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Litvanyaya hücum için 

Almanya müsait 
fırsat beklemektedir/ 

Bunu iddia eden Sovyet gazeteleri 
4.lmanya - Lftvanya ticaret muahedesinin 
bir Nazi tablyesl olduğunu sUylUyorlor 
S Ağuıtoıda Almanya ile Litvanya 

'1aaında aktedilen ticaret muahedesinin 
8erıinde imza edildiği malCımdur. Bu 
~ede, Hitler Almanyasile Litvanya 
'raamda devam etmekte olan iktisadi 
Cİdale nihayet vermiş bulunuyor. 

Mevkii iktidara geçer geçmez, Al -
lban faıizmi Klaıpeda (Memel) mınta
~11 üzerinde hak iddia etti. Litvanya 
hiıkGmeti Almanlara karşı cephe al • 
lbağa ve klaıpedada Hitlerci teşkilat -
1-rının yapacağı tesirleri bertaraf etme· 
le çahıtı. Bu vaziyet karşısında Alman 
ftıistleri iktisadi silahlarla mukabele 
ttrneğe, ve Litvanyayı açlıkla tehdit et 
ltıcğe kalkıştılar. 

I. Vilnski bu mevzuua aair İzvestia 
da şunlan yazıyordu: 

Faıiıt Almanyanın, iki senelik bir 
ltlücadeleden sonra, Litvanya ile bir ti· 
Clret muahedesi imzalamağa razı oluşu, 
lltada tatbik etmekte olduğu tazyik si
)asetinin iflas ettiğini gösterir. Fakat 
ltlınan faıizminin Litvanya ile yapmış 
Olduğu bu ticaret muahedesinin, Hitler 
in, bu memleket hakkındaki noktai na· 
lirlarıru değil, sadec<' bu memlekete 
ltarp kullandığı tabiycyi değiştirdiğini 
lrılatır. Faşist Almanya, uzun zaman -

flol§l'ııizm alcylıinde bir nutuk söyli. 
yen Alnuın iktisat Nazın Dr. Şalıt 

dır hazırlanmıı. Litvanya ve Baltıl. 

memleketlerine silahlı bir hücum proje 
sinin tatbiki için müsait bir fırsat bek
lemektedir. 

( Devanu 4 üncüde) 

Zehirle slll..asl suikast 
Sabık Homanya Hariciye Nazırı 

Titüleskoya zehir 
içir~ldiği anlaşıldı 
Saint Moritzden bildirildiğine göre, 

ltomanya kabinesinin son teşekkülü 
nazırının cinai maksatla zehlrlenmi~: 

olduğunu kat'i surette anlamışlardır. 

Doktorlar hastanın kanını tahlil ede. 
rek kendisine ,·erilen zehirin cinsini 

Iskenderun ve. 
Antakyenin vaziyeti 

Verilen haberlere göre 

Pariste Hariciye Vekilimizle 
Fransa arasında görüşülecek 

Bulgarlstanda 

1Urklere 
zulüm 

Gene başladı mı ? 
Rulgaristanda yaşıyan ırkdaşla. 

rımlla son zamanlarda gene tazyikat 
yapılmağa başlanmıştır. Montrö kon. 
feransından sonra Türk. Bulgar mü. 
nasebatının tam iyileşmeğe başladığı 
şu sır~larda ırkdaşlarımıza tazyikler 

(Devanu. 2 ncide) 

Yunan Krah 
Ankaraya mı 

··gelecek 

Temasların iyi netice 
vereceQi umuluyor 

Tevfik Rüştü Ama lvon Delbo (Yazısı 4 üncüde) 

Bire kırk kAr ııetlren tlc~Lt 

10 kuruşluk otları 400 
kuruşa satıyai-13rmış 

Çay ismi altında satllan bu 
otlar zehirli imiş 

iktisat Vekaleti standardizasyon Yapılan tahkikat gerek Ayı ifzü. ~nasında dışarda bırakılan eski Ro
~ya hariciye nazırı TitUlesko, sebe
bi izah edilmiyen gayri tabii bir ze tayin etmeğe ~alışmaktadırlar. 1 

