
Hila! - t.Spor 
Beykoz _ Beşıktaş 
Fenerbahçe - Güne§ 
Eyüp- Süleymaniye 
Anadolu - Topkapı 
Vefa _ Galatasaray 

ONBfRiNCi HAFTA" 
Hilal - Beşiktaş 
fstanbulspor - Güneş 
Bevkoz _ Sülcymaniye 
Fe~erbahçe - Topkapı 
Eyüp _ Galatasaray 

Anadolu - Vefa 
Not: Birinci küme B takımları ayni 

fikstür mucibince cumartesi günleri 
karşılaşacaklardır· 

( Devanu 9 uncuda) 

Türk iye 
başpehlivanlığı için 

Cumhuriyet bayramında 
yapılacak müsabakalar 

Cumhuriyet bayramında dört gün } olan müsabakalarda kolu sakatlanan 
Kara Ali, tamamen iyileşerek, istanbu• 
la gelmiştir. 

sürecek serbest ve yağlı güreş müsaba
kaları yapılacağını yazmıştık. 

Eminönü halkevi tarafından hazırla
nan müsabakalar Taksim stadyomunda 
olacaktır; ilk iki gün serbest üçüncü ve 
dördüncü günler de yağlı güreşler yapı 
lacaktır. 
Bu karşılaşmalara girecek pehliv~nlar 
hemen tamamen şehrimize gelmiş bu -
lunuyorlar. 

Müsabakaların hakemliğini Suyolcu 
Mehmet, Gümrüklü Cemal, Ali Ahmet 
ve Tanburacı Osman pehlivan yapacak
lardır. 

Belediye tarafnıdan tertip edilmiş 

Galatasaray 
Futbol takımı 

Ankaraya gidiyor 
Galatasaray birinci futbol takımı 

Cumhuriyet bayramında iki maç yap
mak üzere Ankaraya gidecektir. 

Avusturyada 
futbol 

Meşhur Roplt 
mütemadiyen 
mağlt\p oluyor 

Avusturya futbol birincilik müsaba
kalarında tanınmış klüplerden Rapid 

bu sene çok şanssız müsabakalar yap

makta ve mütemadiyen mağlup olmak 
tadır. 

Net.ekim son defa karşılaştığı A vus
turya timine de 4-2 yenilmiştir. Geçen 
pazar yapılan karşılaşmalarda: 

Vager Hakovayı 5-1, Libertas F. C. 

Vieni 5-2 mağlup etmiş Postpor ile 

Farvoritner ikişer golle berabere kal
mışla.rdll'. 

Şimdiki halde 10 puvanla Viyana 

birnci gelmektedir. Admira ile Voke
rin dokuzar, A. F. C. ile Favoritnerin 
de sekizer puvanları vardır. 

Havada 
4000 fersah 

mesafe kateden 
Kadın tayyareci 

Kendisinin, müsabakalara gireceğini 
ve Türkiye başpehlivanlık ismini bu 
defa da kaçırmıyacağı söylenmektedir. 

Tekirdağlı Hüseyin de kendisinden 
çok emin bir haldedir. 

Bu sabahki "Açık Söz., gazetesi bu 
güreşlerin neticesinde başa kalan peh
livanın Çoban Mehmetle tutuşacağı ya
zılmıştı; fakat böyle bir müsabakanın 

yapılmasına imkan yoktur. Amatör teş 
kilata mensup olan Çoban Mehmcdin, 
profesyonel bir güreşçi ile karşılaşma• 
sına kat'iyyen müsaade edilmiyeccktir-

V una n h koşucu 

Frankodis 
Sporu bıraktı 

Yunanist amn en iyi atletler inden 
koşucu Frankodis atletizmi bırakmış 
trr. 

Gerek gazetecilerin ve gerekse 
dostlarının bütün ısrarlarına rağmen 
.F'rankodis spordan ayrılışının sebebi. 
ni söylememektedir. 

Slavya 
Spartayi mağJtlpettl 

Çekoslovakyanın en şöhretli k u. 
lüplerinden Slavya ile Sparta g eçen 
hafta karşılaşmı~larclır. 

:Maç çok heyecanlı ve sert olmuş.. 
tur. parta müdafii Burger sakatla. 
narak oyunu terketmiş, takım kapta. 
nı da hakem tarafından ~ıkarılmıştır. 

Du s uret le dokuz kişi kalan Spar • 
ta mi!sabakayı ikiye karşı birle kay. 
betmi tir. 

Macaristanda 
Futbol maçları 

Macaristan şampiyonluğu müsaba,. 
kalarına devam edilmektedir. Şimdi
ki halde 12 puvanla birinci gelmekte 
olan F. T. C. nin ı:ıampiyon olacağı 
muhakkak gibidir. Fcbus, Seget ve 
Ncmzet sekizer puvanla birinciyi ta
kip etmektedirler. 

Son haftaki maçlar da: 
Hungarya Uypcşti 4-3, F. T. Cc 

Bundeyi 7-1, Kistest III Kcri 3-1 Nem· 
zeti Elektromosu 2-1, Seg~t Şorok§&
n 4-0 mağlup etmişlerdir. 

Kadın atletizm 
müsabakaları 

ltalyanlar Fran
sızları yendiler 

b19iUcrc • Yeni ZeMM f'Pt&tJfcsini kat 
ctmcğc muvaffak ol.an Mis Joon Battcıı 

Kadın tayyareci Jean Batten, 
16 bin kilometreden ibaret ola n Jngil. 
tere - Yeni Zeland mesafesi ni tayya. 

re ile katetmiştir. Yeni Zelandın 

Auckland civarında sabaha karşı ye. 

re in mekle beraber büyük bir kitle 
tarafından karşılanmıştır . 

Jean Betten bu mesafe üzerindl' 
lngiltf're - Al·ust uralya arasındaki 

mesafe)i katetmkte rekor kırdıktan 
sonra yapmağa kalkışması ondan 

beklenen muvaffakıyet ümitlerini 

bir kat daha arttırmkta idi. Bu mesa. 

f eyi uçarken yalnız hir defa, o da 
New . Plymout hda yere inerek gayet 
kısa süren bir mola vermiştir, 

Fransız ve İtalyan kadın atletizm 
takımları müsabakası Pariste yapıl
mış, ltalyanlar 44 puvana karşı 51 ile 

. galip gelmişlerdir. 

Sukst Siitun . ........................· 
Milli küme işi 
Futbol ajanı ile klüpler arasında çı· 

kan ihtilaf kümelerin geçen seneki va
ziyette kalmıısı, milli kümenin tesis e
dilmesile ortadan kalktı. 

Futbol federasyonunun tebliğinde 

milli kümeye İstanbuldan dört, İzmir 
ve Ankaradan da ikişer takım alınaca

ğını okuduk. Bu takşime bazı bölgele • 

rin itiraz edecekleri muhakkaktır. Bir 
kere İstanbul ile Ankara ve İzmir ara
sındaki fark ikiye karşı dört değildir. 

Bu _şehirlerden ikişer klüp alnıdığma gö 
re Istanbuldan da altı klüp alınması ll· 
zımgelirdi. .Çünkü İstanbul un birden al
tıya kadar derece alan klüplerini İzmir 
ve Ankaradan milli kümeye . k 

gırcce 

F. POROY 
(Devamı 9 uncuda) 
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Hatıralarını anlatan: Alman korsan gemisi "Deniz kartalı" nın süvarisi 

l(ont Feliks fon Luk"'ner Hatınlannı anlatan : EFDA1' TALI. T -234-

-11-

280 gün deniz ortasında fırtınalarla pen
çeleştik ten sonra Umana vardığımız zaman 

susuzluktan yarı 610 bir hale gelmiştik 
Mahk~e biz çapkınlara çok mUsa-ı 

malı.akAr davrandı ve on beş gün ka 
dar nezaret altında bulundurulmak su
retiyle yakayı kurtardık. Eğer İngiliz 
ler sandah çalan genç haylazın bilfı

hare başlarına nasıl bir bela kesile
ceğini evvelden keşfedebilmiş olsalar
dı bu nezarette bulundurmak müdde
tini herhalde umumi harbin sonuna 
kadar uzatırlardı. 

Bu bin bir macera bende vatanımı 
görmek arzu ve i§tiyakını uyandır
mıştı. Dört direkli Pinnror isminde 
İngiliz yelkenlisine tayfa yazıldım. İş
te en uzun seferim bu gemide oldu ve 
Sanfransiııkodan Liverpole tamam iki 
yüz sekJen sekiz gün sürdil. 

Ümit burnunda yakalanmış olduğu
muz fı:rtınalar bizi mUteaddit defalar 
yolumu.zQan alıkoydular. İşin en kötii 
tarafı gemide ancak yüz seksen gUn-

1ük erzak bulwımasıydı. Diğer taraf
tan suyumuz da acıydı. ÇünkU fırtına 
esnasında dağ gibi dagalar gemiyi 
baştan kıça silip silpürürken tatlı su 

haznelerimize deniz suyu karışmış ve 
bu suretle suyumuz hemen hemen ici-
lemiyeeek bir hale gelmişti. ~ 

lCüretteba.ttan altısı skorpit, beribe 
ri hastalığından öldUler. Beriberi has
talığına tutulan kimsenin bacakları, 
sonra kolları §işer. Şayet bu şişlere 

parmakla temas ediHrse parmağın izi 

zail olmaz. Mürettebattan hiçbiri.sin
de direklere tırmanacak kadar lniv

Hastanede on iki gün kaldıktan son
ra şimendiferle Grimsbiye geldim ve 
oradan da Hamburga müteveccihen 
vapura bind.m. İngiliz gemisindeki 
maaşım dolgun olduğundan üzerimdı? 
tasarruf ettiğim bin mark kadar p:ı
ra vardı. Bu parayı gümilşe tebdil et
tirdim. Bu suretle kendimi daha zen
gin telakki ediyordum. 

Artık muçoluktan tayfalığa terfi 
etmi§ olduğumdan dolayı ııehirde mağ 
rurane dolaşıyordum. Hamburga kii. -
nunuevvcl ayı zarfında gelmiştim. Ka
nunuevvel Hamburgun panayır mev
simidir. Maruf pchl!yan Lipstulyan 
Hamburgda bulunuyordu. Bu pehli -
van herkese meydan okuyor, kendisi
nin sırtını yere getirebilecek adama 
elli mark vereceğini bağıra çağıra i
Hin ediyordu. Arkadaşlarım etrafımı 
aldılar ve: 

- Haydi dediler, görelim seni. Şu 
herifi yere devir ... 

