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Hltlerln son nutuklarından çıkarılan mana: Demir ve çelik fabrikalarımızı11 
_manya, ergeç Rusyaya kuruıacağı· mmtaka dahilinde 

hücum edecek Köinür ve . demir 
madenleri bulundu · 

raı· Edvarda silAh 
çeken adam 

Suikast için 
cnebi bir dev
letten para 

aldığını itiraf 
etti 

ı.aüa, 15 - ~alenle H&TC 
da lnsflb Kralına karp tabanca 

._ lrlaadab Malı: Maıaon'aa aaha. 
11191 Mtmlf, aasnan bir •ne llaPH 

....ıtam ol•Ufhlr. 

llasau 1935 aenesi ilk tepialL 
it -..w btr dnletle mbuebetıe 
-. .. ••o dnlet heDblna cua. 
,.,.,lı kabul etıalt oldafu11 L 
~lemlftlr. MeYR11 balala ecae. Bir_...,,., ,,...Hin 9laıa 

(Da"•• 4 laellü) ........ 

Bir lnplll• 9azete•ln!f! 

lngilt 'e 
Yugoslavya, Yunanistan, T rkiya, Macaı:· 

Ne Avusturyada 

ra ınııt 
n 

eyahatlnln siyasi oları 
ondr ya g ecek Türk h y n

klmler bulun atcmış 
NtJ 

Bu ihbara c8re dolandmcıhk şöyle 

yapıhyonnuı: 
Ulttı, bap bir kunduracı çırağının 

clylnifinl andıran orta boylu, esmer. 
ıenç bir adam ıazilne keatirdiii evin 
bpıunı çalmakta. kapıyı açana: 

- Beyin tamir edilecek aaykkapb n 
(Dn1allu 4 lbtdlde) 

FutboDcu 
ır.riıWı 1"ı Nkundan blltllıı ........ lgbl pek fayclab olacaimı ummaktaym 

F BOLCU 
OyJe bir..._.. ki her atırmda futbola J8DI bir hıceHllJıl, 1'JDi bir 8DTIDI 

.. ee.JlalnJs., 

FUTBOLCU 
l'aJ:ms 1d1flll futbol oymyanlara delU. futbol merak1ılarma, aeyfrcllertiıe de 
faydab bir eaerdir. Bu elleri okuyanlar m iyi antren&ierden den almJt kadar 

futbolu ölrenecQJerdlr. ~ 

FUTBOLCU 
Dllnyamn ea metııur oyuncuları Ye utreaörlerl tarafmduı yaghn11 .erlet' 
t.etkik edilerek kaleme almmıftn'. ...... yaaD 'l'QrJdye futbol federasyonu 

hakem komlı.I reill NOZJIST ABBAS'tır. 

Eserin resımıerlnelen ikisi 

Topa n"sıl kala vurulur? 
Aneaa1 llerkes muavhıl Roberta tarif ecllyor: 

Solc!a hatalı vurue: VUcut sevpk ve SaicJa dofru vurue: Oyuİlemıw\ 'üca
bllldllmtle vaziyettedir. Omuzlar ve du dim diktir. Gözler açık, büttıı vQ. 
bllttbı adaleler içeri çekilmiş ve gözler cut bir yay gibi gerilmlttir. 

kapalıdır. 

Pek yakında başlıyoruz 

.... 



:. 
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Irk grupları karşı karşıya ... 
Bolıeviklik ve Nazilik arasındaki iht;.arm bir ismi de Slavhk ve Cermenlik 

.. rnsmdaki rekabet midir? Orta asırlarda C"ermenlik, protestanhğın manevi postu· 
na bürünerek kendini korumuştu. Şimdi de, Naziliğin!... "Slavlık, Bolşevikliğe 
s:ğınmqtır., Yahudiliği de kendine müttefik edinmiştir 1 Bu iki ırk elele vererek. 
Cermenlikle can düşmanı kesilmiştir!,, c:ıye iddia edenler var. Kari Marksın Ya
hudi olmasından, beynelmileliyetçi Marksizme bir Yahudi dalaveresi diye isim 

talalmasından Sovyetlcr de bir~ok Yahudilerin iktidar mevkiinde bulunmasın
dan, ve nihayet Fransadaki Yahudi Başvekil Leon Blum'un hükumetile Ruslann 
Almanlar aleyhine ittifak etmiş bulunmasından dolayı Nazi ve Bolşevik mü
cadelesini müttefik semit ve Slavlara kar§ı Cermenlerin mücadelesi sayanlar 
vardır. · 

İddiaya nazaran, iki taraf da kendine müttefikler edinmek istiyor: Cermen
ler, daha harpten evvel, Pantilrkizmi körüklenrişlerdir. Zira, Rusyada milyonlar
ca Türk vardır. Bunlann herhangi bir istikıat mücadelesine girişmesi Rusyayı 

zayıflatacaktır. Ve Asya ortalannda Cermenliğe bir istinatgah teşkil edecektir. 
Cermenlerin bir diğer tabii müttefiki Japonlardır. Almanlar, Slav alemini 
garptan yerken, sarı derili insanlar da şarktan yiyec~ktir. Böylelikle, Slavlar, 

iki hücum arasında kalacaktır. Dikkat ederseniz, Japonlann da siyaseti, gene, 
Türkçü hareketini teşviktir. Sovyetlerin muhalifi olan muhacir Türkistanlılar. 

Kafkasyalılar. Tokyodan dostluk görüyor. Ve nihayet, Hitler, Slftv ittihadı teh 
likesine ka.rşr, diğer müttefikler de edinmiştir: 1talya bile, büyük hir Slav 
devletinin husule gelerek Adiryatik kıyılarına kadar dayanmasından korkagel -
mi§tir. Ve hfila korkar ... Hitler - Musolini anlaşmasını bu şekilde görmek kabil 
midir? ... Almanlar, milliyetçi idareleri kendilerine dost bileceklerini dün Hitle· 
ıin ağzile söyliyerek dünyanın her tarafında sun'i bir takını müttefikler daha 
aramağa çalışmaktadırlar. Kelimeişahadet getiren nasıl :Müslüman olursa, onlar 
da, bütün insanlara milliyetçi olup kendi geniş ittifak dairelerine girmek imkanım 
vermek istiyorlar .. 

Nitekim, Sovyetler, Beynelrnı1eliyetçi ve hatta nikılapçı ve milli kurtulu§ÇU o 
lanlara bir nevi siyasi akrabalık atfederler. Bütiln dünya işçilerini, yüz milyonca 
};lavın (Rus köylü ve amelesinin) tabii müttefiki saymışlardır. 

Şüphesiz, bütün bu söylediklerimizi, red ve cerhetmeğe imkan vardır: ''Bol
~evikleri böyle anlamak yanlıştır!,, denebilir. Biz de itiraz etmiyoruz. Fakat ırk
çıların görüş zaviyesine göre, bütün bu dönen kavga, ırklar arasındaki mücade
lelerdir. Bir gün de hadiselere o gözlükle bakmak fena olmıyacağı için burada kı· 
saca bahsettik. Hüseyin Faruk T ANUR 

Maliye ve iktisat vekilleri 
seyahate çıkıyorlar 

~vvela, ıran elçisile beraber 
;1onguldak havzasını gezecekler 

Şehrimizde bulunan iki ·vekili. 
miz, Cellil Bayar \e Funt Ağralı, bu. 
gün memlekt dahilinde bir tetkik gc. 
zisine başlı) acaklnrdır. 

iktisat ve Maliye Yekilleri bugün 
saat on beşte Tarı \'apuriyle Zongul. 

dağa gideceklerdir. Bu seynhatte ve. 
killerimize kömür havzasında bir tct. 

kik seyahati yapmak arzusu gösteren 
dOıSt Iranın büyük elçisi ile sefaret 

müsteşan da refakat edecektir. Bu 
sebeple bir cemile olmak üzere Tarı 

vapurunutı grandi direğine İran bay. 
rağı çekil~ektir. 

7..onguldaktaki tetkikler iki üç 
gün sürecek ve buradan lrnn büyük 
elçisi ve müsteşan ayrılarak lstan. 

lngiliz Krah 
Londraya dUndtt 

Geçen hafta şehrimizde misafir et -
melde bahtiyarlık duyduğumuz İngiliz 

bula döneceklerdir. Vekillerimiz Eğe 
vapuriyle Karadeniz limanlarındaki 

tetkik ve teftişlerine denm edecek. 
lerdir. 

iktisat \'C l\laliye Vekilleri Trab. 
zondnn sonrn Iran transit yolunu ta. 
kiben tetkiklerine devam edecek \'e 

Vana kadar giderek iki ,-ckaletin el. 
birliğiyle yaptıkları VangölU lşletmr 

te i."atını gözden geçireceklerdir. Se. 
yahatin şimal So~et hudut boyu ''i. 
Hiyetlerimizi de ihtiva etmesi muknr. 
rerdir. 

Seyahatte vekillerimize iç ticaret 
umum müdiirü Miimu z, ihrncatı teş. 
kilatlandırma müdürü Servet bura. 
dan ve müfettiş Sami Jşbayla Eti 
Bank umum müdürli llhami Nafiz 
Pamir Zonguldnktan iltihak edecek. 
lerdir. 

Bursa ve hnvalisinde tetkik scya. 
hati yapmakta olan Ccliıl Baynr bu. 
gün şehrimize gelecek ve derhal yeni 
seyahate çıkacaktır. 

kralı Sekizinci Edvard ü~ gündür bu----------------

Junduğu Viyanadan dün Londraya av- Los A njelostan 
det etmiştir. Moskovaya 

Sekizinci Edvard V'iyanadan öğle Ü· 19000 
zeri ekspresle Zürihe hareket etmiş ve 

Zürih \ayyare meydanından lıususi k • ı t ı · k 
tayyarcsile doğruca Londraya gitmiştir. 1 ome re 1 
Kral ak§atn üzeri Londrada tayyare b "ı 
istasyonuna vasıl olmuştur. r uçuş 
Habeşlerin 

beyannamesi 
Medeni memleketler

den muzaharet 
istiyorlar 

Portsait 14 - Garbi Habe~ista.n
daki Ha.beş hükQmcti reisi Ras 1mru 
bütün medeni memleketlere ve bilhas
sa !ngiltereye hitap eden bir be -l 
yanname ne.sretmiş, Milletler Cemi ye-' 
tinin önümUzde!d Asamble toplan

tmmda Habeşistanın haklı olan dava
Bim müdafaa etmelerini rica etmiş
tir. 

Havacılıkta her gUn yeni muvaffa
kıyetler kaza.na.n dost Sovyet tay
yarecileri Los Anjelostan Mosko • 
vaya doğru bir uçuş yapmışlardır. 

Tayyareci Levnaski ile Lcvçenko 
Kanada, Alaska, Çukati ve Sibirya 
yolu ile 19000 kilometrelik bir yolu 
katederek Los Anjelostan Mosko -
vaya gelmi§lerdir. Tayyare meyda
nında iki tayyareciye büyük bir ka
bul yapılmış ve başta Molotof ol
mak üzere bütün bava teşkilfıtı 
mensupları, parti crkiım bu karşılama
da hazır bulunmuşlardır. 

Stnlin iki tayyareciye bir mektup 
göndererek tcbr.ik ebniştir. 

Merkezi icra komitesi Levnaski
yc 25,000 ve Levçenkaya 15,000 rub
le mUkilat vermi§tlr. 
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Halkevi sporcuları 
Rusyaya gitti 

Doğı·u mıJı 
değil miZ 

TaDelb>eye 
koDayDok 1c0· 

Akay vapurlarında taıebeJ16 

laylık gösten1mclidir: ttıt· 
Talebe mekteplerinden a1~P;. 

duklan se?nt poli.rinden ta.sdı'k ~ 
dikleri bir kağıtla .Akaydan 1Jil6' 
alırlar. Bununla tenzilatlı aJc'I' 
almak 1ıak1.."1nı e'kle ederler. ~ to!• 

1 - Diğer yolcular bmıliyo 18 tJd' 
yonlannda tren biletiyle beraber 14e 
pur bileti de alabildikleri 1IO oJt' 
talebeye vapur bileti vcrilm~~ 
belere oopur bııeti yalnız Hayaarl"'" 
da ı•erilir. lt"· 

Sporcular nhtımd.a 1.cmlil.c rini uğurlıyanlar arasında .. 

2 - Danyanın her yerinde '!1°
1
,,,e 

Zara kolaylık olsım diye gidip ge .,
bilet verilir, Akayda da böyle ast 
pıl1r. Yalnız talebe bu kolayl~et· 
müstesna tutuımu§tıır. DönU§te~ ~ 
Zerini muhakkak Köprüden aırruıgo 
burdıırlar. 

Socy ·t Rusyada spor temas.lan yap
mak içh seçilen sporcu kafilemiz dün 
saat 16 ı.la Galata nhtımından hareket 
eden bir Sovyet vapurile Odesaya git· 
mişlerdir. 

Kafi!~ 47 sporcu ve 10 idareciden 
mürekkeptir. Kafilede lıir tercüman ve 
bir de c'oktor vardır. Hakem olarak 
Suphi götürülmüştür. 

Kafilı: Sinop saylavı Cevdet Kerimin 
riyasetindcdir. 

Sporcularımız 16 eylCtlde Odesaya 
~ıkacaklar 17 eylfılde Moskovada bu -
lunacaklar ve 19 eylUldc futbol ve esk
rim, 20 c.yHilde güreş, 21 eylulde Sov-

KCÇCK 
HABERLER 
içeride: 

• Belediye zabıtası memurlarının her 
akpm merkezlerde toplanarak ertesi 
günü alacaklan vazifeyi öğrenmeleri 
takarrür etmiıtir. 

• Avrupada tedavide bulunan Bilecik 
saylavı general Besim Ömer ıehtimize 
dönmüıtür. 

* Arandara vapurile §ehrimize dört 
yüz seyyah gclmiıtir. 

• Eaki aaylavlardan Cevdet İstanbul 
rkek muallim mektebi müdllrHiğUne 

tayin editmiıtir. 
* İzmirde mektep ihtiyacını hal için 

orada çalıpn talim ve terbiye aza
sından Hikmet Türk bu işi tamamen 
hallederek ıehrimize dönmüştür. 

* Adliyede vekil Şükrü Saracın reisli 
ği altında dün de bir toplantı yapılarak 
ciirmümeşhut kanunu üzerinde tetki-
kata devam edilmiştir. 

* Tülbent 'kaçakçılığına meydan ver
memek için bundan sonra ecza depola
rının gctirtecef i idrofil bezleri paket ha 
linde ve azami bir metre boyunda ola
caktır. 

* İstanbul - Ankara telefonu 7-8 
mUkalemeyi birden nakledecek §ekil
de ıslah edilmittir. 

* Türkofis meyvecilik tubesi §efi 
Zeki Doğan oğlu ve mütehassıs doktor 
Baade Trakyadaki tetkiklerini bitirerek 
Şehrimize dönmi' )erdir. 

* 20 eylUlcle Romada toplanacak Bi
zans eserleri kongresine şehrimizden 
Ayasofya mozaiklerini mcvdana çıka • 
ran profesör Withmorc, İstanbul eski 
eserler ehstitüaü azasından doktor Şi
nayder ve Galatasaray lisesi muallimle
rinden Menbaurie gitmi1tir. 

* Çiçekçiler cemiyeti f znıir saylavı 
Hamdi Aksoyu cemiyet fahri reisliğine 
seçmi,lerdir. 

• 29 teşrinievvelde Ankarada açıla • 
cak clişleri sergisine sanat mektepleri
nin de iştiraki bildirilmi§tir. 

* Köstenccden Hisar vapurile 1500 
göimen daha gelmiştir. 

Konservatuvar tedris programına 
"türkü ve dans., ismile ilcretsiz bir ders 
ilave edilmiştir. 

* Belediye muhasebesine yeniden 12 
bina ve arazi vergileri için de 30 memur 
alınmasına karar verilmi§tir. 

ıtr Mülkiye mektebi ay ba§rnda Anka
raya nakledilmeğe başlayacaktır. Mek
tep bu sene 33 mezun vermiştir. 

ııı İstanbul Rıhtım kumpanyası gibi 
devlete intikal etmiş olan İzmir Rıh • 
tım şirketi de tasfiye halinde bulun • 
maktadır. Bu kumpanya bütün hissele
rini satın alma~a ve toplamağa karar 
vermiştir. Bu turetle tasfiye işi daha 
kolaylaşmış olacaktır. 

Dışarda: 

* Yunanistanda birinciteşrinin başın 
dan yedisine kadar deniz hizmetine ay
nlmı~ 1915 doğumlulann kıtalanna 
iltihaktan emredilmiştir. 

• Bir buçuk aydanberi Korfuda isti· 
rahat etmekte bulunan Yunan kralı bu 
::.ym yirmisinde Atinaya dönecektir. 

yet muhtelit takımı ile temaslar yapa
caklardır. 

Bundan sonra Leningrada geçilerek 
24 eylftlde Leningradda futbol, eskrim 
25 eylUlde güreş müsabakaları yapa -
caklar ve sonra Odesaya hareket edecek 
terdir. 

4 birinciteşrinde Odesada spor te • 
masları yapacaklardır. 5 birinciteşrin

de sporculanmız Odesadan İstanbula 
avdet edeceklerdir. 

Sporcularımız dün rıhtımda halkev -
leri spor kolu, sporcular ve bazı say • 
lavlar tarafından uğurlanmI§lardır. Ka
tileyc muvaffakiyetler dileriz. 

Ehramların 
kehaneti! 

Halkın Do~U dl 
NOT: Geçen giln gömdUğiiıı'l 

kıymetli arkadaşımız Sırrının m~ 
da ıskatçıların feci vaziyetini gö •iJlİ 
bir yazı yazmış ve bunların men Jıİ 
iştemiştik. Bugün öğreniyorul .,.
Belediye bu yazımızı dikkate ~ ., 
yeni mezarlıklar talimatnamesıııe d· 
katçılar hakkında bazı şiddetli ın• ai 
deler koymuş ve bunların bir dilell 
muamelesine tabi tutnlacaklarJlll ~ 
rih etmiştir. Temennimizi yerine~ ~e 
tiren Belediyeye tc§ekkür etmeY1 
bir borç biliriz. 

~ S-ov_y_e_l_l_e_r_le_J_a_p_o_ou•t 

arasında 

Mısırlılar istikbal Hadise!er 
hi\dlselerlni asırlarca Eksik olmuyor 

ı blll J Sovyet - Japon münasebatJ ~ ev ve yor ar mı den güne daha gergin bir şekil alJll'" 

1 mi ş ? ta ve hadiseler eksik olmamak~~~ 
PariB.Solrgazeteslndeokunmuş. Bu meyanda hudutta yeni ha~0• 

tur: olmuş ve Sovyet hUkfımcti Japon b , 
Mısırdaki büyUk ehramlardan M.meti nezdinde şiddetli bir protsS 

bllhassa Keops ehramı Uzerlnde1d ~- toda :ttntnmn ı. tn.. ',_,'JJll 
bşmalar tarih ve arkeolojiyi alikadar Japon menabiinden blldirilıl~. 
ettiği kadar, riyazlycyi de alA.kadar göre Çinde eski Atamaımka o ~ 
etmektedir. rmda ekserisi koreli olmak il efİ 

Ehramın methalinden itibaren üç bin kişilik bir komünist çet 
hükümdarın mezarının bulunduğu teşekkül etmiştir. ~ 
daireye lmdar olan kısımda yapılan Moskovadan bildirildiğine n ı· 
inşa.atın tarzı ve şekil bir takım h~ da bir Sovyet karakolu taam.ır.a ~ 
saplara istinat etmektedir. Gerek eh. ramıştır. Bu karakol Usurt ne O( 
rama ait riyazi meseleler, gerek dn. kıyılarında Verknnyaya köyUn~ 
ireye ait birçok mundeleler bize bu kilometre §imali garbisinde Maıı .• 
inşaatla ınalOm olduğuna göre, eh. topraklarında. kfıin Yunfakun kiSr 
ramların daha esaslı bir şekilde tetki. den tüfek ateşine uğramıştır. ~ 
ki nihayet hesap ihtimali ile alAka. Sovyet sefareti bilhassa SO ~ 
dar yeni bir takım meseleleri ortaya Turizm bürosunun Tokyo şube9 J' 
koymuştur. polis tara.fından yapılan araştırıll 

Keops ehramının büyük sırlarını protesto etmiştir. tı'1' 
meydana çıkaran bu hesapların var. Diğer taraftan Koreli haydU; 
dığı neticeler, bizim bugünkü haya. şarki Mançukoda kömür madenl~~• 

varında bir trene taarruz ecJcı>-tımızla alakadar bir takvimin yap • dfl1' 
raklarını teşkil etmektedir: Japonlardan 25 asker ve zabit iSl 

Hükümdarın bulunduğu odanın mUşlerdir. __.,/ 

eşiğindeki birinci alçak geçidin meL su r•ı ye 
hali 4 Ağustos 1914, 15 _ 16 Eylül 1936 

arasındaki zamanda bir karış•khğ.ı Şark misakına glrrııt' 
teknlıill eder, ve şöyle taksim edile. i b b 1 ~of 
bilir: s mevzu a s o u.., rJl 

ı - Birinci alçak koridorun met. Fransa ile Suriye arasında Sut 1, 

halinden sonuna kadar, 4 - 5 Ağusto~ nin üzerinden mand3.llın kal~ 
1914 den ıo. ıı Teşrinisani 1918. sına dair hasıl olan anlaşma ·· ~ 

2 - Oda methalinden ikinci a 1. Türkiye - lran - Irak Ye AfgaJJ il'' 
çak geçidin methaline kadar: 10 _ 11 arasında yapılmakta olan Şark Ol d" 
Teşrinisani 1918 den 28 - 29 Mayıs kına Suriyenin de girmesi Jllett -
1928 3 1 · 1 ı.. 'd' h 1 bahsolmaktadır. Bir Suriye ~ıııe of\& 

; - ldncı a ça~ geçı ın met a i sine göre Suriyenin Şark rnısslo .. 
kralın sarayı ile intibak etmektedir: 
29 Mayıs 1928 den 15 - 16 Eylül 1936. girmesi nıuhakkaktır. ~ 

-=::;::======:::;:==========~==:::.ııil'I Hesapların neticesi olan bu tak tadır. Tahtelarz oda. 2030 serı~ iti 
vime tekabül eden karışık devirler den evvelki son tarihi 1992 sentS ~
şunlardır: 1- Umumi harbin başlan. Temmuz ve Kanuuue\"vel ayları ı 
gmnclan mütarekenin imzasına kadar c;ına tesadüf eder göstermektedit·iJtfl 
geçe•ı zaman; 2 -1\1ütarekenin imza. Bu kahinlere nazaran bek)eıt ... ,. 