şubesi müdürlüğü memleket halkının mü, gerek Anadolu otunun toplana. 
sıhhatini mahveden aynı zamanda rak şehrimize getirildiğini ve burada 
belki dünyada misli görülmemiş bir Tahtakale civarında adresleri tespit 
ihtikarın üstüne el ~ymuştur. edilen bazı imalathanelerde yerli Ç8Y.

hirlenmeden ve seyrini süratle takip -----
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'cıen bir f akrüddemden muztarıp bu-
lıuunaktadır. HW5ta süratle zayıf düş- mek tepJerlnde 
tiığUnden kendisine kan nakli yapıl- Mu a 11 im 1 eri A 
~ıtr. 

Londra, 19 (Fransızca Istanbul) 
..... Titüleskoya konsoltasyon yapan 
doktorlar, sabık Romanya hariciye 

tayin listesi 
- 6 ncı sayfada -

ı ıman 1'Taıı 

hmirde çıkan "Yeni Asır,, gazetesi
nin Londradan aldığı bir habere göre, 
Yunan kralı Yorgi Ankara, Bükreş, 

ve Belgradı ziyaret ederek Atatürk, 
Romanya kralı Karol ve Yugoslavya 
kral naibi prens Pol ile görüşecektir. 

Bu iş, Rize mıntakasında yetişen lara karıştırıldığı, bu imalathanelerin 
ve yapılan tecrübelere göre Çin \'e birkaç Ruma ait olduğu ve $lhşın da 
Seylan çayları ayarında olduğu anla. Yahudiler tarafından yapıldığını göS.. 
şılan çaylarımızın karıştırılmasıdır. termiştir. 

B~yoğlunda bir menba 

Yapılan ihbarlardan anlaşılmıştır ki Asıl işin garibi, Ayı üzümü yap. 
bu çaylara gene Rize mıntakasında raklarının kiJosu 10 kuruşa şehrimiz. 
yetiş:an ve ismine (Ayı üzümü) deni. de satıldığı halde çayın kilosunun 400 
len biı nebatın yapraklariyle Adapa. kuruşa satılmasıdır. Halbuki yapılan 
zarı, Sabanc:a ve havalisinde yetişen tahlil bu yapr.akların sıhhate muzır 
ve (Anadolu otu) denilen bir ot ka. olduğunu ve zehirli maddeleri ihtin 
rıştırrlmaktadır. Bu karıştırma işinin ettiğini göstermiştir. Elde edilen ~a.>:. 
şehri111izde yapıldığını da öğrenen ik. tarda da ekseriyetin bu otlarda ol. 

SU U imal3thaneSİ bulundu ~~::;·~~~~~:.~;~Y••mirverer•ktah_ ~;;:~~:ı~:i:;~~·ştır.V••İY•lm•r-Y 1111mıını11111111nııııııııı1111111ııınmııın11111ııııınmnw~ııınnıını...--~ 
Gümüşsuyundakl bir ahınn .terkos musıuaundan Sporcular 1 

doldurulan şışeler • 

Senelerden beri halka taşdelen, Bütün futbolcuların futbol meraklı ve 
karakulak diye satılmakta imiş seylrcilerlnin oku,;,ası ıazım gelen 
Şehirde "mcnba suyu,, diye verilen 

'Uların adima başka sularla karışık !ir halde olduğu, alınan nümunelcrin 
~lediye kimyahanesinde tahlilinden 
~eYdana çıkmaktadır. . 

