
lngiliz kralı Edvard 
evleniqor mu ? 
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· bDDDr mnsnınınz? 

•• rJ •• goguse 
Almanya 1 

SuÇlYI başkaOaa 1 
ıro ını<dla bUBUYOtr 
Bugiln Londrada toplanıp ispanya· 

ya gidi yardım işini görüşecek olan 
ademi müdahale komitesine, Alman mu 
rahhası Bismarkın vereceği notada 'AI· 
manya aleyhinde yapılmış ittihamlar 
'f'Cd VC\.~ ~. •1-~•••a• :gtDlı h11u.an7a•U n 

Sinek sıhhatınuzın en büyük d•i~nıa
nıdır, Tababet onun birçok hastalıkla
rı, kolera, tifo, şa:ri>on, veba, dıfteri, 
gibi en tehlikeli hastalıkları nak.etU· 
ğini tesbit etmiştir. Ve bu itibaTla her 
ailenin tatlı yapacağı şekere, çocuğu-
nun südüne konan sineği en büyük bir 
düşman telıikki ederek öldürmesini 

emreder. 
Sineğin en çok yaşadığı, ve sevdiği 

yerler kirli çamaşırlar, yemek ba!nşık· 
Jarı, birikmiş kirli sular, uzun müd

( Devamı 6 ıncıda) 

Gelecek sene 

~amuk S>e'lfeır
berU nğn vaır 

Bu seferberliği 
bizzat Başvekili• 

m\z idare 
edecektir 

' 

da diğer bitaraf milletlere yaptıit itti
hamlar zikredilecektir. 

Havas ajansının aldığı habere göre, 
Almanyanın İspanyaya gizli yardım 
işi etrafındaki ittihamlan şu maddeler
de hülasa olunabilir: 

Bu gördüğünüz ~ylerl aaAvı muz Ban· 

mayınız. Bunlar mlkroskop aletindeki 
aitu* a/Jrlelerldir. 

Bqvekiliml.&ln bınirden hareketle.
ri esnasında da işaret ettikleri gibit 
gelecek sene bir pamuk seferberliği a
çılacaktır. Bu pamuk seferberliğine 

(Devanu 6 ıncıda) 

1 - Bir Sovyet gemisi, iki eyltllde 
Barcelonea silah ve mühimmat çıkar- Uer 
mıştır. 

2 - 12 eylGlde Sovyetler, Madrite 711. 1 k ti 
60 tayyare topu, mitralyözler ve süngü 1 Y.J em ıe e e 

Cenup cephesinde asiler Alcerikaya 
giden demiryolunu kontrolları altına 
almışlardır. 

Nasyonallsller llerllyor 
Madrid, 22 (.A. .A.) - Havas ajan

sından: 
General Assensio le general Delga

donun kumandaları altında bulunan 
nasyonalistler, adeta Madridin anahta
rı olan Navalkarnero mevziine gel
mişlerdir. 

(Yazıl.an 6 ıncıda) 

göndermişlerdir. 

3 - 8 eylUlde İspanyol limanlarına 
31 Sovyet tayyaresi çıkanlmıştrr. 

4 - Hakkı olmadığı halde İngiliz 
bayrağını taşıyan Branhili vapuru, 25 
eylGtde Alicanteye 150 ton silah ve 
mühim.mat çıkarmıştır. 

5 - Kuban ismindeki Sovyet vapunı 
Cartagennaya elli tank çıkamuştır. 
Londradaki Sovyet mahafili, Almanya
run ilk Uç ittihamm aarahatten mahnım 
olduğunu ve son üç tanesinin kolaylıkla 
red ve cerh edilebileceğini, çünkü Sov-
yet vapurları evralanın yolunda oldu
ğunu ve bunlann Rusyada olsun is -
panyada olsun yapacaklan tahmil ve 

( Devanu 6 ıncıd~ 

şnşhane ycklYIŞU facnaso 
muhakemesnınıe dün başuando 

Şi§Jıane yoku§'tlNLa ookua gelen tr.amvay kaZlJS1 böyle olm:u§tu 
(Yazın 2 ndtü1J. 

Birkaçgün 

KAMERUNDA . 
BiR 
SEYAHAT 

Gazetemiz, yarm en uzunu bir hafta sllrecek röpor -
tajlara başlıyor. Bu serilerin her biri, salahiyet sahibi mu
harrirler tarafından yerlerinde yaptıklan tetkikler 
üzerine yazılmıştır. 

Her memlekette 
bir kaç gün ... 

Umumi başlığı altında ne§redilecek olan bu yazıları 

bUtUn okuyucularımızın zevkle takip edeceklerinden emi • 
niz. Bu seri yazıların coğrafya öğretmenleri ve talebeler 
tarafından takip edilmeye değer mahiyette bulunduğunu 

işaret etmeyi faydalı buluyoruz.Bu yazılar, her memleke
tin muhtelif balamlardan tetkiki mahsulüdür.Ora halkının 
yaşayıı tarzını, garip inanış ve itikatlanm bu yazılarda 
göreceksiniz. Talebeler için mekteplerinde okuduktan 
derslerin yardımcısı mahiyetindedir. O kadar ki bunlan 
bir ders gibi değil, birer tatlı hikaye telakki edecekler v; 
zevkle okuyacaklardır. 

Kameırun<dla IQ>Dır seyalhlat 
Yaran başllyor. Muhakkak 

okuyunuz 



Hitlercilik, Çarhk siyaseti i 
Karadenizde hortlatabilir mi ? • 

Almanya, Hitlerin hükttmet ba§ına geçmezden evvel yazdığı "Mein Kampf., 
isimli eserin bütUn maddelerini birer birer tatbik ediyor. "Sulh parçalanmaz bir 
hey'eti umumiyedir !,,diye Sovyetler tarafıdan ortaya atılan düstur aleyhinde itti
fak hususunda,Almanya ile İtalya birleşmiı bulunuyorlar.Bunların fikrince,sulh 
yalmz,garpta emniyet altına alınmalıdır. Şarkta Almanya, Akdenizde İtalya, hu-
duttan değiştirmek hususunda !erbestkalmalıdır. 

İtalyanın Habeşistandan sonrakJ limali ne olduğu şimdilik vilzuhla belli de
ğildir; zira Karagömleklilcr, yuttukları kara şikarı hazımla me§guldürler. An
cak, acıkmış Almanyanın i§tihalı gödcriııi ne tarafa çevirdiği, gün gibi ayan be· 

yandır.! Hiçbir haberin, hiçbir nutkun,hiçbir izahın diğerini tekzip etmemesi 
şartile anlaşılıyor ki, Hitlerin tama ettiği yer kendi şark hudutlarıdır: ezcümle 
ve bilhassa Ukranyadrr. Ukranya demek ise, Odesa demektir. Odesa demek, Ka
radeniz demektir. 

öyleyse, böyle bir plan tahakkuk ettiği takdirde, Karndcnlıde Çarlık husu
siyetlerini haiz bir bilyilk haris imparatorluğun zuhuruna şahit olacağz 1 Sıcak 
denizlere kavuımak istiyen Almanyanın, boğazlara karşı noktai nazarı ne olacak

tır? Sovyetler, seleflerinden pek ayn bir şekilde bizimle sulhperver bir komşuluk 
tesisine muvaffak olmuılardır. ömürleri müzdad olsun 1 Fakat, - farzı mu -
hal - Ukranyada halefleri Almanya olursa, şim~limizde Çarlığa benzer bir re
jimin hortladığını görmiyecek miyiz? 

Biz, caaaen, 111tatUko,,nun muhafazasına prensip itibarile taraftarız. Fakat, 
ftalya ve Alrnanyanm mutabık kaldıkları şekilde ''mevcut hudutların değişmesine 
müstenit,, garip bir aulhun(?) tekcvvünUne sırf bu noktai nazardan taraftar ol· 
masak yeri deiil midir? 

Karadenlzde hiçbir emperyalist emel doğmamalıdır! .,.. . 

...... , ............ -... ................... . 
Diktatörler 
Başvek Aletleri 
bırakıyorlar 

Hitler de Başve-
2<Alet:e Göringi 
getirecekmiş 

Hüseyin Faruk TANUR 

Ç<ek<O>SDCVJSlGt 
~aşve~nnn 

Krofta 
1 Çek mUnasebeti-

l
nin Türkiye ile çok 
dostane oldu{lunu 

söylüyor 
Çekoslovakya mebusan meclisind~ 

rnühJm bir içtima olmuş ve Hariciye 
Avruparun faşist diktatörlerindc nazırı Krofta çok ehemmiyet verilen 

başvekaletten çekilmcğe doğru bir te- bir nutuk söylemiştir. 
mayül görülmektedir. İta1yada Musoli- Na:ıır, Çekoslovnkyanın kendi ernni
ninin ba~vck~letten çekilerek yerine yetini temin için tedbirler almak mec
şimdiki hariciye nazın ve Musolininin buriyetinde olduğunu söyledikten son
dam.adı Kont Cianonun başvekil olaca- ra 11 temmuz tarihli Almanya - Avus
ğı hakkındaki haberlerden sonra şimdi turyn itilG.fmın İtalyan ve Alman nü 
de A1man devlet reisi Hitlerlri baave - :ruzıo.nın:n J'lı.TUO\ury•aa ınu'~'aı.ın-uu 
kfiletten çekileceğe! bildiriliyor. hale gelmesi f tlbarlle mesut bir hadise 

Hatırlardadir ki, Alman cumhurreisi teşkil edece&'fnf söylemi§ ve dernışitir 
Mareşal Hindemburgun ölilmUnden son ki: 
ra o sırada başvekil bulunan Hitler rei- "- Fransız _ Leh ittifakının tnze· 
sicumhurlukla hUkOmet reisliği vazi!e - lenmesinin mantıki neticesi, Lehistnn
sini birleştirmiş ve kendisi iş başına geç la Çekoslovakya arasındaki muvakkat 
mişti. Şimdi bu vaziyet değişeceğe ben· gerginliğin zevali olmak Jazım gelir, 

ziyor. )1. Krofta bundan sonra Küçük an-
Belgratta çıkan VTcme gazetesinin tantant ve Balkan misalundan bahlsh• 

Berlin muhabirine göre, yakında Al • demiştir ki: 
manyada çok mühim hadiseler cereyan "-Son Bratislnva kongresi, Y-üçUk 
edecek ve bu arada Hitler cumhurreiıi nntantın her 1,amandan daha kun·etti 
şimdi Alman hava nazın, Prusya ba§ • olduğunu ve KUçük antant devletler: 
vekili ve daha birçok vazifelerin sahibi ara.sında tam bir anlaşma mevcut ol
bulunan general Göring baıvekll ola • duğunu bütün dünyaya i.sbat etmiş· 
caktxr. Bu haber Paristen de teyit edil· t' 

ır. 

mekte ve ayni zamanda Krup fabrikala· Balkan antantına mensup devletler-
" sahibi Krup'un da kabinede mUhim Je de dostane münasebet tcsl5 etmiş 
bir vuife alacağı ilave olunmaktadır. bulunuyoruz. Bilhassa Çekoslomkya 

General G6rlng Alman devlet reisi tle Türkiye, Yugoslavya, Yunanistaıı 
Hitlerin en itimat ettiği, bir arkada§J , .e Romanya arasında mevcut <fostano 
ve Nazi fırl..-asınm en kuvvetli ıahıiye • münasebet cok kunctlenrniştir ... 

~ . 
tidir. Me9hur Krup fabrikaları sahibi -------------::----
ise nazi rejimine en çabuk tntıbak eden lngiliz amele 
!erden ve Alınanyanın yeniden silah • 
)anması işinde mUhim rol alanlarından f 1 rkası 
biri olmuştu. UUkt\metl faaliyete 

Belçika çağırıyor 
l ti l Londra, 23 (A.A.) - Amele fırkası 

Dahili vaz ye n muıı mecusı, dun tapanya i~1eri ne meş 
Yeni kararlarına gul olmak üzere bir toplantı yapmıştır. 

Uydurmaya Ne§redilen bir tebliğde hükumet, ade-
çahşıyor mf müdahale komitesinin bir tahkik ko-

Son günlerde ''erdiği kararlarla misyonu göndermesi için bütün kuvve
dünyanın gözünü kendisine çevirtmi:i tini istimal etmcğe davet olunmaktadır. 
olan Belçika, dahili vaziyetini, yenl Komisyonun tahkikatı neticesi neşre • 
lmra:-larma uydurmaya çalışılmakta- dileccktir. 

dır. -1 -.1.-F==---=-. -=-t ;--1 --=· 
ı\raı mebosan meclisi ve senatoyu ngı iZ 8ŞIS erı 

bu~yın27sindetopla.ntıyaçağıranbir y h diler aleyh-
crnırname ncşrctmlştır. a u 

Önümüzdeki pazar gUnU Dclçfkn tarltOını arttınyor 
faşistlerinin yapmak istediği nüma:ri Londra, 23 (A.A.) -- Faşistlerin 
ge müsaade edilmemiştir . Hampstead'da tertip etmi§ oldukları 
:. Belçika f nşistl~rinhı reisinin Berlin · bir miting esnasında hatip Vilyam 

de üt arlmdaşilc beraber kolunda Na- Joyce Yahudiler aleyhinde söylediği sı
zi alilmeti bulunan bir şoförün otomo- rada bir arbede zuhur etmiş, hatibin 
bilile gezdiklerinin görülmesi Brüksel- sözleri kesilmittir. 

de akisler uyandırmıştır. Polis, hatibin s8zlerini kes~nleri u • 
Belçika kabinesi Lokarnocu de\•lct :zaklantırmı~ ve binanın civnnnda topla

Jer meyanında Belçikaya gönderilen nan ve miting yapanlara karşı has:nane 
memurandoma ''ereceği cembı hazır- hi11!er izhnr eden kimseleri imıbat al • 
lamıştır! tına almıştır. 

.RABER - '.Akşam postası 

ne facias ın 
• a , emesıne mu 

aşlandı 
Kaza, arabadaki kablonun 
kopmasından ileri gelmiş 
Duruşma diğer şuf:ltlerln ifadeleri 
alınmak Uzeı·e başka gllne bırakıldı 

tutı:ınüırın: 

- M/JsytJ ... MiJsylJI .. 
Bağı~'lariy'le seyyah 

arkc:ısınc.ı takıldıkları da 
tırlara Ucive cdiliyordll. 

Biz, buna pek Uıtimal tı 
Fakat, yazıüınların hakikDt . ..il 
dlln Bö::ilne inanılır t.ıo o ,,,.,
ran bir dostumuz tasdik etti. .J. 

Şohrimf.ıi, tomiz tutmak, ~-" 
rtMı:lık yil..."ilnd.en giıfWr. ô~ı 
ridcn, mll8tekreh kokulıt ~: 
dıNp atmak, yerlerine dıf(S 
su:dırmıycıoaklannı yap~ 
rasızlık yU.tllndcn im.Mnaı#Jtf• 

Diln Şi§h.anc yokugundaki tramvay kazasının muha7mmeslno Ağırcczcula ile! ayaklı doüıfan mikrop ".' .u 
ba§l andı dolaşmalarına t?4.!1l mfls011W'~ . 

Geçen sene 29 kişinin yaralanllU18l 
ve üç kf~lnin ölilmlle neticelenen Şiş· 
hane faciasının muhakemesine dUn 
akşam ağır ceza muhakemesinde de
vam ~dilmiştir. 

içeride: 
• Llınnn idareal, blWlo..rıru lhUyarlıktan 

ve hastalıktan, kUçUk bir kısmını da llic111e
rlndek1 bozukluktan dolayı çıkardığı eski 
gtıinrllk hamallarına ıso zar lira lkramlyc 
vermekwdir. 

• Belediye kUı:ük fırınlar yerine büyük 
ekmek fabrika.lan kurmak Jı;in bir talimat e 
nıuno baztrlıyo,rak ehir ı:nccllainc verecek.. 
ur. '* Şehlr p!A.nmm clD.tı projcsini yapmakta 
olan mimar Prost bir buÇUk ay daha ıehrl
m1zde .kııl:ıcıilit.ır. 

• DUn nclll.ycdc yapılan memur ımUhıı.nmo. 
50 klşl girıniDtır. 

• Ke.ra mUftUlUğUııc eski Konyıı ısaylavı 
All Rıza tayin olunm111tur. 

• BrUkselde bulunıı.n lkUııat vck&JeU 
mlls~arı Faik Kurdo~lu Berllne gcçmlııUr. 

• Avusturyn tUtUn rejisi heyeti azalan 
dUn Triycste yoluyla ı:ııemlekeUerlno ı16n 

mUıtcrdlr. 
• ltalya hllkQmotl memlcket1ın1zdekl as • 

kcrl ataşesi Albay Me.nuorlııl dogi§Urmi;, 
ve ytırine GeneralG Bogllanu tayin etmioUr. 

otı 1stnnbulun ikUsadl vıı.zlycUnl ctro.tlle 
teUtlk eden ltomlsyonun hazırladığı rapor 
bitmek u.zcrcdlr. Rapor bugUDlordc vllO.yet 
nıak&mma vorllocel•tlr. 

* Balıkçılar cemlycU idare bcyctının lsU 

fa eden nısfı yerine seçim lkl ı:Un evvel ya_ 
pılacaktı. Fa!at kanunt ısartıar yerine gel -
mcdlğtndcn bU ccmlyetın idare hcycu seçlml 
POnte:rtnln ikinci pazartesi g\111U yapılcıcak.. 
trr. . 

• Aaym 25 inden iUbaroıı ~hr!.mlzdcn 
tayyareler Ankaraya s:ı.at 14,80 da hareket 
edecc.ktır. 

• Belediye 10 scncllk bir yol programı 
yapmaktadll'. şimdiye kadar kannıızuyona 
mrtodlltn para yola sartcdllccokUr. 

• t~do pBI'B§Ut kuleııi yapılması tein 
mUleho.811t4'lar totklkata baŞlamıştır. 

• Memleketimizde tetkUder Yapan Al • 
mo.n pamuk lthalO.t dairesi reis1 Pabst ve 
Bremen tnhrl koruıolosum~ Alınıuıyaya <16n 
mllflcrdlr. 

• Belediye et flynUnrmı ucuzlatmak için 
nakliyat tılorinln truıziml lı'ı.zımgeldlğt zıe • 
ttculno varmıı ve bir proje hl1%1Ttamağa 
b&!Jlamı,tır. 

• İlkmektcp muallimlerinden 100 ka~an 
kıdem zammı görmU§tUr. Liste buctınıerdo 

tebliğ edilecektir. 
• Geçen sene 1000 çocuğa YIU'dmı edebilen 

llk:rnektcp himaye heycUorl alınan tedbirler 
saycatnde 5000 eocuıta yardım odecokUr. 

• BUyUkadada tamamlanmakta olan aart 
halArun ln§aatı bittikten eoı:ıra Takeimde 
1;1lr yeraltı balAaı yapılacal<tır. 

Dışarda: 

Ancak ge~en celselerde taraflar ta ruz, aklımız ermiyor. . .,; 
111nmen ıelmediğfodel\ esasa ıiri~ilme- Bunlar, sandığımız gilli,bfllı 

mikrop yuuaaı olma.sa.Zar mlşti. 
Dün dava ediJenl~rle edenler ta- mizc daha yeni adım atmı§ 

zerinde çok fena bir tesir bf mamen geldiklerinden esas muhakeme 
da ~he bulıınmıyan bı' 

başlamıştır. / '611f'ı,) 
tık olarak dinlenen ,·atm:ın Fahred- aaliyetlerirıe nihayet ı: 

raya mı muhtaçtır. 
din şunları söylemiştir: HaJkJJI 
- Galatasarayda bekliyen enspektö!" --:::-----------. 

Niyaziye Altın bakkalda tramvayın Sovvet: Rusv• 
öndeki arabaya çarptığını söyl2dlm. de~i Ş lkllklSt' 
Muayene etti ve "Araba sağlamdır.,. Lı·tvı·nof 
dedi. Buna rağmen ben ancak kendisi· 

nin de arabaya binmesi şartlle tram- Fransa bOY'OJ 
,·nyı ileriye götürdüm. Altıncı daire eJÇİSI Olarat' 
önünden geçerken o da bozuklufu an· gldecekmif 
ladı ama i~ i~ten geçmişti n onun 
frenlue yapışması para etmedi. Sovyet Rusyadan gelen 

_ A1h., h!>lrt. .. ld• .. ___ • 1 ~f~~ H\Y~u~d~ 
oldutunu anlayınca neden durmadnı tanınmış bir şahsiyet olan 

ileriye gittin? Komiseri Lltvinofun değ 
- Bize tramvay şirketinden bir bildirmektedir. 

emir yar ki arabada bozukluk farket· Moskovado.n BrUkeele veril~ 
sek bile hat amirine haber vermeden berlere göre Litvinof So 
müsaadesini almadan ne olduğumu7. Paris bUyük elçisi Potcmkıni 
yerde durabilir ne de mUşterileri indi- edecektir. Litvinofun en yata' 
rebiliriz. Bu emir gnyet katidir. Altm da.şiarından Çerenofun da 'ıd 
bakknldn bozulan arabayı Galntasara· tevkif edilmiş olduğu bildlt 
ya kadar yürüttüm. Niyzi muayeneden dir. 
sonra "Bozukluk yokt YUrilt araba- HABER: Şehrimizdeki 91'1 • 
yı!,, dedi. Ben de itaata mecbur kal- hafill böyle bir eeyden _ıu~~ 
dım. madığı gibi vukuuna. da ıht 

Bundan .sonra atölye müstahdemle - memektedir. 

rln den Lokman Hasan la Is mail ibra -,,.B,..-u-1 a-a-r-~k-a-:b=--=-f-n-e-::.81 
him dinlenmişlerdir. Bunlar arabada fit e 
bozukluk olmadıfını söylemişlerdir. DeQ19'1 ki lk olıl t 
Lokman Hasan sözüne, arabayı bir ge- teyit: edlll~O~ 
ce en-el muayeneden geçirdiğini dr Evvelce haber verdiğiJitiZ 
jJ;lve etmiştir. gar kabinesindeki değişikI!lc .J. 