. sw 
srndan dünya iktisadiyatındaki buh. hadiseler şunlardır: Her şeyi n~.ı dB 
ranın başlamasına kadar geçen zn. koyacak bUyUk bir mutlak hilk11111 ıtı 
man; 3 - lktisadi buhranın haşla. rın gdme i: Antechrist: (Deccal) 
masından thC ocratlque bir telakkinin zuhuru. dt 
husulüne kadar ge!;en zaman ki. hu. Ru neticeler, ehramlar iizeriıt pi 
kralm o<lasiyle muayyen olmaktadır. kı alışçmnların, bizim bugün 1' Jltl 

Bundan başka, ehramrn mimari madığımız, fakat binlerce sene e"'°~_,. 
sine ait hesapların neticesine göre iı:ı. insanlatın o 1.amandan yaptıi'l d•· 
tikbal hakkında da hnıı hesaplar yap. betli tahminlerden bir çoğunu ."'~r,tl
mnk mümkün oluyor. Ilulunan tarih. na çıkaracak, ve her halde bıll ,.. •• 
lerl sunlardır: 20 Ağustos 1928, 'Z1 Te~ mizd~ epey değişiklikler yıtptrrn 
rlnisani 19::\9, ~. 4 Mart 194.a, 18 Şuha! tır. ~ 

1946, 20 Ağustos ı9·3. Bu sonuncu ta. 1 (Bu mcvzua dair üçüncll aOll~ıt·> 
rih kralın odaslyle muayyen olmak.l zın birinci sütununda bir yazı va 



~9&üşiim: 
~s"irli k°ilhınie"'.. 
"15eylül1938 
hakkındaki 

falları 
... Puta . Solr gazete.sinde neşrolu. 

bir makalede, Mısırdaki Keops 
~m esrarı keşfedildi diye yazıl. 
~ıadır. Ba yazıya nazaran. bu meş.. 

" J apı ıaret hesaplı inp edilmiş 
._:nwr ölçüyll lhtlva ediyormuş: Me. 
a...:.._•hramın yflksekllfi, güneşle arzı 
~daki mesafenin bir milyonda 

U.lf. Her bir buad ve bunların 

~ndaki nlsbet, ayn bir remz L 
~-Dahilde de öyle: Koridorların, 
~-vın şekilleri mazi ve istikbalde.. 
~1lhtelif tarihi halleri izah ediyor. 
...,. RattA bunlara bakarak, zama.. 

;:.ııa dair tefellllerde bulunmak ka. 
lllO lt. Mısırblann milattan 3100 n 

Ylllannda kurdukları bu Keop. 

~~r deblizlni göz önllnde bulundu. 
~~ umumi harbin 4 Ağustos 1914 
ja Ullflayıp, 10 • 11 Teşrinisani 1918 

!liteeeğinl de anlamak kabJlmiş ... 
~ IOn iktisadi buhran vesaire eh. 
•il şeklinden belli oluyormuş ... 

~ in ehemmiyetlisi, 15 Eylül 19.16 
t...!llllanlık için f eylzll bir devreye '1q basılacakmış... Yani, umumf 
L:: ~- başhyan bUyllk buhran, tam 
~ nihayet bulmu, imi'°"' 

'lllt <Parts • Soirdeki yazıya dair taf. 
2 nel sayfamızdadır.) 

Dualara inanıyor musunuz? 
t ....... ~lbette inanmak işimize gelir •.. 
~ bunca harikalar, mucizeler 
- dana getirmiş olan M·ıııırh. 
'ısttkbale ait hakikatleri de tefer. 
ı.U:Yle keşfetmiş bulunıııalar ... Böy. 

le. o kihinler, yalnız kendi mü. 
~erinin değil, yirminci asır iman. 
..__ ıınm da kaJpJerfne bir ferahlık 
,.. .. olacaklardı .• 

~Yirmi iki Rnedenberf devam edip 
._ an klbustan bugün artık kurtul. 
lı...~ Oilaak? ... Feraha çıkmak?... Ne 
.,ı ... 
~akat, acaba dotra mu? .. Hey. 
)Jf;ıGazetelerde buna dair bl' bir ha.. 

~fuli W},~;ış~~~~~I>~~';· ıt:r 
~ldrflnı bildiriyor. Tehditler 
.__ Yor. Fransada Leon Blum pat. 
le,: ıara meram anlatamamıt. grevci. 

~· ihtlllf gergfnleşmlf. ispanyada 
'-l il.deyi götürüyor- Japonya, U. 

Sartta harbi kışkırtıyor-
llil!k gecenln hagr umulur mu 

• eeMrindenl 
~ 'lll1ıe bir 15 Ey1111Un neticesi de ne 
&.-:~? ... Allah hayra tebdil eyleye. 
,? """'8flh, şu fıkra da vardır: 
~nbuldan Tatar atası gelip 
\it de çtirlm89 ve anutalmuı olan 

Pataya raslamış: 

~e haber? Payitahtta ne kona. 

'11- Efendimizin sadrbamhfa ge. 
.... konquluyor. 

....._ lhtiyar, arif bir zatmıı; sakalını 
,.•arı: 

ı._ - Siyle Tatar ağası, s8yle ... Ya. 
._ oı.. hoşuma gidiyor! • demiş. 

f"4t Orttuı rlbl zamane llimlerf tara. 
'-~ Mwrlı kihfnlere atfolunan 
~alık, yalan da olsa hoşumuza 
' r ! Detti mi: Bugflnden itfba. 
~ Geferlyetln ferah bir deneye (ık. 
),:o-? Aman yarabbi. .. Bu kabil mi? ... 
.,._. 1Mıdn Mehdi mi dofdu?._ 

(VA-NO) 

Limanlarımızın 
inşası 

tu....._ "!1111ı bir zaman.danberl etn.fmda 
~ ~ limanlarmı1ZD1 inşam itinin 
llb.~ kat'I bir karara bağlanması 
~dtr • Evveli Ereğli ve sonra 
~il limanlarmm yapılması için 
"~ ıuruplarla temaal&r yapılacak
' · Amca eahillermm.de 200 h&-

"8at istasyonu kurulacaktır. 

lkayda sonbahar 
tarifesi 

\'-~ ldareBlnin Adalar· .Anado
'"faıova hattmda sonbahar tarifesi 

lababtaıı itibaren bqbyacaktır. 

Irak Hariciye ihraç mallarımızın 
Nazırı gitti 

Hareketinden evvel navlunlarına yapılan zam 
AtalOrke Al ... k d d · 1 · t bb•• 1 arzı veda etti a a ar aıre erın eşe us e-

Bir ~tlddettenberife}ırimi7.de bulu- rile indirilmek üzere bulunuyor 
nan ve oglu Iraktayyare zabiti Sabahın 
tedavisiyle mqgul bulunan Irak bari- ihraç mevsimlerinde artık mutat maile bağlandığımız İngiltere, bir la
ciye nazın Nuri Salt pqa dün eksp~ haline geldiği veçbile, bu ihraç mevsi- sım. Fransız limanları, İsveç, Norveç, 
le milleUer cemiyeti içtimalarmda tra- minin de ecnebi vapur kumpanyaları- Baltlk memleketleri, Holanda ve Belçi
kı temsil etmek üzere Cenevreye mtlte- nm navlunlarmı birden ve hep birlikte kaya ihticatmıız bu kumpanyaların va-
veccihen hareket etmiştir. arttırmaları piyasada büyük ve haldı purlariyle yapılmaktadır. 

Irak hariciye nazın dün öğleden bir asabiyet uyandırmıştşır. TUrkofis ~umpanyal&rm; yaptığı zamlar muh 
sonra beraberinde Irak elçisi Naci Şev- İstanbul §Ubesi kumpanyalann bu yer- telif maddelere göre yüzde 30 • 40 &ra
ket olduğu halde Dolmabahçe sarayına . . . . BIDda değipıektedir. Kumpanyalann 
gitmiştir. Gerek nazır, gerek elçi Ata- siz ve hiç _bı~ sebep g~s~erıl~mıyen ha- buradaki acenteleri bu zammı merkez
tUrk tarafından kabul edilmişler ve bU- reketlerinı düzeltmek ıçın ugraşmakta- )erinden aldıkları emir tıF.erine yaptık-
yük önderin nezdinde bir müddet kal- dır. lanru ofise bildinnişlerdir. 
dıktan sonra Nuri Salt paşa arzı veda Zammı ~apan kumpanyalar bizi~ Acenteler ofisin tebe§şüsil üzerinf'.' 
etmi, ve aynlmqlardır. limanlarla şımali Avrupa memleketlen zamların bir kısmım geri almıı:ılardır. 

Dost frak hariciye nazın milletler arasında sefer yapanlardır. En büyük AlAkadar mahafilde vaziyetin tama
cemiyeti toplantısı bittikten sonra mll§terimiz olan Almanya, yeni anlaş- men düzeleceği kanaati vardır. 
memleketine dönerken gehrlmtz.e uğn
yacak ve burada bir mtldet daha kala
caktır. 

Ezeli dert 

Süt meselesi 
Bir deniz 
kazası Hukukta tahsil Beledlyeotn 

mu .. ddetı• tallmalnameslle de Beş kişi bir motUrle 
uıom tehllkesl 

DUrt seneye çıkarıl halledllemedl 
Belediye ıiklyetlerin bir tUrlll eksil geçirdi 

ması katlleştl mediği ve şehrin ezeli dertlerinden bi- Evvelki gece bir motör içinde beş 
Hukuk fakWteainde tahsil müddeti- rinl te,kil eden süt meselesini hal için kişi Marmarada saatlerce ölümle 

nin dört seneye çıkanlma.nm tetkik bundan iki sene evvel bir talimatname pençeleşmi,Jerdir. Bunlar Mehmet 
için ilniver&itede yapılan toplantılar hazırlamış, bu talimatnamenin bir kı- Zahid, Miço MusWa ve Uskiidar po
bitirilmif, faktUtenbı dört sene olma- BID1 maddeleri o zaman, diğer madde- Us merkezinden Osman ile Motörcü 
sına kati surette karar verilmiştir. Bu leri de geçen sene ba§mda tatbika baş- İdristir . Son vapuru kaçırdıkları için 
vaziyete göre yeni tedrisat programın- lanmı§tl. Fakat ortada bir talimatna- UskUdara motörle geçmek istiyen 
da yapılacak değffikliklerin eusları da me bulunmuma rağmen süt derdi gene bu dört yolcu ldrisin motörüriyle tam 
tanzim edilmiftir. olduğu gibi devam etmiştir. Hatta ta- Üsküdar iskelesine yaklaşırken 

Yeni programa ~re Uçftndl sınıf- limatnamenin tatbiki üzerine ortaya motör bozulmut ve akmtl tekneyi 
tan bazı dersler eksilmekte ve bu ders- bir de talimatname derdi çıkmıştır. sUratle kmalı adaya kadar sUrilkle
ler dördUncU sınıfa alınmaktadır. ikin- ÇUııkU talimatnamenin her mad- miştir • O sırada esen şiddetli bir rllz. 
ci sımfa da bazı deraler eklenmektedir. desi tatbik edilirken ayn ayn bir glruı telirJyle kUçilk motör batmak 

ı n -eı11ı:o"cen 

Avrupanın 
şarkında 
tetlllke 

Bvgiln'Tcü .A~m gazetesinin "Sl
yaai icmal,, makaleainden: 

lııL Hitler partisinin sekizinci kon
gresinde ilk açıldığı gündenberi esen 
şiddetli ve sönmek bilmez Bolşevik 
diltm•nhğı havuı toplantı devam et
tikçe son derecede tehlikeli bir hal aJ. 
DlJftır. Avnıpa sulhU şimdiye kadar 
çok ur.ak göriilen ve hatti bir derece 
tahaJIYW sayılan gayet büyük ve cid· 
dl bir tehdit karşıSIDda kalmış bulu
nuyor. 

Avnıpada sulhlln devamını İngiliz 
İmparatorluğunun en mühim menfaat
lerinden biri sayan İngilterenin 
matbuatı §imdiden endişelerini gös
termeğe başlamıştır. Londra gazete
leri Bolşevik. Nazi münaferetinin ls. 
lavlarla Cermenler arasında gayet kan· 
lı bir harbe sebeb olacağından korku • 
yor. 

M. Hitler son nutuklanndan birin
de 'U'ral dağlarının madeni zanginliği 
ve Ukranyanm dünyada misli bulun. 
nuyan bereketli kara toprağı Nazi 
Almanyasmm elinde bulunsaydı Al. 
man milleti bugünkü darlık yerine tam 
bir refaha eri6miş olurdu.. yolunda 
söylediği sözler kuru bir tahminden iba 
ret olsa da Almanyanm Ukranyaya 
ve Sovyetlerin diğer zengin yerlerine 
göz diktiğine dair ötedepberi gösteri
len şüpheleri bir kat daha kuvvetlen
direceğinden aradaki zıddiyeti ve iti
matsızlığı son derecede arttıracaktır. 

Avnıpanın şarkında sulh büyük 
tehlikeler kargısında iken hiç olmazsa 
A vrupanm garbinde alakadar dev
letlerin sulh ve emniyetini zıman al • 
tına alacak bir karara gelmelerine 
İngiltere bUyllk ehcmiyet verd"ğin • 
den Londra kabinesi yeni Lokomo 
konferanamm gelecek aym ikinci nıs
fında akt:edilmesi için Almanyayı da • 
vet etmlgtir. 

Bu hU8118ta hazırlanan talimatname pUrUz ve mUıkUIAtla kal'lllaşılmqtır. tehlikesini de l'ÖstermL' ve bet kişi M 11 T 
~aya kUltilr bakanlıimaıönderil· Ekseri maddeler inekçiyi de sütçU. ölUmle pençeleşmefe ~laınışlar. 1 edebiyat 
miştir. ytl de, _halkı da ve asıl aribi Bele- d!r. Afı'lk Mz gtJUtBat, Jftl54i~_.,. 

--.;u mumnname veırnıer n~ınce aı~yı ae ··nıemn~unin:"'.cCcfeeiim~em~f"'~~-'Bll'frllt~---•em•rtıı•-+ ......... ..,, ~ır. B• 
de tasdik edildikten sonra bu sene hu- BütUn bu halleri nazan dikka- casiyle ateş ederel? imdat istemiş, günki1 8otıpoatada ismet Hulüai §Öyle 
kuka girenler dlSrt sene okuyacaklar- te alan Belediye nihayet bu talimat- o sırada oradan geçmekte olan HU • yazıyor: 
dır. nameyi değiftirmeğe ve daha pratik seyin kaptanın motörü imdatla- Bir millet içinde yetişen her ferdin 

-=p~a-r_l_l_k_O_D __ ar·e-le_r_I bir talimatname hazırlamağa kanır nna gelerek kUçtık motörü pe,ine yarattığı edebiyat muhakkak ki milli 
e vermiştir. Bu karar üzerine tetki- takmış, KadtkövUne get'rmiştir. edebiyattır. DUn yeti§en Türk "ZICI 

Buıün Parti ocak kongreleri Yalova. kat başlamıştır. da, yarm yetişecek yazıcı kadar millt 
Silivri, Çatalca, Fatih, Eminöntı, Beyof- SUtçUler cemiyeti evvelki gi1n Boğazlar komfsyo- idi. Ve dünden kalan edebiyat eserle-
lu, Beıiktaı. Bakırköy ilçelerinde baflı· Belediyeye müracaatla yeni bir tali • rinln her biri birer millt eserdir. 
yor. Bu akpm, Silivride: Feteköy. matname yapılırken geçen defald gi- DUDU O &yrJllk Eskilerin lisanları bizim lisanunı-
Gümüıpınar, Yalovada Çiftlik, Saman- bl bir netice,e vanlmamak için zl y afeti za benzemtt.di, görüşleri göril§lerimiz-
lı, Koru, TaıköprU, Çatalcada: Murat, mesleklerinde ehil olan bir kaç cemi- den aynydı. Fakat onlar yaşadıklan 
Tepecik, Fatihte: Horhor, Sultanselim, yet murahhasmm da talimatnameyi Millga Boğo.zlıır komisyonu. dün ge- de\T!n insanlarıydılar. O devre göre 
Eminönilnde: Hoca Kıyaaettin, Beyoğ- hazırlıyacak komiıyona alınmasını is- ce Perapalasta bir ayrılık ziyafeti ver- glSrmUş, o devre göre yazı yazmışlar
lunda: Şifli, Beıikta§ta: Merkez, Bakır temiştlr. mtetir. Z~yafette komisyon azaların- dı. Nitekim bugün yetişecek edip de 
köyünde Şamlar semt ocak kongreleri ------------- dan başka vali Muhittin Üstündağ ve bu devre göre görecek ve bu devre gö-
tcplanacaktır. diğer bazı zevat bulunmuştur . Zi- re yazı yazacaktır. 

yaf et esnasında komisyon reisi Amiral Bunların her ikisini de ayni de~ 

Hayvan sergisi 
Vilayet tarafından her aene tertip e

dilen hayvan sergisi bu sene de Edime 
kapı haricindeki temizlik ahırlannda a
Çilacaktır. Sergiyi Vali ve Belediye reisi 
Muhaddin Ustündaf bucUn 14,30 da a· 
çacaktır. 

Bu seneki sergi geçen senekine naza. 
ran daha zenJrindir. 

Veni valiler 
Mi1Dlıal bulunan )lanisa vallllfine 

Kütahya mebusu Latfl Kırdar, Kasta
monu valiliğine Yo.-,t mebusu Avni, 
Yozgat vallltğine tlçtlııctl umumt mtı
feW,lik bq mllpviri Yahya Sezai, Or
du valiliğine de Braurum vallBi Ba.ra
mrm taytnleri tudlk edllmiştir. 

SALI 
BylW -· 193& 

licri 1355 CemaziyeWur 28 

ala 
r- Ufl 12,10 115,42 18,22 19,116 3.15f 
t!:. Ut U8 9.21 12,00 1.32 9.3< 

8llÇ&N UN& BtJUVllı Ha OL.ıl>OT 

Balkzn gürefleri baflamııtır. 
Habcıiatanda bazı kabile reisleri l 

talyanlara iltica etmiıtir. 

Mehmet Ali Da lay ve komisyon ikinci cede milli addedeceğiz. 
re' si Fransız maslahatgUzan birer ay- ••Milli bir edebiyat yaratabilir mi· 
nlık nutku söylemişlerdir. ı ., y z.,, 

Sualfni soranlar şu iki sual karşı
( n RI 1teren1 n Kıbrıs Blllda kalsalardı acaba ne cevap ve-

I rır1erdı: 
VBI Si Şehrimize _ MUU edebiyat nedir? 

ge 1d1 - Gayri millt edebiyat nedir? 
tngilterenhı Kıbns umumi valisi Pal Muhakkak ki susacaklar, ve milll 

mcr dün Kıbnstan tehrtınUe gelmiıtir. edebiyatla, gayr! millt edebiyatın bi· 
Palmer dün beraberinde İngiliz sefaret rer tarifini yaapmıyacaklardı. 
müsteıan Morgan olduiu halde !Chlrde Sözl1n kısuı: 
bir cezinti yapmııar. Bugün Köstence Edebiyat vardır fakat edebivatm 
yoluyla Londraya hareket edecektir. milli ve gayri milli diye aynlmış iki 

Öfrenildiğine göre Kıbna umumi va- _ce_p_hm __ ..,_oktur __ ve_o_lam_az. ____ _ 

liai Kıbrmta yeni teaia edilecek deniz 378 ntllf on tire -rfı U ı 

ve hava ila1eri hakkında bilkUmetle te- Tunadan 
mas için Londraya gitmektedir. 