1 
Evkaf ve Belediyenin su damacana

aıı Ü7.erine ayn ayn birer etiket ya
~~tırmalarına rağmen bu su hilebaz· 
~ın önüne bir türlü geçilcmcmek· 

ır. 

h nazı sucuların ağır ceza gordükleri 
alde mcnba sularmı karıştırmaktan 

"aıgeçmeöikleri görülmektedir . 
. l:>uzı bunun şimdiye kadar görülme

t'tıış bir misali tesbit <'dilmiştir: 
"'~ltero!tu !emtinde~l dllkkanlardnn 
lllllll' hafta evvel alınan su nümuncleri 

( Deı;aını 4 üncüde) Terkos augu i§te ı.u ahırda menba suyu /cılılına sokul""""""-"'!-

,ı rF uı f lb o D <e uı 
Eserine bugtlo başladık, Muhakkak 
okumalısınız. 8 ıncı sayfamızda 
Su topu şampiyonası 

Haber tarafından küçükler ve büyükler için • 1uızırlanmaldadır. Tafsilfiflllf 
SPQr sayfamızda bulacaksınız. 

--··· ..... 
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bel mQkAfatı 
S1111a milkAfatuun Bitlere nril. 
•atenmeainln arif tefalrini dtln 

Hikmet Mibdr ba .atanda Vafmor ve dolu 1 EJ kt •k • k t• d 
:•Baıfu:!t:~~!~~:r~ ytlzDnden e rı ŞJr e JD e 
e ba dereee la&klmdlr; onun içiD o •• 1 t tk • 
..:~~:'!:!~1• ••·ta zum mahsulü yapı an e ıkler 
l&!taptık iliz- Her muharrir, ayn Gefen seneden az 
1 ... 7eridir.Bendekendlmlt11- olaeak Satın almanın şimdilik mevzuu 
........ • • • aonr!0:J:":u~n':n .:~~.!';:..~: bahs olmadıgw 1 anlaşllıyor 

Bir adama kırk ıb c18ıı derlene 
•lVIDUf. Deliye de kırk gtln •eti iktisat Veklletinln yapılmurnı em. 

,..11 olar. Onun için, belki. rettiği tetkikler bltmtı 'H kat, netltt l 
albl afetli bir lidere bitin din. a hnnuştır. Şehrimize ı•lerek bu hu. 

en btlyilk salhpener diye ad tak :1:9..!:u~!~::, :.:~'d::.!:11!;.!8;!:. t 
ıa fayduı olar. 

l'amdıldarımdan Celll ismind• mu reisi lsmail Hakkı lbım gele11 ted. 
birleri alm•ştır. 

~ak. ele avuca sıfmaz afacan. 
dı. E\'de etmedlif nJ bırakmı. 

11. Nihayet. bBytlk annesi dedi 

- Oltana bu isim alır geldi. Ce. 
ilaha dayanamıyor- Adını detit-
11111.,, -nıan,, koyalım ki kuzu 
olsan. •. 
Bqladı: Ki.mil apjı I Klmil ya. 

Afaeanm adı dellttl amma, rene 
madı bir &Urlfl ... 

~ Bilaeydik ki, Bitlere Nobel mUkA.. 
L:.- te81r edecek, memnuniyetle •e 
~dt hayat prtile, sulh müklfatını . 
'L_-.,llni ile kendisi aruında münave. 
..,, blndirirdik ! 

Clazetemlzln 
müsabakası 

'-Duadan bir mftddet evvel yaptığı. 
... bir mtisabakada, okuyucularımız. 
~ birine bir elektrf k tlt8s0 çıkmış. 
,,.. zat seçen mtlsabakaya da iştirak 

Ba sene UzUm mahsa18nlln ilk 
tahmini geçen seneden yüzde 20, 25 
derecesinde f aıla olacafını gösteri. 
yordu. Fakat billhare hanlarmda 
yatışh ve rutqbetll gitmesi bağlarda 
hastalıklar doğurma§. bunan ise. 
rinc 15 Haziranda ballarda yapılan 
tetkikler ıa neticeyi vermlfti: 292.ııt 
ton yaş, 77,413 ton kuru Uzflm. 