Reis arabanın kaç f.ıenclik olduğunu teeyyüt etmektedir. KösCJVV" ..J 
sormuş. İsmail lbrahim: nesinde Çankof partisinin ~ 

- Onun orasmı bilemem demiştir. lan gimendifcr nazırı l{oY•
1 Sorgudan sonra ehli vukuf tarafın- m~rif nazırı Michailof ~etil_ııt 

dan yapılan muayene ve keşiflere ait lerdir. Bu istifa keyfiyet• ıcrv. 
nporlar okunmuştur. Bunlardan bi· lan görüşmeler neticesinde 
rinde, kablo kopma.qınm knzada en etmiştir. Yoksa da.ha eVV'tl '
mühim iimil olduğu yazılıyordu. Baş- nazırlar çekilmiyerek kabl~ 
ka bir raporda da elektrik freninfo kül vaziyetler ihdas etmel<t 

bozuk olması kazaya başlıca sebep teş· Kamyondan. Cf.,"e~ 
kil ettiğinden, ancak kablo irtibatrnı:ı ıcev 
elektrik freninin bozukluğundan, ha- Beyoğlu bakkaliye gır ııı~ 

cıo!tjr tsmailln idaresinde bıl Yanın yağışlı olmasından mevkii;1 s rıJ 
meyilli buh:nmMından, vatmanın A ,_ numaralı kamyonun arkaS1 ,tı• f 
tın nıtkkaldakl ufak kazanın teslrlr.- Yakup asılmıı. kamyon ,or eti 
den ve kendini mesul edebilecek bir ken düfüp batından ağtt sur~" 
limirf n yanı başında bulunmasındall mıştır. Hamal Yakup BcY0ğ 
tcl!şa dU~rek yanlı§ manevra yap· sine kalcfmlmııtır. ti 
mı~ olabllecefinden bahsedtllyordu Otomobllcllfr 
Okunr.n bir seyri sefer zabıtınd~ da 
bir ctvata değiştirilmesinden bahsedi· şol6rlef ce~ 
liyordu • • Otomobilciler ve §Oförl~~ııı '~ 

Rııporladan Bonra t,llctçl Şevket, yol dünkü nüshamızda çıkan ıl 
culardan kunduracı Burhan, HUsnü ıekilde tadil edilmi§ti: ııe1' 
ve diğer bazı şnhltler dinlenmi~, du- Birinci yılını bitiren id•!~ .-~ 

• Yunaı:ı.1atıı.nda buğd4Y da.rııtı olduğUD. ruşma diğer şahitlerin dinlenmesi için nı•fı esnaf cemiyetleri ulı 1' tt:a 
dıı..n bu eeno barlı:tcn yarım mtıyon ton but başka gUne bırakılmıştır. be§inci maddesine uyuıar• e•lc 
d&y ithal odecckl:ir. -- leceğlnden kur'a ne çıkıı~1·,,,6 

• lngtllz hnrblye nazırt C:uı.pcr ıı!Sylodlğl • ltaıyo.nm Florcnlta ıchrtndc g6mUIU rııı ., · JI 
bir nutukta mUatemlekelcrlıı levzll veya bulunan Yunan kral hanodAnıııın kemikleri yerine 26 ve 27 inci teŞ pıltf'P"~ 
beynolmllel bir komisyona tcvdllne muarız gelecek ay Yunantatana na.klodllocektır. si ve sah günleri seçim >'3 iJl\1 
olduğunu blldlrmletır. • Arnavut kralına bir sulkut yapı1dığı karrcrdir. Azalanmu:ın b\lf :ıtlld' 

• A vuaturya haı1cJye nazın doktor Şmlt haberi Arnavutluk ajansınca. tekzip olun · at 1 O dan l 6 ya knda t Oll JtC,ıi11' 
gelecek hııJ'ta Bcrllnc gidecektir. maktadır. for hanındaki cemiyet rııcrelt~ 

* Yeni Macar b:ışveldll Dııranıd mcbusan • Romanyııdan csld hariciye nazırı TltU. yet cüzdanlarile birlikte. g 
mccllslndo hUltOmcUn programını okwnu§ lcsl<anun bUttln ıı arkad&Şlarmm değiştiril. U r 
"° ıtımat :reyi aımııtır. l mcktc olduğıi ho.ber vcrlllyor. rini kullanmaları bildir 1 

' 



'!!' ~: 
~~~e~oeır~e .. 

etrlteır Y<eırn Dile 
ç ;!~aı 'ltaı IFD~aı •

1 dan ş babası,, imzasne, bir oku- Başvekı 
u ınektubu aldım. • d •• 

. • • • · Dün Ankaraya dön u 
ladınıı b ·ye 
"e llk·.~eçen gün bir Yazını oku- Efgan Har ı 
fakat~ncesarıa k,zdım: "Hakk Vezirini 1<a1>ulden 

,. aç1y0 
şıınıza bir ınasraf kapıs: sonra Vekiller he~· 

''reee~· ~u ~aralan nereden bu- etine riyaset et 
Yorsll.n ~,, dıye düşündüm Cenup vilılyetlerimizden sonra garp 
üte · : vilayetlerinde bir tetkikat yapan Baş-

rcınııer bi ı~ • 1s 1 .... d.. sabah Ankara-
aı~ lt'r ' r P an dairesinde vekil met nonu un b t 

• ansızcadan Al ya d" d''gu· ·· zaman istasyonda. aş a 
•Zcedeıı , mancadan on u k 

141ihr ı~ ~tısçadan, Itnlyancadan meclis reisi Abdülhalik Rcn?a ~lm~l 
tlıır d h n ardan yirmişer 0 4-•• .,. .. r Uzere vekiller, mebuslar ve bırço m 

' a a f ' w.ı.... raf dan karşı-
lerı· •. azla ını olur beııı· bar] ki ve askeri erkan ta ın d 

dılirn· ' s ı k'I' ·z istasyon an de d ııe ~evirmelidir Mek alnmı§tır. Başve ı mu 't . 
Jı e her sınıfın bir küt·· h. : doğruca başvekalet binasına gı mış ve 
• taıeı.- up aneo ı . 1 Mareşal 
.. ~den to la orada Efgan harbıye nazır . 

llkutiipha P nacak paralar- Mahmut hanı kabul ederek bır saatten 
tan nelere bu ('S ı · 

e değilse b'' er erden b:r fazla görüşmüştür. Bir müddet soıu:a 
lllalı. ~c k ıle asgari 1Jir tane b!>cvekilimiz Mahmut hanı oteJinde zı· 
lelik u ·ıar b l ....,.. 1 le, hem u un ar~ ol·umalı, yaret etmiştir. . 

~ A\'rullal .. mumi sc.vıye .)ilkse· B , kil' iz ög·leden sonra Vekıller 
ı gorij .. .. aş' e ım . t t-

i uı 'der. h şu korpe dimüğlar:ı heyetinin yaptığı içtimaa rıynsc c 
ııı ' ern milli k··t·· k eç vakte ka-eşır· h u uphanemiz miştir. Bu içtima a şam g 

l ' enı de b' ü · t' lltııın teriJ ır m nener .-üm. dar devam etmıs ır. 
l?ıe edip e Para kazanmak, ki tap .=.:..-=::..::.:;,..;;. ___ F ____ -:. 

~e1ıı: sannak imkanını bulur!.. Mareşal evzı 
,.t~~ı ·dedim. Çakmak 

sonra kı d bi 
~u rni bu/~~: Balkan Erkanı har • 
ı~ ~Ytın. ~ert:;eu: ben, üç ço. ye reislerinin toplan• 

la bulu kağıt parasını • ti k i~İD 
biıi .. Yorum.. G'' . tısına lŞ ra y 
• nı kuçUk oğla un geçmıycr • idecek 

.. l\ar n karşınıa dikil- Bükreşe .'!J 
ldurcı !?acık bur y harbiye musteşannın beyana-
! d Uğu defteri .. Racık J. azısilc un:rn A tina gazetelerinden nakle· 

Oldu I n rosteri • " tına a en 
Cağını ı .eş ktı.r~ . lor: Ha- derek verdiğimiz, Bükreşte yapılacak 

h .,, dıy • \er 1 Y · · · · 1 · l Qen d . or. · enısır.ı Balkan erkamharbiye reıs en top antı· 
y e, tster · d'l · t' 
<ırurıı.. :n ıstcrnez k ~ sı Ankaradan da teyit e ı mış ır. 
he · u l'cti eseye davra- 1 · · ·· 

r 'Parası §ttıiyornı . . Toplantıda Balkan devlet ennın mu • 

<eOJJmltillYJırnweit Sigortaların 

~~~1!~0°0~a tasfiye heyeti 
700 Kadar izci bu Tasfiye işini sigorta
akşam Ankaraya ıııtar yerine slaortalar 
hareket ediyor "' 
Bu sene Anknradaki geçit rcsmint: arasında yapacaklar 

iştirak edecek muhtelif gruplar Ankn· Tasfiye halinde bulunnn Föniks dö 
raya gitmeğe başlamıştır Yien ve Türkiye milli sigorta kum 

Birkaç gündenberi de kahraman or· panyalannın sigortalılarının hepsinin 
dumuzun motörlü va<;1taları nakfo!un- diğer kumpanyalara devrinin Jktısat 
maktadır. vekaletince tasdik edilmesinden son· 
Şehrimizden Ankaraya gideccıi izci ra bu iki kumpanyanın hali gari P bir 

teşldlUtı bugün hareket edecektir. 700 ''aziycte düşmüştür. Ortada hiçb.r si 
kadar olan 1.stanbul o:rmaldarı mc,·cu- gortalı kalmadığına ııöre bu iki şirke· 
dunu nakletmek üzere hususi bir kn· tin bundan sonraki tasfiye işi ne ola· 
tar tahrik edilecektir. Bu katar bugün caktır?. 
saat 16,30 da hareket etmiş bulunaca'~ Öğrendiğimize göre kanunen teşf'k· 
tır. Ankaraya yalnız İstanbul, Kaba- kül etmiş olan tasfiye heyetleri fan
taş, Galatasaray, Haydarpaşa 11.;elcr' Jiyetlerine devam edeceklerdir. 
ve Muallim mekt~bi ·ıcileri gitnırkte Yalnız im tasfiye işi mümkiin olan 
dir. sürath: yapılacak ,.c sigortalılar yeri 

Cumhuriyet bavramı icin Jst·ırbul ne sigort.ahlnrı devir alan yedi sigorta 
dan Ankarayn gidecek p~lisler ele se. sirkch arasında tasfiye neticesinde el-

~ . 
çilmiştir. de edilecek mehHiğ taksim edileccktır. 

Bu polisler dün emniyet memurlıı Yalnız bittabi her şirket devir aldığı 
ğunda toplanmı~ ,.e kendilerine direk sigor!alıların aclet ve sigorta senetleri 
tif verilmiştir. Polislerimizin de bir hesahile taayiin edecek istihkak nisbe 
katarla ayın 27 sinde ı\uradan Ankara· tinde hisse alncnktır. Bu nrndn her iki 
ya hnrel<etleri mukaı·-"rdir. şirketin hükumete saLit scl'mnye ola· 

Şeker fiatı 
Beş kuruş daha 
ueuzlayabilecek 

Uzun bir zamandanberi şeker 'iyat· 
larının indirilmesi imkfmı olup olma
dı6rını tetkik eden mütehassıslar bu 
husustaki raporlarını vermişlerdiı. 
Öğrendiğimize göre raporda fiyat.arın 
beş kuruş daha indirilmesine imkan 
görülmüştür. Raporu:ı tetkikinden son 
ra hu Iımmstnki kı r'll" yerilecekfir. 

rak gösterdiği hanlar da sntılae3ktır. 
Ortadan sigortalılar çekildiği içh: 

ta.c;fiyc işleri kolay olacaktır 

Elektrik malzeme
stnde ihttkAr 

görülüyor 
Belediyenin aldığı 
tedbirler net:ice
sindebu geçen 

senelerden azdır 

ile . derce . uş g1bı, • b lih · 
Yınebirk CSınde Sık • dafaalan meselesile diğer azı m ım Pu' yerı"a e soğuk 

- n:ıb.1 ı aç hartad . o masa ~ 
, • ,: lleşk"r al:ıır: mevzular konuşulacaktır. damga tecrübesi 

Cumhuriyet b:ıyramı yaklaşınca or
tada gene hiç yoktan bir elektrik mal· 
zemesi ve ampul buhranı ve onu takiben 
de ihtikar başgöstermiştir. Yalnız şunu 
insafla söylemek lazımdır ki bu sene 
600\, ya.rcı.tıl::ın .cun'i huhran_gcrek ihti· 
kar geçen senelere nisbetlc çok dah& 
hafiftir. Bunda belediyenin aldığı bazı 
tedb!rlerin de müessir olduğu görill -
mektedir. Her sene Cumhuriyet bayra
mından evvel moda haline gelen bu 
malzeme ve ampul ihtikarının önüne 
geçmek için Belediye bir taraftan şehir
deki malzeme ve ampul stokunu tcsbit 
etmiş diğer taraftan da normal fiyatla· 
n almıştır . 

" Us ~ Büyük k . · ... ~. ·:rı Sınır.,a pa· Türkiyevi toplantıda bizzat yapılaca 
• n ı) ,. t• • . .• ..... ·..: '1\A' ~ ........ 1 Rru71 Cak D-aı-.la.u ~- TV'li1ililot ı>vvol l"""~ iCla. 
~ .ıe ısr ..... 

1,ı.·Je d" .. ~ tteceğb: b mak temsil ede~ektir. resi postahanclcrdc pul yerine s.oğuk 
Usun·· u J> 'ın • Urken k <ırnJ:ırı? • damga. kullanmak için tetkikat yap-

~3cukıu1 .ıı hına b• • Bir esrar kaçakçısı mıştı. Umum müdürlük bu hususta ilk 
t;ıtaıııaıa t zanı:tn 1 ' ırdcnhirt' tecriibenin Galata postnha.nesinde ya-

a111 .. h .. ~geldJ. b nıızdaki "'üçük yakalandı 
ı. ·• uturı ~unlar h"ı· k d·ıs~ pılmasma karar vermiştir. Burada tec 
lllJ.ıdır ltıektepl . ' na, Av- SU, esrarını en 1 riibe iki ay sürecek ve iyi netice alr-
te cıoıd. Cocukıar, d erıncte kullanıl ekip kendisi biçen nırsa bu §<'kil te"'r1 il edilecektir. 
·~inin ~~rna~fa nıecb efterJeri fuzuli ~ısmındandı 1 •• 
~ lıı. ırer tahtas ur lutulm-.zlar Gümrük muhafaza teşkilatı bir sene Turk 
~ Zar 1 vardır .. ı · 

.. ıtalyon ticaret 
anlaşması .n· ' takam d'· ; uzerint· ı;üren bir takipten sonra son sene erın 

" ııde • Oker · • d -~~Pft· tse, her • çızgı !:iZer- en büyük esrar kaçakçılığım rney ana 
le ıtld· nedens b 

tı. t~ 1• Gelsin d c u usulden çıkarmıştır. 
le 61? .. b eftcrı H · · d 

' • U nı •·· Gitsin def Orhangazıde Kara asan ısının e 
"ttııı lltada sır~t'Uftan bizi kur•.unr- birinin esrar imal ederek bütün mem • 
fı(ıne;~ hiç ağu. da, kitap için ~eyrcğ; lckete tevzi ettiğini haber alan muha • 
de .ı~ İltle ha 

1
• ~elmiyecektir. Zira faza teşkilatı Hasanın tarlasındaki Haş-

'%1: Y ı kltrl ' h • • ·1 
1\i(al>v~llece.ı;ız 

1 
• 1 çıkacağız. Henı h<:§tn yetişmesini, esrar alme getırı • 

il 
<loıu k" ~ ~ı, defter, boş kil ı;.ıttrr. meslni bekledikten sonra tam istanbul-

a rtı •lt;ıttır n 
"" ak;llelerf . · Unda yalnız Av- dan eclen mü§terilere geçen gece sata· 
aıııre~lerınin d nın değil, Türk mii . c;,ğı sırada gene İstanbuldan giden mu 

lşt •r. e ıekf1..cı1, irfanı r~J oy- hafaza teııkilfitı memurları yakalamış· 
~l e, e~ıad t·r. Bulunan esrar 22 kilo gibi binler -

i <ll!f ını, bu d ii . 
ııı ~r ŞÜncemi yaz, fu- ce kişiyi zehirliyecek bir miktardadır. 

ar b ttınsrafınd 'h · tıh ' Una m k an bizi kurun·- Hasan dol:uzuncu ı tısas mahkeme • 
arıeaı 8ah· u. abif, bir tercüfl'e kü- sine verilmiştir. 

ıbı olalım __ ,... __ 

"t • • ··· fs~enderun 
ada ç Soc\lk b • ti 

I' hale ~er~1:18ı,, na Yerden göğ • 8 V U k H 8 rl 
mek kabil mi? intihaba .~t:irak 

cv:ı - Na) ı etmiyor ar 
İskenderun Sancağında milli hareket 

~" Ankara sükunla fakat muayyen bir hedefe doğ-
~.. ':'~ ru şuurlu bir şekilde devam etmekte • 

a, .. L.9ı~i-~ı sanayii dir. 
"UçlJlt • ''-« e fl SO n r a Sancak avukatları, Halepte yapılan 

L tlctiıı to:~:ctıar ko:1gresl baro intıhnbına ittifakla iştirak etme • 
tt re: at '-'eki • nacak meğe karar vermişlerdir. 

Yeni Türk - ltalyan ticaret ve klc
ring anlaşmasının esaslarını müzake· 
re ,·e imza edecek olan heyetimi::: bu 
sabah Anknradan şehrimize gelmiştir. 
Heyet Türkofis As başkanı Burhatt 
Zihni ve Hariciye hukuk müşavirinden 
mürekkeptir. Heyete Roma büyük elçi· 
miz Hüseyin Ragıp ı·iyaset edet"rktir, 

CUMA 
B1R1NctTEŞR1N - 103G 
HJcrl: 1355 • Şaban: 7 

GUncşJn AkreP burcuna glnnt>si 

alo ,,..._ ı.ıss 11,58 14,56 17,20 18,51 4,40 
t!~d •I) 6,40 (1.38 12.00 1,81 11,22 

larmı ı:ISyICII'J~tır. 

.. ela 2s lı Cc1sı 13 • .. 
el 8,, hltinc·t a}ar, dun An- N•lfll~mı.l ...... ,.~pll--r-a•~illl"8L-ıll!~fl~I 
1 d "11lltiı s 

1 ~§tinde açılacak ev 
ltc'- Ctgısin. c]: . . ıttinc ı tetkik etmiş ve 

1 ıçırı r vertni . 
Ctc l'U hıtdu Ştır. Sergiyi gör • 
a . tdc n her tar r . 

ıçin d So tc . a ından gıdccels lfiilj;ii;iifiiijiiiij . r c ~·· nzılut ,, ıl kt E ır. Utdc 7 .ıap aca ır. ş· 

Maamafih, biitün tedbirlere rağmen 
arz ve talep kaidelerine dayanan her 
büyük işte olduğu gibi bunda da fazla 
talep karşısınd:ı blttabi arz nisbeti daral 
maktadır. Fakat bir de elel:trikçi ve te· 
sisatçrların ihtikarı vardır ki o hepsinin 
üstüne çıkmaktadır. Şimdiden yevmi • 
yelerini on liraya getirmek istiyen elek 
trikçiler vard:r 

Efgan 
Harbiye Veziri 
Harbiye mektebini 

ziyaret etti 
Muhterem :c1:safirimiz Efgan harbi

ye na.zın Mareşal Mahmut han dün 
Anka.rada öğleden evvel başvekil İs
met 1nönünü ziyaretten sonra öğleden 
sonra. saat 15 te Harbiye mektebine 
giderek dershaneleri dolaı=mış Ye ders
lerin takririnde bulc.nmuştur. 

Mareşal bundan sonra harbiyede o
kumakta olan Efganh talebeyi kabul 
ctmi!ı ve vatanları için kıymetli bir 
u~uv olarak yurtlarına dönmelerini is 
tem iştir. 

Mahmut Han lran elçilığinin verdi
ği çayda hazır bulunmuştur. 

Acele ile 
Scr~r 5 tenzilat kabul edil-

tirıd 'den a 
1 c bir it·· orıra A korkutmayınız! 

_______ .,,._nnmııuıınmatJlllllllllllhtmnn111111111 ... w 

velf\)n lf2>Dır de'4ırnırn 
ceşDiD ırıc91eyn~ 

"Tan" da Alımct Emin Yalman ya
yor: 

Cümhuriyetin on dördüneU yıl dö
nümünün nrifcsinde, karşımızda çok 
ümit verici bir manzara görüyoruz. 

'l'ürk milleti tam hızla en büyük 
hamlelerinden birine atılmak ÜZC'red•x. 

Yeni bir devrin eşiğindeyiz. Bu dev
ri eskiden ayıran vasıflar da şunlar 
olacaktır: 

1 - Tabinte esir halinden hakim 
mcvkiine geçmek. 

2 - İstihsal mücadelesinde kullan
dığımız ok nev'inden silahlar yerine 
bu asrın silahlarını geçirmek. 

3 - Ferdin tek başına mücadelesi 
yerine kütlenin el birliğini ikame et
mek. 

Başvekil İsmet 1nönünün memleke
tin en canlı istihsal sahalarından bi
rindeki son dertleşmeleri, memlekette 
zaten mevcut ihtiyaç, arzu ve istidat
ları olgunlat§ırmıştır. Varlığımızın 

yeni bir safhasına yükselmek için hız 
alınmış, ileri hareket az.im ve iradesi 
derhal netice verebilecek surette geril
miş, hazırlannııstır. 

Geride bırakmak üzere olduğıımuz 
devri, umumi ölçülerle tahlilden geçi
recek olursak, Türk müstahsilinin ça
lışkanlığına kanaatine, sebatına; Türk 
varlık azminin kudretine hayran kal-
mnmak imkansızdır. 

o~aı ova co ffe\D ma.ıınvaı 
Al~nya ile ltalya arasında dünya 

politika i§lcrinde bir an1a.pna yapma1• 
emeli mevcut olduğundan bah~lc ltal
yan Hariciyo na..-ırınıtı Almanyayı zi
yaretine dair yazan Sadri Ertem "K11-
nm" da diyor ki: 

Avusturya meselesi iki memfoltet a
rasında bir nevi anlaşamamazlık mev
zuu vasfını her zrunan ;muhnfazn ede
bilir. Fakat iki memleketi biribırine 
yaklaştıran sebepler daha çoktur . 

1 - İtalya ve Almanya dünya. yü
zünde yayılmak istiyorlar. Dünyanın 
diğer memleketlerine ve bunların tem
sil ettiği gruplara karşı tek cephede 
bulunmahdrrlar. 

2 - Etyopya hadiseleri esnasında 
İtalya ile Almanya arasında ciddi ve 
ekonomik nnlnşma peyda oldu. Bu ti
caret rnUnasebetlnden doğan snmimi
yet, İtalya ile Almanya arasındaki 
ihtilll.flı meselcelri ekonomik nnlnş • 
malarla yumuşatmak, hafifletmek im
kfınlannı vermistir. 

3 - İtalya jle Almanya axasındaki 
münasebetleri kuvvetlendiren sebep • 
lcrden biri de Avusturya işini ikinci 

pJıi.na sokan Akdenizde emniyet mese
lesidir. 

4 - İtalya ile Almanya arasındaki 
münasebetleri samimileştiren sebepler 
arasında sosyalizmin bu iki memleket
te cnn düşmanı sayılması, Fransayı 

Sovyet nnlnşmasından lrnrtnrmak için 
Fron Popülere knrşı düşmanca vazi -
yet alınmış olmas• ela sayılmalıdır. 

·'· 

Il=Daır!P 
"Cumhuriyet" te Yunıı.s Nadinin 

ya::ıS'lndatı: 

A\TUpado. harbi hangi devlet jstiye-
bilir? Onu en ziyade istiycnlerin bile 
ondan dehşetli surette korkmakta ola
caklarına şüphe yoktur. Herhnlde bü
yük bir devletler ekseriyetinin harbe 
aleyhtar bulundukları muhnkknktır. 

Milletlere sorars21.llız onların hepsi 
harbe aleyhtardır. Fakat Avrupada öy 
le garip vaziyetler tnhaddüs etmiştir 
ki eğer kendi hallerine bırakılrrlarsn 
bazı rejimler ister istemez harbe sü • 
rükleneceklerdir. Binaenaleyh onlara 
da bir iyilik olmak iizere sulhçii dev
letlerin realist bir clbirliği tesis ve i
lan etmelerine hakikaten ihtiyaç var
dır . 

