
Müflis sigorta şirketlerinde alacağı 
olanların vaziyeti halledildi 
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ovyetler infirat siya
etine mi başlayacak? 

Rusya 
I faşist Avrupa ile 
e kasını kesecekmiş 
Şist devletlerle Rusya arasında 

llarp çıkarsa 
l'ansa ne yapacak 'l 

MiiaGba7calar ft*a §MritrMıls ~ ::, r--lllh11ım11nııım111ıınpdlll 
»uanb'- Bo1dtM <Sil ..-.. .. , 
BoyraboWe& BQJeyrnM, ~, 
Çeıagel il, Bey~· ~, 8ab- il 
ri. Boldael ar11111 arada: r~ 
SGJeyMan, 'I'~ ...,.., Arif, 

~ çıkaJı E · bi ual 
tbraMm, VUıtli Arif. 

liJa.t venmg Nevvs gaze- Bu meseleyi alikadar eden r 
1 

11zan W:.llbabiri diplomatik ma- dün Fransız Hariciye encUmeninde '°"' 
it~ ~rlere istinaden Sov- rulmuıtur. Mebuslardan biri Hariciye 

-..ın .. •er hanct siyasetinde mühim nazınna ıu suali aonnuıtur: 
hır,. olacağını yazmaktadır. "- Şayet Sovyet Rusya, ademi mll· 

ko CiSre, Moskova hükQm f dahale komitesinden çekilecek oluna, 
bafhl'Uıııak lllabadile timdi e :a~ Madrit hüktımeti lehinde açı~ açıla 

lfıııundufu kollektif y . müdahalede bulunursa ve fatııt devlet· 
_.,,__ a emruyet . ihtiW çıkana. Fran· 
~"?U J'rılacak, "kap.tali t lede arasmde bir ed 

..___ P&., ile bUtUn ba w laı ı ve au - Sovyet paktı bu ihtilfta da m 
-.qa bir . g nru kese- cak , infirat ai . . ve cari ola mır., 
• 1Uetı takıp ede- Hariciye nazın bu suale t15yle bir ce-

Nda ilk adan vap vermittir: 
~e • So~et Ruayanm .. _ FranaıZ _ Sovyet paktı, ancak 

~ ola~testnden aynlma- akitlerden birinin top~ yapıla~k 
~--· · tecavils ve taarrusu derptf etmektedir ... 

lt:i;~zıvaAk1d:::f ;de 
eı-besU istiyor 

1 
girebilir 

.... ~~ve Almanya sanayileri için 
prec teminine çallşıyorlar 

~"6-NO) // Atatürk 
nun h.k A 1 · ı Mareşal Fevzi ile 

8u I aye erı DDn iki saat 
"tin beşi ncl I glrDştll 

••ıaaı .. sayfada Büyük önder Atatttrk, dUn öğleden 
fa sonra BUyllk ErkAmharblyeye gt~ "Q" c 1an1 n rek p.rk seyahatinden yeni dönen bQ.. 

• "{"'. 9 açtım'' yl1k erklnıharbiye Reilıl Kanıeal 
t Cı 11 : l'enl Cakmakla iki 11&&t Jwl:ı! görtlf-

~ ! • Osman,, mtlgttlr. 
~ıa (VA. N4) aua Ba••llkll Ankar•J• llBnDJlll' 

telif olan ba gtizel Garp viliyetlerinde t.etkik seyahati 
..... ..... lıer itin gazetemizde yapan bqvekilimiz lsmet İnöniı. 
~r. >•-..fırsat b9nna- VaJrisadan Balıkeslre gelmiftir. Bu

rada da temaalarda bulunan Bqv$f-

............ ~---- - llm1s Ktltahya ilzeriDdeD 1NIUn Alı
kara;p d&lecektir. 

Pehlivanlar 
diyorlar ki ı 
Güreşler 
Aç karnına 

Tabii danışıklı 
olur 1 

GOreşı ilerletmek 
için bizi himaye 

ıazımdır 

Macar pehlivanı 

Çaya 
müteessir 

Diyor ki 
•• 

Parasız gureşe 
hazırım 

Vaktiyle ı.tazıbulda o pmınm Tllrk 
pehllvanlarlyle bl'll1almıl olan ve al· 
tı defa dtınya p.nıplyonluğunu kazan
DUi bulunan ınethur Macar pehlivanı 
Çaya, pe1ı11vanJal'DlllZla gUrepıek ia
tediğiııl blldlJ'ID981 berine bazı neeri
yat yapıhmftL ııacar gtlrefç1 bunlar
dan çok mtttıeer'r olm'Qftur. lstanbul· 
da~ yapan Adil Poftln 
bu ll&bah mat!>''mıza gelerek keneli· 
.. c;ayanm yuchnbiı 111 eözleri 

~= .. _ Bul f8taDbu1 guetelerinin iki 

tlo ,andtlr aleYhlJDe atıp tuttuklarım 
kemali te er'rle görmekteyim. Bilhas 
- ba 118htbJd guetelerden birinde: 
"Altmıl yapı& girmle sarkık gô"beldl 
pehlivan,, tabirleri beni çok Uzdtl. 

Bunl&rl yaanlar belki bilmez, eski 
T8rk pehllvanJarl 60 - 70 )'alJDa ka
dar gtlrellrlerdlr Ben de kendimde gü 
reeecek nvvet buluyonım. Hem ge • 
llDllk def1Hm ki. yqDDJ glzUyeyim. 
Altm.Je yqmcla olAm söylerdim, bu 
ayıp değil kf ... Bilikis altmıı yqmda 
bir adamm TOrkiye gibi pehlivanlıı
rfJ'Je JIM!lhar bir memlekette meydan 
~ ımvvet1 kendinde görmesi 

bir eereftlr . 
Ben reldlm yapmak ~lıim de 

. ,,,... 6 UICUlal 

cnamOzdekl cumartesi 
gününden itibaren 

Muallimlerin 
Talebenin ve 

Bütün 
Okuyucularımızın 

Meralda. alika ile takip edecekleri l>ir seri röportaj nqrine bqbyo
ruz. Bu yazı silsilesi parça parça olacak ve 

SiM ~ üatw.deki memleketlerde dolapLGtıı.w ~ 7ct1aoı.W 
w .riz6 oralarm llalktm, halkan•" Y'lf'IYlf tarana, garip &ı«lerW, ga.

rip iti1ctltlanm i$ğreteoektir. 
§ Bu ecri yazılarm kıymeti tam manasile coğrafya denılerinin çok gü 
j zel, eğlenceli ve öğretici mahiyette yardımcı olmasında ve bu röpor 
~ tal\amı herbirln\ dünyanın en 'Sah\b\ sa\~hiyet 'ka\em\ertn\n yapım~ 

buhaane.-dachr • ........ .. ......... ,. 0..,..,. ......... 1HnılMr- lJ~ 
de laMJ> etmeıeri w fCIJ6belM de ..,.,,, llCIG o"°""""' clentJerine yorchmcl 

o1aoalt """ toplama1an toap etlsoektir. 

Her memlekette bir kaç gün ... 
1IA t&a:Ktuı bir hafta ~ bulunan bK teUcıik yaaıan.n ta1dp 

edenler 

• Bir hafta : Afrikanın vahşileri 
arasında 

Bir hafta: ispanyada 

Bir hafta: Hindi standa 
Bir hafta; ıtalyada, Çinde, Japon

yada, Malezyada ve Haltı ada
larında 
~ "u.onı dhY'lfM tUWt bw ~ n aaAiM ~ 

~ dWiyeceklerdw. 

Buralara ait en gUzeı reslmlerı de 
HABER'de göreceklerdir 
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lktısat Veklllnln beyanatı 

Müflis sigortalarda 
alacağı olanlar 

Doğru 

değil 

Alman yemek listesinin 
sonuncu tabağı: Makarna 1 

Bugünkü gazeteler, Musolininin damadı ve İtalyan Hariciye nazırı Kont 
Cianonun Berlini ziyaretindeki esrar perdesini kaldırıyor. Rej~-nleri biribirine 

enziyen iki devletin hangi esaslar dahilinde uzlaşmak istediklerini anlıyoruz. 

nskeoeoer 
temızuD 

Tasfiye yolu zararlı gHrUldUğtlnden sigor
talarına başka şlrketlerle devam edecekler 

Bugün, bir iskelenin t 
sına, bir iskelenin de t 
himmet edilm&i rica.8ın&a 

ketıerinden birine devri :ç!n ,ap:!an ijız. 

Umumi hatlar şunlardır: 
ı - Demokratlann kurdukları cepheye karşılık, faşistler de aralarında bir tc· 

aniıd meydana getirmek istiyorlar. 
2 - Almanyarun kuvvetlenme siyasetini İtalya terviç ediyor. Fakat, bu 

kuvvetlenmenin tesirleri, cenuba doğru tezahUr etmiyecektir. Yani, Hitlcr, iatilli· 
l!Iru, Avusturyayı ilhak tarzında yaparak İtalyayı tehdit etmiyecektir. Bilakis. 
gerek Avuıturyada ve Macaristanda, gerek Balkanlarda, İtalyanlarla Almanlar, 
menfaatlerini elele yürüteceklerdir. 

3 - Almanya, §arka doğru genişlemekte serbest kalacaktır. 
4 - İtalya, Akdenizde serbeıtliyecek ve Habeşistanın ilhakı tasdik oluna

caktır. İspanyol faşizmi de ilk frrsatta tasdik olunacaktır. 
5 - Her ne kadar iki devlet de sulh taraflısı ise de, bunun manası, şimdi 

mevcut olan hudutlann değişmemesi değildir ( ?) 
6 - Bu "muslihane., hudutlan bozma işinde, Uluslar kurumu zecri ted

birlere giriımemclidir. 
7 - Eğer bu ıeraiti kabul ederlcrıegarp devletlerile, garp hudutlarını te

keffül eden bir Lokamo imzalanacaktır. 
İşte, İtalya ile Almanyanın istedikleri... Eğer verilen haberler doğru ise, 

iki devletin istikbal hakkındaki programlan tamamile tebarüz ediyor demektir: 
Orta Avnıpada ve Balkanlarda iştirak; cenup denizleri İtalyanın: tark toprakla· 
n da Almanyanın .. 

Kont Çiano, eğer bu işi başanrsa, Romaya memnun dönecektir. Fakat, na
.zariyeler, pratiğe de geçer de Şarki faşist imparatorluğu kurulursa (yani Al· 
manya, Ukranyalara kadar yayılırsa) garbi faşist imparatorluğu (yani Roma) 
ne dereceye kadar rahat bir nefes alacaktrr? Orası malUm değil .. Siyasiyatta ek
seriya baş vurulan oyun, bir rakibi yenmek için diğerile ittifak etmektir. Al
manya şarkta işini bitirip Karadenize kadar inecek olursa, payı ile iktifa ede
cek midir? Yoksa, Mein Kampfın diğer "ayetlerini,, de yerine getirecek Triyes 
teyi, Akdenizi de istiyecek midir?. Me-selc burada ... 

İki istilacu rejim, biribirlerine bugün ittiha ilacı sunmakla meşguldürler. 
Faakt Almanyanm yedikçe ve içtikçe oburlaştığı ~imdiye kadnr ge~en bütün 
misallerle dünyaya malUm olmuştur. O ,Mein Kampfın tekmil liste muhteviyatı
nı midesine indirmeden ıofrayı terkedeccğe benzemiyor. Bu listenin ise, sonuncu 
tabağı makarnadır 1 

iüseyin Faruk T ANUR 

Efgan harbiye veziri 
Dün Ankarada yapdan askeri 

talbikatta hazır t>uıun u 
.Misafirimiz bulunan kardeş Ef ga. 

nista.nm Harbiye Nazırı MareşaJ Malı.( 
mut Ifan dün de Ankarada zi,;!'retle. 
rine deYam etmiştir. 

Dün ö~leden evvel, refakatinde 
Efgan büyük erkanı harbiye rt!!siyle 
mihmandarı bulunduğu halde, muha. 
fıs alayı önündeki sahada kıtaatı mızı 
teftiş ve tetkik eden dost memleket 
mareşalı gördüğü int!zamdan fefkalt\. 
de memnun olmuş ve efradın ik.ımet. 
g&hlarını tetkikten sonra erkam har. 
biye ikinci reLsi ve muhafız alayı ku. 
mandanına takdirlerini bildirmiştir. 

Efgan Harbiye Nazırı bundan 
sonrıı Balkat gölü ile Dikmen arasın. 
daki Ankara garnizonunda bulunan 
kıtalarla harbiye me:{tebi ala), tara. 
fından yapılan askeri tathikatı tetkik 
ve takip etmiştir. Bu tatbikatta do~t 
nazırla birlikte Milli Müdafaa, Harici 
ye Vekilleri, genel kurmay ikinci baş. 

kanı, .Milli .Müdafaa ve genel kurmay 
erkanı da bulunmuşlardır. 

Harekatın çok muntazam old:ığu. 
nu talı'dirle kaydeden Efgan Harbiye 
"Nazırr alfıkadarları tebrik etmiş ve 

hakkında gösterilen hiisnü kabule te. 
şekkü:-de bulunmuştur. 

Öğle yemefini Efgan büyük elçi. 
Jiğiııde ) iyen Mahmut Han öğleden 
sonra refakat ve maiyetindeki ze atla 
birlikte Çubuk barajını tefüik etmiş.. 
)erdir. 

Saat beşte Mareşal ve maiyet1erin. 
deki zevat şerefine ordu e\inde bü. 
yiik erkam harhiye ikinci reisi tara 

fındnrı bir ziynfet Yerilmiştir. Zivafe: 
te seyahatten dönen genel kurma}' 

başkanı mareşal Fevzi Çakmak. Hari. 
ciye ve Milli müdafıta vekilleri Te bu ı 
vekaletler ile ge.,el kurmay crkfın· bu. 
lunmuştur. 

lstanbulda Amerikanvari 
bir kaçakçılık 

Trenlerden atılan 
ıtriyat paketlerile 
Bakırköylü ana oğul dilenci 

köşk sahibi olmuşlar 
Gümrük muhafaza tetkilitı mü.I h~yet trenden paketlel'in Bakı::-kö.r 

him bir kaçakçı febekesi meydan• çı • cıvarında hattın yantna atıldıfı Ye 

karmıştır. Bakırköyde dilencilik yapan Anika 
Bu büyük kaçakçılık hakıncla tah. ile oğlu Nikonun bunları toplad:ğ· 

kJkat bir takım ecnebi marka eaans •nlaşılmıştır. 

losyon "eya morfinlerlnin son zaman 

larda gümrükten hiç geçmediği halde 
piyasada eksilmemesi üzerine başla. 

mıttır. Bu şüpheler üzerine her ta • 
rafta ııkı oir tahkikat yapan muhafa. 

za tefkilitı nihayet bu işin Avrupa 

trenlerinden kaçak maddeleri paket. 
terle muayyen mrntakalara atmnK su. 

retUe yapıldığım tesbit etmiş ' 'e bu 
cihetten tahkikata girl§llmiştlr. Ni. 

Ana oğulun yattıkları domu2. ahı 
n araştırılmış ,.e otuz bin lira kı rnef 
konulan ecnebi markalı ıtriyat bulun_ 
muştur. Bu zavallı "Fakir!,, lerin bir 

büyük köşkü olduğu ~500 liraya geçer 
sene gizlice alınan lcöşkUn 1000 liray" 
tamir ettirildiği anlaL'!ılmıştıar. 

O sırada bu dilencilerin alukatla 
rı meYdnnn cıkmı~tır. J~ hlr tnkını 
ecza oepoları da karıştığından tahki. 
kat derinleştirilmiştir • 

Tasfiye halinde bulunan Tiı kiye ı 
Milli sigorla şirketi heyeti umumiye. 
sinin tasfiye vaziyettni görüşmek üı:e. 
re bu ayın otuzunda fevkalA.de o!r .tak 
toplanacağını yazmıştık. Fakat o gün I 
umumi tatil olduğu için toplantı 11 
sonteşrine bırakılmıştır. 

Gerek Türkiye Milli sigorta şir 
keti, gerek gene tasfi~ede bulunan 
Fenfa~ dö Viyen şirketi hayat kısmi 
sigortalarının kfımilen ve bütün h..aku. 
ku baki kalmak üzere Milli sigorta şir 

ıc;er•de 
• Ankarada çubuk barajmm bUtUn tesisa. 

tı ikmal edildiğinden '°n teşrini.o UçUnde ya. 
pılacak kilşat resmine GUO Jdgt davet edil. 
mlşUr. 

• SovyeUerln İstanbul konaoloau Hayhis 
.Madrlt sc.tareti mU.st~arlığuıa tayin edllmi§ 
ve lstnnbul konsolosluğuna V&rte getiril • 
migUr. 

• Fatihte ys.pılmakta olan itfaiye nıektebt. 
nln inşaatı ikmal edilml§tlr. Mektebin kUşat 
resmi bu ayın 28 inde yapıl&Caktır. 

• Kuzu etinde 3 ve diğer et fiyatlarında 
ı.2 kuru§luk ytlkaelıne görUlmUştur. Buna 
sebep Karadenlzdekl ttrtına dolayuılle u bay 
van gelmealdir. 

• 9315 mahsulUnden 800,000 kilo tütUn ala. 
cak olan Polonya rejt heyeti dUn ııehrlmlze 
gelmlştır. 

• Şehrimizde bulunan Avwıturya reji heye. 
u §Cre!lne dUn 1nh1aarlar idare•! tarafından 
bJr ziyafet verllmlıUr. 

• Tayyarestıe bUtUn Avrupayı dolll§an ama 
tısr kadm tayyarecllerden Kallfomlyalı Bcs. 
sıe Ovven fehrlmi.ze gelm1ftlr. Buradan As. 
yaya doğru yoluna devam edecektir. 

• Yeni yapılan Tllrk • Yugoalav ticaret an. 
taşması son tefıiııtD bqmda lmza edilecek. 
Ur. 

• Yunan topraklarından geçen Avrupa 
hathnfY\ va.Uvat1niıı taYüı1 l.cln btklka va. 
pan heyet dün fehrtmize dönmUştUr. 

• Şehrimizde bulunan Maliye vekili Fuat 
Ağralı Ankaraya d6nmll§tr • 

• Hukuk f&kUlt.ulnln doktora lmtlhaııları 
bu ayın .26 ve 27 incJ gilnleri yapllacaktır. 

Hukuka tabl iktuat ve lçtımalyat enatıtU.U 
ııertitlka lmtihanlan da aon tefrinin üçünde 
yapılacaktır. 

• ı.tanbuı vUAyet1 kaymak•mlan bugün 
vlllyette toplanarak kendi mmtakalanna alt 
l§ler tlzerlııde görüşeceklerdir. 

• Şark ıimcndiferleri kumpanyasının hU. 
kQmete hattı satmak için 16 mJlyon lira 
tekllt etUğl zanno1unmaktadır. Şirketin saL 
mak istediği malzemeye bir mUddet evel 6 
mllyon kllsur Ura. kıymet konulmuotu. 

• Maarif mUdllrU Tevfik t.taııbul Maarif 
igleri hakkında vekf1leUe temasta. bulunmak 
üzere dUn Ankaraya gitmJştlr. 

• Beyoğlu kız sans.t mektebinde lstiyen ilk 
mektep muallimleri için bJr biçki, diki§ ve 
ev idaresi kursu açılm!ft.Ir. 

• 1taıyaya yeni ticaret anlqmuı yapmak 
Uzere gidecek heyetimiz cumarteal gUnU şeh. 
rimtzden 1talyaya hareket edecektir. 

• El ı,ıert sergtst huırtıklarma .Ankara 
sergi evinde devam edilmektedir. Maliye ve. 
kill, profesör Alet ve Alman paınuk lthaUl.t 
dairesi reisi Pabe dUn aergiyi gönnUşlerdtr. 

• FillsUnln en bUyUk bir llhallt firması 
§imdiye kadar Avrupa mcmlekeUcrlnden aıı. 
nan muhtelif maddeleri memleketimizde aL 
mak üzere tetkikat yapmaktadır. Ticaret 
odası merkezi Berutta olan bu 11mıa ile ih. 
racatçılanmu:m temasını temın etmiıtlr. 

• Yeniden maliye milfettJ§ muavini &im. 
muı için yakında bir imtihan daha yapıla.. 
caktır. İmtihana mUlldye, hukuk ve yüksek 
lktısat mektebi mezunları kabul edllelekUr. 

Dışarda: 

• İtalyanın imparatorluğunu • dolayıslle de 
olsa • tnmyıuı bir memleket meydaı:a çık. 
mı§tır. Portekiz reisi cumbunı yeni İtalyan 
seilrl MnncUnln "İtalya kralı ve Habeşistan 
imparatoru., imzasını taşıyan IUmat m~ktu. 
bunu kabul etmiştir. 

• Fran"anm komUnt.st nll§lıi efkı\rı Uma. 
nlte gazetem bundan sonra Avwıturyaya gt. 
rcmJyccekUr. 

• Danzlg makamları liman nmeıe teşek. 
kUIUnU dağrtmış ve reislerini tcvklr etmiştir. 

• Varşova Ucaret mektebinde Lehli ve ya. 
hudl talebe arasmda kavgalar olmuı, dersler 
tauı ecll'mlştlr. 

• Pirede bulunan !n(Ollz amiral gemim 
Kuln El!w.bette dUn bir zJyatet verllml§. 
Yunan kralı ve veliaht bulunmu§tur. Filoya 
menımp 8'.? ttıyyl\re de hava mllnevraları 

ynpmI~tır. 

• Tti"k. Sovyet hudut şimendifer mllnaka. 
ı~•ma alt de!"i.,ll'Uklcr mukavelcai Moskova. 
dn So\'vet nış l!llC'rl komiser m\lavlnl ve 
Mı~kova "cflrlmlz tarn 'ınd'Ul Jm.z'l'anmrc:•tr 

• t..ehl:ıtnn ordulan bacı lcuınnndanı gene. 
mı r.tdz mareşal olacaktır • 

bütün görüşmeler ikmal edilmiştir. Bu Geçen gün, yemi KadıkÖ 
devrin esasları tcsbit olunmuştur, yerine konulduğu gün, b" 

Alakadarlar bu hususta bir proje bir korkumuzdan bahSet 
hazırlamışlar ve lktısat Vekili Cela1 Akayın, daha şimdiden icO 
Unyarın tasYibine ar~tm!~lerd!r birleri alma.-tı ricasında bı 

lkhsat Vel,IUnln beyanatı 18kel.cnin, muhtelif yerl · 
Vazi)etı etrafiyle teL<ikten onra tü'f..-ürülmemesi, kağıt atıl 

bu husustaki kararını veren lktısat lunda let"lıaların asılnııf 
Vl'kiii Celfıl Bapr dl.in şu beyanatı.. görmek bu tedbirin da 

alındıg·ına bir işaret scyıl• bulunmuştur: 
1 - Feniks dö Yiyen ,·e Tiirkiy~ temizliği temin edecek v 

mitı edilmediğini görerek, Milli ~igorta şirketlerinin muam~·ele. 
rini wtil ettikleri malumdur. Son yap. nn hiçbir fayda:Jı olmıy 

a.~ındayız. 
tırılar tl'ftişle her iki şirkete ~igorta!• 

Yere tü.kilrmiyece1:Zcr ... 
bulunanl:nın tnsfiyP. yolu ile 7.ara-dan kat nereye, Şimdiye 
korunmasına imkan <>!madığı ne~:ce. 

tükürmek yolıt icat edil 
sine varılmı;;tır. kürmek ihtiyacında bulu 

2 - Sigortaların hakiki ve &,,jve. tükT'Ük hokkaları 1 .. nUJ 

nebilecek teminatı sabit kefalet ~k(e. mez miydi1 Yere kağıt at 
lerini.1 tenezzüle uğramamı5 ol& • kı pek tiki ... Fakat nereye ot 
ı;;ımlariyle Milli Reasürans '1 ürli aı.L tıize mi1 Belediye çöpleri 
nim şirket:nin teşekkülünden sonra !>ı mayıp da karaya döl.tiiğil 
şirkete bırakılan yüzde eBi prim his ri, herke.s de kağıtların 
sesine ait teknik ihtiyattı:. karaya atılması lüzumıınO 

3 - Hükumet, memleketimizde Bu ihtiyacı gidermek için 
~igorta emniyetinin ve bu iki l'İgorta de kağıt sepetleri konmak 
şirketine sigortalı buhmanların za Kadıl,öy is1relC8i "fıakkı 
rardan korunması C:n H\ıım g~len e 1 ceklerimiz bundan ibaret. 

