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ispanyada Faşistlerin muvaffakıyetleri 

da aınıak üzere suııstımalı 
ihtilalcilerin karargahı Madridin 63 

kilometre yakınına· nakledildi 
Madrit civarında toplanan 120 bin ihtilalci 
hükumet merkezine hücuma hazırlanı or 
Sevil,, 17 (A.A.) - General Fran. 

ko, ihtilalcilerin Malaga yakınında 
laiihim bir sevkUlceyş noktası olan 
llonda'yı işgal etmiş olduklarını bil. 

~' --.ır~ 
dirmektedir. Tayyareler, dün sabah 
ltondayı şiddetle bombardıman et. 

ibişler ve kışlaları tahrip eylemişler. · 
dir, 

lhtilllcllerin Antiquera'dan gel. 
lbekte olan bir kuvveti, öğleden sonra 
fehri işgal etmiştir. 

Albay Yarelanın kumandası al. 
tındaki ihtilalci kuvvetler Leoyu ,.e 
Cagnerayı işgal etmişlerdir. 

Dfğer taraftan General Molenin 
kumanda ettiğ asi kuvvetler de Guad. 
derramada Navas del Marqies mev. • 
kiine irişmişlerdir. 

Cenupla Toledo üzerinde yürü. 
inekte olan Albay Yagne kuvvetleri 
hükumet kun·etlerini inhizama uğrat. lhtiUi.lci kuvvetler San Sebastiyene girerlerken (kö§ede San Sebastiyene 

(Devamı 4 llnclltk) giren ih.tilcilciJe:in kumandanı albay Beor'leguy 1 ı ı 
.. . 

Sovyet gazeteleri şiddetle hücum edlyorıar: 

At~ya, ı\vrupada sulh 
için bir tehlikedir ! 

Bitler Nürem:bergde son nutkunu söylerke'IC. 

işçilerin 
şikayetleri 
iş Kanununun şümulü 

haricinde görüldü 
ŞlkAyet mevzuları lşçllerle patronlar 

arasında sulhen halledilecek 

(Yana Z ncide) 

BugDn ilk sayısı 
çıkan 

Bir mecmua 
Gazetemizi ıstl•na 

ederek 
Bir çok 

reflklerımıze 
isnatlarda 
bulunuyor 
Fakat Türk 
matbuatı bu 

tecavüzden masun 
'1ı.e ~ llÇflerln yaptıkları şikayetler 

!'ine bir takım fabrikatörlerin iş 

~ununun vecibelerinden kurtulmak 
~ amelenin ha.kkını yemekte olduk-

Tahkikatı idare eden iş dairesi mü- ve HABER gazetesi 
dUrlerlnden Halflk evveli şikayetçi iş- bu müdafaadan 

kanaati hasıl olmuş, bunun Ü7.Cri

.. ""1ıimfzde tahkikata başlanmı§tı. 
~ir aydır devam eden bu ta.hkika t 
~.Jıemen sona ermiştir. 

çileri dinlemiş, sonra iş verenlerle te- müstaAnidir 
mas etmiş ve daha sonra da fabrika
larda bu i~ilcre ait sicilleri tetkik et
miştir. 

Öğrendiğimize göre, bu tahkikatta 
l!JeDana 4 llndlde~ 

"btanbulun sesi,, adh on be§ günlük 

bir mecmuanın bugün çıkan ilk sayw 

.(Türkiye matbuatı) ba§hklı ve bu ne
(Devamı 4 lüacüde) .. -

Maznunlardan 26 büyük memur 
ve tüccar mahkemeye verildi 
içlerinde tanınmış şahsiyetler de 

bulunan maznunlann isimlerini 
yazıyoruz 

Bu çok mühim dava Dçüncü ceza 
mahkemesinde görülecek 

Bundan iki sene evvel büyük ta. 
kas suiistimalini yapmaktan su~lu 82 
Rişiden - murur zaman ve af ka. 
nunundan istifade ederek mahkemeye 

verilemiyecek1eri çıkarılarak - lüza.. 
mu muhakemelerine karar verilen 26 
suçlu dün vilAyet makamından cum. 

(DevamJ 4 üncüde) 

Çorapların çürüklüğü 
Fabrikatörlerin de içinden 
çıkamadığı bir muamma 

haline gelmiş 
Çoraplann çürüklüğü baklanda ya

pılan tikiyetler üzerine İktisat V eki
letinin bilhassa kadın çoraplannı stan
dardize etmek hususunda verdiği kati 
karar üzerine yapılan tetkikat ortaya 
hiç beklenmiyen hakikatler çıkarmııtır. 
Bu tetkikatla anlaplmıttır ki çorap ti
careti ve sanayii, akıl sır enniyen, biz
zat yapanın ve aatanın da içinden çı
kamadığı bir muamma haline gelmiş ve · 
ba yU.zden halk yıllarca aldanmıf, alda· 
t.Jmaatu. Alikadarlar. meydana GJba 
bu umulmadık dolambaçlı ihtikinn kal-
dınlmaaı için aüratle harekete karar 
vermitlerdir. 

Bir muharririmiz, halkı çok yakın
dan alAkadar eden bu iş hakkında ali
kadarlarla temas ederek ve vaziyeti ya
landan görerek bir tetkik yapmıştır. 

(Devamı 4 üncüde) 

Feci ve korkunç hırsızlık 

Mezarı açarak 
Cenazelerin altın dişlerini 

söküp satıyormuş 
Bu mezar soyucusu yakalandı, 
kaç mezar açtıQı tahkik ediliyor 

Zabıta memurları mezarları açıp 
ölülerin ağızlarındaki altın dişleri 

söken bir hırsızı yakalamışlardır. Bu 

vaka etraf :nda aldığımız malftmatı 
yazıyoruz: 

Pazartesi gilnü saat beşe doğra 

Üsküdarda Karacaahmet mezarlığın. 
da dolaşan mezarcı Mustafa ile Sa. 

Iih, yeni ölülerin gömüldüğü taraf da 
(Devamı 2 ncide) 

Çccukuaıroın matemi var ı ....... --............................................. ... 
Haberin gürbüz çocuk 

müsabakasında birinci gelen 
Küçük Cüneyd 
bu sabah öldü 

HABER'in ev
velki sene tertip 
ettiği gürbüz ço
cuk müsabakasın
da birinci gelen 
küçük Cüneyd, bu 
sabah peritonit -
ten ölmüştür. 

Cüneyd, kaptan 
ve armatör bay 

yeni doğan kardeşile çok mesut bir 
bayat yaşıyordu. Civar halkı, yukarı 

kattaki Keriman Halise nasıl "Güzel-
Jik kraliçesi,, diyorlarsa, ona da "Ço

cuk kralı,, diyerek latife ediyorlardı. 

Cüneyd, bundan k'ibirlenmiyordu. Çok 
iyi ahlaklı ve çalışkan bir yavrucuk
tu. Herhalde memlekete nafi bir va
tandaş olarak yetişecekti 

Zekinin oğluydu ve Fakat işte, zavallı yavrucak, bu me-
gfu.ellik kraliçesi sut aileyi büyük bir mateme boğarak, 

Ece Keriman Hali- bu sabah hayata gözlerini ebediyen 
sin oturduğu Fın- .. yummuştur. Onu kaybettiği için, kap. 
dıklı apa.rtmıanı- Cüned J tan Zeki ailesi kadar, HABER gazete-
nm bir katmda, annesile, babaaile ve si de keder ve matem içindedir. 



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

Şark misakı ve ittihadı islim 
TBrldyenin, tranm, frakın ve Af guüatanm lftlrakile yakında bir 

Şiark miaakı iımalanacaktır. Mabat, bu d8rt devletin birbirine uldır
.mantast, bitarafhiJ teabhlt etmesi " lhtUlflı hallerde hakeme müracaat 
etmesidir. Surlyenin ele bu rimre,e bepnd bir uzuv olarak ittirald 
menuubahs oluyor. J!telld ilerde dffet Atap devletleri de" misaka iltihak 
ederler. - Şark miala fftcri, ilk defa olarak Tevfik RUftü Aras tara
fmdu ortaya atılnq. 

Şimdi yap çok ilerlemit olan eski Osmanlı aiya.dlerinclen biri, bu 
huadisi okuJUDc:a. lwsuat bir mecllate: "İfte, bizim vaktile ittihadı 
iaUm dedifiml.s fey f,, Dedi. Pabt, insaflı adaımmf, fUDU da itiraf 
etti: "'Uik Türkiye Cumhuriyeti, hiWetçi Oamanb imparatorluğunun 
isteyip te yapamachğmı pek bafka bir yol takip ederek bapnyor. Hali· 
felilc kalcbnhnca, Türklerin Şarkta ltiban ualacak IWUDJfbk. • • Pabt 
yamlmıps. Bilüil kuvvetli ve milliyetçi bir Türkiye bUtUn Asya ve Af· 
rikada daha muteber, daha lmtlsale ll)'Ik sayıldı. En ehemmiyetliai, 
memleketimiz. Wklik sayesinde, Garp llemfnin dint huaumetinden kur
tulud. Uk önce, fimali prkim.W Sovyet dostluğu ile berklettirdik, 
sonra Balkan misakı sayesinde Avrupa topraldannda sağlamlattık. tn
pteresinden FranSUina kadar bUyiik devletler nezdindeJd yüksek mev
Jdln isi 'ghtereoü bldiseler her siln birbirini takip ediyor. Bunlan 
temin ettikten aomachr 1d, halifelilln bir tltrltl bqaramadıiz mUalilman 
memleketlerle miaak itini de hallediyoruz. tıte, Şark misakı, müalü
man milletlerin devletleri tarafından böyle bir anlapnadır: Din tauaubu 
De alaka• olmıyan. Garp medeniyeti brıısında cephe almıyan, urt ma· • 
nada auUı ma•unda bir anl•pna • Hem taı atılıyor, hem kurbap Urldl-
t&l: myorl.. HUaeyin Faruk TANUR 

Fransada frevcüer 
günden güne çoğalıyor 

Lil'de grevci işçilerle polis 
arasında çarpışma oldu 

IVl8 18 (A..\.) - La ftllll ui7lti 24000 ....... ilah• • ...,, 
mııhefea için mtlbtm .....,.,.. fılclbll'. Han •111 
Jld a1mp. PoUa .atan utudlmf- Parla 18 - Ahlu mmtakumdaki 
tir. amelelerden 2',000 1 grev 1lAD etm)f-

aMll'Cllle tpei fıdıil'lliuı amelell Jlr- tir. 
mi dlat uıtıik t.e• grevi Din et- Dlln gece Lll de polialerle gravciler 
11111t1r. Rmdm • .-. iN'* ı.e arumda bir çarpJ11D& olmuf ve netice 
......... ., .se ao Jdt1 tevkJf ediJmilth'. 

Feci ve korkunc htrsrzrtr< 

Mezarı açarak 
Cenazelerin altın dişlerini 

söküp satıyormuş 
Bu mezar •ovucu•u yakalandı, 
kaç mezar açtıQı tahkik edlllyor 

(BOf filralı ı llu:üf.J Mezaralar dotruea Usküdar mer. 
bir •damm etlllf kalktıtmı sörmtlt- kezine gidip glrdflfderfnl anlatınca 
lerdfr. zabit& ehemm(Tetle takibata batla. 

W mesarer hlru J&klqmea b• mıpır. 
adamm MIJiik bir JE•IJD• ile mezar 
bscbfını farketıaifler. 0 tusta dol- Bu arqtırmalar neticesinde me • 
n koşmqlarcbr. an a~am alnblılardan Mehmet 

Meur kup' adam ayü pabrtlL otla Huaa Burt eldda ieapit edile. 
Jarnaı lpttacıl'kuma11 :yere atıp d. ret ,.uJaa•lfbr· 
raıle uzaklaflllııtır. Duan Hurinin birkaç ıfl.a evvel 

Mezaralar kullu 1ere Yal'Dle& 
.-..de bir k•sma ile bir ldlrek balmq. .,. Wr mesardakl ili almadan ~ 
~ n meunn yan aplmlf oldaiu- alına dlf pbrttılı •• ba diflerden 
h ıörmtlflerdlr. birial borca• makabil kah•ed Jlma. 

Otuzdan fazla 
sabıkalı 

Bir hırsız 
yakalandı 

ya nrdiif anlaplmıf, altın dit lrah.. 
veddea ıert alıuufm. Dfier iki dL 
fla bir ka111mea)'& satılcbiı al1lea. 
mekteclir. 

Sahlkab ucak ıs ..-r ·~ 
llJlemekte l8e de sablta mahallen 
tetkikat JaPllÜ lln••• Jalaetıalf. 
tir. B11 tetkikat netfcmnde aplaa 
mnarlann adedi b, auette t.pit o. 
lanaeaktn. 

Kutup kaşifi 
Şarko öldü 
80 kltlıtk itim 

heretlnden 
bir iti kurtuldu 

Parla, 11 - Taaınmıı kAflller. 
d• •t11t lukdllaa rtyuetlıule Pv. 
lnnaJ& aamı1ıe ti.mal kutbuna ıL 
de. 1ılr Oha he7etl hlanda açıklarıL 
Ü •'-1 Ye 30 klşJllk laeyettea yaL 
aa Mr kiti kurtalm11flu. Cesetler 
dalplarla lzlanda sahillerine gelmek 
tedlr. Sarkoau ceHCll 4t bunlar ara. 

, .. ....... -........ 
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Hitlerln nutku Doğru mı§ 

Sovyetlerln şiddetli değil mi:.. 
ve ağır hücumları ıo ışt:en seçtik" 

ten sonra 
ile karşılanıyor blrwz.::::::-:~ 

Nuremberg kongresinde Alman dev-ı kamo anlaım•una va:ıdftlimza devletle- bfr M ~ difiillGp ~ 
Jet refslnin. IByledlfi müteaddit nutuk· rin yapacak1an toplantıJI da geciktir- fM aollt"S ,_,,.,.~la.,,,
larm blttıa. dünyada bıraktıjı akisler mede oldulundan Lokamo devletleri de hrN ~ bWe 4'aACI ~ ~ -
her memleketin noktai nuar Ye menfa- batta tnptere olmak bere memnuni- Mr .ı.alcta feofble ...,..,... 'f 
atlerine göre ayn ayn olmuıtur. yetsizliklerini izhar etmektedirler. ~. 

ScwJet matbuatı, Bitlerin nutkuna Buna mukabil ttalya memnun 1a- fWlcet' HGyriynift itleri de ,et~"' 
kartı •tet pilsldlnnektedlrler. Nurem- rUnmektedir. B~ 6Jfım.iınde., 811pile1* 
bere koncreai brar ve nutuklarmm Lo- 8 arut depoeu Uzerlnde me .. le a1Aus ~ _,,,.,.,,_,.,. !1'111 # 

KCÇCK 
HABERLER 
içeride: 

Moakovada çıCan bveatia pseteai. ğadir. Pakat. İ"8CIMft kendi ~ 
"Barut deposu üerinde meple,, bqlılJ 'ltğae aMclt1anM wyo ö1flme ~ 
altında neırettiği makalede bilhassa di- nen Mr txır'ltfl ~6 ıı----. .· .. ~ 
yor ki: 81 d4 gerıe ~ır. 

"Her aumdan ayn aes çıkan Nurem- fwltdı B~ bu aldkayt 
berg orkestrumda iki Clal1ı ses tefrik "'"'"'' Mee Utikbal Jı.akbtlda 

• Yapel&Y)'& kr&lmm ctotum 711 d&ıtımü edilebilir. Memleketin <--: Almanya· tlmUler tleriyor. 
mUnuebeWe Cumurreiai AtatUrk1e Yugoe. ,._... G6rllyonız ki, fi-rkst, ._. .ı...,en g 
lav D&llıt p,.. Pal arumda ~t doat&ne nm) dikkatini dahilde pek de cuip ol- -v -v• 
teJgratJar tellil edflınl§tfr. mıyan tablodan ve iate zorluldan çık- il 1&aJde 1aaDıln Bo~ rağbeffni 

• Ym IClıdlk67 -.ı..a u blrtDcl tepin. maundan çevirmek Ye muunm t.U- tV'MGk '9in f6f6bbüalertl6 bulun 
m ,..me konuJmcaktlr. Vapur ..ıerlıerlDID hada Almanyanm aavqa huır bulun- fGll geri kaımtyor. Boğa:: 1ıalktnO 
~ uıramamuı IGID eeld ı.uıea1n f'l'r 8Cltltleritlm oparU>rZer'le 
~ ka1dlrdaCllll .,. ,_1e1nın lron•daca dulunu ıöstermek suretile yabancı ~ ~- kadar ~r1-.-
lı ~ K&dlJrl7 '" Ba,darpap vapur. memleketleri korkutmak. ----:T-
ıan nlltlma 1HIP'=ktır. 'OllkUdar '*-iMi M. Bitler, tamamen etki parolaJJ yor. Hatta pıctklar da ('Gknan.ak 
Dl1lftlık lf'l'Wmelldltlr. teyid etm"ftir. 'Tereyalma delil. topa 1er birer~ 11m haUM kollll"l':-! 

• !Jdlat VeklleU "1bnt mekte1ıl mL lh yor. Ne yan1c 1d bu allZ yaptl,... 
d8l'llllDe Pl:oMllr' AU .._. tQID etmlftlr. tiyacımıs nrclır.,, il. Bitler, delice am ge'leta 'timi f6y'Ze bW tarafa ~ 

• ,...____ bel-- " rtlyalar serisine "mllletleıin ..nı.. ... ıtil-~ ._, .. 'N(Lefnln ç&z'l&fJum ,._ karcık riale vğrafmak kabilind6'1 
Jralda'llmw b•kJgnda 'Hl'dSl1 1carum tat. meal., "it saatinin ualtılnw11., cib1 fi-
blJdDe U Q!Wdlla ltlbuen '-l'a.nmıttzr. kirler Dbe etmif ve Alman milleti en ~ göateriyor. Bilmiyoru:ı:, 

• O'alftnl..,_ bet!ı oWı )'abucl dlJ salim mahrumiyetler içinde iken eko- lam Cllctkaaultk, halkın 1'flpMT 

meld.e1ıl propamJanm tetkik etmek" HL nomik Tefahtan bahaetmittir· n.aı btl7M711Uinden ml Ueri geU 
zam l6rllGna deltltlrmek bere Rekt.Or ee.. Nuremberade ildncl dlrt senelik p1ln Bt.ı Aiç aanmıymv. Bidm gUn §ir 
mlllD nllltal altmda 1ılr lroml.Q'Gll ~ tin de "Banmadığtna,, nıinü. 
+ "'*· ilAn edilmiftir. Dart senelik ifçl pJam 0 1uJlde 

• JlauU ~ aJddr••n mılr oa. olan bu plln, Almanya71 yabancı bam ' fir1c:ıstift M yapacağını 
rlM tatmadılD bna•m• tulbl lapaeU Jıals madde tabilyetinden '"laırtaracak,. t:ır.,. fmJtlına mı ~ Ba71'1'. 
wıtert t.lılte 'Mf•nnı•ırdlr. Bundan eoma Gabbela ve Ruenber- mm blJy'Ze teferruatı difilnebil--

• Din muıU mGdDrUlllllde u.." or. GISI .ıt~lan d4 taMte ~.........&: 
ta mektep IDOdlltert 1ılr SCUma ,.,.....,.. &in nutuklanndan ve onlamı nutukla· °"'*"'"" ı,aret aaymaıt ve ~1 
w - ...... --...... _,.._. IOO -- ---... nada bu kadar Deri pupıden bapetle 
---,_ - --· ~ belcZem6liyiz. ~ ıa.am ~. bahseden tneatla: H ...,._'""' 
• ~ asertnde tetldk ,..._ ile. "Kuclurmuı halk lmlrlerfnln b8tlln --~------aııun __ ~,,_ 

,. 8apuol,J& sttmlfUr. hiddet ve telıevvUrlerf Franm - Sov- Leh•st d -
• lç Ucaret umum mUdllrll Ktımtu AD.. yet yardım paktmm tl.ıerine çBktU.,, 1 an a 

karaya d&ımu,tur. 
Demektedir. t k'fl mua~OO:~~...:-= Gene So9yetlerin Prnda ıueteli de ev 1 er 

n. ~· de lttlrUDıt 1ılr ı.ı_~_·ır..._,...~. · '°-~-·yı .. e,_d ... em..,e.,Akt ... edi.·r"": ,....,...-""..._ ... ~-.:K;::,;:o~m= llnlsl lerle noı 
,....,. ... lııllpotaJ lıılıtJ- ----- - ·~ 
makta olu npurlar ur.etbidl ~ .... ne p bir m11taNl'U .,.11.a'rpsi eluüt. çareıı ' en er~ 
* • 'VlJaMd& top1anaD Mtnkeın ıtongrut_ çdaDıttn\ X.penila ftJWlr'lerl lllııııılilH' T....-; M (AA.) - Pella Z• 
... 'O'Dlvenltemls DllDID& lfUrak eden rad. Jacak bir akamete uğradılar.,. kon köyünde buı aol cenah mu&a•- MLI 

JQlojl doçenti Doktor ::aruııtenm ve Tevtlk 1npisce Deyli Tclp'af gaeztesl iae lerinin evlerinde taharriyat yap 
dDD flbrllDlse MnınDIJerdlr. cliJor ki: n bir mllrlt sra.Pll arkadaşla 

• Bu ll8Deld naaa JOl Pl'Ol!'UDDllD mL ••Alman diplomuial, çok bGJOk bir teftlflM Dl111D8Deat etmek 
blm Jmmmı Tlmge1l Yll&yeU daJılllnde 1L psikoloji hatam ya-·'--'-. Sebenıa.i• pollae tabanca ile a1t!f ~tır. 
pduall ... ft ~ tepB etmMtldir0 I' _ _. - H .. , ... ....a-~ 

• • .,. ., r= ,a.a ~ ,...._ •Jfl a1r1 ken8er1ne hGcam ..._ P•-~· öbQlf Ye 

o-. n.9_.. 1ı1r Mı.t lftmllllr. &J9t hileceli mlDet1erl brbtmektaa ~ .,_ Rntte JU&)aaJDlflır. PoU. 
bir '-••• 1ıma1ma -..aJrtır. mncut ittifaklara kunet .. esmektedir.. b"l• tblllt ft •ltM&Ylııll•nha 

• Ut ltladlr QID•"•'- ..-.,.U düllla.. Buna mukabll :aoaMa pba Trlba- fllll ......... . 
de1El secm-~ tetkik edea 8dddJ9 na ıueteli de bu~ t11ıe 1ü- O. ... k•W talarlkltp 
Veldll Refik .._., t7m111111'! JıllfettJf ldf 
Kam Dlrllde ---~ lltmlfUr. ıedlyor: .......... 

• "l'IDlnt Odur. nftlce IO Jdlo11* cıL "0~11 imparatorluk (,al At.,._ =======::::::====:::;; 
mmı ,..... s&dlll ,.._ caftl1arr. ya) tallhatını tac11 ....... buma u. snm ~ aı1m1ny11m 4 
ma "1••+"' teaım.1J7anll aw u JdJo ya pyeleriDI mmtarak aillhJanam .,._; ..,cıt dria*.,. 
oamuma dlbaldl _.... brar Wl'lldflb'· tla alu:lllGe •nutlnce ._,__._ w. ....... _.. 