Mevffid 
Tirebolu eşrafında, ve tüccardan, 

ltıaat la li~lilc nkarada ı 5 sonteş • 
hıtdurı h lt...'ru sanatlar kongresi top-
trb c r ctnı· . 
ır.._abt tCttı t tarafı 1_,tır. Kongrede 

İzmirden "M tMf., imzası ile aldığımız 
deniyor ki: 

geçen sene gcnÇ ya"la vefat eden, Ke-
gibi aşktan bit- bahsetmez. Bu yüzden çok ıstırap çekiyo· K 1 k 

~ nan u a sızın ruhur.a 25 teşrinievvel 
rum.Bana daha müc:ıfik davranması için ne yapmalıyım?.. ·· ·· -ğı 

mektupta 

-~la.rı sıı Cdil ndakı küçük sanat 
~0lc ll'ıu;.cektir. Bu kon<rrenin 

ım olacaI:ttr 

"Peresteş ettiğim bir genç tara(ından sc,•ilmekteyim. 
Vnzifc dönüşü evleneceğiz, yalnız 'kendisini çok soğuk 
bulmaktayım. Beni öpmeyi hi~ düşünmez, diğer crkekkr 

:ı paz:ır gunu o e namaz:ndan sonra Ka-
CEV .ı\BIMIZ- Fazla acele ile kend;sini korkutmıl· dıköyündc Osmanağa camiindc mcvlüt 

maya dikkat ediniz. Onun bu hareketinde hürmet ve asa okutturulacaktır. Tanryanlaun huzu • 
let görmeniz lazımdır. Her şeyin bir zamanı var4!J. J lan rica olunur. · r 



BABE'R - ~kşam poşl~ 

-J""'?•;_'V'; • < ·~ .. ~-.. ··~-(. '.·- • .. :~·' • t' ·~ .. J~'. '.. • •:Ah f,,, ..... ' ' O ... ' O I ~ ' ' ... ~.''l-' • ,' f : 

eo easurans Türk Anonim şirketinden: 
•'Türkiye Milli,, ve "Feniks tJö V,yen,, ;,igorta şirket!eri nezdinde sigortalı olupta hükUnıetimiz tarafından ittihaz edilen karara ve Anadolu Ajansı tarafındao 
ve il&n edilen esaslara tevfilcnn sigortasına devam ıuretile zarardan korunmak istiyenlerin 3 ikinci Te,rin 1936 tarihinden itibaren Yeni Postahane arkasında 
ye hanında 12 numaralı idarede bu maksatla MiLLi REASÜRANS tarafından teıkil olunan büroya bizzat veya taahhütlü mektupia müracaat etmeleri Iüz.-0 
TÜRKlYE MİLLi Şirketinde sigortalı olanların nihayet 24/10/1937 ve FENIKS DO VlYEN Şir'ketinde sigortası olanların da 12/6/1937 tarihine kadar müraca't 
bilecekleri ilan ol•Jnur. 

Biçki yurdu • • 
sergısı 

''Pc:iluı 'biç1ci yırrdıt,, ndan 'bu sene m ezıın olan dok"tlz sanatUrr bayan 1 

o• 

lBu alkşam 

Tepebaşı Garde~ 
Temaga merakhlannm hUcumuna maruz kalacak !... Z 

Sinema ve müzikhol lerln en mesh uru ,. 
"BOUBOUL,. ve "Bedavacılar~" 

ıakabıarile t:anınmu' 

Georges Milto 
Bu ak§am müntahap programla numaralarına 

Bu temaşa ha disesi, ancak 
3 gtin devam edecektir 

Sofraların evvelden aldırılması: Telef on: 

En tanınmı~ artistler tarafından oynanmış 

• ~~nelcrdenberi mekteplerde sanat bu sene de mezuniyet imtihanları b t· 
Öh'T 'tmenliği yapmış olan ve talcbele- miş, ve Melahat, Semiha, Mutia, Ha ti 
nne kendini sevdirip saydırmış bayan ce, Fazilet, Ulviye, Şadiye, Mesad('t, 1' 

Faiknnnt Haydardaki biçki yurdunda Neriman isimli dokuz bayan diploma 
almıştır. OLUM PERiSi 

Amerikalı kadın 
taqgareci 

Bundan ba~kn. "Faika biçki yurdu" 
nda talebenin senelik mesaisini te~hir 
için bir sergi açılmt§hr. Pek cazip e· 
serleri ihtiva eden bu sergi Cumhuri
yet bayramının sonuna kadar açık bu
lunacaktır. Bu sergiyi herkes serbest
se ziyaret edebllir. 

J FREDERC MARCH - MERLE OBERON ve HERBERT MARSHALL Ayrıca - KEN MAYNARD ııJfi1' 
MtKEY MAUS. BAYRAMDA 

Bessie Owen 
Bugün şehrimizden 

Anharaya gitti 

A ır Eş O< R ~ lb. n ç ~sn Tıb1ıırlkçe SözOO 

., .. Bu hafta S A R A V Sinemasında 
Elinde büyük bir dünya haritası, Da D<a.H~I neır Programının fevkaladeliği hasebile 

altında ı.üçük bir tayyare, gözünde Halk cephesinin 
~özlük, başında bere 30 yaşlarında muhakkak mu
kadar bir Amerikalı kadın tayyareci 

Tam seans vakitlerinde teşrif edilmesi rica olunur. , ................................ . 
dünyayı dolaşiyor. vaff.ek olmasını SATILIK HAY ALET j2Büy 

metroluk komple i film hir 1 ................................. . 
Bcssic Owen isimli bu genç Kall- is1:iyor 

!orniyalı kndın. bw(iia d• selu::imiz. Fransız Radikal sosyalistleri <kon-
den hareketle Ankara ve Kayser1~y~o~.--ı_,rrc..rt: "Cuu "vınc:uuur..1-ve--.ı.'l:utt -nıurun

has hazır bulunmuştur. Sabah celse - iY DL.AR 
1i1e BaJdada gidecektir. sinde yalnız salahiyctnameler tetkik 
Şimdiye kadar tayyare ile dünyll edllmi~, öğleden sonra Daladicr mil -

seyahatleri mümkün oldut"ll kadar him bir nutuk söylemiştir. Hakiki 
çabuk yapılmı~ ve ne kadar çabuk hi· müzakereler yarın öğleden sonra yapı
terse o kadar rağbetli olmuştur. Fakat lacaktır. Radikal sosyalist fırkasının 
bu seyahatin manası nedir? Uçmak "" reisi ve harbiye nazırı olan Daladier 
uçmak. Hatta uçmak da dcf:ril. Siz nutkunda ezcümle demitıtir ki: 

Satılık hayalet: Saat 2,20 - 4,50 - 7, 15 - 10 
Olimpiyatlar: Saat 3,55 - 6,25 - 9,10 suvarede 2 film birden 

OLİMPİYATLAR filml: Tamamen Berlin Olimpiyatlarında çevrilmi§ hakikt 
Bir tema~a ziyafeti . . . Bir harikulMelik ... 

filmdir. 

gent> odanızda oturuJ or ''aziyettini1. "- Son zamanlarda bUtün memle-
Duvardan düştü 

U!:nn tayynrcdir. Aynı yeknasak hayn ketlerde silahlanma yarı~ı yapılmak • Kasımpa~da Hacı Hüsrev mahalle
tr bu defa boş bir muhit içinde yapı- ta.dır. Bu münasebetle büyük develt- sinde oturan Ahmet Dün bahçe duva
yorsunuz, ler iktısadl seferebrlik ilan etmiş bu- rını yaparken dUşmüı, yaralanmıı bas· 