Şimdi sözü, Sirkeci ara 
aslı teşebbüslerde bulunmuştur. ne getireceğiz. Evvelki gtııt 
Başta Milli Reasürans olduğu hal. za ile, Sirkeci esn.af ından 

de memleketimizde yerleşmiş bulunan aldık. Bunda d.a bu iske 

sigorta şirketleri bu tcşebbüst= milza. tutulduğundan, Jıele bur 
heret ı;ö.sterdiklerinden aşağıdaki şe. cet ymnin muhakkak 
kil V'? usulün tatbiki kararlaştırılmış icap edeceğinde müttefik 
tır: dırlar. 

A - Hayat, harik, kaza ve diğeı Sirkeci esnafı bu ma 
nevi sigorta branşlarına ait o1an bli na keskin ve m.i1 . .<ıtckrch 'k 
iki ~irketin Türkiye ajanhklarından a. diye tarif etmektedirler. 
hnmış ve Türkiyede kayitli poliçeler; _________ u_aı_ 

1 
bulunanlar, kendi mcsuliyetleri altın. y IS 
da intihab edecekleri Türkiyede ~alı. U g O S 
şan sıgorıa şmceuerınaen bırıne elle. B kİ 
rindeki e.ski poli~elerini ayni fia t VP aş ve 
aynj E.Şkfıl dahilinde yalnız iştira VP Çaırşam lba 
ikraz isteme hak1arı müracaat1eri ta. A k 
rihinden itibaren iki sene müddetle te. n ara 
cile tabi tutulmak şartiyle yeni poliç<' Dost Yugoslnvyanın BaŞ 
lerle tebdil edeceklerdir, yadinoviç Cümhuriyet 

Bu suret1e sigortalılar bir ıarar Ankarada bulunmak üzere 
görmemiş olacaktır. şehrimize gelecektir. Ayni 

B - Yapılacak muameleyi tafsı. karaya hareket edecek ol 
latiyle öğrenme!t lstlyenlerin, Yenipoc:; le birlikte Belgrad 11efirinı 
tahane arkasında Türkiye hanında bu dar Aktay da şehrimize 
maksatla te~i~ edilen büroya müraca. Stoyadinoviçe bu seyahat 

sı, kalemi mahsus mUdilrU atı lftzımdır. 

4 - Türkiye Mi JU ve Fenik1' dö 
Yiyen sigorta şirketleri hakkında Ad. 
liyec\! lbım n-elen muamele ve taııdi>at 
yapılmaktadır. 

5 - Sigorta şirketler:nde yapılan 
umumi tefti~ neticesi muamelelerin,• 
~örülen noksan Jar ıtiizelttirilmt-k te 
dir. 

Şirketlerin kanunen \•ekalete kar 
şı vermeğe mecbur oldukları teminat. 
!arının hir kısmını teşkil eden ıta)·rl. 

menkul kıymetlerinde vuku bula"1 su 

kutlar sebebiyle bazı şirketlerin eMI. 
len teminat karşılıkları tamamlattırıl 

maktadır. Müddeti zarfında bu nok. · 

lav matbuat erklnmdan 
refakat edecektir. 

Memleketinde bulunan 1 
çisi Lazareviç ba§vekili k 
r.ere pazar gilnU oehrlrrı 

tir. Müttefik memleket ve 
rada Uç gün ve dönUışte 
ikf Jrlfıı kAl!.l"Alr+. .. 

Rmdtan nnuın• 
gellyor

1 Şımdi İtalyanın l:J8'• 
da bulunan Almanların S 
vazörlı son teşrinin ik11i11d• 
gelecek ve burada yetil ıd11 

sonra Yarnava ,,.;rfp•pktfr. 

sanlarr ta..,,amlamıyan şirketler hak Butt,.8 ristond 
kında kanuni tathiknt :·aprJacak \'f' ~ 1 
btın):lf 3fr1Ca gazete~erle İlan ediJP ırnzele k a ptl iJI 
cektir. Bulgar \'el<iller hc)et 

6 - Memleketlmf:ıdP'<I ı:;igorta en bir kararla komünist pto 
yapmak suçundan doıaf1 

rtii~trisi hakkrnda mevcut kanuni vt dl 
ve rlvlenın neşriyatı ta 

niza~i hlikümler on S('nelik tec:'libe rrı 
Bu meyanda Bulgarı ts 11 r ,.e "Öre yeniden R"Öırlen geririlmiıdir 11 

1 yük Tribtina ıazetesl dt il 
tilli lhth·a,.l::ırın bize emrettiği şekil Bulgar hUktmetı 1<0111 

de miize ·yel ,.e Hni bar kanun prof4!. -ı 
ı yeni hlr mQcadeleve iP 

si hazırhmmıı.;tır. Proje Biiyü!r Mil 
maktadır. Jet Mer.füıine a r7.olunmazdan <?vvel 

ıımumi bir anket mevnru •e~kil etme,_; Otomobllcllt>'ı 
trin ,...n1rt,.,n .. 1 .. "f'~rt!dilecektır. şoförler cemlY.~~ 

Eski bir 011lntosarayh Birinci çahJma yı1ını b•~, 
Ö 1 d U 

yetimizin nısfı esnaf ceıııt 
matnameıinin betinci nıad rt 
rak tebdil edileceğinden 1'1'.,. Galatasarayın ilk mezunlarından o

lup 45 sene Galatasaray lisesinin da
hiliye müdUrlilğtinU yapan emektar 
Kalavasi ölmüştUr. Cenaze merasimi 
bngUn 14 de Sent Antuan kil'scsinde 
vapılacakttr. Galatasaraylılar cemiye 
ti cenazede temsil edilecektir. 

lacak azaların yerine Z6 
11 teırin 936 pazartesi t1e ~ 

;im yapılması mukarrerd•'; 1'11 
taksi yerlerini dotaıacak 0 ',c) 
yetine cUzdanlarını göstere 
kullanması bildirilir. 
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rv• -Nıı 

Terfi eden 
Vall ve kaymakam

BABBR - Ufa•,.._ a 

Hamalllk Esnafın sıhhi Klemansonun 

k 
· sOzQ 

alkınca muayenesı Bugünkü Ku"'n gazetesinde B<IMlfl 

Cemlyetlerl bir LAyıkıle yapılama- Kum911yı gok cHkkate değer bir no1c-
toya temaa ediyor. Bu., la~ w 

oak llye şirketi dığı anlaşıldı Antakya *"' halletmek azere geüJrt 
k Jt. 1 Bundan bir müddet enel latan. Jlljayô Pcmıo hakkındadır. Baaaa 

0rmaf§a Ç8 IŞl)'Or baldaki 6 bin berberden ancak 1200 ka Kumçayının yazıaı aynen f6y'le: 
Hamallar cmlye~nln yaran çekil. darında sıhhat cUzdanı olduiu, diier. Müteveffa Fransız devlet adamı 

miş olan idare heyeti :ızalan yerine lerinin sıhhi muayeneal yapılmadıtı. (Klem8.D80) nun hatıratında (P nao) 
yenilerinin seçilmesi için IOD teşrinin nın anl•mlma.siyle ortaya bir maele hakkmda bir fıkra varmıı. Bu fıkra· 
beşinci ve altıncı gtlnleri ~im yapı. _. da ''Bit" ·ım k · te ilmi bir laeaktır. çıktı. Bu arada yapılan kliçtilf bir : ın e 

18 
n yen B ya.-

tetkikle •-tanbulda •aaveneye tibi si mesele olursa bunu Ponso'ya hava-
Dahillye Veklletinln ta•bai ·~· • " 1 t l"di d ili -naftan k··-ı a··--m muayenesi e e me ı r.,, en yormllf. 

hile şehrimizde sırt hamallıtı kalktık - -· --
Dl·n vapılamadı"'- - bittabi mua•ene Bir dostumuz Klemansonun bu 

tan IODr& hamallar temfyetlnln ~hem "' •• ""' - 11-u nakl t .. n_..__ b d ctizdam da bulanmadığı anla. au.u e WAı.cu sonra u efa Pa-
miyeti daha zfyadeleşece~tlr. Nl•ekim 

1 
riaten selerek .Ankaraya giden l4ö8 

ce111lyet, hilktimetin 'stediği ha inlulL odmıştır. Bazı ahçılar, sucu ar, şer. Pomo'nun orada lakenderun meaelal 
ba önayak olmak için hamalların bir betçiler, kahffcller, gıda mad leleri hakkında hilk&netle temas edece ne 
umumi nakliye şirketi kurmalan içiu satanlar da bu meyandadır. ip.ret ederek manalı b r bakJl].a bak· 
faaliyete geçmtı bulunmaktadır. Belediye, bu vazıyet karşunnda tı. Bu bakışta şöyle bir mana vardı: 

Bu arada liman umum •Ud8rl8tü bütün belediye zabıtası teşklllhr..a es. - Acaba Leon Blum hUkfımeti 
nU de blitOn liman ve ıktısadl sahr.dakf nafın sıhhi muayeneye tAbf olar.lan. gerçekten Mösyö Ponsoyu lskende
hamallık ve nakliyatı Uzertae aimak nın sıkı bir kontrole tlbi tutulmnlar• . run meeelesinl müzakereye memur et
tstemektedir. 

Söylendiffne l'Ö·e liman auam emri verilmiştir. Bu iontrol Uç gtln. mit midir? Etmlpe kendisine böyle 
müdlirU Rauft Manyas Ankarada bll. denberi yapılmaktadır. Muhtelif kol. bir vazife verirken Klemansonun SÖIÜ 

hassa ba meMle Uzerlnde tepbb'lsler. larda.1 ~birde gezen belediye zal-ıtası nll hatmna getirmit midir?., 
At.-da Biz yalnız bu suali nakletmekle 

de bulunmuştur. Maamaflll al.- r memurları muayene dizdanlarını mu. tif ed' Vı el 
mahafilde bu işi en iyi şekilde liman ayene etmekte ve ctlzdanlan olmryan re: Kl:::,yue =~: ~. fiil ve 
idaresinin yapabilecett kanaati nr. L h d "'6&& esnafa hem ceza kesnmeate em e hareketle tekzip etmesini bekli)'Ol'Us. 

dır. muayeneye sevkedllmektedlr. * 
Dünkü fırtına 

ve yağmur 
Sadık zade vapu
runda yolcusu 

olanlar endişede 
Bir haf taya yakın bir mtlddettenberi 

çok iyi giden havalar dUn aJrtam saat 
on sekizde birdenbire bosmUt ve kuv· 
vetli bir fırtına ile beraber ,apur yal· 
mıfhr. Fırtmamn ve yatmunm bu ticl
deti çok ıUrmemekle beraber biltiln ge
ce devam etmittir. Rasathane yafmurun 
bugün de devam edeceğini bildirmekte 
ise de hava öğlc]e doğru dUzelmeğc IÜZ 

tutmuıtu. 

işlerinden çıkarılan 
hamalların 
şlkAyetlerl 

Şchrinm gtlmrilklerinden ihtiyar ol
duJdan için çıkanlan altımı hamal bu sa· 
bah da pollı mildilrliliUne gelerek hal· 
lerinden tiklyet etmiflerdir. 

ittihat va Tarak· 
kl hakkında 
yazılanlar 

deOerslz mı? 
Sadri Ertem dostumuzun bug nkfl 

fıkran birçok tcırilı.i tefrika yamnlan. 
bW&aaaa (ittihat w Tenıklri) /ır'ktm 

Bu hamallar daha mun milddet biz· üzerine ça1akalem alıp yfıriiyenleri çi-
met edebileceklerini s8ylemektedirler. Zeden çıkaracak bir mahiyetterfir. 

Orta mektep moal
Jlmlerl arasında 

yeni tayinler 
M.aarif veka\eli m&.arif müdürlüğü-

Sadri Ertem., "Bizim tenkit ve 
jAtiyacsme.ı 'IHlf'dsru d .,.?r. Bıınu dem 
oımaaa, ya:-Janlanta izerlerinde bım
Zardan bir esef' tG§ımamt§ btıl1ınmaZG
nna t§aret olaook. Sözü Sadriye bmJ.o 
ka1ım: 

~,,:a-=~~~kU• ı.o ın listesi 
nearı ... 

'DllhlliJe ftklltefilbi1»'1 _. ellmhu AkdenizcJe bOtOn ftd~ ...,.. 
rıyet bayramind& terfi edecek vali w mektedir Seferde olan vapurJ.rm 
kaymakamlar hılrJnnda hamrladJiı ;otunun limanlara utmdıiı eden ha· 
listeye nazaran bu ... bet vall, 61 berlerden anJqılmaktadır. 

... .. 
Kumlrap1 ~ ~ ..... 

a1llmllllne Ofus, KadrldSy üpm 18D· 
at mektebi biçki 98 dikit atajiyerilfl· 

ÇIDkll tarihi tefrlb. bir taraftan 
romandır, roman karlbıl çeker, beri 
taraftan da tarih olduiu lddlaamda
dır. Tarih merakhlanm oltuma ta· 
kar. Muvaffak olmut tarihi bir l'O!> 

maıı lçln möyleneeek eös 7oktqr 
kaymakam, 9 mektupçu, 10 notua mi- Diln sut 16 da bmire varması 11· 
dilrll birer derece terfi etmektedir. mn gelen Sadık zade vapurunun tnnlre 

Seyhan vallal Tevfik Hadi, Konya geç vakte kadar varmımau btlyilk h~ 
vall8l Cemal blrincl amıfa, Isparta can uyandırmıtbr· Nihayet vapurden 
vallai Nuri lklnc1 amıfır.. Ordu va.Mal verilen bir telals flddetU t.11' fırtınaya 
Salim, Amasya vali8l TalAt Uçüncü tutulan npuran Kıs.ten ıduma •im· 
snuf valilile terfi edeceklerdir. dığmı glSltermit"tir. Vapur geceyi ada· 

Kaymakamlardall: Eminönü Aglh, da ceçirmlt. abak erkenden tzmire ha· 

Karamlll'lel lbAn, Menemen Emin, nket etmittlr· 
SUrmene Halil, Kerlç Niyazi, Biga ..:.:..::.--...;...--------

ne Nebahat, İstanbul Akşam sanat 

mektebi moda stajiJeri ŞtlkGfe Edir· 
ne Akpm 1m sanat mektebi moda mu 
allimllflne, ı.tanbul Selçuk )as ensti· 
tUall biçki, dlldl mualliJrıliiine açık· 
tan Feahat, lltanbul allpm erkek 
ll&D&t mektebi d6Jdlcll muaJUmllği u
ta stajiyerHtfne açıktan Mahmut, a. 
latuaray llleei tarih .. colrafya 
muaJUmllflne Rep.4, !atanbul Uwi 
Tllrkçe muallimi Tahir Nejat lllwten Hikmet, Kilis NecmeWll birinci sımf 

kaymakamlıja, fldmlan Nedim, Tıw
lucadall Kerim, KemalpıpAm Kemal 
ikinci smıf bymuamııta terli edl • 
yorlar. 

Keırtupçulardan: Kocaeli lılukbil, 
Diyarbekir K!zmı, Hakklri Neşet, 
Antep Raif birinci sınıf mektupçulu· 
p, Rme Mesut, ÇanelrlraJ.e Tallt, Kas
tamonu Tevfik ildncl aut mektupçu

ayni fuıe bqmuavfnllllne tatanbul 
• erkek Useal tarih ve cotrafya mualll· 

mi Nevzat lllveten ll88 mtldilr mua
vinliğine, lstanbul lilell ttlrkçe m~ 

lup terfi edeceklerdir. 
Nlfua m8dllrlerlDC)en: Oonmı mU· 

dUrtı Halil Badi UçOllcil BIDlf nUfus 

1lml Otuz Ulveten mUcltlr muavinll· 
ğiııe, lstanbul kıs it.esi rl)'Ulye mu· 
alllml )(edlha lllveten ille bqmua· 
vfnllllne, Jatanbul kıs li8eai fen bilgi· 

mUcmrıtıjQae. ])elıbıli MldGrll All ,.::. 4.G1 11,58 14,IJT 11 23 1a n2 4.39 
HUsnU, Bileclk Kemal, Buru Nihat. t~o 11,98 Ut t 38 ıı 00 ı aı ıuo 

il muaDlmt Makbule ayni lise mlldllt 
mua\1lnllline. lakWp orta mektebi dl· 
kit ve biçki mualllm1lfine Fatma Te
mı.oy, Adapuan ortamektebi tabll· 
ye mualllmliline Kemcluha, tzmb 
KaJwab orilmektebl tarih 98 cot· 
ratya muaWmlillne ZWde, ı.tuıbul 
erkek uaeli kltibl ömer Killldy(' 
mektebi kltipliğine tayin edilmloler • 

Bolu Kemal, Maral Omnan Nurt dör-
dUncll 8llUf nütua mUdtırlQlne; Ee • GEÇEN SENE 9UGUN NE OLDU? 
kişehh' Memduh, Alyon Omnan, Ordu Umumi avu. ...,_meta f8lanbuıua D1ltu. 
Sabri ~el ımıf nüfus mUdUrlUğti-ı IUIWll 'iM 1ı1n ol4'IP ol•111m11tır. 
ne tertı edece'lcler arasmda bulun- Kansur ~UDdl aakitrı bir idare 

maktadır. lnınJ1JDUI ~· dir. 

ı 
• 
1 c • 

ı ş 1 
10 gftnde 75 lira ceza ! 

bapae •tılacatnn muhakkak • Bu takdirde yedi nllfuı ai· Mercanda Valcle bamnda oturan Ali otlu Abdullah 
ilimll bir ıeyyar •tıcı diln matbaamıza celerek yana ya• 
kıla ıu derdbıl anlattı : 

' - Ben seyyar 'lcalemclylm. Uç dört lira ıcrmayeat 
var, kalem alıp sokaklarda •tarak ekmek puaar çıkar
maia çallftnm. Seyyar esnaf tezkerem de var. Mahmut 
pap caddeıir.de kalem •tarken memuıtar çevirip on bet 
lira ceza yuıyorJar. Bu suretle on cihıde tam 7 5 lira ce
n yudılar. Bu kadar puayı Mememe tabit imkln yok. 

lem efradı aç kalacaktır. Ben ıs 1Undeyedi buçuk lira ka· 
unum zengin oldum diye pplwm havaya atacak bır 
adamken 7 5 lirayı nereden bulup verebilirim. YUbek Be· 
lediye lmirlerinden nca ederim. halime acmnlar. Kusur 
ettimse affetsinler.,, 

Zavallı adamın bu tiklyetini dotruıu hakir bulmak
tan kendimizi alamadık. Uıule, nizama aylan hareket et· 
mit olabilir, fakat cezasr bu kam apr mı olmalıdır? 

tarihi tefrikadan balıaedecak cld!UJiii'.~ 

Belki bmat tarih'" Wllb ım ---
;yuıcılan hatırlatmak Mtl,orum. 

Son leDelerde eJIDde blrlkmlt 
BUZ vesikalar tqıyan adamlar meyda.: 
na çıktı. Ellerine birer kurşun kale
mi alarak meydana çıkan bu ins&a· 

Iar, yakm tarihi sözde vesikalandm
yorlar. Tanzlmattan sonraki hay 

mızm bu ciııa muhanirlerin elinde 
hal aldığım, ciddi bir tarihçi ~ 
çıktıjı zaman an1ıyacap. 

Bir nevi tahriri maoera filmı çevi 

ren kalemler IU on, on bet aene i ·• 
yalan lelleler hAdlsel rinı, ealis ye e-
rini ne hale koymadılar? GUn oldu 
ki AbdUlhamldi -Duglaa Fayrbanlm" 
roltınde görllr glbl olduk. GUn lc1u, 
AbdUlblzl futbol oymyan bir deli 
kanlı saydık. GUn oldu, ondan, surat!· 
na sakal takılmıı Çoban Mehmet g lal 
bahaedildl ..• 

Saraylar, maceralar fllln, falan 
Pakat bunlanıı içinde hill ha.n;111~1,.:z.: 

harcana ttlkenmlyen, IUlandırı a 
lndmla cıvmuyan bir mevzu k 
ittihat ve Terakki! Ondan ne aca 
hazin, ne korkunç bir macera gib ba 
settller. 

Yakm tarihi tannnaır, yakın tar 
blltlln veaikalarmı ortaya koymu 
zmıdır. Bunu bir cemiyetin hayati 
yllrilyUlü, tekAmWü namma y~paca.

fıs. Fakat tarihin hadiselerini deler. 
siz bir roman haline koymak ve tari
hi tatııt etmek ne tenkittir, ne de l· 
Um. •• 

ÇllDkU tenkit usule, kaideye, mla
bet hakikate istinat eder. 

ttim üıe, bitaraf, olgun bir şahit 
tir. . 

Bizim tenkide ve ilme lhtiyacmuz 
vardır. Tarihi, günde bet kurup. a
damlara açılan bir sirk haline ko • 
nuya kimsenin hakkı yoktur. 
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Italya Akdenizde 
serbesti istiyor 

Berlinde bulunan İtalyan Hariciye 
nazm Kont Çiano bütün dünyada ata
ka ile takip edilen temaslarına devam 
etmektedir. 

terenin siyasetine dair neşrettiği çok 
mühim bir makalesinde ezcümle şöyle 
yazmaktadı.r: 

'.Batı hudutlarile Akdenizden geçmek 
gibi bazı bölgelere ait emniyet İngiltere 

HABER - i\kpm posla!r 

Bu akşamdan 
itibaren 

22 

fevkalade bir program: Montekristo kahramanı ROBERT OONAT ta.ra.fmdan 

SATILIK HAYALE 
Her yerde parlak bir muvaffakıyet kazanmış bir filim ve nihayet: 

BERLiN OLiMPiVADLA Öelen muhtelif haberlerden Berlin gö
rü~melerinin şu gayelere matuf olduğu 
anla§ılmaktadır: 

2100 metroluk hakiki ve tam fllm 
için istisnai ehemmiyeti haizdir ve tn- nAveten: FOX Jurnal ve Taksim itfaiye töreni. Ayni biletle 2 bilyilk film birden. 

gil~rei~p~~e~bfil~nin~~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Öarptaki emniyetin şarka teşmil edil
memesi, yeti için harbe girebilir. Herhangi bir ------------------------------------------

Uluslar kurumunun bundan böyle 
zecri tedbirleri hiçbir devlete tatbik ede· 
memesi, 

Macaristan, Avusturya ve Balkanlar
da Alman ve İtalyan menafiinin telif' 

taarruzun önüne geçmek için süel ted· 

birler alınmasına lüzum hasıl olduğu 

takdirde, bunların gelecekte bizzat teh
likeye maruz kalan ve derhal ve filen 

hüdahale edilebilecek olanlar tarafından 
edilmesi. alınması icap edecektir.,. 