• 111"* - ........,_n nlıı..._ ta. _,.,,_ ..-
mldlle ..... nnı.. ._,, n••· o1aiat hale pim Amıpa ~ ~Kiel abd 

........ Dtıb mlldlrtl K&ıam tmflln dotru pıopapndamm yaymakta .. Mierletl teftlt etmlt olan 
Aüara ~ lublll ......,._ta. Scwyet1er Birlilinln mmsAm telllllata JwlllJ• kae'"ıl Marep1 v~ 
1la .. lla& tlserine yapmala mecbur o1m••· A" kedere bir matak .x-u-tJ 

• ..,_. me"9lıl • eJllJd9 AalraNJa ord ba A a..a. bir ....t... _,. .. ı--
"eııatl ı ı tir. man uau. ta nupa ~ ~ ld: • *"* ..,.....Del ,._... 1ıa JIU9I' ilke defil, ~ tıehlikealDe lııull "- Rasp spa bir olıunluk ve 
sllll ~. ilk MCldi tefkll etmektedir.,. lmtlbam Pt;lrdinlz ve SOIJaliat 

• Ttld '1'Qrk - TQIOlla• UCaNt anıq.. Joumale d'ttaUa pnteel de p ... - .._. npıı attdafaa edece 
m•nm JaPdm&a için 7lkmda Tupeta•. tarlan yazıyor: 
1adla 1111' - -•--ktsr. ıa.terdlnk. -- .......... ••x. Bitler, kapamı nutkmıda kon· 

• GIJm malama.ta sen. ltaıJU 1ıabk ... bal\lnan Kwlorclu .... .. ~ 
ftpadaa ...........- 1ıl1* almak a... srede bllttln dünyayı boltmk tehlike· ne IW"I da l8yltmek isterim ki. 
plmektecllrter. sine kartı teyaldnua daqt eden diler dan1annın emlrlerfnl ~ 
Dı•arda: hatiplerin fikirlerini hillba etmiıtlr.,, ıemebizin ve mupuıaa nuan .............. 

Alman harp ..... ,11 te almabmn kat'iyet ve bDgi De ba 
• Jalletl• Cem!J9tl toplaDtmaada Babe. Moakovada r.ıkan Ptavda -9!eteai 

..... Doktor K&rten, auı.ıı n Ru Na. ~ ·- ımflarchr. BUtUıı mert sınıflar 
llbu teıu11 ede~. Ba'8f delegeleri top. Alman harp sanayB hakkmda da ıu ma- ve tam bir latiAnl ile hareket e~ 
ıutıya girince ltalfUI delegelert toplantıyı lilmatı vermektedir: lerclir. Bk her an haksısbklan karw-.> 
terbılMaldmllr. 111935 de Almanyada mevcut aillh mıya amade bulunuyorus. .:Mt: 

• Lokanıo lranterauma lftlrakt kabul fabrikaalrmm adetleri ıunlarchr: --'- ,,.... 
ldlla naı,a. clıaba ew.ı bul alJUI bambk. Biz daima ıulla taraf~ oldu-
lar 7&pdmıamı mu1a latemJftir. 60 tayyare fabrilcau, 45 otomobili bundan beyle ~ CSyle ~ğız. ~ 

•Alman propepod& nazın Gm>bela tay. tank fabriwı. 70 ~li ıas fabrika- ki bbfm kanutbnis beterfyete 11eıJr 
1&re ne p-.. ıano AtlDl.Ja psecektir. Se. ır, 80 top ve diğer aillhlar inıa1 eden melr lmkinlanm ancak sulhun ve~ 
,ab&UD rMml bir mahiyeti olm&drll .u,ıeo. fabrika, l 5 deniz harp vasıtalan fab- merk .. lııdedir. 
mekt.edlr. rikasr, 70 diler harp at1tblan ,. Memleketimiz geni1tir ye orada,.,. 
..:ıc_ ~ =:.ı.v:.=:~': fabrikalar ki yekQOnu 340 fabrika. pek çok itler vardır. Durmadan ~ ........... :M~..... Bu 340 fabrikada 800 bla amelt ça- . "..-llM - --- 1oru ve muslihane IOayal meuı '4!"'~ 

• A.Unada ı.tanbuldan giden mllbadll bir lıımaktadır. Bu miktar harpten evvel sindeki her muvaffakiyctlmis b~pııP.""" :• 
Rum a11-= 11 )'llmdald oluJlan Guı Ahnatl ~rp aanv*.de ça1ıpn ameıe. 
&Ddrl "kendi rubu tıe koa11ftuewıuı .. iddia nin miktanndan 15 mlali fuladır. 1ne lnclln1mlf bir darbedir. ita ~-...!J:.!. 
etmektedk ler buma anlıyorlar ve bUe harp ~~ • ...m.,. it bakaat• 11a .. mOdafaa Almanyada but8n 1933 senesine na• lıJorlar. l1te bunun içindir ki dalla 
.-- 80 _.JIDD .-. mı~ llrMtl&mlf- zaran harp sillhlan on miaU fuJa imal 1 L.--·-
tır. edilmektedir. Harp aanayiinln lhtfya- ça lflDIY& mecuw-.., 

• !Dıms tanare kuY'letlerlne memup er olan ham madde ithal etmek zarureti Daha cezri bereket 
bir tayyan apca oarııen* cmtmQf ve Uç Almanyanm bUtUb altın etolnmu bftir. 
klfl • GlmU,tOr. mittir• 

hpanyadakl badLlelerln vahamet keab 1932 d 1935 _,_,. kadaT ı.-
etmMl tısei'lae hpaa)'Ol paran tekıv dllt-j en ,. ....... .-
mele bqlamıttJr. tkJ aydan az blr mltddet madde ithalitı iki milli uttı. Bms-
ICIDde P .. ta Jaımetıulıı Qçt. bıtrlD1 ka1tP buı clna ham maddelerin ithali 
.... fulachr. lluelt Dikel it11'3ltı 5, """' 

Almanyada mGfrft nuilerln 
Ruayaya kartı daha cezri harelret 
lf latemelerllle mukabil mutedil 
rin bunlan itidale sevketmif o14 
da blldldlmektedlr. 
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Muharip 
lctaımadı{lından 

harp bitti ı 
~: Fraaaızcada bir darbı mesel var. 

~ a'achna faute de 

Yani: 
'ıq~uharip kalmadıfmdan harp 

Yananlstanın işleri de buna ben. 
:-ıYor mu7 Bütün fırka liderleri kı. 
.. _!ah zaman içinde öldü ve fırka mü. 
~elesi bitti: 
"it Venizelos, KondilLc;, Çaldaris De. 
-.._da, Kundoryotls. .. Şttndi de Zat. 

'-.Bir takım yüksek zabitler de ca. 

~Geçen sene, Yunanistanın mukad. 
itıt tı mevzuu bahsolunca, bu yarım 
iL.._ ne siyasi akla gelirdi. Halbuki 
~eli, rejim de değişmiş, krallık ve 
~ gelmiştir; fırka reislerine lü. 
~ kalm:ımıştır. Sanki bir görün. 
\: il el, - ne olar ne olmaz, ilerd~ 
...__arbede çıkarmas·nlar diye, - bu 
~n şahsiyetlerin hayatına son ÇPk 
-,ur. 

l>ofrasu, faşizmin talii var/ 

• • • 
fit lsuen, Yananlstandaki fırkalar, 
~memleketlerde olduğu kadar 
in iplere göre teşekkül etmiş de. 
....._ t1L Daha ziyade, siyasetle uğraşan 
~lllann liderler etrafında zümre. 
,..esiydi. 

~ Btri hiik6met başına geçince btittın 
~olarda değişiklik yapar, adam. 
M... ı ite yerleştirirdi; muhalifler a. 
"""''- kalrrdı ... Çaldaris bir şeye be. 

:: dedi m~ Venizelos mutlaka kara 
ti • cephe alrrdı. Onun için, cumba. 
~etçi fırkanın kralcı olduğu da gö. 
"'11ttoş ahnldendl. Şimdi, işte me. 
~ e kökünden ha]]ediliyor: Muharip 
Ct 1ıtıadığmdan harp bitti ..• Evet, eld. 

il faşizmin tıtllf var! 

rYl-NOl 

blAn~osu 
h.8?ıı gtlnler r.arfında, Asyanm p.r
~ Kore yanm adasını tayfunlar 
~ etmi§tir. Buna dair evvelce de 

lara müteferrik maliimat ve-
~ştl. Bu Sefer toplu ve l !!"'l olarak 
-~gQJuz billnço, f acianm dehşetini 

;:vor. • 
~lenıerin sayısı 1516 kişiye çıkıyor. 
~ Ulldan başka, yaralananların mik
~183, kaybolanlann ise 769 dur. 
"'- ev yıkılmqtır. Evlerin 4391 i su 
"1- tarafmdan IJtlrllklenıniş, 4225 i su
~ laratmdan örttllmllşttlr. 462 ba
~ gemisi batmıştır. Maamafih, 
~~un şiddeti azalmakta, sular da 
~~ektedir. Telefon ve telgraf teSi-

Yenlden faaliyete başlamıştır. 
'-......... (Domei) 

ltozveltln intihabı 
kazanması çok 
mubtemeldlr 

l;... lluzvettin intihabatı kaz:anacağı 
~tle tahmin ediliyor. ÇUnkU, cum 
'1'1et partlain.in sol kısmını teşkil 
SJe Tarakki perver cumhuri-
1. r, bu partiyi katiyen terketme
~ Ruzvelt partiııinin temayüllerini 
-.....-:.. etmeğe karar vermişlerdir. Ma
~· demokrat parti içinde müsta-
h.a~lardır. Pek yakında, Şika
" hıtihaba.tm Ruzvelt lehine olma
~öz 6nllııde tutarak bir program 

Y&caklardır. 

'-.. (United Press) 

t Meşhur bir 
~S'atrocunun UIDmU 
~ ~· tiyatrosunun müessisi Niki 
lt.... ~ ev, 59 yaşında olduğu halde. 
·~arkta öhnUştUr. 

Sigorta 
dolandırıcıhğı 

Sahte varisler 
bulunarak da para 

çekllmlş 
Büyük sigorta dolandırıcılığı işlıı. 

de yeni yeni safhalar meydana çıka. 
rılmı~tlr. Beyoflu emn:yet memur. 
luğunca yapılan tahkikat neticesinde 
bu işi yapan şebekenin yalnız dirileri 
ölü göstermekle kalmayıp bilavari:ı 
öltnlere de sahte varisler tedarik et. 
tiği ve bu suretle f'igortalardan mü, 
him para ~ektiği de anlaşılmıştır. 

Beyoğlu emniyet memurluğu şim. 
dl yedi mühim do.cıya üzerinde meşgul 
olmaktadır. Bu doı:ıyalarda isimleri 
geçenler, Ermeni tehcirinde bilava. 
ris ölenler ekseriyette olmak üzere, 
Ekmekciyan, çarşıda Kavaf Recep, 
Kıyıcıyan, mühtedi Hasan Sabri. A.. 
gop Yazrcı::an, Vartukyan ve Ağa. 
behyandır. 

Bunlara alt dosyalar Parlsten 
beklenen kağıtlar geiince tekemmül 
edecektir. 

Bundan evvel adliyeye dört dos. 
ya ile verilmiş olanlar dün altıncı is. 
tintak hakimi tarafından dinlenmiş.. 
tir. Millf Reassürans istihbarat mil. 
dürü Aziz Göknil ile Ziya Şahit ve 
şemsettin Nuri, karmı, Şetif, mimar 
Hayrettin mahallesi ikinci muhtarı 

Tahsin, Şevket, Onnik Iplikclyan. dok 
tor Asaf, doktor Hancıya:. Amanoolf. 
dls, ve polis Mustafa da maznun sı. 
fatiyle dinlenmltıtir. 

Esnaf 
cemiyetlerinde 
Yapılan teltlşlerln 

nettcesl 
. i~Aa ~-

makamı tarafından verilen bir emirle 
müşterek esnaf cemiyetleri hesaplan
na el koyan müfettişler bu husustaki 
teftişlerini bitirmişlerdir. Müfettişler 

yapılan ihbann mahiyetine göre bü
tün cemiyetlerin heııaplarmı tetkik et
meden evvel bilhassa garsonlar ve ter 
ziler cemiyetleri hesaplan üzerinde 
durmuşlardır. Tetkikler bu iki cemi
yetin hesaplarmda hiçbir yolsuzluk 
olmadığını göstermiştir. 

Tetkikata ait rapor vekilete veril
miş ve bunun Uzerine diğer cemiyetle
rin hesaplarının tetkikine IUzum gö
rülmemiştir. 

Müşterek büronun 932 ve 933 sene

HABER - Akşam posıasr 

Bütün Ermeni va
kıfları Evkafa geçti 
Ermeni Patrikhanesine merbut klllseler

dekl papas ve mUstabdemlerlo 
maaşlarını Evkaf verecek 

Evkaf umum müdürlüğilnc.e Erme- koymuştur. 

ni katolik kilisesi vakıflarının mesul Baş papas Boğoz Kireçyanm da lş
bir mütevellisi bulunmadığı haber alı- tirakile teşekkül eden bir heyet va
narak vakıflar kanunu mucibince pat- kıflann vaziyetini tesbite başlamıştır. 
rikhanenin bütün vakıflarına el ko- Bundan sonra baş papaz da dahil ol
nulması Beyoğlu vakıflar müdürlüğü- duğu halde Ermeni patrikhanesinin 
ne bildirilmiş ve b:r heyet katolik pat- bütün papaz, zangoç, ve mlistahdemle
rikhanesine giderek bu patrikhaneye rinin maaşları Evkaf tarafından veri
merbut sekiz kilise ve vakıflarına el leccktir. 

lnglıtere ile 
ticaretimiz 
gen işliyor 

Yeni Türk - İngiliz ticaret anlaş
ması iki memleket ticareti arasında 
büyük bir hareket uyandırmıştır. Bu 
hususta hazırlanan talimatnaem he
nUz bildirilmemekle beraber tacirler 
mUtekabilen bağlantılar yapmakta
dırlar. 

lngilterenin bizden 'istediği en ziya
de buğday, kepek, tiftik, kuş yemi, 
hububa.t gibi maddelerdir. 

Tacirlerimlz de lngiltereye demir 
mamulatı, pamuk, mensucat, kimye
vi madde, tıbbt mUstahzarat Uzerine 
siparişler vermektedirler. 

iktisat ve Maliye 
Veklllerl Kozluda 

Evvelki gün şehrimizden Kara. 
deniz ve şark vilayetleri seyahatine 
çıkmış olan iktisat ve Maliye vekille. 
ri Iran sefiriyle birlikte dtln sabah 
Zonguldağa varmışlardır. 

DUn TUrk antrasit fabrik~ı ge. 
.u-. .. ....... ...... ...taJua.i 
tetkik olunmuştur. Heyet bu sabah 
da Kozluya hareket etmiştir. 

Elek trlk şirketi 
hesaplarının tetkiki 

Nafia vekiletinin gösterdiği lüzum 
Uzerine şehrimize gelen Nafia heyeti 
teftişiye reisi Şef iğin reisliği altında
ki sekiz kişilik heyet elektrik şirketi 
hesaplarını tetkike b3.§lamıştır. Heye
tin tetkikatmm 15 glinden evvel bit
mesine imkln görülmemektedir. 
Aynı heyet satın alınmasına karar 

verilmiş olan Kadıköy su şirketi he
saplarını tetkik edecektir. 

Yedi sinema 
yıldszı 

Bu kış lstanbula 
gelecek 

.Kat'iyetle söyleradiğine göre bu 
sene, tanınmış sinema artistlerinden 
yedisi şehrimize gelecektir. 

Başta meşhur sinema yıldızı 

Birigitaaol mi id. cmföyp cmföyp P:> 
tist Jorj, Milton, Polonyalı maruf te. 
nör Jı..n Kipura ve karısı Marta Eg. 
gert, Fransızların meşhur sahne yıl. 
dızı Mistenget, lvan Petroviç ve Fran. ı 
sız sinema artisti Florel şehrimize ge 
leceklerdir. 

Şehirler arası 
telefonunda ıslahat 

Şehrimizde Ankara • lstanbul te. 
lefonuna konulan karanportör'lerı 

tetkik eden heyet bu akşam Ankara. ı 
ya giderek tetkiklerine orada devam 
edecektir. Bu yeni aletler sayesinde 
Ankara ile İstanbul arasında sekiz 
mükaleme bir4en yapılabilecektir. 

Şehrimizde beynelmilel konuşma. 
lar için bir salon hazırlanmaktadır. 
Ba salondan Anapa ft Aınerllraya 

yeni mükaleme servisi kurulmakta. 
dır. 

Nnşlt tlakkının 
babası vefat etti 
Kütahya saylavı eski gazeteci ar. 

kadaşlarımızdan Naşit Hakkı Uluğun 

babası mütekait alay katibi Hakkı U. 
luğ vefat etmiştir. Merhumun cena. 
zesi dün evinden kaldırılarak Sahra. 
yı Cediddeki aile kabristanına gö. 
mülmilştUr. 

si bütçesi olan 102,000 lira üzerinde -------------

Merhum Hakkı Uluğ çok halt\k 
ve değerli bir zat Hli. Cenabı haktan 
merhuma mağfiret diler ve arkadaşı. 
mıza taziyetlerimizi beyan ederiz. 

yapılan bazı yolsuz ve yersiz sarfiya
ta ve suiistimallere ait hesapla müfet 
tişler meşgul olmamışlardır. Bu hu
sustaki tetkikler daha evvel bir yan
dan mUşterck cemiyetlerin merkez he
yeti, diğer taraftan lktmat vekaleti 
müfettişleri tarafından tetkik edilmiş 
ve yolsuzluk tesbit edilerek neticesi 
lktısat vek!letine bildirilmiştir. 

Şimdilik ortadan kaybolan 102 bin 
liraya dair lıthkikat bu safhadadır. 

Kazanç kanunu 
Ticaret odası kazanç kanununda 

isimleri geçmiyen muhtelif meslek 
ve sanatlar 'için yaptığı kuanç vergi
si kıyaslannı bir kitap halinde topla
yıp tabettinneğe karar vermiştir. Bu 
kitapla aynı zamanda memleketimiz
deki sanat ve mesleklerin tenevvüü de 
görUlebilecektir. 

alo 

PZBŞEJIBZ 

EYLÜL - 1936 
lllcrl: ISM ~p: 1 

BafraJp kandW 

,__ 4,19 12,09 1~,39 18,17 19,00 4,C 
t~ 10,02 5,52, 9,22 12,00 1,32 9,4 

GEÇEN SL'VE BUGCN NE OLDU ~ 

DttnkU güreşlerin hepslnJ kazandık. 
Kuaollnl nutkunda., eğer lte4yaya zecri 

tedbir tatbik edilirse A vrupanm tehlikeye gt. 
receğtnl söylemiştir. 

Şehrimizde flç 
zelzele oldu 

EV\'elki gece şehrimizde biri şid. 
detli ve bu şiddetliden nvel ve son. 
ra da iki hafif olmak üzere üç zel. 
zele olmuştur. Zelzeleler saat on bu. 
çoğa doğru olmuştur. 

Kayboıan molUr 
bulundu 

Gemlikten, Kartala gitmek üze. 
re hareket eden Rıza kaptanın idare. 
sindeki Muzaffer motörünün kaybol. 
doğu ve havaların fena gitmesinden 
motörUn akibetinden korkulduğu ya. 
zılmıştı. 

B~gün alınan bir habere göre mo. 
tör Gemlikten çıktıktan sonra ha,·a. 
nın sertleştiğini görerek lmrali ada. 
sına iltica etmiş ve dün tekrar yola 
ç·karak Kartala gelmiştir. 

~ ~ Rusyada büyUk bir şöhret 
~, ktan sonra, Parise gelmişti.! N k •• e ı e e e 
~~ilkdefa27eyldll920deFe- an or sevgı ınızı 
~:ı~•n:k-:ı;~:çıı;:;:; T~·-~. ".-'-~ .......... ,..u._ oıa.yucumuza: 

unutunuz! 
~ IOnra 'Ya_rasa .. ile diger tı~t- Se.~§~gınız gencın ıazden tama~~n bı~tığı anla§ılıyor. 
~ ~J§b. bırkaç sene de, bugun Kendısını ne kadar ıeveneniz sevınız, sız onun üzerine 
~ .. 11laake,, adını taşıyan Fontaine dU§tükçe o sizden o nisbctte soğuyacaktır. 
-~bulunmuştu. Sizin için en iyi.çare, artık bu genci unutma(~atıı-

(Comoedia) maldır. ~ 

Mektuplannı hiç düşünmeden iade ediniz. Sizi sev
miyen ve artık sizinle alakası olmasmı isterniyen bir 
adamın mektuplarını saklamakla ne kazanırsınız. 

Daha çok gençsiniz. Tam unutacak ve tekrar sevecek 
bir çağda bulunuyorsunuz. Biraz: kendinizi sıkınız. Ba
kınız nankör sevgilinizi nasıl unutacaklmu. 

MMlllHltl•l,_l......_MM llt•UW 

zaımns 
Kemal /ren, Kurunun b~ makale

sinde, Zaimisin karakterini §öyle çizi
yor: 

Tabiaten çok halim ve selim olan 
Zaimis, Yunanistanda başlı başına bir 
iş yapmış olmamakla beraber, çok 
buhranlı devrelerde mevkii iktidarı 
kabul etmekle vatanına büyük hizmet 
terde bulunmuş ve Yunanistanı parti 
menfaatlerinin meydana getireceği 
muhtemel bliyilk fenalıklardan kur
tarmağa muvaffak olmuştur. 

~ 

Beş seneDftk 
teırcüme pDalflln 

M. Zekeriya, "Tan,, gazetesinin b~ 
makalesinde y<JZ'tyor: 

Geçen gün, dil kurultayına gelen 
Rus ilimlerile konuşuyorduk. 

Türkiye ile Sovyetler arasında kül
tür mUnasebetleri tesis etriıek arzusu
nu gösterdiler. Bu maksatla bir mec
mua çıkarmayı dü~ündüklerini söyle
diler. Alimlerimizden ve münevvcrle
rimizdeb yardım istediler. 

Bu münasebetle bizlere telifveter
cüme eserler hakkında yaptıkları tet
kiklerin neticesini bildirdiler. 

- Sizde, dediler, kitap çıkmıyor de
ğil, fakat sistemsiz ve metotsuz bir 
neşriyat var. Kitap neşri müellif ve 
mütercimlerin şahsi arzu hevesJer'ne 
bırakılmış. Tam ihtiyaç nedir, bu ih
tiyaca cevap verecek eserler hangile
ridir? Bunlar seçilip metodik bir şe
kilde telif ve tercüme edilse daha çok 
randıman alırsınız. 