Elve rir ki aşağıya doğru bir baka- lunınn.ktadırlar. Bu hareket, Milletler taneye kaldırılmqtır. 
~~~~~~~~~~~~~~ 

stmz. Cemiyetini ve kollektif emniyet prer.· ı 
Amcriltalı liadm tayyareci B~ie slplerini baltalamaktadır.,, cephesinin. muhafazasını istemektedir. 

Owcn kendi tayyarcsile lstanbul üze- Fransanın dahi!l vaziyetinden balı- Bu sebeple. B!arit.z kongresi ra.di
rindcn uçarken aşağı doğru baktıi:rı za· Beden :M:. Dalndier demiştir ki: kal birliğini bir kat daha takviye e~ 
mnn ''Dünyanın en muhteşem şehrile. "- Halk cephesi muhakkak muvaf. melidir. Aramızda. ihUJaf.lar çıkac:ı
k:ırşılr.ştığrnı söyliyor. Bu lafı si~ ilk fak olmahclır. Aksi takdirde mecfü ğını ve Halk cephesinin bozulacağın! 
avızda bir iltifat snnırsınız. lln),r. dağıtılacak ve yeni seçim yapılacak - ümit edenler muhakkak surette inkj
Genç Amerikalı tayyareci iki haftaya tır. Müntehiplcrimiz·n ekserivc>ti halk sarı hayale uğrıunalıdırlar.,, 
yakın bir zaman da memlcketimizdr .,.'aıs:miKc::I:r.!c;x;mm:m' m111 m~iiiiiiiiiiiiiiiiÜiiiiiiiiiiiiİİiiiiiiiiiiil 
kalmıtı. gezmiş. tozmuş.. u·. ide 1 M u·. J- e e '· 

Hiç insan ho~lanmadığı bir yerde• ~ 

Bu gün matinelerden başııyat' 

1 P E K SinemasındS 
Unutulmaz E S I{ l M O fllmtolO 
Unutulmaz Yıldızları 

MALA ve LOTUS t:arafından Y 

ıNSAhN AVCiLAıt 
Görülmemiş derecede güzel - Dnyul mamış derecede heyeca.ıJ' • 

melerin anlatamıyacağı kadar kuvvetli 
Filme lflvo 1 - Parn.mount dilnya haYadisleri gazetesi 
olarak 2 - DEFl!\"TE ARAYICILARI: Renkli3 ktsJIJllı1' 

BUGÜN MATİNELERDE BAŞLAR ~Gece için numaralı biletelf 

IMMBU ~~~~~~~~~~~~~~~:~e 
uzun boylu kalabilir mi ? Geçen sene hünerlerini hayret ve takdirle seyret-

Diin bana dedi ki: tiğiniz Türk Sa.n'atkan 
- lstanbulun ylyeceHini se?Jdim ~ ~ t • S 

Bir de, yaşanacaJı: yer olduğunu gÖr· ~ ........ u-• ~ a 1 u n g u r 
düm. Bir kederim varsa, o ela Bursayı 1 ,ı BUYUK PROGRAMlLE: Harikulade heyecanlı 
görenreyisimdir. Çok istedim olmadı. ~' Manyatizmc, lpnotizme, Fakirizıne, Sp irtizrne ve 
Bunun lçln yazmakta oldu;Jum bir 1d- .~m;f 

!Uüzyonizme tecrübelerine baglıyor. 
taba şöyle bir isim lwymak istiyorum: 1diü~i~Çl~r.f"j~24 1rclteşrln cumarlesl ak~amındanttıbaren 
(Görmediğim rıcrlcr!.) Evet görmedi· Ta11 .. s·n1de Mali sim varyete tiyatrosunda 
ğim ucrlcr; lıer şeye rağmen . oör- ı u 
diifjümdcn dalıa çol:.. !;~;;~~~~~~::~=ED~·~;;~~;;!;~~;;~~iii:~=~ 

_ Seyahntinizin hususiyeti nedır? p ffi!M BUIUn Sportmenıcrın Nazarı DUtkaUna 
_ J!usuatrıetl, yavaş yavaş yapmall- BugUn matinelerden itibaren 

,,,.1ımdır.Dilnııanrnen8crivasıtasında AL K Az AR sı·neması XI nci 
en mıtfcdil bir 11olculuk yapıuorum.. 

Her nitti?'m 1ıerdc en a~afjı bir lıafia 9 ~ 6 . B .eı. r ı ı· n 
kaldım. Sanecr uc:muyorum. Görme/jc ~ ~ 
de rrtl• ;ı·rorum. © 16. o M ~ ü y ~ [Q) IFD Om D ırıı n 

- Hrr rriWV,lniz yerde kfıfl dC'recc-
cle kı '-lı;;:1ıııza l·nni mfc:iniz? 

- Ne gezer? Tiirl.iIJedc asgarı iki 
(ly kalmalı11ım. Fakat Ilindistana gi
dince bcll:i bir buçuk &eru: l:alma'l. 

Başından sonuna kadar bütün tefcrrüatile ... Ayrıca 
Şampiyonlarımız YAŞAR ve Mersinli AHMET'in beyanatı ve Bcrline 
i~tirak eden bütün pehlivanlarımızın güreş federasyonu rciıi tarafından 
takdimi ve sporcularımıza dönüşte yapılan büyük karşıbşma merasimi 
ni vesaire ... 

icap eder. Ru suretle tam bir tctldf.: Aynca: fatanbulda ilk defa .... 

seyalı~ti t;apal:m clcrl:cn Amerika?JC' B E y A z E s .
1 
R E 

ilıüyar döneriz! .. 
E\•et. l\foale..c;rf h~v'lhn ~en('liğfoe CAROL LOMBAP.D ve CHARLES LAUGHTON tarafından 

do~ru tayyare sil:r:ı'"'n •·c tayyare ile ~ Paramount büyUk scrgilze:ıt filmi _I 
dijnebUmekyok!.-H.M. ·~~~~~~·~~~E~~~~~%~P~~~~~l•Eı~~-~·-~~~~~~ı~~~~~~~~~ 

Bu akşamTORK Sinemasıf1 

MODA . 
. ÇILG INLAıtJ 

Moda - Güzellik - Müzik - Raı"~ 
Willlum Powe, .. Bette Davls-Regtoıt1 

BA y ANLAR: Bu filmde Paris modalan nm en &on ve ıü.ıel Si 

görecekler ve BAY ANLAR 
200 Genç Ve Güzel 

Mulen Rujda zevkli rak1slanM hayran olaeaklardır. 

SATILIK KÖŞK 

Kartal vapur iskelesi ve istasy.>nun
dan (20) Yunus istasyonundan (~) do. 
kika mesafede (28871) ar§rn mezru 

arazi üzerinde ma ahır iki kuyusu, bağ. 

satılıktır. Talip olanlar ayni köıkte sa 
hibi Mustafayoa mUracaatlan. 

Melike Jı 
LOND.~ıd 
Biraharı efl 

dl 
'• 

"'' t diler 



.. 
k 1111 İ Osman ,, ... uıınıımıııtı 
"ballSa.haııın kaJwesinde b" i be ük' •• d"l .. ili sa ıkl ır yaz,! üzere yere t ur u er ... 

le konu ur 
1
' dalfes (•) tiç bıyık. Zaten kızdıkları Cinli Os:nann 

i· i Yordu. l<ıranta d ır . d" b" b"'tiln hasını otd·ılar .• · a es d~ karsı, şım ı us u ö • • 
- U)a b De~ek ki geceleyin tarlalarda k pegı 
a>ı tıen du kerata bu kadar kn ile bera~r esrarengiz bir şekilde do. 
• ı.._ re en bul . ' • k narak. oca . 

. ""illliU: uyor... taşması sonra. evine apa ' Ah ta 
- Pa- k "'-ını vakması bt1ndanmı~ ha··· 

.. " ırıy0 ,; • • 
. - Pek· r, Para.. in! Ah iblis, .. 
•idi~; deı anıa, sürüsünden kcyun Kıranta: 
.... C()pu~O!! ı· . - ı~ başında yak~lamnlı da has. 
tı Qa ıdın u·· k S atmalı hapSe .. o otın !r oyununu a. malı sopayı.. onra 
e ı._ asın sak y 
nuaz.ı ın. apar mı yapar dedi. 

.... Canını bu .. Ahani sarıklı: 
eı ıtıi? Bak 'uç lroyunla olacaktı. - Dayak kafi mı? .•.• diye tirar~t 
eke teııek san a, herif lstanbula te kendini seksen kere yere ' '?rnn ~ı~ 
~'. Copur ell~~~rma Yüklü>or be.. rakibe daha ağır bir ceza tavsırt> cttı 

111 kurt k ıdın ko;runlar11.dan - Tan tuna getirmeli \•es.cıeıam . 
a apnııQ Ötek" 'k" · Yllvarı:ın ... ı ı ısı de uçu. Kıranta dalfes: 

le &örıııu.,1e tnış .. Çobanlar gözle. - Bu il}i ben yaparım amn. nh ~u 
tt -Y r A Ad m o"ldüre:tı" 

~ vrıe18,;·· • vali paşa yok mu:.. ıı 
•ranta .. _· imanını gevretiyor .. 

_ }i \ICllfes: 
il? ereden b l Kadı: ecıo 

ı . diye b u uyor bu kadar ha) - Kolayı ,·ar onun 1 . dedi ~ -g 
celi bur IYJklarını dü~üceli dü leyin bHkUının tarlasına glrdı,ırl vu, 
ka '- ıtıağa ve h • -... d sandım 
1 Y1dara ~ aınaUann s.rtııı kit vurmnlı: •Yabani omuz • 
"e bakınağ uıan kavurma teneke. Ekini bozuyor diye grberttlm !., deme. 
ll11rııarı a başladı. 11. Ben hükmü verir, kurtarırım bu 

111 d n Yanında k b 
lltd 11tuYor; hını an ur bir a. işi yapanı ... 
1 arııror· . hım bir ses1.? ho K ta a, 1 • rarıp iq,. tl - ıran : . 
1• lllaı enı· 1 -re er yap:yor - Demek, gecele:>in hahçen" gır. 
eti ır er v , • D n 
... YQrdu. erıyor, malını . lı" •. vursan da .. omuz s n. 
0 

mış ırını 

u, Cinl' o dım ı desen kurtulursun 1 
>ı'hadot ı sınandı •· 

l'ışıkı k llda Alilltıre. Kadı: 
ııı ı atfeder) mutıakn bir _ ossaatı ı.Amı cimi yok ı öylt> 

1::·1 
eblehler, Y:r~J~ar'alıtar, frc,. yat N~ girmiş bahçeye? ... dedi. 

eııti a, Yahut da _hlyetJe., ya Şf'Y Kah\·edekller muhuerenln tere. 
illi llttrette a)lka Perılerle mu. bet, )'&nl içinde kendtıertnf o derecede ka) 
h <>sınana k dar telakki dT betml•lerdl ki, ta yanı başlarında 

a Yet duy arşı da, herkes b~ ı ır. .,. 
nu ada 8tdı. I Jr ne. hım hım sesin! 

aki "-ll'li ın, ~ır ta _ Selam ün aleykilm 1 • dediğini 
ııe:ıt-, a)( r bill-.ı111~ rlatarı orta.sın. işitince, şaıırdılar. 
_1kı kapa~~~ldıı ._~Y"~~z b&flna Kanbur daha demin kavurma yUk. 
~llld •. --:" 1llı )•L--ı>ılarını ••m ıerken timdi blrdenbıre başhırında 
' f~h f ~tdı 'iL , h b h b' I ıhirb •r.kediJ· · ~c:aaın. nasıl peyda oluvermişti. A u a ıs· 

:lZIJ.kla ~ ltdi. llQ · · nurga gıuı gut.u:ı uı.. .... .,., ... , "J • • u' .. 
tdl ~taıı Ugra~tığ1 da .~ntiuruu deldikten sonra: 
narıarrnda ~ geceleri, &öyJenmek- - Yffkledlm malı gidiyorum .. Al. 
r e.cJrarenı· 0ı>eti ka baonu, tarla lama emanet olun t • dedi ve uzaklaş. 
t'lerdı . n· ız §ekild ra şla bera. t 
iletti ~rkaç Çoha e !olatırken gö. ı. B~ kfşf, arkasından, ona kfnlP. 
>tkİa aaabada nd.. •üruıer1 e. 

t, &'ibı ıelırıedfk . Ukkanları var baktılar .... 
tU den gu11e t.it4retıere girifi. °" • • 

lllerd ıen&'in 1 Gece yarısı •. Mehtap yok .. Bulut 
atı ~ işte hö o uyordu. 

llet-f na da baı:ıl Y1e bir kav•Jrm~ lar, yıldızları k~h örtüp kAh rösteri. 
'- n ,_. v aırıı§ ın - yor 

'«ıı... .,aPtıfı da eıfer., Ka!:.ve. ... 
lterk onun dedikodu. Kıranta: 

~ dUşu - Çıkmıyacak ratfba ... diye esef. 
"-ıı '~er~d ncede: lendi. r e bQ)Q 

.\ Yor bu kadar hay. Kadı: 
11ta d~'ıtn, l'en~ d 

1 
- Ocağı da yandı .. Bak dumana?. 

, "dfl: a fes, beyaz sarık. Kara kara .. Pis kokular yayılıyor •.. 
lı ttendf ba - Her hııld~ deposu daha dolu 

fı "'·il •da ha? olacak •. CUnkO dUn ~~ce Uç ı- bir. · ·'4e lll da k -'.i 

, "ar?,, lba ' &8abanın kadısıy. den kaybolmuş ... 
ff bıtbe..ltaııı kay:'u7•na of tuna döndü: - Yaz1k .. Nafile bekledik. 

~. "tıru · Dediler kter lana geldi, efen. - Efendf baba .... 
~let1 {OrJarnus, '>'&ban domuzları. - Ne va:r? .. 
)o"ıtııı 'itten 0 g '°1ıl'uyorlarnıı~ da - Den kolayını buldum . 

...... ş~?dedi1er ~~~ ortadan kayboJu. 

4 ...... c 
'ıtıedı 'çen ali 

le >"ıı. itli? Vu : de Hendekli Hasan 
dı .. c~Q lel~ uf~nı. domuzu difisj 
Itır ı. .. Cerıın k it atirüklüyordu ı de 
d ~()ru aranı - • 
fltr hre, ç 1 ıgında YakJattıtı 

'~a3'betıt" ılara ana oful ...trt"""'r. 
...... l) nı lıJ • 51. '"' -
'l edı •. :p .. ı., erınf dtmedJ mi? 

laıld,ıı... tte, ı_ ~1 •. Sonra' 
h Cl ll&Vqr • '• 
.uf~ d •rıı.ıı .. 1, .ıtıaların neden ya 
t o.._ .,, Ufor • 
~il cı. 11.t bQ k. Ya, efendi baba .. 

lfe 1'aPeif ka;:urdu denıek yav. 
-. bird bat.. 

............. b,.._e, en Yerinden sıçradı. 
rı n · · 
.._ 1l da '• "'ıaıeu lf uh 
"11t? Dı1or arnnıede bu oyu 

lllu ae ha • 
tf 

""'-() a bu hınzır kan 
~1" >'it 

'°11 •tı h.._ Ya. OyJ 
"1 ruıarı -.ı.,ltı~zd e Ya.. Kavurma 
ntdı d ~lerfııi Ali el'veJ, domczla:, 

il. h n cenaz . . ı. 
...... \• il h11 vı ·es!nı rtnldır. 

80 1ftt~l\l' ~fdf r.ı:~. Yeni mi <:ıktı? .. 
lltl\ , ~lrı ıın ... 

• ı~ l>arrn u 
-'ll'tt.,. "'"an ~ında kaldı . 

'"" ( ... ) e. 'll.sını f f'ndt' etın4'k 
bf,. t lrtd(.ll .4 

•Q~°"'"dt. F 1lcıdoluda kullanı. 
I ~ eslrıt11 tıstünc sarık 

111<1dır. 

Kavurma me..cıelesinln esrarını 
k9ffettfğindenberl, kadının oğlu ba. 
basının gözünde dt, arkrıda~Jarı 1tra. 
~ında da ltlbor kRıanmıl'tı. Evvelrt> 
alaturka bir terbfy~ netfc~f suq1tıağn 
icbar edilirken, şimd; sözü dlnlt>nf 
yordu: 

- Bak, pencere aralrfından ışığı 
görtlyor musunuz? Mademki koJrular 
yayıJıyo,., demek, ka'ftırma yap•yor .. 

Domuzların geri kalanl11rı da mevdan. 
dadır. Gidip aralıktan bakayım . Eı?er 

bir şeyler görUrsem sfu haber veri. 

tfrn .. fndfrlrf'1. kapısını hacnna .. Varın 
ça~:nın ortasına sürUkledikml>·dı 
hfıim hfr sey vnnm1tmız 1!ızım (telm". 
den Urnmetf Muh .... ~et par~alar ati. 
rnallah ... 

Kırant..ı bu teklifi mU\·afık bul. • 
du: 

- Haydi, hazırız .. Sen usulla so. 
kut bakalım ..• dedi. 

Dellkahlı, ritl aştı .. Bin tiirlU ih . 
tfyatl:t ınısır t.'1 rlasında İlcrlcmeğı> 
başt:ıdı .. iki biikJüm yürüyordu.: Du 
man. hü"bütün koyulaşıyor, ker::, ko. 
kıı. ltiftikı:e artıv~rdu Hatta, bir a . 
Tnhk. haen<tan hir alev siitunu bil<> 
yükseldi. Demek, kanbur içerid~, fa. 

Vazan : Niyazı Ahmet 

850 yll önce bugün 

20 bin kişUik Arap kuvvetleri 
ile 60 bin kişilik lspanyol 

kuvvetleri karşılaştı 
ispanya kralı Alfonso Uç yüz silvarl ile 

ancak eanını Kurtarabildi 
1~ G yıh 23 ilşteşrin günü, hkr ı 

479 yılı 12 recep günü, bugünkü gıl. 
bir cuma günil idi. ispanyada iki ordu 
karşı karşıya gcli} or \'C çarpışıyordu. 

Bir taraf 20.000 diğer taraf 60.()0(1() ki. 
şilik bir kuv,·etl..-. 

Harp hıristiyanların ~akralyn. 
araplsrın Zülaklye dedikler( ,·erde 
vuku buluyor, YusQfun kumanda.<ıın. 
daki arap askerleri ile Alfonaonun ku. 
mandasındaki lspanyol askerler= <:ar. 
pışıyordu. 

Tarihçi lbni Esir bu harp hakkrn 
da şunları yazıyor: "Bu kanlı rr.uha. 
rebede Alfonso pek müthiş bir hezi . 
mete kiriftar olarak ancak üç yüz sü. 
varl ile firar edebildi..,, 

Bu tarihçiye inanmayıp Alfonso. 
nun blrkaç bin ilvarl fle kaçtığını far. 
ıedersek bile harp ~ha.qında üst Uste 
yrı}'ıla:ı Jspanyol ukerlerinin miktarı 

gene insanı hayrete düşürecek bir mik 
Ziya paşa Endülüs tarihinde bı: 

harbi Tumtura'klı bir ti8Jfipla anlatır 
Ve Alfonsonun kuV\'et! i~ın "Mt.ı.kum 
Alfonsonun piyadeden başka sekseıı 

bin kadar süvari askeri mevcut olup" 
diyor. 

Tkf ordu karşı karşıya geldiği \ 'a. 

kit Ymnıf Air"nl'oya şöyle bir mt.:ktupl 
yazmıştı: "Verr,i nrerek bana tabi 

Dünyanın 

olmanı istiyorum. AkSi takdirde cen • 
gc hı zırlanabilirsin. Senin bir takım 
gemiıcr tedarik eder('k benim memle. 
ketime gelmek niyetfode bulunduğu. 
nu dı..ydum. Ilu teklife hacet kalma. 
mak için İ§tc ben seniıı memleketine 
geldi.n Gururunun cezasını vc"mcğe 
hazırım.,. 

Alf onso mektubu okuduktan son. 
ra çılgına dönmüş, kfığıdı parçalıya. 
rak ayakları altmda. ciğnemlş ve .süva. 
rlleri derhal hazırlntarak kendisi 
başta olmak Uzere hücuma g~çmt9ti. 
l<'akat buna rağmen galabe Yu41ufta 
kalmı~tı. Bu muharebede araplann 
ancak üç bin ölU verdikleri yazı1mak. 
tadır. 

DUşman zayiatı adet olarak 
EndUlUs tarihinde şöyle anlatılır: 

''Bu harpte bulunan l\tirvanın' nakil 
ve tahririne göre Em: r Mehmet tara. 
tından ruu.sumaktuai küffar tadad eL 
tlrlldikte yirmi dört bine Ynsıl <>]muş 
ve AMUlhamit mübnl.iga cdüp altmış 
bin fdüğünü rivayet etm~tf r.,, 

Arapların mu\'affakıyeti büyiik. 
tii. Her tarafta bayram yapılmağa 

başlandı. Yüzlerce giivercinlerin L 

ynklarına mektuplar bağlanarak et. 
rafa uçuruldu. 

metli 
posta pulu 

Vaktile 1,50 dolara 
şimdi 37.500 

satılmıştı; 
dolar 

1( 

Pul toplamaya nıera.kh olanlar bir 
araya geldiler mi, laf dönüp dol~rak 
muhakka.k dünyanın en kıymetli pulu 
na saplanır. Bu pulun hangial olduğu
nu biz söyliyel'm de, herkesi merak· 
tan kurtaralım. Pul küçücilk, oldukça 
çirkin görünüşlü, parlak pembe kağıt 
Ur.erine ba.sılmır;, üstünde bir gemi 
resmiyle dokuz tane kelime basılmış 
bir şeydir. 

Şimdi Nevyorkun Utlka kazasında 
Madam Kosta Skalanın elindedir. Bu· 
nu herhangi bir pul meraklısı parası 
olduğu takdirde 35,000 ile 40,000 do
lar arasında para vererek ele geçir· 
meğe hazırdır. Kendisi 1856 senesinde 
Britlş G!yananın posta idaresi tara • 
fında.n bruulmış bir sentlik puldur . 

Madam Ska.la bu pula 35643 dolar 
vererek alan Arthur Hinds-
den dul kalmı§tır. Geçen Ecne Lon· 

- - drada pulunu 37.500 dolar gibi a.sga 
aı-.J-c-.• -•• -.1-11_e_n-=-hararctli yerinde. Oğ. ri bir fiatla müzayedeye koymuştur 
lan, onu, gafil avJıyacak .. Tam cürmü Gerçi bu fiata bir müşteri çıkmamış· 
meshut halinde enselfyecek.. tır. Bu pulu ölen kral beşinci j or · 

:. jun kendi kolleksiyonu için eatmala· 
Fakat... ı · ı· 
Tam o esnada, pencereden sıza~ cağı söy enmış ı. 

• Bu pulun böY,lc akıl almıyacak ka· 
ış.ık söndü.. :En·e:u ~~~t.ck gibi bir dar yiiksek fiath olma.ııma eebcp ncd· 
pırılt• al<nl ınde l>ır sılah se.."i. Hir da ======================== 
ha .• Dir daha .. 

_ Yandım. efendi baba.. Yaktı 

beni Cinli Osman! 
• • • 

Kalabalık bir mahkeme hıızurun. 
da, Osman, o hını hım sesiyle: 

_ Ne bfleylıtt ben onun lnsaı. ol. 
dui(unıı.. Domuz girdi bah~eye san 
dım .. Bkini hozma.~ın di)·e vur1um .. 

Bana ce!.'1 lliıım ı:-elmeı .. Kadı efendi 
sizin •·nnınızd:ı göv!emi$ti,. Gecele 
yin gohrı-sine giren hirinf domuz sı,na. 
rnlt '"ırttn 055aat kurtulur derrıişti.. 
Demedi ~ı? .. Şnhi~iniz, doğruyu söy. 

le) in .. 
N«' kadar fitne fücur ôlsalar. nha. 

ni sar-klı da. Kranta da, öteki daJfoı; 
de müslüman adamlardı Doiruyu 

söyllyeceklerine dair yemin ('tmi:;;Jer. 
di. 

- "Ossaat kurtulur!,, d't"erel\ 
başlarını ünlerine eltdiler. 

Kadı da oğlunun katilini berae. 
ettirdi. Tq evde taharriyat yapıl 

mış, bir takım kavurmalı.ra ras!lnn. 
mış, fakat, domuzun hakıye.c:;ine müte 
allik bir feY bulunamamıştı. Kocaman 
ocağın harlı ateşi, l>ütün izleri ııılliıı 

süpürmüştü •. 

Fakat, vakndan ııonra, Cinlı o~ 

manda artık oserutte barınamadı. Va 
rını yoğunu ~tarak, kimbilir ne taraf 
larda ne türlü melanetler çe,•irmeğc 

git~=-

( Vll • NO) 

reti ve tabcdllme eeklinin tuhaflığı. 
dır. Brlti~ Giyana hUkQmetinfn ~ 
linde dört scntlik pul kalmamıştı. ln
gfltereden yeni etoklar gelinceye ka

dar yerli bir matbaacıya bu cinsten 
az miktarda pul bastırmak mecburi
yeti hAsıl olmuştu. Matbaacı bunu ba
sarken evvelce kendi gn.zetesinin llan
lannda kullanmış olduğu blr gemi kli 
şesinden istifade etti. Genıl dört köşe 
bir çerçeve içine alınmış, çerçevenin 
içine memleketin armMı konmuştu: 
..Brltiş G!yana postMı 4 sent.., 

Bir yanlış neticesinde birkaç pulun 
4 sent yerine 1 sent yazılariyle basıl
dığı görülerek hemen tashih edilmiş 

ve her nasılsa bunlardan bir tek pul 
da gözden kaçarak postada kullanıl
mıştı. Şimdi pul mcraklılnrı işte bu 
pula bütün var ve yoklarını vermeye 
hazırdırlar. 

Pul o avkittcnbcrl birçoklarının eli· 
ne geçmiştir. llk önce Giyana sakinle
rinden Mister Vermon Voghan bunu 
bir kolleksiyoncuya 1.50 dolara sa.t.. 
mı&tı. 

HABER 
AKE;AM POSTASI 

iDARE f:VI 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı lı>tanbul 214 

Telg raf acıresı . ı sıan ouı HABER 
Yazı ışıerl te ıotonu . UR7t 
idare "e llôn .. • 24370 
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Hasan Rasim Us 
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ispanya 
.. ( lfaş tarafı 1 incide) 

Burası l\!adride 32 kilometre mesa
fededir. Nasyonalistler, buraya iki sa
at devam eden şiddetli bir muharebe
den sonra girmişlerdir. Nasyonalist -
ler, 6 müstahkem ve fevkalade müse\
lah ve mtikcmmcl surette organize e
dilmiş bir müdafaa sistemini zorlama· 
ğa mecbur olmuşlardır. 

Sovyet Rusya.11n yardam 

• 
ıs yanı 

gün burada toplanıyor. Almanyanın 

cevabı ile Sovyet Rusyanm ithamları 
görüşülecektir. İtalyanın da cevabı 
hazır olduğu zannediliyor. Bu cevapta 
Sovyet Rusyaya kar§ı da bazı itham· 
lar bulunacaktır. Mesele, İspanyaya 
ademi müdahale nizamlarının ihlal e· 
dilmesidir. 

Sovyet gemllerlnl batırmak 
kararı 

vapuru Burgos hükumeti donanmaya verdi· 
Moskova, 22 (A. A.) - Turksib va- ği emirde İspanyol kara sulannda görü· 

puru dün Leningraddan ispanyaya lecek bütün Sovyet vapurlamın tevki
hareket etmiştir. Vapurda Sovyet işçi- fini ve iiinde harp levazımı bulunduğu 
lerinin verdikleri p:ıralarla İspanyol takdirde derhal batırılmasını emretmiş· 
kndın ve çocukları için satınalınan 3 tir. 
bin ton un, bin ton şeker, 800 ton ku- Madrltte on bin Mahbus rehine 
ru morina balığı, 500 ton şekerleme ve bulunuyor 
biskUi, 200 bin kutu konserve ve yüz Londra: 23 (A.A.) - Londradaki 
b:n kat elbise vardır. beynelmılel Kızılhaç cemiyetine Madrit 
HUktlm'?t bUyUk Umltlerlnden ten gelen malUmata göre mezkfir şe -

bir.nı kaybetti hitde rehine ve esir olmak üzere on bin 
Londra. 23 (Hususi) - Navalkarne-

kişi vardır ki bunların 1500 zü kadın· 
ronun zaptından sonra Madrid hüku-
meti askeri kumanda erkanı arasında _d_ı_r·------------
değişiklikler yapmış ve Madrid iç hn
valisinin kumandasına General Niyn
gas'ı getirmiştir. Madridin dış havali
si kumandanını değiştirmiştir. 

Madridin cenup kısrnmda, hükfımet 
kuvvetleri hücuma geçmişler, bazı 

yerlerde asilerle göğüs göğse çarpış • 