Almanyamn silahlanması ve iktısat, 
siyaset, müstemlekeler sahasındaki me- SulhUn imarına hizmet 

talibini İtalyanın nazardan uzak tutma- Berlin 22 (A.A.) - B. Çianonun Ber-
ması, linde ilk günü, B. Fon Neurathın kendi-

İspanyol asileri Madride girer gir- sinin şerefine vermiş olduğu bir akşam 
mez, İtalyanın ve Almanyanın İspanyol ziyafeti ile hitama ermiştir. 
faşistlerini meşru hükl1met diye tam- Yemek esnasında B. Fon Neurath, 
malan ve aym zamanda Almanya tara- . . 
f d ı 1 H b ·ıh km t d"k İtalyan Harıcıye nazmm selamlamış ve 
ın an ta yanın a eş ı a ın as ı . 

edilmesi, İtalya ve Almanya sulh ister- kendisinin Berlinde bulunmasının iki 
Jerse de, bunun statükoyu (mevcut hu- memleket arasında açıkça ve dostane 
dutları) tanıyan bir sulh mahiyetinde bir noktai nazar teatisi yapılmasına me-

olmamasr. dar olacağını söylemiştir. 
Kont Çianonun bazı Alman devlet B. Çiano, şu suretle cevap vermiştir: 

erkanım Romaya davet vazif esile de mü-
kellef olduğu haber verilmektedir. 

Bu arada Hitlerin Romaya gideceği 
rivayetleri tekrar ortaya çıkmıştır. 

ltalya ne istiyor? 
Roma 21 - İtalyan gazetelerinin yaz· 

chklanna nazaran. İtalyanın garptaki 

''- Bu noktai nazar teatisi, İtalyan -

Alman münasebetlerini sağlamlaştırma-

ğa medar olacak ve sulha ve Avrupanın 
yeniden imarına hizmet edecektir.,, 

Mahrece ihtiyaç 

Roma, 22 - İtalyan gazeteleri Kont 
sulhu emniyet alana alacak olan Lo- Çiaonun Berlin ziyareti hakkında mü
krnoya iştiraki için, daha evvel diğer 
bazı meselelerin halli lbım gelmektedir. 
Bunlar arasında, İtalyanın Akdcnizde 
serbest sUTette nakliyatta bulunmasının 
temin edilmesi şartı vardır. 

lnglltere harp edebmr 
Diğer taraftan Taymis gazetesi ingil-

talealar yürüten İngiliz gazetelerine ce

vaben, bu ziyaretin emperiyalist mak

satları olmadığım yazmakta, fakat Al-

manya ve İtalyanın sınai mamulatı için 

mahreç ihtiyaçtan bulunduğunu tebarüz 
ettirmektedir. 

Diinyanıo en meşhur sihirbazı 

Holivutta öldü 
ölümünü bile, insa n guç 
inanacağı eserlerile bildirdi 

(Holivuttan biJdiriliyor) 
Dünyanın en meşhur fal bakıcısı ve 

mistiği olan Çeyro geçen hafta içinde 
öldü. Bu ölüm en acaip hikayelerle bile 
rastlanmayacak hadiselerle oldu. 

Hayattayken meşhur Lord K.içner ile 
kral yedinci Edvardın, casus Mata Hari 
ve Norma Şererin kocası İrving Talberg 
in ölümlerini dakikası dakikasına haber 
veren bu adam kendi ölümünü çok da· 
ha inanılmaz eserlerle bildirmiştir. 

Öldüğü gece evde hiçbir çiçek olma
dığı halde odalar çiçek kokularile dol
muş, görünmez bir ordunun ağır ayak 
sesleri duyulmuş, gece yarısı saat tam 
birde, saat, bir tek defa vuracağına üç 
defa vurmuş, ve sanki sihirbazlığın bü
tün şeytanetleri ölüm yatağı başına top-
1anmışu. 

Dünyada hiçbir hayalden korkmayan 
korku nedir bilmiyen, pek yürekli hasta 
bakıcısı Mis Edit Felan o geceyi evde 
dehşet ve korku içinde geçirmiştir. 
Hemşire Felan ertesi günü gazeteci

lere verdiğj beyanatta demiştir ki: 

yordu. Çeyrodan dul kalan karısı ile 
evdeki hizmetçiler hasta bakıcının sözle· 
rine şehadet etmektedirler. 

Meşhur sihirbaz yetmiş yaşında idi. 
İrlandanın Viklav şehrinde doğmu~· 11 

mi"~~--····· .. ~· ~~~~i;~::~::·::::::;;;:;::::~=~·: . . .. 

Madrit 
düşüyor lllU? 
Şehir yeniden 
bombardıman 

edildi 
.l\ladrit 22 - Asiler Madrit yolu 

' üze.rinde adeta şehrin anahtarı mesa-
besinde bulunan Nava1karnero'y-.ı zap 
tetmi§lerdir. l\ladrit çok tehlikeli bir 
vaziyetk!dir. 

Madrit yeniden tayyarelerle bom. 
bardıman edilmiş, bir mühimmat f ab. 
rika..ı;ıı berhava olmuş, 12.6 kişi ölmüş_ 

tür. 
• • • 

lspanyadaki dahili harp şiddetli 

bir safha:ra girmiştir. Bu arada ehem 
miyetle göze batan cihet hükumet 
kuvvetlerinin canlılık göstermeleridir 
Hük\imet kuvvetleri bunun neticesi o. 
tarak Elbcskas mevkiini ele geçirmiş. 
Ierdir. Bu mevkiin ele g~me.si çok 
~iddetli bir muharebe neticesinde ol. :. 
mustur. 

Asi kuvvetler şiddetli ve çetin 
bir mukavemetle karşılaştıklannı iti. 
raf etmektedirler. Asiler her cephe. 
de ağ:r toplarını ve kuvvetlerini Mad 
ride cloğru sevketme1<tedirler. 

iki taraf kunctlerinin en çeti'l 
karşılaşmasının Naval Karmera mev. 
kiinde olduğu a.nlaşılmaktadır. Bu 
mevki Madritten 30 kilometre mesa.f e
dedir. Hükumet kuvvetleri bu mevkii 
e11erinden bırakmamağa, asilar de al. 
mağa bütün gayretleriyle çalışmakta
dırlar. 

O\·iedo~aa ouyuK oır muharebe ce. 
reyan etmektedir. l\tadritten gelen 
haberler burada asilerin büyük zayia.. 
ta uğradığını göstermektedir. Muhak. 
kak olan noltta asilerın mühim mu_ 
Jı:avemetc uğradığıdır. 

General Frankonun beyannamesi. 
ne mukabi1 Hariciye nazırı bir beyan. 
nnme neşrederek bütün milleti 1\ladri 
eli müdafaaya davet etmistir. General 
Franko beyannamesinde Maı:!r!din 

bita kaydü şart teslimini istemekte. 
dir. 

A~manların cevabı 

Beynelmilel ademi müdaha!e ko. 
mit.esinde Alman murahha.cıı Sovyet 
Rusyamn ithamlarına cevap vermiş ve 
Sovyet Rusyanın silflh ambargosunu 
ihHl.J ettiğini ileri sürmüştür. 

Siyasi ziyaretler 
Hitlerin de Roma

ya gideceği 
söyleniyor 

Avrupada yakında yeni bazı mü
him Fiyasi ziyaretler <'lacaktır. 

ltalyan ga:ıeulerinin yazdığına 
göre Alman devlet reisi Ritıer yakın. 
da Roma)-ı ziyaret edecektir. Macar 
başvckiJi Danyi ile hariciye nazırı 
Kenya da gelecek ay Romaya gidecek. 
)erdir. 

- Kendimi cin ve periler içinde y~şı· 
yor sandım. Öeçirdiğim gece gerçekten 
müthişti. Benim yerimde evhamlı birisi 
olsaydı muhakkak çıldırırdı. Öece ya
nsından sonra saatin bir defa çalacağı 
yerde üç defa aym darbeyi tekrar et· 
mesi beni şöyle böyle korkuttu. Evha
ma kapıldığımı sandım. Bilinmez bir 
şeyden korktuğumu görüyordum. 

Diğer ta.raftan Romanya ba_..'Weki. 
Bu adam sihirbazlığı kendine meslek Ji Tataresko dün Belgrada vasıl olmuş 
edindikten sonradır ki Çeyro adını al-ı ve Yugoslav hariciye nezaretiyle te
mıştır. Asıl ismi, Kont Louis Hamon· masinrdn bulunmuştur. 

iPEK 
Unutulmaz ESKİMO filminin 

SiNEMASll'I 
her hafta bir bUyUk fll 
her hafta yeni bir z• 

unutulmaz yaratıcıları MALA ,,. 
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Bayanla 
İ§te size büyük fırsat: Düğün, akşam, çay tuvaletlerinizi ıs 

evvel 

MODA 
ÇILGINLA 

nı görilntız - Parisin en güzel mankenleri üzerinde en güzel ınod 

TC RK Sinemasın 
Yarın. Cuma saat 21 de 

.- Mevsimin büyük sürprizi 1 

1 Emsa!siz ... Kusursuz •.• ve taklit ediloı 
Kahkaha, şarkı ve Paris neşesi krab 

GEORGES MiL TO 
( D~UCU'31LJL~) 

Oellyor ... Yarın ak,am ,ehrlmlzda olaca1' .-

Ve yalnız 3 gün ief 

Tepebaşı Garde, 
aahnealnde en gUzel ••rkllarını okuyacaldl 

Cumartesi ve pazar saat 1"1 
matine -

Bu 
akşam 

MARCEL CHANTAL - JULES HERRY - LUC!EN 
taraf mda.n bir sureti fevkal!dede temsil edilell 

STAViSKY SKAND~ 
Emsalsiz filminin ilk iraesidir. Maroken koltuklarınız: e~ 11 
ruz. Telefon: 41341, ilaveten: Mahalli Sakarya havadislerı 
mount Jurnal 

••il BugUn yalnız 
Mabn•l•rde M~lURKfl 

200 bin faşist 
Brilksel llzerine 
yilrilyecekmiş 

Belçikada siyasi vaziyet gene ka. 
nşmağa başlamıştır. Belçika faşistlt~
ri hükumetle ciddi bir mücadeleye gir 
mek üzeredir. Önümüzdeki pazar gü 
nü 200.000 faşistin Brüksel üzerine 

suiistir11 
Maznunlar af 11

1 

mahke111ef 
çıkıyorıı•' 

Korkularuna güldüm ve işin aslını 
araştırmaya çıktım. Merdivenin başında 
durdum orada kimsecikler yoktu. Buna 
rağmen döşemeler çatırtıyor, ortalığı bin 
lerce ayağın yürümesinden çıkan bir pa
tırdı kaplıyordu. Sanki bütiln bir ordu 
boyuna yürUyor, odada senu gelmiyen 
bir geçit resmi yapılıyordu. 

dur. Avusturya hariciye nazın Şmit 
Kendisini bütün dünya tanırdı. BilhaE de ynkmc!n Berline ~decektir. ----------------

sa istikbali çok doğru bir surette keşfet· --------------- Çek Hariciye Na• 

yürüyeceği bidirilmektedir. Bundan iki sene e~ 
bur takas suiistimali 

Birdenbire - hastamın tam son nefe
sini verdiği saniyede - oda binlerce, mil
yonlarca çiçeği!\ kokusile doldu .. 

Bu acaip ve inanılmaz bir hadisedir. 
Fakat, yaşadığım bir vakadır. Duyduk
lanmı nasıl inkar edeyim, 

Fe1an hemşire Çeyronun 81ümünden 
dört gOn evvel hastanın başına çağrıl· 
dığı zaman onun hiviyetini bile bilıni· 

mek kudreti inanı1mıyacak gibi idi. Öm· 71rl .r: ın bu akşam 
rünün tam ss senesini sihirbazlığı tet- Fatihte radyoda nut:ku 
kikle geçirmişti. A I t 1 1 Çekoslovakya ha:-iciye nazırı dok 

Ce e S8 1 1 { arsa tor Krorta bu akşam radyoda. bir -··-········-······-····--···· I E'&tihte l<ıztaşı•,de Sofular c.tdde nutuk söyliyecektir. 
:•·· .. --.. ······... ! sinde i\ç tarafı mur:tazam cadde, .:.eni Çek Jisaniyle orta dalgada.: Saat 

~ H A B E R ~-·. ı ze na11r, tramvaya ve <:arsıya pek ya 19,22, kısa dalgada saat 20 de. 
kın, rivarı kamilerı mamur. 702 met Almanca: Orta dalgada 19,10, kı. 

lstanbulun en çok satılan ha-: re nı..ırabbaı, kısmı azamı mülk mUs sa dalga 20,55. 

kiki akşam gazetesidir. ilanla -~ tati'.üşşekil ve altı par~aya mufrez arsa Fransızca: Orta dalga 22,20, kısa 
rmı HABER'e verenler kare-; acele ~atılıktır. Tııliblerınir. saat on dalga 21,50. 
derler. dan tüe kadnr HABER ~a.zetcsindF İngilizce: Orta dalga 22,40, kısa ............. ._ .......................................... . Bay Fethiye müracaaUarL dalga 22,15. 

eden asliye üçüncü ceıa ?Jd 

kikatını ikmal etmit "'' 

davanın dört son tef~ ısıiftil 
görülmesine karar veril IJ 

Bu çok milhim durıJ~ 
sahada mühim rol al~!~ 
bir ktsmı ile birçok gUtP' ,,.~ 
reisleri, sabık oda idare~ 
maznun sıfatile buluııacl dl 
altı maznun bir o kada! 

muıtarchr. 



Ton ton amca 

şaka peşinde 

lr facianın 
·önüne 
9eçt· 

llaltkun .. 1 m •.• 
llrada gozleri sulanıyordu. A. 

'rkadatı tç geçiriyordu. Bu iyikalp 
"• •ı.enıut~ka teselli etmek isti. 
ı,._ d derın nedir? Derdini sö' 
bııaa._ ';:n•aını bulamaz, Anla~ 

11ı1eJordum. Nihayet, tatlı 
: Jle rlzlerimln içine ba. 

-.::::•• ~ faciayı sor 
'*"eren BiltJ"Oraan, Neeliyı ne 
ltrbacl il, Necllyı .• 

lıarık ..,:•fırladım. Yarab'ıi' Ba: 
•• l)ı. .. , l&~b. mavi gözlU kt 
--~~Sakın? Ahım vr.rmı. 

Jf'ill il •U.demiyorum. 
~ lıQ Kı11D7 B? diye dehş.-t 
itti tını ... 
___ thaltalladı: 

it ı .. 

~· b;..ı.kllhh. .•. 
U11de b:::da acı bir tehft;cüm ! 
: bir inkisar s·· 1 . · ot enı . 

;.~ı .. Kızımt .. 
0181llftiı? N U. hnt ecia gibi gavet lyı 

lltteee kı-nezih bir kız, babasını 
t h .... ış olmak . . 

PIQıştı acaba? ıçın ne kaba. 
bfı. delfkanı Velev ki •. mül'lase. 
ltr hl l)'1 sevmış olc;un 

...-...... ~ ~e görmüştür, ak. 
detudırı Faq ' şeyler onun kA. 
) biat• ltaltJct, \'elev ki sevmiş c; 
olchlh l~a a zengin, mtisamaha. 

"'-illet.il ba 11•k bir damadı da 
llıaa lllaa-.t ~llcbtabilecek maddi 
.. :-111 ~r::dı Oyle ise? Kı. 

8ebep ne olab: 

•1rta, ı. 
11"' l>P"tl k&l\l..!'ba kurcala. 

Pl'fni ıtlrrttrrrı ft'*tını det-

'"1191._ ~ •• 
Y•llla141. ııı~Ut •• dtdi • K.,U e. 
•hatta -wnlannıı 
uıu &e11eıeree _, kütüpha. 

lb h 0lall taerı tetebbUJer:min 
le eııısı, heP8i k:riııa, kollebiyon 

o kitabı rcsrlll ı olsaydı •• :Anyle. 
llJ:aasen L- eıdtnı •. 

kata • ... 11._ Pha11enf1a •il vefatından son 
ll1ordu1Q Ç& 0 kısmına elimi bile 
ronıa11ı." ilkti bir takım Fran 

r, ..... 
•111-.. b -,. •aeera1an Nee 

'"""'• Ult!a . 
lftt. Be11ae n almıt almış bt. 

hoııa. 'bilirsin, romandan 
lıtc •lıaıetçt llt.aın. On senedeııberl, an 

'· • 
0 kltaplann tozunu a: 

leıır .. , 
"Se,. .. -

ltt ~tcıtn. r ..., ''"talae .._~eayı mükemmel 
ı ..... ._ ea. ancak yaşına 

ter1ı1,.... okat.yvdeıa Ta.Un ve 
'hnL"~• ile ne eler-- 1 ~· Pttat .~... tina ettiğimi 
tı;'~ h Gll yedisine ~eldi 
Jaır iStr ... :, ~rltl lyillilnl, fenalı. 

._ ........_ . eap eder. Fakat on. 
aa....._:-....... dereee.. 
._. ~..._.. ldt:a 

1 
Bln~enaleyh, 

~ "'-rt1ı ke: an araaında bazılan 
dWaı •ermete batla 

o-. 
11

~ba •·"'-"'1-z.ında, --h. aaçlan UUe Uilt: 
:· nıa....ı Dla\'f aöılerlnin içi ifil 

llti ~ )'erek tıpkı annesı'ninkl Do ...., .. bir ne 
l1t~ earı'::'t:'le yanıma pldi. 
h ..... tllad · Pttim. Biraz uka. 

ot4....._ · _.De kartı ne derece bağ 
elk ........ ,.._, hilh·•- . 
tek ~ın..dlr -... Hayatımın biri. 

tl1ıa h'-J ... 3e1 ... tesellisi f di diye 
" .. ,, .... baa 

r ı.,, ~ lfflld kitabı bitirdim. 
le ~ •er, bah .. - dedi. 
... :r .a adzeı bir dit çektim,. Şiy. 
r.k rlı tltle~ın. llHvzuunda fazla .. .:,.,.1ar1 olaaa.ın r diye düşüne. 
't'ıt.bitt ta~ ~e"nnete başladım •. 
ka

1
d ~ d rdan bir tanesi kaydı 
1• e •iıt11l bu vapraır.a -, - ~ 

cıt'1&tır1a 
"'- lllftt il okudum: 
~en k "- ~'::•eni düşüatiyo. 
~1- _ "'1n. ~nıt benzi. 
Y• ~-;.••anmaktır ... 

ektubnun diğer etim. 

leleri kanmın sl yazıslyle devanı ~ 
di) or. c,.,amlıca tepesinde buluşmaları. 
hatta izdivacımır:dan daha evvel ba~ 
lıyan aşkları •• Fakat en mühimmi hah. 
settiğim cümlenin şu parçası (Sana 

benziyen kızım) ..• 
"Demek ki, Necil..,, 

• • • 
Durdu. Gözlerimin içine, bazio 

.. 1 . 1 baktı Kirpiklerinde bir goz erıy e · 
damla yaş beıirdi. 

_ Haluk ı _ dedim beyhude •:o 
heleniyorsun ! Senin karın ne a 
dar edebiyata meraidrydı, bill>o ... &Ud, 

Onun için düşüncelerin evhamdan 

ibaret.... dk 
Batmış bir adamın en olJJ&a ' 

tahta parçasından medet umnıa.<tı ka
bilinden benim bu manasız dtm'ıı:mf' 
dört elle sarıldı: 

_ Nasıl evham! Derken Umltlen 

diğini bakışlarından okudum. 
_ Basbayaiıl O yalnız r.ıma~ 

tar oı<umaz. vaznrdı da. Fakat tenbe! 

olduiu için tamamlryamazdı: Sa~-" 
mevzularını bana anlatırdı: Bera v. 

. m sen yaz, VA- Nd?,. derdı. 
şenıyoru , 

Bu Halit meselesi de, o çeşit baş. 
lanmış. Fakat tamamlanmamış bir 
hiklyenin parçacıtıdır. Yoksa mektup 

falaa delil •.. 
Bir aıı, HalOkun çehresinde bir 

"Acaba,, hail beltrdl, fakat d,rbal 

kayboldu. 
- ()yle ama, Halit? • diye cebht· 

den bir fotofraf çıkardı ve bana gös • 
terdi. - Sababtanberi binim de dü. 
fibıdUi1lm bu ya •• Bak, Necla Halide 
ne kadar benziyor. 

Güldtlm: 
- Ama da garipsin. Elbette )>en. 

zfyecelt ! Halit, karının kuzeni ttegil 
tiNlrt Nedi enw• ....._ ........ 
tabilneJ'&l'f Roman~daklBL 
Ut ismine gelince, bu, her zaman ro. 
mantarda kullanılan isimlerde11dir! 
(Zavc&llt Necdet) te bile esasa kahra· 
mantardan biri Halittir. Sonra, bir 
muharririn kahramunlarına muhitin. 
deki iuaalarm adlannı vermesi ka. 
dar tabii ne olabilir! K&rm da. kne. 
nini düşünerek Hallt diye )'Ulffl'Dlfş. 
tlrl 

Manya ttzma eder ıf bi, bUyUk bir 
irade sarfederek onu, oturma odımın 
•anrnaa dolru stlrtikledim. Necil ile 
beraber çıkardıktan bir resmin önfin. 
de durdurdum: 

- Baki • dediln • Sana nası? ben • 
ziyor. Baba kız oldupnuz bir bakışta 
anlaşılıyor. Yazık, yazık! Kızından. 
karından ıüphelenmek gibi fasit bir 
fikri aklından geçirmipın t Ut:ınmı. 

yorsun! 
Çocuk gibi, boynum" sanlch. Ya. 

nakl~nmı şapırşupur 6plyor, fakat. 

fçlnda yanıp .enen ştlphelerl MVıbii. ------------
ton yok etrırek ı~n, arada sırada, yit. 

ziime bakıyordu: 
_Sahi mlT Necil bana benziyor 

mu? 
- Elbette. Bak r&zlertne Bak 

_......_ Batta rfilltB. Boynunu bilkU. 
şii .. lhpaen. 

• • • 
Bira• sonra emin. ınlhıteri!ı ben. 

den aynldı 
Muhterem okuyaculanm ! Hatt.ı 

galiba, sizi bile aaeık tatmin ettim ... 
Bana hayatımda ba kadar hiklvr mev 
zulan IOtf edea ilham P"riaine çok 
mUteşekkJrim ld, o mtihim anda 'ıUtül'I 
o rala-nJarı uydurabilm~k kuvvetini 
hana verdi. 

Şimdi, •rkada,ımın arkasından 
şu mt~raı okuvun dnruvorum: 
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Hasa.,, Rasim Us 
&ııld•I• "" (}'AKIT) •otl>oası 

"fnan Rah1k! F.bedt bir şffadıl' 
alda11mak! .. 