Akdenize kanal 
Açılması lçtn mUza

kereler yapılıyormuş 

Altı ayda Fransızca öğrenmek 
Atin&, 14 - lvniııg Standart ga

zeteetnln Btlkret muhabiri Tunadan 
Akdenize kadar bUyUk bir kanal açıl• 
mumm Ba.lkan devletleri arasında 
mtlzakere edildiğini gazetesine bil~ 
mfttir. 525 kilometre uzonlufunda 
olan bu kanal Tunadan başlayıp Ro
manya. Yugoslavya, Yunanistan! ge
çerek Akdenize inecektir. Bu ka • 
nal için 375 milyon lira sarf edilecek· 
mit. 

Galatada il'. O. C den aldıpma bir mektupta deni· 
yor ld: 

"'Franaısıca okuyup yumak n konUfJDBp çok he
veallyim. latidadım vardır. Fakat biraz bafıum çilrilk 
biraz da dllfilnceliyim. Gece denlerine altı ay kadar de
vam etmekle acaba okuma ve yuma. konuımaamı öi· 
renebillr miyim 1 _, 

CEVABIMIZ - Bir Usan, bilhaaa frana·zca gı'bi 
en ctlç liaanlardan blriai. böyle altı ay gı'bl kıla bir sa-

metda tamamen CSlrenilemez. 

Fakat, ala ayda derdinizi anlatacak, okudutunm 
ufak tefek yazılan anlayacak kadar franam:a ölrene
bilinbıis. 

Hafıza çilrilldtiğüne gelince, azmin elinden bf'r teY 
kurtulmaz. Azmedirıiz. Ve kendi kendinize hikim ol

ma.ta çabpız. Bu maniayı derhal def etmek Iİ%İA için 

itten bile plmıyacaktır~ 1 
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iki dost 

Niyazi önündeki rakıyı bir yudum-] 
dt İçti. Eski mektep arkadap Talltı 
drüıüııdcn bilyük bir ıevinç duy
""ttu. Bir anlapmamazlık yüzünden 
"'1an açılmıJ, bir aene birbirlerinden 
'-rtıabayı keamiflerdi. Tepebatı mey
~inden birinde kar§ılaşmaları ara-
~ IOğulduğu birden kaldırmıştı. 

G&leri parlıyan Niyazi, hususi 
!athtma dair izahat veriyordu. 

- Evlendiğimden haberin var mı? 
- Evet, ıöylemişlerdi. 
- Kanm o kadar tatlı, o kadar can 

1ılr kadın ki .. Evine çok bağlı .. 
Dudaklarında saadetin, biraz da 

~n verdiği tebessilm beliriyordu: 
- Ne kadar müşfiktir, bilemezsin. 

\', aen, hfill bckir mısın?. 
- Her zamanki gibi, Hürriyeti her 

le1den fazla sevdiğimi bilirsin. 
- Yani ertesi gü devamı düıUnül-

""Yecek 1ergüze1tler yaşamak daha 
'-dı hoıuma gidiyor. 

- Evet, ıimdiye kadar öyle idi. 
)a&at, bu defaki geçici bir hevesten 
ftzıa bir tcY• çok güzel bir kadına 
lı·ğım. 

TC 

ımq, cDerlni batma koymuı, odada 
bir qağt bir yukarı giden Talata 
bakıyordu. 

- Aynlmamız lbım .. Çok düşün
düm. Çaresi yok. 

- Bir başka kadını mı seviyorsun? 
- Belki de ... 
- Onu seviyor musun? 
- Rica ederim, israr etm~ 
Leylanın fazla sonnağa ne kuvveti, 

ne de cesareti vardı. Dostunun ka
rakterini biliyordu. Gözleri önün
de iki nevi hayatı, Talatla olan aşk, 
Niyazi ile olan ıcfkat ve merhamet 
hayatı geçit resmi yapıyordu. Her 
ikisini de ruhuna yakın buluyordu. 
İkisini, bir tek ıahıs imit gibi, biri
birindeıı ayrı güç telakki ediyordu. 
Tam bir aşık olan Talatı kaybederse, 
gizli hislerini kim keıfedecekti ? 

Beyhude yere kafasmda, t-iribirin
den farklı olan bu iki ad.ımın, bi
ribirlerini en suretle tamamladıklannın 
sebebini arıyordu. 

Talit konuımak isteyince, sus · 
turuyor, çünkil M>yliyeceği likırdıla

rın canını aıkacağmı biliyordu. Artık, 

• • • • onun yanında kalmağı istemiyor, bu 
Altı aydır tanıdığı halde, sükut Leyllyı boğacak gibi idi. Şim-

lı&yatı hakkında hiç bir malUmatı yok- di, bir tek arzuıu vardı: 
tıı. Ona sual sorunca veya biraz kıs- Kaçmak. Talit kucaklamak için 
ltanç görünce, kadının kendisinden yaklaştığı saman, Lcyliyı değiş
lızakla§tığını görüyordu. Hemen he· miş, bambatka bir kadın olarak göı . 
IQen her giln öğleden sonra, gü- müştil. Beklenmiyen bir hareketle, 
ıeı ve şık haliyle, ayni §efkat ve a- Talatın kollarından sıyrıld., ve hıç-
teıli aşkla evine geliyordu. kırarak oradan çıktı. 

Kadın gitmek üzere hr ··rlanmağa • • • 
haıtayınca, bir sıkıntı, bir yalnızlık Uç ay sonra, iki arkadaş tekrar bu-
hiaai ~uyuyor, aevgilisinin daima ya· luttular. Niyazi sükCiti, eskisinden a· 
llrnda kalmasını istiyordu. Nereye sabi bir adam olmuıtu; eski canhlığın-
Cidiyoc? kime ne yapıyor?. dan eser yoktu. 

* " • Talat derin bir pıJc:ınlıkla: 
Niyazi: - Nen var, diye sordu, hasta mı· 

- Demek, Sııbm 1 diyorbu. sın? 
- Belki.. Bunu yqıyacak adam • - Hayır, hi~ bir §eyim yok. 

'. . - İsler mi .... 
- Kadınlara zaafın var. - llayır, hayatım ... LeylA.., artık 
Birden kararan bir bakıtla ar- beni sevmiyor.. ' 

~ını tetkik ediyordu. Baıında Nuh Cem 
hır ak yok, sihhati yerinde , kildınlar- M k 
ta ideal sayilan bir vücut .. Erkek kıs- os ova -VoDga 
~çl ğını bUtiln dehtetiyle duyan kan 8 f I 
lfıyazi, Talitın karıısında kendisini Kanalın biti 1 . 
lllyıf ve çelimsiz buluyordu. i 1 r . m~sı 

Mektep arkadhır olan bu iki dost Ç n hummall bır 
•Yni yap idiler . Çalışma ile ıeçen çahşma var 
teltçliklerinl ayni neviden Umidler ve 128 kilometrelik muazzam Mosko-
ltttyaldar doldunnuıtu. Emniyetli va· Volga kanalının in.patı artık bit· 
._,. hararetli bir dostlukla bağlandık- mek üzeredir. 
ltrı gilndenbcri, biribirlerinden ne tüp- Bu kanal Uz.erinde 450 bUyUk inşaat 
b.,_ dOfmutler, ne de bir ıey gizle- bulunacaktır. Bunların arasında 2 ka· 
~erdi. Cephede bile ailih arkadag- palı set, 5 muazum tulumba istasy~ 
itil etmııterdi. nu, 7 topraktan ve 3 betondan baraj 

Riyujyi batıralanndan uyandı· mevcuttur. Şimdiki halde bu inşaattan 
"'1 '?aU.tın aeal oldu: 200 tanesi tamamen bitmiştir. Öteki· 

- Karın aanpn mı. kumral mr, eı- ler Uz.erinde de büyük bir faaliyetle 
lber mi? çalışılmaktadır. 

- Eamcr. Yalnız toprak tesviyesi için 125 mil· 
- Glbel mi? yon metre mikabı toprak attırılmıştır. 

r.. - insanı tnhir edecek kadar .• He- Aynca 2·5 milyon metre miklbı da 
19 1'bt\ ... Beyzt bir ıekil dU~Un, ild de beton ve beton anne konulmuştur. 
)'il! iri g<Sz.... BugUn kanalm kıyılarmm dlU.eltil-

Talat sandalyesini masaya yaklat· mesl, ağaçlar dikilmesi ve lnşaatm be
~ Tecessüsü birden kamç;lanmııtı. diileştirilmesi ile uğra§ılmaktadır. Bu 
uebebi bilinmiyen bir ihtiyaç onu yeni su yolunun işletilmesine lüzumlu 
4-ha f lan v binalar da yapılmaktadır. Kapaklı 
.__ • az ı öğrenmege zorluyordu. ben 
'"Vl'Gu~ dlerin makineleri tamamen konul-

- lıtanbullu mu? muştur. Bu kapaklı bendler vasıtasile, 

ı bu kanalda iş1iyecek olan c.emııer 
~ •• - Pek değil, stanbullulardan çe- Unh • ~ 1. m at araziden yilksek araziye çıka· 

ı imi bilirsin... J•A•,_ rı CM,;&A veyahut yllkaek araziden al-
- O halde.. ak . . 
- 1zmirli. Fnka; i·stanbulda bO- ç arazıye ındirilecektir. 

~Uı.. Moakova civarında vücuda getirilen 

T 
sun't bllyilk bir g<Sl fur.erlnde yolcu ve 

lı.... al!t daha fazla merak etmegv e i in -...c1ı eşya ç iki büyük limanm inpıı bit-
htıe . Ağmıdaki sigarayı asabi· ml§tlr. Aynca yolcular için birer de 
"1an içiyor, arkadap konuıtukça gar inşa edllmfotir. 
1a1-. prip heyecana hlkim olmafn Sovyet mllll ekonomisinde mühim 
---ı-Yordu. b 'raıtt derhal: ir rol oynayacak olan bu yeni su Y(). 

lunun açıl111 yakında yapılacaktır. 
dedl- Peki ama. iımini M>ylemedln, -~-:;----~-..:..-=------

~ - Harikullde gUzel, inaana çok 
it let" tedaı ettiren bir iımi var : Ley· 

• • • 
~ Partaıı: renkli JrilçUk .. ıona, aon 
Ata. ..._ -..ırtmm ma.t ıydm· 
t........~'1:or. ft sinirli bir halde olan 
~ :ythflne tatlı bir aanhk 

>'Ordu. Alçak bir koltuğa otur· 

K u. pal azına 
karşo yeni bir 

aıaç 
Elki apdan çok daha teair li olan 

yeni bir toblnln bulunmam çocukların 
en müthl§ düımanı olan kuşpalazını 

bUabUtUn ortadan kaldıracakt·r. Yeni 
illcı Amerikanın Yale Univeraitesi dok· 
torluk koleji bulmuıtur, 
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42 sene evvel bugün 

Çin - Japon deniz 
harbi başladı 

Japonlar bilyilk filtOhatlarına Rusya, 
Fransa ve Almanynoın mildabaleslyle 
devam etmediler. Yalnız Formoz ile 
Piskado adasını tamamlyJe elegeçlrdller 

1894 yılı 15 Eylül günU, 42 sene yüz mermi ile alevler içinde kaldık.. 
evvel bugün, Çin filosu, nakliye sefai. tan ısonra güçbelfi söndürülebildi. 
ninin himayesinde TaJyen. Van Uma. Çin • Yu • En de aynı vaziyetteydi. 
nından Yalo şehrine geliyordu. Bu muharebede Japonlar 95 ölii, 

Büyük bir harbe hazırlanmıştı. 203 yaralı verdiler. Çinli1erin üç zırh. 
Çin fi!osunu kar~ıhyacak \ ' C ça_rpışa.J lısı batmış, bir! ~araya oturmuş, iki.. 
cak olan Japon fılosu da Cobekı açık. si kaçmış ve bırı yangından mütees. 
larında iki gündenberi bekliyordu. sir olmuştu. 
Fakat hi? bir tarafın birbirlerinden Çinlile.- PortArtür limanına kaç. 
haberlerı yoktu. m:ıkta11 başka ç.are bulamadılar. Fa. 

Her iki filo birbirlerini görme. kat Japonlar arkalarını bırakmıyor. 
leri :ıynı zamanda oldu. Çinliler altı lardı. Burada biltün Çin kuvvetleri 
mil -5Üratle Japonlara doğru seyre mahvedilebilirdi. Fakat Japonların 
başlachlar. muhMarayı gevşek bırakmaları yü. 

Japon filosu iki fırkaya ayrıl. zünden Çinliler kaçmağa mu .. ·affak 
mıştr. Birinci fırkaya Amiral Coboyi, oldular ve (Vay • Hay • Vay) limanı. 
ikinci fırkaya Amiral lto kumanda e. na sığındılar. 

diyordo. Japonlar Port Artürü zaptettik. 
ilk ateşi Çinliler açtılar ve düş. ten sonra Vay. Hay. Vay'ı da muha. 

man üzerine ilerlemekte devam etti. sara etmişlerdi. 
Jer. Japonların dümdarmı teşkil eden Buraya gelmiş olan Tfng • y 0 • 

Fozo ile Hiyei, mahmuzlanmak üze. En ile bir kruvazör ve bir mektep e;e. 
reydiler. AmiraJ, büyük bir cesaretle misi, bir küçük gemi, Japonlar tara. 
Cin - Yo- En ve Tivg - Yo - En 
arasından batı yardı, geçti. tından batırıldı. Llman zaptedildi. 

Az sonra Çin filosu intizamını Japonlar diğer taraftan Koreyi de 
kaybetti ve umulmtyan zararlara uğ. almışlar ve Niyo Çovanga kadar iJer. 
radı. lki gemi muharebe hattından lemiş:erdi. Formaz ve Pis kado ada. 
kaçtı. Yong Vey ateşler içinde Talu ları da Jap:mlar.n eline geçmişti 
adası istikametinde ilerledikten son. Çinlil\!!" harbe de,·am edemediler 
ra karaya oturdu. Diğer bir gemi de \'e sulha m~cbur oldular. ~~akat Rus. 
ateş1er içinde muharebeden çıktı. ya, Fransa ve Almanyanın tazyıkleri 

Japon filosundan da üç gemi ay. ile Japonya fütuhatının büyük bfr 
111~~~~1. Akagi'nin süvarisi telef ol. kısmından vazgeçti. Yalnız iki ada 
~ itttl h itil. Fonmos ne Piüado .lapenların elin. 
mandayı eline alan ikinci kaptan ne de kaldı. 
seyir zabiti de yaralılar arasındaydı. -------------------
lar. Bu remi 11zayiat,17 yaralı ver. Meyve Di1alSI 1 
dl. Dlfer Biyei'de 19 ölü, 37 yaralı m QJI haf~.-a 
nrdı. ~c::. 

Bir arahk Maçuşfma Japon ami. e<dl D D D ırm n ş ? 
ra) gemisine on iki pusluk bir kum. 
bara raslailı. Gemln:n bataryada bu. Biz hfila taze meyveyi J.braç için 

nasıl ambalaj edelim diye projeleri 
lunan cephanesi iştial etti ve geımide gözden geçireduralım,' cljn u ···ı her 
yangın çıktı. Bilyilk top kundafın. • sene bu iş için yeni bir uıul icad et 
dan, on iki santimetrelik top da de. mektedir . 
nize düşmüşlerdi. su .. ·ari ile ikinci 
k •· d Amerika labratuvarlan bı.. sene apfan ol ürülmüştU. 

Fakat, Çinlilerin büyük zırhlrla. taze ıneyveyi muhafaza etme': için 
rında cephane tükenmişti. On iki pus. iyoden sargı kağıtları yaptılar. B.ı 
Juklardan ancak birkaç atımlık kal. iyod · ·yvenin ne manzarasını, n de 
mıştı. t:-dınr bozmaktadır. 

J:ıponlar son bir hücum tecrübesi Şimdi Amerikada uzak }erlere 
yaptıktan sonra muharebeyi tatil et. gönderilecek iizüm, dom~h .. ve por-
tiler. takallar iyodlu kAğıtlara sarılmakta • 

Muharebe dört saatsürmUştU . .Ta. dır. 

ponlsrın Maçuşima ile Hiyei muhare. 1yodlu kağıtlar eriklerle ş:ftalilerin 
beden sakit kaldılar. Çinlilerin Ting. üstündeki koyu sarı çürüme leke.terini 
Yu • En'i her cinsten isabet eden iki de izale etmektedir. 

Korna çaOmak 
yasaktoır 

~~ndrah b~r kadın evinin civarında oto-nobillerin rfirültü etınesinl Jstemedigl 
ıçın balıçesının pa~akhklanna "burada korna çalmak yasaktır,, diye bir levha a1-
nıı§tır. Faka.~ Beledıye n~akamlan bunun nizami bir ihtar olamıyacaiuu bil~ 
krse de §oforler bunu bır nezaket eseri olarak dinliyeceklerdir, 
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Almanya, ergeç Rusyaya 45 d8kika ölü kalan 
hücum edecek adam 

00 AırtnlK @DıYım©l<elfll k©>ır~mıJJy@ır~ıntl 
'(Baş tarafı 1 incide) 

şiddetli hücumlarmı yaparak ezcümle 
d~miştir ki: 

"- Nasyonal Sosyalizm. Bolşevizm 
gibi bir ihracat malı değildir. Kendi 
faaliyetlerimizi Rusyaya veya başka 
memleketlere sirayet ettirmeyi aklı
mızdan bile geçirmiyoruz. Dahilde , 
mücadelemiz neticesinde mahvettiği -
miz Bolşevizm, eğer Almanyada mu
vaffak olsaydı, dünyanın en iyi aske
ri olan Alman ordusundan istifade 
edecek ve bu kuvvetli ordu ile Av
rupayı iki muhasım cepheye ayıra . 
caktı.,, 

Hitler buraya gelince bir İngiliz 
gazetesinin, Almanyanın daimi tesli
hatı ile Avrupayı ikiye ayırdığım 

Y.azmasını mevzuubahs ederek: 
" - Avrupa esasen ikiye ayrıl

mış bulunmaktadır. Bunu bilıniyen 

yalnız Robenson gibi kendi adasına 
~ldJmjş bulunan İngilteredir.,, De -
ilikten sonra şöyle devam etmiştir: 

etmeğe tngilterenin hazır olduğunu zan f 
nediyorlarsa ~ok aldanıyorlar. Nurem
bergde söylenilmi§ olan nutukların baş
lıca mevzuunun evvelce düşünülerek in

tihap edilmiş olduğu ve Alman siyaseti
nin şimdiki hücumunun Fransız - Sov 
yet ittifakı aleyhine müteveccih bulun

cuğu muhakkaktır. Fakat Almanyanm 
komşularından herhangi birisinin evvel-

ce akdetmiş olduğu bir ittifakı şimdiki 

ahval ve şerait altında feshedeceğini 

farzetmeğe imkan yoktur.,, 
3ovyet harbiye komiseri Kiyefte 

Moskova 14, (A. A.) - Harbiye 
komiseri Voroşilof Maraşal Egorof ve 
Budeyeni ile Ukranyanın merkezi olan 
Kief askeri mıntakasının tabiyevi tet
kik sahasına gelmişlerdir. 

Oobelsln mUhlm nutku 
Deyli Meyil gazetesinin siyasi muhabiri 
Alman propaganda nazırı Göbelsin Nu-

rembergde söylemiş olduğu nutuk hak
kında: "Bu nutuk herhangi bir devlet 

adamı tarafından Sovyet Rusya aleyhi
ne söylenen nutukların en §iddetlisidir. 

diyerek bu nutkun parçalarım şöyle an
latıyor: 

Göbels, Bol~evikliği caniyane bir fel
sefe olarak tanıyor ve A vrupanın kar
şılaştığı en büyük tehlikenin bu olduğu
na inanıyor: Eğer Avrupa tekrar diril
mek istiyorsa Bolşevikliği ortadan kal
dırmalıdır. Kızıllar artık son vakitleri
nin geldiğini anlayarak bütün gayretle
rile silahlanıyorlar ve biliyorlar ki, 
Almanya onlar için bir tehlikedir. 

Göbels iki saat sürmüş olan bu nutku 
nu şu sözlerle tamamlamıştır: 

"- Sovyet Rusya umumi bir sefer -
berlikle 11 milyon ve en kısa bir zaman
da da 14 milyon asker toplar. 6000 tay
yareleri vardır ve tank mevcutlarını es
kisinin 25 misline çtkarmışlardır. Sov • 
yetlerin müttefiki Çekos1ovakya da Sov
yetlerin nezareti altında 36 hava istasyo 
nu sırf Avrupayı ateşe boğmak için ya
pılınıştır. Bu meydanlardan kalkacak 
bombardıman tayyareleri 20 dakikada 
Dresdene, 42 dakikada Berline varırlar. 

Budapeşteyi haritadan silmek için ise 
sadece altı dakika kafidir.,, " - Komünistliğe karşı ilk mü

ca(ieleyi Nasyonal Sosyalizm değil, 
bilakis 1918 denberi Komünist Rus- -------------------_:._----------

ispanyada asi erin 
muvaffakiyetleri 

tar memleketimizi komünistleştir -
mek için uğraştılar . Bunun için bi2 
Bolşevikliği içimizde değil dışımızda 

da düşman sayarız. Şimdi İspanya

ya yaptıkları g'ibi bizi de zehirle -
mek istiyorlar. Biz Bolşevikliğı 

iktisadi noktadan da kabul edeme- r 
yiz. Çünkü Rusya Almanyadan 18 
defa büyük olduğu ve evvelce za
hiresiyle bütün dünyayı doyurduğu 
halde bugün kendisini bile doyura
mıyor. 