Rus ilimleri bilhassa tercüme eser
ler Uzerine dikkatimizi çektiler. Fena 
bir tercüme yalnız eseri bozmakla kal
maz, Jkuyana kitabın vermek istediği 
kanaatin tama.men zıddı bir kanaat 
telkin edebilir. 

Sovyetlerde olduğu gibi, bütiin mü
tefekkirler neşriyat ve tercüme işleri 
etrafında organi7.e edilebilirler. Bun
Jar hWdbnethı vereceji athsisat ve di
rektifle bir teşekkülle bağlanırlar. A
ralarmda ihtisaslarına göre bir vazife 
taksimi yapılır. Bu heyet fikir, edebi
yat ve sanat sahasındaki ihtiyaı:ları
mızı tesbit eder. Bu ihtiyaca göre, 
ilk önce dilimi7.e çevrilmesini zaruri 
gördüğü eserleri tayin eder. Bu eser
ler ihtisasl11rma göre bu teşekküle da
hil ~a dağıtılır. Her azanın muay
yen mtiddette muayyen bir eser tercü
me etmesi şart konur. Tercüme edilen 
eserler ayrı bir kontrole tabi tutulur. 
Bu suretle senede hiç olmazsa 100 
eser neşri mümkündür. 

On yıl önce bu iee baslamış bulun
sa idik ş'mdi elim.izde 1000 eser bu
lunmuş olacaktı. 

Bu iş çok bir para i!)i de değildir. 
Maarif vekaletinin koyacağı 100 bin 
liralık mütedavil bir sermaye bu işı 
görmeye kafidir. İki sene ·sonra çıkan 
kitapların getireceği varidat bu İf:fin 
masrafını kapamaya kili gelir. 

• • • 
Bu mcvzua dair, bizde ooktilc "be§ 

senelik tcrcilme püinı,. diye bir ayzı 
ya..--mtfttk. Tercünıe io!inin cidden bir 

htila yola girmesi Uizımdır. Ortaya o 
derece kötü tercüme eserler Ç1h"mt<:fır 
ki, halk da: "Aman, tercüme mi ok"Un

maz!,, diyc
0

bir ::ihn'uct bile hCJS'!l ol
mU§tur. Rus alimlerin-in ve M. Zckeri
yanın fikri, bizim de, ötedcnbcri tıe 

hCiUi tanu:ımile fikrimizdir. Nasıl bef 
senelik sanayi pUinı yapılıyorsa aum 
suretle be~ senelik tercüme pliinı ela 
yapılmalıdır. 

(Hat - Sür) 

lstanbul 7 inci icra memurluğundan: 
Kira bedelinden dolayı mahpus olup 

satılmasına karar vedlcn karyo!a san
dalye ve sair ev e~yası 22- 9 - 936 
gününe gelen salı saat 12 den 13 e 
kadar Gedikpaşada Müsellim sokağın
da 11 No. hanenin önünde hazır bulu
nacak memur tarafından birinci arttrr
ma suretile satılacağı ilan olunur. 

ZAYi - Fen fakültesine ait 1369 
numaralı hüviyet varakamı zayi et
tim. Yenisinı alacağımdan eskis:nı. 

hilkm.U yoktur. 



' === 

an ya • 
ıs yanı 

\ 

( .ı .. aş tarafı 1 incide) ma birinci derecede mühim vazifeler 
tıktnn sonra Tolcdo yolu üzerinde tevdi etmiştir ve bu bilhassa Avrnpa. 
kfı.in Torijosa yaklaşmıştır. yı her nevi istilalara karşı himaye et. 

lhtilfllcilerin tayyareleri, dün ye. mek lazım geldiği vakit tecelli etmiş. 
niden Madridi ve Ciudad Real ve To. tir. Bu vazife bugün de komünistliğin 
ledoyu bombardıman etmişlerdir. dünyayı esarete sürüklemek teşebbü. 

lhtilalciler, Tala\'era cephesind~ sü karşısında tezahür etmiştir. MilJe. 
milislerin bir ku,·vctini püskürtmüş. tiniz ve şefiniz şarkta nöbet bekliyor. 
!er ve onlara ı;;o telefat verdirmişler. Biz de bunu garpta yapmak istiyoruz. 
dir. Bizim vazifemiz Anupanın atisi ba. 

Öğrenildiğine göre, General Mo. kımrndan sizin şarktaki "azif cnizden 
lanın kul·ntleri pek yakında l\ladrid daha az mühim değildir . ., 
üzerine yürüyecektir. Anarflstlerln bir kararı 

Ilendaye, 16 (A.A.) - Madrid. 
deki anarşist .sendika, Largo Kahel. 
lero hüldlmetine müzaheret etmeme. 

HABER- M::şam posfasr 17 EYL'OL - 1936 

Fransada Çürük çoraplar 
Kral~ık tahtına <JJaş tarafı ı •ncide) 

tal I• p Muharririmiz gördüklerini ve öğrendik-
lerini §Öyle anlatıyor: 

841 ~ "Başka memleketlerde, mesela en 
'+# 8Ş 0 ifil a iyi çorapların satıldığı Fransada çorap 

Bir prenses cinsleri ve markaları azami ıs rakamı-

şehrlmize geldi nı bulmadığı halde bizde çorap cinsleri 
her zaman 100 rakamına yakındır. Ço

Fransız inkılabında giyotinle kafa- rap sanayiinin memleketimizde inkişaf 
sı kesilerek idam edilmiş olan Fransa ettiği on senedenberi çıkanlan çorap 
kralı 16 cı Luinin ahfadından prenses markalarının bini bulduğunda ittifak 
Mari An dö Frans şehrimize gelmiş- vardır. 

tir. 17 inci Luinin torunu olan pren· Bu neye böyle oluyor? 
ses 81 yaşındadır ve "Fransa krallık öğrendiğime göre, bu vaziyeti ço-
tahtı !,, na hak iddia etmektedir. rap yapanlardan ziyade satanlar ihdas 

Prenses lstanbula ilk defa 1925 se- etm::ktedirler. 

kas.ı C.L:K.,, ~~ 
Bu defa bu çorabı bir tccrUbe fi' 

alıyorsunuz. Fakat o da çürüktiit·ğıl' 
kat üçüncü bir sefere kadar o ııı~pıl" 
fabrikaya yepyeni bir markanın 51 

şini vermiştir bile. . . tı: 

Piyasadaki çorapların kıyılarında 
1 

':•..ı i~arctler yaldızlı harflerle ~o) 
nuştır. (1 stok), (2 stok), (3 5 ~ 
( 4 stok) gibi. Bu numaralar >'il, 

doğru yükseldikçe çorabın kalitesı 
bozulmaktadır. Fakat mtşteriye tD 
denilmektedir: 

"- Efendim, bu üç rakarnı tı 
hın üç katlı olduğunu gösterir. 

5 

seniz şu iki rakamlı iki katlı deı:nt 

Ccnuptaki asi kU\'\·etlerin umumi 
karargfLhı, Talaveraclan 1\fadride G!l 
kilometrede kfLin Santa _ Eulalia'yn 
nakledilmiştir. 

General Franko, gazetecilere be. 
yanatta bulunarak ihtilalcilerin bu 
son günler zarfında hükumet kun-et. 
]erine üç bin telefat verdirmiş olduk. 

nesinde geldiğini söyliyerck intibala- Bir dükkandan bir kadın çorabı alı-
ye karar "·ermiştir. ·· ı l t ktad onu verelı"m nnı şoy e ana ma ır: yorsunuz. Markası, mesela B.L.B. He- .,, 

Oene anarflstler "Bu şehire ilk defa bundan on bir men bütün çoraplar gibi bu çorap da Zavallı müşteri bir türlü bu i e 
1 

Henday, 16 (A.A.) _ Santander. sene evvel gelmiştim. Bu kadar kısa çürüktür. Sizin gibi bu çorabı binler- erdiremediğinden iyi çorabı bıra1'1f 
den buraya gelen mülteciler, anarşist. bir zamandaki değiı;melcr, 'insanların ce ki~i de alıyor. İkinci sefer çıkışmak na çorabı alarak gitmektedir. 
Ierin dün resmi daireleri ve bu arada ve giyinişlerinin, sokakların değişme- için aynı dükkana gidiyorsunuz. Ağzı- Bir çorap fabrikasının makiıt; 

* • • adliye ve polis dairelerini işgal ettik. si hayret edilecek derecede... nıza geleni söylüyorsunuz. Size hemen kaza ile bozuk olarak yaptığı çor•tl 
Hendaye, 1 (A.A.) - Kadiks rad. lerini, şehrin ekmeksiz kaldığını ve O zaman lstanbulda iki ay kalmıştım. cevap veriyorlar: vurduğu <B) markasının satıcılar 

larını söylemiştir. 

yosu, Bilbao _ Sen Scbastiyen demir. Bilbao'da oldugu gilJi, orada da knr: Bu defa daha fazla kalmak istiyorum; "- Maalesef, diyorlar. O markanın fından birinciye delalet ettiği sö.1
1 

yolunun ihtilalçiler tarafmdan b<ım. u.sulünün kabul edildiğini, limanda çünkü, buranın gilzcl iklimi, mavi se- çürüklüğünü biz de anladık. Size yeni rek satıldığını bizzat farbikatörU 
balarJa tamamen tahrip edilmiş oldu. dtmirli bir nakliye gemisinde SOO kişi. ması, ve daima neşeli olan güneşi oa- bir marka verelim. Garantidir. Mar- lüyor.,, ../ 
ğunu haber \'ermektedir. Dün Tall". nin rehine olarak bnlundurulrnaktı: na büyük bir zevk veriyor. Burası, 

bundan sonra bir daha dönmemcğe T k • • t 8 1 • vcra yakınında hiiltumetin iki avcı olduğunu bldirmektedirlcr. as su il s ı m a 1 
tayyaresi düşüriilmüştlir. Alkazar Fat" h ~i~~~- ettiğim Londradan o kadar fark a ' 
müdafilerinin Toledonun yakında ele note r·ı D 

"Burada bulunduğum müddet zar- (Bns tarafı 1 incide) 
1 
şimd! ticaretle uğıa~an Bahri 

g~lrilmesi suretiyle tahlis edilmcle. ., 1 ıı 

Mehmet Şu .. kru" fında resim yapmakla meşgul olaca- huri•:et müddeiumumiliğine te,·di e. • sabık sanayi müdürü Hefik, hn t ri gecikmiyecektir. Bu işgal, Madri<! J ı 
üzerinde öyle bir tesir hasıl edecek ed ı· ıd • ğım. Pariste açılacak 1937 resim ser- dilmi~tir. Müddeiumumilik, ,·ilfıyet i. nayi müfettişi Daniş, oda idart I 
tir ki 0 da hemen hemen teslim ola TeVX İf gisi için bu şehrin güzelliklerini aks- dare heyeti, muhtelit müfettişler he. yeti :ı.7.asından tüccar ve rabri~.ı 
caktn. ettiren birkaç tablo hazırlamak isti- yeti ve memurin muhakemat encü.j Hacı Rcct'p, oda idare heyetı sF' 

Madrlt civarındaki asilerin Pul satışında yol- yorum. Hatta, lstanbula gelişimin se- meni tarafmdan tahkikatı yapılan bu dan sigorta prodolüorları bi.rliğİ·d 
ı k 1 hlil" bcbi de budur.,, büyük suiistimalin ek.c;;erisi memur si Mustafa Rıfkı, deniz ticaret Jt'I~ 

miktarı SUZ ııU Ve as n t· f k t ı· t "ht · h ıc~ . ı ıyar, a a neşe ı prenses arı ı olan 26 maznununu üçünciı ceza ma • rü Müfit Necdet, yiik~ek deniz t t 
Paris, 16 (A.A.) - Asilerin Te. znnDI f le mo.bkeme- hatıralannda.n da bahsederek şo"vle k · l t• " u - "' em~ıne \'erm Ş ır. mektebi müdürü Zeki, oda idare 1

' .1 
tuan rad .. ·osu. halen ihtilalcilerin demı·Qtı"r· o .. il mahk mncı" e··rakı 1 r· 

J ' j ı · "' · çunc ceza e """' • ti reisi 'e şehir meclisi birinC· ~ 
Madrid yakınında 120 bin adamı mev. ye ver 1 yor "- Büyük babamın hapishanede tetkik etmektedir. Bu husustaki dos. \'ekli Necip Serdeng~çti, oda idıırt 
cua "lduğunu, hunlnrın iyice techiz e. Fatih noterliğinde Adliye müfettiş- Simon adlı bir kunduracı tara- ya bU .. iik bir torba kinde ::!5 kilo ka. ,ıı. 

J ~ yeti azasındun Suat Kara osrrı 
dilm1:. olduklarını ve Madride taar. leri tarafından yapılan teftişler neti· fmdan öldiirUidüğü söylenir. Bu uy- dar gelmektedir. Gün tayin edilince ıA 

k d ba 1 w b"ld" • · d h ı tahk'k t k ı b k d ç·· k'" 17 • · da idare he.,·eti aaz.~·ndan AbdÜ ~ ruzu:ı ya ın a ş ıyncagını ı ırı. ccsın e azır annn ı a evra ı c urma ir va a ır. un u, ıncı mah!<emeye başlanacak \"e efkarı u • > 
yor. müddeiumumiliğie verilmişti. Yedinci Lui genç iken arkadaşları tarafından mumiye şayani dikkat bir zekfl sarfi. oda miıaml'lat şubesi müdürü 5 

Bu radyoya göre, ihtilalcilerin istintak dairesi Fatih noteri Mehmet kurtanlmı!), ve bir heykeltraş atelye- le memleket Ye hazine aleyhine yapı. Servet, halen Eğe mıntakıısıal' :t 
hütün cephelerde §İmdi ~00.000 kişilik Şükrüyü ve geçen sene istifa eden sine saklanmıştı. Bilahare, büyük ba- lan bu i:.in iç yüzünü öğrenecektir. ve ayarlar baş müfettişi bulurı İ 
1 ir kuvveti ı.·ard1r, bu rakam ay so. baş katip Fevzi ile daktilo Münevveri bam birinci Napolyona iltihak etti ve Bir kısmı vazifesini suiistimal. bık esnaf bankası müdürü Faik 

1 ınna kadar iki misline çıkacaktır. sorguya çekmL,, tahkikat evrakını bi- Moskovaya gitti. lmparator ncfyedil- diğer kısmı ihmal ve teradid ,, mah. umumi katibi Vehbi sarı dal, ~W 
HUkOmet partneri aras1nda rinci tetkik dairesine vermiştir. diği zaman onu takip etmek istemedi. kemeye verilmekte olan maznunların mrntakası orman baş memuru S ~lj 

lhtllAI Noter Mehmet Şükrü dün tevkif lngiltcreye geçti, orada Parker adını kafi ve tam listesini neşrediyoruz: man, Haliç mıntakası orman rrıeıtl 
Londra, 16 (A.A.) _ Daily Teleg. edilmi§tir. aldı, ve 1860 da. öldü. - - Sabık tlcnn-t -mtidürü ;ohndiki hırrntlnn 5aml,---"gUrnl"11 tncı(\~~;I 

raph, Malagada halk cephesi hüku. Eski baş katip Fevzi ile daktilo "Büyük babamın amcaları 18 foci lkfüıat Vekaleti tarifeler müdürü dan Bayram, Ali Ulvi, Salim ""t'p 
haklannda da. tevkif karan verildiği Lui ve 10 uncu Şarl, hatta bu sonun- Muhsin Naim, ticaret borsası umumi Cemil, l\feh~t Rıfat, Omer, l\l1l" metinin tamamen dağılma halinde ol. 
söylenmektedir. cunun yeğeni olan Lui Filip Fransa katibi akif, sabık ticaret komiseri Fethi ,.c t~mail Hakkı. / 

duğunu yazıyor. Bunun sebebi milis ~ 
. osyalist, komünist ve anarşist grup. daN;~::~v~~f!~~il~e~~d~~~:ı~~ışm- tacına sahip olmak hakkına malik de-----------------------------

lnrı arasındaki anlaşmazlıklardır. Evrak yakında ağır cezaya verile- ği~:::: Fransada krallık ihya edilir- Bir mecmuanın Atatürkün 
Bu gazeteye göre, anarşistlerle cektir. se, ve ben de hayatta olursam, tahta t 1 

komünistler, vali Vcganın itidal hak. gaze e ere Beyoğlu birincl noteri Salahaddinin çıkacağım. Şayet öltirsem, taç benim 
kındnki tav iyclcrine kulak asmıyor. 

emrile 
Dolmabahça sarayın1n ..,,11/ davası da ağır cezada görülmektedir. ahfadıma. int'knl edecektir!,, ı·snatları 

fur~lfulaganın~mdihilrhlr~hir ---~~--------------~------~--- cfalresJ el 
olduğunu ve kimsenin l\ladridin e • 
mirlerini dinlemeye mecbur olmadı • 
ğını bildiriyorlar. Bunlar her gün 
muhasımların teV'kiC ,.e idamına de _ 
vam etmektedirler. 

Nafiz komünistlerin ortadan kay. 
bolduklan \'e bunlann Aliknnteye ,.e 
oradan da Barselona geçmiş olmala. 
nnın muhtemel bulunduğu söylen. 
mcktedir. 

Cumhur reisine suikast 
Paris, 16 (A.A.) - l"igaro gaze. 

tesi, İspanyol hükümetinin, Cumur 
Başkanı Azana ve Başbakan Largo 
Kaballero aleyhinde bir suikast keş. 
fettFifoi, altı kişinin tevkif edildiğini 
ve diı:er tevkiflcre intizar edilmekte 
olduı1unu yazıyor. 

Asllerln Mllll Müdafaa Reisinin 
Alman milletine beyannamesi 

Bargos, 16 (A.A.) - lhtiHi.lc! hU. 
kumetiu milli müdafan komitesi reisi 
General KnbeneJlas Alman D. N. n. 
Ajansının muhabirini kabul ederek 
kcndigjne Alman milletine hitaben bir 
bcyar.name tevdi etmi tir. General 
yanında komite arkadşları olduğu hal 
de bu münasebetle şu beyanatta bu. 
lunmuştur: 

"- Alman milletine diyinz ~i: 
Burgosm bulunan lspnnya milli mü. 
clafaa komitesi reisi General J{abanel. 
la~. ileride her ne olursa olsun, ko. 
münistliğin ve anarşistliğin mütefes. 
• ih zihniyetine karşı yaptığımız mü. 
cadclcde Almanyanm gösterdiği dost. 
luğu ve manc\i muzahereti ispanya. 
nın nslil unutmıyacağına söz Yeriyo. 
ruz. 

Almanya bizzat )\endi tarihi \'a. 
zifesini müdrik olnrak daha bidayet. 
te komünist ve marksist tecavüzüne 
karşı sarrettiğimiz gayretlerin mana. 
~mı ::.nlamıc:tır. Mukadderat tarihin 
dönüm noktalarında ispanyaya dai. 

Bütün futbolcuların ve futbol 
merak/ıJarının muhakkak okuması 

lazım gelen bu eser 
119 ~yolOın C:lYlmaıırll:esn g\Qınü 

HABER'de başhyaçaktır 

(Bal} tarafı 1 incide) 

vi mecmualarda bulundurulması mutad 
olan yazıların bir başka türlüaünil baş
yazı olarak almış ve neşriyatına bu yazı 
ile girişmiştir. 

Bu yazı KURUN ile HABER'i ayı
rarak, 1stanbulda dört gündelik arka· 

Türk resim ve bey• 
müzesi olacak 6tf 

Öğrendigimize göre Büyük tjll ~ı 
Atatürk Dolmabahçe sarayının ~ 
dairesinin Türk resim ve heykel dl 

_olarak tahsisini emretmiştir . ....../ 

1 ':ışınuzı milliyetçi Türk gazeteleri kad-
rosunun dışında ve kendilerini Türk Be r 88 t et t 1 ~~t· 
matbuatının milli ve yüksek seciyesine Bı:gün asliye birinci ceza "''1ı ~1 

yakışnuyacak tesirler altında göster- mesinde, gümrük mtmuru pa)tf:d(I' 

mektedir. \'azife halinde tahkır etmekle -
<HABER) - Turkiye matbuatının Celep Şahabın mahkemesine ba1''.~o' 

şerefini eledi kodu mevzuu yapan bu neticede suç sabit görülmedil~.ıı' 

Faşl•st devletler lşç•ııerı•r~ı yazının gene matbuata ilk intisap adımı Şahab· n beraatine karar Vl"f~ 
at-an bir teşebbüs tarafından gelmi§ 1 - J 

Balkanlarda nufuz Şl·ka.A. yetlerı· olmasını hayret ve adları yazııı gaze· • Al '" 1,,e 
1 d h·ı ld ~ h ıd b.. .. k manyanın te er a ı o ugu a e, utun ar a-

temi nine mi (IJaş tarafı I incide) c ~·.uını zavallı vaziyetinde bırakan bu den İza ltı t• ıostJ ~f 
~ahş1yorlar? iş verenle şikayetçı i~çiler arasında satırları esefle karşılar. Alma.nyanın ikinci denizaltı f' 

Romaya gitmiş olan Avusturya geçen bu hadiselerin iş kanunile ala- Türk matbaalarile ticari münasebet- d nize jndirilmiştir. Bu filo, tıl el 
Hariciye ~ 'czareti müsteşarlarından kadar bir cephesi görülememiştir. leri her hangi bir ticari müessesenin esnasında ölen b:r denizaltı y0ı~ 
Şmit ile Mu.solini arasında mühim Muhtelıf şckıllerde olan bu hadıse- münasebetinden daha çok dürüst ve nın hatırasına hürmeten satı 

görüşmeler yapılmaktadır. ~~~e~~n~:u:o:~n ~~;i[e~e:;~~ :;;~~:c~:i~:nu~~~~me;::d0te;;b~d~;r ndını taşımaktadır. (D· rıJJ~ 
A\'usturya Ilaş,·eldli Şuşnig'in de miyecek hadiselerden olmakla bcra- ~ l 

yakında Romaya giderek l\lusolini ile takım tpnınmı§ kağıtçılık ticaret evleri- )1 t 
~ .. 1 ber - bugün için patronla. amelenin ne kadar şümulünü genirıleten bu yazı· ZA Yl - Hüviyet varakamı ~1•5ııV yeni Mr anlaşma imzalıyacagı soy en. :r 5,. 

arasındaki münasebatm bir tezahürü yı yazanlar. belki bunu müdafaası ka· tim. Yenisini alacağımdan c 
mektedir. halinde bulunmaktadır. Bununla bera- h .. k · kt ·· lt 1 k.. bı·ı ol,...,·yan bir hüsnü nı·yet mahsulu·· gi- u mü yo ur. ,..~ Zannedildiğine gore, a ya u. ..... ı ~~m ,. 

ber iş dairesi ve sanayi müfettişi her bi ileri silreceklerdir. Fakat biz, Türk Fen fakültesi 1194 braı•~ı ~·ı çiik itilaf cle,·Ietlel'ini kendi tarafına _ , amele ve patronu arasında mümkünse dJ 
çevirmek için siyasi bir manena ha. ve Türkiye gazetesi olarak - hatta ·rr S' e* 

bir sulh 5ekli bulacaktır. HABER'in ve HABER'le ilan it::i ya • fakiyetler elde edenler de olabı 1 
• •• tıY 

zırlamakta \'e bunun için de ilk ola. ================= a ıc ı 
rak Avusturya ile Çekoslo\·akya ara. bir alaka uyandırmaktadır. pan müessesenin lehine sözler yazılmış Türkiye matbuatına hulul etrne 'fil· H 

• · 1 l k olmasının dahi - böyle bir yazının neş- !:er h:- · bir mat::.ış tesiri •''cY sında bir a:llaşma zemını rnzır ama . Romanya Kralı Karol'un da ya. bil .r 
tadır. rini görmekten doğan teessüriimüzü -:i- matbuatına hakim göstermek. ·r sr 

]unlarda Romaya bir seyahat ynpaca. d" • bl • 
deremiyeceğini açıkça söylemeliyiz. - güya HABER'in ken ısı ..,..-fl 

Diğer taraftan Alman propagan. ğı ~fö·lenmt'ktedir. . . . • l'J :\ ı· 
da Nazırı Göbels de Atinaya gidecek. • Tıirkı··e matbuatını mıllı maksatlara ~: .. vasıtası değilmiş gibi - • , ' 
. . 1. . • ks Bütün hu ziyaretler faşist devlet. hl"k: d ~ 1 kl k t · 1 f 1• k 1 ğ bı"r ıı"' tır. Bu ziyaretin lllÇ nr sıyası mu · a. ve a a 1 ogru u ara ay ırı esır ere uzu ı avu at ı ını yapar 

da müstenit olm:ıdı'!ı bildirilmekle lerın mt'ı ~E7J Avrupa an. ve Bttlkarı • . tabi kılmak bir takımlarının maksat ve mak gUlQnçtUr. e1' ıt' 
beraber, son zamanlnrda faşizme ya. larda biiyük si) a i manevralar çc. menfaatine uyabilir. Zaman zaman bunu Türk matbuatı bu tecavUıd f ,d'~ 
kın bir idare tarzı seçmiş olan Yuna., \'irmeğe uğraştıkları :ıannmı uyan. istiyenler ve buna baş vuranlar olabilir; sun, HABER .... ıetesi bu ınUd•' 
nistana yapılacak bu ziyaret büyük dırmaktadır. hatta gelip geçici, mevzii, tektilk muvaf· müstağnidir. 
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Film çevirmekten çekilen ve 
sefil olan sanatkar 

Yeniden şöhrete 
kavuşacak 

CLondra hususi muhabirimizin mek
tubu) 

laveçin Mari Pikfordu adını kazan -
tnıı olan film sanntkarı Sigrid Holmkist 

bir vakitler haftada bizim paranuzla 
3o7 S lira ücret alırdı. 