malar olmuı;ıtur. 

Fakat hUkfunet Navalkarneronun 
asiler tarafından zaptından sonra bü

yUk ümitlerinden birini kaybetmiş o • 
luyor. Çünkü bu mevki hükfımetin 
en müstahkem mevkilerinden biriydi. 
Madrltte bin kadın yakalandı 

Burgos, 22 (A. A.) - Son günlerde 
Madridde yapılan araştırma ve yaka
lama hadiselerine bilhassa kadın ve 
gen~ kızlar maruz kalmıştır. Yalmz 

çarşamba gilnü bin kadının yakalandı
ğı söylenmektedir. Bunlar, nasyona -
Iist hareketi roensuplarmm akrabası 
veya sadece dostları olmak ithamı al
tındadırlar. 

A vusturyada daha 
şimdiden 

2.000000 
Kişi kral peşinde 

Viyanadan gelen haberler Avustur·' 
yada krallığın avdetinin artık bir emri-

vaki olduğunu gösteriyor. Deyli E~ 
pres gazetesine Viyanadan yazıldığına 
göre: 

Habsburg sUtalesinin 24 yajındaki 

Arşidilkü Ottoyu Avusturya tahtına 

getirmek üzere bir reyiam yapılaca

ğına işaret eden Avusturya Başvekili· 

nin nutkundan sonra kralcılar bü· 
yiik tezahürat yapıyorlar. 

Başvekil Şuşnig, kralın tahta geçiril 
mesi hususuna ne ecnebi bir devletin, 

ne hükClmetin, ne de ana vatan cephesi 
nin kanşmağa hakkı olmadığını, bu işin 
bütün Avusturya halkı tarafından ka • 
rarlaştmldığmı söylemişti. 

Kralcı liderlerin krallık lehine geniş 
propaganda yapmak üzere oldukları 

HABER - :4lişa]t1 poslası 

Sıhhiye müdür
lüğü bir formül 

arıyor 
( Baştarafr l incide) 

det bekletilmiş tatlılardır. Buraları 

onların tekessürüne en müsait muhit
lerdir. 
Kü~ük yumurtalarla tekessür eden 

bu hayvanın dişisi bir defasında yüz 
murta yumurtlayabilir, bir günt!e yüt. 

nesil birden doğurabilir. Bir doktorun 
yapmış olduğu hesaba göre bir me\'sim 

zarfıııda bir sinek 1.196.181.249 3·0720 

000.000.000.001> adet ''Umurta d!l.!1 ra· 

bilir. Hal bu ki gene:·a 1 Besim (ımer 
bunun bir senede 5.!>98.720.00i) 000 y.: 

baliğ olduğunu söyler. 

Sineğin bu kadar çabuk üremcsin~. 
ve binaenaleyh bütün insanlar arasın·j 
da karkunç denecek bir süratlc has 

talık nakil!if,i yapabileceğini düşü 
nürsek, medeniyetin i>tedenberi ..;ınek· 

Sekizinci 
Edvard 
Mayos'fca 

evDeli"llftyoır mu '? 
Bu t:ahakkuk 

edecek olursa t:aç 
giyme merasimi 
geri bırakılacak 
Sunday Refere gazetesinde okundu -

ğuna göre son on beş gün içinde ingil-

terede, otelciler, terziler, lokantacılar, 

hediye çıkaran fabrika sahipleri ve diğer 

hir çok ticaret erbabı İngiltere kralının 
tac giyme merasiminin tehir edilmesine 

karşı sigorta edilmek üzere akın akın 
müracaatte bulunuyorlar. 

İngiltere kralının mayısta ev~ek 

üzere olduğuna dair rivayetler çıkmış • 
tır. Bu hakikat olursa, mayısta yapılma
sı takarrür eden tac giyme merasiminin 

geri bırakılacağı muhakkak sayılmak • 
tadır. 

le mücadeleye verdiği ehemmiretiıı --------------
Koııırt çnyaırD<e> manaı;:.ını kolayca anlarız. Eğer ken· 

dimizi. ''e çocuklarımrzı hastaM.taı~ Konuşmaların Al· 
korum:ık istiyorsak, evvela karı.arı· manya ve ltalya 
mızr sineklere karşı kapamahyr7.. arasındaki müna
Sonr.l da sineğin gelmemesi içi evi- sebetin bir kat: da
mizd.! her şeyi temiz bulundurcağ:ı ha arttırılması 

gayret etmeliyiz. Oldugunu söylüyor 
Halbuki, son günlerde lstanbu1 şeh- ~erlinde bulunan ttalyan hariciye 

rinin bütün pislikleri MecidiyeköyU nazırı Kont Ciano Almanya hariciye 
civarına dökülmekle, bura halkını çok nazırı ile bir kere daha konuşmuş ve 

büyük bir tehlike ile karşı karşıya ge- sonra bava nezaretinde general Göring 
tirmiş oluruz: Hastalık. Merkezi bu ile bir mülakat yapmıştır. 
köy olmak üzere tstanbulu istılaya Kont Ciano gazetecilere verdiği be· 

yanatta, bu konuşmaların iki memleket 
kalkışan bu korkunç mahlftka karşı arasındaki münasebetleri umumi menafi 
mücadele etmek için Belediyenin mü- bakımından bir kat daha kuvvetlendir· 
racaatı üzerine Sıhhiye müdür~üğü 

h~la, bir formül taharrisile uğraşmak
tadır. 

Sinek mücadPlesinin başlamasına 

intizaı en şimdilik köy halkına, evle

rini mümkün olduğu kadar temiz tut

malannı, katiyen yemek bulaşıklarınt 

bekletmemelerini, ev içinde veya hah-

mek etrafında olduğunu söylemiştir. 
Anlaşıldığına göre, konuşulan mev • 

zular başlıca yeni Lokamo misakı, Mil -letler cemiyetine karşı takip edilecek 
hattı hareket, Avusturya ve Tuna millet 
teri ite iktisadi teşriki mesai imkanları
dır. 

Kont Çiyano bugün Hitler tarafın
dan kabul edilecektir. 

Madridde neşredilen bir tebliğde gü
nün herhangi bir saatinde araştırma
lar ve tevkifler yapılabilmesi için so
kak kapılarlDUL 'b'WUbı.n 'b§lt'\6- kil 

1enmemesi emredilmiştir. 
ve "lne:ftllekftlııl he _. .. .,... ..._ .. -ı.;. ~ .. :an hh~ijlb,tiler:lnln u--•·•~:m .. a 

tingler tertibini tasavvur ettikleri an - süratle manı oımalarmı tavsiye ede 
ftK .. ı .. .,. .M••- -· 
Berlin, 23 (Hususi) - İtalyan hari-

ciye nazın Kont Cianoya, Alman hava 
nazırı general Göringin verdiği öğle 

ziyafetinde İtalyanın Bertin elçisi ve di 
ğer İtalyan diplomatları da bulunmuı -
tur. 

HUkOmet merkezi Barselona Jaşılmıştır. biliriz. 

taşmıyor 

Pa.ris, 22 (A. A.) - Paris Soir'ın 
haber aldığına göre Madrid hUkfuneti 

Arşidük Ottonun Avusturyadaki mü 
messili tı!ağıdaki beyanatta bulunmuş -
tur: 

Navalkarneronun nasyonalistler ta- "Nihai gayeye doğru büyük bir adım 
rafından zaptı üzerine hükumet mer - atılmıştır. Artık Avusturyada krallık 

kezinin Barselona naklini kararlaştrr- meselesinin vaki bir hakikat olduğun -
mıştır. dan bundan sonra kimse şüphe edemi· 

Cumhur Reisinin karıaı ı t• yece < ır. ,, 
Parlsa gitu 

Tuluz, 22 (A. A.) - İspanya cwnur Başvekil Şuşnigin nutku, Avusturya 
- Almanya anlaşması esnasında Avus-

Başkanının zevcesi Madam Azana " 
turya teşkilatı esasiye kanununun de • 

Sinekle mücadele ediniz, o ölümütı 

habercisidir. Şişli muhitinde her gürı 

geçtikçe sinek istilasının kök saldığı
nı görüyoruz, Arka sokaklardan gi · 

denler, adım attıkları zaman havaya 

bir sinek alayının kalktığını görüyor 

Jar. Güneşe bakan duvarların baştan 
aşağı bu iğrenç hayvanlarla dolup 
taştığına şahit oluyoruz. 

Sıhhiye müdürlüğu formülü biran 
evvel bulmalıdır. Bunu istiyoruz. 

İtalyan matbuatı Musolininin mümes 
silinin Almanyada gördüğü itibardan· 
ve sa'llimi hava içinde cereyan eden 
müzakerelerden sitayişle bahsederken 

general Göringin şahsına da istisnai bir 
ehemmiyet atfetmektedirler. 

Leon Blum 

Uyku nedir fe 
işarettir 

Sabahları uyandığın•• ıı 
gunluk ve kırgınlı!t ıttı 
nuz? Sabah banyolarındJ 
yenler bulunduğu gibi ak 
den sonra da oldu~u )erd~ 
panan ve hemen isl;:eıttlt 
kuya dalmak istiyenler pe 
Akşam yemeğinden so11~11 

mak !stemek ve srıhıh 1 C~ 
şarkı söyleyecek kadar 11

1 
hep iri bir sıhhata detıilt, 
kat t" ~nırken yorgunıut< 
hic c' İ\·i degwi1dir IJU t • • ııı 

geç vakitlere kadar otur 
gelir. 

Uyli u zamanı şahsa çört 
daha ziyade bir itiyat nıe.'t 
rupada eski bir söz ,ardı 

"Erkeklere sekiz ,J\ııdtll 
ve delilere on saat uvkU .. 
nun doğru olan hiçbir ts~ 

İnsan gecele,·in uvkU 1 

• ıı.· • b: d t 01' geçıreceeını ır a e 
edebilir. Sekiz saat uykıl. ,,, 
olup bunu ara sıra alnltl ' 
si sabah kırgınlık ,.e ağırlı 
Jer. Bütün günleri sinir ,·e 

de geçer. •' 
Fazla şişmanlı:c. bedel1 i 

ne aldırış etmemezlik, l 
fazla uyku kötüdür. JnS1l°' 
yataktan kalkmayı bit B 

kor. 
Fakat uyanıldığı znıtt•0 

hissettiren başka sebepler 
Sağlam ekzersizlere alışık 1' 
geceyi sinir gerici oyuntst 
ler, yahut adeti olmadığı 
şam yemeğinden ~onra Y~ .• 
zinti yapanlar ertesi sall" 
kak kötü uyanırlar. ~ 

Adalelerine ekzersiz vt~• 
bir şey yapmayanlar vücut 
llke yartacak kadar siiP ~ 
mış olurlar. Bu birikintilt 
kak \'Ücut hareketlerile d 

kLc;ımlan ter ve soluk n "'• 
çıkıp gider. ,; 

Gayri muntazam ,.e bt 
zengin yemekler uyku ralı', 
rir ve uyanırken kırJ?ınlı1'1 
luk hlı;;settirir. 
Kış gecelerinde çok sıcsl< 

1arı hiç de sıhhi değildir. 
tünmek bilhll$8 karnı ört 
zımdır. 

tayyare ile Alikanttan buraya gelmiıı 
ve Parise hareket etmiştir. ğiştirilmiyeceğine dair Almanyaya bir ---------------

Harp malzemesl de vaidde bulunduğu şeklindeki rivayetleri p a m U k 

Eğer sabah kırgınlığı bir 
lisi yenen yemeklerin ağı.rlı~ 
ri geliyorsa, hemen hafı~. 
almak ve o günü yemegı 
yemek gayet iyidir. ~ 

Dolandırıcılıkla ızmir hava•~, 
gönderlyorlarmı, de ortadan kaldırıyor. v 

Berlin, 23 (Hususi) - Liberte isim- Muhtelif halk tabakalarının tezahü - sef erberligi itham ediliyor qöçmenı 1 
Vergi mUkelleflerl cemiyeti yerleşt:iril~( 

li Fransız gazetesi bir Sovyet gemisi- hüratı, Avusturyalıların hakiki isteği 
nin İspanyaya harp levazımı çıkarma-

ğa. çalıştığından bahsetmektedir. Ak
seden haberlere göre, Rusyadan ts-
panyaya 5,000 ağır ve hafif makineli 
tüf ek YC onlara kifayet edecek kadar 
cephane gönderilecekmiş. 

Ademi mUdahale 1eomltesl 

ne olduğunu yakında gösterecektir.,, 
Kralcı mahafildcn öğrenildiğine göre, 

A vusturyada krallık taraftarlarının sa-

yısı takriben 2.000.000 kadardır. 

Arşidük Ottonun Viyanadaki mümes 

sili şu sözleri de ilave ediyor: 
topl,myor "Arşidük Otto, memleketine hizmet 

Bcrlin, 23 (Hususi) - Londra ade- etmeği istiyor. Tahta yeniden çıkmak 
mi müdahale komitesi bugün öğleden için Avu~turyalıların müzaheretini ar
sonra toplanacaktır. Haber alındığı -

zu ediyor.,, 
na göre Sovyet Rusyanın Londra bil- ---------------
yUk elçisi Vaiski, Sovyet Rusyanın 1 n Q İ 1 teren İ n e S k İ 
artık k:ndini __ ı _ı komi~ye bağlı say- Bahriye Nazın 
mıyacagmı soylıyecektır. _ 
Koltemde neler konufulacak 7 "Almanyanın ast:e§i 

Londra, 23 (Hususi) - ispanya iş- en büyük harpt:ir,, 
!erine ademi müdahale komitesi bu- diyor 

Almanya suçu 
başkalarında 

uluyor 
<Baş taralı l ıncide) 

tahl;ye ame;iyclerini kim olursa olsun 
kont. ol edcbileceğ:ni beyan etmekte -
d;rlcr. lçtimaın nihayetinde Lord Ply
mout, lngıltere aleyhine tevcih edilen 
ittihcımlara hükumet namına cevap ve· 
recek ve ingiltcrenin İngiliz tcbaıısm -
dan herhangi bir kimse tarafından ade
mi müdahale misakının ihlal edilmiş ol 
ması ittihaınlarmı tetkike amade ol -
duğunu beyan eyliyecektir. 

Eğer İngiltere müşterek emniyeti, 
Almanya ile anlaşmak suretiyel iade 
edecek olursa, bununla tarihin en bi.i
yük harplerinden birine yol açılmış o
lacaktır. 

tngiltereniu eski bahriye nazırı 
Vinston Çorçil son verdiği bir nutkun
da böyle bir ihtarda bulunmuştur. 

y;n;:;ton Çorçil aynen demiştir ki: 
"Almanyanm bütün istediği, müs

tcmlekelerin iadesinden Mşka, şarki 

ve cenubi A vrupnda serbestçe hareket 
etmektir. Bu, dile kolaydır. Fakat ha
kikatte ne ifade ediyor biliyor musu-1 
nuz. Bu, bana r,öre - bciki de •anıt-1 
mış olnbiliri,m - tarihin en büyUk har-

1 bini ifade ediyor.,, 

bir dava açtı başıand•~~;s 
(B<UJ tarafı 1 incide) İzmir, (21) _ VilfıyetıJJV 

d d k Parlste vergi mükellefleri cemiyeti 
bizzat Başvekilimiz kuman a e ~ce - yerl<><>tirilmelerine karar 

Fransız başvekili Leon Blum ve mali- "'";i eıı 
tir. Bunun için ziraat vekaleti bir teş- elli hanelik (1500) göçJil .....ıt: ... 
kilat vücuda getirmektedir. ye nazırı Vicent - Aurial aleyhine hi- . leı"" 

leli esham çıkarmak suçundan dolayı puru ile Urlaya gelmış al 
Başvekilimiz tetkikleri esnasında Göçmenler iki gün k JtltJ 

pamuk müstahsilinin devletin kurdu- dava açmıı;ıtır. Başvekil ve Maliye na- misafirhanesinde sıhhi ı-1 
ğu pamuklu fabrikalarından ve kendi- zın dahili istikrazın aletinden evvel yapılmış ve kendileri J{J~it'· 

Paranın düşürülmiyeceğini vaadettik - ta af d · d"Imic:Jeıv sinden ne istendiğinden habersiz oldu- r ın an ıaşe e ı o; Jı 
ten sonra parayı düşürmeleri doalyı- Bu göçmenlerden (250)ute 

ğunu görmüş ve mUstahsilin aydınla-- siyle dolandırıcılıkla da itham edil - tJl 
tılması lüzumuna kani olmuı::tur. kafile Çandarlıya ve se" 

:1 mcktedir. Menemen ve Torbalıya 
Gelecek sene pamuk bayramları ya- ---------------

n Sovyet ıerdir. . ıeıı ptlacak, satış koopera ı leri kurula • Bir hafta sonra J{oS ve 

~~,~~.:~~~~e tohum ve makine tem!n tayyarecileri :: ~~~em::1';n.~~~'~p~~ 
Esasen hükumet yalnız pamuk içi!l V I ra kendilerine ayrı~~ eıı1et• 

değil yeni endüstri programımızla mu arın vapur a sevkedileceklerdir. ~ç_ııı eeett1t1 

vazi yürüyecek bir umumi ziraat prog- şehri oıize geliyorlar lik boş evlere yerleştırıl tol> 
ranu yapacaktır. En başta sulama İ§· Sovyet Rusyanm Osavyahim adlı dilerine derhal arazi ve JtltJl> 
lerine 250 milyon lira sarfı mukarrer- tayyarecilik teşkilatı reisi general rilecektir. Bu suretle ·ı vafJ'!' 

kısa zamanda müstahS1 
dir. Eydeman üç arkadaşiyle beraber ya - ~«i 

A rın vapurla şehrimize gelecek ve gene- çeceklerdir. ,rr:, 
~ lYI U ~al lr ft 5 \bal lii1 <dJ al ralle arkadaşları lstanbulda bir gün Muhacirlere verneceJc 11li1lş 
Erkek papasın ka- Ank ·d kl Ier tarafından ime~ ~..ııı • kaldıktan sonra araya gı ece er- mektedir. Bu muhacırlj;ı, jpf 
dın olduğu yalan dir. mek üzere gelecek yıl ev 

Sof yadan gelen bir habere gö- Osavynhim tayyarecilik teşkilat, cektir. 
re Sofya papas mektebini henüz biti- Sovyet Rusya müdafaa cemiyetiyle --------~~ b 
ren bir genç pn.pas evlendikten pek tayyarecilik ve kimyevi mamulat en- Tasbl j. 11cj 

az sonra erkeklik hislerinin azaldığını düstrisi teşvik cemiyetinin birliğidir. Bugünkü nüshamızıtı ~re1'jSS 
görmüş ve yapılan muayenesinde er· Bu birliğin Rusyanın her tarafında da Kırzade Şevki ve ş g0tJ 

keklikten sonra kadınlığa müsait u - teşkl5.tı vardır. dato komiserinin il~ştJıP• 
zuvlar taşıdığı anlaşılmıştır. General Eydemanın gelişi münase - daki toplanma yeri Y sllt ~ 

Papasa bugilnlcrde ameliyat yapıla- betiyle Sovyet tayyarelerinin geleceği şirketin Galatada ~Jf· :ı1 
cak ve kadın olacaktır. Bu saabh Sof- şek!inde bir haber çıkmıştır. Halbuki dairesi olarak yazı)Jil~ş.&t 
ya muhabirimizden sorduk. Böyle bir tayyarecller tayyarcsiz gelmektedir • !anına yeri Galatada ~ 
şeyin vaki olmadığını söyledi. ler. 2·3 nwnaralı odadır. 



• 
ır spor yeni başla-
dığı zaman Çok 
v·· himaye ister 

uzrne antrenörü bay Ferensfy 
ı-iiııne mev. . böyle söyl Oyor . 

Ce a~akasızlık sımı ~u sef~r son dere- metro 2 :26.5, 400 m~tr~ v• 5 :2112 clir~ 
geçıı. Yaı ve ıda.resı.zlik içinde Ancak üç ay çalrşabıldıgımıze naza 
~ek lazı:z §unu itiraf ve takdir et- ran bu derecelerin çok iyi olduğunu 
UZerine dü ır ki İstanbul ınıntakası göstermek için Fransada Normand 
etırı · Şen Vazife · t k' k rlariyle 1§lir. Ar yı amamiyJe ifa mıntakasının bu sene ı re 0 

do~dan do ~kasızlık ve idare~izli k kıyas edebiliriz: 
d.~ gtırundu gruya _federasyon tarafın- 100 metro 1 :09,2, 200 metro 21~.3 ·~: 
;~kU lllüs~b Alakasızlık diyorum, 400 metro 5 :52, 100 metro sırt ustu 
kı.nde federas akaların hemen hiçbiıi- J 1 :22 ve 200 metro kurbağalama 3 :20·

3 

r 
1ınse bul~ona mensup tek bir tUr. 
ada göı.e adı. İdaresizlik i~ şu- Bu mukayese yüzüc;üleri~i~in _liy~-
sanı fed çarptı ki, hemen her nok- kat ve kabiliyeti hakkında ıyı bır fı· 
li lb erasvo klar h"a Uki bir.{z ? pa:a:>ızlığa yükletti. kir verebilir. Demek ki bu çocu 

1llıınet k ış bılırlik, uf ak bir yaz ve kış yu·· zdükleri takdirde d~r~-
§e,, ' ısa bir ·h· B n 
b
." Yoluna k zı ın Yormasiyle her celer çok daha aşağı iner. un un ıç: 
ı b onab T d" t · d c·l · ~~ sene 

8 
t 1 ır ı. Asıl i~in gari- de himaye ve alakaya ih ıyaç var 

1
:· 

ı 11_gı Üınit e;.
1
?Pun.da Türkiye birin- Yüzme sporu senede on ay sıkı ıd

::ı~n dahi 1 ~ken ~me birincilik mana ve iki ay da istirahate muhtaç
ll oruıdu. Bur· azfedıldiği maalesef tır. On avdan kısa bir müddet çalı-
an dereceıe~n bunlara rağmen alı- şrldığı takdirde daha iyi derec~ ~k
~ X'ib;Ucuıerle !~Y~nı memnuniyettir. !emek imkansızdır. Bütün kış ıstıra
ta 8 eden ve b h ı.ıyade yakından te- hat eden bir yüzücü üç aydan ibaret 
tin~rı görebile: ususta en ince nok- olan mevsim gelince idmanlara başla· 
~§Öyle anlat antrenör düşUncele- dığı vakit bunun ilk ayını suya alış-

h 
eni.iz alt ıyor: makla geçiriyor. İki ay ciddi antren-

Ulun 1 senelik b' 2: an Yüzrn ır maziye malik man ve tam formuna gireceği zaman 
k~rf~~da inanı~rnSPoru bu kısa ~an mevsim kapanıyor, bütün faaliyet sö-

goste,_. 1Yacak k a ·· ve t • «ıt§tir. F' k a ar terak- nuyor. 
Ve crakki göste a at Yeni başlıyan Antrenöriln söyledikleri çok yerin-

lllane,~ ren her · ·t·b · l - spor lC>rakıt· • • Yardım . t spor maddı dedir. Yüzme esas ı ı arıy e agır 
b1r kılı ediyor di ıs er. Eğer yüzme dur. Bir insan için karada koşmak. 
ceıerı.tı.1rs.a. kısa, 'biYerek kendi haline sıçramak tabii harel)etlcrdir. Faknt 
k . hır ,. r zam v ıa· E 1 · d ı de bu .re~ geı· an sonra dere- yüzme böyel degi ır. vve emır e 
ôııe goru dereceıeı: durduğu ve bel- gayritabiiliği doğuran suya alışmak 
1ar a lur. Y°ij'h: elde edilemedii'Ti meselesi mevzubahstır. 

' caba d M~Cti!er . . o 
1.a. girdi . ereceler ıyı çalışıyor- Bir yüzücü, bir atlet,-b 'r gi.ieşçi ve-
se cvv 

1 
diye SOnr nea.en bir çıkma- ya bir bisikletçiden daha güç ve daba 

eılur. l~kden tedbir a:ıan düşUnmeden- geç formuna girer. Bunun için uzun 
tın alınacak tnak çok doğru zamana ihtiv. aç vardır. Üç aylık yaz 

Yaz kı tedb' 
ili tem· . § hilaink ır de, çocukla- mevsiminde bunu tatbik imkansız-
dır, ın tçin bir YÜ ıta çalışabilmeleri- dır. Bu kısa zaman zarfında hiçbir 

b 1\ı§hk b" znıe havuzu inşası- yüzücü tam formunu bulamaz. For-

atına ... . r ha\rtız ·· munda olmıyan bir atletten de fazla 
llu 1)1 Cağı, sığına :Uzz:te sporunun bir şey beklenemez. Bizim çocukların 
da da ~ken olrnaa;ı:gı ~~r meskendir. zamansız ve mekansız ve uygunsuz 
len UgilnkUna ça Yuzme sporun-
tô~?rı.~ı. Yalnız ~n fazla bir şey bek- şartlar altında elde ettikleri vakitler 
'l'e~ rıunae tutuı uç ay yüzülebildiği cidden şayanı memnuniyettir. Bir har 
d 0rlar1 hada· acak olursa, Türkiye vuz tem.in ederek yalnız bir kışlık 
~ llıektir. J{ı§l:k asgariye vasıl olmuş mesai eldeki kabiliyetlerin değerini 
lıı ~.alnız Uç dö havuzdan mahrum ispata. kafidir. 
~~ır Yerde b' :t ay açıkta yüzülen Antrenörün sutopu hakkındaki 
ıı~1,tn rekorlar ızırn derecelerden daha düşüncelerini de yakında kaydedece
......_ı biz.im (l~ tesadüf edilemez. Me- ğiz. 
A~ metro l,03,3, 200 

3~ ~a var1 ağır 
ş~~ est güreş 
IVI Pivonıu{Junu 

acar Karolyi 

Su.at ERLER 

Avrupa kupası 
maç lan 

Çekoslovakya 
Macaristanı 

n kazandı 
~a u ayın on sek' . d ikiye karşı beş gol le 
~ tıııan A. ızın e, Budapeştede .., l 
~ır serı.._ vrupa şampiyonlugu- yan a- magltlp e ti 
1 ~t .. aıı.cıa bi . gu~ş müsabakasında lr- Pragda 18 birinci teşrinde oynanan 
~Eltoı~i rıncisi Dick Perron Macar Macaristan - Çekoslovakya arasındak. 
tur. Ye 22 dakikada mağlfıp olmuc:ı- Avrupa kupası maçı ümidin hilafınd 

ır.a ~ Macarların büyük bir farkla mağliibi· 
car h yetlerile neticelenmiştir. 

L~~~::~~~~rı IMe~!~~!!!~~çin~~~ =l~yo 
Futbol ajanlıOI j b~ksu busbutun bırakıp bir sirke gır 

a dı. 
oyunların progr • Carnera eski meneccri Leon Lo 

m 1 nı ı IAn etti şimdi bir kitap neşretmiştir: Carnera. 
Jstanlml Iik maçlaı ına haftalardan nm hayatından uzun uzadıya bahsede 

beri süren ihtilaf ,.e dedikoduladan menecer Leon Loui, "Sıkılma.a adam 