Ben Hamburgda bulunduğumuzu i
leri sUrerek güreşmek istemiyordum. 
Bu imtina karşısında arkada.şl~m 

izzetinefsimle oynıyarak beni güreş
meye mecbur ettiler. Derhal herüin 
karşısına g~tim. Seyircilerden bir 
kısmı beni hayretle seyrediyorlar, 
kapının önündeki çığırtkan ise müte
madiyen: 

- Meşhur cihan pehlivanı Lipstul
yanla gemici güreşecek. Yerleri çabuk 
tutup bileUerlntZi bir an evvel al~ 

w 

Tahsinin defterini belli etmede 
saki anı ağa nıuvaff ak oldu~~ 

Çavuş çantayı bir ucundan çekiyor, Tah Biz de yerdeki son kağıt!arı toplamış kaç metre f~.sıl~. ı~: ~ızi ta~:eıı 
sin, bırakmak istemiyc.r. Bu hal bir tık. Kamyonun arkasındakı muşambayı Unkapanı koprusunil geçtı 
müddet devam etti. Nihayet, Rayt, ona da çekerek güzelce kapattık. Bu iş de Zeyrek yokuşuna vurduk ve re 
karşı da nezaketi terkederek: bittikten sonra başçavuş Rayt, Balların kemerini geçerek Fatih taYY~ 

_ Bıraksana be herif ı Çantayı yiye- yanına giderek askerce bir selam verdi: kının önünden Beyazıda saP 
. d . 'd • • lınu,tU· cek değiliz ya... - Hazınz efendım . ra a ıyı en ıyıye gece o 

Diye bağırdı ve bütün :- kuvvetile - Pekala 1 Siz polislerle beraber ön- hala büt.iln şiddetile yağıyordıı. 
çantayı çekti, herifi de kıçından araba- deki fort otomobiline bininiz. Kamyon- beple pek süratle gideın~Y0 
nın içine itti. Fakat o sırada tuhaf tarın önünden gideceksiniz. !arda halk bir otomobil , ik• 
bir ıey oldu. Tahıin sendeliyerek kam- Bu ıırada, gabardin yağmurluiunun bir motosikletten mürekkep 
yonun içine dalarken Raytın elinde ka· yakasını kaldırarak kapiten Benet de merakla bakıyordu. Fakat hİÇ 
lan çanta birden açılıverdi ve içinde yanımıza geldi. Ben binadan içeri gir ziyetten şüphelenmiyordu. ç· 
ne var ne yoksa kamyonun içine, bir mek Uıerc idim. Benet Ballara ıordu : 1 h f k kıya yon arın er tara ı sı ı sı jfl 
kıımı da sokağa çamurların içine dö • - Efdal burada mı kalacak? duğu için içindeki mahut her 
küldü. Tahıin bu vaziyet karııaında - İlteraen seninle gelıin 1 rünmelerine imkan yoktu . . At• 
deli gibi oldu: - Fena olmaz. netin yanında büzülmüş. §öyle 

- Kiğıtlanmı döktünüz, diye bafı· Benet bundan ıonra bana döndU: nüyordum: . 
rarak kamyondan a§&ğıya atlanuik iıte- - Haydi buyurun. Beraber gidelim Şimdi kalabalık bir yerde bit 
di. Hayatında ender olarak göaterdifi de dostlarımızı iıtaayonda teıyi edelim. bularak arabaları bir dakik• 
bu nezaketten, daha doğruıu bu nezake - Memnuniyetle kapiten.. sam ve halka hitaben: 
tin ıu komik neticesinden Rayt binkere Diyerek yürümefe batladım. Benet- _ Ey ahali buraya iJClini•· 
piıman olmuıtu. Bir taraftan yakası • le öndeki fort arabasının yanına geldik. mz. tıte senelerdenberi bize 1 
açılmadık küfürler savururken, diğer Bu arabalann arkaıı uzunca idi. Anado-
taraftan da Tahıine eliyle tehditklr i· bize her tilrlü fenalığı yapası. 

k y . . . "h tunun bir çok yerlerinde işliyen kaptı !etinin hayat ve namusuna. §&retler yapara apgı ınmemesını ı -
tar ediyordu. Bu hal hem benim çok kaçtılara benziyordu. Arabanın içine haysiyetine kasteden naınu" 
işime yaramış, hem de hoşuma gitmişti. en nişancı ve cesur İngiliz polislerin - kamyonların içinde saklıdrrll;, 

Fakat Ballar kapının önünde: den altı kişi bindirilmişti. Hepsi taban- kaçınyorlar. intikamınızı • 
calarını hazır bulunduruyorlardı. Ka - bagyırsam a~aba ne olur? .. .ti - Daha ne duruyorsunuz? ,,. 
filenin en arkasına da motosikletli bir Bu çocukça bir düşünce ldj Diye bağırınca başçavuş Raytla ça - k 1 K · _... 
İngiliz silahendazı onu muştu. apıten temadiyen zihnimi kurcaıryoJU"" .nurlara dökülmüş olan kağıtlan acele- jj 

1 ğ b 1 d k B. 1 d Benetle ben şoförün yanına yerlettik. Kafilemiz, Beyazıt meyda!Y acele top ama a aş a ı . ız top a ı-

ğımız: evrakı geli§i güzel kamyonun içi- Her nedense Benet ortada oturmayı ter ce oradan Aksaray tramvay 
ne atıyorduk. Bunlar birtakım mütefer- cih etti, beni kapı tarafında bırakmış - kiben Laleliye doğru inmcğe 
~ik kağıtlardı. Birçoğu ıılanmııtı. Tah- tı. Her köşe başında Benet: 
sin kamyonun içinde: Hareket etmeden evvel ıoför bize dö 

- Böyle rezalet mi olur. BUtUn ka- nerek sordu: 
du, dfvt .aövle.nivnr - Ne tarafa · gideceğia. 

!j~!!~~~~~~~ltalrs~~kağıtlan toplıyarak Ben bir ıey bilmediğim için ıe• çıkar -vet kalmamıe olau~ ~iiillfi;iil 
hava yelkenleriyle seyrediyordu. 

- Sağa sap, sola sap! di~.;; 
emrederek gideceğimiz istik•~ 
• .ı:.,,..--.a-. n ... ----·•'• ....... ,~• 

zi benden başka kimse biltnl 

Taliimiz o kadar kötü gidiyordu ki, 
sanki şeytan gemiye girmiş, aramıza 

karışmıştı. Yiyecek istiyecek, muave

net talep edecek bir tek gemiye de ras 
gelmiyorduk. Tayf aya yarım erzak 
veriliyor, bize biraz yağmur suyu te
darik ettirecek hiçbir yağmur suyu 
dUfilJlUyordu. Silli açıklarında sonun-

cu bezelye çuvalı mürettebata tevzi 
edilmişti. Senccrç kanalında gemiyi 
çekmek için romorkör yaklaştığı za -
man hep bir ağızdan: 

- Su. su., Allah aşkına su!.. diye 
haykmştık.. Derhal verilen su tene • 
kelerine kaf alarmuzı sokarak su içi
yorduk ama kurumuş ve iskelet kesil
miş vü.cudumuzda susuzluk dinmiyor -
du. İşte Pinm14r gemisinden böyle ay
nldmı. Bilahare "Deniz kartalı,, kor
san gemi.sinin silvarisi sıfatiyle bu ge
mi ile nasıl bulu§tuğumuzu ve onu yü
reğim parçalanarak ne yolda batırmış 
olduğumu anlatacağım. 

Çığırtkan avaz avaz bağırıyordu: 
- Şimdilik dost görünüyorlar ama 

hele güreş bir başlasın! 

Karşılaşmamız bütün usul ve kaide
leriyle bir güreş olacak değildi, sade
ce kuvvetlerimizi deniyccektik. Ben 
maça başlamak işaretini beklerken ra 
kıbinı daha evvel da\Tanarak beni 
devirmek istedi. Hiddetlenerek atıl
dım. Ahali haykırıyordu: 

- Bravo delikanlı! 
Bir baş tayfa benim kazanmam ih

timali üzerine elli marka bahsa girdi. 
Nihayet üçüncü hücumda pehlivanı 

belinden yakalayıp kaldırmağa ve ye
re vurmağa muvaffak oldum. 

Çığırtkan müdahale edip herifi ye 
nemediğimi söylemeye kalkıştı ama 1 

halk bağırarak beni mUdaf aa edince 
susmıya mecbur oldu. 

Vaadedilcn elli mark yerine ancak 
yirmi mark alabildim. GilrilltU ve r<' J 

Nakleden Hatice Süreyya 
-42-

''Kötn ,ey" dediği de, en mükem-ı 
mel cina kolonyadır bani... Pahalı. 

mükemmel kolonya. .. Bunu vaporiza
tör'e koyarak, Firdevs; iyi bir şey 

yaptıfıua kani olmuştu! ... Halbuki kil 
çUk beyi kızdırdı işte! 

"- .Aman öf! ... At bunu ... Dök bu
nu. .. Hemen git bana Chypre getir! .. ,, 

Bu hadise, daha geçen sabah ol
muştu. Demek ki, kUçUk bey, eskiden 
olduğu gibi, gene ayni kokuya. bağlı 
kalıyor. Demek ki, sevgilisi, hala, o 
Nişantaşılı ''hannnef endi,, ... 

O da çok sevimli bir "hanımefen
didir,, hani ya. .. Bunu da, Allah rıza
sı iÇin tasdik etmeli! Hiç mağrur de
fil, hiç afur tafur'u yok.. Yüksek 
10Syete (ama hakiki yüksek sosyete) 
tnsanı.vmm tabii, saf ve kibar hali ... 
~ bunun ne demek olduğunu 

pek aa.~Z!I J 

Hem de, güu:lliğ:ne güz.el Allah 
için! ... 

'Apres midi" elbisesiyle olsun, te
nis kılığiyle olsun, sırtını tamamiyle 
açan, dekolteyle olsun onu nice defa
lar görmüştür. Boynunda da dizi dizi 
inciler vardır. Ama sahte midir, sa
hici midir, fotoğrafa bakıp da anla
mak kabil değil!... Fakat inci gibi 
dişleri olduğu da muhakkak... Her 
resminde: bunları gösterip gülümsü
yor! 