\Taktile bu kadar para kazanan bu 
btııtiyar kadın, geçen hafta bir fotoğ -

tafç.ıya haftada 7 lira ücretle modellik 

~Pnıak işini bulunca sevincinden deli 
tıÖi olmuştur. Çünkü hayli .zamandır iş 
1İzlik ve parasızlık sıkmtılan içinde kıv 
tanıyordu. 

Bundan on sene evvel çevrilmiş beş 
İs'Veç film.inin yıldızı idi. İsveçten kal -

!tıp Holivuda gitmişti. Amerikada yap -
, lığı en tanınmı§ filmleri arasında "Ka -

"fılir. .için mç)ttcp,, ··şu ~ enin b xndn,, 
''b 4-.ahatını seven kalantur,, "Sönen I}ık,, 
~dır. 

' 

Şimdi Londranın kenar mahaUe1erin

de bir apartımarun bir tek odacığında 

yaşamaktadır. V c kendi yemeğini kendi 

si pişirilmektedir. Talisizliği Holivudda 
bir delinin kendi h~yatma karşı teşeb -

büs ettiği suikastla başlamıştır. Bunu 
kendi ağzından dinliyelim: 

- Evimde arkadaşlarnna bir ziyafet 
verdiğim sırada balkona çıktım. Daha 

ilk adımımı atmamıştım ki patlayan bir 
tabancarun kurşunu omuzumu deldi. 

Ertesi gece yatak odamda bir aralık 
uyanınca, bir elektrik fenerinden fışkı-

ran ışığın oda içinde dolaştığım gör -
düm. Bağırmak istedim. Kocaman bir 

el ağzınu kapadı. Bayılmışım. Kendi -
me geldiğim zaman odada kimse yok
tur. 

Sinirlerim mahvolmuştu. Holivudda

ki mesleğimi terkettim. Çünkü korku 
ve üzüntüye dayananuyordum. 

Yıldızken üç tane lüks otomobilim. 
şoförlerim, hizmetçi ve uşaklanm, şe -

birde bir konağım, bir de yazlık köşküm 

vardı. Avrupa krallarile bir sofrada ye

mek yedim. Evlendiğim zaman kocam 
da artık sinemadan büsbü!ün vazgeç -

:nem için ısrar etti. Kendisi Nevyorkun 
meşhur bankerlerindendi. Fakat 1929 
buhranında bütiln parasını kaybetti ve 
birkaç ay sonra öldü. 

Evimi sattrm. Uşaklarıma yol verdim. 
Şimdi bir taksiye bile binemiyorum. 
Otobüslerle gidip geliyorum. 

Şimdi Matmazel Molmkist içiin yeni 
ümit ışıklan doğmuştur. Kendisine 

film için yeni yeni sinemalar arayan bir 
İngiliz direktörü rastlnrruş ve bir vakit 

ler film yıldızı olduğunu bile bilmiyerek 
güzel kadına İngiliz film sanayiinde iş 
t Uf ehiilftlr, 

Yakınlarda Sigfrid tekrar eski şöhre
tine kavuşacaktır. 

REKLAMLARI 
U©tYJ~ ve 'ltaı~sD"tÇ:Oce 

NECiP ERSES 
Galata : Sesli Han 

...................... ı .......... mm .......... . 

SPİRİN 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

Gıerinde halisliğin timsali 

olan EJ.:1 markasını arayınız. 