B'fet şita. Paul Chabas'ın •f"er~- =====:::::::::::::::::========== 
pueale., l••humclald sanşmNf•üfere ve kendine de bunu inandırmak.. Ne 
benziyen Necllnm, kazan kalltu kaş. mutlu bana •. BiiYük uir faciaaın önü. 

h, eemer, tılns. tıknaz. kma bovlu ne geçıım. 
Hahlka bemedltfnf biran dtt,Unıaek. ~Va. N6) 

Yazan: Niyazı Anmat 

17 sene evvel bugün 

Amasya protokolu imza edildi 
Mustafa Kemal, AU Hiza Peşa kabinesinin 
mümessiline milletin hAktmlyetlnl kabul 

ettirerek imzalattı. 14,aket .•• 
düşmana şu veya bu suretle terkol~ 
maması ve hiçbir hinıaye veya mancla 
nın kabul edilmemesi. Yani Türk va. 
tanının tamamiyet ve istiklAUnJn mtl. 

1919 yılı 22 ilşteşrin günü, 17 sene 
evvel bqlln Amasya porotokohıııun 
imza günüdür. Protokol Mustah Ke. 
mal ile o vaktin bahriye nazm Salih 
paşa araaında imza edilmişti. 

Türk ihtilili tarihinde ehemmi. 
yetil bir mevkii olan bir protokolun 
tmz.a gUnUnUn yıl d6nUmii mtinuebe. 
tiyle burada meseleyi kısaca anlata. 
cağız. 

Türk ml11etinl aurtarmata az 
metmlı ve harekete ıeçmlı bulunan 
BUyilk önder, ı.tanbul hilk6metinh& 
her gün yeni bir hainlik ve alçaklığı 
ile karplapyordu. Bu o kadar (Oltalı 
yordu ki bir sün bizzat Atattlrk telg. 
raf baflnda Dahiliye nazırı Aditr 
istemlyodum.,, 

- Alçaklar, caniler, dUtmanlarla 
millet aleyhine tertibatı hafaanadf 
bulunuyoraunuz. Milletin kudret n 
fradeııılnl takdirden Ads bulandufu. 
nuza tlphı etmiyorum. Fakat vatana 
ve millete karp haloane ve mezbl&ha. 
ne harekette balanacafnuza inanmak 
istemiyorum.., 

Ferit pqa kablnealnden son'ta ye. 
rtae reçen Ali Rıza pqa kabinesi ile: 
de Mustafa Kemal anılaaberede devare 
etti. Fakat Mr taraf Ttlrk mi1letlnt> 
diler taraf pacllplla dayandıfl için 
muhaberelerin neticesi alınamıyordu 
Bunun üzerine hükdmet bahriye nazı 
rl Salih paşayı millet reisi M~tafa 
kemale, Amasyaya gönderdi. 

Mustaf.ı Kemal Salih paşaya be~ 
maddede toplanan şu teklifleri kabul 
ettirdi: 

1 -ın,,.-.$ ·*~ ....... 

dafaası. 
2 - Gayri mUslim unsurlara Tirit 

memleketinin siyasi hlkimlyet ve i~ 
timai mtivazenesini ihl!l edecek ma. 
hiyette imtiyazlar verilmemesi. 

3- "'Anadolu ve Rumeli müdafa. 
al hukuk cemiyeti,, nln hukukt bir te. 
şekktil olm:ık üzere İstanbul htik6me. 
tlnce tanınması. 

4 - ltilafçılarla Osmanlı dCYletl 
arasında sulhu takrir için aktol
cak konferansa "heyeti temsill,e 
rafından da tasvip edilen kimseterı. 
gönderilmesi. 

5 - tçtlma etmek Uzere butuaaa 
"Osmanlı meclisi mebuan,, ının ta. 
tanbulda toplanması caiz olmadıfı. 

Bu protokol, Mustafa Kemalin 
Tiirk milletini kurtarmak için çizdlil 
ana hatları bittin çıplaklığı ile giist.e. 
riyordu. Salih paşa, bütün bu esula. 
rı kabul ettikten sonra ve protokol• 
imuıladıktan sonra mensup olduia 
kabine erkinını da iştirak ettirmete 
çalışacağını, mu,·aff ak olmadığı tak. 
dirde kabineden ~kilecetinl vadetti. 

Fakat bütün sözleri, Jstanbula p 
linche kadar sürdü. Vaadini tatmadı 
ve kabfne Mustafa Kemale mubalelft 
te devam etti. 

Yukarıda da tekrar ettiğlmls cllııl 
bir taraf millete, diğer taraf padip. 
ha, milleti satmak ve kendisi rahat 
kalmak iitiyen adaQıa daxaadığı ipa 
tablatiyı. ...Ulet kaundı. 

Güzel ve · gürbtlz 
çocuk mfisabakamı 

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

sında yapılacaktır. 
Gaaetem~ bu ~kanın yalnız tmunle ka.ıananlara hediye vermeği 

üzerine almı§hr. GU.l ve gürbü.ı fOCU1clan seçecek hakemler araaında g~ 
temiz men8Uplanndan hiç kimae bulıınmıyacaktır. Böylece aeçim çok bltartJf 
bir heyetin 1ıuzunında yapılmıt olaca1ctır. 

l\tUMabaka şekil: 
1 - 2 Y•••ndakı ÇOCUIClar 

Bunlan11 aeçimi ,,U.Çlilğü d.olayıaıytt: hakem huzurunda yapılmıyamkm. 
Bunlann gazetemizM yalnız resimleri MfT'edüscek, 6'I güael ve gfi1'bflz çocua 
okuyıccuZanmızın reyleriy'le ayrılacaktır. Bu müaabakamua ~nnt .,.._ 
tirak ettirmek iatiyen ana ve babıılar çoouklannın: 

1 - Ytlflannı 
! - Kilolannı 

yaıt'P göMereceklerdir. En fazla rey toplıyacak on çocuk arMından da vtn+ 
letl maıtımata göre en güzel ve gUrbiizfinU ay.ırmak işi mütelıa&sıa doktorlard 
bırakaıacaktsr. OnlaNn verecekleri kcırar"la birinci, ikinci w üçünoU ildn 64'9 
Zscektif'. 

Bu mfllabakaya letirak edeceklerin birincisine 15, 
ne 5 lira verilecektir. 

3 • 1 !lafındaki iN ve erkek çocuklar 
8 • 13 Ytlfl"clakt 1cu ve erkek 900Uklar 
Bu ytJftaki çocıı1cların iince gazetemfıde resimlt'rf çıkacak smıra da lFIJt'fld 

tayin edilecek bır giirıde '"""'"' bi1' yerde aeçmeleT yapılacaktır. 3 ve? ~ 
B • 13 Ytlf araaındaki küçüklerdmt kız w er~k olmak ibere iki birinci,, Di 
ikinci. iki ilrflncii se'1lecektir. 

BunJarın birincilerine 20 §er, ikinrılerine 1! ~ buçuk, UçüncUlerine de 
beeer lira para miikifatı, bundan başka gerek sUt çocuklanndan, gerek diğer
lerinden onar çocıığa da birer hediyP verilecektir. 

Yalt112 ~na dikkat etmek Zôzımaır. Müaabakamıza resim gönd"'erek ,,.. 
ya gihldermiyerek i:}tirak edecek çocuk babolannın Haber okuyucıı:tu olmaaa 
§Mttır. Müatıbcıkamı.ı yalnız kendi okuyuculanmı.ıın çocukları içitıdfr. Bus 
ıspat tttmek için de mU.!abtıkamı.ıın dc'IXlm ettiği mUddetçe netredeceğimf# 
Jcuponlann toplanmıf olma81 14ıımdır. 

Çocuklarmı mtlsabakamıza iştirak ettirmek istiyenler gar.etemiz hesabma 
resimlerini parasız ~ktirebilirler. 

Çocuklannın reaimlerlnf çektirmek lstiyen okuyucularımı: idarehanem.11:4t 
maracaatla f>frer kart almalıdırlar. Bu kartlarla Beyoğlunda lstikldl CCJdd,e.J 
sinde ll'oto Etem latanbulda Ankara cadde3inde Ba'1n ll'oto müeQe8 leriu 
müracaat ederlerse para3ı: o"larak 1 tıa.,ından 13 y~na kadar çocuL~--
reaimlerini f"kttrtebilirler. -~• 

Süt çocukla" igin kart olmıya gelecek babalan ~ocuk"larının kilolcın"' .. 
bo!J aJ!!fi.lmnt de getmneHdwler. , 1<;11 

----~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



-----· 
Baş pehlivanlık müsabakası için gelenler diyorlar ki : 1 

Aç karnına güreşler tabii 
danışıklı olur! 

Tekirdağh Hüseyin bu sefer baş pehlivanhğı 
alacağından pek emin görünüyor 

Cumhuriyet bayramında Taksim 
stadyomunda 1stanbulda şimdiye ka
dar görmediğimiz şekilde büyük peh
livan güreşleri yapılacak, EminönU 
Halkevi spor şubesi tarafından tertip 
edilen bu güreşlerin fevkalade bir m
timm dahilinde olması için çok çalı
§ılıyor. Anadolunun rnuhtelü yerle -
rinden çağrılmış olan pehlivanlardan 
bir kmmı gelmiş, bir kısmı da yola 
~ıkınışlardır. Sirkecide 'iki otel bu r,ü
reşlere gelecek pehlivanlar için kira -
lanmış bulunuyor. 

Halkevi Sirkecide Manastır lokanta
sı ile de anlaşmış, elinde def teri olan 
pehlivan bu lokantaya girip doyun
caya kadar yemek yiyebiliyor. 

Dün saat bire doğru yemekten dö
nen pehlivanlann bir kısmı ile otur
dukları Millet otelinin kahvesinde 
görUştüm. !riyarı vücutlu, yağız çcr
reli 'hlivanlnr, Anadolu terbiyesin'n 
temiz tezahürü ile beni karşıladJlar. 

lstanbulda böyle bir güreş yapılma
smdan bUyük bir memnuniyetle bahse 
diyorlar ve şöyle diyorlar: 

"- Anadoluda yer yer yapılan gü
re§lerde çok az para almz. Çünkü ta· 
nmmış değiliz. Sonra böyle büyük mi.' 
sabakalar da yapılmadığından ı;t·1ret 
kazanamayız. Bize ekseriyetle danı
§Iklı gü~ yapıyorsunuz diye çatı -
yorlar. Ne yapalım? Güreş yapacak 
olan iki pehlivanın biribirinden alıp 
verec~L ka:onnı doyurmak icin Ö.., 

Cltınç para istemek gibi mecburiyeti 
olursa güreş tabii danışıklı olur. 

Fakat İstanbuldaki güreşler hiç de [ 
böyle olmıyacak. Çünkü, yol paramızı 
verdiler, kar:nımız da bedava doyu.l 
yor. Kim kazanırsa hayli para ala
cak. Üstelik binlerce seyircinin önün
de yenilmenin ayıplığı da var. Bunun 
için bütün pehlivanlar çok ciddi güre
şcce',.. 

Te drdajllı ns diyor ? 
Anadoludan yeni gelmiş olan pehli

vanlarla görüşürken içeriye Tekirdağ
lı Hüseyin girdi. Güreşçilerin yanına 
gelmeyip ba.~ka bir masaya oturdu. 
Arkadaşları biraz sonra kendisini ma 
salarına çağırınca reddetmeyip geldi. 
Birkaç pehlivan Tckirdağlının elini, 
birkaç pehlivan da Yarımdünya Af
yonlu Süleymanm elini tutup biribiri
ne verdiler: 

- Haydi banşın pehlivanlar, bu
&"ilnde dargın durulmaz! 

Meğer bu iki pehlivan bir güreş 
meselesinden dargmlarmış. El ele ve
rip barıştılar. Bu sırada Tekirdağ!ı 

ayağa kalkıp Yarımdünyanm elini 
öptü. Herkes buna hayrette kaldı. 
Tekirdağhya sorduk: 

- Ne diye Yarımdünyanm elini 
öptün? 

Tekirdağlı şöyle cevap verdi: 
- Süleyman bir kere benden bü

yüktür, sonra da onun sül8.Jesinde 
meşhur başpehlivanlanmızdan Öküz -
cU Ahmet pehlivan vardır. Onun için 
elini öptüm. 

Tekirdağlmın gelişinden istüade e
derek görüştüm. Kendisi Türkiye ba.~
pehlivanhğını bu sefer muhakkak ala 
cağı kanaatinde ... Şöyle diyor: 

- Ben Cim Londos zamanında gü
reşten kaçmadım. O güreşlerin dala
vereli olduğunu anladığım için girme
dim. Ben yendiğim adamlardan kaç
mam. Zaten kaçmak bir pehlivana ya
kışmaz da. .. Şimdi 1stanbuldayım. Bir 
hafta sonra da hepsi ile de güreşece
ğim. I<ara Ali, Dinarlı, MUllyim, A· 
rif hangisi çıkacaksa çıksın. Ben bu 
sefer büyük ümitle geldim. Bu umı
dlm de g~8iPlm ki hak'kat ola
caktır. 

Masamı7.da Af)'.onlu Yarımdünya 

t. ı,ftc soldan: Yarımdfüıya, Td:irdağlı, Arif Pehlivanlar, Altta: rrfoha. ı ,ı i 
miz pcJılivanlarla görü§iirlcen 

Süleyman da oturuyordu. Onu göste
rerek şöyle dedi: 

- Altı ay var ki şu pehlivanla gü-
.ı"9'p <luru;TQruın. ~~1ma RŞKa çı-

kan yok ki... 
- Peki, nasıl bir netice alıyorsun? 
- Yeniyorum. 
Bu söz iki pehlivanın arasını açar 

gibi oldu. Yarımdünya kızdı. 
- Ne yeniyorsun be! dedi.. Göre

ceğiz, saçının perçemini bir hafta 

sonra! 1 
Arif pehlivan 

İki pehlivanı masa başındaki tutuş
malarında yalnız bırakarak grup ha-I 
lindc oturan pehlivanların yanına g;t 
tim. Dev cüsseli Arif pehlivanla ~y
le konuı?tum: 

- 27 ya.5ındayım. Şumnuluyum. Bir 
senedenberi Adapazarında oturuyo
rum. On senedenberi güreşiyorum. 

Beş sene evvel Bulgarislandnn Türki
yeye geldim. Ben Koca Yusııfun yet:'ş

tiği Karala köyündenim. l\öylimüz 
zengindir ve herkes güreşe meraklı

dır ve hepimiz de böyle iriyarıyız. 

Bulgaristanda beş sene güreş yaptım. 
Yenmediğim pehlivan kalmayınca 

Türk yeye geldim. Kara Ali ile güreş-
tim. Yenildim. Tekirdağlı, Afyonlu 
Süleymanla beraberliğim var. Bu sc -
fer başa güreşeceğim. Taliim yaver gi 
elerse birincilik üm:t ediyorum. 

Yalnız sunu söyliyeyim. Biz yarı aç, 
yarı tok güreşiyoruz. Karnım doymu
yor. Pehlivanların karınları doysa 
hiçbiri dalavereli güreBJlleZ. Biraz hi
maye istiyoruz. Şimdi olduğu gibi.. 
Bundan sonra Halkeyleri Türk pehli
vanlarını böyle himaye ederse b 'z de 
babalanmız, dedelerimiz gibi dünyada 
nam verecek pehlivanlar oluruz. 

Babaeskili Arif Pehlivan da şunları 
söyledi: 

- 25 yaşındayım. 88 kiloyum. Dört 
senedir güreş yapıyorum. Köyümde 
çiftçi idim. Güreşe merak saldım. Bir
cok güreş yaptım. Bu sefer ba.'] altına 
güreşeceğim ve bnıı altı birinciliğini 

de ümit ediyorum .. 
Şerif pehlivan da. söyle eledi: 
- Smdırgının Mcdrc~('b'>":.ızı köyün 

denim. 21 yaşındayım. 95 k loyum 
Hocam Manisalı Rifat pehlivandır. 1-
ki !!enedir gtiresiyorum. Föyümti7.de 
Süleyman isminde bir muhtar vardı. 
Beni teşvik etti. Pehlivan yaptı. Kuv-

\'etime eminim. Baş altına güreşece
ğim. 

Abdüssel~li\'an diyor ki: 
- Somalıyım. Recfz köyUndenim. 

25 yaşındayım. 85 kiloyum, sekiz se

nedir güreşiyorum. Dört sene evvel 
küçük ortayı aldım. Hocam Manyaslı 
Çcrkes Kamildir. Burada baş altına 

güreşeceğim. 

Balıkesirli Süleyman pehlivanın 
sözleri: 

- 28 yaşındayım. 85 kiloyum. Se
kiz senedir güreş yapıyorum. Baş al-
tına, büyük ortaya güreştim. Birinci
lik aldım. Hocam Çakır pehlivandır. 

Burada bi.iyük ortaya giircşeceğim. 
Bulgaristandan gelen Emrullah 

pehlivanın sözleri: 

- Bulgaristnnm Çepelce köyünde
nim. 32 yaşındayım. On senedir güre
şiyorum. Bulgaristanda Türk pehli-
vanlarını ve Bulgar pehlivanlannı 
yendim. Burada baş altına gireceğim. 

Diğer bir kıs;m pehlivanlar Edir
nekapı dışında idman yapmıya gittik
lerinden onlarla görüşemedim. Fakat 
bütün pehlivanlar, bol yeyip, idman 
yapıp haz1rlaruyorlar. Hepsi de gire
cekleri güreşte birincilik ümidini ta
şıyoriar. Benden hepsine mu\'affakı-

yer temenni etmek ... Şu muhakkak ki, 
ciimhuriyet bayramının dört giinünü 
spor heyecanı içinde geçireceğiz. 

Yekta Ragıp ÔNEN 

Galatasaray 
kürekçileri 
Cumhuriyet 
bayramında 

izmite gidiyorlar 
Galatasaraylı kürekçiler tarafm -

dan birkaç senedenbari yapılmakta o

lan lstanbul - İzmit kürek müsaba
kası bu defa da Cümhuriyet bayra
mında icra ed'lecektir. Perşembe gü

nü Bebekteki klüp'.~rinden hareket e
decek olan Galatasaraylılar dört futa 
ile 1zmite gidecekler o geceyi orada 
geçirdikten sonra ertesi gün dönecek
lerdir. 

Macar pehliva 
Çaya müteessl 

( Baştaralı 1 incide) arzusunu iUıar etmekten 
ondan böyle yapıyormuşum. Öyle ol- bir ecnebiye böyle ağır 
saydı 1stanbula geldiğimin ilk gün - mek doğru mu? 
lerinde meydan okurdum. Sirkte hiz
metçi değil, hissedarım. Sirk de artık 
kapanmıştır. Bunun reklam neresin -
de? 

Ben, hiç olmaı.sa iki müsabaka yap· 
madan hiçbir yere gitmiyeceğim. Ba
na meydan okuyan Mülayim pehlivan 
la bu hafta muhakkak tutuşmak isti
yorum. Eğer kaybedersem beş para 
bile almıyacağım. Çünkü para değil. 
~eref peşindeyim. Esasen paraya muh 
taç vaziyette değilim. Kazanacağım· 
dan çok eminim. Aleyhimde yazt ya. 
zan mulıarrirler'n "Sarkık karmlr 
pehlivan"ı görebilmeleri için bu mü
sabakalarda bulunmalarını bilhassa 
tiyorum. 

Şimdiden kendilerine şunıı ta"~ 
ederim: Türkiyeye gelen her ecnei 
sporcu hakkında böyle tahkir edi< 
yazılar yazmamalıdırlar. Tiirkiye m: 
safirperver b:r memlekettir, bütün kn· 
bahati Türk pehli\'anlariyle güreşme!· 

Futbol 
hakemleri 

Böyle ağır neşriyat de 
Türk pehlivanları karşıta 
bi rakip bulamıyacakl 

lrlanda 
Alma 

Bu gün Ta9'slm Maçını 1-0 iri 
stadında çalışacaklar! ıııar kazarı 

Futbolö hakem ve hakem namzetle-
rinin her hafta muntazaman vücut id· 
manı yapacaklarını evvelce yazmıştık. 
Hakemler atletik idmanlarını bugün 
saat 15 de Taksim stadında federas
yonun baş antrenörü Mister Bout'un 
nezaretinde yapacaklardır. 

lngilterede oynanan 
Almanya futbol maçı iki.Y' 
golle lrlanda.lıların gali · 
miştir. tik devre 2 - 2 ~ 
lenmiş fakat ikinci devr 
lılar üç gol dahı:t a tmağa 
muşlardır. 

ikinci antrenör lngllt~r 
. Gale mağlup 

lngıltereden hareket Kardifte yapılan Gat""' 

et ti futbol maçı bire karşı iki . 
Hakem ve antrenör kurslıuiyk galebesiyle nihayetlenmiştır 

milli takımımızı çalıştırmak üzen Maçı 4;) bin kişi serre 
şehrimize gelmiş olan baş antrenöı rinci gol Bastin tarafındall 

kımı lehine yapılmış ise de 
ikinci devrenin başında be 

min etmişler, oyunun son 

da da ikinci ve galibiyet I° 

den maada gene lngiltereden da.ve: 

edilen ikinci antrenör de bugünlerde 

lstanbula gelecektir. . 
Memlekelln muhlellf ••hlrlerl 

için 

Büyük bir kros 
Şampiyonası 
hazırlandı 

Atletizm federasyonu tarafından 

bütün memlekete şamil büyük bir kros 
şampiyonası hazırlanmaktadır. Bu 

şampiyonanın lstanbul, lzmir, Anka. 
ra, Balıkesir, Bursa, Uşak şehirl~ri a. 
rasmda yapılması düşünülmektedir. 
Kros şampiyonasının programı alaka. 

dar mıntakalara ilk fırsatta bildirile. 
cektir. 
~----------~~----~------~ 

Romanya 
Orta Avrupa kupası 
maçlarına giriyor 

Bu seneki orta Avrupa kupası 

futboi maçlarına Roınanya takımının 

da iştirak ettirilmesi karzrlaşmıştır. 

l)avet 
lstanbul Su Sporlan Kulübünden: 
Kulübümüzün senelik kongrC$' teş. 

rini enelin 24 üncü cumartesi gunu 

saat 16 da kulübümü:ıı:ün Moda merke. 
zinde toplanacaktır • 

Azaların muayyen günde kulüpte 
bulunmaları ehemmiyetle rica olilnur. 

Ekseriyet ha~ıl olmadığı takdirde ay. 
ni gün saat 17 de ikinci bir toplantı ya. 

pıdacak ve bu defa toplananlar neka • 
dar olursa olsun kulüp nizamnamesi. 

mışlardır. 

Sancakl 
Türk/et 

Suriye seçllO 
girmemek k• 
larını teyJt etti 

Antakya ile tskende~ 
deratını tayin edecek Aıtl" ... 
relerinde Fransayı tet11Bil 

Fransız büyük elçisi Po~ 
nü Ankaraya hareket ed 11 
sa bu hususta verd~ 
henüz cevap vermemiş 01 

ber bugünlerde cevabi ıı0 

elçil\ğimize tevdii bekJeıılll 
,ır Sancak Hçlm• .., 

Antakya ve lskende!-d 
Suriye mebus seçimine gv~ 1oı 
kındaki kararları AntJJl1; 
yapılan seçimde de teri rl 
Halk grupları mümessil1~, 
kiyle yapılan bu top1a11~1 
karar alkışlarla kabul 1 ıl' 

Halepte karı••"~ 
Diğer taraftan ıtaJel' 

Jıklar olmaktadır. Bu kat'~ 
raplarla ermeniler ar8S1~1r 
lıktan doğmaktadır. dl 
bir çarpışmıya intizar eri 
Ermeni ileri gelenled şeb 
lerdir. 

nin yirminci maddesi mucibince l'kse. ----·-··-·P" 
riyet hasıl olmuş addedilecektir. 