Ve resimleri, küçük beyin yazıha
nesinde, yatağının başı ucunda, hula
sa, her tarafta dizili... Hayır, hayır! .. 
Güzel kadın Allah icin ... Çirkin dene
mez. adi denemez! Firdcvs'in kanaati 
bu merkezdeydi... 1 

Fakat bir şey var: Klitlir küt'i 
caneriği gibi körpe kızları tercih r · · 
altmışlık Firdevs iç n, Chyııre'lı 1 

çantasına dolduruyordu. Bu sırada yer madım. Benet, ıoföre ıunları. söyledi: 
:le kiiçük bir defter buldum. Garip bir - Sen İstanbul tarafına doğru ~ek 1 
hisle bu defteri saklamak istedim. Et - Ben yolları söyliyeceğim. 
r<>fıma seri bir göz attım. Raytm arka- Herif son dakikada bile ihtiyatkarlı-
Jt dönüktü.·Tahsin çantasile meıguldü. ğı bırakmıyorlar. 
'Ballarla Benet de görünmüyordu. He -
m~n defteı; kilot pantalcnumun cebine 
at~·m. 

Tar.ı hu sırada Benet kapıya çıkarak 
şoförlcı e hağrıdı: 

- Haydi gi?iyoruz, 

zalet çıkarmak istemediğimden bu ka
dar paraya razı oldum. Arkad~larla 
hep birlikte bir meyhaneye girdik. Ga
lip sıfatiyle hepsine bira ısmarladım. 
Hayatımda ilk ve son güreş müsa

bakam bu oldu. Maamafih Avustral
:,·ada boksörlük tahsilimden hayatım
tia daima istifade ettim. Bir defa so
kakta üzerine saldıran revolverli iki 
hırsızı da bu sayede yumrukla hakla
dım. 

(Devamı OOT) 

kadın, biraz geçkince gibi geliyor ... 
Bir kusuru odur ... 

''- Güzelliği gibi talii de var hani.. 
Bizim küçük bey gibi yaman bir deli
kanlıya hangi kadın fit değildirr? Eli
ni sallasa ellisi, başını sallasa telli
si! ... Onun arkasından nasıl koşup 

dolaştıklarını görüyorum... Fakat o,j 
dönüp de hiç kimsenin yüzüne bakmı
yor bile... Hayır, şırfıntılar! Hiş biri
nize yüz vermiyecek! Sevdiği yalnız 
hizim eski "hanımefendi'' dir! Resmi 
bir tarafta duracak ... Telefon öte ta
rafta ... Telefonda da hep onun sesi 
du:o'Uluyor ... Sonra, bu güzel hanım, 
bir yerlere gitti... Ondan her sab:ıh 
mektuplar gelmeye başladı. 

Sonra, küçük bey, mektup yazmak 
için, bir saat kadar kapanır, kalırdı 

ve saatlerı'.:e yapayalnız, oturur, ma
sasının ba.5mda oturur, koltuğa uza-ı 
nır, "hanımefendi., yi dUşünürdU. Çok 
münzevi olmu~tu. Artık en yakın 

dostlannı bile evine almaz olmuştu 1 
Bu vaşta acınacak olnıuştu doğrusu! 1 

Ve iışte, demek ki, Chypre'li hanım. 
geri dönmuş ... Murad bey de onun e-' 
vine gitmiş ... Geceyi beraber geçırm·şl 
ler... l 
"- Eh, Allah versin... Fakat, de-

Hareket ettik. Arkamızdan mahut 
yüklerile iki kamyon, daha arkadan da 
motosikletilc İngiliz silahendazı geli -
yordu. Ballar, Krokerde kalmıgtı. 

Kafilemiz Altıncı dairenin önünden 
kıvrıldı,' Şi9hane yokuşuna doğru indi. 
Meyt yokuıunun köıcsine geldiğimiz 

zaman, kapiten Benct ıoföre birdenbire 
Meyt yokuşunu göstererek: 

- Buradan! dedi. 

Ben §&§ırmııtım. Acaba neye Galata· 
ya doğru gitmiyorduk? Herifin ba9ka 
bir planı daha mı vardı. Bir ıey ıor • 

sam cevap vermiyeceği muhakkak! 
Ses çıkarmadım. Unkapanı köprUıUnt 

doğru gidiyoruz. Beş dakika sonra köp 

rüyü geçtik. Ara sıra arkamıza bakı -
yorum. Mültecilerle dolu kamyonlar bir 

mek ki, hizmetim çoğalacak... Çünkü 
yatmak zamanı belli olmıyacak, kalk
mak zamanı belli olmıyacak... Öğle

den sonra çay... Günde iki kere ban. 
yo... Neyse, katlanmalı... Ne yapar· 
sın? ... Küçük bey, iyi kUçük beydir' 

Ba§rnı iki yana salladı: 
"- Ah, gençlik!,, 
Fakat, sonra, birdenbire: 
"- Adam :sen de ... Neyime 11\ıTl"'I 

Ef endi!erin işi. hizmet<;ilerin üzerler· 
ne vazife değildir ... Ben kendi hizm<'· 
timi görmeye bakayım ..... 

Toz bezini aldı. Küçük salon henÜ7 
toplanmamıştı. Oradan bc:Jamah ... 
Kapıyı garççadak açtı. öteye beriye 
çarparak içeri girdi. Bereket vcn5in k 
bey. evde de~il... Yoksa böyel Jrllrültü· 
lcre pek ~inirltnir ... Inik perdeleri dt' 
storları bUyilk b'r giJriiltilyle yukarı 
kaçırarak açtı. Kanatlan. pancurlarJ 
hep açtı. 

Birdenbire arkasından bir ses: 
- Nedir bu yaptı~ın ?... Beni ra 1 

hat bırakmıyacak mrınn sen? .. 
Vay... "iş 11.nnm !.,.. F'irdevs. kork1• 1 

ile n.rkasına d{'indii... Olur ı;ıev de~ıı 

Me~er kUçUk bey, orada. ko!tuihıııl 
Ü!tilnde uyuklavJP rhırr•···"',. ,.,.. ..•.. 
muş? Önünde ağız ağıza dolu bir vis-

Aksaray yangın yerinden 
içimde yeni bir ümit doğdu. ~ 
bey heriflerin kamyonlarla 

sevkedilerek oradan trene ~ifl 1Jlt 
lerini öğrenmi! ise en müsaıt~ 
olmak üzere bu yangın ye ı; 
kurdurmuııtur. Şimdi bir yaY 
başlarsa ben neyapacağırn? 
hal son süratle kaçmağa Ç 

Ben buna mani olmalıyım. 1 
en makul hareket yanımdaki 
boğazına sarılarak onun harek 

ni olmaktır. Bizim Araba d 
atile arkadaki kamyonlar d• 
Fakat ben ne olacağım? :Eğer • 
!tınlar isabet etmezse bile, Y' ~ 
yahut arkadaki İngiliz pol 

mutlaka öldürecekler ... Ne 
Kısmet bu kadarmı~ der öbUt 
göçer gideriz. Eğer alnunızda ' 
şamak yazrlı ise bu baidredefl 
dimizi kurtarırız. 

(f)e1'°-· 
-- - -~ ;;,.ı 

ki bardağı .. Ve yanında bır ~ 
si... ı.~akat, doldurmuş, içıtl 
da ne? .. 

- Nedir bu ettiğin bana.~ 
Beni rahat bırakmıyacal< 111 

- Sahn.h oldu da ef cndiOl"' 
- Saat kaç? 1 

-'t'fll> 
- On buçuf.u geçiyor ~ 
- Ne ? Nasıl? 
- Bak ın isterseniz ... tşte , 

Jf;. 
varda, br yim ... Hasta mısın 
var.?. 

- Niçin hasla olayını! ,fi 
- Yatmaınu~sınız da ... "/ - ,,.. 

mıııı, yarı soyunmamışsın! 
iı:in, merak edip sordum··· 
~Vimse kusura bakmayın··· 

Murad. yerinden sıı::rad•· 

('n buçuğu geçiyor ha'·· 
Demek,. bütUn geceyi btl 

Ustfinde geçirdi? ~ 

Telefona kindar bir nsv.t! 
<'Ük masa listünd~ duran. 
idnd~kini bir yudumda i<:t~ 
hat şe~; .. BUtUn boğazı Y 
si de buJı:ındı. Mil 

- Kakaonuzu haıı;ırıaııııt"'" 
ylm ... Getireyim mi?... ,,,.-

(Det" 



•7ı.,!~açla rı 
ıki1er bırıncıt DôRDUNCU HAFTA 

Utnc nı 

i.ıtun 

açı yapı. Altrnordu - Anadoluhisar 
Beylerbeyi - Davutpa!a 
Fenerytlmaz - Karagiımrük 

HABER - :Ak~am !'Mfut 

çocuğuma 
ıoakaır musıınnz, 

kırauçesn 
( Paristcn bildiriliyor) 

Fransanın Dieppe. Lö Havr, Kale ve 
Dunkcrk şehirlerinde tatil seyahatleri· 
ni yapan ıngiliılcrin ba~ına, gerek gi-maçlarını 

acaıcı 
ilrdır. y k 

r ıçın e BEŞiNCCi· HAFTA 

Kasımpa~a - G. Gençler birligi 
Ortaköy - Anadoluhisar 
Doganspor - Altınordu 

derk:n \'e orada ikamet ederken gerek· 
se geri donerken. son b:rkaç haftadır, Çekilen 

c halı b .. 
lllııtırrı olgelerin 
ıı kı · <Bunla • 
~,,_. E:sıcı"ch' 

ıq Ch' ıı it 
l'ıı,..-· trlıJcr 932 

c'j ""IYe .,. 1 tri.ni .~ınpiy0 
olar,,_ di.ı~ y 
l 

.,. bu en. 
l \_ tal:L, 

"'tndıt -oıyet-

• ııu jSti~ ınil-
• • alını.arı ccc\ıer • 
tt b" nın teri] 

oyıe ik e 
ı,_ en ... 
•ı ıcıub" .,.n. 

ti]~ un alına. 
tlllesj biJın 

cm 

ALTINCI HAFTA 

BeyJcrbeeyi - Karagümruk 
Davutpaşa - G. Gençler birligi 
Feneryılmaz - Anadoluhisar 