sonra nihayet bu hafta başlanacak. ismi altında neşrettiği bu kitapta: 

Futbol ajanlığı bu hususta aşa~ıda- "Bütün karşılaştığı rakiplere bin 
ki tebliği neşretmiştir. lerce dolar vererek eski talebemi y 

TEBLIG: nilmez bir hale soktum. Bu sayed 
T. S. K. İstanbul bölgesi futbol ajan- Karnera yükseldikçe yükseldi. Faka 

lığından: kendi vaziyetini hiçbir zaman idrak 
24/ 10/ 936 cumarte-;i günü yapılacak demedi, son günlerde o kadar burn 

lik maçları: büyümüştü ki, benim büyük fedakar 
'!'aksim r;tadı: Saha komiseri Samir:• lıklarımı bile unutarak benden ayrıl 

Talu mak için uğraştı. 

Hilal • Güneş B takımları saat 13,30 Tabii muvaffak da oldu, oldu ama 
Tala~ Ozışık. bensiz yaptığı bütün müsabakala 

Galatasaray _ Beylı.oz B takımları Oa:rnera neticesi hepinizce malı1m. 
saat J:>,l:>. Hakem s~mim Talu İnsan azmanı ismi verilen İtalyan Bir defa bile galip gelemedi. Nih 

Fener bahçe stadı: Saha komiseri boksörü Primo Carnera bir vakit ö- yet bütün kredisi mahvoldu ve bo 
Feridt;n Kılıç. bırakmak mecburiyetinde kaldı. 

nüne çıkan bütün rakiplerini yenmiş- <:! 
ı~tanbulspor _ Topkapı B takımları ._.,imdi de bir sirke girerek numar 

!'aat 13,30 hakem Feridun Kılıç. ti. lar yaptığını duyuyoruz. Halbuki b 
Fen<'rbahçe. Vefa B takımları saat Son zamanlarda menecerinden ay- sıkılmaz adam sirke intisap edeceğin 

rılmış olan insan azmanı üst üste manruıtıra kapansaydı her halde dah 
l:i.15 hakem E, Ersoy. 
Beşiktaş stadı: Salla komiseri Rıfkı mağliıp olınıya başladı; nihayet de iyi edecekti.,, demektedir. 

Anadolu - Eyüp B takımları saat 

l~.:10 hakem Rıfkı. 
Beşiktaş - Süleymaniye B takımları 

saat 15,15 hakem Tahsin . 
2-5/ 10/ 936 pazar günü yapılacak lik 

maçları: 
Tak....:im stadı: Saha komiseri Şazi 

Tezcan. 
Doğan • Davutpaşa A takımluı sa· 

at 11,30 hakem Feridun Kılrç. 
Güneş - Hilal A takımları saat 13,10 

hakem Şazi Tezcan. 

Galatasaray - Beykoz A takımları 
saat];) hakem Ahmet Adem. 

Fen()rbahçe stadı: Saha komiseri 
Adil Giray. 

Beylerbeyi - Kasımpaşa A takımları 

saat ıı,:ıo !ıakem Adnan Akın. 

İstan bulspor - Topkapı A takım lan 
saat 13,10 hakem izzet Muhiddin. 

Fenerbahçe - Vefa A takımları saat 
l:i hakem Adit Giray. 
Beşiktaş stad,: Saha komiseri Nuri 

Bosut. 
Ortaköy - Feneryrlmaz A takımları 

saat 11.30 hakem Samim Talu. 
Anadolu - Eyüp A takımları saat 

13,10 hakem Ha 1it Galip. 

Beşiktaş - Süleymanie A takımlar. 
saat 15 hakem Nuri Dosut. 

Not: 
ı _ Hakemler doğrudan do~ruya 

hakem komitesi tarafından seçilmek

tedir. 
2 _ Yan hakemleri intihabı orta 

hakeme bırakılmıştır. 

3 _Maçlar tam ilan edilen sa:· tler
dc başlayacağından her takım vaktı 
muayyenindcn on dalcika eVYel sahaya 
çıkacak, lL..ans tetkik muameles;, kale 
intihabı yapıldıktan ı:;onra maça tanı 
yaktinde baştanaeaktrr. Azami beş da
kilrn ~<'<:tiği takdirde hakem gelmiyen 
tarafı mağlUP addedecektir, 

5iitan : Fenerbahçenin 
Lik maçlar1na dünkü ekzerSİZ 

fakat başlanacak, 
acaba 

bitebilecek mı ? 
Bundan evvelki yazımda milli küme 

taksimatına itiraz etmiştim. Bugün de 
bu meseleye ait konuşulan kısnnları 
anlatmağa çalışacağım. 

Birinci kümeyi teşkil eden klüplerin 
yarısından fazlasilc ikinci küme klüple
rinin hepsi bu taksimatı beğenmiyorlar 
ve düşüncelerinde de sok haklıdırlar. 
Futbol federasyonu, ajan ve bölge baş
kanı arasında çıkan ihtilafı; milli küme· 
yi tesis etmekle kaldırdığım zanneder-
ken yukarıda ya.?drğım klüplerin bu 
haklı itirazile karşılaştı. Klüpler bu 
taksimat yapıltrken doğru hareket edil 
mediğini sah akşamı fikstür çekilirken 
de futbol ajanına bildirdiler. Ve yeni 
taksimatı genel merkez nezdinde pro
testo edeceklerini söyliyerek fikstürü 
çektiler. ttirazlarmm kabul edilmediği 
takdirde likten çekileceklerini de ajana 
aynca haber verdiler. Şimdi bu vaziye
te göre önümüzdeki hafta lik maçlarına 
başlanacak fakat acaba bitirmek müm -
kün olacak mı . 

• • 
Biz bu yapılacak olan maçtan lik 

maçı diye kabul edemeyiz. Çünkü dün
yanın hiçbir yerinde bir devrelik lik ma 
çı yapılmaz. Binaenaleyh bu maçlar 
seçme müsabakaları mahiyetindedir ve 
milli kümeye ayrılacak dört takrmı in
tihap için yapılmaktadır. Şu halde bu 
hakta"n ikinci küme klüpleri ne çin isti· 
fade etmesinler? Bu hakkı onlardan kim 
alahilir? 

Fenerbahçe takmıı, dün kendi saha 
smda egzersislerine devam etmiştir. 

Gerek Konyadan gelen ve takını 

merkezmuhacim oynıyacak olan Mu 
zaff erin ne vaziyette bulunduğunu an 
lamak ve gerek takım hakkında bir fi 
kir edinmek için Fener stadına gittik. 

A ve B takım kadrolarına dahil otu.z 
dan fazla sporcu büyük bir gayretl 

çalışıyorlardı. 
Antrenör hepsi ile ayn ayn dakika! 

ca uğraştı ve ferdi antrenman nihay 
bulduktan sonra iki takım teşek 

ederek karşılaşbnldı. 

Krmızı takım: Necdet 
Fazıl - Esat, Aytan, Reşat - Or 
han, Naci, Muzaffer, Ali Rıza, Niya 
zi. 

Sarı takım da: Hüsameddin - LQtf 
Orhan - Enis, Necdet, Sedat - Fik 
ret, Semih, Bülent, Şeref, Muamme 
tertibinde bulunuyordu. Kırmızı t 
Naci, ve Niyazi vasıtasile iki gol ya 
tr, S::rr takım da Şerefin çok kuvve 
bir şütile bir sayı kaydetti. Ve o 
bu netice ile nihayet buldu. 

Fenerbahçenin bazı kıymetli elema 
ları layikile hazırlanmış değillerdir. B 
itibarla Fenerbahçenin nasıl bir ka 
ile lik maçlarına başlayacağını keıı.tir 
mek müşküldür. 

Şimdilik elde bulunan elemanlar içi 
de en fazla çalışanları oynatmak ica 
ederse ve Fenerbahçenin pazar gün 
sahaya birçok B takını elemanlarile ç 
masını bekleyebiliriz. Lebip, Semih, 
han, Sedat, Bülent gibi genç ve kuvve 
li oyuncular her zaman ağabeyleri • 
yerlerini dolduracak kudrettedirler. 

80nra pe livanı b l'b· A. u ga ı ıyetten 
§a... . Vrupa yn ... 

·<ı fııy ~ • ... rı agır serbest gu"re 

4 _Kasti fa\•ul yapan ve murayiri 
nez:-ıket hareketlere tevessül eden, bil 
has.~a ~avgaya sehehivet Yeren oyun<''' 
l:ır hakkında en ~idc!etıi cezalar tatbPc 

lngiliz hakem Leningstonun idare rcli]e('e'dir. 
sinde oynanan bu müsabaka yirm; bini -----~---:::------

Madamki milli kümeye ayrılacak olan 
klüpler bu maçlar neticesinde belli olo
caktır. öyleyse en doğru ve kestirme 
hareket bu seneye mahsus olmak üzere 
Iik m:::-;leırmı kaldırmaktır. Mevcut yir
mi iki klülıü bir devre olmak üzere bi
ribirlerile karşılaştırarak birden yirmi
ikiye kadar derece alacak olan klüpleri 
sıra ile milli, birinci, ve ikinci kümelere 
taksim etmek icap eder. Bu takdirde ar
tık hiçbir klüb de itiraz edemezdi sanı
rım. 

Tecrübe etmeğe çok az taraftar ola 
Fener idarecilerinin bu mevsime 

clır 0nlugun § 
· u kazanmış olmakta-

audapeşte 
1\1·· Prag · 

Usab 
l\lEle 0kasıoı ı - 5 
nucı ar~ar kazandı 

8alıaı al>eşte • ,,. 
harta~ı ~~t 1 · ag muhtelitlerı mü 
sıı Y1t1 sır ede )apılmıştır. Ilirinci 

e b' ır . b" 
!:U 1tllltş r ır Macarların galebe 

~el b· akat ·k· 
g01 ır oy 1 ınci devredt· çol\ 
&'aıı dalla a•~n çıkaran Macarlaı dört 

"P t ""rak h' e1-i ıre karşı beş goll~ 

bulan bir seyirci kalabalığı tarafından Fransız Rasing 
heyecanı:ı takip edilmi~tiı·. 

Müsabakanın başlangıcında .Macar 
lar birinci golü atmışlar fakat ü~tüstl 
iki gol yemişlerdir. Denenin sonh rın:ı 
doğru tekrar beraberliğe erişen !\la· 
carlar ikinci hafta) mda hasımlannıl' 
çok üstün oyunu karşısında adeta ma~ 
h1biyeti kabul etmi~ tıfr hal alm·ık mer 
buriyetinde kalmışlardır. 

İkinci haftaynıd:ı rıa· iiı; ,c;ayı kayd· 
eden Çekoslovaklar müsabaka}ı 5-:! 

klübü 
Kan şehri takımını 

da yendi 
tngilterede yap~ı~ı müsabakada İn

giliz takımını m~glup ~ttiğini yazdığı
mız Fransız Racıng klup evvelki gün 
de Kan'da karşılaştığı A. S. Canncs 
ckipini de ka~~~~Hşt~r. Birinci devre 
ı _ o Paris klubu leh1ne bitmişti, ikin
ci kısımda yediği bir gole mukabil bir 
sayı daha kaydeden Rasing klüp mü
saba!rnyı bire kar5ı iki golle bitirmiş
tir. Rasing klUP bu maçta İzmirli Va-

Halbuki bu suretle hareket edilmedi
ği gihi milli kümeyi teşkil edecek olan 
dört klüpten üçüne daima milli küme 
de kalmak hakkı veriliyor bu imtiyazı 

o üç klübe verenler onların gelecek se
neki on iki klübün iştirak edeceği mü
sabakalarda gene ayni dereceleri mu -
hafaza edeceklerini bize nasıl temin e
derler? Şayet milli kümenin bu üç im
tiyazh klübü şilt maçlarında diğer ta -
kımlar tarafından mağHlp edilirse bu
na nasıl bir çarei hal bulunur.? 

Bence lik maçları her sene olduğu 

gibi yapılmalı ve sene sonunda birden 

gene eski takımla girmeleri ihtim 
zayıf değildir. Bu takdirde Fenerbah 
çenin en kuvvetli şekli şu olabilir 1 

Bedii veya Necdet - Yaşar, Fa.z 
- Cevat, Esat, Mehmet Reşat - Ni 
yazi, Şaban, Muzaffer, Naci, Fikret • 

Bakalım Sarılacivcrtliler pazara na 
sıl bir kadro ile çıkacaklar. 

Osman KAVRAK 

milli kümeye. ayırmalıdır. Yoksa bu s 
ne yapılacak maçlar neticesinde ayrıl 
dört klübün üçüne ilanihaye milli 
mede kalmak hakkının verilmesi hiç 
zaman doğru olmryacağı gibi memle 
sporuna da faydalı değildir kanaatin 
yirn.,, 

Z't,..-.,. T-.-- ,._ 
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Müthiş bir dalga gllverteyl slllp sOpUrdU, 
altı tayfa ile aşçı denize gitti. Birisinin 
kafası parçalandı, benim de bacağım kırıldı 

Maamafih vaziyet düz.elmiş de de
ğildi. Fırtına gittikçe artıyordu. Bü
tün noel gecesi ve ertesi günü durup 
dinlenmeden çalıştık. Daha ertesi gU
nU öğleden sonra ağır arsenik yühii 
yalpa ile tazyik yaparak üst anbarı 
çökertti. Birkaç civata da yerind~n 
oynadığı için gemi su yapmağa başla
dı. 

Yeniden istif yapmak için koştuk. 
Fıçılann birçoğu kırılmıştı. Tekrar 
fıçılara doldurmağa çalıştığımız arse
niğin bizim için nasıl bir tehlike oldu
funun bilmeden canımız dişimizde 
çabaladık. Bu yüzden birkaç gün son
ra vücudwnuz yaralarla doldu. 

Gemi baştan gittikçe suya g6mül
mekteydf. End~lerimlz arttı. Maran
goz aondaj yaptı : 

- Uç kadenı su var! 
Süvari bunun Uzerine emir verdi: 

. - Tulumba başına! 
Saatlerce bilA-

. fasıla tulumba ha g/ f 
sarak ambarlar- // 
daki suyu boşalt- ~ 
maya çabaladık. 

L&kin ıu azalmak t 
töyle dursun bi - i:~ 
likls çoğalmakta 
idi. 

Her aeYl göze 
alarak uzun müd
det tahammül et

mek icap ettiği •••:w. 

cak halimiz kalmamıştı. 
Kaptan tehlikeyi kavrıyarak elinde 

bir zıpkın Uzerlmize yUrUdil: 
- Tulumbayı brrakırsanız bununla 

kannlannızı deşerim! 

Tam bu sırada kıçtan birisi bağır
dı: 

- Dalga geliyor, dikkat! 
B:z ambarda tulumba başında oldu

ğumuz için bir eey görmedik, fakat 

dalganın müthiş gürültüsünü işittik. 
Acemi tayfalardan altısı sürüklendi, 

gitti, bir tanesi de direğin tel balat -
tan çarmıhlanna ~arparak bir kolu 
koptu, ikinci bir dalgada ise denize 

sUprUldil. Bir başkasının kafası par
çalandı. 

Bu arada ben de f ellketten hissemi 
aldım. Güverteye çıkar çıkmaz bir 
dalga beni kaptığı gibi kınk bir direk 
le tulumbanın dişlileri arasına itti, 

8emrea ye'Ucenli..!i 
Bir aralık büyük bir dalga güver- bacağım kınldı. Direk parçası ıyıcc 

te üzerinden geçti. Ayaklarını ocağa sıkıştığı için ayağımı çekip çıkaramı
dayayıp ısrtmağa çalışarak bir yan - yordum. 1kincl kaptan imdadıma ye
dan bize kahve hazırlamakta olan tiştJ, bir manivela llc dişliyi kaldıra
ahçı bu dalgayla denize sUprUldü: rak bacağımı kurtardılar. Süvarinin 
kuzinası, kömtir kovası da beraber... emriyle yemek salonuna nakledildim. 
Zavallı can hevliyle kozinanın ayakla- Kur.:.iurayı kesip çıkardılar. Kaptan 
nnı kavramıştı, lA.kin dalga kuzinayı ha.cağımı dikkatle muayene etti, son· 
stırukleyince adamcağız bağıra çağı- ra: 
ra denize gitti. Yardmı etmemiz, hele - Dokuz adam kaybettik, dedi, bu 
kurtarmamız lmk!nsızdı. Kendi hali- kadar kurban yeter! 
ne terkettlk. Bacağımın etrafına ucunu bir ma-
Kırk sekh 88.1.ttenberi tulumba ba- karadan geçirerek ilmikli bir halat 

emaydık- Maddeten mahvolmuştuk; sardı, diğer ucunu da büfeye bağladı. 
bu feci mMzara maneviyatımızı da Sonra ikinci ile marangoza emretti. 
mahvetti. Tulumba basmak neye ya- - Yavaş yavaf çekin! 
rar? Ambarlardaki suyun hakkmdan Kırk yıllık çıkıkçıymış gibi ameli-
gelemiyorduk ki.. Nasıl olsa ölecek ol- yata nezaret ederek bacağımı böyle 
duktan llOnra ne diye Ustelik kendi- bir milddet çektirdikten sonra: 
mim bu ltkenoeyt yapalım? Artık is- - Tamam! dedi, bacak şimdi yeri-
pirto da para etmez olmU§tu; ispirto ne oturdu. 
defll, neft Yatı lçeek tulumba basa- (Dcvamt var) 

K ·ADIMl.AD BEMi 
L ~e -=<. / Hlsst Rem an 

Nakleden: Hatice Süreyya 
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Sabırsızlığına, son derece acele et
mesine rağmen aynada bir kere kendi
ne bakmaktan nefsini alamadı. Kulak
lan hlll penbe penbe, ~ al aldı .. 
Saçlarmda altm yaldızı gibi dalgalar 
uçuşuyordu.. Emin oldu ki, fena de
ğildir ve hmetin hoeuna gidecektir. 

- İsmete iğim! Canımın içi! Geldin 
demek? 

Kollarını açtı .. 
Artık buna hakkı var. Ve artık hiç 

b'r endişeleri kalmamıştır. İsmet geldi 
işte .. Dün onu o kadar üzen, saadetle
rini tehdit eden korkular hep zail ol
du ... 

Fakat. .. 
lsmet, açılan bu kollar arasına ken

clfııl büyilk bir heyecanla atmadı. Oda
nın orta8mda, camit, duruyor.. Eldi
venli elini !şıkına uzattı. Sırtında yeni 

bir seyahat elbisesi vardı. Başında kü
çillc bir bere.. Haline pek orijinal bir 
şekil veriyor. 

Gözleri kırmızı da değil, heyecanlar 
da aksetmiyor içlerinde .. Yüzü hafüçe 
pudralı .. 

- Bonjur, Murad .. 
Delikanlı, yaralanmış gibi durdu. 
Fakat, bütün co~kunluğne yine İs-

metin merine atıldı .. Hayır, hayır .. Bu 
soğuk kareılamaya tahammUlli yoktu .. 
Dudaklarını araçlı .. 

İsmet, bir n>ı. tereddütten sonra: 
- Evet, gülünç halleri yok değildir. 

Fakat, ivi tar'l.fan da var. O da, akra
ba olmaları .. lnsann, en fena zamanın
da Hızır ~ibl yetişiyorlar. 

Mıırnd. f}a.,ırdt: 

- A ... Pardon ... Demek ki benim 
bilmediğim yeni vaziyetler var? .. 

. 
nıuzaffer TO Kapiten Benet, 

vatanına yeni bir 
hazırlıyordu . Bu onun 

kundak 
artıl< 

son kozu • .. u 

IOi 
Ben ses çıkarmadan herifleri tekrar 

saydım ve Benete tekmil haberini ver· 
dlm. Kapitcn o zaman vagona sıçradı 

ve bize: 
- Olrayt 1 Siz artık aıağıya ininiz!,, 

dedi. 
Baş çavuı yere atladı. Arkasından 

ben inmek üzere iken Benet omuzuma 
dokundu. Bu sırada kompartımanın 

lambaları da yakılmış bulunduğu için 
birbirimizin yüzünU görüyorduk. Casus 
zabitin yüzünde ıeytani bir tebessüm 
dolaııyordu. Elini büyük bir samimiyet
le bana uzattı: 

- Bugün siza yorduk. Teşekkür ede-
rim. 

- Vazifemi yapıyorum. 
- Bu sizin için bir vazife değildi. 
- Maiyetinde bulunduğum amirlerin 

emirlerini yapmak vazifemdir. 
- Fakat bu sizin için hayli sıkıntılı 

lıir vazife oldu . 
- Hangi iş kolaydır ki Kapiten? 
- Çok zekisiniz. Size tekrar teşekkür 

lcrim. Allaha ısmarladık. 
~Ne o, siz dönmiyor musunuz? 
- Ben dostlarımı7.ı Türk toprakları
n dışına kadar seliimetlemek istiyo-

um. 
- Gük güle! 
Diyerek vagondan a§ağıya atladım. 

Asabiyetten tir tir titriyordum. işin bu 
tarafı da ılklıma J!Clmemişti. Ben şaşkın 
şaşkın baakrken Benet gülerek ilerledi. 
ve ıııklar içinde pırıl pırıl yanmakta 
olan lokantalı vagona geçrl. 

Maksadı aşikar idi: Hainlere, fesat 
ve riya kumkumalanna son direktifle· 
rini verecekti. Onlara son zehirlerini 
dağıtacaktı. Kapiten Benet, muzaffer 
Türk vatanına yeni bir kundak hazırlı
yordu. Bu onun artık son kozu idi. Onu 
da oynuyordu. Ya kazanacaktı, yahut 
da biltUn taraftarlarile birlikte kafasını 
hakikatın sert kayasına çarpacaktı. Ne
tekim C>yle oldu. 

Ben bu acı dil§ ünceler içinde iken 
üçüncü kampana çaldı. Biraz sonra ka
tar hareket etti. önümde bir hailenin 
perdesi kapanıyordu. (;özlerim vagonla
ra dalmış yağmur altında öylece duru
yorum. Şuursuz bir halde nazarlanmla 
gittikçe uzanan treni takip ediyoryum. 
Nihayet o uzakta bir dönemeci dönerek 
g<Szden kayboluyor. Bu sırada omuzu· 
ma bir el dokunuyor. Başımı çevirip ba
kıyorum. Baş çavu§ Rayt tuhaf tuhaf 
gülüyor: 

- İnsan dostlarından aynlınca mü
teessir olur. Olmaz değil ama sen nere
de ise ağlayacaksın? 

Kadın, delikanlıya, gene iki elini u
zattı. 

Murad, bu iki f"':, uçmMından ve e
bedtyyen uzaklaşıp gitmesinden korku 
lan ku§lar gibi, sımsıkı tuttu. Keder, 
kalbini burkultuyordu. Dün nasıl sev
gilisini kendisine yabancı hissiediyor
sa, bugün ayni tahassüslere kapılıyor
du. Lakin. İsmet, dün ağlıyordu. Da
ha aciz, hayata daha yakındı. Bu
günse, sakin ... · Gözleri, sevimlı bir 
tebeSBümle gllliimsiiyor; fakat, Mura
dın başı üzerinden başka ufuklara 
bakıyor ... 

Öyleyse niçin bu derece şıklaşmış 
güzcllc9miş de sanki azabını deşmek 
için yanına gelmiş ? Biraz yorgun, 
biraz örselenml~ bir hali var... Bun
lar, onu cazipl~tiriyor. Kalbi daha 
derin, daha sıcak bir l smet olup çıkı
vermiş ... Berbere gitmiş, masaj yap
tırmıı,, boyanmış ... Hem de ne itina i
le ... Kokular da sü:-ünmüş ... 

Lak'n ... 

Murad, bunun fnrlunn vararak fe
nalaçtı: 

Chyprc değil .. 
Yeni, biberli, uçuşan bir koku ... A-

Kendimi toplıyorum: ı 
- Milteessir filan değilim yahu, nı 

reden çıkardın bunu? 
- Benden saklama! Yakında ba§ka 

bir yerde sen de onlara kavuguuun. 
- Bu da nedir? 

- Bu gidişle senin de tstanbulda duı 
man doğru değil! 

- Haydi gidelim. 

Baş çavuş koluma girdi. ista~an 
sıktık. Ve biraz ötede bizi bekliyen oto· 
mobile bindik. İngiliz polisleri de arka
ya atladılar. Kafilemiz yine eskisi ~ibi 
yalnız Benet ile diğer mülteciler hariı; 

olduğu halde Yeşilköyden şehre gitmek 
üzere hareket etti. 

Krokere döndüğümüz zaman beni aa
bırsızlıkla beklediği anlaşılan Kolonel 
Ballara itimizi hiçbir hadise olmadan 
aükQnetle gördüğümüzü ve misafirlerin 
Ye§ilköyden trenle hareket ettiklerini 
Kapitcn Benetin de hudu~ kadaT ken
dilerine refakat ttmekte olduğunu an
lattım. 

- Ee, yükün bir tanesini attık. Şimdi 
rahat bir nefes alabiliriz, dedi. Sonra 
birden hatırlamış gibi: 

- Az daha sana ıöylemeyi unutuyor
dum. Yann anneni mutlaka buraya nak
letmeli, sen de burada kalmalısın. Çün
kü §ehirde hadiseler gittikçe fazlalaıı
yor. Adeta tehlike baş gösterdi. Halkın 
bu taıkınlığı karıısında cesaret filAn pa
ra etmez, dedi. 

Evvelce esasen bu teklifi kabul etmı~ 
bulunduğum cihetle kısaca fU cevabı 

verdim: 

- Al!kanıza teıekkUr ederim. MUıa
ade ederseniz, bu gece eve giderek ha
zırlanayım: 

- Öit, fakat çok ihtiyatlı davran. 
- Merak etmeyiniz l 
- Öece geç vakitlere kadar sokaklar· 

da kalma! 

- Kalmam. 
Kolonel Ballann bana karıı gösterdi· 

ği bu alAka beni çok mtiteha11i11 etmiş· 
ti. Odama döndüğüm zaman hep bunu 
düşünüyordum. 

Şu ihtiyar askeri üç senedenberi alda 
tıyorJum. Eğer bu meıru bir maksat 
uğruna yapılmış bir hareket olmamıt 

olsaydı bu ıefkati karşısında büyük bir 
vicdan azabı duyacaktım. 

Odanın içinde bir aıağı bir yukarı do· 
lac:ıyorum. Şimdi ne yapmalı? Bir aral·k 
elimi kilot pantalonunıun ön cepleri:H' 
sokuyorum. Sağ elim cebimde küçilk bir 
deftere ill~iyor. Çıkarıyorum. Mahut' 
Tahsinin çantasından düşen ve benim 

ralarında bir mani gibi set teşkil edi
yor ... 

- Otur bakayım buraya ... Tam kar 
§ima geç... Fakat dur, o koltuğa de· 
ğil ... E1.cceksin paketlerimi ! 

Dönüp baktı ve bir sürü kUc;:Uk kU