- ------ --

zırhlılar 
kalkıyor 

. 
J ,,_ k • 'n arttml

cek zırhlıları ta§lYabıuue ıçı 
u . ill tl bilyük zrrh· Aıırıa -«azan: Lord Strabolgi dı. Yalnız .zengın m e er • . 

t. o~ ?ta__ CVVel çinde icat edilen ha- ltlardan müteşekkil filoları ıdame cttı-
a baılan~g~arda harp için kullanılma- rebilir. 

Yeler ort a, zırhlı elbiseler giyen şo- To pido icat edenler deniz harplerini 
1,1__ adan kalkm ğ r k1 · bir silahı 
-er. kendi] . . a a mahkum ol- demokratlaşurabilece en 

atla kuıı Ctinı ve atlannı zırhlı lev- bulmuş olduklarını düşün.?üle:.. -~unlar 
• .atan sU . su altından hücum usulünun buyuk zırh 
21 nıesı le • varı muharipler sa-
l oluy:rla;dınmiş adamlar pah~lıya lılann kullanılmaz bir hale getireceği?i 
hlarının k dı, Ortaçağ şövalyeleri sandılar. "Süratli hareket muharebesı.', 
dclcye b'ı alınlığıru, arttırarak mü- nazariyesine inanan Fransız Okulu bı~ 

r hı"'d d 1 kı tcdiler. p ı.... u det daha c'levam etmek müddet buna o kadar tabi 01 u ar 
er a .... ctt o k d -altmakla e dUıtükJ .' a ar ağırlaştılar ki, torpidobotlarşnşn sayısını çog . 
tnaı <>lduı;r1 z~man yardımsız kal- anenevi deniz düşman.ı sa.y~ıklan tngı: 

alknıaeı. d r. Şövalyelik mesleğinin lizlerden deniz hakimıyetını ala~akları 
_, CtebevrY· 1 • • torpıdobot-

wın sonu oldu; Av-ı nı sandıiar. Bunun Uzerıne 

ltıgü· 1 
~ ~erin ıo,ooo t . . 

._ A.~ n~ bin .t>;ıluk deniz det,lerindeta .Dcoon.Shtrc ... lngıltere Akde-
lııa . rdenizdeki J ~ 1.-ruVa::ör filosuna mensuptur. ispanya harbi esnasın-

birkaç 'ho./t(l ~ı:: 1'ncnafiini himayede büyük yardım1 dok"1muyor ..... ~-
Paıma'daki lngiliz tobaaSı ahaliyi kurtarmakta. büyuk 

rııPada tnu yardımı görülm:ü§tıür. 
>oı aııaın 
dığ açtı Vt tnilli 801!~1 değişikliklere\ tara karşı panzehir olan daha büyük. 

şır:uz Şekilde 
0
Yetçilik bugünkü an- daha süratli ve daha kuvvetli torpido-

L" lZlıdi de t rtaya çıktı bot muhripleri icat edildi. Ve deniz 
~er b' ayyarelc · · · . d 0 d hücum ıı11 •• ır inlctlab rın ıcadıle buna mimarları su altın an torpı 0 

• 

de rriiyoruı l a Yol açılmış olduğu- lanna karşı büyük zırhlıların deniz al 
oltıı tniı ku~-• .'etl m~a~atorluklar tarihin- tından ve dahilden mUdafi zırhlarla ku-
dc.,~!tu. Dcniıl er.ının büyUk nüfuzu şatabilmek için hacimlerini ~eniden 
tor~tler zengin~i~ kullanmasını bilen büyültmek suretile cevap verdıler. 
~lar kurdular• kudret ve impara- Torpido son asrın sonlarına doğru 
tekit• Vened'k · Yunan, Kartaca, büyük mikyasta adapte edildi. Fakat 
laıı • lioıand~ ' Ceneviz, İspanya, Por- büyük mikyasta hiçbir vakit kullanıl -
.\ l'a belJj b • Fransa ve büyük Bri- madı. Büyük zırhlılar arasında yapılan 

ille ·ı._ aşlı -· ıı · b d Ç • h b
0 

de ~ rı"<l d ... ısa erdır. Birleşmiş son kat'i muhare e e oşıma ar ın 
il~ 11 milli h~k· · • · · ı d N n· }'uJ aı den' cı ımıyetını kurar torpido hiç hır ro oynıyama ı. e ce-
~ du. liav ;z kuvvetleri yapmağa ko- yi toplarla bunların panzehiri olan zırh· 
d İnden e a arda uçmak meselelerinin lar elde etti. Bununla beraber torpido-
Ctıi VVel 0' . d b"lh d tu ı lcuvveu • ;cyanoslar ellerinde nun son deniz tabiyesın e ı assa e-

" altıncı_ 'd~rı olan rnilletlerin buyru- nizaltr gemiİerinin icadından sonra 
"on fi ı ı. Roma . . kiz . J ıloları .. ve Kartaca Kal- tesiri oldu. Onyedıncı ve on ae incı 
lltJaııd gunlerinden bil "k h ve on dokuzuncu asırların büyu"'k deni.% ltud rtıuh b yu arpte 

oı retli ha are esine kadar büyük ve savaşlarında, büyük zrrhhlardan müte-
?tı.ııl~rd rp gemileri vazitetin hakimi sekkil faik donanmalar dü§man kıyı-

rtıit~ 1
• kalyon lk .. k ~·ınc :ı • ye enli harp ge- lanndan uzaklara hare ete geçmeği ara 

"'1crd· ' uç amb 11 a t. 'l'opı ar 1 ar da zırhlılara yer dılar Cihan harbinde her iki donanma-
) 11tı1t~ 'trr! arın menzil ve kuvvetleri mn ;miralleri, büyük zrrhlılanru gerek 
'lln t hlılarm bu·· "kl" w.. 

1-- d • ı d CSiri d yu ugu de, top- deniz yüzünde gereADÇ enız a tm a 
aı n en kendilerini kurtarabile- torpidoların hareket edebilecekleri aa-

• s ;,_-. --

Q--M~de~ 
c;:en sene hünerlerini hayret: ve 

IJii .. "takdirle seyret:tiğiniz 
ı?llk illüggonist ve mangatizmeci 

r. Zati Sungur 
~ısa bir zaman için tekrar 

'raJcsı temsillerine başllyor 
ç"'"'-~de MAKSIM Varyete tiyatrosunda 

"'- t-t:esi akşamı saat: 21 de gala 
""rq0U~~rneresi olarak ilk temsil 

balardan uzakta tutmağa gayret ettiler. 
Çilnkü o sıralarda denizaltı gemileri 
ıslah edilmi§di; yavaş ve kör olmakl.a 
beraber torpido harekctile bir tehdıt 
teıkil ediyordu. Mezkur harpte yüksek 
kumanda heyetlerinin gayreti büyük 
zırhlılardan müteşekkil bilyilk hattı 
harbi elde bir tehdit olarak tutmak için 
zedelenmeden ihtiyatta bulundurmaktı. 

Kat'i neticesi olmıyan Jutlant harbi 
bir sevkulceyşi tesadüf idi. Her iki ta· 
raf da hasmın harp filosunun denizde 
olduğunu bilmiyordu. tngilizler kendi 
büyük zırhlıları ihtiyatta saklı olduğu 
halde bir kruvazör hareketine karşc 
harbettiklerini sandılar; Almanlar da 
ayni kanaatle hareket ediyorlardı. Bi • 
naenaleyh harp filolannın karşılaşması 
bir tesadüftü. Tesadüf ettikleri zaman 
da, İngilizlerin büyük faikiyetlerine 
rağmen büyük gemilerini muhafaza et
mek kaygulan, bu harbin gayri kat'i 
neticelerle uzak mesafelerden yapılma
sına sebep oldu. Britanya yüksek ku • 
mandasının aevkulceyşi doğru idi. Çün
kii, büyük zırhlılardan mürekkep faik 
donanma zedelenmeden elde bulundu • 
ruldukça Almanyanın uzak menzilden 
ablokası müessir bir surette idame et
tirilebilirdi. Eğer deniz harplerine yeni 
bir unsur ithal edilmemi§ olsaydı. tor • 
pido tehlikesine dayanarak ileriye sil
Tillen milnakaıa ve şüphelere rağmen, 
bilylik zırhlılar yapyıp gidecekti. 

Şimdi ise tam manasile yepyeni bir 
takım vaziyetler mevcuttur. Tayyareler 
ucuzluğu, hareket kabiliyeti ve binaen
aleyh sayılan dolayrsile deniz mühen
dislerine gayet ciddi bir mesele teşkil 
etmektedirler. Şimdi Amerika, Britanya 
ve Japonya donanmaları tarafından in
p ettirilmekte 01-n sUperdrednot tipin
deki büyük zırhlılar çok kuvvetli yapı
labilirler fakat gayet pahalıya mal ol
maktadırlar. Bu gemiler tcarıılarıdaki 
kuvvetli gemilerle harp için yalnız u • 
zun menzilli ve çok kudretli toplar ve 
ayni aruftan olan muhasım taraf gemi
lerinin ateıinden korunmak için çok a
ğır zırhlar taıımakla kalmamaktadrr. 
Havadan hücumlara karıı hususi mu • 
hafaza tertibatile ayni zamanda tayyare 
dafıi busuıi bataryalar ta1ımak mecbu
riyetindedirler. Bu 30.000 ile 40.000 
tonluk gemilere ihtiyaç göstermekte -
dir. Böyle gemilerde 27 .500.000 ile 
30.000.00'.> dolara mal olmaktadır. Ja
pon deniz erkAmharbiyesi 50.000 tonluk 
ve 45.000.000 dolara mal olacak bir ge
miden bahsediyor. Deniz silahlan mali-

yeye bağlıdır. Demek ki bu deniz dev
leri ancak mahdut miktarlarda inşa ve 
idame edilebilir. Maliyet fiyatlarile ida

me masrafları çok ağırdır, bunlar tamir 
için büyük ve masraflı havuzlara muh
taçtır; bundan başka ~ayn süpiirücü 
gemilere, düşman denızaltt gemilerile, 

torpidobotlannı uzak tutmak için sa
yısız torpido muhri~lerine'. gözetleyici 
kruvazörlere ve sahih gemılerle taşınan 
tayyarelere muhtaçtırlar. 

lngiltcrenin şimali şar7.-i sahilinde yap1Uın ordıı ·oo bahriyenin müşterek 
mancvralannda 7000 tonluk kruvazör Achilles bir muhripten asker alıy<11". 

harbinde Baltık, şimal denizi, ve :Akde
niz ile Atlantik Okyanosunun garbında 
büyük harp gemileri için çok tehlike -
Ji olacaktır. İster limanda, ister havuz-

Atatürk ün 
Bas1n Kurumunun telgrafına 

Cevapları 
Basın Kurumunun geçen cumar

tesi günü yaptığı kongre; meslek
taşlarının Biiyük Önderimiz Atatür 
ke olan tazim ve merbutiyctlerini 
telgrafla arzctmiye karar vermiş, 
Bilyük Millet Meclisi reisine, Baş
vekiliıni21e, Viyanada bulunan Da
hiliye vekili ve Parti genel sekre
teri Bay Şükrü Kaya'ya. Parti ge
nel sekreterliğine ve Matbuat u
mum müdürüne de saygı ve sevgi
lerini bildirmişti. 

Çekilen telgraflara gelen ve Ba
sın ailesini sevindiren karşılıkları 
olduğu gibi koyuyoruz: 

Anloara - Basın Kıırıtmıınun 

toplantısı 1nihUl$cbetilc bana kar
§1 gösterilen temi.::: duygulara teşe7v
k-ür eder ve muvaf fakiyctlcr dile-
rim. K.ATATVRK 

A tıkara - Kongre münasebeti
'üJ gösterilen duygıııara t e§ckk-ür 
eder, saygılarımı sunarım. 

Büyük Millet Meclisi reisi 
M. Abdülhalik Ren.da 

lzmir - O. Basın k"Urumımttn 

bildirdiğiniz inco duygularına te
§Ckk-ü.r eder, b~anlar dilerim. 

Başvekil 
ismet lnönü 

Viyana - Arkada§l.arımın ilti-
fatıarına ço'k sevindim; saygıUın
mın 7cendilerinc sunulmasını dil,e-
rim. Şiikrü Kaya 

Ankara - Kongrede gösterı1en 
swak duyguya teşckk"Ur eder, mu
va/fakiyetT.er dilerim. 

C.H. P. Genel sekreter adına 
Münir Akkaya 

Ankara - Jflatbu<:ıt umum mü
dürlüğü Basın arlw.&ı§larının ald
ka ve! sevgilerine şükranla muka
bele eder. 

Matbuat umum müdürü 
Vedat Tör 

da yahut da dü§man tayyarelerinin u· 
çuş menzilleri dahilinde olsunlar bil
hassa büyük harp gemilerinin yaralanıp 
sakatlanmalan çok kolaydır. 

1 

§!_kaqetler temenniler 
Kibrıt kutuları 

"Haberin 30 - 9 - 1936 tarihlı nüa. 
hasında eksik çıkan kibritler hakkın_ 
da alakadar hir zatın beyanatını o-
kudum. Kibritlerin fabrikadan eksik 
ve haş.c;;ız çıktıkları gerçekten vakidir. 
Nitekim hu hakikati o zat dahi ta~dik 
cdlyor. Fakat gem! u )'A'LHla. icl~i"' 
edildiği gibi kibritlerin satıcılAı ta. 
rafından çalınmasını doğru bulmuyo. 
rum. Şirket bu gibi şikayetlere niha. 
yet vermek istiyorsa kutulara dak 
bir bandol _ etiket yapıştırmalıdır. 

Ilu suretle hem kutuların açı1m3Sln& 
mani olarak halkı korumuş, hem de 
namuslu esnafları fena bir zan altın. 
dan kurtarmış olur. 

Kad•köy: Tütüncü 
HalU 

Reylerbeyfnde başı 
boş köpekler 

Aldığımız bir mRktupta deniyor ki~ 
"Başı boş köpekler şehrimizde gene 

fazlalaşmıştır. 

Ililhasa Beylerbeyinde mektep ço. 
cuklan okullanna velileriyle gitn ek. 
tedit. Alakadar makamlann nazan 
dikkatini çekerseniz bizi biiyük bir 
dertten kurtarmış olursunuz. 

Beylerbeyi: A. SalJQf 
HABER: Yukanki şikayeti beledi. 

yenin bir an evvel nazarı dikkate ala. 
cağını umuyoruz. 

Satılmayacak eşya, ki
ralanamıyacak ev, apar
tnnan yoktur! Ancak yo
lunu bilmeli: 

HABER 
GAZETESiNiN 

KUÇUK iLANLARI 
Çabuk ve iyi satmak, 

kiralamak için en emin, 
en ucuz ve en kolay vası
tadır. 

Bunlara yapılacak masraflarla ka -
radan uçabilecek ç~k büyük ve kalaba· 
hk tayyare filoları ınp ve idame ettiri
lebilir. Torpido taııyan ve saatte 500 

kilometre hızla uçabilen tayyarelerden 
beheri 25.000 dolara mal olmaktadır. 
Bunun tayfası bir yahut iki kişidir. Se
ri seyirli bir botnb.a tayyar.esi 40.000 
dolara inp edilebılmektedır. Gayet u
zun ıeyir menzilli ve. çok kuvvetli bir 
hava gemisi ıoo.OOO ~le 150.000 dolara ----------------
mal olmaktadır. Gerçı hava gemisinin Veni eserler 

20 kelimeye kadar beş 
def asi 

ömrü yalnız dört ~ut.be! yıldır ve Tiyatro Konuşmaları 100 
b. d · h p gemısı yırnu yahut y·r - k ır enız ar r Ancak . ~. scıMrl !zzetln tiyatroya dair yazdığı mü. UrUŞtUr 
mi beı ıene yaşa · gemıler ıçın sahabeler güzel zarif bir cilt halinde ne§rc. ı--••·------------
yapılan masrafl~rla.' a~: .. zırhlılardan dildi. Bu yeni eserinde Scltl.ml lzzet ortayn 
mürekkep bir fılo ıle butun maiyetini yeni bir tez aUyor, yeni blr inceleme yapı. GAZETESi HABER 
dağrtabilecek sayıda hava filolan inşa yor. nu tez, nrUk tiyatronun bir oyun değil. --.. ----------..... --
edilmesi çok mümkündür. Hava gemi- sosyal bir !111 olduğudur. Tetkiki de, sosyolo. İstanbulda en çok satı-ı 
le . • ruı menzillerine girecek do ji bnkunmdan tiyatrodur. lan haki~ ak.c"m gazete-
nnın U;s • Tiyatro l<0nu~m:ıl11nndn bunlardan başka l\l '.J" 

nanmalan havadan uzaklaştırıp dağıt • enteresan sohbetlerle, 1035 • Hl36 yılında, tıı.. sidir. 
manm imkanı vardır. Bu demektir ki: tanbul Şehir tlyntrosundıı oynanan eserlerin 
Avrupanın ileride yapacağı bir deniz tenkilleri vardır. Flyat.I ro kut'IJ§tur. 



8 HABER - npm poetur 

Hatıralannı anlatan: Alman korsan gemisi "Deniz kartalı" nın sUvarisi 
ıfont Fcliks fon Lukner Hatıralarım anlatan ~ EFDA1a TALAT -235-
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Fırtınadan kurtulduğumuz zaman gllverte 
Sirkecide trene bindirseydil< 

halkın bir tecavüzüne uğrard• 
yangın yerine dÖOmÜŞ, arma param parça Ben bunları düşünürken yangın yed 

olmuştu. Veni yelken tertibatı yapmak bitti ve ışıklı ve kalabatık mıntakaya 
için gece ~gUodUz çalıştık girdik. Umidim birdenbire söndil. So -

kaklardan gelip geçen insanlara bakıyo· 
Hamburgda on be§ gün kadar knl-ı mız bu yüzden seferde onlarm da ~le- rum. Adeta onlardan bir şeyler bekli • 

dıktan sonra Sezarea isimli Alman rini görmek mecburiyetinde kalarak yorun. Fakat onlar lakaydanc gelip geç 
yelkenlisine tayfa yazıldım. Arkada- çok zahmet çektik. tikçe çocuk gibi sinirleniyorum. Ço~ 
şım Navke de ben.imle beraberdi. Ge- Yeni yUkUmilz fıçılar içinde tebeşir geçmeden Topkapıya geldik. Buradcıkı 
mi Avustralyada Melburna muhtelif taşı idi. Nevyorka götürecektik~ Bu kahveler tıklım tıklım insan dolu idi. 
eşya götfurmektey<:l.L yük çok ağır olduğundan hacım lstia- Fnkat onlar da bizim kafilemizle hi~ a· 
Hadisesiz geçen bir yolculuktan sonra bımız kadar yüklediğimiz halde gemi- Uikadar görünmüyordu. Biz sükun için· 

Melburna vanp yilkümUzU boşalttık. nin palavra anbarı tamam.ile boş ka- de yolumuza devam ederek surların ha
Sonra boa olarak gene Avustralyada hyordu. Kıç tarafa da baril içinde Uç ricine çıktık. Sinirden kendi kendimi 
Nivkutıe glredek oradan Şilinin Ga- yüz ton arsenik yilkledik. Bunlıır da yiyorum. Acaba bizim Esat bey Topka· 
leta Buena Umanı için k8mür yUkle- çok yer tutmadığı için hamule istifi- pı ile Ycşilköy arasındaki kırlarda mı 
dik. Bu limandan da köherçile yUkle- miz hiç de iyi olmadı. bir sürpriz hazırladı. Artık Eskisi ka· 
yerek İngllterenin Plimut limanına BUtUn hazırlıklar tamamlanınca nl- dar ümitvar değilim. Fakat kenfümi 0 
müteveccihen yola çıktık. hayet yola çıktık. SUvari Nevyorka hayallerden de bir türlü krutarnmıyo -

İşte bu seyahat esnasındadır ki bi- çabuk gidebileceğimizi ummuştu. La- rum. Bu sahada müthiş bir sliratle yol 
rinci smıf tayfa.lığa terfi ettim. Gemi kin evdeki pazar çar§ıya uymndJ, fır- alıyorduk. Ara sıra tesadüf ettiğimiz 
defterine baba. fingoyu tek başına is- tına fırtına UstUne geliyor, adam akıl- köy arabalarının yanından yıldırım gi
tinga ettiğim (yani yelkeni topladı- lı ilerleyemiyorduk. lngiltereden aldı- bi geçiçyoruz. 
ğmı) yazıldı. Vakıa evvelce Amerikan ğımız tayfalar ne dümen tutabUiyor- Aşağı yukarı bir buçuk sene evvel 
gemilerinde birinci sınıf tayfalık yap- lar, ne de yelken kullanabiliyorlardı. Rikatson Hatla beraber geçerken bas -
mrştmı ama Alman gemisi sefer mUd- BütUn işi biz yapmağa mecbur kal- kına uğradığımız taş ocaklamıın öniln
detimi k!fi bulmayarak beni adi tay- mıştık. Hamburglu miçolanmız bile den geçerken etrafıma bakınıyorum. 
fa diye ta.nmııştı. r,emiciliği kendilerinden nz bilen bu Kimsel::r yok. 

Meluin adalarına geldiğimiz zaman adamlara h!zmet etmek istemiyorlar, Kafilemiz bütün süratile Yeşilköye 
kuvvetli bir fırtına ile karşılaştık onlara istihfafla bakıyorlardı. doğru uçuyor. işte Bakırköy ışıklar için 
Evvela rüzgar önünde kaçmağa baş· Ne müthiş fırtınalar atlattık! O de ... Biraz sonra uzaktan Yeşilköy de 
ladık. Esasen gemimiz.in tarzı da buna günlerin dehşeti şimdi bile beni titre- görünüyor. Ana caddeden Yeşilköye 
mllaa.ltti. Yalnız dört yclkeninıiz açık tir; denizden asla yıldırmaz! Deniz giden tarlalar arasındaki yola sapıyo
olduğu halde on milden fazla süratle aşkı öyle kuvvetlidir ki ıimdi bana bir ruz. Burada Benet piposunu ateşlerken 
gitmeğe başladık. tekne vererek: bana dönüyor : 

Lrurln rüzglr gittikçe kuvvetlenme- - Bu son seferindir, muhakkak ba- _ iyi geldik değil mi? 
ğe b~ladı. Yelken armamızm bu müt- tıp öleceksin! Bu 5.deta benimle istihza... Şeytan 
hiş tazyika mukavemet edeıniyeceğini Deseler hiç tereddüt etmeden yola herifin suratına bir yumruk indir diyor. 
düuilnerek hepimiz endişeye dil§tillı::. çıkanın. Kendimi zor tutuyorum. Fakat homur-
FHhakika. endiııelerimiz doğru çıktr. Ne ise, noel geldi ve fırtına da keRi- danmakt<ın da geri kalmıyorum: 
Bütün baba fingo çubukları çatır çatır rek müsait bir rii~aftr başladı. Hep se- ~.J:ı,.j__geldik ama. yolu çok uzattık. 
lr""'1"-"' d..-t., ..... a+uı- ~v·+-- -- """''"'lr 11ır """#-. ....ı-.:ı- wu.u- -....,... - -uzattığlmf!~llfye>rsuM 
rem ile gabya sereni de biraz sonra ffngo yelkenlerini açtık. Kaptan se- ================== 
kırıldı. vinçle söyleniyordu: 

Fırtınadan kurtulduğumuz zaman 
gU\•erte yangın yerine dönmüş, arma 
param parça olmuetu. Yeni yelken ter
tibatı yapmak için gece gündüz çalIJJ<ı
rak vaziyeti tamir ettik. 