YEDiNCi HAFTA 

Kasınıpa a - Altınordu 
Ortakôy - Doganspor 
Beylerbeyi G. Geneler birligi 

SEKtZiNCi HAFT A 

Karagumriik - Anadoluhisar 
Davutpaşa - Altınordu 
Feneryılmaz - Doğanspor 

DOKUZUNCU HAFT A 

Kasunpaşa - Ortaköy 
Beylerbeyi - Anadoluhisar 
G. Gençler birliği - Altınordu 

ONUNCU HAFTA 

Karagümrtik - Doğanspor 
Davutpaşa - Ortaköy 
Fener}ılmaz - Kasımpaşa 

ONBtRiNCi HAFTA 
Beylerbeyi - Altmordu 
Anadcluhisar - Doğanspor 
Ortaköy - G. Geneler birliği 

ON İKİNCİ HAFTA 
Karagümruk - Kasımpa:şa 
Davutpasa - Feneryılmaz 
Bey!eı İ.Jeyi - Doğan spor 

ON UÇtlNCü HAFTA 
Altınordu - Ortaköy 
Anadoluhisar - Kasımpa§a 
G. Gençler birlisi - Fencryılmaz • 

ON DöRDÜNCO HAFTA 
Karagümrük - Davutpaşa 
Beylerbeyi - Ortaköy 
Doğanspor - Kasımpasa 

ON BEŞtNCt HAFTA 
Altınordu _ Fenervrlmaz 
A • 

nadoluhisar - Davutp<ışa 
G. Gençler birlıı:.i - Karaeümnik 

Not: Geçen sene ikinci kümede oy • 
na)•an Sümerspor bu sene likten çekil
ıni~tir. Buna mukabil. Galata gençler 
hirligi ve Davutpa~a tak:mları, yeni o· 
larak likc girmi§lerdır • 

gayet garıp ve can sıkıcı bir hadise gle 

mektedır. Hemen bütiın İngiliz sryyah

ları .. çocubuma bakaı mısınız?., krali

çesinin kurbanı olmaktadırlar. 

Bu. b:Jgün!crde pclis tcskilatını cid

den me!i~Ul eden yeni bir dalavere usu· 

Jüdür. DJ!avcrcyi yapan kndının genç, 

güzel hirk:ıç füanı ana dili gibi konu

sarak ve daima yas clbisclerile dolaşan 

. biri nldl•ğu sôylcnmektcdır. 
KulJandıgı usul, kucağında bir yav

ru i'•, tı enlerin hareketinden bir tki da

kika C\'Vcl kompartimanlara girerek 

yolcuların nazarı dikkatini cclbetmcsi· 

dir. Kadın kompartimana gi.rdiktcn az 
sonra dışarıya çıkmak için bir mazeret 

uydm:ırak yolcuların kendisi geri dö

nünceye kadar çocuğunu gözetlemeleri 

ni rica etmektedir. Cocugu kucağında 

tuta:ı yolcu, aldatıldıgını ancak trenin 

hare:.ı:tinden sonra anlayabilmektedir. 

Polis. bu kadının, çocuklarını evlat

lık olarak vereceklerin ilanlarının gaze· 

tclerde baş okuyucusu olduğunu anla· 

mışt•r. 

Kadın matem elbiselcrilc çocuğunu 

elinden çıkarmak istiyen aileyi ziya • 

ret ec!erck kücük yavruyu evlatlık e -
dinmek isteğini yana yakıla anlatmakta 

ve çantasından çıkardığı güzel bir ev 
resmini de göstererek çocuğun bu evde 

rahat edeceğini vr parlak, endişesiz bir 

istikbale kavuşacağını muhabbetle bü
yütiileceğini ballandıra ballandıı a söy· 

lcmek~edir. Çocugunu e•.-Jathk verecek 
olan aile tabiidir ki kendilerini böyle 

bir •.ıI:clden kurtaran şefkatli kadına 
nakdi y;ırdımda bulunmayı da esirge-

memektedir. Siyah elbiseli kadın da bu 
para prımini aldıktc.n sonra çocuğu ha· 

ınden savmaktadır. Çocueu ba§t9n 
savmanın en iyi çaresi hemen kalkmak 

üzere bulunana trenlerden ba!fka bir !fCY 
olabilir mı? 

Fransız polisi aldığı bir çok şikayet· 
ler üzerine gözünü dört açmış şimdi 

istasyonları sıkı bir tarassut altında 

bulundurmağa başlamıştır. 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
B:ı.sımevinde ke~if mucibince yapılacak otomatik yanıın ihbar 

teıisatı açık eksiltmeye konulmuftur. 
lha!e 21 - 10 - 936 çarşamba günü saat 15 dE- Basımevinde 

yapılacaktır. lsteldi!erin eksiltmeçağınclan önce ( r 7,5 ilk pey akçesi 
olan 266,5 lirayı Basımevi veznesine yatırmalan gerektir. Şartna 
me Direktörlükten istenilebilir. (980) 

IŞIKLI 

NEON 
REKLAMLARI 

Ucuz ve taksntne 
NECiP ERSES 

Galata: Sesli Han 

Hayvan Sağlığı Küçük Sıhhiye 
Memurları ve Nalbant Mektebi 

Direktörlüğünden : 
Birinci 
Azı 

Kilo 

7500 

nevi ekmek: 
Çoğu Fiyatı 
Kilo Narha 

9000 
Kuruf 
10,5 

göre . Tut<\rı 
Lirn 

945 

Muvakkat teminat 
Lira 
71 

Hayvan sajlığı küçük sıhhiy~ memurları ve Nalbant me•:<tebi 
ekmek ihtiyacı için 4 9 936 tarihinde y~pılan eksillmede \'erici 
çıkmamı! olduğundan 15 gün ırıüd detlc tekrar eksiltmcğe konmuf· 
tur. Eksiltme 22 10 936 tarihinde perşenbe günü saat 14 de Cağa!· 
oğlu Cumhuriyet Matbaası kar~ısmda Yüksek Mektepler Muhase· 
bcciliğinde satınalma komisyonundft yapılacaktır· 

Muvakkat teminat 71 liradır. Şartnamesi her cün Selimiyedel 
mektepte görülebilir. istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vsika· 
lar ve muvakkat teminat makbuzlarile birlikte belli gün ve saatte 
müracatları ilin olunur. ( 1807) l 

9 

Güzel ve gürbüz 
çocuk müsabakamız 

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

sında yapılacaktır. 
Ga:;etrmi:: lııı mii.wıbcılmııııı 11ulııı:; ıcrfıuilc lw::a111111hıra lırdi!fc 1·rrmcği 

ıı::rrinc alnıı~tır. Gir-el ve rıiııbıi:: çoru/.ları seçecek hakcnılC'r arasıııda gaze
temiz mcnsupl.amıcl.a11 hiç J,·ınıse lm/1111mıyacaktır. Böylece seçim çok bıtaraf 

bir 1ın1ctiıı hıt::ımıııda vapılnıış olar·aı.tır. 

Milsabaka şek 11: 
1 - 2 vaşındakı c;oc~klar 

Bıınların serımı f/ll{luğu <iulayıswlc hakem Jııı::ıır11ıı<i<I yaııılmıyacaJ,tır. 
llımlcınn ga:ctcnıi::dc yalm:; resimlen ıırşrrdikuk, r11 gu:cl ve gıir1rn:; çocuk 
okuyucıılarınıı::ın reyleriyle aımlauıl.tır. J:ıı 11111srılıalw111ı:cı ~ocııklarıııı iş

tirak ettirmek isti yen ana ı·c ual>ular çoc:uklarmııı: 
ı - }' a~larmı 
f - Kilolarım 

ycı::ıp göndcreı;cklcrdir. Eıı fazla rey toplıyn<·ak nıı çocıık ara.c;ıııdarı a.a t·cri
lcıı malıimafa göre en 9ilzrl vo gürbii:;ioıiı ayırmak t-1İ mutchassıs lloktorlara 
bırakılacaktır. Onların verecekleri 1mrarla birinci, ikinci t c ıiçım<'ii ilriıı cdi

leccl.·tir. 
Bu müsabakaya iştirak edeceklerin birincisine ırı, ikincisınc JO, üçüncti ü-

ne 5 lira verilecektir. 
:; • 7 yaşında1•-i 1.-ı:: ıc cı·kck çocuılar 
s . ı~ yaşıııdal:i ];ı:: ve erkek çocul.lar 
nıı ya§laki çocu1:1"ruı önce ga:.ctc 111ı~de roıimlcri çık,acak ııonra an i1rrde 

trıyi>ı e.dilrcek lıir gii11dc umumi bir yerde scÇ'711clrr ycı111~?caktı_r. _ S v~ .' ııa~l~ 
8 • ıs yaş arasıııdal:i 1diçft1.-1crden 1.:ı:; ve crl:ek olmak ır:crc ıkı bırrncı, ıki 

iliiııci, iki iirüncii seçilecektir. 
Bunlarm birincilerine fO şer, il.:inrilcrinc 12 şer bw;ıı1..·, ıi{1mciı1crinc de 

beşer lira para mükafatı, bundan başka gerek siit çocuklarından. gerek diğer
lerinden onar çocuğa da birer hediye \'crilecektir. 

rallıız şuna dikkat ctınrl: 1<i...""t1ııclır. flfüsabalwmıZlı resim göndererek ve
ya göndcrnıiycrd: i.~tirrık cclecck çocııl-r btJ1>0lamıın Haber olm~~cıı~u olma.~ 
ııarttır. Mıisnlmlmmız yalııı:: kemli okuyucuUırımı::m çncul•ları ıçın4ır. Bunu 
~~pat etmek için de mıisaba1:amı::ın det am ettiği miicldctçc 'Zcşredeceğimiz 
7mpoııların toplanmış olması libm<lır. . . . . • 

Çocuklarını müsabakamız.ı iştirak ettırrnck ıstıyenler gazctcmız hesabına 

resimlerini parasız ~ektircbilirkr. 
Çoculdar111111 resimlerini çc1:tirmck i.c;tiycn o7.uyucularımı: idarchancmize 

mifracMtla birer 1.-art almalıdırlar. nu kartlarla ncyoğlımda lsfik7fıl Caddc
simic Foto Etem lstcmlnılcla Ankara ca<lde8iııdc Rnsııı P'otn nıiıc.~scsclcrine 

nıiiracaat ederlerse para.sı: olarak 1 ya§tnd.(ın ıs yaşına l~lar çocuklaruıın 

ı·csimlrritıi çr"l.·tirtcbilirlcr. 
Siıt çocukları için kart alm1ya gelecek bal.ıcıları çocuklarımn 1dlolariylo 

boy öl.çi({crini de gctfrrııclidirler. 