çilk paketlerin koltuğa ko ... ulmuş ol -
du~nu gördU. Renk renlr beyaz, )"leJ'l'I 

be. mavi pakC"tler ... Hepsi de yald1zh 
eiclmlerle ba~lanmış! 

- Hediyeler aldım... Ren fikrini 
sci~,l~ bakayım. lyt intih:lp edebilmi~ 
mi ·im? ÇilnkU E'rkek e"y~~undan pek 
o kndar anlamam. 

Diinkü mektup meselesine dair f -
lan tek l!f etmiyor. Halbuki, bu mek· 
tupla, hayatları pek yeni bir sahaya 
girmi~ det1il miydi? Zavallı Murad. 
bu vaziyet kar,,mnda söyl"yecek tek 
sö7. hıılamıvordu . Pcrioan olml'Atu bi
çare! 

- Kuzum, bu aldığım eı:ıya arasınd~ 
hof!a ~ltmivecek bir şey varsa heme ı 
aövle de onn. P."Cire da\Tanavım ! BerP· 
bf>r l"'ider dc>.;.i'1tirirlz. Bu i~leri cl~r -
hal h l f irmrz"'cm "''•~ra vaktim oırıı -
yıı.cak. 

Zarü küçük paketler.. çabucak çöz. 

el çnbuklu~ile cebime attı 
i .. ilk ıayfaıını açarak 
ıezdiriyorum. Hayret! E'leC 
ret edilecek bir ıey •. Beni 
cin anlatılmaz hislerine bo,.. 
satır gl:izUme çarpıyor: 

MUdUriyetteki İngiliz m 
Mildilriyetteki, yani polJt 

tindeki İngiliz muhipleri •• 

Anadoluya, Kemalistlere. 
milli kalkınmaya muhalefet 
nl. bütUn TUrk milletinin 

Satırları helecanla takfp 
Okudukça hayret ve sevin 
Cözlerimle satırları takip 
sinin polis müdürü bulundu 
orada vücuda i:etirdiği tngilil 
ri teıkil!tını, bu teşkilatın 
nı, mensuplarını ve onların 

birer birer ö&reniyorum. B 
çoğu bilinmiyordu. Birçoğu 
tı .. 

Bu küçük defter ise, l§tt 
renç hakil:atları ônUme seri 
bey daima ;,ik!yet ederdi. 

- Biltün gayretime ve 
rıma rağmen ıu Tahsin ha 
iu şebekenin bütün efradını 
çıkaramadım. Bu sebeple 

yetini bu menhus herifl~rdd 
miyorum. diyordu. 

Şimdi, ben, bu küçük def 
larını !ievirdikçe onların i ' 
'-'1•"'• vhu7ca\.ılıl)'v•.:lwı • . 

Elimdeki vesikanın k·y 
Defterde yalnı.ı te§kilat ,,, 

hakkında değil, onların ya 
buna kar§ılrk aldıkları m 
kında da notlarla bulunu 

Defterde isimleri y:-ozılldlf 
çoğunu tanıyordum. Buntatdl 

okudukça hayretler içinde 
ÇUnkU benim yaln,z beninı 
tarının ~tedenberi millici 
ğı birçok kimseler de b 
muhipleri teşkil!tında vadft 
rak gösteriliyordu. Bu, bit 
Çünkü Tahsinin mahrem il 
hiçbir zaman bu defterin 
adamın eline geçeceğini 
bunları yazmıgtı. Demek ld 
içimizden aldatanlar da va 
kıf olduğum zaman kaçan 
tün dosyalarını ne diye al 
pitman oldum. Alı bilir mi 
de bir tesebbüs bana kısrnd 
muvaffakiyct temin edebi 

(D 

dü. Birtakım ipekli, 
vatlar, ipek boyun atkıl 
yünilnden büyük atkılar, 
vcn1er ... 

ismet. bu esya kareıs 
heyecan duyuyordu ki, 
leşi yordu. 

- Gürel §eyler, de,,,ı 
olur mu drrsin? Bunıar 

tamları için... Bu kre 
buluyorsun? 

Murad. parmaklarını 

ğa karşı tutarak baktı· 
- Iyl ! Çok gtı.zel ! • 

dalgın söylendi. ~ 

Vclevki fena olmu&·" vtl 
zife? Zile bastı. Firde 
paketi yeniden yapııı~ 

Ismet, nemketle. b'ıı:P 
- Hepsini beraber . 

zum! - diye tenbih e~tı· 
larım kapandı. Bunu. fil 
yaC'ağım. 

Mu.,.ad. k~keledi ~ 
- Bavulların kapaııdt 

( 
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emenniler I lstanbul 4 üncü icra memurlug"' und~ 
Kadıköy • \lap El eni Marıarita, Alekıandra lıtef anın Emniyet Sandığına t 

1 Urlannda G •• J •• b •• ci derecede ipotekli olup tamamına ehli vukuf tarafından (34& 
dıkaebelere btlet uze ve gur UZ ra kıymet takdir olunan Beyoğlucia, Fer=köy, ikinci kısım maha 

Yiinden sab hl nin tapu kaydına nazaran esk~ Had Abraham yeni Halepli ibre 

"Pıır1trın a arı kalkan 7 30 k • • b k ldcta hn=:staızle~eleler için bllet POCU musa a a mız takdir! kıymet raporuna nazaran eski Halit İbrahim yeni Toka! 
hır hal almakta _ y sokağında eıki 7, yeni 17 No. lu Bir tarafı Mığırdiç arsası, bi 

~n. .... de kalaba] k 1 A - 1 - 2 yaşındaki süt çocuklarl rafı Anastaı hanesi, bir tarah gene mumaileyh hanesi önü mt:: 

~-~Plerine ;eti:~~ bu vabpu~ - B - 3- 7 yaşındaki oyun çocuklarile sokakla mahdut .,ağıda evsafı ya:ılı h'lne açık artırmaya vazc 
"'lltuıan mec un d k · muftur. 

~ı.ıcı· k' p~so sahibi talebeler c - 8 - 13 yaşın a 1 çocuklar ara-l§enın ö • Evı.afı umumiyesi: Binanın 1en-::in katı ki.gir di~er katlar. 

dt te birıbirlerin· nunde yığıl Slnda yapılacaktır• f&p, zemini ve birinci kat peucereleri demir pnrmakhldıdır ve d 
~ktadrrl 1 ezmek m cburi- Gazetemiz bu milsabakanın yalnız tertibile kazananlara hediye vermeğt fiııiverıiteli ~· üzerine alm~tar. Güzel ve gürbüz çocukları seçecek hakemler arasında gaze· duvar1arı kalemkar olup dah;li bölmele:i bağdadi üzeri aıvadır. 

ıeler k ır arkada§ımız temiz mensuplanndan hiç kimse bulunmıyacaktır. Bi5y1ece seçim çok bitaraj ci katta cephede bir çıkma v~ Ü•t katt.ı ön ve arkada etrafı d 
te >1İzUnde: b~bah vapurlarına bir heyetin huzu'Nnda yapılmıf olacalctır. parmaklıklı birer balkon var!lır. içinde elektrik ve terkos tesi 

bıı •uretle ile' ıle.t ~imadan gir - MUsabaka şek il .. ve hava gazı mevcuttur. Cephede üç dheti kagir duvar üzerirı• 
}'ef ı mıslı ceza k ~nde kaldığını söyled~erme 1 _ 2 yaşındaki ÇOC u klar mir s>armaklıkla tahdid edilmit bahçe olup zemini kısmen çim 

b
o duğundan h .. hı. Bunların seçimi güçlıığıi. dolayısıyle ha1cem huzunmda yaptlmıyacaT~tır döteli ve kıımen tarhedilmit olup sarnıç kapağı vardır. Arka 
il ite f' iÇ §Up e etme• ' l ' rcdilCC k " ] " o·· .. rocuk diıc1tar Y 'Yeti Akay idaresinin Bunlarm gazetemizde yalnız resım crı ncş 

8 
~. • ebn guze ı•e gurklaıız ır • çede muhtelif cinsten ağaç vardır.Bahçe ve sokak kapıları demi 

""- ıne arzede k okuyuculanmtzın reyleriyle ayrılacaktır. u musa akamıza çocu nnı t§· z . d b k .. .,..n kes r en gerek ye- kla emin kat: Zemini kmnızı çıni öşeli sa İt te neli ve alafrang. 
lca:y ıs· ,_ Prüdekı iskelede k tirak ettirmek istiyen ana ve babalar çocu · rının: ıteles· d ve gere caklı bir mutfak bir yemek odası ile sabit dolaplı ve helayı ve 
~erecek b ın .e yalnız talebelere 1 - Y~larını iı qna . r kı enh açılması lazım 2 _ Kılolarını 

1 
• havi tatlık. Birinci kat: Cephecleki bahçeden 5 ayak merdi· 

er at nde bulu d ~ . • ya:::ıp göndereceklerdir. En fa::Za rey top.ıyacak "'' çocuk arasından d4 ven· çıkılıp zemini çini döteli bir antre üzerinde bir oda, dig"' er ıofa . •e Ak n ugumuzu ıla- - · - k · · d ktorUıra •çin bıı ı. .ay idaresinin talebeleri _ len maıümata göre en güzel ve gurbfiwnul 0 1Jb1.n.na. ~;, 1• nrntclıas~ıs . 0 •
1
• ed' rinde bir dolap, bir oda. ikinci kat: Biı· sofa üzerinde iki oda 

"""- ıtUçUk f d k" . bırakılacaktır. Onların verecekleri 1:nrar a ırıncı , ınuıcı uc üçüncü ı an l· h l Ü e· f • J #"qt nı U . e a artıktan gerı . e a. çüncü kat: ır so a üzerın e iki oda bir hel 
n rnıt ederiz lcceklır. h 127 2 1 57 2 b • d S .. 8111 k · Bu müsabakaya iştirak edeceklerin birincisine 15, ikincisine ıo, ilçüncüsü· mum mesa a11 m o up m ına ır. atıı pe,i 
ba urumun da ne 5 lira verilecektir. Artbrmaya iştirak edecek müıterilerin kıymeti muhamme 

ıı Yranılaşma 3. 7 yaşınd.alı.; ı~ı: ve erkek çocul:lar % 7,5 nisbetinde pey akçesi veyamilli bir bankanın teminat m 
h ıa. 8aa n kuru 8 - 13 y~ındalcı kız ve erkek çocuklar bunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat tenv· 

4Q Urıyet bay mundan: Bu yaştaki çocııTcların önce gazetemizde resimleri çıkacak 3onra d.a ilerdE ve vakıf borçları ve 20 senelik vakıf İc&resi tavizi borçluya r, 

· ıo · 1936 ;::una te~~düf e · tayin edilecek bir günde umumi bir yerde seçmeler yapılacaktır. S v~ .1 ~a~la 2 
14 da Bas !Jembe gunU ak~a 8 - 13 yaş arasındaki kiiçilkZerden ki::: ve erkek olmak üzere iki binncı, tkt Arttırma ıartnamesi 1 - 1 -- 936 tarihine müıadif salı gün~ 
nıa topl=tı Kurumunda bir ikinci, iki ü{"ilncü seçilecektir. . rede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 

l' o ak§am K sı yapılacaktır. Bunlann birincilerine ffl şer, ikincilerine 12 şer buçuk, üçünciilerıne ek 12 - 936 tarihine müsadif ·>azartesi günü dairemizde ıaat 1 
. rce akşa urum merkezin- beşer lira para mükAfatı bundan başka gerek süt çocuklarından, gerek diğer· 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıymeti 

A rn Yemeğin' · b·ı ' ·ı kt' · ile k y 1 yıye 1 e- terinden onar çoc.ığa da birer hcdiyf' verı ece ır. bammenenin % 75 ini buldu~ takdirde üıtte bırakılır. Aksi 
')o. ~ kuru .. emekte kalmak isti- Yalnız ..,ma dikkat etmek lôztmdır. Miisabakamıuı resim göndererek ı-e· •ı ıs ~ tabı d .... 7 dirde ıon arttırmanın taahhiidü baki kalmak üzere arttırma o 
~ 

1 
ne kadar I< 1 ot par~s.ını ya göndermiycrek ~tirak edecek çocuk babalarının llaber oku~~" o mast Sbnıetin· 

1 
• urum katıbıne şarttır. Mitsaba1•amız yalnı: kendi okuyuctılarum:ın çocukları ıçındır. Bunu gün daha temdit edHerek 12 - 1 - 1937 tarihine müıadif sal 

dır. .eye Yazdırmala- ispat etmek için de n-~bakanıızın dcVam ettiği müddetçe He§Tedeceğimi2 nü saat 14 ten 16 ya kadar -'airede yapılacak ikinci arttırma 
kuponZarın toplanmış olması lôzınıdır. cesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numara 

Çocuklarını milsabaknmıza iştirak ettirmek istiyenler gazetemiz hesabına ra ve iflas kanununun 126 tncı maddesine tevfikan haklan ta 

resimlerini parasız çektirebilirler. cillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alakadaranın 
Çocuklarının resi1nlcri7ti çektirmek istiycn oT..·uyucularımız idarehanemizt 

müracaatla birer kart almalıdırlar. Bıı kartlarla Beyo91unda /stikl4l Cad.de- irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve ma 
sinde Foto Etem lstanbulda Ankara caddesinde Ba'luı Foto müesscselerint dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün 1arfında e 
mürcıcoot ederlerae parasız oUırak 1 yaşından 13 yrışına kadar çocuklannın müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi ta 
resimlerini ç-;ktirtcbili.rler. 

Süt çocukları için kart almtya gelecek babaları çocuklarının kilolariyle de hakları tapu aicHlerile sabit ol·mıyanlar satıt bedeHnin pay\ 
boy öZi-i.Ucrini de gctirnıclidfr1cr. sından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak istiye 

93411658 n...,.._ .._;,ada -"'c;ut enak ve mahallen haciz v 

a--~---------onnr --,.L - __ ,.J.YJ.9-------- diri kıymet raporunu •öriip a11lıyacaldan ilin olunur. (2 

~ ________ _:G: 0 Z P T, 
leont -teeas .. Yan etti: ur ve çaresizlik içinde is- - Buna hiç şüphe yok. olması aklın kabul edeceği ıeylcrden de· ı 
- V - O halde Anna bizden bir sır ~cık· ğildi. 

öl azgeçmek · 1 uıne b nıı? Artık o zavallıyı lıyor. öyle bir sır ki bütün bu felaket· Bu sırada Dük ile karısı da bu yeni 
k•- ırakmak h > Ha <lfll Yok. 

0 
3 ·~· .!1r, hayır. im- lerin düğüm nokta,"ı. Bunu kimseye söy· çingene kafilesinin önünden geçiyorlar-

tnızi ite yapdıgı muddetre i.ımidi- lcmemek için kenclisini feda ediyor. Soy- dı. Dük, fevkalide güzel olan çocuğu 
b senıe . :s r çare b • Yız. Kurtarmak için başka lemiyor. çı.inkü yemin etmiş. Evet bütı.in görünce hayretle durdu. Kansına: 
•-- UıurUz A k . -.rabi} r F · nca bir mucize kur- bunlar bir yemin yüzünden oluyor. - Vera, ıu çocuğa bak. Ne kadar da 
hyız. oİ alcat herhalde bir çare bulma· Kont, yine ümitsizlikle başını salla· güzel, adeta bir melek, değil mi? 
dıyanJar;na~aa hileye baş vururuz. Gar- dı: Sonra çingene kansına seslendi: 
lıu da pa Para ile kandınr, elde ederiz. _ o halde çare yok, maholacak. - Müsaade edin de §U çocuğu daha 
rtitlerkcn r:netmezse idam etmeğe götü - Hayır, mösyö Kont. Biz bir hileye yalandan göreyim. 

Zello dü u zotla kaçırtınz. hlŞ vurarak bu aırn ögrenebiliriz. Eunu Çingene kansı, çocuğu yaklattırdı ve 
- N° !Uııceli bir tavırla· babasına bile söylemedi. Yalnız bir ada- kaldırıp Düke gösterdi. Dük yine karı-

r e Yazık ki b . • aydası yoktur .. u çarlerın hiçbirinin ma söyliyebilir ki o da bir papastır. sına sordu: 
kat Y:tpınağa · ~oylemek kolaydır, fa- _ o halde çabuk bir papas bulalım. - Çingenelerin bu kadar beyaz ve 
•uz Yere kcn:.el.ı~ce it değiıir. Lüzuin- Sarayın papası dostumdur. öf;rcndiklc· güzel çocuk doğurmaları mümkün mü? 
llız. ınızı tehlikeye atacakı;ı- rini bize söyler.. Dük JorJ dikkatle çocuğun gözlerine 

kont Zello, Kontun sözünü kesti: baktı. Bir la.Jıza düıündükten ıonra, zih-
- n' ısrar ediyordu: - Beyhude. Çünkü papasın ögwrendik- n:nde bir §üphe uyanmış gibi garip bir 

h b' unun bence eh • r t hlilı:eden eınmıyet yok. Ben }erini bize söyliyeceğini zannetmiyorum• tarzda başını salladı. 
lrıad.lctan kaçmam. Onu kurtara- Onların vazifeleri mukaddestir. öğren· Vera, derin bir hayretle güzel çocuğa 
-.et ve .... ~0n.ra §eref ve haysiyetin, ser- dikleri gizli -ylcri baıkalarına söyleye· bakıyordu. Fakat birden prensesin rengi 
ta· . -...etın ne ehe . . ır-zını bil . mmıyeti var? Ah mezler. Bunu bize söyleyebilecek bir pa· değişti. Bütün vücudu §iddetle titredi. 
bi ' ıenız o ku be · r varlıktı nım için ne aziz pas bulmalıyız. Bağırmak ve çocuğun üzerine atılmak 

r. 1--Bıliyoru F Kont acele acele sordu: istedi. Fakat buna muktedir olamadı. 
beraber .:;· a~t çare yok .. Bunu- _ Böyle bir papas nerede bı:lunur? Felce uğramış gibi vücudunda kuvvet 

'-tarı~ una bır şey geliyor. Ama Zello, hiç düşünmeden cevap verdi: ve hareketten eser bulamadı. -.le ı"ıte 1 
.ço. k güç. Bilmem bunu yap- il 1 da · "' rnııaıniz? - Burada. Çocuğun göğsün n so tarafın aı-

'<>nt henı - Kim? yah ve küçük bir noktayı gönnüıtü. Bu 
- On en atıldı: _ Bizzat siz. b'r ben idi ki ölen anasından kendisine 
~en h':; kuı:ru1maıı için hiç düıün- _ Ben mi? de gcçrni§ti. Tıpkı çocukta olduğu gibi 'tttn ç k teyı yapmağa hazınm. Bu Kont şaıırmıştı. Zello i7ı'1 ~tti: onun da göğsünün sol tarafında bir ben 
it ltoru ~ kattdir. inanınız. _ Evet, siz. Ben bir kat ı apa"' .. ıh:- vardı. 

gıbi olnı fanlıklar içinde bir ümit ı§ı· aesi bile getirdim. Size vereceğim b:r Dük, kansının bu halini farketti. En· 
:::.. tekJıfini uıı:. ~ont hey~anla avuka- kart ile h.-pishaneye kolayca girebilirsi di§e ile sordu: 
,llnceain· . )diyordu. Avukat Zello niz. Eğer bu işi iyi lxııarabilirseniz bu - Ne oldun Vera? Yüzün ne kadar 

......_ O ı. •• 1 ızalıa batladı: ~ b'l' · da değı'•ti". Tı'trı'yorsun'. tib{ ~de ben· . d" sırrı ögrene ı ırız. 'S '-a •izde bl" ı ıyı ınleyiniz. Benim Kont, tereddi.it ediyordu. O zamana Vera, bütün kuvvet ve cesaretini kay-
~ ltra lenı~Yor ve inanıyorsunuz ki k:ıdar hiç böyle gizli i§ler bccermeğe betmitti. Cevap verecek halde değildi. 
~ oııuıı d:i~, ~uçsuzdur. Kaybolanı abımamıştı. Karakteri böyle bir işe Korku ve dehşetinden boğazı tıkanmrı-

• fildır. O ula anne olma- müsait değildi. Ona göre, bu iş bir sah· tı. 
..._ ___ __;::!!_...._ __________ ......: ........ .wL.t.LM--------------------....!:D~ü~k::._, ~ba~;yılıp dU ecek zannederek ka-

GU7.'ET, PRF ·~r·~ 
..,.~------ ··---------

PRENSE~ 3'1 

V cra, ipnotizme olmuı gibi duruyordu. 
Öözlerini çocuğa dikmişti. Bu çocuk 
öz evladı idi. Kendisi onu boğulmuı 

biliyordu. Halbuki çocuğu şimdi çinge
nelerin elinde görüyordu .. 

Merak ve endişesi gittikçe artan Dük 
karısına tekrar sodu: 

- Sevgilim ne oldun? Beni korkutu· 
yorsun. Ne kadar çok heyecanlandın? 

Kalbi, göğsünü delecek kadar tiddet• 
le atan Vera güçlükle cevap verdi: 

- Bir şey değil.. Bir fenalık geçir• 
dim. Artık bir şeyim kalmadı. 

- Vah, vah. Ama kabahat bende. Se
ni acı bir manzara karşısında bulundur
dum. 
- Evet, bu kadar güzel bir çocuğun 

sefalet içinde yüzmesi bana çok dokun
du. Esasen böyle acı ıeyler gönncğe hiç 
dayanamam. Ne talisiz çocukmuş .. 
~ Vera eğer bu çocuğu çok sevdin 

ise anaSindan satın alayım? 
Dille, sevgilisinin cevabını bile bek

lemeden hemen çocuğu kucağında tutan 
çingene kansına seslendi: 

- Bu ıçocuğa ne istersiniz? Siz ne 
yapacaksınız. Bize veriniz, olmaz mı? 

V cra hemen atıldı: 
- Ne yapıyorsun Jorj? Satın alıp ne 

yapa::ağız? 

- Nemi yapacağız. Seni kendine 
çok acındıran bir yavruyu sefaletten 
kurtarmış olacağız. Bizim h:mayemiz 
altında büyür, gider. 

Dük Jorjun bu sözleri üzerine pren· 
ses bayılacak dereceye geldi. Bütün gay
retini sarfederek teessürünü belli ctme-
meğe çahıtı: 

- Ne lüzum var? Bırakın varsın ak
rabasının yanında bilyüsün. 

- Sen bilirsin! 
Vera, büyük bir teessür içinde idi. 
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Hukuk Fakültesi iktisat ve içtimai .. 
yat Enstitüsü Direktörlüğünden: 

Enstitümüzün 1935 • 1936 ders yılına mahsus yazılı imtihanı 
3-Xl-1936 salı günü saat 9 da yapı lacaktır. Alakadar talebenin İmli· 
han için kaydedilmek üzere Seminer sertifikalarile birlikte 27-X-

936 tarihine kadar Enctitü Direl;t örlüğüne baş vurmaları ilan olu
nur. (2409) 
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inhisarlar Umum Miidürlüğünden: 
idareye bir miktar daha eksper namzedi ahnaağından aşağıda

ki şartları haiz olanların bir dileh çeye elindeki ve~aikin birer mu

saddak suretini ve 6X 9 eb'admda üç kıt'a fotoğrafını raptederek 
ikinci teşrinin on be~inci (;anü ak şa.mına kadar İnhisarlar Umum 

Müdürlüğü Yaprak tütün mü baya at şubesine vermeleri veyahut pos
ta ile göndermeleri lazımdır. 
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Galatasaray 
iZ Cazı 

YALAN TANGO (Müzik Hasan Müfit) 
RÜYA TANGO (Müzik Haaan Mtifit). 
Benim yarim Lh'dur Laz BAYAN NERiMAN 
Halk şarkısı Bursalı BAY AN EERlMAN 
Urfa kurtuluş şarkısı Urfalı Mehnıet Şensesı 
Urfa halk şarkısı İnelim havuz başma •• 
Mahur şarkı Kalbimde Mnin Bayan Ruhat 
Hüzam şatkı Görünmedin kaç gündür Baya11 ,. 
Kadrn şoför Bayan Semiha 
Nailem Bayan Semiha 

17307 Bayan (Müzik Yesari Aaım) Bayan 
Yesari Asım 
Hüıam şarkı Sormanı aramam (Miitik 
aını) Bayan Seınlha 

17306 Karakız (Müzik Dramalı Hasan) Baya 
:Say:ın Bana bak bramalt Hasan Bay 

17303 l)ells.in deli Göynüm (Müzik Salihattl 
Bayan Nerkis 
Yıllarca seviştik (Müzik Sal!hattin pxrt 
Nerkis. 

BU PLAKLAR KOLUMBiA PLAKLARINDA iNTtŞAR ETMtŞ Tf'.R: 

1 - Türk olmak. Kiralık kat ı..--•• Beklediğiniz 
2 - Yaşı otuzdan yukarı olm amak, 
3 - Asgari lise derecesinde tahsil görmüş bulunmak. 
4 - Askerliğini yapmış olmak. 

BUyükpangaltı,Elmadağ, Cedidiye ıo 
kak 43 numarada beş oda banyo, mut-

TAM ATLA 
Ç 1 K T · ı 5 - Sıhhati tam olmak. 

6 - Medeni haklarına sahip ve iyi ahlakı olduğunu ve mahkii
. •eti bulunmadıjiını tasdik etmek. 

bak vesa.ltesile ikinci kat kiralıktır. Ha· 

laskargazi caddesinde Bomonti istas -
yonunda doktor lsmail Kenana müra· 125 kuruşa her yerde verllft 

Namzetler müsabaka imtihanı yapılarak se!filecektir1 (2431) caar. 

GÜZEL PRF,NSE~ 

--------------·--~ -
gün, günahının canlı mahsulünil karşı
sma çıkarmıştı. Annayr hatırladı. Zaval· 
lı krz, şimdi çingenelerin elinde bulunan 
bu çocuğu öldürdüğü için idama mah
kum edilmi§ti ! 

Dük mınldanarak: 
- Çok yorgun görünUyorsunuz. Ar

tik gideiiın. Hem biraz dinlenseniz hiç 
fena olmayacak. 

- Evet, gidelim. Hakikaten çok yo
ruldum. 

Bundan sonra gelin ve güvey dışan
da kendilerini bekliyen arabalarına bin
mek üzere bahçede ilcrlemcğe başladı
lar. 

Vera, CSiümden beter bir hale gel
mişti. Dükün kulağına fısıldadığı sev
dalı kelimeleri işitmiyordu bile.. Çocu
ğu bir türlü gözünün önünden gitmiyor
du. 

Dük, bunun farkına vardı ve ıztırapla 
eordu: 

- Ne kadar da titriyorsun Vera. Yok 