Nihayet yüz yirmi gUn sUrcn yol
culuktan sonra Plimuta. vasıl olduk. 
Geminin yeni bir sefere hazırlığı uzun 
süreceği için ikinci kaptanla Navkc ve 
benden başka bütfin mürettebata. yol 
verildi. Biz de bir ta.raftan yük boşal
tırken yelkenleri adam akıllı tamir 
etmeğe tekneyi temizlemeğe koyulduk. 
Gemi kunı ha.vuza. sokularak kanım
daki yosun ve midiyeler kazındı. 

Yeni mürettebat gemi annatörU ta
rafından kısmen Hamburgtan gönde
rildi, çoğunu da biz lngiltereden teda
rik ettik. Fakat bunla.rm ekserisi va
purlarda a~Uik yapmakla beraber 
ömürlerinde yelken gemisi görmemiş 
tatlı su gemicllcriydi. Büyük bir işe 
yaramadılar, yelkenden anlıyanları-• . 

- Çok şükür rahat bir noel ~ire
ceğiz. Gemici usulil bir noel ağacı ha
zırladık, yani bir süpUrge sopasını 

yaldızlayarak tUrlil şeylerle sUsle<hk. 
Tayfalara tUtün, jambon ve punç da
ğıtı1dı. Iş!klar yakıldı ve tayfalardan 
bir heyet kaptana giderek noeli tebrik 
etti: 

- Gelip nocl ağacımızı gönnek i~-

temez misiniz? i 
Süvari aramıza geldi, aşçı punç ge

tirdi ve hepimiz kaptanın s1hhntma 
içtik. 

İşte tam bu srrada "Beyaz bora .. 
denilen müthiş bir tayfon baş tarafı
mızdan patladı. Gemiciler f ırtmalarm 
başlnyacağım anlarlar, bir müddet ev
vel tehlikeyi sezerler. Bu nevi ise ev
velden tahmin etmeğe imkan yoktur. 
Bu sebeple göriinmezliğinden kinaye 
"Beyaz bora., adı verilmiştir. 

Bir hamlede serenler parçalanmış, 

bir tanesi güverteyi delerek yatağıma 
=ı . ---~ . 
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llfivc edecekti: 
"- Sabah sabah bu zıkkım içilir 

mi? Kendini mahvediyorsun!,, 
Fakat, Murad: 
- Hnyır! - dedi. - Ne kakao, ne bir 

"ey ... Gideceğim ... Sen benim hama
m1mı hazırla ... Sonra, koyu gri elbise
lerimi çıkar. Dur bakayım .. Siyah çiz
gi!ileri çıkar, dahn iyi. Elini tez tut ku 
zum ... 

- Öğle yemeğini evde ycmiyecek 
misiniz? 

- Senin üstüne ne vazife kuzum .. 
Sen söylediklerimi yap benim ... ötesi
ne kanşma ... 

Fakat hizmetçi yemeği hazırlamak 
18.zım mı, lıizmı değil mi? öğrenmek 
istiyordu. Bunu öğrenmediği ve ters
lendiği için fena halde bozulmuştu . 
HilA olduğu yerde duralıyordu. Mu-

rad, bir rUyaya dalm15 gibi, bulundu
ğu muhitle, gene alA.kasmı kesmişti. 

Hızmetginin gitmediğini, beheme -
hal cevap almak isted!ğln1 neden son-
ra farkedip dedi ki: · 

- Bir telefon bekl!yorum... Onun 
için kararsızım .. İyisi mf, sen yemeği 
hazırlamli. U\zım olursa lokantada ye
rim... A 1-:lın işte cevabı... W emnun 
musun .:ı.rtık ? .. 

Firdevs, mUphem bir işarette bu
lundu. ''Memnun" olmak? Ne müna
sebet? .. Niçin? .. Bu kUçük bey onun 
elinde doğmuş gibidir. Firdevs altı Be· 

nedir doğrudan doğrJya Muradın 

h ;zmetindc bulunuyor ... Öyle ya: KU
Glik beyin annesi Blell altı sene olma
dı m1 ? .. Zavallı ihtiyo.r hanımefendi. 
gözlerini ebediyycn yumacağı gün, o
nu bir aralık yalnız bulmuş: 

kadar saplanmıştı, bilyük direklerimiz 
kmlmıtşı. Tel8.şla yukarıya fırladığı

mız zaman güverteyi yangın yer'ine 
çevrilmiŞ bulduk. 

Kaptan hemen dilmene koştu. Ser 
dümen armadan dUşcn direklerle ağır 
yaralannurı, dilmen dolabının dibine ı 
düşmüştü. Zavallı ertesi gUnU öldü. 

Tabiat kuvvctıerile müthiş bir mü
cadeleye b~ladık. İlk iş olarak balta
, " rla armanın artık JUzumsuz kalan 
dökUntUlerini keserek gUverteyi temiz
ledik. Direklerde asılı kalan yelken 
parça.la.nnt, seren kırıklarını böylece 
attıktan sonra sağlam kalan aşağı yel-{ 
kenlerimizl pupasına düzelttik. 1 

Dört saat sUren çetin bir mUcadele
den sonra gene gemiye hakim bir vazi
yete gelmiştik. İngiliz tayfalar fırtına 
esnasında korkudan dışarıya çıkam:.ı.
mı§lardı. Vaziyet biraz düzelir gibi ol
duktan eonra da blu1en korktukların
dan gene ortalarda görünmediler. 

(Devamı uar) 

- Oğlum -sana emanct::-ona b~ ... 
Eve bak... - dememiş miydi? .. 

Muradı, pek yürekten seviyordu. 
Böyle uykusuz kalması, sabah karan- ı 
lığında içkiler içm~i. ona dokunmaz 
mı hiç? ... Bir de memnun olacakmıg!. 
Laf!. 
Ayaklannı !Urerek ylirUdU. Kapı

dan çıkacağı esnada, Muradın, kendi 
kendine: 

- Sant on buçuk ha.. Rezalet! - di
ye s8ylendiğini işitti. 
Ni~anta.~mdan hiçbir haber yok .. 

Halbuki o, bu haberi alabilmek için, 
telef onun ba6ında eaatlerce bekledi; 
sabahı ot ti. Belki yUzilncU defa ola
rak, beyninin içinde binbir şUphe, yek
diğerine zıt blnb!r ihtimal dolaştı .. 

tsmet, sükun içinde. kendi kendini 
dinlemek arzusunu göstermi~ti. Ve 
Murad da bunu gayet tabii bulmuştu. 
Biltün hayatı. maddt, manevi mevcu
diyeti allak bullak olmuş bir kadının 
nefsini murakabede bulundurmasın
dan daha tabii ne olabilirdi? .. E':lasen, 
Paheiyetini öyle kaybetmişti ki blc;are .. 
Tanınmaz bir hale gelmişti.. Buna I 
rağmen, Mw-ad, kendisini görmek isti-

- Bana öyle geldi. 
- Nereye gittiğimizin farkında mı-

sın? 

- Ne bileyim, belki hududa kadar 
gideceğiz. 

- Seyahatimiz o kadar uzun ohru -
yacak. 

- Çatalcaya mı gidiyoruzi 
- Hayır! Ye~Hköye ... 
- Ne olacak orada ... 
- Mi!afirlerimizi oradan trent bin· 

direceğiz. 
Sirkeciden bindirsek o\m3z nııydı? 

- Sence malum olmayan bazı sebep 
lerden dolayı olamazdı 

- öyle olsun, 
Yeis ve nevmididen fena bir halde • 

yim. Herife ters ters cevaplar veriyor. 
fakat bir ıey çakacak diye de korkuyor
dum. Fakat Ben etin de çenesi açıldı: 

- Vakit bulamadığımız için aana va· 
ziyeti anlatamadık. Sirkecide bunları 
trene bindirseydik, belki halkın bir te· 
cavilzünc uğrardık. 

- Halk neredt'n haber alacaktı bun
ların gideceğini? 

- Biz onların her ıeyi haber aldığım 
biliriz. 

Bu ıöz manidardı. TecahUIU arifane
den geldim. O sözUne devam etti: 

- Şimdi gelecek trenin arkuında i· 
kinci mevki bot bir vagon vardır. Vagon 
karanlıktır. Misafirlerimizi ae11iz uda· 
sız oraya bindirip sellmetliyecefiz. Sen 
onların bu vagona yerleıtirilmeslne ne
zaret et ..• 

Şimdiki plik f ıl rikasının yanındaki 

köprUnUn altından geçerek §thire gir • 
dik. Yağmurdan dolayı ıokaklar t enha. 
Ara ııra Fransız askerlerine, Scneıal • 
1ı neferlere tesadUf ediyoruz. Nihayet 
i&ta&yondaki yaprakları dökülmüş bü -
yük ağaçlann altında durduk. Ben ara
badan atlarken Benet seslendi: 

- Tren nerede ise gelecek. Sen mi • 
safirlerimizi çabuk kamyonlardan indir 
ve istasyonda en son vagonun duracağı 
kısımda topla ... 

Otomobilden inince etrafıma seri bir 
göz attım. Burada kimseler yok, Hani 
baskın ... Esat beyin vaadi ne oldu? 
Adamcağız i§ten haberdar de~il yoksa? 
Deli olacağım. Kapiten Benet yüzünU 
pardesüsilnün içine saklamış istasyona 
doğru giderken bağırıyor: 

- Çabuk olunuz, çabuk olunuz. 
Birkaç yolcu acele acele yanımızdan 

geçiyor. Bize bakmıyorlar bile .. istas • 
yonda trenin yanaşmakta olduğunu 
ihtar eden çan sesleri duyuluyor. 

Bagçavuı Raytla kamyonların yanına 
koşuyor, muşamba perdeleri kaldırıyo-
ruz. Ben: · 

- Haydi çabuk ininiz, tren geliyor. 
diye sesleniyorum. 

yeccğinden enifıldi~Fakat ah§u Mali 
ke teyze yok mu? .. SUIUk gibi yapış· 
mıştı, kadıncağızı bir tUrlU rahat bı
rakmıyordu ki .. 

Dlin, salonda, teyzenin "Geceyi bu
rada geçireceğiz!., Biz akrabayız! Se· 
n1 nasıl yalnız bırakırız!,, dediğini 
işitrnemigı miydi? 

Şüphesiz, oradalar.. Ayrılmıyorlar 
İsmetin yanından... Onu biraz yalnız 

bırakmıyorlar.. Nefes aldırmıyorlar. 
ona ... Ve böylelikle, sayılı gUı.el gUn

lerin heba olmasına, boşuna geçmesine 
sebebiyet veriyorlar .. Murad. kudunı· 
yor, kilplere biniyor... Katil olacak ... 
Ama ne fayda?.. lştc, ismetin lstan· 
bula geldiğ'nin ikinci gl\nU.. Faka• 
Murad onu sade Uç dCSrt saat ıörebil
di.. 

Yok, hayır, yok .. Giyinmesini ikmaJ 
edecek.. Sokağa fırlayacak .. Bir türlU 
hazırlanamayan banyo da, yerinde 

dursun her tıeY de .. İstem~ .. Hfcbirlr.E' 
hacet yok.. On birde sokakta olmalı .. 
Doğru Nişantaş .. Kim ne derse desin, 
kiminle karşılaşmak ihtimali olursa 
olsun, oraya girecek.. Hlzmetçfsile 

Mahut keratalar ellerinde ·ret 
paketleri ile kamyonlardan ~1'rı 
atlıyorlar. Onlara toplanacJ bil 
gösteriyorum. Kapiten :Bene~f. 
cın altına çekilmiş bizi seyr tıldı' 
rif bu işi muvaffakiyetle d 
sevinç içinde .. Hakkı da ~o! rJ 
çak herifler kimi pardcsiil~· 
desüsüz y:ılnız ceketle eııerı, 
lu istasyona doğru koşuyorla!· ~ 

Kamyonda kalan ıon adaJll el" 
atlam•ştt ki Bakırköy tarafıll ; 
motifin fenerleri göründü. v;, 
meden ekspres korkunç lı 
istasyona geldi. ~ 

istasyondaki Fransız katı 
1anının bu sevkiyat hal;kında 
talimat aldığı anlatıhyordU· -•d 

tasyonda mutat olarak bUl\JP" 
ma miktarı arttırıldığı gibi 
de fazlalaştmlmııtı. Kafir Jd 
ıeyi o kadar iyi hazırJamıttı 

1 parmağını bile kıpırdatmal• 
mUyor, bizim çalıımamı.ıı 

ıeyrcdiyordu. 

Ben artık Eıat beyden fal" 
mi keımittim. Ara sıra kendi 

- Polis mildUrU tehir içiıldl 
sele çıkmasını doğru bulrn• 'Jfll. 
ki tren Yeıilköyden ayrıldı 
hAU arazide trene tbrru.1 e 
diye dilıilnilyordum ama buıı' ~ 
de inanmıyordum. Tren iata•f'J 11 
du. Hakikaten kapiten Bene~ ;r 

ği gibi katarın arkasına b~ 
bağlanmııtı. Hemen bizim 
Jerf bıt vııona doldurmağ• n 
Herifler, telitla yerleımete ı: 
Aralarındıı bir müddet de yel J 
ıası oldu. Tabii biz JJin bu t• { 
aldınJ etmiyorduk. Herlle& .S6' 
dikten sonra, ben alay olsuıı 
çavuı Rayta sordum: # 

- Rayt, ıunları bir kere 
lım mı? 

N . . - ende - eresını sayacagız m .• ·aı)' 
Onlann yüzünden çekmedıgı 
madı. 

1 'b Hakikaten çavuı sucuk i 1 

tr. Bu sırada Benet vagonU11 

yaklaşarak bize seslendi 

- Tamam mı? 
-Tamam. 
- Kaç kişi oldular? 
Ben atıldım. 
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- Orada saydık arr.a, bur• 

dık. 

- Burada da sayınız. 
Biz tekrar içed gırd'Jı, 

Rayt müthlt sinirliydi: ~ 
- Domuz çobanı mıyız 1 ;;,ı 

yiz anlayamadık? Ak!}ama .J 

muz sayıyoruz. ~,. ıı 

([)e1)" lı. 

bile-konu~bllse, yine de 
Yine .ae elverir .. 

" "' ~ d 
- Hanımefendi geldi .. ttb 

çıkacaksınız? .• 
.tnt·· Murad, hamamdan fırlır 

mel vücudundan sular akl~~ 
efsaneler"ndeki ilahlara be~ 

Hemen ~imdi gldfY0."1'' 
tJI" na .. Sakın kapanma!!m.. eJ<fl 

d ,. 
1 

- Fakat efendim.. 1'•1 geıd 
Hanımefendi kendi bizıllt ot 

kür.ilk salonda bekl'yor. ~ '' 
Firdevs, bumuzu tuttU· t~j, rj 

lak vUcudunu aardı .. Hiııt1e .,, 

sinin asabiyetinden yapac3fııc , 
leri şaşırıyordu. Bu ş~J<ftl • 

t"(llJ• 
radın asabiyetini artırıY0 f ~ 

~o ç 
- Haydi, çabuk! ıJytJ. b~ k 

T...eyllk renkli rop dö şıı.fl'l j 
Rugan terliklerimi de.. l'J . 

Ah, ne derneğe banY0Y' ~ .;r l 
Hani ~irmiyecekti, kcşl<e 1 I 
tutsaydı.. (~ 
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2 

· Q •met Ferı]{Ö\ 
- ~ake ArnaYut. 

caat etsinler_ 
Yukarıki ilan Jngilterenin en cid

di gazetesi "Tim es,, de görülmü~tür. 
Bittabi büyük alaka uyandırdı. Fa
kat ayni zamanda peri hikayelerine 
de bir son çekiliyordu. Yirminci 
asrın yepyeni adamları elinden niha
yet periler bile kurtulamamıştı. 
Tasan·ur ediniz: Senelerce ayak tı
kırdıları işidilmiş ''e iizerinde muhav
yel gölgeler dolaşmış bir e,i, oturmak 
ic;in en muvafık Yer bulm·orlar. vardır ki, maddi 1.ararla neticelen.! 

Hatta o evin "p~rili., ol~nsı, daha diği iddia edilir. 
çok işe yarıyor. Reklam oluyor. re. Meseltl Km·eretaro isimli bir 
rileri ticaret metai gibi kullananlat Meksika şehrinde bir taş bina vardır. 

rabaş :Fah;ettin cami sokak 8. 
• .y. • devrindeyiz". Bu taş binada, bir vakitler çok şöhret 

KART POSTAL KAZANANLAR Birkaç sene en-el lngiliz gazetele salmış bir çete reisi olan 'Kolonel,, 
6o _Nezih 1lkcsen Pertevniyal li. rinde "perili e,·,. arandığını bildiren Marron otururdu. Çete reisi ölelı 

sesi 
313

. 
67 

_Halil lbrahim Vefa Jise. bir mm daha görü11T1iiştü. çok olmuştur. Fakat ölümünden son 
si 398. 6S - Bedia Balat Lonca ebe .so. llfm Yeren adamın lıir Amerikalı ra, ev ve içerisindeki eşya, Yaldemor. 
kak 

6
. 

69 
_Selami Bengi Vefa lisesi olduğu s()yleniyordu. Ye şüphesiz ro isimli bir aile tarafından satın alın 

667. 
70 

_ l'ank Zürgan lstanbul lise. istediğini aldı. mıştır. E'i güzelce tanzim ettiler. 
si 1315 71 - Sam.sun l\l:ılatya 15. 72 Bu vaziyetlerde periler, emlakin ye aralarında pek kıymetli tablolar dtı 
_ Se~iha Zengin Beyoğlu 5 inci no. kıymetini arttırmaktadır. Halbuk: bulunan resimleri tekrar duvarlara 

terde. 73 _ Suha 29 uncu okul 'i7. 74 periden, perili e\•lerden ne kadar çok astılar. 
- Cemil Üsküdar 'Bülhüldere Kö.c:;ed, korkanlar olmuştur. Yakın zaman- Fnkat bir sabah bu resimleri yer. 
yı sokak 11. 75 - Halil özgenol Orta. Iarda bir kadın, Jngilterede polis Jerindl'n koparılmış. adeta bı~.akln 
köy muallim Naci r.addesi 39. 76 - Sn mahkemesine müracaat ederek. otur- ) ırtılmış gibi perişan bir halde buldu 

ime lnönü kız orta okulu 6. 77 - Ner. makta olduğu e'·in kirasını vermek is. lar. 
min ';:artal 23-t. 7 - Orhan özvu Ak temediğini ~öylemiştir. Çünkü bu e. Hizmetçilerin böyle bir şeyi yap. mıyacak kadar namuskiır ve terbiye. 

Sara
,. Ay, .. ldız ap 79 - Tevzi Er.,,rn Yin "perili oldug· u,, anlasılmıs '·ol. ~ .1• • ~ ~ ~ " Ji oldukları biliniyordu. Kapılar Vt-

Emniyet 2 inci şube k•sım l. 80 - Me. culnrın birer, ikişer gece kaldığı ko. pencereler de sıkı sıkı kapalı olduğu. 
te A\•ni Sözen Taksim Amac:;ya ap. S. nak haline getirdiği bu eve şimdi na göre hariçten kimse girmemişti. 
81 - Tantazi Kurtuluş kuyular ba)ı kimse gelmiyor. "Perili olması,, riva. Resimlerden yüzüne bakılabile. 
ı:;. 82- M, Ali Puma 54 üncü okul 239 yet olunması işine ket vurmuştur. cekler yeniden asıldı. Ve göz altına 
83 - Mehpare Aksarny Laleli. S4 - Her şeye rağmen lngilterede böy. konuldu. Fakat birkaç gün sonra bu 

ı·~ 1 rı.s· to KurtuJuıız Bozkurt caddes· 221 le "Perili olmakla,, tanınmrıız birro!c ~ '$ • • ' :." :ı resimlerin meçhul bir el tarafındar. 
s:>- Burhan Sezer Jstanbul lisesi 1761 evler ''ardır. Bazıları o kadar peril; tekrar yılhlarak al aşağı edildiği gö. 
86 _ Bedrünnisa üskildarl2 87 Melfı sayılır ki sahipleri kiraya vermek ce rüldü. 
hat DPmir lstanbul kız lisesi Sl<). & saretindc hile bulıınnmazlar. Kilitli 
- :Mü,·eddet Kınay 4 üncü Vakıf han ,.e m'l_trük bir halde kalırlar. Bu suretle kaybolan para hayli 

1ngilız sanatkarı Vilyam Blek'in bir 
vnkasını anlatalım. Bu adam 18~7 
senesinde ölmüştür. Fnkat hayatında 
iken yaptığı resimlere senelerce en·el 
ölmüş odamları model ittihaz ettiği. 

ni ve bu ölülerin bizzat kendisine poz 
,·erdiklerini söyliyerek arkadaşlarını 

hayret içinde bırakırdı. 
Hayaller ve periler, resam Hlek'e )&. 

ramışlar demek. Ona para kazandır. 
mışlar. Gene l\feksikada, Pişako isim. 
1i ehram biçiminde bir dağ vardır. Bu 
dağ mağaralarla doll!dur. Bu mağara. 
larda vaktiyle birçok haydutlar ba • 
rındığı için bu dağ da meşhur olmuş. 

tur. Son zamanlarda ölen Juanilrn 
i.-.imli bir ihtiyar Meksikalı, bu dağrn 
magaralarından birinde hazine :>aklı 
olduğunu ,.e bu hazineyi ~ki silah. 
şörlerden birinin hayaleti kend1sine 
gösterdiğini söylüyor. 

Onun tarifine göre, şimdi hayale. 
ti görünen silahşöre, ihtiyar l\fek~ika • 
h iyilik yapmış, ona yiyecek nrmişti. 

Çok geçmeden öldürüldü. Fakat ha. 
yatında yaptığı iyiliği unutmadığı 
için birkaç gün sonra belirerek ihtiyaT 
Meksikalıyı bulmuş ve ona gizli bir 
hazinenin knpısım göstermiş.. 

işte seciye sahibi bir hayalet 
daha.!.. ıısma kat cemiyetlerde. 9 - . khli.s rcrill ev Yakr.larından bazıları yekllnu tutuyordu. 