• • • 
Istaı,ıb!11 Belediyesi Ilfilıları 
Kilo 

6630 Uı. 

6880 r.-lakarna) 
1870 Şehriye) 

Bir kilosunun 
Muhammen fiyatı 

16 

22 

ilk teminat 

80 

144 50 

Belediye haatahanelerile müesseıata lüzumu olan un, makarna 
ve tehriye yeniden ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuıtur. Şartna
mesi levazım müdürlüğünde görü le bilir. İıtekliler 2490 No. la ka
nunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz ve 
ya mektubile beraber (bir gün evveline kadar ilk teminatın yatırıl
ması daha muvafık olacağı) 22 10 936 perıenbe günü saat 14 de 
daimi encümende bulunmalıdırlar. (8.) (1947) 

Sarıyer Belediye Şubesi Müdürlüğünden: Boğaziçinde Tarab. 
yada Ahı Çelebi sokağında adresleri mechul olan Lusi, Edman Kos 
ton, ve Luiz ve saireye ait olup maili inhidam bulunan 44 No. lu 
hanenin heclmen mahzurunun izalesi için kendilerine ihtarname teb 
liğ edilemediğinden tahriri tebligat makamına kaim olmak üzere hey-
fiyet ilan olunur. (B.) (2369) 

Pendik Beledlyeslnden: 
Belediyemiz sınırı içinde kemik, boynuz ve paçavraların 14 

11 936 gününden 14 11 937 giinü ne kadar bir sene müddetle ve açık 
arttırma suretilc sntılacaktır. Muhammen kıymeti 150 liradır. 3 
10 936 gününden 24 l O 936 günü ne kadar 21 gün müddetle açık 
arttırmaya konmu~tur. Arttırmaya girmek istiyenler 'ı 7,5 muvak· 
kat teminat yatırmağa ,.e makbuı göstermece mecburdurlar. Haddi 
layik görüldüğü takdirde 24 10 936 cumi\rlcsi günii saat 15 de 
ihale edilecektir. ihale bedeli d<'rhal pesinen tediye edilecektir. istekli 
ler ihale günü saat 15 de Pendikte Be lediyc dairesinde mütetekkil Daimi 
e:'lc\İmene ve fazla izahat istiyen !er her giin Belediye Riyasetine 
müracaat etmeleri ilan olunur. (2206) 

Devlet Demiryolla:ı 
Müdürlüğünden: 

Un1um 

Ankara Elektrik şirketi işleri !efliği atelyeıini id3re edecek bi. 
rinci ıınıf bir elektrikçi ustasına ihtiyaç vardır. 

Bu i~ için sanayi mekteb mezunu clup l·::un müddet müstakilen 
atelye idare etmiş bulunanlar tercih edilecek ve kendiıine 100 lira 
mn muadili 42,70 Kr. saat gündelik verilecektir. Taliplerin deneme 
leri yapılmak üzere, ''esikalarile birlil-.te Ankarada cer dai~eıine 
hlanbulda Hay<larpaıa iıletmc müdürlüğüne müracaatları (1419). 

(2294), 

ek 

f n 

c 
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Türkiye Ziraat bankası idare 
meclisinden : 

Türkiye Ziraat Bankaaı umumi heyetinin ikinci teşrin ayının 18 
inci çe.r§amba günü aaat on beıte Ankarada Merkez binuında top
lanacağı ilan edilmiıti. Bu toplantı için seçilen Vilayet murahhula
rmın isimleri aıağıda dercedilmit olduğundan tayin edilen ıün ve 
saatte gelmeleri rica olunur. (2310) 

Vilayetler 
Ağr~ 

ve Murahhaslar 
Say lavı Bay Hali': Bayrak 

İzzet Akoıman, 
İzzet Aykurt, 
Haydar Çerçel, 
Nafiz Aktın, 
Saffet Ankan, 
Şakir Kınacı, 
Rıfat Araz, 
Raaih Kaplan, 
Numan Aksoy, 
Adnan Ertekin, 

Afyon 

Amasya 
Ankara 

Antalya 

Aydın 

Balıkesir 

Bileçik 

Bolu 

Burdur 
Bursa 

Çanakkale 

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

Kültür bakanı 
Saylav 

" ,, 

,, 
,, 

" 
" ,, 

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

Sü Bakam 
Saylav " 

" ,, ,, 

" 
,, 

,, ,, 

" ,, 
,, 

TanmBakanı 
Saylav 

Bayan 
Bay 
day 

" 
n " 

" 
,, 

,, ,, 
,, 

" 

Nuri Kazım Göktepe, 
Mazhar Germen, 
General Kazım Özalp, 
Envar Adakan, 
Hayrettin Karan, 
Salih Bozok, 
İbrahim Çolak, 
İsmail Hakkı Uzman, 
Behin- Bediz, 
Mustafa Şeref Özkan 
Muhlis Erkmen 
Ref e!: Canıtez, 
Sadettin Ferit Talay 
Şükrü Yqın 

Çanliırı T. B. M. M. Reisi 
Saylav ,, 

Ziya Gevher Etili, 
Hilmi Ergeneli, 
Abdülhalik Renda, 
Ziya Esen 

Çoruh 
Çorum 

Deni:ı]i 

" ,, 
Saylav 

,. 
" 
" 

Bay 

Fuat Bulca 
Mustafa Cantekin, 
ismet Eker, 

,, " 
Necip Ali Küçüka, 
Yusuf Batkaya, 

" Diyarltekir 
" 

" El aziz Finans Bakanı 

Erzincan 
Erzurum 

Eski~ehir 

G. Antep 

Giresun 

Gümüıhane 
lçel 

Saylav 
,, 
" 
" 
,, 
,, 
,, 
" ,, 
" ,, 
" ,, 

lstanbul inhisarlar Bakanı 
Saylav 
,, 

İzmir Tüze Bakanı ,, 

Isparta 

Karı 

Kaıtamoni 

Kayseri 

Kırklareli 

Kırıehir 
Kocaeli 

Kony& 

Kütaıiya 

Malatya Baıbakan 

" ,, 

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

" ,, 
" 
" 
" ,, 

" ,, 

Z. K. Ko- Reisi 
Saylav 

" ,, 

" 

B~yan 

Bay 
,, 
,, 
,, 
,, 

" 
" 
n 

Kizmı Samanlı, 
Zülfü Tiirel, 

Dr. Fatma Şakir Memik, 
Fuat Ağralı, 
Tahsin Berk, 
AbdülhakFırat, 
Nafiz Dundu, 
Nafi Atuf Kansu, 
Emin Sazak, 
Osman ltm, 
AJi KıJıç, 
Nuri Conker, 

,, Münir Akkaya, 
,, General İhsan Sökmen, 
,, Durak Sakarya, 

Ferit Celil Güven. ,, . 
,, Hamdi Ongun, 

Emin lnankur, 
" Ali Rana Tarhan, ,, 

Ziya Karamürsel, ., 
Salih' Cimcoz, ,, 

,, Şükrü Saraçoilu, 
,. Mahmut Esat Bozlcurt 

Rahmi Köken, ,, 
,, Mükerrem Ünsal, 
,, Kemal Turan Ünal, 
,, Baha Tali Önıören, 
,, Dr. 'f evfik Anlan, 
,, Sami Etkman, 
,, Hilm\ Çoruk, 
,, Rqit Ozsoy, 
,, Ahmet Hilmi Arıa, 
,. Şevket Ödül, 
,, Hazım Börekçi, 
,, Ali Dikmen, 
,, Ragıp Akça, 
,, Tevfik Sılay, 
,, Hamdi Dikmen., 
,, Mustafa Eken, 
,, Rece;> Peker, 
,, Mehmet Somer, 
,. Nqi-.: Ului, 

General İsmet İnönü, 
Sait Fırat 

,, Refik Sevket İnce, 
,, Yqar Ozey, 
,, Turgut Türkoilu, 
,, Kemal Kusun., 

HABER - ilfam postU1 

lstanbul Tram
vay Şirketi 

21 lkinci klnun 1911 tarihli prtna. 
menin 14 üncU maddesine göre 

İLAN 
1936 yılının 16 Birinci teşrinden ve 
yeni ilana kadar pazardan başka gün. 
lerde gidle. geliş kış programı 

ŞiŞLi ŞEBEKESi 
Yollar llk Son No. 

10 Şişli - Tünel 
Tünel - Şi§lt 

kalkış kalkış 

6.15 23.40 
6.35 24.00 

11 Şişli - Beyazit 
.Beya:ıit - Şiıli 

7.15 2.1.00 
7.55 23.45 

12 Harbiye - Fatih 7.00 24.15 
Fatih - Harbiye 6.15 2.1.30 

A 12 Harbiye - Aksaray 7.20 2.1.55 
Aksaray - Harbiye 6.35 23.10 

15 Taksim - Sirkeci 7.30 19.05 
Sirkeci - Taksim 7.SO 19.25 

16 Maçka - Beyazit 6.25 23.20 
Beyazit - Maçka 7.10 24.0S 

A 16 Şifli (depo) Emin- 6.15 7.00 
önü 

Eminönü - Maçka 6.45 20.00 
Maçka - Eminönü 7.20 19.30 

17 Şişli - Sirkeci 7.00 19.30 
Sirkeci - Şişli 7.30 20.05 

A 17 Mecidiyeköy - E- 6.45 18.30 
minönü 

Eminönü - Meci- 7.20 19.00 
diyeköy 

19 Kurtuluı - Beyazit 6.15 23.10 
Beyazit - Kurtuluş 7.00 23.55 

A 19 Şişli (depo) Emin- 6.05 7.05 
önü 

Eminönü - Kurtu. 6.35 19.35 
loş 

Kurtuluş - Emin- 7.05 20.05 
öntl 

RADYO 

ISTANBUL: 
ıs,30 çay .....u, d&u mumkiat, 19.!0 mcıoo 

loğ P11kin Teyze taratmdan. 20 KUzeyyen 
ve arkadqlan t&ratm4an TUrk mullkiat ve 
halk prkılan, 20,30 KUDl Nureddin ?e ar. 
kada.şla~ taralmdaıl TUrk muRldal ve halk 
§&?'kılan, 21 pllkla ııololar, 21.SO orkestra, 
l - Bralıma: zak: (Edelwta) Qvertnr, 2 -
Brahms: (Vala). 2 - Biute: (Karmen O

perıuımdan parçala.r). t - Racbma.n!noff : 
(Prelude). ~ - CboplD: (Jııluurka). 6 -
Plankuette: (Kornvil çanlan.) operetinden 
parçalar, 7 - L . Gregh: (Colcuettene). 22, 
80 ajans haberleri, 23 eon. 
\1YANA: 