Bittabi biz Almanlar Bolşeviklik -
ten korkmayız. Fakat bir korkum var 
ki açıkça söylüyorum.: O da Almanya
nm etrafmda bulunan Bolşevik zehi

rinin tahribat yapmakta olduğu mem
leketleri,n biribiri ardınca Bolşeviklir 

ğe sürüklenmesidir. Böyle bir vazi
yete seY,irci kalamayız.,, 

Bitler bundan sonra N asyona1ist 
memleketlere bir cemilede bulunmuş ve 
şunu demiştir: ' 

" - Biz İtalya ve diğer memleket
lerin Nasyonalistlerini severiz. Çün-

kü biz ancak milli bir esasa dayanan 

memleketlerle münasebette buluna -
biliriz.,, 

Hltlerln orduya nutku 
Hitler dün orduya karşı bir nu

tuk söylemiş orduda yeniden ihya e

dilmiş oaln harp bayraklarını göste
rerek demiştir ki: 

" - Karşınızda ilk defa olarak 
milU devletin harp bayrakları duruyor. 
Bugünkü şu vaziyetimiz, milletimizin 

azmi ve büyük mesaimizin haklı bir 
neticesidir. 

Y nşadığımız inldlabı yaşatalım. 
Halkımızla. ordumuz bütün bir kütle 
halindedir • Şuna inanınız ki kendi as
kerleri olarak sizi seven Almanya, 
sizden kurban beklemiyor, fakat ica -
bmda vatanı koruyacağınıza inan
mış bulunuyor. 

:Müstakbel büyük Almanyanın ye
glne istinatgahını kuvvetli ordu teş
kil etmektedir. Ordu yurt ' sevgisini 
filen isbat etmelidir.,, 

Sovyetlerln bulundukları 
çtlmalara Almanya glrmlyecek 

Londra, 14 - Almanya, bundan son
ra. Sovyet Rusyanm iştirak edece
gı bütün siyasi toplantılara gir -
memeğe karar vermiştir. Bu meyan-

da Alınan maslahatgüzarı prem.ı 
dö Pismark İngiliz hariciye müsteşa
rına Sovyetlerin iştirak edeceği bir 
Lokorno toplantısında Alman murah
haslarının bulunamıyacağını tebliğ 

etmiştir. 

lnglltare, Almanyaya yardım 
etmlyecektlr 

Taymis gazetesi Nuremberg toplant.ı:
larruda Alman hariciye nezaretinin res
mi hiçbir memurunun bulunmadığına 

Burgos 14 (A.A.) - Asilerin umumi 
karargahı tebliğ ediyor: 

Asturya cephesinde merkezden bir 
ileri hareketi yapmakta olan albay Te
jeiro ve Pita kuvvetleri Oviedonun gar
bından ilrliyerek bu şehre 30 kilometre 
mesafede bulunan Cornellynonun kapı 
larına kadar gelmişlerdir. 

Bu kuvvetler, yolda diğer vilayetler
den de yardımcı kuvvetler alan Astur
yaldann bir mukavemetine maruz kal
mışlarsa da nihayet düşmanı münhezim 
etmi§lerdir. ihtilalci kuvvetler birçok 
esir ve bilyi.i.k miktarda mühimmat ve 
harp levazımatı ele geçirmişlerdir. 

Sen Sebastiyen cephesindeki asi kuv
vetler Santago Mendi ve Santa Barbara
yı ggal etmek suretile mahsus bir te
rakki göstermişlerdir. Bu kuvvetler As
tigarrada ve Hernahniye tamamile ha
kim bulunuyorlar. 

Bir Alman tekzibi 
Bertin 14 (A.A.) - (D. N. B.) A

jansı Pariste çrkan La Republique ga
zetesinde gQya Burgos hükumetinin 
muvaffak olduğu takdirde dahili harbin 
bidayetindenberi Almanya tarafından 

yapılan mali yardımlar karşılığı olarak 
İspanyol Fasının Almanyaya terkine 
dair Berlin hükmetile bir mukavele im· 
za ettiğine dair çıkan haberleri kat'i 
olarak tekzip etmektedir. 

* * * 

etmiştir. Sefir, sefirler heyetinin bunları 
himayesi altına alabileceğini ve sefaret 
hanelerde barınabileceğini ilave etmiş

tir. 
M. Caballero, bu teklifi kabul etmiş 

ve M. Morgadoya hususi bir paso ver
miş ve elçi beraberinde Romanya mas
lahatgüzarı M. Zaneco olduğu halde 
Toledoya hareket etmiştir. 

Torpil diikUldU 
Hendaye 14 (A.A.) - La Koron

ydan bildiriliyor: 
İngiliz konsolosu radyo ile bir tebliğ 

neşretmiştir. Bunda Ferroldeki nasyo· 
nalist donanma kumandanından geku 
haberlere göre Stander ve Bilbao civa
rına torpil döküldüğü ve buraların ge
miler için tehlikeli olduğu beyan olun· 
mnl~t"l<lrr. 

1000 muhacir MllAnoya 
götUrUldU 

Mi!ano 1 ~ (A.A. ) - Seville adında-

ki Alman vapuru 46 sı İtalyan ve 70 i 
Alman olmak üzere İspanyadan bin 
kadar mülteciyi buraya getirmiştir.Ge
ne Alman bandıralı Denihburg vapuru 
83 mtilteciyi hamilen buraya gelmiştir. 
Fransrz bandıralı Florida vapuru da 
90 papazı getirmiştir. 

Parlsl9 bir miting 
Pari:; 14 (A.A.) - İşçiler sendikası 

umumi katibi M. J ouhaux, dün öğleden 
sonra Persling stadında İspanyol cum
huriyetçileri hakkında tesanüdün izharı 

Madrit 14 (A.A.) - Şili büyük elçi- maksadile tertip edilmiş olan bir ,··-na
si ve sefirler heyetinin muvakkat du- yişte şöyle demiştir: 

vayyeni M. Morgado, Alcazar de Tole- "- Sulhü istediğimizden dolayıdır ki 
dodaki kadın ve çocukların kurtarılma- İspanyol yoldaşlarımıza elimizden g~
sr için sefirler heyetinin tavassutta bu- diği ka~ar yardım etmek istiyoruz. İs

Ml•ow~ın:rclml$1lthıınnlal!lllll"M~~~r05"~*teklif ;r panyol yoldaşlarımızın ·inhizamı harp 

~oıraım ~eon1n1~e k©>ır~mca~aı(fl) v;e 
tntıreın'fiHe<§leını gD©J~ce~nm 00 c§IUy©ır 

Amerikanın her tarafında büyük 
bir şöhret kazanmış olan sahne alttö. 
rü Kıngsley Gordon, geçen hafta öl. 
müş, fakat 45 dakikalık bir ölümden 
sonra tekrar dirilmiştir! 

Ş!kago şehrinin Jefferson Park 
hastahanesinde bütün doktorlar. onu 
muayene etmişler ve "ölü,, hükmünü 
vermişlerdi. 

K. W. Gordon 

Bu meşhur aktörün öldükten son. 
ra dirildiğini işiten gazeteciler vakit 
geirmeden hastaçhaneyi doldurmuş 

lar ve ahret yolculuğunu her nedense 
t.amamhyamanuş olan aktörü sorgu 
ya çtkmişlerdir. Gordon gazetecile. 
re demiştir ki: 

- Doktorlarrn hepsi benden ümit 
terini kat't bir surette kesmişlerdi 
Görünen biitiln izlere nazaran ben öL 
mUı;ı bir adamdım. Hastahanenin ya. 
tağında 45 dakika ölü olarak yattım 
Beni ölülere mahsus odaya taşıyacak. 

ları sırada odama giren bir hastaba. 
klCI ııemşire kolumu kaldırarak ba 

ve muzaffeeriyeti sulh olacaktır.,, 
Mumaileyh, ~u sözleri ilave etmiştir: 
"- Biz faaliyet ve icraatımıza "halk 

çdar cept esi,, hükumeti ile niza ve ihti
lafa asla mc:, <.lan vermemek suretile 

devam ve İspanyol yoldaşlarmuza her 
sahada yardım edeceğiz. Çünkü bu su-

retle kendi memleketimize yardım etmi' 
ve sulhü kurtarmış olacağız. ,, 

2000 lrlandah asllera 
yardıma gidecek 

Lonora 14 - İrlanda faşistleri reısı 

2000 İrlandalı faşistin yakında İspan
yol asilerine yardıma gideceklerini söy
lemiştir. 

Sen Sebastiyen valisi Albay Otega 
anar~istlcrin şehri yakmalarma mani o

larak, kuvvetlerile beraber Bilbaoya çe
kilmiştir. Burgos da Sen Sebastiyenin 
sukutu üzerine büyük şenlikler yapılmış 
ve bu münasebetle general Franko halka 
verdiği bir nutukta: 

- Bundan sonra kafi zafer yolu açıl 
nuştır, demiştir. 

- Acaba sıra şimdi kime gdaı 

·t. 
şıma götUrdüğümü görmüş v~ ıa~'0• 
dir ki çığlığı basarak, nöbetç• dok 

runa koş!lluş. . kllç 
Doktor baş ucuma gelip de bır 

1
• 

·· le'· saniye durunca yavaş yavaş goz 4. 

mi açmışım . llk hatırladığım şeY 1 bil~ 
tabakıcı hemşirenin yüzündeki Şll•1.' ·· ıer · kmhk ifadesi ve doktorun şu soz 
dir: "Yahu. sen ölmüştün!., . 1 r 

tlemen oksijen aletini getırtdd:. 
ve bana bir takım ilaçlar yuttur i 
lar. Bir iki saat içinde hayata ye1' · 
den ve sımsıkı sarıldım. 

Kalbimde intizamsızlıklar ~~rd~. 
Kan damarlarım vazif elrinf gorJ11 

11 
yordu. Ayrıca bir teşhis koyanın·;,. 
doktorlar, bir amelJyata karar ver. 1• . . .,,. 
ler. Yalnız bayrltıcı ilacın verıidH?' 
hatırlıyorum. ~ 

Kalbim birdenbire durmuş, so~: 
lendıgine göre elden gelen bütür te 
birler yapıldığı halde beni diriıteı:ttt• 
mişler. Nerede ise cesedimi hastn11S· 
nenin morguna taşımak üzere inı1~ 

ler. oı·· d". -· d ta k rtıııdll u oşegın e ya r en sı ıı 

posta üniforması olan bir rourez .. 
gördt.im. Bu, bundan iki sene e\"rel O· 

len tlir miivezziydi, Onu tanıyorııt1'1· 
Br adamı eskiden daima görür fil; 
kat ~·ç konuşmazdım. Ne di;re b:ııt 
göründü, anlamıyorum. r 

Bundan başka gördüğüm di~e 
15, 20 kisinin hepsini de tannordtılfle· 

~ . f 
Bunların arasında annem de ,·ardı 
hepsi de ölmüş insanlardı. 

Muhitimin ne olduğuğu bil~iY;: 
rum. Gördüklerimden hiç birisı 3 

zınr açıp da bana söz söylemedi. f~· 
kat, ~ralannda şöyle bir düşünce"'~ 
geçtij?'ine emindim: 'Biraz sonrıı jyl• 

!eşecek. merak edecek bir şey yo"··· t 
Hiç korkmadım. Derin bir rıı~s 

ve huzura kavu"mu gibı bir dU."~. 
vardı. Ya,·aş yavaş ölmek üzeı-fl 
lund .ığumu his.."leder gibiydim. ' 

Şimdi ise ölümden hiç bir '-'of• 
kum kalmadı. Sıram gelince üziil

1111
' 

den ,.e titremeden gideceğim. 

Asi kuvvetlerin Sevildeki kunuırıA'11'• 
general Lano 



Spor Postası muharrirlerinden 1. N. 
Basketbolcu Menem Feridun'a 

cevap veriyor 

Okuduklarını anlamadan cevap 
vermeye kalkışmak 

Başkanlarının yazılarını tahrif etmek 
kadar kolay değildir 

~ (Geçenlerde baaketbolcu MeMm 1 
1 
eı1dwıwı "Spor Poda.ıı,, nda çıkan 
~ N. imzalı bir yazıya verdiği ceva-

"lla.zmıştık. Bugün de 1. N. den 
'1ldıöımız bir mektubu neşredi.yo
"ıı.] 

~etli Haber gaz:etesinin 28 Ağus
lıoe tarihli aayısmda beni tenvir et· 
~k ınaksadiyle yazdığınız yazıyı o
•uduın. Fakat maalesef biribirini tut
llııyan ve ne demek istediğiniz anla-
lllınıyan bu satJrlardan : ancak sizin 
0lcuduğuzu anlamıyan bir kimse ol
duğunuzu öğrendim. 

ÇünkU benim yazım ne idi? ..• Siz 
~lerden bahsediyorsunuz... Hem öyle 

bana cevap vermek isterken haksız 
~ bafkalanna da tecavüz ederek 
:11rü de yapıyorsunuz. Her halde böy 

hareketler bir sporcuya yakı§maz. 
Oküduğunuzu anlamıyorsunuz di

}'orıun. Çünkü ben Basketbol yazısı 
~ınadım. Benim yazım; teknik bir 
vqketbol yazısı değildi. Tamamiyle 
idarecilerimize taalluk eden bir tc
~rırı.i idi. Böyle bir yazıdan da Bas
~bol hakkında bir teY kavramadığı
~ hUkmcdiJinize hayret ettim. 

P'akat asıl hükmil bu yazılan oku· 
hıı briterimiz verecekleri içindir ki 
~nınunum. Zira birçok okuyucula
l'lnıdan aldığım mektuplardan hangi
IJıize hak verildiğini anlıyordum. 

Si« istediğiniz kadar Makabiyatta 
~ya ildncisi olan musevi vatandaş· 

ınız.ın, yalnız museviler arasında 
~J>ılan o,impiyadlarda ikinci oldukla-

. mımeaıgrmı m~ ıı:r 

~ hayalinizden geçen her şeyi ga-
ıttc sütunlanna geç.irmiıainiz. Öyle 
~~dim ki bunu is~t için: kendi ka
'IJıiınıe yazmıı olduğum satJrlan ce
'•bınızda tekrarlaaaydıruz. 
k. Sonra Makabiyatta dilnya ikincili
bllli kazanan musevi takımını bizim 
'ier hangi bir takımınuz yeniyormuş 

alan mı? .. Bunu gene siz Basketbol
cUlar gazete ailtunlannda iddia ede· 
~· Olimpiyadlara gidilmesini iateme

ız mi? •• 
() . Sırf muıeviler arasında yapılan 
linıpiyadlarda muaevi vatandaşları-

' kuanmıt olduk.lan dünya ikin
tilifini bir kelime oyunu yaparalc iki
de bir tekrarladınu ve ilk defa milli 
'-ça ~kan Yunan takımını da yen· 
~e Olimpiyadlarda bir netice a
'-e.tınızı zannetmiştiniz. 

İtte ben ıizin bu feryadlannızı 
"-ltıederken. siz bu aatırlan kendi 
~ olarak kabul ediyorsunuz ki 

da okuma ve anlama kabiliyetinizi 
ta.teriyor... Hele kayakçılar gittikten 
'°1ıra Baaketbolcul.ır neden iştirak 
~er demenize verilecek cevabı 
0~1Uculanma bırakıyorum.. 
iti Siındiye kadar Basketbol maçı ta
t!, etıncmiıim. Bunu da nereden ÇI-

dnıız ?.. Yazımda böyle bir fCY var 
~dı?.. Bunu her ha!de siz uydurdu-

• ÇilnkU yazılannm bile tahminle
~e istinaden yazıyorsunuz. Bunu 
'iı kendi yazınızda bile itiraf ettik· 
~ IOnra: o ıütunlar dolusu cevabı
~ nıe kıymeti olacağını da tahmin 

'iııd l3aaketbo1Un bizde Olimpiyatlar arife 
lliı e ba§ladığını pek ila bilenlerde -
~ Lakin bizi Uzen bir şey otuz altı 
~denberi emek verdiğimiz bir 

da töyle ufal: bir netice ala· 
~ vuiyette oluşumuzdur. Bu
~ neticesini tahminle değil, Olirn· 
~ }?dlarda bilfiil gördük. Demek ki 
tr aöze inanmak caiz değilmiş .. 
~ .Ajan iıine gelince : son intihaba ka
"1 ..,,.eyboJ, Basketbol ve tenisi tcm
'!4tı '4ea bir tek Ajan vardı. Böyle 
Jı.~_-h halde mter bay Nailiyi Bas
~l Ajanı zannediyordunuz. 

2-i.AJan Basketboldan anlamaz-

mq. Anlamasa bile Ajanlann vazi
feleri teknik olmaktan ziyade idari· 
dir • Teknik hususata federasyonlar 
bakar. Yeter ki bu işi idare edenler 
hüsnüniyet sahibi insanlar olsunlar . 
Nitekim umumi merkezde bilgi kadar 
bu meziyetleri de aramıı olacak ki 
eski Ajana bu sene de ayni vazüeyi 
verdi. Yani sizin anlıyacağıruz Bas
ketbol ve voleybol ajanlığını. 

Siz ki bilfiil sporcusunuz. Tarun
mıı bir kulübe ve Jolayısiyle teşkil.ita 
da mensupsunuz. Böyle olduğu halde 
alakadar olduğunuz kimseleri de 
tanımıyorsunuz. Dediğiniz gibi yeni 
ajanın intihabı da fiç ay olmanuştır. 
Daha henüz iki ayı bile doldurmamıştır. 

Bay Nailinin iyi bir takım teşkil 
etmediğini, takım yapılırken bazı hak
sızlıklar yapıldığını gene sizler Haber 
sütunlarına geçirdiğiniz halde (yeni 
ajanı beğenip beğenmediğimizi nere· 
den anladınız). demeniz biraz tuha{ 
oluyor. Hiç olmazsa Haber kolleksi~ 

yonlarmı hatırlayın. 

Yunanlılarla yapılan milli maçta 
takımımızın galibiyetini muharrir 
arkadapar gazetelerine meth ede ede 
geçinnif1eır. Çok doğru. Fakat bu sıd 
sizlerin yapını§ olduğunuz gürültü 
ve patırdılann; daha doğru&u sizleri, 
yani Baaketbolculan seven birkaç ar-
kadaımınn (siz de dahil) gazete mu-
harrirlerine neıredilmek üzere ver· 
diğiniz yazılardan cesaret alınarak 

yapılmasıdır. Lakin Olimpiyadlardarı 
sonra Basketbolümüzün meth edil 
mrnu ıwıgı garete yum Rmmm . 

Siz İran tebası olduğunuz için Olim 
piyadlara iştirak: ed~memişsiniz. Feri -
dun Vasfi de ailevi iıleri için k:alımş. 

O halde takım daha baıka türlü 
nasıl yapılırdı? .. 

Yoksa Güneşli Şerefin yerine 
bir Galatasaraylı daha mı girmeliydi. 

İşte çok dürü&t ve sportmen bir 
genç olan Naili, milli şerefimizin 

mevzuubahs olduğu bu sahada böy-
le bir teklifi reddettiği içindir ki 
tenkid edildi değil mi? .. 

Siz hakikaten seyahat hülyası 

ile avunuyordunuz. Fakat takımda 

oynıyacak kabiliyette değildiniz .. Açık· 
ta kaldıktan sonra da tabiiyetinizı 

bahane ederek teselli olmağa çalışı -
yorsunuz. Çünkü siz bu kadar ince 
dü1ünmü1 olsaydınız, İran tebaası 

olduğunuzu bildiğ niz halde kulü-
bünüzün resmi birincilik maçlarına 

ittirak etmez, bu st.:retle de tetkilatı 
aldatmazdınız ! .. 

Ne ise OlirnpiyadJara götürülmc
yışınız sizi o kadar müteessir etmiş 
ki Basketbol Ajanının gitmediğinin 

farkında bile olmıyarak gittiğini 

yazıyorsunuz. Bir de bana insan bir 
şeyi iyice tetkik etmeden ulu orta at· 
mamalı diyorsunu~. Buna benden zi. 
yade siz muhtaçsınız, görüyorsunuz 
yal.. 

Ben Baskctbolr.ulann muhakkak 
iyi bir netice kazar.acağrm:z sözlerine 
inanmamıştım. İnanmadığım içindi k: 
bu sözler bana hayal geliyordu. Ya
lan mıymış? 

Size sırası gelmişken gunu söy
liyeyim. Bir daha okuduğunuzu anla -
madan yazı yazmı1a kalkmayın. Bil
hassa cevap ver"ceğim diyerekten 
de başkalarının yazılarını tahrif et
meyin, yaz:lmamıı bir şeyi de yazılmış 
gibi göstermeyin .. 

Biribirini tutmıyan ve ne dcn:ek 
istediğiniz pek anlaşılmıyan satı. 'ar 
arasında (ber. varken başkasını Be:-I; ıe 
götürdüler) deniyor cümlesi var. Bunu 
kim söylemi§, nerede söylemiş ve kime 
söylemi§?.. Yoksa ~ı nu da tahminled · 
nizden cesaret alarak mı ortaya atıyor
sunuz?. 