sa nöbet mi geldi? 

Balmumu gibi sararmış olan V cra: 1 
- Pel: doğru Jorjcuğum, dedi. Şfcl

detli bir nöbet geldi. Son günlerin he
yecanı pek çok sinirlerime dokundu. 

O sırada kendilerine doğru bir ada
mın yaklaşmakta olduğunu farkettiler. 
Herkes eğlenirken tenha köşelere çekil· 
miş olan bu adam acaba kimdi? Fakat 
nihayet, mehtabın parça par~ gümüş 

lekeler serptiği yolda ilerliycn bu ada
mın Kont Adolar olduğunu tanıdılar. 

Kont be.~ını önüne eğmiş, di.i~ünceli ve 
dalgın ilerliyordu. 

İhtiyar falcı kadının söı:leri hapisha· 
nede :nliyen Annaya ait hatıralarım ta
setemişti Annanrn .. r:el ve masum ha
yali biran gözünün öniloden gitmiyordu. 
Nehirden kurtardıft zaman Anna ona 

kızmıştı. Çimkü ölmekte serbest bıraktl· 
masıru istiyordu. 

Kont kendi kendine mırıldanıyordu: 
- Hakkı varmış .. Bir kere ölüp k_:ır· 

tulacaktı. Böyle mahkemelerde, hapisha 
nelerde sürünmiyecekti. O gü.r.el başına 
ip gcçirilmiyecekti. Talisiz kız. Mümkün 

ols:ı da seni kurtarabilsem .. Seni haksız 
yere mahkum ettiler. Sen çok saf ve te

mizsin. Bunun Jçindir ki seni seviyo
rum. Şimdiye kadar kimseyi sevmedim 
ve sevilmedim. Yalmz seni sevdim. 

Birdenbire sıçrıyarak durdu. Dük ile 
Verayı görmüştü. Dük gülerek bağır· 
dı: 

- Vay azizim Kont, se.n misin? Ba· 
§In öniinde. burada y:ılnrz başına neye 
geziyorsun? Yoksa bir kalp meselesi 
mi? .. 

Vera da zorla gülmeğe çalı§arak sor
du: 

-Kont, niçin danaetmiyonunuz? 
Kont Adolar, Jakayt bir tavırla omuz

larını silmekle iktifa etti, O, ak§amm 
serinliğinden istife.de ettnck, sUkiln için
de dola§ınak istiyordu. 

Tam ayrılırken yanlanna ihtiyar bir 
k::ıdın yaklaıtı Ve elini uzatarak onlar· 

dan sadaka istedi. Bu ~adm, tnahkeme
de Annamn aleyhinde yalancı şahitI:k 

yapnn Soseldi. 

Dük cebinden para çıkararak kadına 
verdi. ihtiyar kadın teşekkür için Ve· 
ranın elini öpmek istedi: 

- Mesut olun, mesut oh,ın, dedi. Fa
kat bunları söylerken bir iğne ile Vera
run saçlarına tutturulmu11 olan büyük 
bit elması ka~la göz arasında aşırdı. 

Elması avucu içinde saklayarak yanlann 
dan aytrldı ve gözden kayboldu. Hiçbiri, 
biran içinde yapilan bu hırsızhğın far· 
kına varamamı~tr. 

ı~ tiaı KtlaD ı::vı rstanbul 

GÜ Z 'ET_, PRENSE lj 
·.-::.;,.....;;..,..;..,...-.. ..... --------------1--. iPe 

Celin ve güvey arabalarma binerek 
köşklerine gittiler. 
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ANNA YI !DAMDAN KURTARMAK 

1Ç1N 

Kont Adolar, doğduğu gündenberi bu 
katlar yeis ve tztırap çekmemişti. Biraz 
evvel en iyi dostlarından olan Dük Jor
jun saadetine §ahit olmuştu. Bu saade
te kendisi de erişmek istiyor, fakat kıs
kanmıyordu. ÇUnkü Dükün saadetini 
kalbinden istiyordu. Dük, çocukluğun

danberi en yakın ve samimi bir dostu 
idi . Aralannda kolay kolay bozulmaya
cak bir arkadaşlık ve samimiyet var· 
dr. 

Sarayın bahçesinden çıktı. Evine git· 
mek üzere arabasına bindi. Yolda gider
ken kendi kendine şöyle di.lşünilyordu: 

·- Niçin ben de sevdiğim kızı alma
yayım. Ben Annayı sevdim ve scviyo
Tum. Fakat zavallı kılı benim olamaya

cak. insafsız bir tali onu benden ayırı· 
yor. Belki kral onu affeder. Çok iyi ve 
merhametli bir adamdır. Fakat bu af ve 
merhamet bana kafi değildir. Anna ha
piahaneden büsb:.itün çxkmalxdır. Bunu 
yapmağa ise muktedir değilim. Ona acı
makb11 başka bir şey yapamıyorum. Ne 
aciz, ne aciz, servet, şerdı ctsaret ve 
asaletim var. Fakat bunlar neye yarar? 
Zavallı Annayı hapithaneden kurtara
madıluan aortra .. 

Bu sırada araba evinin önünde dur· 
du. Evinin mermsr ve muhteşem merdi· 
venlerinden içeri girin:e kertdisini knr
§dayan uşak, avukat Zc11onuh onu bck
lcmektt olduğunu ha.bet verdi. 

Kont kendi kendine mırıldandı c 

- Avukatın böyle ge~ vakit ge 1~ 
bakıhrsa herhalde mühim bir ~eyd~ 
bahsedecektir. Annaya dair tnühın'l 

mesele ~ıkmı§ olacak.. ııt' 
Sonra sliratlc yukarı çıktı.. AW dıJ' 

Zello, l{ontun kütüphanesinin butuıı 
ğU &alo'tlda onu bekliyordu. 

Kont dostunun ell~titıi sıktı: ~ 
- Vakitler hayır olsun dostunı. d .,

Uykunu feda edip beni. ıiyatetirte tel tf 
kilr ederim. Bu i9 ikimlıl de çok ıil i~ 
gut ediyor. Bana herhalde yeni .,e 
bir haber getitdiniı? ... ır:ll 

Yüzil •olgun ve znUteeaair göıii11di: 
avukat Zello, ümitsi.ıli1tle c:e••P ~rdil' 

.- MlSsyö Kont, beyhudt ümide 1.,, 
§Uyotu.ı. Su kıda çok 14.llkada~ old~Yo' 
nuıu bildiğim içln ılSylemek u;teOi if 
rum. Halbuki söylemeğe, sizinle b'l ı• 
üzerinde görüşıneğe TO bir çare arasıı' 
ihtiya~ var. ~ 

öğrendiğime göre hUkUmdar i. şıı 
nameyi aynen kabul ve tasdik e~ıf·id', 
halde Annayı ölilındcn kuttannd' çl' 
kan kalmadı. Ka:ıaya n.ıadan batlcl 
re yok demektir. ı s'1• 

Kont, boğuk bir ferJ&t kopatd'· 41~ 
landı, Ayakta duramadı 'v'c y•~::a: 
ıandalytllardah biril\iı:t Uzerine ,o f(I' 

- Kral tasdik etnıtt ha .. Hayıf•• 11ıs1-
yır!. Bu kabil değil. AldartıYortU ı1er' 
donum. Belki aizc yanltt malO~t if" 
tniolerdir. Bu k:ıdar yümk kıtlph ~ .. ,, 
liği çok seven kral bu mahkQıııİ11tı 
di!( e<lemdz, Buna inatıl'imam. 

Zetıo C4t.>lp \rUd.i t t~ 
,_ Hakkxhız vat. !Ula bel'!. dt i1l ili' 

mak istemiyorum. Fakat hUkürnclıı;e f#' 
zasım gözlerimle gördtlm. Manke eı'I ,!
isi b~ni çağırtar~k g6sterdi. fltı1'1 •'!"" 
te koştum. Ne yapaca~ıt. BUti1° g r"'"' 
timiı bo§a gittt. Arttk bu isle ıılral 
tan vaz mı geçeceğiz? 



HABER - '.Akşam postası 

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

SINBllALAR 

lstanbul Tram
vay Şirketi 

21 lkinci kanun 1911 tarihli §artna· 
menin 14 üncü maddesine göre 

~)' laat.ı 
l>t. lCenı~ ~ Jl\Uaiktst, 19,30 kon.. SARA y 
\t~ları nap t&ra!ınaan, 20 Sa. 
krktıan 2~ından Türk musikisi rtlnK 
lar-ııııııa'zı ~O Vedia Rıaa ve arka. MELEK 

8EYOCLU 
: Satılık hayalet " Der. 

lln olfmplyaUan İLAN 
ı Koda oıJgmlıklan 1936 yılının 16 Birincı teşrinden ve 
1 Çapkın genç yeni illna kadar pazardan başka gün· 
ı ınaan ••cılan 2J. Pltlkı rk lnuaik1ıl ve halk 1 PEK 

ı-ıı. lıaı...~ a sololar, 21,30 orkeetra !SAKARYA 
4: --=1•ı1, 23 son. 

ı Staviski rezaleti lerde gidiş - geliş kış programı 
a Ponıpıeııba 80ll gUnJert ŞlŞLt ŞEBEKESi YILDIZ 

SUMER ~kıara eıı~ıer:ı 
' lie)'aııau • 18,83 konser 19, ALKAZAR 

er, uıusaı • 20,ao ke yayın, haberler, 
ı..: , hava :an ve piyano konseri, rAN 
~.,.. konu Pôru, 23,25 bar mu • ŞIK 
~ §ına, 24,40 dans musikisi, ŞARK 

.._~,;~ ~ .. ~angık yayın, sıhht ASRI 
""l'~ P -nden mwı.ıkı, 20,05 
lllııı.tn k roıramt, 20,2~ ıan konse 

be.v .. a lslert, haberler, 2115 mu AISTORYA 
.. rapo • -

z blldlrmemi§UI' No. Yollar llk Son 
Beyaz esire ve Berlln kalkış kalkış 
ollmplyaUarı 10 Şişli - Tünel 6.15 23.40 
Bildlrmemi§tir T"" l ş· r 6.35 2'.00 
ı numaralı halk dü~anı ___ u_n_e_-__::_1.:.ş_ı _____ ~:-:-:::-ı 

ı A§k bandosu ve Kan 11 Şişli - Beyazit 7.15 23.00 
davam 
Faklr bfr del!kanlmm hl. 
kt.yeal ve Kafeste &§k 
Monte Krlsto ve Vah§llere 
hücum. 

Beyazit - Şişli '7.55 23.45 
12 Harbiye - Fatih 7.00 2'.15 

Fatih - Harbiye 6.15 23.80 

ltoıı..e ru, havadis, spor, 28 Sô 
tş r, ' 
1{ l't: 

l'tJMURIVET Blldlrme~tlr 

A 12 Harbiye - Aksaray 7.20 23.55 
Aksaray - Harbiye 6.35 23.10 

lSTANBUL ~ enı.ıı konae ' 20~ rl, ıpor, 19,20 ıalon FERAH Program blttf 
Oba- ·- OJ>era blııaaıncıan naklen·· ...cı .. ıu kaW 

15 Taksim - Sirkeci 7.30 19.05 
ve İ1d s· k . 7.50 19.25 ır ecı - Taksim 

~ .. ~. 2335 •• ,,_ 
t cı. ı,10 • çingene musikisi, 24, AZAK öıum perlst ve Ateı kra. 16 Ma~ka - Beyazit 6.25 23.~o 

7.10 24.05 t son haberler, ilçesi (TUrkçel Beyazit - Maçka 
, k ıı..r, ha,. l\llLLI : Gençlik arzusu ve cana. --~------....:....---~--:~~ 

~tl'ana ~:raporu, havadis, 19,20 var avı A 16 fii~li (depo) Emin- 6,15 7.00 
°'lcıttı ~ raat 20,40 opera. bina. 1111..AL ı Kızıl ale• ve Cürüm H önU 

tr' 8Por, 2a :iO Yayını, fııtırahatlerde aezar Eminönü - Maçka 6.45 20.00 
1 24, •on • almanca \"C fransızca \U::!\tnAR awnneadfUr Maçka - Eminönü 
(l',1'.? )• haberler, KEl'ıL\.LUEV lılMMWI' aşa.it ve Atetı ............. __ -:-------~~--::;-::"";:~I 

fıt~keaı;..,· ko ordUll 17 Şişli - Sirkeci 

'7.20 19.30 

7.00 19.30 

et~ k ne.rt, U.31 llOlhı§m• K D l ., O y Sirkeci - Şişli 
21,to orokZ:~ ve letlcılar, 20,S& A ft 
22 -. 1iOUe A 17 Mecidiyeköy - E-

. ~ PIYe:ıl tt, müalld llO. HALE ı 811dlrmerlrlftlr 
~ •, 24,1& ha•adtt, ktlltEi'tA : lllldlnrıenılftir. miniSnU 

tııı rnu8ıklsi EltENKöY : Bildirmemiştir Eminönü - Mecl-
~· 20.2~ Yaban• 

2
0.10 Balanda dilin. U S K lJ D A R diyeköy 

~~. devıet cı dillerde konuşma. 
--u ttaıYad YaYinı, 21,415 plycs, HALE : BUd!rmemlşUr. 19 Kurtuluş - Beyazıt 

• lettrahatıeraıı naktı, 23,811 dana BE Ş l K T A Ş Beyazit - Kurtuluf 
t~ A. de havadis. 

1 

SUATPARK: P'aklr bir dellkanlmtn hl- A 19 Şişli (depo) Emin· 
tah ~Ay ANLA kAyesl önü 

llıl~~!ada No g ~ B A L A T Eminönü - Kurtu. 
>'a . Çahtrn.L · .. ulcr pcrükAr MILU ı Yer titredi •e Pepo 

ihti- ., Uzere b. ba ~ luı tin .r•c:nıı 0 ır yan 1 '/ I Y A T R n L A R 
t'tlcz1trı lduğundan arzu e· J Kurtuluş - Emln-

ttinc:i . r adrese m·· ~ . ~· önü h •ere. uracaatı. .,ıhrr U&Jilf rasu 

7.30 20,05 

6A5 18.30 

'7.20 19.00 

6.15 23.10 
7.00 23.55 

6.05 7.05 

8.35 19.35 

7.05 20.05 

a Cllz ı llıcrrıurı ğ -· ili T E P E B A Ş 1 BEŞiKTAŞ ŞEBEKESi 
";~: l>lraya ~e~~~:::ine k:ı· ! 1111 llllllll dram luımında Bebek - Eminönü 6.30 23.20 

ı-. de dtır ::•• 27-10-936 u. I ~' 111 ~ı~~I= de 22 EmfnönU - Bebek 6.40 24.00 
. aı11>d~ 

2
1tadar ıı..._ ~h gilnU saat 12 

111 
Bebek - Beşiktaş - ıt.40 

"'-L ta 3 .llu ..... _-~unda Abanos HAYATI 
L ~ l" ~r.~a Fransa. Tiyatrosunda 23 Ortaköy - Aksaray 6.30 20.30 
qa ıp 1 ~ 12 ·ı UlllllH ~ bllJ o arıla p~ıı.yq. çcvı:ı c -.at 20.so da Ak!-aray - Ortaköy 7 .15 21.15 
l1r1 il• 1J11aca)f rın mezkur mahal- DUDAKLARTN 

an olun lnftnuruna mUra· 
34 Beşiktaş - Fatih 7.00 20.20 

[} Ut. Büyük 

l' iirı \'e Yarın 
manyetizör ve illüzyonist Fatih - Beşiktaş 7.40 21.05 

P1·. Zati Sungur ISTANBUL ŞEBEKESi 

ete" 
U1t1e k"• . 

ff Ulhyatı 
\, 0 eo ren .. 

c1111.ıı..' l<adm 
• BBN 4l ONGUN 
• iO ku 
lctıtup~· Tevzı Yeri Vakıt 

~ .._____esi İstanbuı 
tapıa nun --------
taııın ve Yarın t-.ıı ..... _ 
·~ 1.ltracı -•\;l.U.QW' ... r. 8erisi taınam. 

Yalnız pek kısa 32 Topkapı - Sirkeci 6.20 2.'J.20 
bir zaman ıçın Sirkeci - Topkapı 6.50 2.'t50 

büyük bir prog· 33 Yedikule - Sirkeci 6.15 23.15 
ramla yeni tem- Sirkeci - Yedikule 6.45 23.45 
aillerine başlıyor 
Cumartesi a.kşa- 37 Edırnekapı - Sirkeci 6.10 23.10 
mı saat 2l de Sirkeci - Edirnekapı 6.40 23.40 

Taksimde Makalın~ -ıw111-~.-----------,_,-_, .. ,..._... _____ ...._,. ______ _ 
varyete tiyatro - -------------
sunda. 

HALK OPERETi 
Ptlı yakında ın, operet 

ıertne bqlıyor . 
BSYICK 

Bllyük operet üc; perde 
Htıdkl le7tettan ft 

Sezal A9&f 

!LAN 
Galatada İktisat hanında dalrei mah 

ausasında. "Kırza.de Şevki ve Şaı,, şir
keti alacaklılarına: 

İstanbul icra mercH tarafmdan ve
rilmiş olan 18 Temmuz 936 tarihli 
ve 936/6 numaralı kararla Galatada 
iktisat hanında dairei ınahsuae.sındt. 
''Kırzade Şevki ve Ş8ı,. firketlne kon
kordato akdetmek üzere rnüsa.ade ve-

:ıo 1 Topkapıda tramvay caddesi 48 rıu- rilmiş bulunduğu ve komiser tayin e
ma.ralı attar cfllkünı devren 1atılık- edilmi§ olduğum cihetle alacaklıların 

tır. OıtUndı bfr odası ve arkada bah· müracaatı hususları ilan ve bazı asli hu 

1 
il çesi va:ı;dıt. Kirası 8 liradır. İsti yen- ıusatın ikmali ııikmı· naıynddaahi§abu ~:ki d~ytlık 

SATILIK A'M'AR DÜKKANI 

&l lerin dUkkl.na mtıracaatlan. (5788 müddet tekrar ~m ı e-
'llb n~::-----------------) dilmesi talebiıob yine mercii mUıa-Qf Defte d . rUnileyhaca muvafık görülerek temdit 

r arlığından! ve keyfiyet ilan edil~işti. 

lstanbul 4 üncü icra memurluğundanı 
Boioı variıleri Öjeni Artarya n, Beatrit, Takohinin Emniyet 

Sandıiına birinci derecede ipotek li olup tamamına yeminli üç ehli· 
vukuf tarafından (1000) lira kıy met takdir olunan Bakırköyünde, 
Sakızafacı mahalleıinin Kara Me hmet, yeni Çaçaron ıokajında ye
ni 11 No. lu bir tarafı Öjen'e ferai olunan müfrez araa, birtarafı 
Buri vereaeleri ve bazan Sultana kadın ve bazan Muhittin ve bazan 

.Anika kadm ve hazan Andon kalfa hane bahçeleri bir tarafı patrik 
Diyonİlyoe vereaeleri haneai cep heıi mezk6r sokak ile mahdut. 

Zemin katında: Bir koridor üz erinde bir oda, bir matbah, merdi· 
ven altında bir hela ve bahçede bir kuyu • 

Birinci katta: Bir sofa üzerind e iki oda, zemin kat pencereleri 
demir parmaklıklı olup haricen, birinci katta bit şahnişi bulunan 
kirsir ve dahili ki•ımları abpp ve umum mesahası 250 m murab
baı olup 40 metre murabbaı bina seri kalanı bahçeden ibaret olan 

harap hane ve bahçe açık arttırma ya vazedilmit olduiundan 28-lZ. 
936 tarihine milıadif pazartesi günü ıaat 14 ten 16 ya kadar dair .. 
de birinci arttırması icra edilecek tir. Arttırma bedeli kıymeti mu· 
hamminenin s~ 75 ini bulduğu takdirde mütlerisi üzerinde bırakı· 
lacaktır. "Aksi takdirde en son artt ıranın taahhildü baki kalmak üze

re arttırma 15 ıün müddetle temdit edilerek 12-1-937 tarihine milaa
dif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak 
ikinci açık arttmnaıında arttırma bedeli kıymeti muhammenenia 
% 75 ni bulmadıiı takdirde ıatıt 2280 No. lu kanun ahk&mına tev· 
fikan geri bırakılır. Satı§ peıindir. Arttırmaya İftirak etmek iıtİ· 

yenlerin kıymeti muhammenenin 7o 7,5 nispetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmalan lazımdır. 
Hakları tapu ıicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer al~ 
kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hususile fais 

•• masarife dair olan iddialannı evrakı müsbiteleri ile birlikte ilin 
tarihinden itibaren nihayet 20 &"Ün zarfında birlikte dairemize bB 
dirmeleri lazımdır. Hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan İpotekli a
lacaklarla diğer alakadaranm ve irtifak hakkı aahiplerinin bu hak
larını ve hususile faiz ve masarif e dair olan iddialarını evrakı müs
biteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün za.rf ında 
birlikte dairemize bildirmeleri lizımdır. Aksi takdirde hakları tapu 

sicilli ile sabit olmıyanlar satı§ bedelinin paylaımasından hariç ka
lırlar. Müt~rakiın vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit belediye 
rüsumu ve vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha 
fazla maUimat almak istiyenler 1.12.936 tarihinden itibaren herke-

Mezkur ilan U:r.erıne alacaklılarm 
müracaat ve alacaklarını kaydettir- sin görebilmesi için dairede açıl< bulundurulacak arttırma ıartna• 
meleri ve diğer bususat ikmal edilmiş mesi ile 934/3048 No. lu dosyaya müracaatla ınezkar doıyada mev· 

Muhammen değer 

kl . Lira Kuruı 
tıpkuım h 11 • K toka . nıa a eıı araboyacılar 

lcad· iı Yenı 1 aayıh evin 4/12 payı 150 00 
20 ıye mahalleai Aranik ıokalı yeni 

aaydı araa. 
8-yazit ata h il • d • ma a eıı Akaamy cad-

B~~ Yeni 2 ıaydı dükkan artuı. 
ırı • d 

164 
ncı ca de eski 170-t 78 yeni 162-

37 00 

300 00 

t 
7 

•aydı baraka Ve iratlı arsanın 
1" /20 P•1ı 3200 00 

aJc,eciler aoka w ki 
\' t1L_ dUkk ~ gı es Yeni ZG ıayıh 

".-, ~ .. ~ anın taınan: ı 100 00 
d •t Y~tlı bıall 3 

lhilt ~ılt •rtt ar /11/936 salı günü saat 14 de pefin 
1'i "e 01 •rnıa il t 1 k tı o. ıoS f . . e ıa 1 aca hr. Satıı bedeline istikrazı 
b ' 0 ? .S •ızlı hazi · · 'fth.I l>ek -ıt ne tahvıllerı de kabul olunur. lsteklile-
!aıiı -·q'tl.ı_ çelerin' kt' )o'•" Milli E • ı va.. ı muayyenhıdcn evvel 

llliira ... _ ml lak Mudürlüğünde ınüteıekl a 
---.t an. "M" (2426) 

yatırarak 

satıı ko-

olduğundan icra ve iflls kanununun cut vesaiki ıörebilecekleri ilan olunur. (2445) 
292 nci maddesinin son fıkraları ve 
yine bu kanunun müteakip maddele-1 p•••••••-••••~•~:Ml~•ıııııı: •ax11zs11s•••••••••••• 
rlne tevfikan 3.11.936 salı günü saat 
16,30Galatada eemaat hanında 2-3 
numaralı yazıhanede işi müuıkere ve 
karara bağlamak ü:rere alacaklılann 
umumi heyet halinde toplanmaları 
karargir olduğundan i~tiyc:r alacak-j 
lınm 3.11.936 salt gUnune takaddüm 
eden on gün içinde b_u. baptaki vesi
kaları lnceliyebilrnck ıçın her gUn saat 
(14) ile ( 16) arasında yazıhaneme 
mUrar-aat rdebiJecekleri ve mezkOr 
toplan!.ı gününde de muayyen vaktin. 
de Gnlntada lI<tisat hanının 2 nci ka
tında isbu ı:;irkctin dairei mahsusasın
da h:ız;r bulunmaları ve toplantı gü
nünü takiben ~e~ecck on güni.in de n
t1halt giinil sayılacağı ilan olunur. 

(V. No. 18783) 

) 

TE~zm 

iyi giyiner1lerin terzisidir 
Veni kışhk modeller ve kumaşlar 

dalmt yentlili 
rstar bul : Yani Poatahane karşıs1n~a Leta'tl hamnda No. 4 
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ANKARA": Vehvi Xoç 'rıcaref evi, 
DtYARBEKlR: Şerif Yardımcı 
KONYA: Ahmet Mücip Dölen. 
KONYA EREGU: Mustafa Erkek. 
MERSiN: Jori Satel 

Sahibinin 

••• ... ııo 

. ,.. ns• •00 

:AFYON:· fnef Oztiara. 
BURSA: Mehmet Hüzmen. 
ESKiŞEHiR: Hasan Alanya. 
JZMIR: Artür Vetter. 
LOLEBURGAZ: Hasan Dalca. 

. l . 1'. a - 'eu Ut .~~-

Londra, Paris, Berlin, Şikago 
T. S. f. sergilerini ziyaret edenler, 
bir radyonun üstünlüğünün musiki 
hususiyet ve gösterişinden bağh oJ.du
ğunu kabul ve itiraf etmişlerdir. işte 

radyosunun kazandığı hadsız hesapsız 
rağbetin başlıca sebepleri bu iki 
meziyetlerinden dolayıdır. 

Çok Jiiksok musW kabWJetli • Çok ıüzel göste 

ADANA: Ş. Rıza fşçcn, Yeni mağaza 
MUGLA: A. Adnan, Elektrik fabrikası sahibi 
SAMSUN: C. Cel!l Özlü • S. Kemal Sezen. 
TRABZON: Dedeoğlu Sami ve Hami karde~ler 
ZONGULDAK: İsmet Ağartan - Ahmet Yüksel 

ANTALYA: Veli kardeşler ve şen1derl 
ANTEP: Naci ve H. Ahmet Daf kardeşler. 
KA YSERI: İsmail ve oğullan Cıngıllı. 
Bandırma: Ahmet ve Bahattin BercJcet kardetl" 

Sesr Beyoğlu istiklftl 

....----ADEMi iKTiDAR -----. iŞte KADER 
ve B E L G E V Ş E K L i G i N E K A R ŞI 

'ORMOBiN 
Satılmayacak eşya, ki

ralanamıyacak ev, apar
tıman yoktur! Ancak yo
lunu bilmeli: 

HABER 
O AZE1,ESININ 

K UÇ U K 1 J ... A • l.1 A R 1 
Çabuk ve iyi satmak, 

kiralamak için en emin, 
en ucuz ve en kolay vası

tadır. 

20 kelimeye kadar beş 
def asi 

100 

!stanbulda en çok satır 
lan hakiki akşam gazete-
sidir. 

lstiklftl Lisesi 
Direktörlüğünden: 

1- Bazı smıflar için yatılı yatısız talebe kaydına devam edilmektedir 

2 - lstiyenlere kayıt ve kabul ıutlarını bildiren tarifname 
gönderilir. 
Şehzadebaıı polis karakolu arkasında. Telefon 2253-i 

achariah 
Parkes L·mited 
Birmingham. lngillz 

mamuıatı 

1 fürk Kahve Değirmeni 

1 Yegane umumi acentesi 
B. N. KAZANCIVAN 

1 Z ır.eıa't Ev' 
Oalata Tllnaı Caddesi No. 74 • 89 ................................. 

Glşelerloln ismi gibi, sattığı blletl 
kaderin cllveslne mazhar oldujt'ull 

her keşldede sayın mUşterııerl 

KADEİi
10 

GişESI 

20ö:ööoc· Li;;;i.~ 
iki büyük ikramiyeden birini Beyoğlunda, Bursa sok~da:: 
maile ve diğerini Bursalı rencprr Bay Recebe verdi. Yen.ı te~ 
gelmiştir. Devamlı biletler 1 liradan satılıyor. Taşra sı~ııilr 
edilir ve serian gönderilir. Adrese dikkat: İstanbul :Eınill0 

hanı yanında No. 4 - Tel. 23970 g6 
BEYOCLU, PARMAKKAPI, NO. 109 -Tel. 4SG 

> ~ ....... 
1 • 