HABER - :Alişam Postan 

T@ın toıro ~mca 
S®YgftllDSDlfile 

çU<;elK 
g~tlYı ırcec~k'ltft 

faka aaa 

. ı 

~~~·~: ....... ~-.!' ' ,_ .... . ·:~: 
. . 
1.''•"\ ' ., -

... · ... i ._,;-c;,', -- . ) •• 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

ıstanbul Ankara Cadde~ 
Posta kutusu ı lstanbul 214 

Telgraf edrcsı: ıstanouı HABEl=l 
Yo::z:. ı ışıerı tclofonu . Ull72 
idare ve ııan .. : 24370 

.. 

ABONE ŞARTLARI 

se"eılk 
G avlık 
3 avlık 
1 avıık 

Tll,/cıge E~ndıı 
t400 Kr. 2700 Kr. 
730 · •• 
400 •• 
150 .. 

1450 •• 
800 .. 
300 ~ " 

Salııbi ve Neşrı9at Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıgı qer (V AKIT) matbaası 

Yazan : Niyazi Ahmet 

285 sene evvel bugün 

Dayak korkusu hazineye elli 
bin kuruş kar bıraktı 

Et lhtlki\rının öoilne geçemeyen GilmrOk 
ve koyun Emini Sadrazomın emri Ue 
tam iki yüz değnek yemek suretile 

cezalandırıldı 
Bir kaç gün önce İstanbul gaze· 

teleri, şehir havadisleri sütununda, 
hattfl birinci sayıfalarında et ihti.ka
rından ba.h.._c:ıediyor, bir şirketin hak
sızlıklar yaptığını anlatıyorlardı. 

Bugün bu stunda, iki yüz küsur pi 
önce Jstanbulda et yüzünd~n neler ol
duğunu anlatacağız. 

lstanhul ağalan, !stanbulun ha-1 
kimi idiler. İstediklerini yapı) orlnr.J 
kendi kendilerine verdikleri kararla
rı ta!bik ettiriyorlardı. llu arada bir 
kazanç yolu bulmuşlnrdı: Et satışı
nı inhisar altına almak. 

Ağalardan biri: 
- Bu şehirde her gün bu kadar 

et satılır. Kazant çok olur. Bunu 
bizler idare etsek, kazançlar bizim 
kesemize akar. 

Dedi. 
Çok cazip olan bu tekli! kabul e

dildi. Ve hemen icraata geçildi. Bir 
ço"K kasap dükkfmları kapatılarak 
yeni dükkanlar açıldı. Okkası sekiz 
akçe olan et birdenbire on akçeye 
çıkarılmıştı. 

Halk şikayet ediyor, fakat dinle
temiyordu. Et, iki akçe fazlasile sa
tılıyor, halk mecburen alıyordu. 

Sadrazam, şehirde büyük bir pa
nik uyandıran hu ihtikarın önüne 
geçmek istedi. Eti tekrar sekiz ak
çeye indirdi. Fakat ağalar, bir müd
det on nk~cden satılan etlerden ka· 
1.andıklnrı parayı kaçırmamak için 
her trdbiri almaktan geri durmadı -
]a)", t~krar on akçeye çıkarmağa mu
yaffak oldular. 

Sadrazam fena halde hiddetlen
mişti. 

- Tiz gümrük ve lrnyun eminini 
getirin. 

Emrini \'erdi. 
Zavallı emin, Sadrazamın karşı · 

sına gelir gelmez: 
- Benim bir suçum yoktur. Ağa-

lar istediklerin yaparlar. 
Dedi. 
Sadrazam: 
- Bu işi idar~ et diye seiti bura

ya getirdik. Yapamadığın bir işin 

başına neden geçersin. 

Diye azarladı. Sonra yanında 

bulunanlara: 
- Yıkın şunu aşağı .. 
Emrini \'erdi. 
Gümrük ye koyun emini, başına 

geleecği anlıyordu. 
- Kıymayın bana. Beni öldlır

nıe)in. Diye yalvardı. 
Sadrazam: 
- Hayır .•• Seni öldürmeyiz .• Öl

dürmekten kazancımız yoktur. ibret 
olsun diye değnekliyeceğiz. 

Cevabını verdi. 
Bu sözü duyanların işareti üze

rine hemen değnekçiler gel eliler. 
Sadrazamın gözünün içine bakıyor
lardı. Sadrazam: 

- Thi yüz .• 
Diye dudaklarını kımıldath. 
Dudağın kımıldanışı ve "iki yiiz .. 

sesinin çık1şı saniyesinde değnek şa
kırdadı. Ayakta duran biri: 

- Bir, iki, üç. • Diye sa)-mağa 
başladı. 

Tam iki yUz değnek yiyen gümrük 
emini baygın bir halde kenara fırla
tıldı. O gün şehirde dolaşan del
Jallar: 

- Sekiz akçeden faz.laya et sa
tanlar gümrük emini gibi iki yüz 
değnek yiyecekler •• 

Diye bağırd1lar. 
Ağalar, kazandıklarını kAr saya-

rak fazlaya gidemediler. 
Ila)'l'am günü idi. Askere meva

cip dağıtılacaktı. Ağalar hiitün bir 
sene bu günü beklerlerdi. Para da
ğıtılırken en mühim l'Urgunları vu
rur, dolu keseleri koyunlarına sak
larlardı. 

Fakat, gümrük ve koyun emininin 
yediği dayak ağızdan ağ11.a dolaşı

yor, kimse haksız muamele yapma
ğa cesaret edemiyordu. 

1651 yılı 17 eylül günü 1061 Hicri 
yılının 1 şevval günü, 285 sene ev
vel bugün bütün paralar dağıtıldık
tan sonra yapılan hesapta hazinede 
tam t'IU bin kuruş fazla kalmıştı. 

~ğalar: 

- Etten kazandık, me,·acipten 
kaybettik. 
Diye dövünüyorlardı. 

DuNYANIN 

~ 
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Faşist donanması· 
nın 

VII. Balkan oyunları 
Nasıl bir netic e 

verebilir? 

Avusturya 
takımı 

Merkezi Avrupa 
kopasını kazandı 

son vaziyeti 
ltalyan gemileri artık temamile 
· ltalyan mamulatile yapıhyor 
Görme Aletlerinde bUe ecnebi sanayiinlll 

yardımına lüzum duyulmuyor 
Pragda, 60.000 seyirci önünde 

merkezi Avrupa kupası finali için ya. 
pılan maçta Viyananrn Avusturya ta. 
kımı Pragın Sparta takımını 1 • O yen. 
meğe muyaffak olmuştur. 

Bir İtalyan hakeminin idaresi al. 
tında cereyan eden maçta Avusturya. 
Jılar Çeklere nisbetle daha yüksek bir 
oyun göstermişler, onların sahasında 
ve onlann seyircileri önünde oynadık. 

lan halde mm·affak olmuşlardır. 
Viyanahlar her iki devrede daha 

iyi oynamışlar ve top mütemadiyen 
Sparta kalesinin önünden ayrılmamış. 

Bu sene, Triystc ve Spczia da Gari
baldi ve AbruZ2Ji kruvazörleri denize 
indirilmiştir. Her.ikisi de 7874 tondur 
ve 100.000 beygir kuvvetindcdirlcr. 
süratleri 35 mildir. 152 milimetrelik 
8-10 toplarla mücehhezdirler. Bundan 
b~ka 100 milimetrelik birkaç parça 

relik toplarla mücehhezdirler, 6 to~ 
tüpleri vardır. Süratleri 18 mildir, b 
lann 1936 senesinin ilk altı ayında ;ır 
şasma b~lanrnıştır. sf• 

Dört eskort - ki 908 er tonlukturl 
süratleri 28 mildir - ayni müddet ~ 
fında inşa edilmeğe b~ıannıışt 
Bazı kruvazörler de yeni tip tayYllrt'd~ 

topla, 4 tane torpil tüpleri bulunacak- lerlc mücehhez olacak §ekilde tıı. 
tır. edileceklerdir. 

Harpten sonraki İtalyan harp filo- Nihayet, İtalyan bahriyesi bU ~ 
su 19 kruvazörden mürekkeptir: Bun- retle tarnamile kendi ttalyan sana) ır 
ların 7 si 10.000 er tonluk, ve 203 er nin mamulatı olarak meydana ge 

r· milimetrelik toplarla mücehhe1..dir; 12 yor. Artık ecnebi memleketlerden P8tl 
si 5000 ile 7874 ton arasındadır ve 152 çalar almağa hacet kalmıyor. aııt 
milimetrelik to:plarla mücehht:>zdirler. bunların görme aletleri bile 1talY,-tır. Bu müddet zarfında top üç defa 

Çek kalesine girmişse de hakem bi. fabrikalan mamulatındandır. Maestrale sisteminde dört yeni des
rini ofsayd saymış, hirini de daha ev. troyer 1500 er tonluktur, J 20 milimet
vel hentbol oldu diye kabul etmemiş. --~-----------~~---~~--------~--------~ 

(Steranil 

tir. 
A1'!uıcı Balkan oyunla,.ını açıl nuı merıcısinıinckn bir görünüı Viyana takımını galibiyete götü. 

ren gol, ikinci devrenin 23 üncü daki. 

kasında Jersalim tarafından atılmış_ 
tır. 

Yunanh 
bir futbolcu 

Halkevleri 
sporcuları 

Odesadan Mos~ ovo)1 t1 
hareket etllJer 

7 inci Balkan oyunlarına gelecek 
hafta Yunanistanda b~lanacağı ma
llırndur. Şimdiye kadar yapılan altı 

müsabakada Yunanlılar dalına birin
ciliği, Yugoslavlar da ikinciliği muha
faza etmişlerdir. 

Bu müsabakalara giren Türkiye, 
Yunanistan, Romanya, Yugoslavya ve 
Bulgarıstan sporcularını iki katagori
ye ayırmak pek yanlış olmaz? 

Birinci kısım: Birbirlerine yakın 

puvanlar kazanarak daima ön safta 
giden Yugoslavlar ve Yunanlılar. 

!kinci kısnn: Üçüncülük, dördün
cülük ve beşincilik dereceleri için bir
öirlerile mücadele eden Türkiye, Ro
manya, ve. Bulgaristan. 

Bunlardan Bulgaristan son seneler
de üstüste sonuncu kalmaktadır. Ro
manya da Balkanların en iyi maraton 
cusu Galin sayesinde geçen sene Tür
kiyeyi geride bırakmıştı. 

Gal iki defa Balkan şampiyonu ol
muş bir koşucudur . . 

Bu seneki müsabakalar çok heye
canlı olacaktır. 

Yugoslavlar bu defa şampiyonluğu 
kazanmak için müthiş surette çalış-

nanlılar birbirlerine rakiptirler. Pu
lat, Zeki ve Lambakisten hangisinin 
kaza.nacağını şimdiden kestirmek çok 
mlişküldür. 

Cirit 
Cirit atmalara bu sene Karakıış iş

tirak edemiyeoeğinden, Romanyalı ve 
yahut Yugoslav tarafından kazanıl

ması ihtimali vardır. 

OUlle ve çekiç etme 
Bu atışları Yugoslavlann kazana

cağı muhakkaktır. Yugoslavyalr atı
cılar şüphesiz ki Balkanlann (As) !a
rıdır. 

Karşılaşmaları teker teker yazdık
tnn sonra Balkan oyunlarına iştirak 
eden milletlerin ne derece alacakları 
aşağı yukan kestirilebilir. 

Birinci - Yunanistan 
İkinci - Yugoalavya 
Üçüncü - Türkiye 
Dördüncü - Romanya 
Beşinci - Bulgaristan 
Yunanistanın birinciliği ve bizimki

lerin de üçüncülüğü kazanabilmeleri, 
Yugoslavlarla Romenlerin yapacakla
rı sürprizlere bağlıdır. 

O. JI. K. 

YOzme şampiyonu 

Macar Csik 

Aş lk y lQı z lQı ifil dl e ırll 
memDeketDınıD 
de~nştnır©In 

Yunan milli takımının merkez 
için h e y kel d ikildi muhacimi ve en ıyı oyuncusu 

Berlin Olimpiyadında 100 metre ser- Humi.s, Bslkan futbol şampiyonluğu 
best yüzme müsabakası birincisi Macar maçları esnasında Biikreşte Yen us 
Csik için doğduğu Kaposvar şehrinde kJübü rel~i tarafından beğenilmiş , .e 
bir heykeli konulmuştur. omRaı.yada kalması teklif t•dilmişti. 
Şampiyon Csik Olimpiyadda ken- llk zamanlarda. buna razı olmı. 

disine verilmiş olan meşe fidanını yan hattfl arkaclaşlariyle Yunanista. 
heykelinin önüne dikmiştir. na dönen Humis, Venus klübü reisi. 

lngiltere 
şampiyonluğu 

maçları 
İngiltere şampiyonluğu futbol maç

larının neticeleri şunlardir: 

Birinci 7cı.sım 

nin çok güzel kızını görüp de şiddetle 
sevmeğe başlayınca dayanamamış 

tekrar Bükreşe ~itmiştir. 
Geçenlerde Avu~turyanın Admi. 

ra takımına ınırşr ç<ra muvfi'mlkTyel 
1i bir oyun çıkarmış ve iki gol de at. 
mıştır. Humis yakında Romanyalı 

sevgiJisiyle evlenecek ve artık Roman. 
yada kalacaktır. 

Sovyet Rusyada müsabakalar Y8~ 
mak üzere evvelki gün şehrimiıdtfl 
hareket eden Halkcvleri sporcul8 

dün Odesaya vasıl olmuı::lardır. 
~ }J' 

Rus sporcuları tarafından karşı 

nan genclerimiz aynı gün öğlcd~ 
sonra Moskovaya hareket etmiş~ 

Tayyare sürat 
rekoru 

Etampcs de, tayyareci Maurioc ).t' 

noux, boş olarak 560 kilo ağırlığınd3' 
ki müteaddit satıhlı hafif tayyareler· 
le sürat rekorunu Fransada 1000 Jtil~ 
metrenin fevkine çıkarmıştır. Bir Y~. 

ııc ııu 5Ur.ltt---ı.ıoo -ıtm:mıcLı.:.)"e°':i\\ 
-"O' 

seltmiştir. ltnlyan B:ıppettanın rcP 
ru saatte 310,999 kilometre idi. 

(Ecxelsi~ 

Romanya 
Atletizm Gençler f~in bi r 

me<~buri hizmet 
maktadırlar. ---------------·-----

Arsena1 - Sunderland'ı 4-1, Stoke 
Birmingham'ı 4.-2, Everton Bolton'u 
2-1 mağlup etm'iştir. Breutfort ile 
Huddersfield 1-1 beraber kalmışlar
dır. 

şa mplyonası kanunu çıli arıyo~ r!l 
Geçenlerde Yugoslavyada karşıla

şan Yugoslav - Yunan taknnları vakıa 
Yunanlıların kahir zaferile bitmişse 

de, Yugoslavlar bu müsabakalara en 
güvendikleri atletlerini sokmamışlar
dı. Bundan da anlaşılıyor ki VII Bal
kan oyunlarına bir sürpriz hazırla
maktadırlar .. 

Müsabakalar teker teker gözden 
geçirilirse sürat ve manialı koşularda 
Yunanlılann, mukavemet ko§Ularile 
atmalarda Yugoslavların üstünlüğü 
görü1ür. 

100 ve 200 metre •Urat: 
Yunanlı Frangudis bu ko§Ullun mu

hakkak ki şampiyonu olacaktır. !kin
cilik için Romen Kovaç ve Tlirk Se
mih çekişeceklerdir. 

400, 800 ve 1500 metre 
(Yarım mukavemet) 

Rumen atletleri 
iklime ahşmak için 
şimdiden Vunanls

tana gldlyorlar 
Romanya atletizm federas) onu, 

Yunan federasyonuna müracaat ede. 
rek 7 nci Balkan oyunlarına iştirak 
edecek Romanyalı atletlerin Yunanis. 
tan iklimine ah§abilmesi için müsa. 
bakalardan evvel Atinaya gidip gide. 
miyeceğini sormuştur. 

Yunan federa.o:;yonu muvafakat 
cevabı ''erdiği için Romanyalı spor. 
colar bu ayın yirmisinde Yunanista. 
na gidecekler ve Akropolis oteline i. 
neceklerdir. Diğer milletlerin spor. 
cuları için de aynı otelde daireler ha. 

Liverpol Grimsby'i 7-1, Middles
bourg Chelsa'yı 2--0, Wolves Pustov'u 
3-1, Albion Porstmouth'u 3-1 mağ-
1\ip etmişlerdir. 

ikinci kısımr: 

Sheffield Brodford'a 3-0, Astou
villa Burnley'e 2-1, Conveuty Plmo
uth'a 2-1, Fulharn Chesterfild'e 
1 - O galip gelmişelrdir. 
------~--~~--~~------~ 

/stanbul atletizm ajanlıfjmdan: Romany:..da Tataresko kabiı'l :t 

1 - 19 ve 20 eyl\ılde yapılacak 1s- mecburi mesai hizmetıni kabul et~\ 
tanbul atletizm şampiyonası için tes- tir. 18 den 21 ya§ına kndar olan !1 r 
bit edilen programa göre atletlcr!n !er buna tabi olacaltlardır. Bunu . ı~B' 
muayyen saatte müsabakalara hazır viç eden bir kanun projesi milli rnıl ~ 
olmaları lazımdır. faa, iş, maarif ve nafi:ı nazırıarı11ri 

Birinci gün: 15 - 100 seçme yük- iştira.kile hazırlanacaktır. Bu tc~bl 1• 
sek atlama, 15,10 400 seçme, 15,20 110 almağa sebep, darülfünun gençlig~. 
final, 15,30 10,000 final, 16 disk ve sağ ,.e bilhassa "Her ı:ey vatan iı:1 ~· 
uzun final, 16,15 100 final, 16,30 1500 fırkasının tesirlerinden kurtarfllsdJ 
final, 16,45 400 final, 17 1 '<100 final. tır. Çünkii. bu fırkalar tatil esnııs1•111 i. İkinci gün: 15 200 s"::me gülle ve gençleri bedava olı:ırı.k ve azanıi ı!i .,. B İSİ klet üç adım final , 15.15 100 mania final, rahatı tc~in eden lrn.mplara to?ın~ııe 

• 15,15 800 final, 16 cirit ve sırık final, rak siyası konferanslarla kendılcr 

Şampıyonası 16,15 5000 metre final, 16,40 200 final, bağlamağa çahşmaktadırlar<.Ha''ns) 
17 4X400 final. ~ 

lro6 ~Md hl~k~ ~~Y~•-----------------------------------~ 
lan lsviçrede Oerlikom pistinde, B u akşam -• ...-
Brimgarten hattı üzerinde koşmuş
lardır. Taksimde 

zır lanmıştır. 
Bu yarışlarda Yunanlı Mandikas ile----------------- Sürat: 

ANORAMA eahçesınd6 

VAŞAR'ın Hanende Kilçllk Yorgakopulos gibi ~ki atletin birinci
liği başkalarına kaptırmayacağı şüp
hesizdir. 

5000 ve 10000 metre 
mukavemet: 

Bütün milletlerin atletleri bu ko§U
larda hemen hemen aynı kuvvettte gi
bidirler. Fakat Yugoslav Brükannın 
kaza.nma.sı çok muhtemeldir. 

Manlah kofular 
Bu koşulara Yunanlılar meşhur 

Mandikas i!e Sldadas ile ~tirak ede
ceklerdir. Bu atletlerin ka.za.nmalan 
muhakak gibidir. Fakat Yugoslav !va 
noviç de Yunanlı rakiplerinden hiç 
a.,.~ğr sayılamaz. 

Uzun atlama 
Uzun atlamadaki bütün sporcular 

da aynı seviyede gözükmektedirler. 
Bunlardan yalnız Romen Yuanesku 
ee tehlikesilisidir. 

Kendisi müteaddit defa 7,30 metre 
llttll~ ~ak o1muırtur. 

Oç adım 
tt~"3dmı atıamaıarda Türklerle Yu-

Amatörler: 1. Van Vliet (Holanda) Slllas iki disk 
rekoru kırdı 200 metreyi 12 saniyede; 2 inci Geor- 2 6 ıncı ıenei devriyesi kutlulanacaktır. Tel. 4 lC65 

get (Fransız) . --------~~--------------------------~--------~~__.,,.-Balkan oyunlarına hazırlık mü. 
sabakalarmda Yunanlı Sillas, 42,20 
metre Yunan diski atarak yeni bir 
Helen rekoru yapmıştır. 

Gene Sillas serbest disk atışta da 
50,58 metre ile tekrar bir Yunan re. 
koru krnn:ığa muvaffak olmuştur. 

Çin milli futbol 
takımı 

Ingllte re de mağlt\p 
oldu 

Prof esyöneller: 1 inci Scheran.s 
(Belçika) • 200 metreyi 11 saniye 
4/5 de, 2 inci Gerardin (Fransız) 

Yarım mukavemet: 
1 inci Roynand (Fransız), yüz ki

lometre 1 saat 32 dakika 29 saniye 
2/5 de; 2 inci Lae'quehay (Fransız). 

Yol üzerinde: 
Amatörler: Buehwalder (İsviçreli) oc 1ıı... 

150 kilometre 3 saat 58 dakika 1 sa- cc.,.... 
niye (vasati sürat 36 kilometre 700) 
2 inci Weber (İsviçreli). 

Karaciğer - Barsak - Mide ~3 

Tedavisi için 

MELERl 
Profesyöneller: 1 inci Magne (Fran 

sız) 220 kilometre 5 saat 53 dakika 32 
saniye (vasati sürat 37 kilometre 

Berlin olimpiyatlarına iştirak 065)); 2 inci Bini (İtalyan). M 1 j d i lif d dl f 
etmiş olan Çin milli futbol takımı iki ----------- evs m o en s 8 e e n z 
müsabakayapmaküıere tngntereye lngtllz futbolcuları 16 Hazlran-151 inci Teşrlf1 
gitmişti. turneye ~ıkacaklar içme trenlerinin vapurları köprüden Birinci maçı çok güzel oynamala. ~ 
rına rağmen 3 - 2 mağlup bitiren Çin. lngiliz futbol takımlarından bir 6. 25- 7. 40 -8. 40 • 9. 05- 11 • 13. 15 • 15. 50 dlr. 
Jiler ikinci karşılaşmalannı da 5 - 2 kaçı önümüzdeki ilk baharda Yeni Ze.ıc::MıC~.cı.cııcııc;;:ıecco888888888 000000~--
ka~betmişlerdir. landJ:&da turne>:e çıkacaklardır, 
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Kibrit kutularından da kollekslyon 

yapılır mı? 

Buna "Evet!,, 
.,,, . 

~ ........... ve.cegız 
JY,W;! - rıe111 BDyle bir kollekslyo-

·~lri"Rlfi" · nu bulunan: 
...:~ ••Sigortacılar kol-
~ leksiyonumun 

kıymetini tayinde 

BUtnn dünyada çıkınJf 25,000 muh-ı 
~ kibrit kutusunun etiketlerini 
topıgyan bir İngiliz subayı İngiliz ga
aeteleri muhabirlerine vaki olan beya
llatmda diyor ki: 

müşkülat 
çekiyorlar•• 

diyor 
metleri de var. Bazıları eski Rus Çarı
nın ve Gandin.in resimlerini muhtevi-

dir. Harpten önceki üzeri terazili ve 
Türkiye için yapılmış yassı uzun kib
rit kutuları da vardır. 

Geçenlerde radyoda kibrit kutusu 
koUeksiyonuma dair söylediğim bir 
kaç söz üzerine birçok kimseler bunun 
'8rarmı öğrenmek için bana mektup
lar gönderdiler. C-evap istiyorlar. Bu 
itibarla size anlatacaklarım onlara ce
\'ep tefkil edeceği gibi bütün dünyada
ki kolleksiyon meraklıları için de eğ

Gandin.in resmini havi olan kibrit . 
kutusunun üzerinde "The Star of ln
dia,, =Hind ~·Jldızz,, diye yazılıdır. 

" Bu gördüğilnU.z 'J(llpka. modeli günün 
Bazı kutularda kraliçe Viktoryanm her saatinde giyilebilir. Bu küçü.k /os

taht üzerinde resmi, yedinci Edv&rdla tiyan siyah tope fötordendir. 11e sol 
beşinci Jorjun resimleri bulunmakta-

tarafında kırmızı, yeşil ve beya:; rcnk-
dır. Hatta bugün kral sekizinci Edvar u §eritten bir kodardı 'OOTdı. 
dm Prens dö Gal iken alınmış resmini -------------lenceli bir hikaye olacaktır. 

Bana ikbrit kutusu kolleksiyonu 
hpmağa neden ba§Iadığımı soruyor
laz. Ben küçUk bir çocukken tramvay
~ biletimi di.işilrdüm. Ve bilet yerine 
O!'ada bir kr'brit kutusu buldum. Bu 
kibrit kutusu benim gördüklerime hiç 
~yoıı:lu. Mektepte arkadaşlarım 
daiına benimkinden büyük pul kollek
'iyonım"I yaptığı için bu muvaff aki
~ğimden bıkmt§mn. Ben de kib
l'lt kutusu kolleksiyonu yapmağa ka
tar- Verdim. 

havi bir kibrit kutusu etiketim de 
vardır. 

En cazip kibrit kutusu etiketim.in 
üzerinde "İri, mütecaviz bakışlı, diş

lek, pos bıyıklı ve gözünde tek gözlük, 
yakasında krizantem ve geniş boyun 
bağında bir at nalı iğne ~ulunan sllni
dir ppkalı bir adam görülür ki üze
rinde ''tam bir İngiliz centilmeni,, diye 
yazılıdır. Bu etiket Avusturyada ya
pılmıştır. 

İşte umumi bir suale karşı bir ceva
bnn da §Udur: 

Acaba daha toplanacak yeni kibrit 
kutuları var mı diye soruyorlar? Evet 

Başıa.wğmı ile devam ettim. Hemen 
hntb dünyayı da dolaştım. Gezdiğim 
l'erlerde topladığun kibrit kutularının 
eUketJeri nadide bir kolleksiyon vü
cuda getirdi. Kolleksiyonumun en 
lcrymetli ve seyrek bulunur ömekleri
ı:u ~t.en evvelki zamanlarda çıkmış 
lcihrit lrutu1a.rmm etiktcleri teşkil 

daha binlerce kutu vardır. Şimdi yeni 
bir seyahata daha çıkıyorum. Kim. bi
lir nasıl bir kollelmiyonla döneceğim. 
Kı'brit kutularım dünyanın en zengin 
kolleksiyonunu teşkil edecektir. 

~ 7.Bmamnda '"Tehlikeli mm.ta- .- ..... A~ın .......... liil_.....n ....... O~ırı~cdl~ır-=ao...:.....:.:.~ı 
ltaıaz.,, addedilen yerlerdeki bütün fab-
11kalar yıkılmıştır. Japonyada zelzele 
?Jdn. Çindeki harplerde kı"brit sanayi
l!!f be.lta.IadL 

Bu kibrit kutularını nereleıı:le bul
duğumu soruyorlar. Bilhassa çerçöp 