Zaten bütün yazılannızm mer,-

Cim Londos Cenubi Afrikaya gidıyor orada 

Ali Bey isminde bir Türk 
pehlivanı ile karşılaşacak ve 

3 ay için 3000 Jngiliz lirası alacak 
Babası Türk, anası Rum lzmirli bir çocuk 

olan bu Ali Bey kimdir? 

Yukarda Ali beyin çıp7ak alınmı~ bir resmi ve a.!C'ğıda Ali bey gii.reşnıcğc 
hazırlanırken görülmektedir. 

baı hep tahminle,-inizdir. 
Böyle tahminlerle dolu yazı .> :ı 

zanlara cevap ver.nek istemezd·-ı. 

Bu karşılık ceva~ı vermekteki ma . 
sadım da yazılarınızın yazıma cı::

vap te§kil etmediğini efk4n. umumi· 

yeye bildirmek İl indir. Bel i bı. 

daha da böyle yazı yazmak heves c 
kapılmazsınız. 

Benim de tavsiyem budur. 

İ. N. 

<Londra muhabirimiz bildiriyor) -
Bütün dünyada şöhreti olan sabık 

dünya şampiyonu Yunanlı ağır siklet 
güreşçisi Cim Londos üç ay sürecek bir 
kunturatJa bir iki haftaya kadar Cenu
bi Afrikaya doğru yola çıkacaktır. 

Şimdi Atinada bulunmakta olan Cim 
Londos kendisini bu turneye angaje e
den Mister J ak Fletçerden son talima
tı verecek telgrafı beklemektedir. 

Londos bu turne için 3000 Jngiliz 
lirası (bizim paramızla 19,050 lira) gi
bi ağrr bir ücretin temin edilmesini iste
miş, Mister Fleçer bu talebe bir cevap 
vermemiş olmakla beraber Londosun ia
tediğini alacağına şüphe edilmemekte • 
dir. 

Mister Fleçer geçen gün Ali Bey adın 
daki Türk pehlivanı ile de bir angajman 
imza etmiştir. Bu Türk Cenubi Afrika
da Kap müstemlekesinin iki şehrinde 

yapacağı beş güreş için 1000 İngiliz li
rası (bizim paramızla 6350) lira ala
caktır. 

Ali Beyin de Cim Londosa karşı çıka 
nlacağtna şüphe yoktur. 
İngiliz gazetelerinin kendisinden uzun 

uzun bahsettikleri Ali Bey, İzmirin 

Urla ıehrinde doğmuş olup babası Türk 
annesi Rumdur. Babası küçük iken öl
müş Ali de 10-1 S yaşlarında Amerika ya 

Ali betJin eski bir resnı-. 
gitmişti. Amerikada güreşçi olarak ye
tişmiş ve zamanı gelince ringe çıkarak 
büyük maçlar yapmıştı. Bir Amerikalı 

kızla evlidir. Amerikanın Kaliforniya 
mmtakasında büyük şöhreti vardır. Loe 
Angelos şehrinde tam yirmi senedir gü 
reşmektedir. Bu yıl Cenubi Afrika, A
vusturalya ve Cenubi Amerika arasın • 
daki turnuvayı kazanmıştır. Bu kazan
cı için kendisine (5000) dolarlık bir he
diye verilmiştir. 

Güreşçilerimizle karşılaşmak için ge
lecek yıl İstanbula ge1eceğini söylemek 
tedır 

Ali Bey Cenubi Afrikadaki güreşleri-
ni Kap ve Port Elizabı::t şehirlerinde 

yapacaktır. 

Ali Beyden başka Cim Londosa karşı 
çıkarılacak güreşçiler arasında Cenubi 
Afrikamn baş güreşçilerinden Jo Kamp 
bell, Jon van der Walt. Jim Atlas ve 
Corc Modriç vardır. 

Cim Londos güreşlerini Kap ve Port 
Elizabet şchirle::indc yapacaktır. 

HABER: Muhabirimiz bize bir d.z İn
gilizce gazete parçası göndermiştı r ki, 
bu gazetede de yukarda muhabirimizin 
hülasa ettiği havadislerden uzun uzun 
bahsetmekte ve (Ali Bey!) dediği Turk 
pehlivanının da yazı arasında görece 'Tj. 

miz fesli ve erki zamana ait bir resmini 
neşrctmektedir. Bu ~azetcnin y~zd ğı 

gibi (Ali Bey 1) hakikaten İstanbula 

gelirse, bu vatandaşımızı görmek ve ta
nımakla biz de hakikaten memnun ola· 
cağız. 
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BOseyln, Ztlbeydeye karşı böyle bir his 
beslediğini hissetseydi, kalbini deşmekte 

bir en btle tereddtlt etmezdi 
- Sizi içeriye çağırıyor! 
Bu üç kelime H"üseyini yeniden ga

rip bir heyecana ~ Aynı za.. 
manda heyecana. kapılmasına kızdı. 

Kendi kendine: 
-Bana ne oluyor? Neden böyle he

yecana kapılıyorum? diye mmldandı. 
Sonra lllve etti! 

- Herhalde Gü.zide için olacak. Gü
zidenin akıöetinden korkuyorum. Ha
lüe Mustasmı kim bilir. işini bozdu
ğum için bana. ne kadar kıza.ca.k? Bel
ki de beni işimden çıkarır. Fakat artık 
canıma ta.ketti. Bu iğrenç huylu ada
mın yanında daha fazla çalışamam, 

ne olursa olsun, yarından tezi yok is
tifa. edeceğim. Bu hava beni boğuyor. 
Doğnısunu söylemek llmn gelirse 

Bliaeyin bu Urtifa işini çoktanberi dü
fQnüyordu. lstifa etmeğe karar ver
mişti, Hem de kaç defa 'bilhassa o ka
ilar sevdiği karısı Eymenin kendisini 
tddattığı bütün saray ve hatta biltün 
Bağdatta şayi olduktan sonra .. 

Istifa etmek, başını alıp hiç bilme
J!iği yerlere gitmek Eymeni unutmak 
ftıin hiç durmadan ytlrilmek, çöllerin 
~ kumlıırı arasında kendisine te
Belli aramak onda adeta bir gaye, bir 
ideal gibi tebellür etmişit. 

Fakat yapmadı. Yahut, daha doğnı
aı yapn.madt. Bilmediği bir kuvvet onu 
eski yerinde ala.koydu. Bunun sebebi 
ne idi? Kendisini bir hemşire şefkati 
ile tedavi eden halifenin iyi kızr Zü
beydenin beyaz ellerinin bunda tesiri 
\'ar mı idi? 

Belki.. Çünkü Hüseyin, ZUbeydenln 
kendisini teselli etmek için ne kadar 
emek aarfettiğlni pek gUml biliyor ve 
bundan dola.yı Zübeydeye kartt CJerln 
bir minnetarlık duyuyordu. 

Hem doğrusunu isterseniz Hüseyin 
arlık Eymen! eskisi gibi gece gündüz 
dtlşllnmlyordu. Ona ZUbeyde: 

- Sen iki ay geçmiyecek, Eymeni 
tamamile unutacaksın! demi§tl. Hüse
yin o mmanlar bu söze hiç nmma hiç 
inanmaml§b. 

Halbuki graip ;,ey .. Hilseyin yavaş 
yavq Eymen hakkındaki hislerinin 
deği§tiğini f arketmeğe başlamıştı. 

BllyUk bir mucize addetttiği bu tahav
vtn H'Useyinl sevindiriyordu. Zübeyde· 
nin sözleri hakikat olmuştu. Eymeni 
unutmak için HUseyine iki ay bile çok 
gelmift.1. 

Bu sebepten dolayı da Hüseyin ZU
beydeye karşı bUyUk bir minnet his
alle mütehassisti. Elhasıl Hüseyin, ha
'l!fenin kızr için kalbinde büyük bir 
minnettarlık hissile karışık muhabbet 
C!uyuyor, onu bir kardeş, daha doğru
n bir a.bla gibi seviyordu. O kadar 

ki Zübeyde kendisine: 
- Kendini öldür! dese, bir saniye 

bile tereddüt etmiyeoekti. Ve sırf bu 
bağlılıktan dolayı sarayı terk etmi
yor, kalben nefret ettiği bir adamın 
yanında çalı§ma.kta. devam ediyordu. 

Bu fikirler bir yıldırım süratile HU
seyinln aklından geçti. Bu sırada Zü
beydenin odasının önüne de varmıştı. 
ÖnUnde yilrliyen cariye odanın kapım
ın açtı. Ve Hilseyin içeri girdi. 
Şunu da ilive edelim ki halifenin 

sarayında haremlik, Belfıınlık nizamla
rma fevkalade riayet edilirdi. Faknt 
Hüseyin ta kUçUklUğUndenberi saray
da bulunduğundan adeta halife ailesi
ne mensup sayılırdı. Onun için kendi
sinin elini kolunu sallayaraktan hare
me girmesine hiç kimse bir §eY demez
di. Esasen vazifesi icabı buna mecbur
du Üstelik kendisinin şimdiye kadar 
hiçbir kimseye yan gözle baktığı bile 
görUlmemişti. Bu yUzden kimsenin ak
ıma en ufak bir şüphe bile girmiyor
du. 

Zübeyde odasında yalnız bulunuyor
du. Üzerinde beyaz ve ince bir tW el
bise vardı. Hiç yerinden kımıldamadan 
11mnmı3 olduğu halde kitap okumakta 
olduğu sedirden ba3ıru kaldırarak Hll
scyine baktı. 

Hüseyin Zübeydeyi hayatında ilk 
defa böyle açık saçık, bu derece çıplak 
görUyordu. 

Bu manzara onu fena halde sarstı. 
Söyliyecefi eeyleri §8.§ırır gibi oldu. 
Mamnafih kendisini ça.bu:t topladı: 

- Sizi böyle geç vakit rahatsız etti
ğimden dolayı beni affedin diye mml
dandı. 

ZU'beydı$"l 

- Estağfurullah diye cevap verdi. 
Hilscyin nereden başlayacağım, va-

ziyeti ne §ekilde anla.tacağmr karar
laştmnak için epeyce mllşkUllt çekti, 
Nihayet işe bidayetten baelndı. Ve ha
life ldustasnnm saray içinde aldırmı~ 
olduğu tedbirleri sUratle anlattı. 

Zübeyde Hüseylnin sözlerini bUyük 
bir merakla dinliyordu. Yavaş yavaş 

uzanmış olduğu sedirden doğrulatak 
ayağa kalktı. 

HUseyin bundan sonra Bağdada hU
cum eden esrarengiz askerleri ve §e
hirde başla.yan kıı.rgn3alığı, en sonra 
halifenin odasında bulumnndığmı, giz
li methali ve Güzidenin odasında duy
duğu sesleri birer birer söyledi. Hüse
yin bu son şeyleri söylerken gözlerini 
Zübeydenin bakamadığı gözlerinden 
aşağıya indirdi. Fakat bu sefer de göz
lerine Zübeydenin ince tüllerin eeklinl 
bulandıramadığı çıplak ayakları ilişti. 

( Der.Jamı var) 

!~r~~!t}~ıS~~~~~ 
~Nakleden: Hatice Süreyya 
1 -7-, _______ _ 

- Anlasan, cicim .. Maksadım gayet 1 
b8sit: Seni kendime hasretmek istiyo- j 
nım. 

Enis, bu nekaratı tekrar işitince 

gfilümscdi. KIZI, göğsüne biraz daha 
bast.Irdı. 

- Bazı şeyler bildiğim için mi bana 
hiddetleniyorsun? O anlatmadığın şey 
Ier ... 

- Hayır, canını.. Hayalinden neler 

uydurup duruyorsun kuzum? 

- Uydurmıyorum.. Bunları öğren
diğim için mUteessirsin. 

Of! Can sıkıyor bu kızın sözleri! 
Zehra, Enisin bu hissiyatım fark 

.W: 
- !ut lelds.. Evden azar işitece

ğim.. Mutlaka yemek de ynnmıştır! 
- Baban da pencerededir.. Seni 

bekliyordtll"... Bakalım. elinden nasıl 

kurtulacaksın .. 

Zehra, artistik bir iki parmak dar
besile buklelerini düzeltti. Sonra, za
rif beresini başının üzerine çapkınca 

oturttu. Çünkü mantosunu snobutla
rmı giydi. 

- Ha.7.mm .. Gidiyorum.. 

- Nasıl istersen, cicim.. Öyleyse, 
ben yemeğimi yalnız başıma yiyece
ğim. 

- Zavallı.. Zavallıcık!.. İstersen 
babamı daha bckleteyim.. Nasıl olsa 

azar işitecek değil miyim? Bir arabacı 
ile hnbcr yollarım. 

- Hayır, eaka ediyorum.. Ben de 
çabuk yatacağım .. Pek yorgunum. 

Kar, artık yağmıyor. Gümüş gibi 
bir a.y, semayı bütün bulutlardan te-

Habralanm anlatanı: EFDA"ll TALAT -198-

Kapiten Benetin 
duynıadınız nıı. 
nıahvolacak 

sözlerini 
Ortada 

Fakaf ona da kabahat bulmağa vicda
nım razı değil. BiltUn kabahat bende .. 
Bir maksatla yaptım ama, diğer daktilo 
ile onu aldattım. Ve atlattım. Buna han 
gi kadın dayanır. Şaka maka derken 
difer ma abayı yakmıı bunu hayli ih -
nı&le baıtamıgtmı. Uatelık ondan feda -
karlık istiyordum. Fakat ne yapıp ede
rek matmazel T ... ile iadei milnasebata 
çalıımak lizımdr. 

Kapiten Benctin dosyalarından bu ra
poru çalmak çılgmbğma giri§meden ev 
vcl bu dilber kızı konuşturmak muvafık 
olurdu. Bu kaleyi daha kolay fethede
bilcceğimi zannediyordum. Binaenaleyh 
bu raporu öğrenmek için ilk hedefim 
bu daktilo idi. 

Buna böylece karar verdı1rten sonra, 
ıu en Uat katta ikamet buyuran misa
firlerimizi bir yoklamak arzusuna kapıl 
dım ve Uat kata çıktım. Dünün kahra -
manlan, bugüniln kaçakları bakalım ne 
yapıyorlardı? Otunıyorlat' mr, yatmışlar 
mı, bir ıey istiyorlar nu? Malfun ya on
lnnn ihtiyaç ve arzularile meşgul olmak 
gibi gerefli bir vazifemiz daha var l 

Yukan çıktığım .zaman koridorda o 
kata bıraktığım nöbetçi ile karşılaştım: 

- Misafirlerimiz ne yapıyorlar? 
- Yemek yediler, timdi oturuyorlar. 

Birkaç tanesi de yattı. 

- Senden bir ıey iatiyen oldu mu? 
- Gazete anyorlar. 

Heriflerin toplandığı salona doğru i
lerledim. Gilndilz onlara eğlensinler di
ye tavla, iskambil, domino gibi şeyler 
ıöndermiştim. Bir kısmı ortadaki büyük 
=e=h J)9ker oynuyordu. Birka;ı bir 
tavlanın etrafında toplanmı§tı. Bir grup 
da kapıya yalan bir yerde toplanmış 

yUbek sesle münakap ediyorlardı. Ko
ridorun karanlıpdan istifade ederek ka 
PIY1 kendime siper aldım ve onlan din
lemeğe baıladrm. Yalnız konuşanları 
duymuyordum. İçlerinden birisi göyle 
diyordu: 

- Kapiten Benetin sÖ%1erini duymadı 
nu mı. Ortada mahvolacak ne var? tn -
&iltere hUkQmeti, bizi himaye ettikten 
sonra kılımıza hata gelmez. 

Bir diferi §U mUtaleada bulunuyor -
du: 

- Eğer Kemalistler btt tarafa da ge
çerlerse bizim btanbulda kalmamıza 

imkln kalmaz. Bizi ne affederler, ne de 
yaptırlar. 

UçUncU bir muhalif çatlak ıeaile lifa 
kanıtı: 

- Partiyi kaybettik. Bunu bervechi
pc§in kabul edelim. Artık memleketin 
hayatı aiyasiyeainde bir rolümüz kalma 

mizlemlgtir. Fakat soğuk mu soğuk .. 
Tam mana.sile don başlıyor .. 

Yolda hiçbir yolcu yok. Herkes, 
evine sığmmıg .. Arada sırada, gocuklu 

bir bekçi görUnUyor, o da yakasını 
kaldırmış, bir köşeye saklanmı~.. Şu

bat, bütün aksi bUcürlüğile ortalığn 
ha.kim .. Herkesi yıldırmı§.. Yalnız, mi

nareler, semanın altında bütün cesa

retlerile dimdik bilzülmeden durabili
yorlar. 

Enis yan gözle bakıyor: Zebranın 
mini mini burnu kıpkırmızı olmuştur. 

Kendi, bilakis sapsarı ve titriyor! Kız. 
bunun farkına vararak: 

- ÜşUıniyesin sakm .. Haydi, haydi, 
dön arıtk .. llle caddeye kadar çıkar
man Ulzım değil .. 

- Seninle daha fazla bulunmak is
tiyorum da ondan, Zchr::ıcığım .. 

Lakin, genç kadın, geçen h aftaki 
gripi de düşünüyor. Daha hızlı )'İ.irü-

yUp de kanının dnha hızlı dönmesini 
1stiyro. Adımlarını sıklaştırıyorlar. 

- Kuzum. artık ayrıl, dön, Enis! 
Ben, gece yalnız yürümeğe almtım . 

Mehtap da var. Bekçileri görmiyor 
musun? Sokaklar emniyetlidir. Ben 

' 

ne 
mıştır. Başınuzın çaresine bakmalıyız. I 

Bu arada çok iyi tanıdığım eski polis 
müdürü Tahsinin sesi yükseldi: 

- Nevmit olmak mı, hayır! Hata edi
yorsunuz. 

Biraz evvel ki çatlak ses cevap verdi: 
- Nevmit olnuyalmı da ne yapalım. 

Bugünkü halimizi göbek atarak tes'it 
mi edelim? 

Tahsin, perdesi gittikçe yilkselen se
sile söyleniyordu: 

- Bu ne ümitsizlik! Nerede ise vasi
yetlerinizi hazırlayacaksınız. 

Evinden zorla çıkarttığımız softa, 
tecvit üzere bir (Elhamdülillah) çektik
ten sonra: 

- Benim vasiyetim evvelden hazır
dır, dedi. 

Tahsin devam etti: 
- Azizim, mücadeleye devam lazım. 

Benctin söylediği gibi mücadeleye bu
rada devam edemezsek dost ve civar 
memleketlerden birine gideriz. 

Birisi sordu: 
- Nereye mesela? 
- Yunanistana, Roınanyaya, Bulga -

ristana. 
Başka birisi ilave etti: 
- Müslüman memleketlerine gitmek 

ciaha münasip olur. Mesela, Mısır, Suri
ye gibi ... 

Tahsin - İngiltere hük\tmeti nereleri 
münasip görürse oralara gideriz. Ma -
lGm ya bizi onlar himaye edecek. 

Bir tanesi arsız bir eda ile sordu: 
- Himayeden maksat pan:ca da yar-

dım değil mi? 
Hepsi birden tasdik ettiler: 
- Evet, e et ... 
Bu sırada karşiki odalardan b[rinin 

kapısı açılmıştı. Naçar salona daldım. 

Beni görünce, oyun oynayanlar mllstes 
na hepsi etrafımı sardı. Onlarla, onlar -
dan bir kimse gibi konuştum. Bu usulü 
Benetten öğrenmiştim. Herif casuslukta 
üstattr .. Onun bir çok ince ve kurnaz ta 
raflarını bellemiş ve onlara muvaffaki -
yetlc tatbik etmiştim. Hem de bizzat 
kendisine karşı.. Çok bilen çok yanılır 
derler. O da aldanmıştı. Krokerin misa
firleri ertesi günU için sipari§ler veriyor 
tardı. Bazıları da evlerine haber gön -
dermek istiyor ve burada ikametlerinin 
daha ne kadar sürecegini öğrenmeye ça
lışıyordu. Hepsini dinledikten ve hep
sine vaidde bulunduktan sonra aşağıya 
indim. 

işittiklerim mühim şeylerdi ve kuvvet 
le tahmin ettiğime göre, gündüz Benet 
ile konuşulan geylerin bir devanu idi. 
O halde, casus zabit esrarengiz raporun 

senin gibi cılız da değilim. Nezleye he
men yakalnnmam. 

- Evet, sıhhatlısm, şansın var. 

Hakikaten de, sıhhat mühim mese
le .. Çünkü, delikanlı, bütün vücudunun 

adeta buzlu bir bezle sarıldığını his

sediyor. Beyninde bir uyu~ukluk, bir 

karıncalanma. hasıl oluyor. Bir ağn, 

bir b~ dönmesi .. 

Sırtında bir nokta vardır ki, grip 

çekerken boyuna sızlamış, sonrn iyi

leşmiş, kendini hissettirmez olmuştu. 

Halbuki sinsi sinsi yine başlıyor işte .. 

Nefes alması güçleşmiştir. Şüphe yok 

ki, menhus hastalık nUksedecck! 