Beya.zit Taş odalar sokak 17/1. 90 - ============== Resimlerden bahsederken meşhur Hati«T~Edirn~a~Aaç~meK~ ~ul~nıf~UO-NWmE.~~r~i~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
penekçi imam sokak 13. 91 - Hayri sokak 41.131- Cemil Umut Hdali. ·----- 1Şt8 sonbahar 
Şişli tramvay depo.c;unda hiletçi 33 '. ahmer caddesi 1. 132 - Nevbar Pan Akşam serinliğine karşı kendinizi muhafaza ebnek için bir 

Elektrik Radyatörü 
2 - Orhan Se,encan lstanbul liscsı gnltı lisesi 412. 133 - Edip Bilener 

3 4. 93 - Yedin Samatya Yalıboyu 9. G!'ziosman paşa orta okula 4-0. 134 -
!H - Neriman Saraçhnnebaşı Serezli Suna Selek Beşiktaş Abbasağa sokak 
sokak 4. 95 - Öktan 'J'urgo Şf': •. de 3. 133 - Fntmn Yarer Samatya Alya 
haşı Kemal pasa caddesi 2. 96 - C::iızan nak sokak 20.136 - M. Ayrol Tdatepe 
U:iru Beyoğlu 29 uncu okul 214. ~ 7 - muhribinde bölük 3 de Tirebolulu. 137 
Niyaz Karagümrülc 50. 98 - Nih~.t O Tayyar Şençelebi Kadıköy Rıza paşa 
zün Samatya A~ah:ımnmı raddc.-:;i 17R çeşme cadde.5i 49. 138 - Mehpare Ben 
99 _ Jlikml't Csldid:•r Bürhali r:taha• gi lstanbul kız lisesi 1599. 139 - Zeki 
lesi zenciler sokak ı. 100 - Perihan Olma~· Vefa lisesi 393. 140 - Kazım 
.\ltınel. 101 - Semine Tevzı Be Hızal 13 ünrü okul 528. Ul- Halil lb 
siktas Türkali köprü solcnk 3. 102 - Tahim Salihpa,a caddesi 16. 142-

sa.tm alınız o size nezle ve gripten korunmak 
harareti derhal verir 

için icabeden ihtiyat 

SA TiE' de 
Ac:;arh<!le Şişli T<'rnkl·i li:;esi 3il. 10: 

- Saim Barlns Haydarpaşa Jise~ı 95i.. 
101 - Güner Cinman lfarngümrük kü 
çük de~irmen sokak 13. ıo:; - Ali nur. 
hanettin çar~ıkapı medrese sokak 4. 
106 - Ayten ('sküdar Bağlarbaşı ~e 
taret soka!;: l:i. lOi - Aysel Nedim 
Akkuzu Bevoğlu l\fahmu~nğa yokuşu. 
101- Samiye Gedikpa~a Esir Kemal 
cami soka!< 12. 109 - Esin Ankara ad. 
Hye sarayı yanında kadırı herh2ri Nt• 
cati kızr. 110- Berhi:ı: Göknil Kun:ka. 
pı l{uiluk solmk 29. 111 - Cahit Per_ 
tevnial Ji.ı;;esi 3-10. 112 - Jak Stbah 
~en Jorj lise.ı i sınıf 8. 113- Azime 
Aytaç l'iişantaşı kız ortn okul 969. lı.t 
- Sabahat lstanbul kız lisesi 195. 11:'i 

Tanser Liileburgaz muhabere subayı ~--·· 
ivni kızı. 143 - Uulfu i İstanbul li.~i " 

• veres1ye satılmaktadır • 
2:>1. 144 - Sclftmettin 'n inci okul 44 
14:>-Sc,·im AkdÖI Beşiktaş Köviçial. Hukuk Faku·· ıtes·ı 
tıntaş sokak Jt. 146 - Anjel Kinşan 
Molla Aşkı demirci sokak 15. 147 - iktisat ve içtimaiyat Eosll lUsD 
Isa tramvay şirketi ,·atman 7'.?:1. 148 -
Salim Adsan Şi;hanc karakolu Okçu DlrektUrlUğUoden : 
Musa caddesi 2 3. 149 A. Feyyaz Tav. Enstitümüzün 1935/ 1936 ders yılına mahsus yazılı imtihanı 
ı:;antaşı karakol 20. ı:ıo - Nuri Gelen. 17 /XI/1936 Salı günü saat 9 da yapılacaktır. Alakadar talebenin 
bevl orta okul 70:i. l:ll - Halime Edir. imtihan için kaydedilmek üzere seminer sertifikalarile birlikte 
nekap· Sarm~şık caddesi 42· 152 - Nu 3/Xl/936 tarhine kadar Enstitü Direktörlügwüne ba•vurmaları ı'laAn 
ri Ge1enhevi orta okulu 705. 153 _ -s olunur. (2381) 
Gündüz Liileburgaz muhabere subayı _ 

- Cema 1 Karagümrük 50. llG - Şa. 

Avni oğlu. 

Okuyueularımıza 
llnllettı~nlz bUınecf'lrrl U>nılz bir klğı. 

da ve okunaklı bir ~kUde YD.rnanız IAzım. 
dır. Bundan 80nra plı kAğıtlarda bUmece 
gönderenlerin hakları ııayılııııyııcaktır. kir Turgut lzmir sahil sıhhiye memu. 

ru Raif oğlu 117 - l\1. Erol Ka.c:;ımpa. 
şa Bahriye raddesi 71. 118 - M. Or. :;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::mnmı::ı:aas 
han Gürkan J>avutpaşa orta .. okul :i.17 n K u·. ç Ü k 1 
119 - Ncclfı l~ansu J.Jakırkoy birinci :; ı 
o.imi. ı O, 120 - Zeld Mıs'.~lıoğlu !şık:: Okuyucularımıza Ü 
lLc;esı 101. 121 - Orhan Gonenç Eren. ıl ç k f da bilmeceyi h ıı d S k" I d . ,,, 

1
.,., c- • ocu say amız a e C"·· 

oy stasyon cad esı ..... -- - ;ıadıye • k h d' kazananlara H 
n 'k h 11 . k" .. re e ıye ·ı eşı · taş Türkali ma a esı opru so- :i h i: 
kak 7. 12.1 _ Todori Teodoridis Edir !!Hediyeler er haftan 
nekapı Nester ~ol<ak 52. 124 - Osman Ü Cumartesi gilnleri Ü 
Şem · Fala~· Balnrköy Zeytinlik Ömer ı: Ü 
.. 'acisokak 100. 12:>-Cemal Ortaköy1U UğledeD sonra 5i 
dfte imaml:ır ~okak 123. 126 - Adil ii verilmek tedlr H 
Dağycli Sirkeci palas :l. 127 - Tuğ. § B k il arnanlarda mü !! 

ı C'.' ro "d" . •• aş a g n ve z racaat •• 
ru ~uner ı>n lıkesir ~rhhat mu uril oğ :: dil . · · ederiz ı·: 
1 • • . ı= e memesını nca · ı 
u. 12 - Bckır Ömer lR ıncı okul sı. :: _.--· .. -· U .... ·-············"==····- .:g; ... -..w nıf 2. 129 - Münevver Fatih 13 üncü - • ..... -

. . ~ . . 

lstanbul .. Belediyesi . · İİaıiıa/I 
~ .. . , . . 

Aygır deposu hayvanatı içın ıazım oıan ov,vvv •• . ., u_y .... 2 } u

laf açık eksiltmeye konulmuştur. Bir kilo yulafa beş buçuk kurut 
fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görü
lebilir. istekliler 2490 N. lı kanun da yazılı vesika ve 206 lira 25 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (Bir gün evveli
ne kadar ilk teminatın yatırılması daha muvafık olacağı) 3 11 936 
salı ıünü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (1) "2232" 

Senelik muhammen kirası ıo 1ira olan Kapahçarşıda Gelincik 
sokağında 21 N. lı dükkan teslim tarihinden itibaren 937 veya 938 • 
939 seneleri mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttır
maya konulmuştur. Şartnaı,nesi levazım müdürlüğünde görül bT 
istekliler 150 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be ıbır. 
( b

• .. 1. k d 'lk • • era er 
~r gun evve me a .. a~. 1 temınntın yatırılması daha muvafık ola-

cagı) 3-11-936 Salı gunu saat 14 de daimi encünıende b 1 1 
dırlar. (1) "2255': u unma •· 
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R ADl"O 

18,30 çay saaU, dans mwılkl, 1.9,30 spor 
mllsahabelerl, Eşref Şefik t.ara.fmdtuı, 20,00 
Rifat ve arkadS§lnn tarafından Türk musikL 
si ve halk prkılan, 20,30 Türk musiki heye. 
ti taratmdtuı klflsik eserler, 21,30 Ajana ha. 
'Mrleri, 23,00 son. 

Viyana: 
18,15 etrUsklcr ve dilleri diğer bir konuşma, 

18,40 şarlalar, 19,15 Uya.tro konu~ması. fen. 
n1 haberler, 19,35 konuşma. 20,05 saat, ha. 
herler, hava raporu, 20,35 musiki ve ga.n, 22 
edebt yaym, 22,15 piyes, 23,25 haberler, bava 
raporu, 23,45 gramofon, 24,25 konuşma, 24,40 
dans mu.siklBi. 
BERLİN: 
18,35 konu~. 19,03 kan.ser, 20,05 konuş. 

rn:ı, 20,20 piyano muslkl, 20,50 günUn akisle
ri, haberler, 21,15 dans havaları, 23,05 hava 
rnporu, havadis, spor, 23,35 dans muslk181. 

LO?-."DRA: 
18,35 od:ı muslkt, 19,20 çocuklarm zamanı, 

20,05 daruı musikisi, havadis, ~ı.35 oda. mu. 
&ikisi, 22,05 orkestra kon5erl, 22,50 karı§ık 
yııym, 23,35 karl§ık ynym havadis, 24,SO 
d:uıB muslldsl, 1,35 havadis: J,45 gramofon. 
PARtS (P. T. T.): 

18,35 turizm haberleri, 18,45 halk muslkl
ııl, 19,05 musiki, 20,05 .Org konseri, 20,85 ha. 
vadls, konuşma, 21 55 keman konseri, 22,05 
konuşma, 22,85 ope~omik: Hofmanm hikA. 
yelerl. 

ROMA: 
18,05 hııvadla, mwıUd, 20,10 turizm haber. 

lcri, yabancı dillerde konll§ma, 21,10 havadis, 
konu~. 21,45 opera yayını, istirahat esna. 
f'IIlda ltonu~r. edebiyat, en sonm hava. 
dis ve dans havaları. 

Türkiye Cumhuriyet .Merkez Bankası 
17/10tl936 vaziyet.i 

Kasa.: AKTiF ~ PASıP 

SiNEMALAR 

BEYOCLU 
Altm ııaf1 kilogram 17.083.228 .24.0'28.9'27.15 1 
Bmıkaot. • 10.938.376. -
uıaklık, • • 846.n3.l).31 35.813.838.46 

Sermaye, • , • , • 1 
lbtlyıı.t akce-J • • • • l 

SARAY 
SUMER 

TURK 

MELEK 

lPEK 

SAKARYA 

\"ILDIZ 
SÜMER 
ALKA'ZAB 

TAN 
ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

ASTORYA 

Kadınlar klUbtı 

: Sattıık hayalet ve Ber
l!n ol!mplynUan 

ı Şen gençler ve Kara 
gUJler 
Mazurka (Silvarede): Çap. 
lan genç. 

: LoreJ _ Hardi Hindistanda 
(Türkçe) ve Şcytruılı 

tren 
Mazurka (SUvaredc): Sta
vlsky rezaleU. 
Pomplenin son g1lnlerl 
GlzU vesika 

DWılldekJ l\luhablrler : 

Türk lirası : 
lla.rlı;tekl mutınblrlcr: 

Altın a:ı!ı kilograı t,398,244 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler. 

L. 171.8.53.52 

~ 
6.186.482.301 

52.193.65 
Diğer dövtzJer ve borçlu gill 
ring bakiyeleri , , , , , l. 1 I .886. 119.82 

Bn7.lne taJıvWerl: ı 

knfŞllığt. 158.748.563-
Kanunun 6 ve 8 lnci mad- ı 
delerine tevfikan Hazine tara• 

171.853.52 

18.124.795.77 

Beyaz e:dro ve Eski 

ocrubte edilen evrakı naktlye t 
tmdan vaki tedlyat. ,, 12.064.611- 146.683.952-

zamanlar SenedAı elit.dam: 

Bildlnneı:nl§Ur Hazine bonoıan, " " /L· .462.750.- ' 
1 numaralı hıılk dU,0manı Ticari eeneUer , • • • • • 1,. 24.569.346.04 25.032.G93.04-
~k bandosu ve Kaıı 

E5Jıaro ve TahvUlt cUulıuu: ı 
davası 

{Deruhte edilen evrakı nak-1 
Şcndul ve Dertsiz A ıuyenlD knrvılığı esham vt' L.34.50'l.3S0.23 
arkadaşlar {tahvllAt \Ubaı1 kıymeti~ 
Monte Kristo ve Vah§llcrc B Serbest eShaın ve tahvflAt L. 4.166.411.61 38.668. 791.8 
hücum. 

1 

CU?\IUP..lYET : Blldlrmeml§tlr 
Avunsları 

Altın ve d1,vlz tızcrtne avnne 
TahvflAt Uzcrlne ava.na. 

L 267.100.90 
L.16.377.580.42 16.644.681.32 

FERAH 

ISTANBUL 
: Program bitti ve İkJ 

yUzJU katlı 
Göğnilm sen! fStlyor ve 
Frnnkc§tayn'm nişanlısı 

Gençlik arzusu ve Cana. 

llbııedıı rla r 

Muhtelit 
Yekb 

4.500.000-
7.914.967.20 

293.:>54.976.14 == - =x--

redavWdeki BanknoUar: 
Deruhte edlleo evrakı oakUye 
Ktuıunun 6 ve 8 lnc! madcle
leriı:ıe tevfikan bazlne ta.rat~ 
dan vaki tedlyat, 

Deruhte edilen evrakı nakUye-

~L158.748.56.l

IL. 12.064.611-

baldyesl. .. .. " .. iL 146.683.952-
Karııııgı tamamen altın olarak 
tedavüle UAveten vazedilen L. 19.000.000-

11 Reeskont mukabm Utn·etcn ted. ,. 4.000.000- 169-
1 vazed. 1 1 

Türk Lirası 1'1evduatJ 
Oövh~ FaahhUdatı: 

Alun tabvill kabil d~vfzler 

oıger dövizler ve alacaklı kJ· 
ıır1n1: bnldyelert 

Mubtell1 t 1 , . t 
2.617.3.3 

2'-24.475.848.5f. 

Vekftn 

2 Mart 1933 tarihinden ltll;are.n: 

fJlLAL 
var avı 
Kızıl alev ve 
ceza 

Cürüm ve lakonto haddi l'(lzde IS 1-2 - Altn. UZerine avana yüzde 4 1"2 

ALEMDAR 
lstanbuZ lJçüncü icra Memurlu- ıt&.'1Aurn:Y 

ğunilan: 

Bildirmemiştir 

Maskeler qağı ve 

ordusu 
Ate~ Vuca Clkü Liseıet 

Lise azırlık Sıo 
İpotek cihetinden paraya çevril

mesine karar verilen ve tamamına beş 
bln lira kıymet takdir ediln Erenkö
yünden Göztepede Göztepe mahall~ 

KADIKOY 
BUdlrmemişUr 

: Blldlrmcmfştir. 

HALE 
80RE\'l"A 
ERE~,{Öl' : Bildirmemiştir 

ÜSKUDAR 
: Blldlrmcıntştlr. 

ve sokağında eski 11 numara ile mu
raltkam ve içinde ta§ odaları ve ku- HALE 
yuyu ve harap samanlık ve ahırı ve 

BEŞiKTAŞ 
SUATPARK: Fakir bir dellkantmm hf

ktycai 

su deposu ve tulumbayı ve müsmir ve 
gayri müsmir ağaçlan mevcut ve et
rafı kısmen duvarla muhat ve kısmen 
tarla olan ve 24.000 metre murabbaı 
sahasında bulunan ifraza. tabi ,.e ha-

BAl'..AT 
Mll.J.l : Ye~ titredi ve Pepo 

len tapuca tescil edileyen arazinin ta- _7'_!.!_A_!'_!!_.? 1.- A R 
mamı açık arttırmaya konmuş olu;ı 
24.11.936 tarihine milsadif salı günii 
s t l d n ~ kndıı:r dnlrc.miult 
açık arttırması icra kılınacağı ve art. 
trrma bedeli takdir olunan kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulduğu surette 
mezkur gayri menkul alıcısı üstünde 
bırakılacağı aksi halde son arttıranm 
taahhüdü baki kalmak fuere arttırma 

.$chir1i'yilfrosu 

ıuıu ıııııuıı ıı 

11!;;;!~//l ı 
TEPE BAŞI 

Bu a~am saat 20 de 

BİR KADININ 
HAYATI 

Fnınsız Tlyııtrosund:ı 

saat 20,30 da 
DUDAKLARTN 

Aç karnına bir kahve kaşığı almdıkta 

K.a bı%1li:iı defeder 
Yemeklerden birer s:ıat sonra aımırsa 

HAZWSIZLICI, mide ekşlllk ve yanma. 

ınnnı giderir. Ağızdaki tatsızlık ve ko. 

kuyu izale eder. HOROS markalı ıunba. 

IAjma dikkat. Deposu: MD.zon ve Bottoo 

15 gün t~mdit olunarak 9.12.936 ta- Büyük 
rihine mUsadif çarşamba gtinil 

manyetizör ve 
Pr. Znti Sungur 

ecza deposu, Ycnipostane arka.eı A.§lr Et 
Sok. No. f7. 

illüzyonist ---------------
Beyoğlu Dördüncü Sulh Jıukuk ha. 

saat 14 den 16 ya kadar keza daire- " 
mizde yapılacak; ikinci arttırmasındn 
en çok arttıran uhdesine ihalesi yapı
lacağı cihetle arttırmaya girmek isti
yenler mukadder kıymetin yüzde ye
di buçuğu nisbetindc pey akçesi ve 
ulusal bir bankanın teminat mektub
bunu vermeleri iktiza eder. 

Yalnız pek kısa 

bir zaman için 
büyük bir prog
ramla yeni tem
sillerine başlıyor. 

Cumartesi akşa

mı saat 21 de 
Taksimde M:ıksim 
varyete tiyatro -
sun da.. 

HALK OPERETi 
Pek yakında kış operet. 

terine başlıyor. 
SEYEK 

Büyük operet Uç perde 
Mtlz1lc: Seyfettin ve 
Sezal Asaf 

kimliğinden: Bcyoğlundn Ayazpa~adn 

üçler apartmanının 3 numaralı daire . 
sinde oturmakta iken 10/9/936 tnri . 

hinde ölen Maraş saylavı Mithadın t~ 

rekesine mahkell'emizce el konulmuş. 
tur. Jlan gününden başlamak üzere nla 
cek verecek ve sair suretle alfıkadarla. 
rın bi: ay mirasçıların üç ay içinde Be 
yoğlu Dördüncü Sulhu Hukuk mah. 
kemcsine baş vurmaları müddet;ndc 

ha.~ vurmıyanlar hakkında kanonu 
medeninin 561 ve 569 uncu maddeleri 
hükümleri tatbik edileceği ilan olu. 
nur .• 

6833 

Haklan tapu sicillerile sabit olmı
yan ipotekli alacaklılarla diğer alrlka
darlarm ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarmı ve hususile faiz ve masa
rif e dair olan iddinlarmı ilan tarihin
den itibaren 20 gtin zarfında evrakı 
müsbitelerile birlikte dairemire bil
dirmeleri lazrmdır. Aksi halde hakla
n tapu sicillerile sabit olmıyan ipo
tekli alacaklılar satııı bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar mezkur 
gayri menkulun nefsinden doğan ve 
satıs nihayetine kadar teraküm ede
cek olan vergi ile vakıf icaresi, ve 
tanzifiye ve tenviriyeden mütevellit 
belediye rüsumu ve yüzde iki buçuk 
tellfıliye resmi satış bedelinden istifa 
olunacağı ve 20 senelik evkaf taviz 
bedeli ise alıcıya ait bulunduğu ve da
ha fazla malftmat almak istiyenlerin 
4.11.936 tarihinden itibaren dairemiz. 
de açık ve asılı bulunacak olan arttır
ma şartruımeslni ve 93512731 numara
lı dosyanın da mevcut ve mezkur ma
hallin evsaf ve saha, ve sairesini gös
terir vaziyet ve takdiri kıymet raporu 
ile buna müteallik okuyup öğrenip 
anlıyabilecckleri ilan olunur. 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı (3) 

grup malzeme herbiri ayrı ay:rı ihale edilmek üzere 9./X(./936 Pa

zartesi günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 inci 

işletme komisyonu tarafından açık eksiltme ile satmalmacaktır. Bu 

işe girmek :stiyenlerin hizalarınd a yazılı muvakkat teminatı verme

leri ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince bu işe girmeye manii ka

nuni bulunmadığına dair beyanname ile eksiltme günü saatinde ko

misyonda bulunmaları lfizımdır. 

lst;uıbul Uçiincü icra menuırluğun. 
dan: Rehinle temin edilmiş ve parayn 
çevrilmesine karar verilen bir adet A. 
E. G. marka 3 beygir kuvvetinde mot-Or 
açık nrttırma suretiyle 27/10/936 ta. 
rihine müsadif snh günü saat 13.,.10 da 

Bu işe ait şartnameler komisyonda parasız ofarak dağıtılmakta

dır. 

1 - 1300 kilo nmbalaj sicimi 2150 kilo 1,5 ve 2,5 mi'm lik ln-
giliz sicimi, 500 kilo tarnn.rnış kenevir muhammen bedeli 

ve muvakkat teminatı 371 liradır. 