~e çam.ur içlerinde .. Yahut demiryolu 
lSt.asyorılarmda.. Daha doğrusu boıJ 
kibrit kutularını halk nereye atrsa 
Ora.Jarda buluyorum .. 

Kibrit kutusu etiketi kolleksiyonu- · 
l)ıuıı zenginleşmesine yardnn edenler
de vardır. Bunlardan biri Paris - Nis 
treninde bulunan bir kondoktördUr. 
~na birçok muhtelif kibrit kutuları 
tönderir. Ben de ona paket dolusu 
-kuıJanılmı§ İngiliz posta pulları gön
deririm. 

ltolleksiyonuma. hayli kıymet veri-
l'iın.. Sigorta ettirmek dahi istiyorum. 

1 
j 

»'aırat sigortacılar kıymetini tayin et- r 

~ güçlüğe tesadüf ediyorlar. Şim- Bok$ör Mah Şmelling'in karısı 'Anni 
dl en bUyUk sigorta kumpanyası olan Ondra ~imdiki /ilm kontratını bitirir 
°'toyd,, da müracaat edeceğim. bitirme: sinemadan çekilecek ve 

..........._ Bezı kibrit kutularının tarihi kıy-. r=.~ıfuw hayatına atılacaktır. 

Alman prensi, Holanda 
prensesııe avlanıyor 

Sofra 
süslemek 

Bir ev kadınının 
başlıca vazifele
rinden biridir ! 

Süslü ve temiz bir sofrada yemek 
yemek ne kadar zevk ve iştiha verir. 
Bir ev sahibesinin her gün sofrasını 
elile süslemesini bir vazife addetmeli. 

Avrupada birçok kadınlar her çiçeğe 
göre sofranın vazosunu değiştirirler 

bu bir masrafa mütevakkif değildir. 

Mesela bizler de ne yapabiliriz. Me
nek§e r.amanı kahve fincanlarının 

zarflarına menekşe yerlegtirip masa
nm ötesine berisine koymak.. Bazan 
h&maQl tası ~ yaprak8m nerkisler 
koymak .901t a~~ eapms oı.. 
rak yassı bir taabğa. dizmek gibi.. Ay
nı .zamanda masa örtüsünün rengine 
de çiçekler yakışırsa zevkle me,gul 
olunduğu belli olur. Şayet çiçek bulun
mazsa masanın ortasına bir billftr kA

se içinde balıklar da yokabilirsiniz. 
Bu akvaryumların pek hoş ve şıkları 

da vardır. Akgam yemeklerinde eski 
zamanın gümüş veya bronz şamdan-
larını Avrupada elektrik limbalarma 
tercih ediyorlar. Hatta bardak ve sn
rahilerin renginde kristal şamdanlar 
da satılmaktadır. 

Gözlerin 
boyanması 

Çarşaf ·zamanındaki 
gibi olmamalıdır 
Bazı kadmla.nmı.z hili. eski çarşaf

lar zamanındaki gibi gözlerini boya
maktadırlar. Mademki artık şapka gi
yiyoruz. Şapka ile eskisi gibi seyyar 
kuyruklu sürmeler çekmiyelim bari. 
Ça.rşa.fla ve peçe altında sürmeler ne 
kadar yakışıyorsa şapka ile de o de
rece çirkin duruyor. Büsbütün de bo
yanmadan olamaz. Gözünüzü her ne 
ile boyam.ağı adet ettin.ime yine ona. 
devam ediniz. Fakat eğer gözünüz 
uf aksa katiyen içine çekınez göz ka
pağmızr hafif boyarsınız ve kuyru
ğuna doğru yapıştırırsınız. lri ise 
rimelle iktifa edebilirsiniz. 

Erkek elblselerlnln 
yakalarını 

temizi emek 

Çoc,.JJk terbiyesi 
L -~_... ............... iiıııll .... . 

Çocuğunuz vasıtasile 

Kocanızı eve 
bağlayabilirsiniz ••• 

Eskiden verilen t~rbiyenin 
şimdikine nazaran çok iyi 

tarafları vardı 
Çocukların her yaşa göre bileceği 

ve anlaması !Azım gelen birc;ok şeyler 
vardır. Maalesef şimdiki anneler ço
cuklarile eski annelerden daha az 
meşgul oluyorlar. Eskiden verilen ter
biyenin §imdikine nisbetle çok daha 
ince olduğunu birçok tecrübelerimle 
görüyorum. Mesela şimdiki çocuklar 
annelerile babalarile pek teklif sizdir
ler. Odaya büyüklerinden birisi ginli
ğinde rahat yeri onlara terk etıneği 
hatırlamıyorlar. Uzanıp yatıyorlar, 

ayaklarını toplamak hatırlarına gel
miyor. Ben de eski resmiyetten kati~ 
yen hoşlanmazdım. Fakat bazı bu gibi 
halleri gördükçe müstebit büyük anne 
me rahmet okuyorum. Tramvayda 
bacak kadar çocuklar oturur titrek 
sarsak ihityarcıklar ayakta dururlar. 
Herhalde onların anneleri babaları da 
evde pek rahat etmeseler gerektir. 

Çocukların her arzusu yerine geti
rilmemelidir. lmkam olan şeyleri dahi 
her zaman yapmamalıdır ki günün bi
rinde istediği şeyi yapamayacak olur
sanız hem çocuk için hem de sizin için 
acıklı olmasın. 

Çocukların yanında vaktile para 
masraf likırdısı olmaz.dı. Bu bir hata
dır. Çocuk hesaba aklı ermcğe başla
yınca gündelik veya haftalık her ne 
ise onu alıp bir kısmile uf ak oyunca
ğını çikolatasını defter kalem gibi 
masraflarını kendi yaptıktan sonra di
ğerini de tasarruf etmeğe ve o parayı 
haftanm. sonuna kadar yetiştirmeğe 

alışmalıdır. Mektep derslerini yapma
dan evvel oyuna dalmamasına dikkat 
etmelidir. Çocuk üzerine elz.em olan 
şeyi bitirdikten sonra rahat edebilece
ğini serbest olacağını anlamalıdır. 

Sabahları ve akşamlan annesini ve 
babasını görmeği itiyat ettirilmelidir. 
Bu aynı zamanda baba ve anneıı ·n bir
birlerine rabıtasını da artırır. Çünkü 
evin erkeği evine gecikecekse belki 

oğlunun kendisini görmeden uyuya
mayacağını düşünür. Annesi babasına 
öfkelenirse çocuğunun kendis'ne çok 
düşkün olup arayacağını ve tizülece
ğini yüreği cızlayarak hatırlar. Bun
lar uf acık şeyler olmakla beraber ha
yatta mühim roller oynar. 

=--._JkiTavvör 

Ben herkesin bildiği gibi benzinle 
silmeği değil gazla silmeği tavsiye 
edeceğim. Bir çuhayı gaza batırır gü- ı 

zelce yakaları oğar ve açı1{ havaya 
bırakırsınız hem temizlenir hem de 
kokusu uçar. 

Sarı ayakkablların
dan lekeler nasıl 

çıkar? "'-'t ~Prensi Beronard'm Ilolaodarun kadın veliahdi Prenses Julyanoyu al
~ olaıu eski Kayser Vilhelmi pek memnun etmiştir. 

~ Ira,.er oturduğu Dum şatosuna hemen bayrakların çekilmesini eınretmit
! Gençlere tahaan bir ~ebrik mektubu da göndermiftir. 

San ayakkabınız lekelenirse kay-ı KOJtıı yeşil dra'dan t011.Jyor. Uzun bask, 
nar suya bandınlmı§ bir siingerle yıka- Bil biçtlmi§ jop eteklik. Yakası 
~·lekeler derhal Çikacaktır5 a.<Jtragandıan 

Ço'Ti yeni bir şekilde biçilm.i§ mavi gril 
yünlüden mr tayyar. Yaka..tt lutr 
~ toopıdtr,. 
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Habralanm anlatan ': EFDA1a TALAT -200-

Hani Hulagtl beni kızdırmasın ! Camle 
gtder bir dua okurum, bu dua ııe onun da, Bu gece bile sırf 
askerlerinin de canlarına okurum. b . h t 1 ad n 

Felaket kelimesi Halifenin kızgın Kapı nböetçileri ilk önce gelenleri e n 1 a 1 r 1 • 
hiddetine dölrlilmüş bir kova su tesi- isyancı falan sanmışlar. İÇ('ri sokma -
rmı yaptı. Esasen gayet korkak mışlar. Fakat az sonra truıınınış ba- g Ö r m e k 
bir adam olnn Mustasım, Hüseyin gibi zı kumandanlann da bunlara iltihak 
gayet ciddi olduğuna. :inandığı bir ettiğini görünce hakikati anlamışlar. 

için 

bir iş dolayısilB 
Yoksa beni 

değil. dedi 
kimsenin felaket kelimesini kullan - - Peki da.ha bir hafta önce za.f er 

- Ciddi mi söylüyorsun? 
- Çok ciddi. 

yalvardığı, ısrar ettiği halde, i§lerimi 
feda etmez, onu kırardım. O bu hareketi 
mi bir türlü affetmiyordu. Haklı idi. 
Fakat ben de kendimi müdafaa etmeğe, 
rolüme.le sonuna kadar devam etmeğe, 
bütün !.:ozlarımı sonuna kadar oynama
ğa mecburdum. 

ması 

terek 
karşısında. gayri ihtiyari irki
sa.rsıldı. Bütün hiddetini bir 

anda unuttu. 
- Felaket mi dedin? diye kekele-

di: 

havadisleri gelmiyor muydu? _ Kolonetin seni çağırmasını ben is-
- Evet, doğrudur, geliyordu. Fa- tedim. Zemini ben hazırladım. 

kat vaziyet bir haftadanberi çok _ Sebep? 
deği§miş. Mağlup ettiğimiz ordu _ Yanında birkaç saat kalmak için .. 
birdenbire görülmemi§ bir manevra Yoksa bu yazı yann da yazılabilirdi. 

Kızı tekrar ve hararetle kucakladık -- Evet felaket! isyan var. ve ta.biye ile yeniden bizim ordunun ü- _ Fakat beni geceyansı evimden al-
Halife sap sarı kesildi: zerine hücum ctmi§ ve ~ok daha mak neyi isbat eder. tan son: ': 
- Yoksa. geç mi kaldım. Artık kalabalık olmasına rağmen bizim _ Çok şeyi! Bu akşam yalnız kaldı- - Seni her şeye, işime, istikbalime, 

tieni Halife olarak tanımıyor musu - orduyu paniğe ve mağlUbiyete uğ- ğım zaman hep sizi düşündüm. Ve seni mukadderatıma, her şeye tercih ettiğimi 
nuz? Beni öldürecek misiniz? Merha - ratmış. haH\ ve çok sevdiğimi anladım. isbat edeceğim. 
met! - Ha~Tet! Gözleri daldı. Mes'ut bir düşünceye itimatsız l 'r hareketle dudaklarını 

Hüseyin biltün ciddiyetine rağ - k t dalmı!ttı. Bir dakika sonra başını kaldır- b·u'ktu". 
men Halifenin bu korkak tavrı kar- - Fakat haki at. :s 
~da gülümsemekten kendisini ala- _ Olur iş değil ı dı. Gözleri aşktan parlıyordu. Dudakla- _ ispat edeceğim diyorum. 
madı: _ Şimdi zatıalinize ne ~kilde ha.- n titriyerek sordu: _Nasıl? 

_ Hayır, hayır muhterem Hali- rcket etmemiz lazım geldiğini sor - - Ya, o? _ Göreceksin ı 
fe: henüz vaktimiz var. Bütün kulla- mak ve simen bunu öğrenmek is- - O mu? Benim onunla niçin arka - _Ne zaman? 
rmız uğrunuzda canlarını seve seve tiyoruz. Kapılan açıp bu bozgun as- daşlık ettiğimi, ona niçin fazla güler _ Şimdi, hemen 1 
vermeğe hazırdır. Henüz böyle bir keıi içeri alalım mı? yüz gösterdiğimi anlamak istemeyişine Gözleri parladı. Hafifçe gülümsiye 
tehlike yok. - Katlyen! kapıları açmamakla şaşıyorum. Senin vaktile bana yaptığın ıek: 

- O halde nedir "· çok iyi etmi§Siniz. İçeri girmek 1stiye- yardımları §imdi ondan görüyorum. l" .. d k" 
1 

.. 
- Evve il yapacagın fe a ar ıgın ma-

- Bı'r "-kını esrarcngı·z adam· lar cek kimse olursa tepelemekte bir da- Çünkü "'imdi, birçok mühim yazılar o- h" .... ~ k. . d d" w. :ı ıyetını ogrenmc ıstenm, e ı. 
Bagdadı sardılar. Gelen haberlere ba- kika tereddüt etmeyin! nun tarafından yazılıyor. Onları öğren- Sert, kırgın bir sesle cevap verdim: 
kılll'Sa bunların ya Alevi yahut da - Emredersiniz! fakat.. mek arzusile yüzüne gülüyorum. Bunu 

· - Bu bir fedakarlık değildir. Sana Emevi olması ıhtlmali var. - Fakatı ne oluyor? bildikten sonra beni mazur görmez mı-
asıl benliğimi göstereceğim. 

- İcap eden tedbirleri aldınız mı? - Kale kapılannın önüne yığılan sin? - Anlamak istiyorum. 
bo k 1 ..ı: "zl · bak 1 - GörUrUm t Fakat beni ihmal etmeni - Tamamiyle ! bütün tedbirler a- zgun as er eı'ın so erme ı ır- ~ 

r · ~· - Bizi miralay bekliyor. Yazdıracagı 
Jmmım...... Bütün kapılar kapatılmış, sa Hulllgitnun askerleri hemen pe5- a tetmıyecegım. 

s>WJ. - S d • rapor ve tamimler hayati bazı şeylere 
asker \'C zabitler vaziyetten haberdar leri sıra gcliyormU§. - Seni ihmal etmedim. eni aıına mütealliktir. 
edilmi§lerdir. _ Ya? için için sevdim. Seni unutamam artık.. _ Peki! 

B' ı h d Ü kül Bu sözleri söylerken bir elimi arka-- Çok guz" el!. - ınaena ey ne erece m ş S . . el bu 1 k 
d b r d k k - enı evın en yazı an yazma _Bu haber ,,ehir ıçensıne datnlır bir vaziyette kalmış olduğumuzu zan- sın an atmış e ın en avrayara gens 

,.. b' d .. km' • üzere aldım ve Krokere gidiyoruz. 
dağılmaz şehirde bir panik başlan- ncderscm çok güzel fehim buyur- km kuvvetle kendime ogru çe ıştim. 

d D·~ liml t k yU Un - BUtün bunlan biliyoruz. grcı oldu. Bunun da önüne geçmek unuz. ı&cr e e saç arını o ~ıyor, z e. 
ıçm icap eden tedbirleri aldık. Bü- .~---"=Ev,,_-e-,-t,-v-azı~-.-y-et~çok nazik! bunları saçlanna yanaklarına hafif, fakat ate- - Biliyorsun ama, icabında senin aş
tün ümera ve vüzera sclfi.ınlık kısmın- içeri alıp mildııfaa kuvvetlerimizi §in buseler konduruyordum. O bu te- kın mevzuubahs olunca benim her §eyi 
da size intizar ediyorlar, belki Bagda- kuvvetlendirmekten başka çare yok. mas ve nüvazişlerin verdiği haz içiinde çiğneyip, her tehlikeyi göze alabileceği
dı muhasara edenler hakkında bazı Fakat HuHigu denilen bu adam deli- erir gibi kollarımın arasında titriyordu. mi de biliyor musun? 
yeni haberler de gelmi§tlr. midir, nedir? Bagdada hücum etme- Fakat biran geldi ki, kadınlık gururu - Bilmiycrum. 

Hnlife Mustasımm bir anda Güiz- ğe nasıl cesaret edebiliyor? 0 Bag- benliğine hakim oldu. Silkinerek kolla - - O halde Krokere gitmiyeceğiz. 
deyi de, Zübeydeyi de; verdiği emir- dada ki milyonlarca müslüman oraya nmdan kurtuldu. Vahşi bir sesle isyan Yerinden doğruldu, gözleri hayretle 
leri de, her şeyi unuttu. Çünkü ev- bağlıdır. o Bagdada ki Halife, Mus- etti.: açıldı. 
velemirde hayatı tehlikeye düşmüştü. tasım billfi.b, allahın gölgesi orada ika.- - Sen zaten ikimizin yüzUne de işle Nereye gideceğiz? 
Hayatı mevzuubahsti. met ediyor. Buna nasıl cesaret rin dolayısile mnfeaatini için gülüyor - - Nereye istersen. 

Derhal genis adımlarla selamlık etmi3tir.? sun. - Bu delilik olur. Ballar bizi bekli-
dairesine doğru ilerledi. _ Bilinmez ki! . - Böyle acı sözler söyleme 1 yor. 

Hakikaten buraya Bagdadm belli _ Bu adam Bağdada hücum etme- - Acı, fakat hakikat. - Beklesin. 
başlı bütün vezirleri ve kumandanları nin , alla.ha hücum etmekle bir oldu _ - Seni cidden sevdiğime inan. _ Oraya gitmezsek mahvoluruz. 
birikmişti. Halife sap san bir yüzle ğunu bilmiyor mu? - İnanmak çok güç .. Sen ne zaman _ Ben her tehlikeyi göze alıyorum. 
içeri girer girmez hepsi ayağa kalk- _ Cahillik i~! başın sıkışsa hep gizli işlerini bahane Kız hfl.la bana inanamıyor, bu sözleri-
tılar. Halife sual dolu bakı§larla sağa T HuJ~rrl'I k edersin. Ben artık bıktım bu senin işle- mi bir numara telakki ediyordu. Bunu 

- tş ne olacak? 
- Artık onu düşünmüyorum. 
- Şişlide ne yapacağız. 
- Seninle en mes'ut dakikaları yaş•• 

dığımız bir yerde gene başbaşa kala • 
cağız. 

- Güzel! Diye mırıldandı. 
Araba süratle Şişliye doğru ilerlen1e· 

ğe başladı. Latife etmediğimi, kendisirı~ 
sadakat ve aşkınu isbat için her şeY1 
göze aldığımı anlamıştı. Miralay Baııa· 
rın geceyarısı yazı yazdırma işinin rnU· 
kemmel bir kuyruklu yalan olduğUJlıı 
bilmediği için bu hareketini bir feda.• 
karlık telakki ediyordu. Kızcağız bu bı• 
ler altında iğbirannı unutmuş, ban• 
daha çok sokulmuş, güzel başını ornıı· 

• : ... clcı zuma dayamıştı. Avuçlarımın ıç..-. i 
hapsolmuş olan ufacık elleri ateş gıb 
yanroyrdu. c1 

Ev faslından sonra gelen bu ikitı 
numaram da muvaffakiyetle neticelen -
mişti. Şimdi üçüncü fasla geçiyorut· 

Matmazel T .. gibi toy bir aile krııl1S 
değil fenalıkta profesyonel olmuş ka -
dınları bile ogünkü kabiliyetimle kandır' 
bilirdim. Çünkü f ed::ıkar, samimi -.·e i• 
şık adam tipini o kadar canlı bir suret· 
te taklit ediyordum. 

Arabarruz Şi§)iye çıktığx zaman başıflJ 
kaldıran kız sordu: 

- Kararında sabit misin? 
- Latife etmediğimi söylemeğe tU· 

zum yok. 
- Ben sana inandım. Artık bir1tY 

isbat etmek istemez. Dönelim. 
•0ıe - Hayır yavrum! Bu gece ısenı ., 

haşhaşa vererek birkaç saat geçirme1': 1 

ti yorum. 
- Fakat miralay Ballar bizi beldi· 

yor. 
- Onun da kolayım buldum. 
- Ne buldun? 
- Şişlide büyük bakkaldan telef~11 

ederim. Deim ki, Matmazel T.. e~ıtl 
·ııt de bulamadım. üsküdardaki teyzesı ~ 

misafir gitmiş .. Başka da yazıyı yazac' e 
mutemet bir insan bulmağa bu saa~ 

d b .. k. iı1" imkAn yoktur. Bana a ır ı ı saat 
verin .. iş de böylece olur biter. 

( D2vamı var) 

sola baktı. Bu sırada i,.lerinden biri k - ez, a6 uya arşı bir atlı çı - rı'nden .. Hele 1'ı:.len'ne ~1et olmak istemi-
ır arını k d' · b h k'k t• k :s "' iyice anlamak ve beni tecrübe etmek i- .---

ilerliyerck Halifenin önüne geldi. E- · en ısıne u a 1 a 1
' en- yorum. Hep iş, hep iş ı.. dn: Umum 

Mektep ğilerek kendisini selamladı. di başına. kendi kendisine davet - Bırak bunları... " 
et!llekte oldugu~ bu"yu"k fclfiketi an - Peki, nasıl istersen, dedi ve sustu. 

Halife sordu: - - - Bu gece bile gene bir iş dolayısile 
_Ne haber.,, latsın ! derhal ordularını gerisin ge- • k O bu söze cevap olarak: 

beni hatırladın. Yoksa sırf benı görme 
_ Bizim ordu.. riye ~eksin! - Evvela Krokere uğnyalım, orada için ne zaman evimizin kapısını çaldın. 

N d k i t . ? - Çok muv-cık bı'r tedbir' işimizi yapalım, sonrn gezelim. Miralayı - c eme s ıyorsun. ıu • Ben birçok defalar, beni gezdirmeni rica 

hltaplarınızı 
Yorulmadan tekmil olarak İstanbul 
Ankara caddesi İnkıl:p kitaphanesirı 
den alırsınız. - Bagcladm önüne gelen askerler - Yoksa. ! beni kımınnasın hani! ettiğim vakit kabul etmez, işlerini baha- da gUcendirmiyelim, gibi sözlerle tevile 

bizim Hulfı.gitya kal'§ı gönderdikleri- Camiye gider bir dua okurum. Onun ne derdin? Bunları unutma.. Şimdi de sapacağımı dilşünüyor, bana hakaret._ ______ ...,. ______ ~ 

mizdir. da, bütün askerlerinin de bu dua ue 0 kızıa oıan münaseebtini benden ı:~kıa- etmeğe hazır tanıyordu. Kit o p satın alıyor P ı 
- Ne diyorsun? canlarına okurum yani allah gökte mak için gene bir iş maskesi kullanı _ Ben ona hiç cevap vermeden doğru- Eski ve yeni harflerle her nevi J<itıı: 

- Bo7.guna uğramışız. bir fırtına. kopanr. Yahut melekleri- yorsun. Senin bu hallerinden nefret cdi- dan doğruay ~oföre s~slendim: tar ve okunmuş yeni harflerle lise ıdt3 • 
- Bozguna mı? le ordusunun üzerine bir yıldırım yorum. - Krokere değil, Şişliye çek.. ları iyi fiyatla satın alınır. İstanbul p.rı 
- Evet! Hulagu ordumuzu göri.il. yağdınr ki onlar da, neye uğradıkla- Zavallı kızın hakkı yok değildi. Ken- Genç kız hayretinden dona kaldı. Te- kara caddesi 155 No. 

memi J bir §Ckilde bozguna uğratmış. nnı anlıyamazlar. disini çok ihmal etmiştim. En hararetli reddüt içindeydi: f O k ) 1 a p (i il B p b a O tı 9f 
- Olur iş değil. Nasıl olmuş? - 'Doğru! seviştiğimiz günlerde bile bcına evden -Şakayı bırak. Nereye gidiyoruz. 
- Vallahi bunu biz de anlıyamadık. (Devamı var) izin alacağım. Bu gece beni gezdir diye - Gezmeğe ... 

·~~~~~~~~~~~~~~~s:=~~~!!!!!!i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 
yor. Sanki göz izlerini resimden sil -
mck istemiştir. ğ· KADIMLAa BEMi 

"'411'L L..,..e ~.;/ ıHJD~sô Ro~~ın 
Nakleden: Hatice Süreyya 

-9-

Müşterileri onu çağınyorlar. Bir lan sevmek hru3talığı için fayda ver-

masadan ötekine, yuvarlanarak bir fı

çı salmtısiyle gidiyor. 

- Bu soğukta birer konyak içmek 

nezleye bire birdir! - diye de alemi iç

kiye teşvik ediyor. 

Fakat, uzaı-tnn Enis'e doğru baka

rak göz krrpıyor: 

- Ne.ıleye iyidir ama, sarı§lll kız-

mez. 
Latif: . 
- Bu da sana taş Enis .. Zebradan 

bahsediyor ... Gclmiyccek mi bu akşam? 

- l_iayır .. Babası evdeymiş .. 

- Yemekten sonra ne yapacağız? 

Enis, nabzını muayene ediyor. Par

maklarını, atan şakaklarına koyuyor. 

- E-ve gidiyorum, azizim ... Sihha
tım kötüleşiyor! 

- Öyleyse ben de seninle beraber 
geliyorum. 

- Pek ahi ... Çene çalarız .. Beni de 
yalnız bırakmamış olursun. 

Odada hfı.la bir yasemin kokusu 
dolaşıyor. Soba arlık tatlı tatlı tomur

darunıyor. Sönmek üzere .. Ev sahibesi. 
ayni zamanda. kiracısının işlerine de 

baktığı için, yatağı hnzırlamış, pi
jamayı, terlikleri yerli yerine koy -
muştu . 

Küçük lambanın abajorundan tatlı 
bir ışık sUzülüyor. 

Çalar saat, bir bardak su, bir aspi· 
rin kaşesi.... 

- Doğrusu, ev sahibesi Aliye ha -
nım sana iyi bakıyor .. Doğrusu bu ı 

kasabanın halkı, hep uyanık insan-
lar ... 

Uı.t:if Berki, odadaki e~yayı bir bir 
gözden geçiriyor. Biblolara el d<'ğdi

riyor, kitapları açıp kapatıyor; Son

ra, sıra dıvardaki resimlere gelmiş . 
Ur. Sulu boyalar, fotoğraflar. 

Birdenbire, gece tuvaleti giymiş bir 
kadın resmi dikkatini celbediyor. 

- Zehra mı? .. Senin İstanbuldaki 

aftos mu? ı 
Enis, sakin ve uyuşuk yattığı kÖ§e

den, birdenb ·re fırlıyor: 

- Bırak onu! - diye l"aykırıyor. 
- Ah, pardon azizim.. Demek ki 

rcfikamz? ... 

Cevap VC'rmc<lC'n, Enis, Potreyi dı

vo.rdan çıkarıyor. lı.c1eta mukaddes bir 

eşyayı tutarcasına camını, eliyle sili-

Sonra, bir çekme açıyor ve foto 
rafı içine fırlatıyor. 