Bir çek çek arabası geçiyor.. Mü
kemmel! Zira, eokağın bu noktasında 

dayanılmaz b ;r soğuk rUzgar esmeğe 
ba.5ladıydı. Arabayı durduruyorlar 

Zehra, aşıkının boynuna atılıyor, ku· 
lağma fısıldıyor: 

- Haydi yavrum! Yemeğini güzel 
güzel ye.. Konyaklı çny iç.. Yarın 
geç krumam .. Sen de hemen yat.. Söz 
\ ~iyorsun erken yatac:1$Jına, dcği1 

•• mı ... 

- Evet1 evet.. 

var? 
da bu mevzua da temas etmi§ olacaJctS"• 
Bunları dU§lindUkçe bu rapora klıf 
merakım artıyordu. 

Şimdiye kadar benim için maıcıoı 0 • 

lan taraf şurası idi: 
İngilizler memlekette kendilerine ti' 

raftar olan Türk zimamdarlarını blS • 
radan kaçırmayı dil§Unüyorlardı. orıl'" 
n kaçıracaklar, dışarda tC§k.ilAttandd'" 
calı:lar ve tekrar memleketin batın• rJJ' 
sallat edeceklerdir. Bu suretle TUrk ~ 
tanı için yeni bir gaile hazırlaruyordf 
Bu mühim projenin ilk hatlannr da )ıf 
maruf casus huırlamıı ve bhinı flll" 
mazel T ... ye yazdırdıktan ıonra v' 
draya göndermi§ti. Memlekete içerde' 
hiyanet edenler, timdi dıprdan ih_,c 
edeceklerdi. 
MUVAFFAK OLAN BiR TEŞEB8CJ$ 

Dü§ilnmekle, hayal kurmakla ~ 
geçirmeğe gelmezdi. Derhal barekfl' 
geçmek, biraz cüretkar olmak lAzıınd" 
Evvela §U bizim eabık sevgiliyi bir ~ 
ne.meli ... Belki onu söyletebilirim. Sö1" 
lctmek için onu mağlup etmek ı1' 
Hayli Tol oynamak icap ediyor. F•~t . ,. 
her §eye katlanacağım. Yazıhanede1'i 
ccle işleri bitirdikten ıonra apğı Jr.atl 
indim. Nöbetçi çavuşa, Beyoğlu ve ır 
tanbul tarafını dolaşarak, aıayiti JcOll" 

trol edeceğimi,her yarım saatte bir ~ 
kere telefon ederek bulunduğum 1 
bildireceğimi söyliycrek dışarı çık~ 

Sokağın serin havası sıkıntıdan ~ 
vücuduma iyi geldi. Şöyle bir kcnd' uı 
topladlm. Şimdi ne yapacaktım. }!eti • 

b. k . ' G " ır ceye arar vermemıştım. ece. eııJ 

kit epey ilerlemişti. Bu saatte E~~
ktZI Kİ ıruşı ıruşı uyuyorau. n\) e
sıl oyandmr, evine ne gibi bir ıebeP O 
ri sürerek gidebilirdim. . 

Kız, Ortaköyde biraz tepede köt~ ~ 
bi bir evde anası, babası ve bir de ıcuÇ , 
kız kardeşile beraber oturuyordu . . M'~ 
mızdan su sızmadığı zamanlar bir , 
kere evlerine gitmiş, ailesile tamşıısıf el' 
tmı. Babası da birkaç defa Krokerc $ 

mişti. ~ 

Fakat, geceyansı ne diye kapılJP" 
çalabilirim? Kendi kendime cevap~ 
dim: "Kapıyı çalamazsan, ıuna b 
cesaret edemezsen bir şey öğreneıl" 
zsin. .1' 

Hem böyle ahvalde uzun boylu d~, 
mek hiç de doğru bir hareket de~~ıl 
İşin eni boyu böyle ölçüldükçe, ı~ 
fenalığı mukayese edildikçe in ~ 
cesareti kırılır. Ani karar vermek .C Jf 
karan cesaretle tatbika giriıme1' 
en kestirme yoludur. ) 

(Devamı ""1 _,,_ 

- Hem, §ey .. Dargınlık fil!n kaJSI"' 

dı ya? bt't!" 
- Yok, efendim, ne münase " 

Yanlış anladın, cicim .. Belki de;ıı 
tayken bir takım mUna.scbetsiz jdl 
söylemişimdir. Fakat bunlar ate!....
sayıklamalnrdır. Hiçbir manaları F 

tu. ~ 
- üzülme, haydi arabayı bekl.!.ır 

yelim .. Sen ve ben aynı insanız .. ~çtı' 
!erimiz aynı neşe ve aynı eleıtı 
çarpar.. ~ 

Arabadan uzanan kızrn elini e!" 
bir daha sıktı. Sonra, bir uGülc gU1 ~ 
işareti.. Ve birbirlerini döneıJl 
gözden kaybettiler. 

Şimdi artık, bomboş sokak.. fi" 
Enis, geniş adımlarla yürüyor·· 

reket edip ısınmağa ihtiyacı ,•at·· öt" 
Derenin kenarından gidiyor ~e ,;ti' 

erimiş bir maden gibi 1şııtııarla t ıl' 
yor. Bekçi çalmıştır .. Ay bir bulut ,t' 
yor. Bekçi çamlı§tır .. Ay bir bul\l eeı!· 
kasına girdi. Gecenin karanlıfı 1' ~ 
leşti. Yalnız ötede beride titrek ışı 
seziliyor. ,,,,, 

• 11• ,. 
•

1
- Kaflnbaların krş gecelerı 

zin şeydir!,, 
( Deuant' fJllf) 
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e·· müsabakamız 
ediye kazanan arın • • • • 

ısım erın 

neşred· o ruz ~ --............... ,_.,... ... _. .. ,.. .. .., ...... ..,._. ...... ._.r-.. ... ..,.,._._..,.,..~ 

b 
lsımıerınizin sonundaki harfleri 
u listede bulur ve karşısındakini 

Okursanız ne kazandığınızı öğre-
rlitsiniz. 
~a_ 
c_ 
1)e _ .. _ 
5-ı _ 
c_ 
11_ 
ilı_ 
lll_ 
lıa_ 

ili -
ı_ 
ıı _ 
J -J1_ 

BUyük §işe kolonya kiloluk 
BUyük §işe krlııtal kolonya 
540 No. konsol saati 
5437 No. büyük konsol BnaU 
Zeplin es:ı.nsı 61 No. 
4 No. Pertev kolonya 
Çizgili Pertev kolonya 
Küçült kristal kolonya 
H:üçUk masa santl 
Jeli Jtnm 912!i kolonya 
Joli Fam 9180 kolonya 
Çiçeklerim csnnsı 180 No 
Eve esansı 1115 

Esatll! 2030 
Elizabct esansı 850 
Dört köşe kristal saat 

K-
Kl-
K2-

L-
Ll-
)ı{ -

ın,2-

N-
Nl-

0-
01-
P-
Pl
B-
z-

Elektrik el feneri pilli 
Uç kll§cll kristal saat 
MllııtaW maden sa.at 

Cam uclu mürekkepli latllo kalem! 
Yıldırmı trq bıçağı 
Esana büyük kutu 11 No. 
Dl§ macunu 

Eaans kücUk No. ıo Neclpbey 
Esana N o. 9 

Krem Pertev yağsız 
BrlyanUn Pertev 
Tra§ sabunu 

El sabunu 
Krem Soley 
Ş<>v Mor 

Mürekkepli ve lrurşun kalemli T - Krem Pertev yağlı ve }"'ğaız 

kalem, elektrik lüks feneri pili Y - Losyon "'-----. ...... ._ .... ,... ....... ______ ....... __ ..... ________________________ .,: 
(Q)~lYl'1lYJ(ÇlYJ O~ıro m o~a 
~ IVlüs~t>~kamız~ iştirak et:t:iğiniz za
~ an eıınıze verılen numaralar ne ise 
I'\ numarayı cetvelimizde arayını7. Bu 
~~'!"ara karşısında isminızi ve adre
t- •ruzi bulacaksınız. Adresinizden son
v~ da ya kazandı~ınız hedıyenin adını, 
t) ilhut ta (H), cL), < J) ve ılah. gibi bazı 
t) ~rtıer bulacaksınız. t.:.u harflerin 
't &ngi hed yeye tekabül et:t:iğini de yu-
ilrıdaki listede arayıp bulat>ılirsınız. 

10 l05 Bülent Varol 115 Boyacıköy H, 155 - Cemal İst polis memuru 561 L, 
Q ~.-Nezihe Erdoğan Kurtuluş Tepe- 156 - Rıza ist merkez bankası odacı 
Ost"U l'avloviç apt. L, 108 - Rübeyde F, 157 - Baron Mahakoğlu Beykoz 207 
() latıt Bakırköy Kartaltepe filiz S. 39 No. kat B, 158 - Murat Bilgin Bazar-
102atıt B.Köy Kartaltepe filiz S. 39 Nl, başı Bağlarbaşı C. 185 H, 189 - Necla 
C. 9 • Sıtkı Özyılmaz Ta§kas:ık tramvay Osman Dizdariye katip Sinan camü S. 
h l68 A, 110 - S. Akbaş P.T,T, Mu- 10 H, 160 - Hakkı Ansel Beşiktaş 
~ahcre memuru Ankara N, 111 - S. dergfih S. 15 A. 161 - M. S. Ertek 

0 l'tan Karaoğlan aysan S. 19 Ankara Derviş Ali mahallesi Mehmetağa C. 53 
• 

1
• 112-Adolet Kıyıca Beyoğlu Emin G, 162 - Hayrı Gedikpaşa hamam C. 
İi tenıure s.34 P, 113-Rıza 1çözün 12 Nl, 163 - Bayan Reyya Kasnnpaşa 

111
"1'lnene il~e jand. kom. G, 114 - Mah Kulaksızda fınn S. 5 N, 164 - Hikmet 
\:t İzmir karataş tram. C. 165 H, 115 Kasımpaşa kulaksızda fınn S. 7 Ml, 165 
~~ ihat Sisli ~. ay llah..Mak utJ<um racısok. Ter 
, ' 115 - Alpaslan Kocamustafapaşa cuman çıkmazı 15 <Şapka taslağı kadın 
ı:1ıııı ıııai sebil S. 35 G, 117 - Şermin Ke- 1 için), 165 - Cavide Gürkan Beşiktaş 
~Şişli Harzemşah S. 5, K, 118 -J şenlikdede kireç han S. 11 N, 167 -
~ P Edirnekapı Sultanhamam 2 (Ka-j Sıddık Remzi Beşikta§ odun meydanı 
İ&lt lcuınaşı), 119 - Cemal Kasımpaşa 16 S, 168 - Kemal Kolonyacı Okçu 
lt,q elesi memuru 42 H, 120 - Ekmel Musa C. 60 B, 169 - M . Edip özügiir 

1 
dıköy Yeldeğinneni iskele S. 52 P, T"-aret lisesi s.ınıf 1-1626 A, 170 -

t ~· - Hayri Kilpcü Galata Kemankeş Sadı Çamlıca No. 64 Pl, 17 ı - Bah
~ 1 gümriik S. 72 İl,•122 - Villy Kra- çckapı Hamidiye C. No. 84 H, 172 -
lr l Alınan başkonsoloshanesi G, 123 _ Davit Çohacı Galata yüksekkaldınm 

ayri Avukat bay Münip evinde Bos - 271 G, 173 - Nusret Yalıboyu Davut 
~ı A, 124 - A. Hıfzı Eyüp Camii paşa 223 F, 174 - Hakkı iş'eri Bakır 
r~ır C. 3 B, 125 - Melahat Tokat Cer köy Zeytinlik 4 üncü cumhur sok 2 M, 
, Paşa Hubynr M. kasap S. 15 A, 126 175 - M. Tarinci Ziraat bank. Buğday 

Burhan Arsan Beykoz mal müdürü eksperi H.paş:ı İ. 176 - Saim Unsever 

~IÜııısebesinde :t, 127-Nedime Ağmsoy İst Hukuk fakültesi 2 inci sınıf A, 177 
,, ragü.nırük Nureddin tekke C. 45 (Bü - Nuran Demirdöğcn Üsküdar Baglar

~ Yastık),128--Cemal K.Mustafapaşa başı Vablus S. 25 P, 178 - B. Cağh 
~k), 128 - Cemal Kocamustafapaşa Samatya Müdafaai milliye C. 52 A, 179 
....._ azan efendi bezirgfin S. 26 11, 129 - Türkan Güner Cağaloğlu 30 H, 180 
) t/\z.ize Zaim Taksım Osmanpaşa apt. - Neriman Kırşan Kocamustafapaşa 
lı ' 130 - Turhan Toksoy Kadırga ağa çayır s. 27 Pl, 181 - Yaşar K-ral 
tlıCttevpaşa s. 53 H, 131 _ Fikri Ka- Üsküdar 21 okul 163 G, 182 - E. A. 
,;_r.a Silahdar mektep s. 36 H, 132 _ Sirkeci Ebu:;suut C. 14 H, 183 - Atıf 

t-; Şerif Beşiktaş Yalova apartımaru Arar Küçükpazar Değirmen S. 10 İl, 
~ 37 A, 133 - Seher Yenihamam so- 184 - Adil Başaran Tarlabaşı Doğancı 
~ b. 8 Beşiktaş Ol, 134 _Fuat Faik Şakir S. 2 İl, 185 - Ayten Bilcan Ka
~ tadcbaşı Direklerarası Ll, 135 - dıköy Kızıltoprak kuyubaşı 72 H, 186 
tU d~Uab Akalın Halaskargazi c. Nar· - Abdülkadir Ruhi Uman Şişhane kır
~Yan eczanesi O, 136 - isim yazıl zade apart. 12 G, 187 - Üsküdar Bağ
~ §br O, 137 - Yaşar Kocamustafa larbaşı Şöhret S. 15 Ayten. F, 188 -
t:ı.a§a Sebzeci sok. 4 B, 138 - Azize Sa- Kadri Günay Erenköt hatboyu P, 189 
~ tya Etyemez yokuşu çeşme 12 A, 139 - Rabia Akgün Akhisar .t. 190 - Pan
~.~tyanı Sadık Taksim Sinem şehir 52 tazi Kurtaluş kuyularbaşı S. 25 H, 191 
&. 
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40 - Celal Ertür Cihongir Sısam Hristo Kurtuluş Bozkurt C. 223 G, 192 

~el G. 141 - S. Semiha Süleymaniye - Sami Sirkeci Yeni Altay otelinde O, 
~1/cse S. 18 ı, 142 - Nermin B. Par 193 - B. Fazıl Mecir efendi köşkü No. 
l~3 ltapı Bekar sok. Marmara apt. Kl, 18 Kuzguncuk Bağlarbaşı 01, 194 -
&flı. - B. Olsun Şark D. Y. kontrolde Halil özgünal Ortaköy muallim Naci C. 
1'~ C}'ya kızz 11, 144 - Fehmi Doğunan 29 Nl, 195 - B. Cemal Kabataş lisesi 
'illaınbaTmüdürü Galata 11, 145 779 Hl, 196 - Meliha Sinan B. Pos
()1 ~tncr Yenimahalle Osmaniye oteli tane gelir dairesi M2, 197 - Suat Gil
lı: ~ 145 - Alber Hazday Kule meyda- nay Zonguldak gazete bayii Rahmi Nı, 
~t ~lekapı apt. 9 H, 147 - Rıza Olkı 198 - Cemşit Baykal Galata Mahmu
~aa~diycköy Yaşar B. S. 5 L, 148 - diye C. 66 M2, 199 - Niko berber Sa
lı et Şeref Mecidiyeköy Taşköprü 4 matya poli k. karşısı 317 Ll, 200 -
lıt'd149 - Muazzez Rauf Beşiktaş Şen Bay Sin Revani S. 21 Galata A, 201 -
Ciltı Cde dere S. 66 Fl, 150 - Naime Genç Başaran Taksim billurcu S. Ham-
1~, §tn Beyoğlu 2 inci noter daktilo A, di B. apt. 26-9 (Kadın kumaşı), 202 
"'' ...._ • ...., " • • • ... ' f T ~ l "'· ~.uemır n.Ksaray "'ektae er.- - Mehmet İ&t barosu elbise memuru · 'b.27 G, 152 - N. Beker ist. Erzu- 203 - Cem Everi Foto hal Bebek K, 
)~ ltarı it (Kadm kuma~ı) 153 - Ba- 204 - Recep Yürük Galatasaray seyri-
()~ atfcc Yakacık A, 154 - Hüs.,l sefer muhasebesi B, 205 - Bcks;i Saim 

san Ankara adliye sarayı köşesi B, Ezgir K.pazar hacıkadın mah. bostan 

HABER - ~k$am Postan 

Şıkô.qefler temenniler 
... ı ............ 1:1111 ........ ı:am 

Sebze halinde 
hamalların 

vaz·yeti 
Geçen gün aşağıya aynen geçirdiği -

miz şu mektubu aldık: 
Bizler hemen hemen hepimiz (Eski 

Meyvehoş) zamanmdanberi burada sıra 
sına göre iki yüz kilodan fazla yükleri 
bile sırtımızla taşıyarak gece ve gündüz 
bir lokma ekmek parası için didinen 
(Yeni halin) dışbölük adiyle anılan res
mi bir teşki15.tının hamallarıyız. 

<Eski Meyvehoş) zamanında hepimiz 
Anadolunun §Urasmdan, burasından gel 
miş; iyi okuma yazmamız olmadığın -
dan hamallık ederek geçinmek için bura 
ya girmiş birer gençtik. O vakittenbed 

S4eıt.r.ı 
~.z t.'l'I, -f Lr, 

'1~,~.w 3,r. 
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aradan o kadar zaman geçti ki ~mdi -~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~---~~-~ 
içimizde yaşlanmış Uç, dört, beş ve hat-
ta altı yedi çocuk babası olan kimseler 
bile vardır. Köyümüzdeki aile ocağın
dan ayrılmış olmamıza rağmen bile biz 
burasını bir aile yuvası ve anne kucağı 
bildik ve ona bir evladın gösterdiği 

muhabbetle sarıldık. Şu günlere kadar 
bütün fırtınalara göğüs gererek ondan 
ayrılmadık ve bundan sonra da ayrılmı 
yacağız. 

Geçen sene (Yeni hal) yap.ılıp da a· 
çıldığt zaman yapılan teşkilatta açıkda 
kaldık,. Fakat kıymetli belediyemiz bi
zi bu kadar senelik emeğimize mukabil 
mağdur bırakmamak için (Halin sebze 
kısmında) bir teşkilat kurarak adına 
(Dışbölük hamal başılığı) dedi ve bizi 
bu teşkilatın emrine verdi. O zamandan 
beri miktarını bile yazmaya utandığımız 
(pay) la geçinip gidiyorduk. Gene ge -
çen senenin son aylarına doğru bizim 
bu halimiz nazarı dikkate alındı. Ve 
bize Hal dahilinden harice yapılan taşı· 
ma işi de verildi. Buna pek çok memnu
nuz ve belediyemizin şu iyiliğini hiçbir 
zaman unutmıyacağız. 

İlk zamanlar Hal içinde bulunan, ne
reden geldikleri ve kim oldukları bilin
miyen kiifeci ve perakende hamalların 
gaşkınlığından istifade ederek oldukça 
çalışabiliyor ve eski halimizi aramıya
cak kadar ekmek paramızı çıkarabiliyor 
duk. 

-Fakat arlık bu teşkilatımızı yazmaya 
mecbur kaldığfinız şu günlerde innnınu 
ki birçok geceler çoluk çocuğumuzla aç 
yatıyoruz. Bu acıklı halimizi bize yakın 
olması icap eden atakadar makamlara 
anlattık. Bunlardan aldığımız cevap, ve 
yapılacağı vait edilen şeyler o kadar ne
ticesizdir ki artık dayanamadık. Bizler 
de birer vatan çocuklarıyız ve elbette 
bizim de bu haklı şikayetimiz dinlenir 
ve nazarı dikkate alınır ümidiyle bu 
dileğimizi yazmaya mecbur kaldık. 

Belediyeye merbut bütün hamal teşki 
Uitlanndaki bölüklerin mmtakasından 

hiçbir hamal ve )tüfccinin yük alması 

Belediyece yasak edilmiştir. Bu vaziyet 
İstanbul Belediye hududu dahilindeki 
yüzü geçen hamal bölüklerinin hepsin
de vardır. Eğer buna muhalif hareket 
edenler olursa zabıta kuvvetile yakala
nır ve haklarında kanuni takibat yapı -
lır. 

Biz de bu teşkililttan biriyiz. Fakat 
böyle olduğu halde Hal dahili gibi mü
him bir yere her çeşit kü!eci ve hamal 
serbestçe girip çıkarak bizim ekmeğimi 
zi elimizden alıyor ve buna da hiçbir 
kuvvet mani olmıyor. 

Vaha fazla mağdur kalmamıza mey -
öan verilmemek için bu kabil kimselerin 
zabıta kuvvetile Hal içinden uzaklaş -
tırılmalarını istiyoruz. 

HABER: Bu şikayeti tamamen haklı 
buluyoruz. AHikadar makamların biran 
evvel i-şe müdııha!e etmesini temmeni 
ederiz. 