18, konser, 19 aa.natklrlan ziyaret, ko • 
nU§malar, 20,05 saat. haberler, hava raporu, 
20,15 koıı,,....,a, 20 25 eğlenceli pn koueri, 
2U5 mualkI~ 22,05 Avrupa konaerl. (Belçi. A&BI 
kadan) 23,05 eğlenceli yaym, haberler. hava 
raporu, 23,2~ valaler ve JnUllar, 24,33 kıo -
nll§m&, H,50 ıramofan, 
BERLtN: 

18,05 opera parçalan 18,35 kadm lı:oro 
su, 1M5 vlyolcımel ~ri, 11,05 kcuer, 
20,05 koııuıına. 20,50 stınUn ak1Mri. haber
ler, 21,20 genç milletlerin Z&Dl&m, 21,50 cra 
mofl)n\a ltaıyan mwılld81, 28,05 hava raporu, 
haberl~r. spor, 23~ cece mullki.8l ,,. dans 
havalan, 
BUDA PEŞTE: 

18,05 c;in .. ene mumldalle lılaear p.rkılan. 
20,20 konutma. 20,30 Alon ork.truı, 21,50 A 
konser, 22,05 Avrupa konaeri, (Belçik&da.n). --111&11 

23,10 haberler, 28,30 cazband takmu, 24,05 
ingUizce koııferau. 24,23 çiDceue muaUdal, 
1,10 son haberler, 
BtJ'KREŞ: 

18,05 kouer, hav&düı, 19,20 komıer, 21,20 
mektup kutuau, 21,40 pn komeri, 22,()3 Av_ 
rupa konseri (Belçikad&n), 23,05 haberler, 
spor 23,20 konaer, 28,l!O tranmsc& .,.. alman.. 
ca haberler, 24 son haberler, 
PARl8 (P,T,T,): 

18,05 konu§m&, 18,25 gnmoton, 18,JG vı_ 
yana operetleri, kODUflD&. 20,05 ormtra SUA1' 
koruıerl, 21,40 konUfm& 21,Ş() orıce.tra Jrou. 
sert, 22,05 Avrupa k~ (Belçlk&da.n) 23, 
05 oda mumklai, piyano, koıısert ve prkılar, 

· 24,M havadk Amerflca haberleri, BEŞİKTAŞ ŞEBEKESi 
Bebek - Eminönü 6.30 23.20 liiiiiiiiiiiiiiiiriiıi.iraiiıaiiıiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii; __ _.., 

Cildiye ve Zühreviye miltehuaıaı 
22 EminönU - Bebek 6.40 24.00 Dr. Ç 

1
• p R U T 

Bebek - Betiktaş 24.40 

23 Ortaköy - Aksaray 6.30 20.30 Beyoğlu, Rus sefarethanesi aıra-
Aksaray - Ortaköy 7.15 21.15 aında Posta sokağı kötealııde Mey· 

l7'5. &jfilti§ - #itil 7.00 20020 ......... -. apaHnmuu. -rneton; -.,_,.,_,., li 
F t .h B ik.ı... 7 "" 21 0~ ::r.:ımnn.iiiimıa:n::::=::iii-"D:m:::awaal a 1 - eş ı.öŞ o'IV • a 

lSTANBUL ŞEBEKESt 
32 Topkapı - Sirkeci 6.20 23.20 

Sirkeci - Topkapı 6.50 23.50 

33 Yedikule - Sirkeci 6.15 23.15 
Sirkeci - Yedikule 6.45 23.'5 

37 Edirnekapı - Sirkeci 6.10 23.10 
Si.rked - Edirnekapı 6.40 23.40 

DünveYann 
Tercüme külliyab 

No. eo 

Yeni Kadın 
CBMIL BBNA ONGUN 

Fiyatı: 40 kurut. Tevsi yeri Vakıt 
kütüphaneai latanbul 

Topkapıda tramvay caddesi 48 nu- ı----·----------
maralı attar dUkkAm devren ntılık- Bu kitapla Dün ve Yarm terctıme 

tır. Ostilnde bir odası ve arkada bah- ldllliyatmm altıncı serisi tamam-
çesl vardır. Kiruı 8 liradır. lstiyen- lanmııtır. 
lerin dükklna müracaatları. (5788) •----- - ------.: 

Mardin 
Mujla 

Mut 
Niide 

" ., Rıa Erten, 
,, ,, HüMJin Avni Ercan, 
,, ,, Nuri Tana, 
,, ,, Şükrü Ataman, 
,, ,, Faik Soylu, 
,, ,, Halil Menfi, 

Ordu ,, . ,, Hamdi Yalman, 
Finans Bakanlığı Müpvir avukat. Vahap Bucak, 
Samı1111 Saylav Bay Mehmet Ali Yöriiker, 

,, ,, Mehmet Güneıdoidu, 
,, 

Seyhan Ekonomi bakanı 
Saylav 
,, 

Siirt 
' Sinop ,, 

" Siva: ,, 
tP 

Tekirdai 
" ,. 

Tokat ,, 
,, 

Trabzon 

Pt 

Urfa tp 

Van 
" Y oz.ıat Belediye Reisi 

Ziraat Oduı Reisi 
Zonguldak Saylav 

,, 

,, Rupnt Bukm, 
Bay Celll Bayar, 

,, Damar Ankoilu, 
,, Tevfik Tannan, 
,, Mahmut Soydana, 
,, Cevdet Kerim lncec:layı, 
,, HulU.i Oruçoilu, 
,, Raaim Batara, 
,, Remzi Çiner, 
,, Cemi! Uybadm 
,, Faik Öztrakp 
,, Süreyya Genca, 
,, Şevki Süaoy, 
,.. Raif Karadeniz, 
,, Dani2 Eyipoilu, 
,, Behçet Günay, 
,. Hakkı Ungan, 
,, Abdürrahman Ualu, 

Sevket Yua, 
Bay Dr. Mitat Altıok, 

,, Huan Karabacak, 

J 

.... 

B 
T. 
Y. 



Saoah doKuz<ıan akşam 
laat he:. kadar mat saf 
ve sevimli bir ten (' ··' <l'" tek · ıUn UZ 

rar purlralanmıya ha· 
cet Yo' lşte; ha\'alandmı. 
lllış Yeni Tokalon pudrası. 
hın ı:n.,_ • b & ... ,a.ntı muhassenatı 

:lardır. Bu cazip hava 
kim dırma .usulü, Parisli h"ı 

Yagenn keşfı<lir Bu 
tısuı d · · · 
1 .. _ aıresınrle havası tor. 

Bayanlar 
Kıı mevsimi yaklaıtı, yalanda kürk 
manto giyinmeğe baıbyacaksınız: 

BEYKO ticarethanesi 12 ay vade 
ile kefaletsia olarak ICORK MAN· 

TOLARI satmaktadır 

Anadoludan aynı şeraitle kabul edilir 

BEVKO 
Mahmutpaşa Kürkçü han içerisinde 

Telefon: 21685 

Prole&Br K. 
K6mUrcanın 

'1odern ve nerkeae elzem lıdtaplan 

Ame~ ve tatblk1 kambiyo 

Yeni mulı&Mbe u.uıo 

Krf. 

122.IO 
-.ııd1rtbnış yegane hafit 
Plıdradır. Şimdiye kiirl:o 
~~dan pudralardan on 
~ <'h 'ıa saf ve daha ha 
Pu • Bu usul, Tokalor. 
ktı~nm istihzarında 
taun a~ıl~aktadır. fşte bu. 
P'1 ıçındir ki. Tokalor 
,. drası, daha " ınta:ram 
~a mükemmel bir 

heme ~~r cildi hemer. 

lik tahaı.ası ile kaplar ve 
yüze tabii bir güzel~ik v~
rir ve modası geçmı~ ve 
yüze bir makiyaj şeklııJ 
vermeden ka!m arli pud· 
ralarrlan ıamamen haşka 
bir tesir yapar. Bu }Pni 

Tokalon pt.dras. yüze ya
pışık kaldığı cihetle r~r~a 
"8 saatlik pudra,, tabu 
derler. Artrk .1e parlak h~
run, ne yağlı \!ilt görünmı· 
yecek, helki rüzı::ar.. yağ 
murun terlemnın ıcravı 
tesir edemiyeceği mat saf 
ve sevimli bir ten gürüne· 

ncarı malQmat ve bank&c:ılıJc 

Iktıaat Uml 

lbtlaaa muhasebeleri ı flrket, 1&11ayi 

ztraat. banka) 

Tlcart ,,. mail .._p ı el. lıa8llll 

Zihni beaap kaideleri 
Logaritma cetvelleri t19DI rakam) 

ıoe 

87.fi() 

ın 

'10 
IO 

• 

lstiklôl Lisesi 
Direktörlüğün den : 

Yeni beaabı ticari (mufa-1 _, 

Mal'! cebir tlatlkru Ye 11,arta be. 

sapları) 

CP.ktir. Bqlıca •bf ,.ert: ikbal ldtapevf 

-.........:::.: n Jrorunmez bir eüzPI 

100 

ı _Bazı sm1flar için yat1h yatısız talebe kaydına devam edilmektedir 

2 - lıtiyenlere kayıt ve kabul 'ul larını bildiren •arif name 
gönderilir. 
Şehzadebatı pol1s karakolu 

dapazarı tohum islih ve deneme Glandokratin lstanbul Liman işletme idaresinden • 
Yonu al t k . onundan Merkez Rıhtım Hanına yaptı tınlacak olan bir uanıörün açm ...._ IDl 58 Jm OmJ~Y 1 Ademi iktidara, Hfiyeti umumiye· ~ LI pazarlıiı 23 1 O 936 cuma günü saat 9,30 da Şefler Encümeninde ~ C" rp ·'- 1 1 1 kbr ye ve asabi t-ubranlara kup, meı· 
~ a &Çaa eluiltme uıu iye a ınaca • huT Prof. Brown Scquard ve Şteina· yapılacaktır. Teminatı 100 liradır. 
!tt J4 1 Paratız &81lderilir. Eksiltme 24 birinciteşrin Cumar· J hın ketlidir. Sipari§\en 1-: ay , 0 nra iş\er b;.r ha\de teslimi me§rut bulunan bu 
ff.t • ~=:ıarı M 1 müdürlüjU daireıiııde yapılacaktır Eczaneler ~ kutusu 200 kuruı. ite ait f&l'bl&me ve fazla izahat için iıteklilerin Galatada Haydar 
•da~ veıikuı -.e 30 lira teminat makbuzu ile •· ·-----------~Hanında Fen Seritelm mtiracsatlan illn olunur. (2334 
;;.;;; ebnele,.i. (2041) :a r z 1 s s n 

CÜZEL PRENSES 

~-------------G~O.;;..;;.Z~E-L PRENSES -
ola. 

vu • 

Sind Ufak~ biriknuı. ve yolu kapamıf 
nn üıenne yürüdü. 