Zavallı Latif, şaşırmış bir bal • 
~= ~ 

- Affet, kardeşim.. Demek k~ g~it 
bır sevg lin.... Çok hürmet ettiğııı ııat 
aşk mı?.. Bilmiyorum... Arkadaş 
arasındnn böyle latifeler olur, Jeli' 
sura bakma. 

Enis, sarf ettiği gayretten so~ 
yorgun düşmüştür Bitik bir ses fl· 

- Yok yahu .. Aptallık edip aurı11or 
Kendini romanların içinde mi sıı,ıı.I}' 
sun?. Bu kadın annemdir. 

( De&Jamı ı;t:Jf) 
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HABER - 'A.lCşam Postan°" 

müsabakamız haftası. Büqük 
Hediye kazananların 

1 

isimlerini neşrediyoruz 
Cocuk 

Hediye kazananların, 
adlarını yazıyoruz 

lsımıer ınizin sonundaki harfleri 
bu listede bulur ve karşısındakini 
Okursanız ne kazandığınızı öğre
rursiniz. 

299 - M. Cemaleddin İst erkek lisesi 

241 Nl, SOO - Mukbil Selim Sultanah
met Akbıyzk hamam S. 34 B, 

301 - Adresi yoktur A, 302 - Şük
riye Ali Kadıköy Mısırhoğlu Halit ağa 

C. 67 F, 303 -A. T. Gedikpaşa mütrüp 
S. 5 A, 304 - Mehmet Taşkol Galata 

Arapcamii avlu içi 41 Ml, 305 - İsma

il Göktuğ Liman işletme idaresi işlet -

me memuru H3, 306 - Hasan Ergün 

Çardak yağ iskelesi 29/1 L, 307 -
Bayan Melahat Üsküdar fıstıkağaç sö-

4. _ 
BUyUk §l§e kolonya kiloluk K-ıı _ 

c_ BUyllk ıılşe kristal kolonya Kl-

c_ 1540 No. konsol saati K2-

t_ 5437 No. bUyllk konsol saati L-
ll'_ 

Zeplin eııa.n.sı 61 No. Ll-

lı'ı_ 
4 No. Pertev kolonya M-

c_ Çizgili Pertev kolonya Ml,2 -
ıı _ KUçUk kristal kolonya N-

llJ. -
KUçUk masa saati Nl-

ltı_ 
Joli Fam 9125 kolonya 

o-Joli Fam 9180 kolonya 
ifa - Çiçeklerim esansı 180 No. Ol-

lt~ - Eve esansı 115 P-
t.._ 

Esans 2030 Pl-
b._ Eliza.bet esansı 850 s-
J_ 

Dört köşe kristal aaat z-
Jı_ MUrekkepli ve kurııun kalemli T-

kalem. eı .. 1~:dk lüks feneri pi1i Y-

Elektrik el feneri pilli 
üç küşell krl.stal saat 
MUste.til maden sa.at 

Cam ucıu mürekkepli istilo kalemi 
Yıldırım traş bıçe.ğt 

Esans bUyUk kutu 11 No. 
Dl§ macunu 

Esa.ruı kUçUk No. 10 Neclpbey 
Esans No. 9 

Krem Pertev yağBIZ 
Briyantin Pertev 
Tra§ sabunu 

El sabunu 
Krem Soley 
Şov Mor 

Krem Pertev yağlr ve yağeız 
Losyon 

ğüt S. F, 308 - 2405 Otomobil şofö
rü Z, 309 - Fatih Fevzipaşa C. 149 T, 

31 O - Hasan Süer Harbiye ITB II Bl. 
1421 1, 311 - Yurtanur Eryentür Ca

ğaloğlu molla fenan sok. 21 Jl, 312 -
Muammer Aktör Şehir tiyatrosu aktör 

29 Ağustos tarihli bilmecemizde he
diye kazananlar: 

2 lira kazanan 
Birinci Feyyaz. Bayazit karakol so

kak No. 20. 

1.5 lira kazanan 
İkinci: Halime. Edimekapı Kedi 

geçmez mahallesi. 
1 lira kazanan 

üçüncü: Selamettin, 27 inci okul 44. 
Bilyük ipekli mendil kazananlar 

tantepe Servilik caddesi 84. 24 - Ha
lil İbrahim, Gelenbevi orta okul 3/ A.ı 
25 - Hikmet Demirel 44 üncü okul 164,' 
26 - Angüç. Şişhane karakolu. isken
der caddesi 72. 2. - A. Hami, Per
tevniyal lisesi 340. 28 - Şadiye, Be
şiktaş Köprü sokak 7. 29 - H. ibra
him, U nkapanı Salihp:ışa caddesi 16. 
30 - İsa, Tramvay şirketinde vatman. 

Kitap kazananlar 

O~lYIWlYl~lYI Oaırg m o~aı 

N, 313 - Metin Gogo Karagümrük 

derviş ali M. 14 A, 314 - Atı:f Maral 
Haliç feneri Fethiyede F, 315 - Alegra 

L. Kuledibi brod han - 4 A, 316 
Hakkı Engin, Üsküdar ağa hamam do-

1 - Perihan Altı:nel Fener. 2 -
Talat Göknil, Kabataş lisesi. 3 - Meh
mut Kumkapı orta okul sınıf 7. 5 -
Kemal, Beşiktaş Köprü sokak 3. 5 -
Gelenbevi Ortaokul 165 Nuri. - 6 
- Sabahattin Kadırga Cömertler so
kak 19. 7 - Krnm Hızal 13üncü o
kul 528. 8 - Mehpare Bengi İstanbul 
Kız lisesi 15 9 :. 

31 - Suzan Baru, Beyoğlu 29 uncu 
okul 214. 3Z - Cahit Ulcay, Pertev .. 
niyal lisesi 195. 33 - Selami Bengi, 
Vefa lisesi 667. 37 Malike, Çapa kız 
muallim mektebi 345. 38 - İsmet Gün
ger, Kadık'J; Çanakkale sokak 17. 
39 - Mehpare Derbend, Beyoğğlu 15 
inci okul 88. 40 - Rabia Yavuz, Sa
raçhanebaşı Serezli sokak 4. 

Müsabakamıza iştirak e t t i{li niz z a
"'-an elinize verilen n u maralar n e i se 
~ numarayı cetvelimizde arayınu~. Bu 
l'l l.l rnara karşısında ismin•z i v e adre
' •nizi bulacaksınız. Adresinizden son 
'"El da ya kazandı!}ınız hedıyen in adını, 
~&hut ta (H), ( L ), ( ..J) ve ı lah. gib i bazı 
' 1&rfl er bulacaksınız. au harfl eri n 
.ll'lngi hediyeye tekabül ettigini de yu
~&rıdaki listede arayıp bulabilirs ı n iz. 
~15-Davit Bark t, 276 - Öktan Tur- çukurbostan 6811 F, 287 - Şükran Fa 
ta l{emalpaşa ""'. 2 Şehzadebaşı (Kadm tih kıztaşı Balipaşa C. 39 P, 288 -

lap S. 20 B, 317 - Fehmi Ansen Beşik
taş valde çeşmesi 2 G, 318 - Turan Ka 

sımpaşa nalband s.8 (Büyük konsol saati 
5437), 319 - Enis Sezen Hukuk fakül
tesi Ll, 320 - Nasuhi Krraslan Pangal-

Bi.aküvi kazananlar 
9 - F. Özek Pertevniyal lisesi. 10 

- Cengiz Ersan, Beşiktaş Köprü so
kak 3 . 11 - Umut Cemil Cağaloğlu 
Hilaliahmer Caddesi 1. 12 - Pantazi 
Kurtuluş Kuyular başı sokak 25. 13 -
Orkunt, Vişne zade mahallesi Cami so
kak 15. 14 - Ahmet Özcan, Ankara 
muhafız alayı tabur 3, BI. 10 da Sa
raylı Eşref oğlu. 15 - Leman, Beyoğ
lu 12 inci okul 41. 

Kartpost<ıl kazananlar 
41 - S. Erdemir, Yekta efendi s~ 

kak 21/1. 42 - Nermin, Kartal 234. 
43 - Asüman Nedim Akkuzu, Beyoğlu 
Mahmutağa yokuşu. 44 - F. Belgin,. 
Küçük Ayasofya Mederse sokak 18. 
45 - Necla Kansu, Bakırköy Birinci 
okul 180. 46 - Rasim 63 üncü okul 
228. 47 - M. Belgin, Selçuk sanat o
kulu 12. 48 - Aznif, Kumkapx Çak
maktaşx sokağında. 49 - Yurdagül ÇtJ
vik, Eski Aydın oteli karşısında 14 

50 - Akoğlu Hamit, Şişhane karakolu. 
51 - Muzaffer Tunçak Kumkapı orta 
okul. 52 - öktan Tunga, Şehzadeba
şı, Kemalpaşa caddesi. 53 - Hüsniye, 
Kurtuluş Açık ' yol sokak Küçük GaliP. 
bey ap. 10. 54 - Sevim Akdöl, Bey
oğlu 18 inci okul 126. 55 - Şake, Ar· 
navutköy Birinci cadde 90. 56 - 11-
kesen Nezih, Vilayet şifre memuru. 
57 - Şerafettin Altan, Şişhane karakol. 
58 - SUzan Güler İstanbul kız lisesi. 
59 Sasuner Malatya 29. 60 - Nuri 
Gelenbevi orta okul. 61 - Melahat 
Demir Kız lisesi 819. 

tı bilezikçi s. 25 Hl, 321 - Dilşat Öte-

geçe Kadıköy Kuşdili C. 66 K 322-Ha
lit User Kadırga cömertler S. 19 H, 323 

- Bayan Münire Ergun Çemberlitaş 

Necibey ap. 3, A, 324 -Arif Eynel Pan 

galtı dolaphane C. 265 F, 325 - Kemaı 

eski loit han 16 A, Kayacay Galata 
327 - Ahmet Hulusi Savaşçı 

~lllalı), 277 _ Judit Çizher Tarlabaşı Cemal Kuşcuoğlu Yüksekkaldınm hav- Unkapanı Küçükpazar 119, G, 328 _ 
.acı Ahmet 4 İl, 278 - Bayan Perizat ra önünde kitapçı O, 289 - Zühdü Pi-

Şı.ı· i Greguvar Boymar Jandark okulu şişli 
-:r ıde Osman bey (Dikiş makinesi), nal st telsiz tel. memuru A, 290 -

219 - Mualla Keskin Beşiktaş seren- Bedri Özelçi Demirtepe akbay S. No. S, 329 - Didar Beyoğlu Kalyoncu kul-
Ccbey yok. 13 L, 280 - Sıdkiye Aday 14 Ankara Yenişehir A, 291 - Aleko luğu S. 24 S, 330 - Leon Agopyan 

l!C§ikta~ hasfmn C. 43 H2, 281 - is - Aynalıçeşme emin giani S. 39 G, Karaköy melek han 9 S, 331 - Melike 
llıaU Fatih Sinanağa mah. hattat S. 17 292 - Ceıaı 88 İst erkek lisesi L, 293 Bayburt Kandilli iskele c. 1 H3, 332 _ 
tı, 282 - S. Necdet Tüzün K.köy htin - Vahe Mısır Pangaltı eşrefefendi S. k Bay Sahak Pangaltı bilezikçi S. 59 M2, ar imamı malı. Nazifbey S. 42 N. Ll, 294 - N. Kemal korkmaz Fl, 295 (Devamı var) 
2
83 - Edip Altmel ist tclgr. hük. me- - İsmi ve adresi yok. O, 296 Adresi ve --------------

!lı'llru Kl, 284 _ Seniha Güven Laleli ismi yok O, 297 - Çopen Vahe Pangal ZAYİ - Tasdik mührilmü kaybet-
1\ltısaray c. G. 285 - Şaha bettin To- tt Çayrr sok. 46 O 1, 298 - Andon Pek tim. Eskisinin hükmü yoktur. 
~3. 286 _ Sami Eris Davutpaşa öz Hot:a 1\fansuh S. Angeliki ap. 67 S. ~"~._..~Doktor l.f. ,.Sezai 

" 

Şekerleme kazananlar 
16 - Nazan 45 inci okul 98. 17 -

İbrahim Ersan İstanbul lisesi 1379. 18 
- Burhan Sezer, İstanbul lisesi 1761. 
19 - Serhan Tataroğlu,Bostancı İç E
renköy caddesi 60. 20 - Mualla Kök
tengiz Üsküdar Kız orta okul sınıf 2. 
21 - Bereç Çağlı, Samatya Müdafaai 
Milliye caddesi 52. 22 - Salim Adsan 
Şişhane karakol. 

Atatürkün büyük renkli resmini 
Kazananlar 

23 - Nuraıı Savrner. Üsküdar SuJ-
c ıry • 7 - 1 
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ha.1: .r olduğunu tebliğe memur ettı 
Yalnız, diğer efendiler burada bekli. 
ve!:eıderdir 1 demişti. 

Biissi Löklerk: 

- Ne? diye bağırdı. ı 
Kriyon kaşlarını çatarak cevap 

verdi: 
- Nereye isterseniz gidebilirsi. 

niz! 
Giz: 
- Büssi, sus 1 dedi, efen diler dı. 

şarıda bekleyiniz! .. Mösyö dö Kriyon. 
mademki zatı şahane bizi kabule te. 
nezziıl buyuruyorlar, o halde sizi ta. 
ki be hazırız 1 

Gizin maiyeti merdivene dizildi. 
ler. Burada evvelce kralın asilzade_ 
Jeri dizilmiş olduğundan, bir işaret 
üvdne birbirini boğazlamağa hazır 

iki gı up karşı karşıya gelmiş bulunu. 
yordu. Fakat hepsi susuyor, yalnız 
bu sessizlik birbirine hürmetten de. 
ğil, sadece içeride konuşulacaklar• 
anlamak merakından doğuyordu. 

Kriyon kapıyı elile açıp Giz ve iki 
ka!"deşini içeri soktuktan sonra tek. 
rar kapamıştı. 

Kral şapkası başında ve bir eli 
çenesinde içeri girmiş olan Uç kardeşe 
hbs~dilmiJı·ecek bir titreme ile göz. 
lerinı dikmişti. En önde Dük dö Glı 
ve diğer iki kardeş de arkadan yan. 
yana geliyorlardı. 

~ayen koca gözleriyle etrafı tet. 
kik eiterken içinden, kardeşlerinin si. 
yasetme lanet okuyor, kardinal ise 
b~'.:I dik ve bir eli kılıcının kabzasın. 
da gözlerini krala dikmiş duruyor. 
du. 

Giz her ne kadar kral gibi his. 
81yt.t1nı sakJamağa hacet görmiyorsa 
da. soğuk bfr şekilde kabul edildiğin_ 
den benzi atmıştı. Kardeşleriyle be_ 

rab~r tahta ilç adım kadar yaklaşarak 
yer(' kadar eğildi. 

Bir an, koca salonda bir sinek uç.. 
sa sesi işitilecek kadar derin bir ses. 
sizlik hüküm sürdü. Sonra, kral gen. 
zinden söyler gibi ve gayet soğuk bir 
tavırla: 

- Siz misiniz Mösyö lö Dük! de. 
di, gene bize söyliyecek bir şeyiniz mi 
var? .• 

Bu sözler kralın maiyeti üzerin. 
de derin bir tesir hasıl etti. Şimdi, 

herkes kralın yerinden fırlıyarak üç 
l\arcleşin üzerine atılacağını zanncdi. 
yor, ve hepsi birden elelrini kılıç ve. 
ya ·hançerlerine götürüyorlardr. Bu 
hareketten husule gelen şıkırtı ı;;es. 

siz salonda büyük bir gürültü gibi te. 
sir etti. Mayen korkusundan hir a. 
dım geri fırladı, kardinal etrafına 

nefretle bakındı. Dille dö Giz ise kra. 
lın gösterdiği zahiri sükuna mukahil 
hiç t('laş etmeden: 

- Sir, bi1iyorsunuz kardeşim, 

Kardinal dö Burbon olmak ve Fran. 
sız papaslarının reisi bulunmak sr. 
fa tiyle zatı şahanelerinin bu toplan_ 
tıya davet buyurdukları etajene. 
ro (1) da hazır bulunmağa hakkı var. 
dır. dedi. 

Kral müstehzi tavrını boımactan: 
- Ya siz, l\G)syö lö Dük? dedi. 
Giz sözün de de,·am etti: 
- Sir, gene biliyorsunuz ki. di. 

ii't>r kardeşim Mayen l\farc~l J{ont dö 
Bri:;ak gih Fransa asilzadelerinin reı. 
~idir ... 

Üçüncü Hanri boğuk bir sesle: 
- Evet, Mareşal dö Barikacl (2), 

diye -.öylendi, tıbkı Mösyö dö Burlio. 

(1) Bi rnevi millet m.ecUsi. 
(2) Sokıaklanl.a ı/apılan siper 

________ _.. _____________________________________________ --=~, 

meseleyi genral F arneze de haber 1 
veremiyeceğinden rahat ).-Ürüye
rek Parise doğru yoa alıyordu. 

Şimdi yapacak iki it vardı. Ev 
vela Moröveri bulacak. sonra da 
Gizi, serbest kalabilecekleri bi1

• 

yerde sıkıştırarak hesaplarım gö
recekti. 

BLUVADA 

Pardayarun Aleksandr Farneze 
göndfiilen mektubu elde etmeğe uğ
nıştığı bir sırada, Dük dö Giz büyük 
,.e muhteşem bir alayın ortasında 

Bluvaya doğru yol alıyordu. Aynı 

zamanda Fransanın dört tarafmdan 
rrelmekte olan mebuslar da Bluvayı .. 
doldurmakta idi. 

Giz, mükemmel bir emniyet ter
tiha tı kurmuş ve üçüncü Hanrinin 

kuHeti hakkında Moröverden çok eyi 
malUmat almıştı. 

Kral, bir !;Ok muharebelerde 
kahramanlıkları görülmüş olan meş
hut· kumandaıı Kriyon'un kumandası 
altında kuv\·etli bir orduya malikti. 
Kriyon, askerini oraya buraya dağı
trp zayıf kalmaktansa Bluvayı muh
kem bir kışla haline sokmağı daha 
ziyade münasip görmüştü. 

Kralın annegi ta.rafmdan sorulan 
bir suale: 

-Madam eğer ben burada yokken 
Krnla bir fenalık yapmak isterlerse. 
bunun için yirmi bin asker Lqter. 
Halbuki ben hurada olduğum taktir
de bu miktar en az kırk bin olm::ıh
dır. 

Demiş, Katrin de gülerek: 
- Beni unutuyorsunuz yal Diye 

bu sözü tamamlamıştı. Bendeki şişe 
alayı da, yalnız başına kırk bin kişi
ye muadildir. 

Bu mükaleme de kralın pek iyi 
muhafaza edilmekte olduğunu göste· 
riyordu. HalbulU Giz de kendi kuv
vetine emindi. Bir kere yanındaki 

yüz elli asilzadeden kendilerine etti
ği vaadlere binaen ölümü göze almr
yacak bir kişi çıkmazdı. Sonra, 
Bluvada bulunacak olan mebusların 
hemen hepsi kendi fikrini kabul edi
yorlardı. işin aslında Etajenero'nun 

yegane hakimi kendisi olacaktı. Kra· 
hn maiyetinde bulunan askerlere ge
lince, bunlar. uzun müddettir ma • 

aşlarını alamadıkları için isyan etti
rimlerinin kolay olduğu l\Iorö,·er 
tarafından söylenmişti. 

Giz, seyahatinin son günlerinde 
hep bu ihtimalattan bahsediyordu,, 
Dük, önceleri en çok sevdiği sekiz on 

kişi ile beraber gidiyordu. Sonrala
rı yanında en ziyade güvendiği ve 
bütün sırlarını açtığı Büssi J.öklerk 
ile Menevil ile yalnız kaldı. 

Şişman Dük de l\fayen kafilenin 
ortasında, I{a rdina 1 iı-c en arkadan 
geliyordu. Bu üç ha rdeşten birinci

si askerlerle, ikinci~i midesine düş
kün olanlarla, üçüncüsü de siyasi
lerle meşguldüler. 

Diik \'e iki arkadaşının te~kil l'tti· 
ği bu grupta konuşulan şey bittabi 
Pardayandr. 

MeneviJ: 
- Nihayet, diyordu. Şu heriften 

kurtulduk. Fakat ben kendi hesa
bıma buna canım sıkılıyor. Herif 

-
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Mevsimlik yeni modellerimin 
geldiğini sayın müşterilerime 

arzederim 

~ 
UZ J'~ZE 
TEllZI 

Muhammen bedeli 4000 lira olan 200 ton çimento "Sün'i pO 

lant,, 21 - 9 - &36 pazartesi günü saat 10 da Haydarpaıada • 

binası dahilinde 1 ınci iıletme komisyonu tarafından satın alııı• 

tır. isteklilerin 300 Hra muvakkat teminat ile kanunun tayin t 

vesikaları ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince ite girmeye ııı'. 
kanuni bulunmadığına dair beyanname vermeleri lazımdır. Bo 

7 nci Kor istihkam taburunun 
nakliye taburundan alınacak biı 

sıhhiye arabası için kesdiği 10 1 
kinciteşrin 936 günlemeçli ve 

20401 sayılı ceride ayniyet tesel· 
lüm makbuzu zayi olmuştur. Ye 
nisi kesdirileceğinden eskisinin 

bir hükmü olmadığı ve bulanların 
da lstanbul Komutanlığı Daire 
müdüriyetine teslim etmeleri iJar 
olunur. (1076) 

Istanbul Yeniposfahane karşısında Fo to Nur yanmda J,efofet hanında ait f&rtname Haydarpaşada 1 inci İ§letme komiayouundan pa 
olarak verilmektedir. (960) 

Biçki ve dikiş 
Esaslı surette öğretip musaddak 

Diploma veren 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Yüksek Mühendis 
ve Eksiltme 

Mektebi ArttırıJ1 
Komisyonundan : 

Nektar K. 
Zarukyan 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zeng!n etmiştir 

6 ıncı keşide 11 Birinci teşrin 936 dadır. 
Mektep malzeme laboratuvarı için açık eksiltme ile Elek, 1 

zı, Kesafet §İşeleri ve Mihaili! aleti ve tefcrrüatı alınacaktır. . 

tnlcbc kaydına. ba§ln.mıı,ıtır. Pazardan 
maada herglln 9-12 ve 14-18 e kadar 
müracaat kabul olunur. Adres: Bey
<.ığlu :Altm bakkal B&bil Cad. Sayı 63 { 

Büyük ikramiya: 200.000 Liradır. Muhammen bedeli 600 ve muvakkt\t teminatı 45 liradır. El<51 

mesi 19 Birinci te§rİn 936 pazartesi günü saat 14 de yapılacaktJJ· 

Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve eksiltmeye '\ 
ceklerin oelli gün ve saatte mektep idaresine müracaatlar ıi1iJ1 o 
nur. (915) 

Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık 
ikramiye erle (50.0COJ Jirahk iki aaet mükafat vardır 
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boğulr.ıak suretile pek kolay geber-
· miş oldu. 

Büssi: 
- Çok doğru. Ben de ölmeden 

evvel herife bir d~s vermek ister
dim .•. 

- Evet, hani onun sana vermiş 
oldu'rıı mahut iskrim dersini değil 
ımi? 

- Ben o dersi ona çoktan iade 
ettim. Bastildeki çarpışmada silAhı
nı elinden çekip aldığımı unuttun 
mu? 

- Ben orada değildim. Fakat 
gene senin dediğin olsun. 
- iyi ama, Moröver orada idi!. 
Doğru değil mi Moröver? 

Bir kaç adım geriden gelen Mo
rövcr hemen lastik etti: 

- Doğru, doğrul. Herifin elin· 
den iiç defa silahını çekip aldın. Bu 
suretle mağlup olduğunu itiraf ettL 

Büssi Lökrek, memnun bir yüzle 
Büssi Löklerk memnun bir yüzle 
Morö,·cr ise: 
- lşte, diye söyleniyordu. Bir 

sözle ilerisi için. işime yanyacak bir 
dost kazandım. 

Viyerbon köyüne gelinmi~ti. 
Giz, asık bir yüzle: 

- Efendiler, artık ölüleden bahs 
etmiyelim ! Dedi. 

O şimdi Violettayı düşünüyordu 
Biraz sonra hakikaten ölüleri düşün
memek Iazımgeldiğini kendisi de ka
bul ederek Büssiye seslendi: 

- Hayvanını mahmuzla, karşıda 
görünen süvarilerin yanına git ve ne 
istediklerini anla!. 

Karşıda, kasabanın kilise mey
danında altmış kadar süvarinin top
lanmış oldukları görünüyordu. Gi. 
zin Düssiyc emir verdiği sırada süva 

rilA?r de Giz ve maiyetini gördükle
rinden dört nala bu tarafa doğru 
gelmeğe başlamışlardı. Giz bir an 
şaşırdı. Eli süatle kılıcına doğru 

gitti. Ü~üncü Haminin kendisine bir 
tuzak kurduğunu zannetmişti. Fakat 
karşıdan gelenler: 

- :\fösyö, Mösyö! Hoş geldiniz. 
Diye bağırıyorlardı. 
Ihmlar Bluvada toplanmışolan 

mebusların Gize sadakatlerini hildir· 
mek iizere seçtikleri bir asilzade he
yeti idi. 

Giz bunu anlayınca, gülerek ve 
gelenleri selamlıyarak: 

- Şimdi efendiler. bir krala mah
sus maiyetim var. Dedi. 

Giz bu sözleri belki de düşünerek 
söylememişti. Fakat bu söz bütün 
heyetin arasında dolaşarak bir sürü 
tefsirlere yol açmış ve Gizin hususi 
fikirlerinin bir ifadesi olarak anla
şılmıştı. 

Şimdi, Gizin başında bulunduğu 
müfreze uzun döt nalla Viycrbonu 
g~erek Illuva önlerine gelmişti. 

Ilu sıra, Iı,ransa Kralı, rengi uç· 
muş, asabi bir halde şatosunun bi· 
rinci katındaki husm'i dairesinde o
turuyor, kalkıyor, dolaşıyor ve sa· 
bırsızlıkla Gizi bek1iyordu. 

Perşobreton isimli tarasanın üze
rinde tepeden tırnağa kadar .silahlı 
elli asilzade duruyor ve bir bölük İs
viçre askeri avluyu dolduruyordu. 
l\ferdh'enleri doldurmuş olan kral ta· 
raftarı asiluıdelerin asık suratları, 

Dük dö Gizin gelmesinden hayırlı lıir 
netice umulmadığrnı gösteriyordu. 
Şatonun diğer tarafları da askerle 
dolu idi. Bütün hu işleri idare eden 
Knterin dö Medici, (scvgilt yegenlml 

zi layık olduğu şekilde kabul etmel\ 
için her şey hazırlanmıştır.) derni~ti. 

Kralın dairesinde yirmi kadar a
silzade, gözleri krala dikilmiş emir 
bekliyor. Katcrin dö Medici ise gü 
]erek papası ile şakalaşıyor ve bu hal 
odadakilerin manzarasile tam bir te
zad teşkil ediyordu. 

üçüncü Hanri, belki yirmi defa 
pencereye ve ileride Kriyonun Ü<; bö
lük hassa askerini yerleştirdiği mey
dana baktıktan sonra birdenbire: 

- lliron nerede, daha gelmedi mi? 
Diye sordu. 

Mareşal Biron cevap verdi: 
- Duradayırn Siı ! 

Arman dö Gonto , Baron dö Biron 
o .. aman altmış dört yaşlarında, fa
kat bir çok gençlere taş çıkartacak 
bir sağlamlıkta bulnuyordu. Kl'ndi