Çağırıyoruz 
Geçenlerde bize süvari mübaşirler 

hakkında bir temennide bulunmak üzere 
müracaat eden ve temennisi 11 eylCtl 
tarihli gazetemizde yazılmış olan süvari 

Jslanbul Defterdarlığından : 
Muhammen değer 

Lira K. 
Pangalb 

Kurtuulı 

Yenişehir 

Bebek 

Büyükada 

Şehremini 

Dolapdere caddesi eski 116, yeni 104 
sayılı 57 metre 64 desimetre murabbaı 
arsanın tamamı. 

Kocenti sokağı eski 32 yeni 28 sayılı ar
sanın tamamı. 

Mahallesi Paçacı sokağı eski 29) &ayı-

Manğasar sokağı ,, 1 O) 
lı 57 metre ve 46 desimetre murabbaı 

arsanın 1/ 3 payı. 
Kilise sokağı eski 72 yeni 86 sayılı 276 
metre 38 desimetre murabbaı arsanın 

45/ 48 payı. 
: Nizam caddesi eski 16 mükerrer sayılı 

89 metre murabbaı arsanın tamamı. 
: Fatma Sultan mahallesi Etemefendi so-

kağı eski yeni 17 sayıh evin tamamı. 
Kasımpafa : Emincami mahallesi Yeni sokak eski 

53 yeni 24 sayılı evin tamamı. 
Hüseyinağa: Mahallesi Mumhane ~okağı eski 22 ye

ni 20 sayılı 69 metre ve 96 . de!imetre 
murabbaı arsanm tamamı. 

Yenitehir 

Balat 

Balat 

Fener 

Fener 

Mahallesi Paçacı sokağı eski 20 yeni 
30 sayılı 18 metre ve 96 desimetre mu
rabbaı arsanm 2 /3 payı. 

: Karabat KöprübD.§ı sokağı eski 11 ye
ni 29 sayılı evin 1/2 payı. 

: Karaba9 Köprüba~ı sokağı eski 13 ye

ni 31 sayılı evin tamamı. 
Tahtaminare mahalle ve caddesi eski 
84 yeni 68 sayılı dükkanın tamamı. 

: Fener Seferi koz mahallesi Fener cad
desi yeni 128 - 132 &ayılı odaJan mÜ§· 
teme) kahvehanenin 57 /96 payı. ile bir 

30 00 

78 28 

9 58 

103 65 

133 50 

150 00 

300 00 

34 98 

6 25 

150 00 

750 00 

200 00 

evin 81/ 96 payı. 2584 00 
Yukarıda yazılı mallar 22/ 9/936 salı günü saat 14 de peşin 

para ve açık artbrma ile satılacaktır. Satı§ bedeline istikrazı da
hili ve % bet faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. isteklilerin 
% yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatı:-arak 
İstanbul Defterdarlığı Milli Emlnk Müdürlüğünde müteşekkil 
salı§ komisyonuna müracaatlar. (F.) (1033) 

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: 
Pendikte Bağdat caddesinde 88 No. 

lı hanede sakine Emine tarafından 

gene ayni adreste kocası Hasan aleyhi
ne açtığı boşanma davasının cari muha
kemesinde kocası Hasanın bir seneden-

beri sefil ve perişan bir halde bırakıp 
hanei zevciyeti terketmiş olan ve vazi
fei zevciycti hiçbir zaman ifa etmemiş 
ve bir araya gelmek jhtimali de olma
yan kocası müddaleyhden boşanma ka

ram itası talebile müddeiyenin açtığı 

dava üzerine istima kılınan şahitler 

müddaleyhin bir senedenberi hanerı 

zevciyeti terketmiş ve hiçbir suretle va 
zifei zevciyeti ifa etmediği anlaşılmış
olduğundan kanunu medeninin 132 inci 

Muhasebe 
işlerine 

vakıf tecrübeli bir 
memura 

ihtiyaç 
va ır 

İsteklilerin bir fotoğrafla evvelce ça-
l ştıklan yerleri ve tahsil derecelerini 
askerlikle alfikası olup olmadıklarım 

bildiren bir mcl.tupla 46 numaralı posta 
kutusuna göndermeleri. 

maddesi mucibince bir ay zarfında ha- ıllllldll~l!td~~~H~Q~~~~'rA!!ıı 
neyi zevciycte avdetfo evlilik vazifesini 
ifa etmesinin ihtarına karar ve müdda· 

leyhin ikametgahının meçhUl olmasın • 
dan işbu ihtar kararının ilanen tebli· 
ğine karar verildi. 

İstanbul 5 inci lcra Memurluğun .. nı.: 

mübaşirinin bir iş hakkında görüşmek ---------------
üzere matbaamıza uğramasını rica ede- ZTY! - Galata Gümrüğüne ait 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine l:::rar 
verilen muhtelif cins otel eşyası 16--9 
-9S6 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 16-18 kadar Beyoğlu İstikHil cad 
lesi 223 No. lı otelde birinci a:.:ıt arttır 

· 23599 numaralı 7.5.934 tarihli bey:ann.ı-nz. 
meye ait 263902 numaralı makbuz zayi 

s. 21 A. 20G _ Kenan Urur Küçükpa- olup yenisi çıkarılacağından eskisinin 

zar Hacıkadın M. Bostan S. 17 Fl, hükmü yoktur. 

207 - Feyyaz Türker 1st. lise- Gümrükçü Abdullnh. 

--~---~--~----~ si 1690 B, 208 - N. Akdoğan Aksaray ZAYİ_ Nersesyan Vermonyan ilk 0 

Sinekli bakkal külhan S. 9 P, 209 - kulundan aldığım şahadetnamemi zayı 
Perihan Çakıl Beşiktas Muradiye mah. ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
1 inci yol 34 No. A, 210 - Rıza Erman hükmü yoktur. 

Çemberlitaş karşısı 27 Foto amatör 11, Üsküdar Selamsız Acıbadcm caddesı 
(Devamı var) No. 379 Aliz Kamer 

ma suretile satılacağından alıcıların ma 
halli mezkurde hazır bulunmaları iUin 
olunur. 

Vlaranuoz ve makinist 
aranıyor 

M araııgozlar cemiyetinden: 
2 makinist, 2 marangoz, 22 doğ

ramacıya ihtiyaç vardır. t5siz nrka
dıışların Galntada Bankalar cadde
sinde Adalet hanında marangozlar 
cemiyetine hemen müracaaUarı, 
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tSTANBUL: 

/ 81NEllALAR 

BEYOCLU 
18,30 çay saati, dans musikisi, 19,30 

konferans (Dr Salim Ahmet tarafından) 
20 Rifat ve arkadaştan tarafından Türk 
musikisi, 20,30 Mahir ve arkadaş.lan ta· 
rafından halk prkıaln, 21 sololar Adolf 
Boş, Krayzler ve Aleksandre Kipnisin 
plakları, 21,30 stüdyo orkestrası, 22,30 
Anadolu ajansı haberleri, 
ViYANA: 

18,35 oda musikisi, konuşmalar, 20,05 
saat, haberler, hava raporu vesaire, 21, 
OS şan ve musiki konseri, 22,40 haftanın 
makalesi, 23,0S haberler ,23,15 keman 
konseri, 23,55 konuşma, 24,10 dans mu 
siki si, 
BERLIN: 

18,35 Alman sanati, 19,0S Münihten 
konser ,20,05 Alman jimnastiği, 20,20 
halk musikisi, ev musikisi, 20,50 gUnün 
akis.len, haberler, 21,15 eğlenceli musi· 
ki, 23,05 hava raporu, havadis, spor. 
23,35 Hamburgdan naklen eğlenceli mu 
siki 'Ve halk havalan, 
BUDAPEŞTE: 

18,25 gramofon, konferans, 19,45 Çin 
gene orkestrası, 20,15 sanayi yayını, 20, 
55 Macar tarihinden safhalar, 22,05 ha
berler, 22,25 konser, 23,15 salon orkest 
rasr, 24,25 çingene orkestrası, 1,10 son 
haberler, 
BOKREŞ: 

19,05 gramofon, konferans, 20,25 çifte 
piyano konseri, konferans, 21,10 şan 
konseri, havadis, 21,35 senfonik konser. 
22,35 haberler, 22,50 konserin devamr, 
23,25 gramofon, fransızca haberler, 24 
haberler, 
PARİS (P.T.T.): 

18,45 konuşma, 19,05 orkestra kon
seri vesaire şarkılar, 20,35 havadis, 20, 
45 orkestra konseri, 21,05 konupna, 21, 
20 dinleyicilerin zamanı, pratik nasihat 
ler, 21,35 Fransız halk şarkılan. 
ROMA: 

18,05 havadis, 18,20 konser, 19 kan
ırk yayın, ve yabancı dillerde turizm 
haberleri, 20,25 eğlenceli musiki, fran
"tzca haberelr, 20,55 Yunanistan için 
rayın, 21,10 havadis, konuşma, 21,45 
komedi: Ayna 23,20 dans musikisi, ko 
nuşma. istirahatlerde havadis, 24,20 İn
gilizce haberler. 

'~lr muhasip tş arıyor 
Muzaaf usul üzere defter tutmafa 

muktedir bir muhasip, çok miisalt bh 
ücretle iş aramaktadır. 

ADRES: Küçü.kpazar cami! ka:· 
ŞıStnda Şark fotoğrafhanesi vasıtasi· 

Je s. n. 

KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasagun 

Her gUn 16,30 dan 20 ye kadar 
LAlelide l'ayyare apartımanların· 
da C!aire 2 numara 3 de hastaları· 
m kabul eder. Cumartest·gUnieri 14 
den 20 ye kadar muayene parasız. 
dır. 

Fatihte 
Acele satılık arsa 
Fatihte Kıztaşmda Sof ular cadde 

sinde üç tarafı muntazam cadde, ~eni 
ze nazil", tramvaya ve çareıya pek ya 
km, civan k!milen mamur, 702 met 
re murabbaı, kısmı izamı mülk milıs 
tatilUşşekil ve altı parçaya mufrez arsa 
acele satılıktır. Talihlerinin saat on. 

dan bire kadar HABER gazetesindP 
Bay Fethiye mUracaatlan. 

TUKK 

SARAY 
MELE& 
lPEll 
tlUL\fl"~ 

YILDIZ 

TAN 

ASTOBTA 

ALKAZAB 

. . 
' Bir saatlik milyoner ve 

Gece yarısında bir ses 
Karhaman h:ıydut 

ı Programını b11d1rmcmi§Ur 
ı Gönnı dcdlkodulan 
ı Vazife kahramanı ve Bir 

gün sana geleceğim 
ı Avlanan gönUI ve Çöl 

arkadaşları 

ı Marohuana ve '!§ıklar 

sönUnce 
ı ôlllm kervanı, Zozo, Hot. 

glbsonun lntıkamL 
ı Yıldmm kaptan 

ŞJll ı Tarzan yamyamlar arasın 
da (hepsi birden) 

UUMURIVl:'I ı Define adasl (tUrkçe) ,.e 

ŞARK 

lllı.A.L 
Al..ı:Ml>AR 

iki yUzlU adam 
ı ·wonder Bar ve Korsanlar 

dUıımanı 

ISTANBUL 

s Samson ve Hudut 
kahramanı 

ı BildlrmemJ~tlr 
ı Meyerllng factası ve Dla.. 

voıo surat §ıımplyonu 
ı Boğaziçi ıarkısı ve Vah~I 

ler bUcum ediyor 

R~l':'F ı Bosna sevdaları ve 
sanlar definesi 

Kor 

KADIKOY 
ı Blldirmem1ııtır. 

OSKUDAR 
• Viyana geceleri 

BALAT 
Tlvoll camtnızhancs1 (tUrk 

çe) ve Patron olsaydım 

Dümbtll!U ve arkada§ları 

KARAGOMROK 
OZIDI 1 Kanun kuvvcU, FaU dUğU 

ne gidiyor ve tsmet lnönU 
nun tzm1r panayırını nçışı 

TiYATROLAR 

Beylerbeyi lıkele Tiyatroıunda 
;1~Bll·UI HALK OPERETi 

Buakşam saat 21,45 tc 
HALtME 
Yarm akşam 

BEŞİKTAŞ 
Suat Parkta 

SEVDA OTEL! 

lstanbul Levazım Amir-· 
ligi Satınalma .· · ... ·~ 

J<omis yonu ilan larf 
Süel Konağı v'! Piyade Atıt o

kulu için alınacak karyolaların a

hnmuından sarfınazar edildiği. 
(126) (1289) 

Biçki ve dikiş 
Esaslı surette öğretip musaddak 

Diploma veren 

Nektar K. 
Zarukyan 

talebe kaydına başlamıştır. Pazardan 
maada hergiln 9-12 ve 14-18 e kadar 
mUracaat kabul olunur. Adres: Bey· 
oğlu Altın bakkal Babil Cad. Sayı 63 

Akay işletmesi Direktörlüğünden : 
Adalar - Anadolu - Y ıı.lova hattında 16 Eylül 936 çar§anba 

gününden itibaren sonbahar t3rifesi tatbik olunacatkır. Yeni tarife 
iskelelere asılmıttır. (1270) 

. - . 

lnhisa~lar U. Müdürlüğiinde~:, : 
' 

1 - Şartnamesi mucibince 4000 lira muhammen bedelli maa le· 
f errüat bir adet Jeneratör açık eksiltme suı·etiyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 19/X/936 tarihine raıtlıyan pazartesi günü saat 
t 5 de Kaba taşta levazım ve mübayaat ,ubeıindeki alım satım ko. 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat güvenme para;ı 300 liradır. 
4 - istekliler, tetkik olunmak üzere fiyatsız teklifleri eksiltme 

gününden laakal on gün evvel inhisarlar Tütün fabrikalar şubesine 
verecektir. 

5 _ istekliler eksiltmeye gire '1ilmek için kanunen kendilerinden 
aranılan vesikaları ve o/o 7,5 güven'T\e parasiyle b~rlikte yukarda sözü 
geçen komisyona gelmelidirler· (919) 

-

lstanbul üçüncü 
memurluğun-• 

ıcra 

dan: 
Fatınamn tasarrufunda bulunan 

ve Emniyet Sandığına bir!nci de
recede ipotekli olup tamamına 

(2500) lira kıymet takdir edilen 
Unkapamnda Yavuzerainan ma-

hallesi Leblebici sokağı eski 16 
yeni 20 numaralı bir tarafı Meh· 

met Ali hane hazan kolağası Mus
tafa bahçesi bir tarafı kasap Meh
met ve Bekir haneleri bir tarafı 

Hafız hanesi ve tarafı rabii tariki
am ile mahdut ki.gir hane. 

Bodrum kat: Zemini toprak 
bir odunluk ve kömürlük vardır. 

Zemin katı: Methal kapısı kıs

mında 1 metre murabbaı karosi
meş döteli diğer kısmı tahta döte

li bi: koridor üzerinde bir oda bir 
apdasthane zemini döteli içinde 
bir kuyu üstünde tulumba alafran
ga ~::ağı olan bir matbah vardır. 

Birinci kat: Bir koridor üzerin· 
de iki oda bir ap<lcsthaneden iba
ret. 

Tavan arası: Zemini çimento 
üstü kapalı bir taraça ve bir oda
dan ibarettir. 

Mesahası: Heyeti umum iyesi 
52,80 m2 olup 48 m2 bina kalam 

aralık olan gayri menkul açık art· 
tırmaya vazedilmi~tir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya 

ittirak edecek müşterilerin kıyme
ti muhammenenin % 7,5 nishetin
de pey akçesi veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu hamil 

olmaları İcap eder. Müterakim ver
gi, tanzifat, tenviriye ve vakıf 
bor~ları borçluya ::.ittir. Arttırma 
şartnamesi 31. 10. 936 tarihine mü-

sadif cumartesi günü dairede ma
halli mahs~suna talik edilecektir. 

Birinci arttrıması 16. 11. 936 ta-
rihine müsadif pazartesi günü dai

remizde saat 14 ten 16 ya kadar 
icra edilecek, birinci arttırmada 

bedel, kıymeti muhammenenin % 
75 ini bulduğu takdirde üstte bı-

rakdır. Aksi takdirde son arttır · 

• 

15 EYLÜL - 1936 ~ 

BANKAYA 
YATl~ILAN DARA ~Yi 

~KiLMi~ TO~UM Gi9i V~QiMLiDiıl· 

U OlANTS[ OANr ONi N. 

ı6 
Konya kıt'atının 665 bin kilo otuna teklif edilen dört ~urııt fi' 

santim fiyat pahalı görüldüğünder:. pazarlığa bırakılmı~ ve ılk .P'ej 
lık 17 - 9 - 936 per§enbe g~nü saat 10 da yapılacağından ııt 
lerin Konyada Kor satın alma ko:nisyonuna gelmelri. 111.1 

(296) (!'" 

manın teahhüdü baki kalmak ü - Cinsi 
'h" s Mikdarı M. bedeli ilk teminatı Ek. ıekli Ek. tarı 1 

Ton lira Lira .ıııı1 
zere arttırma on bet gün daha tem t~T 

Arpa 184 7700 El87 Pazarlık 22/ 9/ 936 
dit edilerek 1. 12. 936 tarihine mü~ ,, 280 l4000 1050 ,, ,, 11~., ıadif salı günü sant 14 ten 16 ya 050 y 

,, 280 14000 1 ,, 11 
kad~r dairede yapılacak ikinci 5 " 300 t 5000 112 " " .,. 
arttırma neticesinde en çok arttı· Yukarda yazılı arpalar ayrı ayrı e!ınacaktır. Şartnameler İf 
ranın üstünde bırakılacaktrı. 2004 d l b"I" p I u 

numaralı icra ve iflas kanununun 
126 ncı maddesine tevfikan hak-

ları tapu sicilleriyle sabit olmıyan 
ipotekli alacaklarla diğer al5.ka • 
daranın ve irtifak hakkı sahiple-

rinin hu haklarını ve hususiyle fa-

til günlerinden maada her gün komisyo~ a görü e ı ır. azar ıtlf 
tirak edeceklerin belli gün ve saatte temmat mektup veya malı~ 
lariyl«> ve kanunun 2, 3 maddelerin deki vesikalarla Lüleburgazd• 
men satın alma komisyonunda bu 1unmaları. (~00) (1283) 

Cin•i Mikdarı M. bedeli ilk teminatı Ek. ıekli Ek. tarihi si' 
Kilo Lira Lira 

iz ve masarife dair olan iddiala- Bulgm 37000 8410 361 Pazarlık 17/9/936 !!,o 
rım ilan tarihinden itibaren 20 
gün zarfında evrakı müsbiteleriy- , 

le birlikte dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları 

tapa sicilleriyle sabit olmıyanlar 

satış bedelinin paylaşmesından 

hariç kalırlar. Müterakim vergi 
tenviriye ve tanzifiyedcn ibare:. 
olan belediye ruıumu ve vakıf i· 

care!li bedeli müzayededen tenzil 
olunur. 20 senelik vakıf icaresi ta-

vizi miişteriye aittir. Daha fazla 
malumat almak istiyenlerin 34/ 

2943 numaralı dosyada mevcut ev· 
rak ve mahallen haciz ve takdiri 

kıymet raporunu görüp anlıyacak
ları ;!an olunur. (1274) 

ZA Yt - İstanbul Maarif müdürlü
ğünden aldığım ( 100) numaralı yeni 

türkçe şahadetnamemi zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü yok 
tur. -Sıvadı İsmail 

,, 6800 884 67 ,, ,, 
t6 
161~ 4150 540 41 " 

,, 
,, 6800 884 67 ,, " 11 
,, 6800 884 67 ,, ,, ,ti 
Yukard~ yazılı bulgurlar ayrı ayrı ihale edilecektir. Şartn .. ır. tt' 

her gün görülebilir. Pazarlığa iştirak edeceklerin belli gün ve .-;el' 
teminat mektup veya makbuzlariyle ve kanunun 2, 3 üncü ırıad 1111 

rindeki vesikalarla birlikte Lüleburgazd.ı. Tümen satın alma koOl 
nunda bulunmaları. (295) (1288) 

1 
. • .. • ...... 