Vera, dehtetle bapdı. 
tun-:. lcasmnaymu. Yakalayınu:, 

l>Uk Jorj. Uımamladı: 
- Sakın kapnnaym. delidir. Her • •es için bQ)'ilk bir tehlikedir. Yakala· 

)in, bailaJm. Timarbaneye gönderelim 
de tedavi edilain. Belki iyilqir. 

Gilrilıttlye urayın hemen bütün u • 
l•ldan )'ttlpaiflerdi. Edvann üzerine 
hücum ettiler. Fakat Edvar iri boylu, 
IUçlü ve kunetti oldufu için kolay ko-

~y yakalanamıyordu. Bütün gayretler 
•yaya çarpan dalcalu cibi kınlıyor· 

du. Upldar bir arabk ıerilediler. Kır • 
larda ve ormanda alabildiğine bilyümfiı 
0 lan orman bekçiıi bir Herkill kadar 
lrunetli idi. Dük Jorj upklan tekrar 
delıkınlınm ilzerine saldırdı. Milthit 
bir lllÜC&dele bafladı. Delikanhdan bir 
~k yiyenin hıyn kalmıyordu. Bir 
~aun omuzlan lanlnut, lcafalanna bi· 
ter )'Umruk yiyen Uç U'8k da yere ae: 
l'ihnlfti. 

1 
UtakJann can ıcıailc çıkardıkları 
~~r, nAralar ve küfürler biribirine 
llfllllf, sarayın içini büyillc bir velve· 
e kaplallllftı. Bu ıürWtil sarayın daha· 

::ır ldStelerinden duyulunca her taraf 
ııt..L!raya dotru kotutmaiar ba•ladı Bir 
-.... eonra salonun içi bir sürü Ufak 

lrtfueıerile doldu. Kolcu Edvar biltUn 
la)'?etini tarfederek aetan cibi döfUtU· 
hrdu. Fakat taze kuvvetlerle üzerine 
•taı.n ı....... bır ıüril u .. lc kartramda nihayet 
~le •e maflQp olmata başladı. 
~ ~aJanmıt. yuvalarından fır· 
..:.-1111111 clbi duran r8zlerl laplarmızı ol· 
~ibayet dibinden keailmiı bir 

sibi birden yere eerildl 

- --==-===== 
Vera, sevinçle haykırdı: 
- Bafıliaymu. Sakın kaçırmayın. Be· 

nim namus ve hayıiyetimi müdafaa et· 

tiğinbi unutmayın .. 
Son bir gayretle ayağa kalkmak iıti· 

yen delikanb, prensesin bu aözlerini iti· 
tince 1-lırdı: 

- Bir fabiıenin naınuıu ve haysiyeti 
ha? 

Bu tözleri ititen hizmetçiler bu ada· 
mm deli olduğuna iyice kanaat getirmit 
lerdi. Edvan kaim iplerle annııkı bağ· 
ladılar. 

v cra, bu hali görerek ıeviniyordu. 

Sırnnı öğrenmi• olan bu adam bu ıu • 
retle ortadan kalkmq oluyordu. Çünkü 
delikanlı hemen timarhaneye götürüle· 
cek ve ölünceye kadar orada katacaktı. 

Biraz sonra Edvar bir arabaya kona· 
rak tımarhaneye sevkedildi. Zavallı 
ıenç, arabada giderken içine düttiiğü 
fena vaziyetten naul kurtulacağını dil· 
tllnilyordu. Ya nitanlıaı ne olacaktı' 
Kendisi timarhaneye kapanınca onu 
kım kurtaracak. muhafaza edecekti. 
Delikanh o kadar teeuür içindeydi ki 
nişanlıaı ile beraber a)-ni cezaya uğra • 
tılaa, idam edilse ıam yemiyecekti. 

-ıı-

DOCUNDE OLUP BiTENLER 

Hilkümdarın ıkametgihile yazlık sa· 
rayı araaında yolda büyük bir faaliyet 
ıöze çarpıyordu. En iyi cinı atlar ko
tulmuı ıilslil arabalar &idip celmekte 
•e ıüvarı kıtalan yolun iki tar:ıfına e·. 
zilmi• bulunmakta idi. Bütün ,.c"·· 
halkı ve civar ktısabalardan eelenler, 
en yeni elbfıetcrile ıokaktara dökülmUt 
)erdi. Herkes Adeta bayram yapıyordu. 
çunıca. hükilmdarın kızı prenıea V cra 

bizzat babamı görür, herhalde temin c· 
derim. 

Bir elin evvel, Annının idam mazba· 
taamı gizlice inualamıt olan Vera, tim· 
di onu kurtarmaktan bahaediyor ve böy 
lece delikanlıyı kandırabileceğini sanı· 

yordu. 
- Benim hiçbir ıeye ihtiyacım yok. 

Hatta vaaıtaya bile.. l>ogruc..an do ru 
ya hükümdan ben görür, nipnl mı kur 

tarah:!irim. 
- Bu mektubu babama vermege 

cesaret edebilecek miıiniz? 
- Tabii değil mi ya? Bunda çekine· 

cck ne var? Bu vesıkayı kuJlanmazsam 
Annayı nasıl kurtarabilirim? 

Vera, bUyOk bir dehşete düştü: 
_ Hayır, hayır ... Siz bunu yapmıya· 

caksınız. Babam bu rezaleti duyarsa 
bana ne der? Mahvolduğum gündür .. 
Sız bana acır~nız. Hükumdarın zın kı· 
zını mahvetmek istemezsiniz. Merhamet 
edin. Sızc ölünceye kadar sadık bir 
dost olurum. S'zi her vakit himaye eder, 
b~bama söyler. ıize as;:ılct verdirirım 
Zengin ve mes'ut olmanız için çalışırım. 
Mutlaka bütün bunlan temin ederim. 
Bana acıyınız. 

Delikanlı, bu zelil kadına nefretle 
baktı: 

- Biçare Annayı korkunç bir uçuru· 
r.ıa ölüme yuvarlarken hiç tereddüt 
etfmz mi? Bir sözünüzle onu kurtara· 
bi.irken bunu yaptınız mı? Şimdi de sı· 
!t imadan benden naııJ merhamet d"le· 
ni· onunuz? Hakiki günahkir ıiz iniz. 
Cezanızı çekeceksiniz. 

Prenses Vera aglaya:: .. k yalvarmakt 
devam etti: 

- Af ve merhamet ed'niz. Düşü il· 
nilz ki birkaç güne kadar evleneceğim.; 
Fakat bu rezalet duyul una her ıey j 

oahvotacak. Bir hükümdar ~ım ..l .. • 

me rezil etmekten ne kaunacak ı ız,. 
Bu, bir zulümdür. Siz zalim değil::;iniz. 
Bana acıraınız. 

Edvar, karşısındaki kadına nefretle 
bakıyor, merhamet etmekten çok uzak 
bulunuyordu. O, timdi inaafauca mah· 
vedilmiş olan ni anl sını dilfünüyordu. 

Vera ise diz çokmuı. ellerini deli • 
kanlıya dogru uzatmıı. ikı gozü iki 
çqme, ıonıuz bir ıstırap açinde inliyor-
du: 

- Allah aşkını olsun, o mektubu ha 
na veriniz. Hayatımı kurtarmıt olacak· 
sınız. O mektubu babamın elinde gör • 
mektense ölmek benim için daha hayır
lıdır. Benim katilim olmak ister mili • 
niz? Hiikümdarınızrn yegine kızının 

kanına g·re ek mısiniz? 

- iyi ama, ıiz benim niganlıımn ka· 
nına girerken duşündunüz mu? Onu 
mahvederken her 1eyi unutmadınız mı? 
Onu idama mahkum ettırmediniz mı? 
Me hamet ctmiyen nasıl merhamet di· 
lenir? 

Bu e nada salonun dıpnda g tt kçe 
yakla,an bir ayak sesi iııtildi Vera he• 
men aya a kalktı ve bunu müteakip da 
ı;:ılonun kapııı açılarak Di.tk jorj içeri 
girdi. Aya lannda mahmuzlu çizmeler, 
e i deki kırbaçtan Dukün bir at geziıin 
den d .. dii ü anlaşılıyordu. 

Gö1dü~ü manzaradan dona kılan 
Dük olduğu yerde m hlandı. Evveli 
gözleri yaşarmıs, yüzü bozulmu,, bil • 
tün vücudu titriy n nişanlısına baktr. 
Sonra da gözlerinden ateıler saçılan 

delikanlıyı görd ·. Delikanlı galip bir 
tavırla duruyordu. Nişa.nlısı iıe bitk"a 
ve m• zt rip görünüyordu. Bu ne de • 
mektP Bir orman kolcusu ile bir htl • 
kümrJar kı r aras r.da ne münascb'"t ola
h"Hrdi ki boylc bır va.zıycte dütebilıın· 
lç:-~ 
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A. NEŞ'ET Bikarbonat de sut komprimele 
Halis lnglllz KUrJing karbonatile yapılmıştır. Mide şlşklnlfğl, hnzim~lzllk, fazla yemekten mUtevellld; 

rahatsızlıkla~ında yemeklerden sonra 2 - 3 komprime mavi yassı şişelerde cepte taşınması kolaY 
Eczanelerden A. NE Ş' ET markasını isteyiniz. Fiatı 20 kuruştur. 

Konya vilayeti daimi \··------~~-----..... ~----~· Mai eslik Lokanf a ve 
. 