si namuslu bir adam olduğu gib! Sen 
Bartelmi vaknsında da muhalefette 
bulunmakla tnnınmış, hatta vaka es 
nasında ve tophane kumandanı oldu
ğu sırada elli kadar protestanı ölüm
den kurtarmı~tı. 

Kral: 
- Burada mısrn benim ihtiyar ye

ğenim? Dedi Burada bulunmryacak
srn diye korkuyordum. Çünkü sekiz 
gün izin almıştın. 

- El·et ama; Mösyö de Gizin ge
leceğini haber aldım ve hürmetleri 
mi kendi~ine arz için bir daha böyle 
bir fırsat bulamıyncağımı düşünerek 
yıldırım gibi Amhuvazdan geldim. 

Bu sözleri işiten kral gUlmeğe 
başlamıştı. Odadaki asilzadeler de 
güJUyordu. Katerin papasına: 

- Haydi, dedi. Dizim çocuk ce
saretini topluyor. 

Mareşal Biron: 

.~~---------------------- Sir, dedi. Görüyorsunuz ki 
tam ,·al<tinde geldim: 

Hakikaten hu srrada dört kö:.e 
avluda bir gürültü koptu. Kapıdan 
bir sürü süvari giriyor ve attan inen· 
terin kılıç \'e mahmuz şakırtıları işi· 
tiliyordu. 

üçüncü Hanri sarardı. Fakat bu 
hal korkudan ziyade nefretten geli. 
yordu. Bozuk bir se:.le: 

- Jfont dö Luvany, bakınız av. 
lııd3 neler oluyor? dedi. 

J<ral, Gizin geldiğini biliyordu. 
F:ıkc.ll bir cevap alamayınca pencere. 
nin ~·anına giderek taht yerine kulla. 
nıl.ın bir koltuğa oturdu ve ~apkası. 
nı ~.:ıılaklarına kadar indirdi. 

Luvany ile pencereye koşmuş o. 
lan T\alabr: 

- Sir, dedi, Mösyö Iö Dük dö Giz 
geldi. Allah muhafaza etsin! 

H ralın yannıda duran Montseri 
mı?ildandı: 

- Eğer şeytan canını almazsa? ... 
Kral, odada bulunanları, annesi 

de r.ahi lolduğu halde hayrete düşü. 
ren }akayt bir sesle: 

- Ne? •. Dük dö Giz mi? .. Acaba 
burada işi ne? dedi. 

- Şimdi anlarız, efendim! Çün.. 
kü merdivenden çıkıyor. 

Hakikaten büyük merdivenden 
yukarı çıkanların gürültüleri jşitili. 
yoröu. Bunlar, Gize sarayın kapısına 
kadar refakıtt etmiş olan maiyetiydi. 

Bu hnı ... ::..."- Kriyonun gözünden 
kaçmıyan bir tehditti... Hemen Gizi 
selfunlamak bahanesiyle karşısına 

kadar giderek yanındaki zabitlere 
dörı:nüş ve: 

- .Monsenyor, l\fôsyö lö Dük dö 
1\favrn ve Mösyö 1ö Kardinal, Kral 
beni sizleri huzuruna kabul etmeğe 
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! ~~ um~ôS·~ Bilumum Mektepler, Hastaneler 
. (). ı1><' Sanatoryumlar ve otellere Merinos yünilnden, Ankara tiftlğinden ve sair yünlerden sureti malı-

• ' · ' susada imal ettirdiğim battaniyeleri mağazalarımda ucuz fiyatlarla satmakta olduğumu muh· 
~ e ~.... terem halka bildiririm. 

.!!._n :r <> 
İSl'ANBUL: 

SiNEMALAR 

12,30 PJAkla Türk mumkild - 12,50 ha_ TURK 

~ - 13,05 Pltıkl& hafif mUzik - l3,2:S SARA y 
~teuı plAk ne;ırlyatI - 18,30 Çay ~ti. 1 MELF..K 

~ ;:~~~ıa:ı:~. K:ryıfler=~ ~~~ iPEK 
il& -,,... su~·~ ... 
...,,. - 20,00 Ritat ve arkadaşlan tar!mdn YILDJZ 
•ıırlt lXlu.slkLsl - 20,30 Safiye ve arkada§la. 
11 laratıncı:uı Türk muslldıı1 - 21,00 Pta.kla 
IDl01&r - 22,SO Ajans havadl&. TAN 

ALB.AZA.R 
VlYANA: ı,m 
18,ao Şarlular ve opera havalan - 19,0:S 

~ınaıar, saat, be.berler, hava raporu, ŞARK 

BEYOCLU 
ı Blldiı:memı;:ıtir. 

Karharnan h:ıydut 
ı Programını bildlnnemlıttr 

• rnsnuı dedlkodulan 
a Blldirmernl;:ıUr. 

ı Avlanan gönW ve Çöl 
arkada§lan 

ı Blldlnnemi§t1r. 
ı lıılohJkanlarm sonu 
ı Ta.rzan yamyamlar ara.sm 

da '(hepsi birden) 

~uıına - 20,25 Viyana muslkisl - 21,05 
~he: oDn Juan ve Fauat - 23,05 Haber. OUMURtl"l:T ı 
11-_ ve saire - 23,15 Eski mw;Jiki - 24,15 

ı Wonder Bar ve Korsanlar 
düşmanı 

Define adam (tllrkçe) ve 
Ud yUzlU adam 

"1111U§nıa - 24,SO Dana muaiklai. ASTOBT A ı Pergünt ve Haydutlar 

l!ER.LtN: yatağı 

18,05 Gramofon, konll§ma - 19,05 Gra. 
llıaron - 20,05 Kon111ma. 20,20 Şarkılar - lıOLLJ 

ISTANBUL 
3o,GQ GUnQn akialerl - 21,05 Haberler - 21, 
la Dana havo.ları, hava. raporu, h:ı.vadlıı, mı.AL 
~r - 28,20 Stutgarttan naklen spor - ALEJWAB 
'2:ı Dans mus1kisl. 

BUDA.PEŞTE: 
l8,a15 Konferans - 19,05 Gramofonla 
~ ?n.umlds1 - 20,05 Memleket yayını - KEMALBl!:T 

• Samson ve Kallfornlya 
hayduUıın 

a Blldirmcmi§ttr 
ı 'Meyerllng factam ve Dla. 

volo stırat pmplyonu 
ı Boğaziçi oarkıaı ve Vahşi 

ter bUcum ediyor 
ı Bosna aevdo.lan ve Kor 

sanlar definesi ıo.20 Piyano konseri - 20,50 Siyasi haber. 
~ - 21,05 M.as:ı.llar ve p.rkılar - 21,35 
~ - 22,45 Habertcr - 23,05 Konser -

KADI KOY 

2',lf5 lııgene orkestrnsı ile gan - l,10 Son BALlll 
lıe.ber1er. 
80KREŞ: 

ı BJldirmemJgtir. 

OSKUDAR 
, Golem (Dell Kral) 

BALAT 
Ö!Umden korkmayan a. 
dam ve Roma çılgmlıklan 

· 7· ~ Sipahi o§lu Hasan Hüsnü Bursa Pazarı ~ 
Sultan Hamam 4-24 Beyojlu lst1kıaı caddçsl 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
12/9/ 1936 vaziyeti 

AKTiF lira / 
Kasaı 

Altın safi kilogram 17.08l.698'!L.24.028.181.35 
Banknot, ,. • • ,, 11.846.662.- 1 

Sermaye, ' ••• ıl 
İhtiyat ak~ ' • • • l 

Lira 
1 'i,000.000-
1.551.182.53 

Ufaklık, • " • 885.339.39 36.760. 18~74 
DıahlldekJ Muhabirler : 

TUrk llrııaı : • 
Hariçteki muııab1rler: 

Altın safi kllogra:t 4,898,244 
Altına tabvill kabil aerbcst 
dövizler. 

l .0'23.034.().3 

6.186.482.30
1 

1 
410.099.79 

1.003.034.03 

Dlğer dtıvtzıer ve borçlu glli 

ring bakiyeleri • , • • • 9.618.550.26 16.215.132.35 
B&zlne taıı.vmert: 

k&I'§ılığı. 158.748.5&-
Kanunun 6 ve 8 inci mn4- ı 
delerine tevfikan HaZlne tanı.-

Deruhte edilen evrala nakUye t 
tından vaki tediyat. r 12.064.611- 146.683.952-

Benodnt ellıda.n.ı: 1 
Hazine bonolan, • 11 11 ,~ 2.179.250.-
Ticaı1 aeneUer , , , 1 , • ı r 16.852.380.18 19.031 .630.18 

Esh&ın ve Tahvll&t eOı:dam: 1 

A lUyenln karşılığı esham v~ L.34.110.303.05 
f Deruhte edilen evrala nak-1 
ftabvllAt tubarl kıymetle 

B Serbest esham ,.:- tııhvtlAt L. 4.173.234.18 
Avanalar: 1 

1L 84.809.16 

38. 283.537. 2: 

Altm ve dl}v1::: Uzeılne avans 
Tatıvtl!t Uzerlne avaıuı. ıb· 16.338.279. ~ 16.423.088.b 1 

TedavWdeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrala nakttye 
Kanunun 6 ve 8 inci madd~ 
!erine tevfikan hazine taratın.. 
dan vaki tedlyat, 

Deruhte edilen evrakı naktiye-

K&r§ılığl tamamen altın olnrak 

~158.748.5~

l. 12.064.611-

11 

bakiyeal. " • .. .. L 146.683.952-

, tedavuıe ııa.veten vnzedllen L. 16.000.000- 162.683.952.
ı'ürk Lir.un Mevduatı 15.209.979.86 
Döviz TaahhUdatı: 

Altın tahvUl kabil dl}vfzlcr ıt 4.586.910.30 
Diğer dö\1zler ve alacakl ki· 
lirine balıtyelerl • .'l7. 176.550.58 

l'ılulı.Lcllt • 1 1 • • 

3 l .7~.460.88 
58.0M.485.80 

19,0G Konser, havadis - 20,05 KonBe.. 
t!ıl devamı, konferans - 20,45 Gramofon, 
ltcıqrerana - 21,80 Orkestra konaeri - 23, 
~ !'ransı:zca ve Alma.ne& haberler - 24 

Uzneuce haberler. 
BAKIR KOY 

' 

1 
4.500.000-~ 

LoNDRA: 
18,20 Dans musllds1, havadis, kitaplara 
~ - 19,45 Dans mueiklsi - 20,20 Musiki, 
ıııtlnak8.§a - 21,45 Operet parç~an, hava. 
CU., dint yayın• - 23,85 Keman ve piyano 
...... 24,35 Gramofonla dans mua!k1al. 

MILKtYADt : Şendul 

lt1.sl, 23,85 Ha.vadl.e. 
ROMA: 
18,05 Havadla, konser, musiki - 19,25 

yabıuıcı dillerde konU§IX14. liman haberleri, 
gramofon, turizm haberleri - 20,25 Musl. 

PARts (P. T.T.): ki, Fransızca haberler - 20,55 Yunanistan 
18,30 Musiki - 19,0:S Org konaerl, ha.. l,;tn yaym, havadl.e, konuFJla - 22,35 Ko. 

~ldia - 20,40 Şarktlnr, keman kon.sert - medl: Şeytan çan kulesinde - 23,35 Dans 
2o~5 Konuşmo.lar, hnberler - 21,SO Hava_ muslldsl, havadl.e - 24,20 lııı;illzce haber. 
"ılık haberleri - 21,3:5 Eskl Fransız mum. ler. 

I Hlsscdarfar 
Mubtcllı 6.272 .50 3.93 

~_ş3.061.07 .. 
2 Mart 1933 tarlhlnden ıu1ınren: 

.193.061.07 
--- = 

:takonto haddi ytlzde 15 1-2 - Altın llzerlne avans ytıme 4 1"'2 

'• ,. - . . -

---- -----------~--------------- Jzmirde yaptırılacak inşaat kapalı zarfla eksiltmeye konulmuı
S e J i m i y e As k e r i s at ı o a 1 m a tur. Tahmin edilen bedeli 41749 lira olup ilk inanç parası 3131 lira 

i 1 A 
0 

ı 8 r 1 ıs kuruştur. Sartnamesini almak istiyenler 2ıo kuru§ mukabilinde 

Muhasebe 
işlerine 

vakıf tecrübeli bir 
memura 

tı K o m 1 s y olmZi:n2SSu---~~PJM;l--... --noı_ j _._,,. _ M. M.~ sn.tın alma Jtomisyonundan alilbilirler. ihalesi 23 - 9 -
·::....·~3. A. ya aif ahirlar önün- veril:nesi ıiie§hıttul'. . 936 çarşanba günü saat ı4 dedir. Ek:siltmeye g1rece'Iderin=zt90 ayı· ih~iyaç 

de biriloniş olan hayvan gübreleri 4 - Bu işe gireceklerin 'bu işle h kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle Bayındırlık Ba. 
Selinıiye satın alma komisyonun- meşgul olduklanna dair resmi ve- kanlığından alacakları fenni !"rtname ile idari şartnamede istenen ve 
~ıs - 9 -- 1936 cuma günü sa- saik ibraz etmeleri ıarttır. behemehal verilmesi mecburi olan vsikalarla teminat ve teklif mek 
-t 14 de pazarlıkla satılacaktır. 5 -- Şartname her gün komis- tuplannı ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar Ankarada M. 

2 - Gübrelerin tahmin edilen yonda görülebilir. (1331) M. Vekaleti satn ıalma komisyonuna vermeleri. (274) (1071) 

vardır 
İsteklilerin bir fotoğrafla evvelce ça• 

lıştıklan yerleri ve tahsil derecelerini 
askerlikle alakası olup olmadıklanru 
bildiren bir mektupla 46 numaralı posta 
kutusuna göndermeleri. tnilrtan 50000 kilodur. Bedel mu- 1 - Anadolu ve Rumeli ka-

ha.nuneni 62 lira 50 kuruştur. vakları civarındaki tümen birlik-
3 - Teminatı katiyesi 9 lira leri ihtiyacı için 18000 kilo ekmek 

37,S kuru§tur. imal edilecektir. Bu ekmekler u-
4 -Anadolu ve Rumeli Kavak- nu ciheti askeriyeden verilecek

le.rındaki eratın ihtiyacı için 3000 tir. Ve pazarlığı 18 - 9 - ı936 
ltilo aığır eti ile 70000 kilo odun cuma günü saat 15,5 da yapılacak
-ınıacaktır. Sığır etinin paze.rlığı 
18 - 9 - 1936 cuma günü saat 
15 de ve odunun pazarlığı saat 16 
da yapılacaktır. 

.._ S - Etin muhammen bedeli 
~ liradır. % 15 teminat katiye_. 
· !44 liradır. 
§ - Odunun bedeli muhamme

lli 875 liradır. % 15 teminat kati
)'eai ı31 lira 25 kuruıtur. 

7-Teminatlarm vaktinden ev
'°el tüm muhasebesi veznesine ve
h her hangi bir malsandığına ya
llı-ıhp makbuzunun pazarlık saa
tinden evel komisyona verilmesi 
!l:ıeıruttur. 

8 - Et ve odun işlerine gire
ceklerin bu işle meşgul oldukları
)1' dair resmi vesika ibraz ebne
etj !arttır. (1329) 

1 - Anadolu ve Rumeli Ka
;aklan bölgelerindeki tümen bir-
ılderinin birinci kanun 936 sonu

lla kadar olan ihtiyaçlarının temi
tli İçin ı2600 kilo sığır eti 2 - 10 
' 1936 cuma günü saat 15 de a
~ılc eksiltme suretiyle alınacaktır. 
d ~ - Sığır etinin muhammen be-
elı 49ı4 liradır. ro 7,5 teminat 

tlı Va.kkatesi 368 lira 55 kuruştur. 
~ 3 - Teminatlar münakasa s~~
İi tiden evvel tümen muhasebecıh· 

"• •eyahut her hangi bir mal
"ııdığına yatırılarak makbuzla-

' vaktinden evvel komisyona 

hr. 
2 - Ekmeklerin teminatı kafi

yesi 60 lira 75 kuruş olup muham· 
men bedeli 405 liradır. 

3 - T eminatlarnı vaktinde ya
tırılması ve komisyona verilmesi 
meşruttur. 

4 - Ekmek imal işi hakkında 
malumat komisyondan alınabilir. 

(1337) 

ı - Anadolu ve Rumeli Ka· 
vakları civarındaki birliklerin bi
rincikanun 936 sonuna kadar ih
tiyaçları olan 81000 kilo ekmek 
unu ciheti askeriyeden verilmek 
şarttle yaptırılacak ve bu işin mü
nakasası Selimiye askeri satın al
mak komisyonunca 2 - 10 - 936 
cuma günü saat 16 da açık eksilt
me suretiyle yapılacaktır. 

2 - Ekmek işinin muhammen 
bedeli 2430 lira oulp % 7,5 temi. 
nal akçesi 182 lira25 kuru!tur. 

3 - Tem inat akçeleri münaka
sa saatinden evvel tüın muhasebe 
veznesine veyahut her hangi bir 
malsandığına yatırılması ve mak
buzlarının vaktinden evvel komis
yona verilmesi şarttır. 

4 - Bu işe gireceklerin resmi 
vesaiklerini ibraz etmeleri ve bu 
suretle bu işle meşgul olduklarını 
isbat ettirmeleri meşruttur. 

5 - Şartnameler her gün ko
misyonda görülebilir. (ı336) 

Beher metresine biçilen c:deri 
575 :kuru! olan 11500 metre gabar
din kuma§ ile beher metresine bi-

çilen ederi 625 kuruı olan 11200 
metre kurtuni kaputluk kuma§ ka

palı zarfla alınacaktır. Gabardi
nin ~artnamesi 305 ve kaputluğun 
ıartnamesi 350 kuru§a M. M. Ve
kaleti satın alma komisyonundan 

alınır. Gabardinin ilk teminatı 

4268 lira 75 kuru§ ve kaputluğun 
ilk teminatı 4750 liradır. Gabar
dinin ihalesi 29 - 9 - 936 sah 
günü saat ıs de ve kaputluk ku-

maşın ihalesi 30 - 9 - 936 çar· 
şanba günü saat 11 dedir. Eksilt· 

meye girecekler 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 

belge ve kanuni teminatlariley bir

likte teklif mektuplanm ihale sa
atlerinden en az bir saat evvel An

karada M. M. Vekaleti satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

(290) (1210) 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Pı
narhisar alaylarının 1,090,000 ki
lo odunu. 

2 - ihalesi kapalı zarfla yapı
lacalttır. 

3 - Odunun bedeli 8175 lira
dır. 

4 - Odunun ilk peyi 614lira
dır. 

5 - ihalesi 30 Eylül 936 çar
şanbe günü saat 15 de Vizede ya
pılacaktır. 

6 - Şartnamesi her gün Vize 
satın alma komisyonunda görüle
bilir. (303) (1312). 

Pınarhisarın 72,000 kilo yula- - - - - ...-.. ...-. - - - - ...-.. .....-... 
fı, Vizenin 90,000 kilo yulafı, Al- .... - - - ------ - - --pullunun 60,000 kilo yulafı, Vize- Veni eserler 
nin yulafı kapalı zarfla yapılacak-
tır. Vizenin yulaf bedeli 5400, Pı- Pollklini k 
narhisarın yulafının bedeli 4320, Poliklinik aylık tıp mecmuasının 
Alpullu yulafının 3500 liradır. 1- eyllll nüshası her zamanki gibi çok 

kıymetli yazılarla intişar etmiştir. 
haleleri 30 Eylül 936 çarşanba gü- Biltiln tıp adamlarına tavsiye ederiz. 
nü saat ı 5, 16 da Vizede yapıla- ~~~;;;!~~~~;;;~~;;;;;;;;;~ 
caktır. Vize yulafının teminatı Dl§ ağız hastalıkları hekimi 

405, Alpullu yulafının teminatı NESiP DOLUNAY 
273, Pınarhisar yulafının 324 lira-

Taksim tramvay durağı kar§ısın-
dır. Şartnameler her gün Vize ıa- da Zigana Ap. No. 2 

tm alma komisyonunda görülebi- ~~~~~~~~~~~~~~~ 
1. (2 ) ( 3 3) ··························-···-········ .. ·····u:·· .. ---ır. 97 t 1 ···········································-·.. ·····5 1 Acele satıh k ev ! 

1 - Eksiltmeye konulan itler: : 
Vizenin 90000 kilo arpası, Alpul- ii ve bostan 1 
Iunun 60000 kilo arpası, Pınarhi- :: Eyüp Arpsemini mahallesinde 1 
sarın 72000 kilo arpası. ii T.ekke sokağında 22 numaralı altı o-

1 
2 - Üçü de açık eksiltme ile n dalı yüz yirmi beş arşın bahçeli ah· 

g p.p bir ev ile bu evin önünde tUrlü 
yapılacaktır. n meyveli ve sebu yetiştirmeğe eıvc-1 

3 - Vizenin arpa bedeli 4500 •· 1 · :: rişli biri bUyük öteki küçük iki ha-1 
Alpullunun arpa bedeli 3000, Pı- H vuzlu bir bostan kuyulu ve iki bu1 
narhisarm arpa bedeli 3600 lira- ii çuk masura suyu olan on iki dönüm: .. . 
dır. • ia mülk bostan acele satılıktır. Görmek ı= 

4 - ihaleleri 30 Eylül 936 çar- SS istiyenler o mahallede polislikten • 
· tanba günü saat 10,1 ı de Vizede ii mUtekait Bay Halile, pazarlık için iJ 

ii Kadıköy Vişne sokak 33 numaıalı i: yapılacaktır. :: . • 
:: eve müracaat. ii 

5 -- Vizenin teminatı 338, Al- :: .. 
ııuwumuawımınm1111: ... :c:::::mm:::~ 

pullunun 225, Pmarhisarın 270 li- ========================== 
ra olup tümen muhasiplik vezne- Teklif mektupları saat 15 e kadar 

kabul edilir. Muhammen bedeli sine yatırılarak alınacak makbuz-
22725 lira, ilk teminatı ı 705 lirala birlikte komisyona vaktinde 

müracaat etmelidir. dır. istekliler şartnameyi görmek 
üzere her gün ve eksiltmeye işti-

6 - Şartnameler her gün Vize rak için belli gün ve saatte kanu-
satın alma komisyonunda görüle- nun 2, 3 üncü maddelerindeki ve-
bilir. (298) (1285) sikaları ve teklif mektuplariyle 

Tümen birlikleiİ için 25250 ki
lo sade yağı 5 - 10 -- 936 saat 
16 da kapalı zarfla alınacaktır. 

birlikte Lüleburgaz tümen satın 
alma komisyonunda bulunmaları. 

,(30ı) (1282), 
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TCRKiVE 
Turing ve Otomobil ı' 
Klübü tarafından 11 

s 
Senesinde tertip edilen 

ıs anbul 
yarışlarında 
Bütün Rekorlan kıran 

1
• Otomobil lastikleridir 
·!~~~~~~~~~~~ 

ANKARA : Çankın yolu No. 15 

...... 

JSIA BUt.: Aşir efendi sokak No. 3 4 11 ' 
IZMiR • • Yeni manimaturacılar 3 No. il Sokak No. 12 

v~ Başlıca büyük şehirlerde 
iZ FUARI DA 8 8 o. P i O U Z,.J Zi RET EDi iZ • 

1 
r:r• .• ·.,;'·, • ·; .,,,.": .... - • .,: • · ... .:, . .,.': .. · \ı ,, 

.. . • -,~, ,ı. ·i;, ... .., ı.. ~· . -~ 1 . . 
•• .... • \ 1 • • .. ,t. . ..:. ' .... , 1 • 1' ••• "• • •• 

u, Ki 
Biçki ve diki~ dersanesi 
Müdiresi: Mm. Papazyan 

Haftanın 4 günü kadınlara, 2 günü 
dikit bilen erkeklere, günde üçer saat 

Galata da 

Büyük Elbise Mağazasında Fransız usulile biçki ve dikit dersi ted
ris edilir ve 3 ayda marüçe musaddak 
diploma verir. Feriköy Tepeüstü 116 
No. Papazyan apartımam. 

::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::-.::x::ı ::::=::: IE ıro 

Pard 

lED[b)Dseye (O)anır Dlhı'\tDyacolfilo ;ğ o 
ıuıcuz fDyaıtDaırn aı a D al lQ)DD n ır s nlf1lnz 

Ü Diş Hekimi ll 
~~fi fi Ferit Ramiz ji 

H Tünel İstiklal Cad. Rilştü paşa ;! 
!~ Apartnnan Tel. 43413 is 
:::: ........ -~--=:=-·=···=·· .. ==== 

SATILIK HANE 
3 kat yeni ve kagir 4 oda ve altında 1 

dükkan vardır. Kurtulut çeşmemeyda
m 27 No. talip olanlar ayni haneye mü· 
racaat etsinler. Gayet ucuz fiyatla ve
rilecektir. 

A karnına IJir Jrnhvc as1· ah dıkta O$)KTOk l ı 
aDız11g1 e r Kemal Özsan 1 

ıctncklcrd<'n ürrer snnt sonra afıiiırsıı Vroloo - Operatör 
HAZIMSIZLICI, mide ekşlllk ve yanma. Bevliye Mütehassısı 
tnnnı giderir. Ağızdaki tatsızlık ve k o. - , . • 
lcuyu izale eder. HOROS mnrlmlı amba. f( rakoy - blı:1fclsı11or magazası 

sül r lngi iz içimi 13 1.12 iradan 
,, E permeabliz gabardin 17 1,2 

" uş mbalar her renkte 1 1 11 

" Kostümler ,, ,, 15 ,,s 
" Kadın m ntoları 11 112 
" Çoc muşam aları S 112 
" dın ,, 10 112 

" 
Yalnız EKSEL R ~alatada 

ıtıjınn dikkat. Deposu: Mazon ve Bottan l "anında. Her 11ün ö(jledf'n ıonro 

1 ecza d<'posu, Yenlpostane nrkası Aşir Ef 2 • den 8 • e kadrır - Tt>I : 11235 ~ s A T ı L M A K T A D ı R 
Sok. No. 47. =~~===! 4..Z ~ 

ACELE SATILIK E V 

Feriköy Rum kilisesi yanınd:ı Keşfi 

efendi sokak 2 No. 
Müracaat ayni mahalde 

SATILIK KAGiR HANE 

KUR UN Doktoru .• nı-llllllmllilllllı ~ füşantaşrnda • 1' ram..-ay ve Şakayık caddelerind e ~ lffilllmllllllrnlIDlliuillWlfıl!l!Willlm1filHJIDMGJ!r llt 

N:.:a;:~'.:Od~t:s:.~:~, ': lvAırıl • i Te a i ·ses l@iiıı:ııll\!llid>cı~ 
Lalelide Tayyare apartımanlarm- · 

da daire 2 numara 3 de hastalan- 1 ~: A N A • 1 L K • O R T A - L J S E 
Kurtuluşta Sinemköyünde Kuyulubağ oı kabul eder. Cumartesi günleri 14 .; Kız VE ERKEK TALEBE i ÇiN yanyana H : geniş bahçeli iki binada AYRI YA TI TEŞKiLATI vardır. l\lef· 
sokağında 241 numaralı h;:ıne Bayan Ne den 20 ye kadar muayene parasız· 1 ~ cut FRANSIZCA, A LMANCA, INGJ LIZCE kurslarına dokuz yaşından iti bar en her talebe iştirak cdet· 
sibe 4 kat 7 oda ı mutfak 2 hala satı-j dır. .,,.... Mektep her g ün saa t 10 • 17 arasında açıktır Kayıt işlerin e CUMA, PAZARTESi , ÇARŞANBA günleri bakı- .. 

Iıktxr. 
1

-----·-----•~~llB!lliilll~lımıoo~ııınnıııımmıı~aıimillllill~illllmllmlll~ ıır. Teıeron: 42:>11 ~11111illlli1lllllillllllillfilFMl"Ml!MiftDJMI -~ 