4S45 lira 

2 - 1350 kilo bakır levha muhammen bedeli 1080 lira ve mu-
fsta:ıbul Belediye mezat mahallinde vakkat teminatı 81 liradır. 
satılacağından istekiilerin mnhal. 
Jinde hazır bulunacak mer.ıuruna mü. 3 - 450 kilo pirinç levha 1,1 1/2, 2 ve '4 m/m lik muhammen 

racnatıan ilan olunur. 5835 1 bedeli 360 lira ve muvakkat teminatı 27 liradır. (2389) 

H . . k . . l . h 1 .. - let ( arıçten sınava gırmc ıstıyen erı azır ar ogrem 
Ülkü) Lisesinin tanınmış ve kudretli öğretmenleri 
ve i§ sahiplerinin itlerine engel olmıyacak saatlerde 
Öğremlere 15 - 10 -- 936 dan itibaren başlanmıştır• 

Istanbul 7 inci icra memurluğu 
Ölü Pell'o uhdesinde olup veresesine intikal edecek ""' 

niyet Sandığına birinci derecede ipotek bulunan ve t 

_lira kıymet takdir .eclilf!n HeyhPliA rlntla İAmP..truıı• ~ndılP 

24 mükerrer yeni 62 No. h sağı 8 parsel hane sol tar•f~ 
arsa arkası 12 parsel arsa önü lsmetpa§a caddeaile ma~ 
safı aşağıda yazılı bahçeli bir kagir evın ıatılmuına 

11 
mittir. Zemin katında: Hari~ten merdivenle inilen çiıoe' 
ridor. (Bu koridorun üzeri birincikattaki cephe tarasadırJ. .,., 
çift kanatlı ahşap kapı ile zemini çimento bir antreye 11 
rada :ki oda bir mutfak bir hela ve arkada kuyusu olall r 
vardır. Birinci katta: Üç ayak merdivenle zemini re111'; 
taras (korkuluğu beton sütunlar arasında parmakhkhd1'j 
nallı kapı ile tulumbayı hav? zemini ;ini bir antre yu_k""' 
merdiven başında bir camekan iki oda bir hela. lkinc:ı J'I 
sofa ikisinde zeminleri çini etrafı demir korkuluklu ba 

dört oda ve bir bela. Üçüncü katta: Burası çatı katı 01~ 
çini bir mutfak mahalli mevcuttur. Umum mesahası 172 
rabbaı olup 98 metre murabbaı Hna zemini, kalanı baM' 

1"1gir bahçeli evin tamamı açık arttırmaya vazedilmiştir· .ıJ, 

Arttırma pe~indir. Arttırmaya i§tirak edecek mü~te~~ ~ 
meli muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya ısı• 
kanın teminat mektubunu hamil olmale.rı icap eder. ·~ 

vergi, tanzifat, tenviriye ve v:ıkıf borçlan borçluya -~ 
tırma ıartnamesi 10 - 11 - 1936 tarihine müsadif sah ti 
de mahalli mahsusuna talik edile.:ektir. Birinci arttırııı-'' 11 
- 1936 tarihine müsadif per,emb~ günü dairemizde 531~ 
ya kadar icra edilecek. birinci nrttmnada bedel, kıY'° • 

menenin o/o 75 ini bulduğu tıı.kcli.-de i!ste bırakılır. • ~ ı'., 
son artbranın teahüdü bnki klllmal< üzere arttırma on tJef 1,. 
temdit edilerek 25 - 12 - 1~36 tarihine müsadif cuOI'. 

t•' ~ 14 ten 16 ya kadar dairede yapı!acnk ikinci artbrına ıae rf 
çok arthranın üstünde bırakılacaktrr. 2004 numaralı ~c:·t~ 
kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları tapll 51~ ~ 
olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alakadaranm ve irtj~ Ş 
hip)erinin hu haklarını ve husu:;ile faiz ve maaarife daır ., 
larını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı JSI~ 
birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde ~ 
pu siciJlerile sabit olmıyanlar satı~ bedclınin payla§111at1~~ 
kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tıınzifiyedeıı 1

; 

Belediye rüsumu ve vnk1f icare:;i bedeli müzayeded~ıı t0,ı.-..J 
20 ser.elik vakıf iaresi taviz bedeli müşteriye aittır· tfl":j 
rnalfu:ıat almnk istiyenlerin 34171 GG numaralı dosyad~. ,,,,. i 
rak ve md1:ı!lcn haciz ve taktliri kıymet raporunu gö:rUP 
iarı ilan olunur, (2388). 
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lllr " 1 :==::::::::' 
tır.11 er rsen b" 

f 
k enı Yttzıe ın kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran hPha olmamış· 
tıaç filo kat rcc ''atnndaşınızı zengin ctmi" hem de yurdunun göklerine bir 

llı ltJ nıış olursu • • ıo • 
{ iti iddia d . n. Bu Yiizlercc zenginden birinin de senın olmayac:ı· J: e ebihr 

j . ' ', . ' . . 

istik 81 ·Lisesi 
t-ıı... Direktörlüğün den : 

2 1 sınıflar i t 
- atiyenı ç n Yatılı yatısız talebe kaydına dcyam edilmektedir 

~·· ere ka • c.Onderilir Yıt Ve kabul §artlarını bildiren tarifname 
Şchı,adeb 1 ~~tl~aşı Polia karakolu arkasında. Telefon 22534 

GUZEL 
Ve -ranın k 

drnın g·· U orku ve endişesi falcı ka -
\ram ctt~~ ndcn kaçmadı. Sözlerine de-

- Sulara 1 llbyor S ;ı ıyor. Genç kız kendisini 
Yor ı' t ular bu kızın vücudunu örtü -. ş e. . . 
atıld ' ııte bır kurtarıcı geldi. Suya 

1
• lCızı k kızı k 

11 
ya aladı, kenara çıkardı. 

\re k 
0

• ~n arasına aldı. Onu seviyor 
cndısın · , 

0 
e nışanlr yapmak istiyor. 

sırada h fif b' tildi ve bi a ır hayret sadası işi· 
llled r adam hemen kalabalık kü -
nin :~n~Yrılarak geriye çekildi. Bahçe
kencli k a ~arafbrına doğru ilerlerken 

cndınc söyleniyordu: 
-Anna 

gene '- , zavallı masum mahluk. Çin-
ıı;arısının b h ••. 

taka İ . . a settıgı kız sen ola -
ın. Yı kecıf tt' s · J7oru b' w e 1• enı ne kadar sevi-
m ılsen s · h' dırn li . ... cnı ne ırden kurtar _ 

Ölli~deapıshaneden de çıkarabilseydim. 
n kurtarabilseydim ... 

Bu ada k 
ğiind b rn ont Adolardı. Kont, bu dü 
bulune ulunrnak istemiyordu. Fakat 

nıayıııı .. b 
tek .. • :r. goze atacağını düşüne -

g.Irnıştı. 

Çingene kansının ·· ı · · çık soz erı, hıç ses 
ar,,adan d' r 

}'tik bir ın ıyen bütün halkta bil -
SÖ•lc . merak uyandı:nııştı. Kimse bu 

.. rı tef · B .. sır edebilecek halde de· 'ldi. 
u sozleri b" .. gı 

tanıa n utun esrar ve manasını 
rncn an k V lıırr ili ca era anlamıştı. Dudak 

· g rtıck i t k k lb' Çın s er en a ı sızlıyordu. 
k~ene karısının bu müthiş falının 

sı ve d l'l fllası ih . avet ı er tarafından anlaşıl-
:nunalrn tıınalind,.en ;ok korkuyordu. 
ti. ış ve acınacak bir hale gelmiş _ 

t'alcı · 
_ S Çın gene gene devam etti; 

hııc aadcte dair kilçlik bir alamet 
Yok. Bu ld .. 1 l ~§ ı e e oy e şey er yazılma -

~r~~a ~ bir yabancı peyda oldu. Şu 
SOcuf k, g6rUyor musun? Ben küçük; 

\r u kanlar içinde görüyorum... 1 
era, ıstırapla titriyerek bağırdı 

PRENSES 

- Yetişir, yetişir... Sen delisin 1 
Haydi git, bizi rahat bırak. Böyle saç
malarla üzlilmeğe vaktimiz yok. 

Vera, sözlerini bitirir bitirmez elini 
şiddetle çekti. Bu eli sıkı sıkı tutmak
ta olan çingene kansı da sarsıntının te
sirile yere yuvarlandı. Fakat hemen aya 
ğa kalkarak tehdit dolu korkunç bir ses 
le Veraya haykırdı: 

- Günün birinde sen de böyle dü
şeceksin. Çocuğunun önünde yatacak
sın ... Boğulup öleceksin.. Elinde işte 
böyle yazılı, anladın mı ? 

Vera, daha fazla dayanamadı, koca -
sına: 

- Haydi, dedi, gidelim, bir gezinti 
yapalım. Bu acuzenin sözleri sinirlerimi 
bozdu. 

Dük, kolunu kar!sına uzattı. Vera 
heyecanından ayakta duracak halde de
ğildi. Bir kısım davetliler de arkaların -
da olduğu halde konuşarak gezinmeğe 
başladılar. 

Bu sırada bahçede gene faaliyet art· 
tı. Ziyaretçiler gittikçe çoğalıyor, çin
geneler ise, yeni gelen bir kafilenin de 
katılması ile çalıp oynamakta devam 
ediyorlardı. 

Çingenelerin arasında bir genç kadı
nın sırtında paçavralara sarılmış kil .. uk 
bir çocuk vardı. Çocuk avazı çıktığı 
kadar ağlıyor, tepiniyor, flkat anası e
hemmiyet bile vermiyordu. 

Nihayet kadın sırtındaki yilkü ind:rip 
çocuğu sarılı olcluğu bezlerden çıkardı 
Anası ;ok esmer olduğu halde çocuk 
gayet beyazdı. Kadınlardan bazıları yarı 
çrplak bulunan çocuğu gö:ünce hayret
le: 

- Ne güzel çocuk! 
Demekten kendilerini alamııdılar. Fev 

kalade esmer bir çingene karısının böyle 
kar gibi bembeyaz bir çocuk doğurmuş 
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SARABINI AL AKTA 
TEREDDüT ETMEYiNiZ. 

FIATI: 7~ Santilitrelik şişesi 55 
Litrelik 100 

Kuruş 

iHTAR: Küçük şişeler · 10, büyük şişeler 15 kuruşa geri alınır. 

• 
RI A 

GÜZEL 

Dük Jorj ile evleniyordu. Yazlık sara
yın bahçesinde gelin ve güvey gelenle
rin tebriklerini kabul ediyorlardı. 

Prenses Vera bir kraliçe gibi giyin· 
mlşti. Elbisesi, tuvaleti ve emsalsiz gU
zelliğiyle herkesin takdirlerini toplu
yordu. Yüzlerce kadın ar.ısında güzel· 
lik itibarile onunla rekabet edebilecek 
bir tane bile mevcut değildi. 

Nihayet, çanlar çalınmağa başladı. 

Nikah merasimi başlıyordu. Dük Jorj 
ve onun kolunda prenses Vera, ç!;ek -
terle donatılmış olan sarayın m:ibedi ö
nünde durdular. Karı kocaya saadet di· 
Jiyen dualar okundu. Gelin ile güveyin 
hemen arkasında duran ihtiyar hüküm· 
darın gözleri yaşarmıştı. Kızının evlen
mesinden çok memnun olduğu gö:ünÜ· 
yordu. 

Dini merasim b:ttikten sonra ak saç
lı bir rahip ellerini açarak uzun bir du
a okudu. Duanın okunması Verayı mü
teessir etmişti. Rengi uçmuş vücudu ha 
fifçe titremeğe başlnmıştı. Herkes şen 

şatır olduğu halde yalnız Vera mahzun 
ve meyus görünüyordu. Bı:şka bir er

keğin kolları aras na atılarak kendisini 
lekelemiş olduğunu düşünüyor, ve do· 
ğurduğu çocuğu adeta gözlerinin önün· 
de görüyormuş gibi oluyordu. 

Bu sırada Dük Jorj, artık karısı olan 
Verayı kolundan tutarak mabetten çı· 

kardı. Sarayın iç salonlarına götürdü. 
Bir müddet sa!C1nbrda dansedıldi. V cra 
kocasile birkaç vals oynadıktan sonra 
bütün teessiirünü unuttu. Çiçek ve la· 
vanta kokularile salonun havası gittik
;e ağırlaş·yordu, bunun için davetliler 
yavaş yavaş s:ılonlan terkedip bahçede
ki ağaçların altına yayıldı'ar. Biraz c;on 
ra gelin ile giivey de oahçeye indiler. 
Bütün sarayın bahçe ve civarı fevkala
de tenvir edilmişti. Ayni zamanda hal-

PRENSE~ 

kın sarayın bahçesine girmesine müsa
ade edilmiş ve büyilk demir parmaklık
lı kapılar arkalarına kadar açılmıştı. 

Bah;ede her sınıf halk toplanmış, gU 
itiyor, oynuyordu. Bu arada bir suru 
çingene de sarayın bahçesine yerleşmiş
ti. Davetliler, kadınlı erkekli bu çinge
ne kafilesini seyretmek için onların bu
lunduğu tarafa toplanmağa başlamış

tı, Nihayet gelin ve gUvey de o tarafa 
gittiler. Vera sevınçle haykırdı: 

- Ah işte çingeneler, bizi c~lendirir 
ler. 

Dük Jorj, çingenelere emretti: 
- Haydi bakalım. Kemanlannızı a

hnız d:- güzel bır şeyler çalıp oynayı
nız. 

Bunun Uzerine çingeneler bir yarım 

daire teşkil ederek ahenge başladılar. 

Aralar.ndıı oldukça güzelleri de bulu
nan genç çingene kızları darbuka ve zil 

ler çalarok göbek atıyorlardı. Bütün 
halk başlarına toplandı. Ahenk böyle
ce kah coşarak, kah yavaşlayarak bir 

müddet devam etti. Halk çingenelerin 
yarattıkları bu eğlenceden çok mem
nundu. 

Nihayet kemanlar, darbukalar sustu. 
Çingenelerden bir kaçı seyircilerden 
paıa toplamağa başladı. 

Çingelerin arasında, ak saçlı ihtiyar
lıktan beli iki kat olmuş, elindeki değ
neğine dayanarak yürüyen bir kadın 

çok göze batıyordu, Yüzü buruşuk kıv

rımlarile dolmuş olan bu kadın dı§an 

fırlamış elmacık kemikleri ve çukurlaş
mış siy:ıh. simsiyah gözlerile korkunç 
bir tipti Biraz ileride bir karapcdc o • 
turm:ıkta nlan gelinle gliveyin. ynnlan
na yaklcışu. 

Prenses Vera kendilerine yaklaşan 
bu kad nı görünce ürktü. Kocasının C· 

!inden tuttu ve mırıldanarak: 



Devlet Derniryolları 
Müdürlüğünden: 

Umum 

Miki Afrikada 
haydutlar peşind 
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Ankara Elektrik ıirketi işleri ıefliği atelyesini idare edecek bi
rinci smıf bir elektrikçi ustasına ihtiyaç vardır. 

Maiestik Lokanta ıJ 
Birahanesi Tepebaşı 

IB3eyc<ğjo un tYJ D'il eını e<§!Deınceo n ye Bu it için sanayi mekteb; mezunu olup uzun müddet müstakilen 
atelye idare etmiş bulunanlar tercih edilecek ve kendisine 1 ro lira 
mn muadili 42,70 Kr. saat gündelik verilecektir. Taliplerin deneme 
leri yapılmak üzere, vesikalarile birlikte Ankarada cer daire&ine 
fstanbulda Haydarpafa İfletme müdürlüğüne müracaatları (1419) 
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Majestik Müdiriyeti sayın Müşterilerınden gördüğü rağbetten ces 
rak bir yenilik yapmağı düşUnmüş Sahibinin Sesi kıymetli artistl 
BAYAN F!KR!YE ŞAKRAK SES'i bu akşamdan itibaren h 
sahnesinde temine muvaffak olmuştur. 

Duble bira bol meze ile 25 kuru,. şı,e Rakılar En,,•• 
mezeler ile verlllr. 

• 
(2294) Bayan Fikriye Şak"1'ak Se.s 

ADEMi iKTiDAR ~ ve B E L G E V Ş E K L i G i N E K A R ŞI 

YAVUZ IE!IN 
TEllZI HORMOBiN 

iyi giyinenlerin terzisidir , __ _ 
Tabtetlerı Her eczanede arayanız 

Di3 Doktoru Veni kışlık modeller ve kumaşlar 
dal mi yeni ilk n:D lb> e '1'lt t01 o çe ır 

SATILIK ATI'AR DÜKKANI 
Topkapıda tramvay caddesi 48 nu

maralı attar dükkanı devren satılık
tır. üstünde bir odası ve arkada bah· 
çesl vardır. Kirası 8 liradır. İstiyen
lerin dükkana müracaatları. (5788) 

Dans Dersıerl 
ve münferiden (asri dan' 
Beyoğlu, Karıman karşısın 
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- Ne çirkin ve korkunç bir kadı . 

dedi. Aman yüzünü görmiyeyim. Bura· 
dan gidelim. Çok korkunç, iğrenç bir 

ICY··· 
Fakat çingene kansı bu halin farkına 

varmıştı. Kaçmalarına mani olmak için 
önlerine doğru ilerledi. Ve iyice yakla
ıarak: 

- Mes'ut olun kumrular, dedi. İzin 
verirseniz size bir çok şeylerden bahse
deyim. Bana ihtiyar Debura derler. is
tikbali keşfederim. Uzakları, çok uzak
ları görürüm. 

Vera, falcı kadına nefret ve korku ile 
bakıyordu. Halbuki Dük Jorj kadının 

bu sözlerinden hoşlanmıştı. Ona sor -
du: 

- Bu marifeti kimden öğrendin? 
Falcı kadın hemen cevap verdi: 
- Ölen ihtiyar anamdan. Anam impa 

ratorlara, krallara prenslere dair birçok 
hıldiyeler anlatırdı. Onların başlarına 

gelecek iyi ve fena hadiseleri evvelden 
h ıber verirdi. Bana gelince, anam ka • 
dar olmamakla beraber, pek çok şey
ler bilirim. Aq bilseniz .. Ben neler bili· 
rim. neler ... 

Dük gülmeğe başlamıştı. Bunu gö -
ren Debura sözlerine devam etti: 

- Söylediklerime gülüyorsun, öyle 
mi? Zannediyorsun ki ihtiyar De bura 
yalan söyliiyor ve sizi aldatıyor. Fakat 
aldanıyorsunuz. Bunu da anlamak is -
terseniz sağ elinizi veriniz. Bakın size 
ne haberler verebilirim. Gelecekten. 
is•erscniz geçmişten de haberler vere· 
yi:n.? 

Dükil'l hayreti gittıkçe artıyordu. 
Müsterih bir tavırla sağ elini ihtiyar 
kad~na uzattı. Kadın Dükün avucund;ı 
ki çizgilere cl'kktle bakrnıığa ba"ladr 
Bunu görenler, çingene kansının neler 
,öyliyeceğini işitmek için oraya toplan-

..ıağa başladılar. Biran içinde gelinle 
güveyin etrafında bir küme toplandı. 

Bu kiline yeni katılanlarla gittikçe bü
yüyordu. ihtiyar çingene karısı Dükün 
elini bir müddet muayene ettikten son
ra yüzünü buruşturdu. Hiç de hoş gö
rünmiyen bir tavırla anlatmağa başla -
dı: 

- Zavallı delıkanlı l Elinde iyiliee 
dair hiçbir şey yazılmamış .. Doğduğun 
zaman yükselmiş olan rJdızın gittikçe 
alçalmaktadır. Aşk ve sevdada saadet 
arıyorsun. Fakat bulamıyacaksın. Ar
manız üı:erinde daha şimdiden hasıl ol· 
muş bir leke var. Ne kadar belirsiz ve 
karanlık bir kalb .. Yılan gibi zehirli, 
faakt gayet güzel bir kadın ... Bu kadın 
senin vücuduna sarılıyor . Halbuki bu 

kadın senden evvel başka biri tarafın -
dan sarılmış. Bu kadın seni bir uçuru
ma düşürecektir. Dikkat et. İhtiyatlı ha 
reket ederek kendini bu yılandan mu
hafazaya çalış. Çünkü o, daima senin 
yakınındadır. Ondan kurtulmağa gay • 
ret et. Yoksa vay başına gelecekler ı.. 

Bu sözlerd::n sonra ihtiyar çingene 
Dükün elini bıraktı. Dük çingenenin 
sözlerine gayriihtiyari güldü. Halbuki 
Vera çingenenin bazı sözlerinden b:ıl
mumu gibi sararmağa başlamış tı. Hele 
bunltmn içinde birkaç kelime hançer 
gibi kalbine saplanmış tı. 

İhtiyar falcı De bura bu defa da Ve
r aya dönerek: 

- Güzellerin güzeli, kadınların en 
bo:ıhfr·an, .. imdi de sen elini uzat !:>a
kayım. 

Vera, kork4 ve üzüntü ile elini ver
mekten çekindi. Dük işe karıştı: 

- Niçin el!ni verm 'yorsun fevg:ıim? 
H avdi sen de ı::lini uzat dl'! h~hs·n . 

Vera, ıstırapla mırıldandı. 

- Bunlar inanılacak şeyler değil. 

Budalalıktan ve delilikten ibaret.. ı 
ihtiyar falcı atıldı: 

- Kat'iyyen kabul etmem. Sözlerim 
birer hakikattir. Ben bu ilmi, bu hüneri 
ecdadımdan aldım. Bu hünerin doğru • 
luğu binlerce senedenberi tecrübe e • 
dilmiştir. 

Vera, kalkıp çingene kansına arkası· 
nı dönmek istedi. Fakat Dükün rica ve 
ısrarı üzerine ihtiyar falcıya elbi u -
zatmağa mecbur oldu. 

Debura, dikkatle bu eli muayene et· 
ti. Sonra merak ve ıstırapla karşısın· 

daki kadına baktı. 
Dük sordu: 
-:- Söyle bakalım, ihtiyar .. Zevcemin 

elinde neler keşfettin. Zannedersem hep 
iyi şeyler buldun. 

De bura, ba~ını sallıyarak: 
1 

- Hayır muhterem prensim. Bu kü
~ük ve güzel elde iyiye ve iyiliğe dair 
l:içbir çizgi göremedim. 

Çingene karısının bu sözlerini şakaya 
gct.rmek ve böyle şeylere inanmak doğ 
rı.: o!amıyacağını göstermek emeliyle 
Vera, zorla gülmek istedi. Çingene ka
rısı ise, kara parmakları arasında tuttu· 
ğu beyaz ve yumuşak elin avucunu 
tekrar muayene ettikten sonra ciddi bir 
tavırla: 

- Hatlar, dedi, öteye beriye doğru 
dağınık. Hayatında karanlık lıir nokta 
var. Bu seni yaşadığın müdcldçe takip 

edeceği gibi öldükten sonra rla devam 
elccck. Şu küçük ve gayet ır.ce çizgiyi 
görüyor musun? Bu diyor ki sen aşk ve 
scvdnnın zevkini daha evvel tntmışsm .. 
işte şu çizgi de o aşk ,.e sevdanın bir 
d ~ mahsulünü meydana getirmiş oldu· 
ğunu gösteriyor. 

Veranın bütün azası şiddetle titre -
mekte idi. Elini çekmek istedi. Fakatj 

çingene karısı kuru ve iri kemiklı par
makları arasında tuttuğu bu eli bır~ 
madı. Daha kuvevtle sıktı. Spnra başıııl 
kaldırıp gözlerini V eranın gözlerin' 
dikerek: 

- Doğurmuş olduğun çocuk seııiSI 
hayatında mühim bir rol oynıyacatctır· 

Bu sözleri işitenler gülmeğe başladı• 
lar. Dük, falcı kadının kulağına eğilere• 
alaylı bir tarzda sordu: 

- Bu çocuk kız mı, oğlan mı? 
Falcı Debura, ciddiyetini hiç bozııı'"' 

dan cevap verdi: 
- Kız 1 Fakat bu çocuğun babası seSS 

değilsin. 

Hay Allah cezasını versin. Bu sihir -
baz kan kendi çocuğundan bahsediyot"' 
du. Dük J orjla evlenmeden evvel başlı' 
bir adamla sevişmenin mahsulü oıaıı 
ve Annanın başını belaya sokan çocuY 
tan ... Vera, böyle düşündü ve kaile'!' 

kaçmak istedi. Sonra bunun büyük b~ 
ihtiyatsızlık olacağını düşünerek vaı 
geçti. Hem ihtiyar falcı elini bıra_kııı; 
yordu ki. Bir kıskaç kadar kuvveti~ ~· 
makları arasına sıkıştırdığı bu eh 

·ce 
ha yakından tetkik için gözlerine iY' .. 

ı.:.,ıe .. 
yaklaştırmıştı. Falcı birden gene su; 

meğe başladı : ıJif 
- Aman neler görüyorum? Su •. • utS 

sel.... Genç ve kumral bir kız bu sU1 0-
kenarnıda oturmu;.. Kollan arasın ··p 
bir çocuk var. Sallıyor, çocutu öpil 
ok§ıyor. Çimenin üzerine bırakıyor· ·r 

Bu sözler Veranın iliklerine kad~r ;it 
ledi. Gi'ıya o anda başından aşagı 
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kova soğuk su dökülmÜ§tÜ. Kendi ııe 
dine şöyle düşündü: r 
- Bu ihtiyar acuze bütün bunlart ;eti 

sıl keşfediyor. Acaba bu ilim de nere "' 
çıkmış? Hi_ç de duymadık. QcnÇ O-" 
kumral kız dediği Anna... Kucağın 
ki çocuk da benim çocuğum. .• 