•• • 
encumenı 

riyasetinden: 
Memleket hastanesi kalorifer tesisatına ait projenin tanfimi işi 

talip çıkmadığından tekrar eksiltmeye konulmuıtur. 
Bu eksiltmenin ihalesi 6-11-1936 günü saat 15 de pazarlıkla ya

pılmak üzere 20 gün daha uzablmıştır. 

Birahanesi Tepebaşı 
~ey(Q)~lllYllF\1lYllF\1 en e~Oeınceun ye~ 

~Iajestik Müdiriyeti sayın Müşterilerinden gördüğü rağbetten c~,J 
rak bir yenilik yapmağı düşünmü~. Sahibinin Sesi kıymetli artist.l.~ 
BAY AN F1KRtYE ŞAKRAK SES ı 22 -10-936 perşembe gecesinden ıtl 
sahnesinde temine muvaffak olmuştur. 

Duble bira bol meze ile 25 kuru,. Şifa Rakılar Env•' 

Bu husustaki fenni araştırma, izahname ve planlar Ankara ve İs
tanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet Miidürlüklerinde mevcut oldu
ğundan bu işle alakadar firmaların bu evrakları görmek üzere mez
kur Müdürlüklere ve eksiltmeye girmek için de Konya vilayeti Dai-
mi E.ncümon. wi.y .. •-"'•--'"'•--. .. ~ı ..... :.l.___Al11n11• "2~) 

Bayan Fikriye Şakrak Ses mezeler ile vermr.. ~ 

G'OZEt.; PRENSES 
----------------------~---------· .... ..._...__. ___ ~-------------------

Dük, hıçkırarak ağlamakta olan ni -
• pnlısınm yanına koştu ve sordu: 

- Veracığım, ağlıyorsun. Ne var, 
ne oldu? Söyle bu adam senden ne is
tiyor? 

- Vera, heyecanla cevap verdi: 
- Jorj, tahkir ve rezil edildim. Bu 

adam, namus ve haysiyetime tecavüz 
ediyor. 

Dük, şiddetle Edvara döndü: 
- Siz kimsiniz? Buraya niçin geldi

niz? 
Edvar, alaylı bir tavrr ile mukabele 

etti: 

- Kim olduğumu ve buraya nıçın 

gelmiş bulunduğumu sevgili nişanlınız 
prensese cenapları pek iyi bilir ve size 
istediiğniz izahatı da verebilir. 

Dük, biran ne diyeceğini ve ne yapa 
cağını şn.şıı dı: Prensesten izahat bek· 
ledi. Fakat Vera hiç ses çıkarmayınca 

~ene delikanlıya döndü ve kırbacını 

kald:r-p iki adım attı, sordu: 

- Sefil! Prensesi tahkir mi ettin? 
Edvar, metin bir tavırla cevap verdi: 
- Bu kırbaca ben değil, karşmızd l 

bulunan ni~anlınız prenses lfiyıktır. 

Şi:ndi gidip hükümdarı da göre:eğim. 
Edvarın bu sözleri Verayı yerinden 

fır'atmağa kafi geldi. l'Pşanl sına doğru 
koşarak haykırdı: 

- Bu adamı tevkıf ediniz. Bu b r de
lid:r. Ilc.bamın yanında beni lckd~mek 
için iftiralarda bulunuyor ... 

Dükiın kırbacı havada dönerek git· I 
meğe hazırlanan Edvarm sırt na indi. 
Bunun üzerine uclık2nl. birdenbire dö· 
ner::k Dukün clic'l~ki k rbacı bir çek"şte 
nldr, sonra: 

- Fahametm.,:ıb. c'edi ne.~i bu Sl!

fttle harekete mecbur etti~inizden do
layı teessüf ederim. Siz nazik ve kibar j 
bir zatsımz. Ni;anlmızın namuGunu 

müdafaa ediyorsunuz. Fakat hakikatten 
haberiniz yok. Haberiniz olsaydı böyle 
hareket etmezdiniz ... 

Dük, delikanlının üzerine yürüyerek 
haykırdı: 

- Edebsiz, bir kelime daha söyliye • 
cek olursan seni boğarım! 

Edvar, vakur ve ciddi bir tavırla mu 
kabele etti: 

- Size el kaldıramam. Fakat nişan
lınıza gelince, iyi biliniz ki bu kadın si
ze layık bir zevce değildir. 

Dük J orj, hiddetle: 

- Hata mı hakaret? Ben sana şimdi 
öğretirim 1 

Diye haykırarak hizmetçileri çağır -
mağa mahsus olan çam şiddetle çalma
ğa başladı. Çanın keskin sadası sarayın 
içinde büyük akisler yapmağa ba~ladr. 

Edvar, hiç telaş etmeden Diikün ha
line bakıyordu. Birkaç ~niye onu sey
rettikten sonra: 

- Sizi bu hareketlerinizde mazur gö 
rüyo:-um. Fakat nişanlı diye seçtiğiniz 
bir kızı da size iyice tanıtmak isterim. 

Prl!nses hain ve hilekar bir kadındır. 

Biı fo ... 

Edvnrın son iki heceyi söylemesine 
mcyrhn vermeden Vera atıldı; 

- Çıldırmış .. Söyletmeyiniz ... Ya • 
lan sörlüyor. 

Ed\•ar, d şlerini gıcırdatarak: 
- Ben mi y::ılan söylüyoru:n? Görü

"urüz ... Namus:ı lekelenmiş bir kız ol
<lıığunuzu inl:ar edebilir misinız' 

Vera. büyiik bir yeisle haykı:rlı: 

- Aman yarabbi: Bu ne h1l :ı Bu a
dam çıldırmış ... Ağz:na geleni röylü
vor. Nerede ve kim:n karşısında bulun
duğ'u:1U :drfik edemiyor Böyle bir ada
mın buradı ne işi var? TilT'nrhaneye 
atılmalıdır. Burası timarhane değil .. 

.l 

GÜZEL PRENSES 

Edvar, hiç istifini bozmadan cevap 
verdi: 

- Bu türlü hezeyanlarla bir şey ka
zanamazsınız muhterem prenses! 

Sonra, Düke dönerek sözlerine şöyle 
devam etti: 

- Birkaç dakika evvel önümde diz 
çökerek günahını itiraf etti. Yazdığı bir 
mektubun muhteviyatını tasdik etti. Si
ze ve babasına hakikati söylememek · 
liğim için yalvarıyordu. Halbuki şimdi 
inkara kalkışıyor. Bana deli diyerek 
işi mugalataya diişürmek istiyor. Ak • 
lınca işi örtbas edecek. Halbuki mek -
tubu cebimde duruyor. 

Vera, gene atıldı: • 
- Yalandır. Bu adam, bir sahtekar

dır, delidir. Bahsettiği mektubu da ken 
disi yazmış. Nişanlısının mahkumiyeti 
zavallının aklını başından almış .. Saç -
malıyor. Aklınca cürüm ve cinayet işli
yen nişanlısı değil, benmişim. Bu hale 
daha fazla dayanamıyacağım. 

Vera, hemen masum ve himaye edil • 
mck istiyen bir tavır takınarak nişan • 
lısm::ı sokuldu: 

- jorj, bu adamın çıldırdığına halfı 

inanmıyor musun. Nişanlısı birkaç gü· 
ne kadar asılacak, onun için aklını kay
bet:niş, bunu timarhaneye GÖnderseni· 
ze .. 

Çan seslerini işiten hizmet ;il er salo
na koşmuşlar, hatta prensesin son söz
lerini de işitmişlerdi. Dük de nişanlısı
nın son sözleri üzerine orm.ın kolcu -
sunun çıldırmış olduğuna ka,aat getiı
dL Eğer böyle olmasaydı lıi'kiimdarın 
l:ızına ağzına geleni söyliyebilir miydi? 

Vera. hizmetçilerin geli§inden daha 
::iyade cesaretlenerek: 

- Allah aşkına beni bu adamdan 
kurtarınız. Bu deliyi huzurumdan çı· 

karınız. Timarhaneye götürünüz. Saray 

da bir delinin ne işi var? Saçmalatil~ 
hükümdar ailesini tahkir ve tezlile ıcaJ 
kışıyor. Şerefimizle oynıyor. d-

Fakat hizmetçiler ve uşaklar. tere 
11 

düt ediyorlardı. Edvar yüksek ses 
cevap verdi: 

- Bu ahlaksız kadın beni mah\'et • 
mek istiyor. Bilakis her zamandan ıi1; 
de şimdi aklım başımdadır. Nişan~r i-" 
mahvetti. işlediği günahı örtmek ıÇ. 
her türlü mel'aneti yapmaktan çeki11ıııı; 
yor. Timarhaneye, hapishaneye laY1~ 
olan kendisidir. Hem buna çoktan ısı 
kazanmıştır. 

Hizmetciler fısıldaştılar: 
D 1: b . S" l · d .. bel• - e ıye enzıyor. oz erın eı• 

li ..• 

Bu sırada Dük hizmetçilere işaret .e~ 
ti. Hepsi birden delikanlının üıeri1' 
atıldılar. 

r•) Edvar, bir hamlede geri sıçrıya 
haykırdı: 

- Geri çekiliniz, bana dokun•~: 
demeyin kanşmam ha ... Ben gidip ~ilol• 
deiumumiyi göreceğim. Kimin dell 
duğu o vakit anlaşılır. 

Vera, gene feryat etti: .., 
- Ah, sefil... Adliyeye gidece.ıt; 0~~ 

da da saçmalarına devam edeceksıl1 t(JI 
ğil mi? Ne duruyorsunuz, bu adli 
yakalayıp timarhaneye götürseni.ıe·· , 

Edvar hiddetlenmişti. Düke dönere~: 
- Nişanlınız, foyasını meyda11s. çıtı 

karchğım için bana delilik isnat ed1>';., 
Ben nişanlımı müdafaa ediyoruı11· 

11
, 

benim hakkımdır. Çünkü o biçare şıı •• 
mussuz kadının yerine hapishanede ~ .. 
tıyor. Namusunu Iekeliyen ve çoctl~d 
doğuran o değil, buradaki kadındır· ıır 
nu ortaya çıkardığım için beni ti~arf",. 
neye atmak istiyorsunuz öyle rnı? 

? 
kat buna muvaffok olamıyaeaksınıı· i• 

Edvar, bunları söyliyerek kapıtıl11 