ProlesHr K. 33800 kilo sade yağı satı~~ 
caktı.l" Tahmin edilen bedeh 1'J 
lirAdır. Şartnamesi Burıa •' ~· K6milrcanın 

Modem ve herkese elzem k1taplan Satınalma komisyonundadır· jjılil 

~· siltme 28/9/936 pazartesi ·~~ 
ı22,ro saat 16 da Bursada Askeri S- _,) 

Amel~ ve tatbiki kambiyo 
Yeni mulıascbe ueuıu 
Ticari maHlmat ve bankacılık 

lkUs:ıt ilmi . • • • 
lhtlsas muhasebeleri (§lrket, sanayi 
ziraat, banka) 
Ticari ve mail heaap ı el. kısım 
Zlhnt hesap kaideleri 
V:ıgarltına cetvelleri (yeni rakam) 
Yeni hesabı ticari (muta.asal eser) 
Ma~ cebir (fstlkraz ve sigorta he. 
aaplan) 

Başlıca aaU, yerl: lkbal kltapevt 

l~ ı ~ 
87,50 alma komisyonunda kap• ~t 

usuliyle yapılacakbr. Mu~f ti'> 
~~ı; teminatı 2028 liradır. Teki~ fil"~ 
20 tuplan 28/9/936 pazartet• jıO' 
116 s trıı• 
200 !saat r.>n beşe kadar atına tıf• 

00 
misyununa verilmit olacıalı1 .. tt.... l ''284 ''1 ~· 

" 
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Kadıköylülere Müjde .. ••• . . . ·· ı . 15 EylQI 938 bu akşam 
ICCNBCŞ MUHiTTi N' i n =ii= 

·~ 8atat fabriku. aruiai dahilinde 7etiten otların bh ıenelit: 
~ mucibince 18 Eylll 938 cuma abü aat 14 de eald Sab. 
J. aakerl fabrlblar aatm alma t.mlqommda açık arttırma 

....... ktır • 

..._.__l her tla t.mlqoncla •• otlar mahallinde slriilebillr . 
... _._ W "110,, liradır. lat.arlilsln Uk temlnab olan "821,, 

1.!119111l ..,.... MalmidlrlUP. pbrarak o sin Ye ... tte komla 
Wuıwwlan. (llO) 

· Marmara incisinde 
·ı.~Saneı devriyesi kutıuıanacaktır. Bu 'fırsatı 

~ Karaciğer - Barsak - Mide ~ 
Tedavisi için 

• 
1sla11 llul Brlt~(Iİ)rcsi İlaııları TUZLA iÇMELERi 

Mevsiminden istifade ediniz 
...... metre murabbaına 5 lira değer biçilen Cihanıir yansın 

hrinde Havyar ıokaltnda 31 inci adad:ı yüzsüz 24 metre 64 santim 
"'-mıdakl ana allkadarları araamda aablmak üzere açık arttmna· 
ll koaalmuıtur. Şartnaceai levazım m'ıdürlüiünde görülür. İstekli-

15 Hazlran-161 inci Teşrin 
içme t1enlerinin oapurla1ı köprüden 

e. 25-7. 40 .a. 40 • 9. 05· tt • 13.15 ·us. 50 dlr. 
~8888888888888888888 

' 114 lmrafhık ilk teaaiaaı ••kbus ••1• mek&ubiJ&. beraber 21-
-136 pazartesi glnü aut 14 de daimi encümen•• &.lumnahdll'. 

(8.) (1018) 

Ciıui Milıttm oe talamin Maoaktd . s 'T,..--
~ &ta lira 30 kanat Hat tab•ia oluan Karaalaç m6eue
cla et aabt ıalonu ve itkembe mahal!ine yapbnlacak çenıel te
puarlıia konulmuıtur. Şartname.! lnazmı m6d6rlü1Gnde ıö-

• lttekli olanlar 12 lfralık ilk teminat makbm Yeya mektabiyle ölsüaü h4eli teminatı lriinalccua sini ..,. 
Lira lır. Lira Kr. 

21 - 9 - 936 ,._rteai ıGDU aaaı 14 ele daimi encümende 
lllllaıınalıdsr. (1012) 30000 Kilo 7950 00 598 25 28/ 9/938 pazar. lo,& 

s...ıik muhammen kirası 8 liraolua BulprluQ Çbaar altı '°' 
da 42 metre 98 santim murabMı sahumdald ana teeffm tarl-

en itibaren 937 aeneal mayııı toDUDA kNar kirap verilmek i9 
'- P&zarbla konulmuıtur. Şartnamesi leftmn mldGrlütGad• 1örü0 

~ · !-tekli olanlar 60 kurutluk ilk teminat makbuz veya mektubiyle 

Ae kanıma bir kah~ kqıfl almdrlrta 
KabızlıQı defeder 

soooo 
20000 

Nohut 40000 
Kuru Gdm 20000 
Kuru Fasulye 40000 

" 
9500 

,, 4000 
,, 4000 

" 
3800 

,, 4400 

teal 
.00 712 50 28/ 9/ 936 

" 
11,a 

00 300 00 28/9/938 " 14 
00 300 00 28/ 9/ 938 " 14.S 
00 270 00 28/9/938 .. 11 
00 330 00 1.8/ 9/ 938 .. 11 

~ 21 - 9 - 936 pautai ri•G Mat 14 ele dailld ....O•eaclo bu 
....... bdır. (8.) (1013) 

ffepalne 100 lira kıymet biçilen Unkapaaı llnuade ...... n~ 
'ilde Y etiltulmnba ıokaimcla Stll•Jlll&D Subqı mektebi ımkazı ıa· 
_,. ~ere açık arttmuya kosıul1D11ftar. Şartnamesi levamn mU
irltlflade ı&rülllr, latekll olanlar 750 kunıtlak ilk teminat mak-
11 •en mektubi1le beraber 21 - 1 - 938 puarteai slinti uat 14 de 

Yemeklerden birer aa&t monra almlraa 
ffAZTV111ZIJQI, mide ekfllllı ve yaDIDL 

ıanm giderir. AğmdaJd tatazllk ve ilca. 
kuyu izale eder. BOROS markalı amba. 
l&jm& dDdrat. Depoeu : lluon ve BottoD 
ecma depoW, Yenfpofi&De arkuı AffJ' ll:t . 
Bok. No. •T. Yukarıda cim ve miktarları ile tahmin bedelleri ve muvabt 

teminatlan yazılı olan alb kalem erzak hizalannda ıöıterilen slD 
ve saatlerde kapalı zarf uauliyle almacaldır. • 

n:mımm•D•1•.-==H
1111a-k•l•mms.I ~-.ı H• birinin prtnameai komla~onclaa laersGa parua verilir. 

Ferit Ramiz leteklilerill, 2490 aydı bmda 7udı Yeeikalarla t.Jdifi liaYI 
TUnel ı.tikW cacı. RllfUl P811 kapalı zarfı belli cün ve aaatlerden birer aaat eveline kadar Kuma 

01DI encümende ~~lıdır. · -· · (B.) (1017) =-. ... ı•Aıilpa•rtı~mllllllan_.Teml.~Wm.a:ıs.__.mı p ... cla bulunan komilroa L.--'---'·"--- vermeleri. (109& \). ..• . -.- ~ ..... 
EEI-
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den malGmatmıa var mı? 
Kont Luiji büsbütiin tatırdL Ar 

bk bu adanun miithit bir rakip ol
tluluna ıüpheei lralm•mıftı. En 
mGtbij ID'lan blllyordu. 

Etn.fma bakındı, •ida tarla
lar, aolda iae bJ&lıklar d111'UJ'or, 
arkaamclan denizia boiuk aealerl 
pliyorda. ileride aal tarfta hh 
çan kuleai:rl• birkaç balıkçı lmlU. 
beai 1&iinü1ordu. Buruı GraTe
lin kCSyü idi. Kendiaini ııkan ta-
u-iaind- , _ _.__, __ L • • ... 
mr.- - &unu1111a& ımnnı 

nrclı: 

- Sualinize cevap vermek he
alm içla çok aüçtiir, decli, çüaldl 
tlaerimde b81le bir mektup olma
dılı sibi, mncut olmr,an bir mek
labun içindekini de bilmek imkAn 
dahilinde delildir •• 
· -Ah, Maa1a ıa ltont, m. kar
ı• ıa.terdilim İJİ lralpllllfe bayle 
mi mukabele ediyonunua? •• Ben 
tize h•kilratten babaecli7orum, ıiz
ee beni aldatmala lralkıJonanps! 

Kont aararak balırdı: 
- Ne olacak, rammda bayle 

hir mektup olduiu doira- Soma? 
- lçbıcleldl.-ini hiliror 1D11SU• 

m7, diyorum? 
- ffa)'D', naaıl bilebWrim? •• 
-Anlatddı, llJ1-i7ecekainis. 

D•ık wı.;,.,. ... 7 .. O,ıe · 
.. ..,liJ.,iaa ... 

llcldetl dalcikadu dak'kaJra ar· 
... ıc.tı 

- Klmainiz m6ıfl? diye ba
tırdı. 

- lamiml evvelce ıordunuz, · 
ben de Kont d6 Marjaul olc:luiu
na MSyledlm, zannederim. Kim 
olduiuma ıelince, bu &Jl"I bir ıe1-
cllr ... Mektuba ıellnee, içinde Sen. 
yora Faaata tan.fmdan '-tkaman
dan Farnae, kendisine Yerilecek 
habee lra.tar Fraaaa ilzerine JÜ· 
tlmek ilnre ....... bulnlllll811 em
redilmektedir. 

Pottaeı aarararaln · 
-Soma? 
- Somur, ben bu mektubun 

Aleluanclr Farı- aitm•ini iate-
miJoraaL ' 

Kontı 

- lıtemi7or ••• m~nuz? d~dik· 
ten aoara tabaacamu Pardayana 
çnbwek telatlit etti. Fakat Şöval-
1• lla ....._ bqıamcla eadece 
omulanm lralcbnlddan aonra tek-
rar: 

- MektulMJ bana t.lim ediniz 1 
et.it. 

- S.dea bir tef alamıyacak
...... plim aiai ölclirmeclen ev• 
vel f111111 .a,lemek iaterclim ki., 

- Sade kalak kesilelim, ıizi din
llyonma. 

- lçincle •• olduitma bilmedi· 
iiaa meldahua pzılarmdu bah
aett;aial Eter aisdea korkum o1. 
1a7dı, mektubu Yerİr Ye alclıitm 
emri General Fameae ıifaben IÖJ· 
l•clim. • . . 

eh. Y olwı üaerincleki odaama çaka
rak, mBkemmel bir aurette hazır. 
lanmıt olu :rataia fan ,CSsle bak
tı. Bird• aklına bir çare ı•lerek 
....... çaio'dıı 

- iki eldi kazanmak iater mi
ıin? 

Bqmda pamuktan bir takke Ye 

a,.Jdarmda tahta lmnclaralar IJu. 
lunan ıanon hayretle aiderbai 
~tı. iki eldi 1 O, dört a7da bile bu 
kadar para kuaaamıyordu. Bh 
aenelik ücreti, Jemek, bir çift ço
rap ft bir çift tahta kundura da
hil olmak üsere otu lira idi. 

- iki ekil mü, cledinia 7 
- E•et. her biri alb liralık iki 

ekü, itte 1 Parclayan ba7le tayli. 
yerek cebinden ild ıümüt ekil çı· 
kanmttı. 

- Ne J&pma•ı iıtqonunm? .. 
- itin kalmaclı delil mi? Çiin-

kü lokantada ldmaeler al~iJo-
rum ••• 

- Y alma abınn ppılanm lr· 
tecefim. Batb itim yok! .. 

- Haydi, itini çabuk bitir de 
•• 11 •. 

Genç ıanon on dakika aoma 
Parclayanm kutumda bekliyor
du. 

- Şimdi, iki eJdiyü kazanm•k 
için ne it sörecelimi bana IBJI• 
7iniz ! dedi. 

- Nerede 7abyonun? 
- Ahırda, otların Dzerinde .. 
- Eğer bu ıeceyi, ıu pencer• 

t 
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Din yanındaki iakemlecle ıeçirir
... ıösterdiiim iki ekü,U alınm? 
Y alna burada abaha kadar bek
lemek belki c_anmı aıkar, onun i
çin aokaia bakarak eileninin. Sa
at kaçta oluna olsun, bir ı&vari
nin ıeçtilini ıörünen hemen beni 
uyandıracalwn ! Amiyenden ıelip 
Dulana tiden bir ıiiftri. .. 

- ADladun, biriaini bekliyor
IUDUS Ye bu adamın ıece haberi
niz olmadan ıeçmealni iatemiyor• 
aunml .. 

- Dostum, ana Gç ekli Yerece
iim, biri yorguıılulun, biri yaptı
im it Ye OçOnclllil de sekin için ... 

Canon yerlere bdaf efildik· 
ten aonra, pencerenin yamn.!alri 
aanclaly&Ja oturarak alnmı cama 
dayadı. 

- itte momenyor, vazifeme 
bqlaclım. Emin olunu kl 7ann 
aballa kadar ılzln haherhıfs ol· 
maclan bir tek ıllftri buradan- ı• 
çemiyecekdr. Sb UJ'UJUDU, uil
zadem; hen bekllyecellm. 

PardaJQ tabancaımı yatalı· 
nm 7UD1daki muaya ko7du el· 
bi1e1iyle uzanarak hemen uyudu. 

Köylü ... baha kadar UJUllllY .. 
rak aobtı ıl:ıetlemit ft aünet 
dofarken Şavalyeyi uyandırnut
tı. 

PardaJan Jataktan blkmea Ül 
ektl,O 'Nl'erek aorduı 

- Kbme ıeçmedl mi? 
- Ha11r, plim birbç aralta.. 



• 

HABER Miki Afrikada 
haydutlar peşinde 

---

Kadıköy Havagazı -
Şirketi abonelerine ilin 

Şirketimizin KadıköJiinde Muvakkithane caddesinde 83 
n1QD&r&daki Kadıköy ıubeainin 14 Eylül 1936 tarihinden iti-

baren .lakele caddesinde Kadıköy Kaymakamlığı karı111nda 

''Elektrik ve Gazevine,, nakledileceii ıayın müıterilerimize 

ilin olamır. DIREKTORLOK 

Türk Anonim Elektrik Şirketinin 
Anatlolıı Ciheti Abonelerine ilan; 

Fena havalar yaklaşıyor 
Bun~ içi~: Elbue ihtiyacD11Z1 EKSE 1 s y o 

ıundıden Galatacla ~ 

BUyUk Elbl•• ncaretllen•lnden Temin !Ediniz. 

En mahir makaıtarlar tarafmclan biçilmit ve en mükemmel kumqlarla 
mali itina ile dikilmit kadın, erkek ve çocuklara mahıua ELBlSE, P ARI> 
MUŞAMBA ve PALTOLARIN en zenı!n Çetitlerini bulacaksınız. 

Muşambalar'11 112 
lnailiz p 13 
biçimi J ardesüler 112 

!'::ı:ıe\ Pardesüleri 17 112 GawdİJ 
Paltolar 13112 

,. 

,, 

,, 

Çocuklar için zengin çeıitlerde P ARDESO ve MUŞ~_!.ALAR d• vardr.t". 

" 

" 

.. Şirketimizin Kadıköyünde Muvakkithane caddesinde 83 
numaradaki Kadıköy tubeainin 14 Eylül 1936 tarihinden iti
baren lıkele caddesinde Kadıköy Kaymakamlığı kartııında 

"'ELEKTRiK VE GAZ EViNE,, nakledileceii sayın müfteri-
lerimize ilin olunur. DIREKTORLUK 

'Iilrkiyenin ve bUtUn prkm en büyük elbise ticarethanesi olan Galatadaki E K S E L S. Y O R 
mamulltının nefaset ve mükemmtHyeti sayesinde mevcut dünya buhranına rağmCK satıp yilzcie 50.oiıbetlnde 

--- ---------- -- - ----~ --·-
- - -- --- - -
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- Peki! Şimdi bana ta Pariıtel cma müracaat etmeğe karar ver· 
iken .... etini itittilim pataları- di. Öndeki ıüvari bu aırada dolu 
ımclu bir parça ıtatiriniz, fakat dizrin ıidiy«du. Öğleye doiru 
bir tite iyi tarabı ela UDUtmaJUUZ! Kalenin kartııına ıeldiler. Adam 

. Şhal19 penıerenin JUUD .. 
bbvalbamı yaptı. Pikar iıimli ıar
.ona da bir barclall dolua prap 
Yerdi. Köylü aldıiı üç ekilden zi. 

; p.de bUna llM!!!lnun olmuftu. 

Saat aekize clotnı yolun atzm
tla bir aüTari belirtli. Bu, kendisi-

. Din beklecliii adamdı. Şövalye, 
ditiiDcliiii aibi adama stizel bir 
OJUD OJMm•fb. Fa111tanm ada
mı, ,Jaafif blı: •••tt. ilerli~ 
Pudayan GJD11D biraz uulrJapa.., 

. aım hB1edilden sonra, evvelce ha
mrlatbiı hayvanına atladı. Bu 
1efer ıCSriinmeden, oldukça bir a
ra ile adamı takibe bqladL 

Doalan, Sen Pol, Sentome ıe
çildi. Fauatamn adainı 10D tehri 
ıeceleyin ıeçmittL P_.yan bu 
müddet arfmcla ~iaini ıöater. 
memeie muvaffak oldu ise de er
tesi aabah, iatenıiıereJc kentlisini 
ıöaterdi. Çinldl adam doinı yo
lu bırakarak birdenbire Kale ta
rafına dönmÜftü. 

Şövalye, artık ne pahuına olur-
• olıun adama çabiaala karar 
Terdi. Biitün yolculuk eanumda 
mektuba nuikine bir surette al
mak çaNlini heJlaade yere aramq
•· Bu melı:taha almak her halde 
•sımdL Adama~ ilte-

. ~ ...... ~fllP.:..ı-- ... 

telui sol tarafmcla bırakarak, sa
hilin kenarındaki yoldan yıldırım 
aibi ;terliyordu • 

Parclayan: 
- Acaba elimden kaçıracak 

mıyım? diye homurdanslı. 
Artık Y&Taf yavq öndekine 

yaklqıyordu. Kont birdenbire du
rarak, tabancası elinde Pardaya
mn bulunduiu tarafa döndü Şö
valye derhal ıüratini ualttı ve bi
raz 80nr& alır bir JGriiJiitle mek· 
tubu ıötüren adama birkaç adnn 
kalaya kadar yaklqb, gülerek 
f&pkumı çıkardı. 

Adam, tatmıfh. Bu kadar neza· 
ket gCS.teren bir adamı kurtunla 
karfllamak her halde dotnı olmı
yacalm. He mde bu adam, taban
canr.ı aizmdan bet adım ötede ve 
mütemacHyen &ülüyordu. Bu bal 
ya Çok ceaur olduiuna veyahut de
liliiine alimetti. Fakat Pardavan 
hiç de deliye benzemiyordu. Bun· 
(&fi dütündükten sonra o da nezae 
ketle Pardayam ıellmladı. Fakat 
ha hareketi pyet ıoğuktu. Taban
casını elerindeki mahfazalardan 
birİIMt koyarak: 

- Möayö, benim ismim Kont 
dö Torkan, Laiji Kapello' dur. Si
zinld? dedi. 

-B-im iMDi• de Xoat Fraao 
..:. 

• 
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se, Jan dö Marjansi'dir. 
· Bu iki tah11 birbirlerine İlimle
rini söyledikten ıonra tekrar ıe
limlqarak, iki esk iarkadq gibi 
Gravelin yolunda ilerlemete bat
laddar. 

İtalyalı Kont, arbdatmı birkaç 
dakika tetkik ettikten 10nra, Şa
ya(yeıye: 

- Acaba nereden ıelmekte ol· 
duiunuzu öirenebilir miyim? di
ye ıordu. 

- Şüphesiz 1 Parbten ve bil-
hun Siteden geliyorum. Sen De
niz türbesinden ıeçtim 

Luiji Kapello bu tözleri itilin· 
ce, gayri ihtiyari titredi. Şövalye
ye dik dik bakarak bir itaret yap
tı. 

· Pardayan pJüyorduı 
- M&yö ıa Kont, verdijiniz İ· 

tarete cevap veraniyecefim. 
- Peki, öyleyse bana, nereye 

ıittitinizi tayler miıiniz? 

hemen cevap vermenis, bende ü
çüncü bir ıual daha aormak arzu
ıunu uyandırdı ... 

- lıtersenis bir dördüncüaünii 
de sorabilininis ! Y alna benim de 
sormama müsaade etmek tartile? 

-Hay,bay!Damartenclenberi 
niçin beni takip ediyorsunuz 7 

- Sen Denisdenberi deyiniz! 
- O,le olama, fakat neden ta· 

kip ediyonunm? Amiyende izimi 
kaybetmifken, ne için tekrar bal
maia uirqtmız? 

- Evveli, sizinle birlikte aeta
bat etmek için! 

- Famezin kararılhına ıittt
limi nasıl öirendinis? 

Pardayan ıayet sakin, cevap 
verdi: 

- Pek ull aenyor ! FauataJ• 
aöyleııirken iıittim ! 

X:ont Luiji alddaf&l'ak: 
- Ah, ah! diye bafuidıktaır 

sonra: 

- Sizin lifinekte olduiunqz - Buna da peki! dedi, bu ka• 
Dünkerk'e. Lhım olursa Dibıkerk- dar uinfmamzın yalnız benim1-
ten IODr&, fttandqnm olan •et- beraber seyahat etmek için old• 
bur General Alebandr Farnezin iuDu Msylemiıtiniz !.. Acab• batk& 
kanrılhma. ..bir sebep ~a var qu'/ 

Poatacı diijüimıeie batl•dı. - M&.,a lö Kont ıaıliaaade • 
Kendi•ini takip eden bu adam tlmeni .. ben de alze birkaç aual 
caba Fauata tarafından mıydı?... aoracatım? 
ÖJleyae ne için •erdili iprete c• - Baturun! .. 
Tap verememifti? .• Eler clelflae - 5eD)'OI'& Fa~ tanfmdad 
bu kadar mükemmel mal6mab n• Sen Denizde ıize ,anderihnit Y9 
reden almqtı? •• Aleksandr Flll'Bae Terilmeii 9'ft' 

- Möe1ö, tord.ulum mailer. leınıait olan .-ktal• ~--
--- • ı ---- .... 