Ukln bu tahminden sonra da 
beklenilmiyen yafmurlar yatını~ has. 
talık ~oialmıt ve bazJ mıntakalar do. 
la rellketine ulramrıtır. Bu sebep. 
ler :ıakild rekolteyi yUzde 15 kadar 
dtlfftrmüt ve rekolte 85 • 70 bin ton ti. 
zerinden tespit edOmlttlr. Geçen se. 
nekl rekoltenin tahmini 75 bin ton 
yapılmıt ise de 110nradan ~ bin to•a 
bulmuıta. Şu vufyete göre rekolw 
bu aene ge~n seneden nobandır. 

~n seneden mOdener stok U. 
iki bir ton (15 bin ÇU'fal) dır ki son 
yağ.nurlar en :llyade banlan •latmış. 
tır. 

~: Bir kolonya almıı. Ba -.efer de 
~ ıirmiş: Bir dudak raja kazan. 

ıt1ra. ~dl,..,r: Nüfus sayımı 
ll-.. - Nedir bu, efendim .. : Beti ne um. Geleeek yıla kaldı 
-.,ıum. ne aldım-
~. BayJe dUşUnen okuyueuJanmız, Memleketimizde nilfu muanıe 
~e mUsabakasınıQ ka~ esa. lelerinln daha saflam aulara da. 

Nafia Vek:Aletinin emrile Elektrik 
• ·.keti baaplannda tetkikat yapmakta 
olan Nafia tcftit heyeti reiai Şefik ıu 
be,._tta bulunmuıtur: 

- Şirketin bilhaua tarife iflerinde 
mukavelenameye uygun olmayan but 
hareketlerde bulundutu hakkında Na· 
fia ftlrlletine tikiyet vaki oldu. itte 
bunun tetkiki için v~klle~ yedi kifiden 
ibaret bir heyet glSnderiyor. 

Bu heyet tarife meaclel~rlni bqta."'1. 
apjıya tetJua etmektedir. Şirketin di • 
rektörilne ve diler mes'ul memurt.rma 
bazı tualler tndh ediyoru. Bunlann 
cevaplarmı aldıktan IOllJ'a bir rapor 
tamim n vekllete takdim edecejiı. 

Cevaplann bu·Janru aldık, budan 
da buırlaıup bbe verilmek ilzeredfr. 

Cevaplan tamamen aldıktan IODta vaıi· 

yet tavazzuh edecektir Jd bwUD da çok 
lllrmiyecelini unmın. Bet on cUn için 
de biter. 

Elektrik ıirbtfnln aatm almmaaı mn 
na bahlolmadıiı clbi bu meeele bbbn 
tetkik çerçevem dahilinde de de.: ·:dir 

Bir eoeuk kayboldu 1 
Klçtikpuar At. 

lamatqr eaddalL 
de 31 aamarab n. 
de otaraa 7.ekeri. 
ya oğlu 11 • 12 ,.... 
lannda Zekf, p. 

~· clqll&rteal iL 

Biz tarifelerde bulundulu 16ylenen yol· 
ıU&luP, mukavelenameyi cöslnOnde 
tutarak teablte memuru. Bunw hak • 
landa raporumun takdim edeceliz. 
Karan vekllet nrecektlr. 

Tarife ftelrindeld yolausluktan kilo • 
vat tarifeleri anlqdmamalıdır. ElektrUr 
keaildilf saman yeniden açmak için •· 
J·nan ücret de dahil oldulu halele~-

fei umumi,, nan\ı altında ve mıikbm 
mukablltnde alman bltltn tkretJerin 
.adyetini tetkik ~dlyonıs. 

• • • 
Resmi atati8tllrlere c~re son Mnelerdt 

primbdc elektrik aboneleri dolaymlle 
eJektrilr aarfiyatı çok aı bmftır. 1930 
aeneainde elektrik aboneleri AJ'lll 
6 ı 688 iken bu rakam l 931 de 73079 
a, 1932 de 78,835 e n 1934 aennl eo
nunda da 92455 adedine ftall oJmuı· 
tur. Abol\elerin timdi ııo bini buldu • 
lu tabmtn ediliyor • 

Elektrik prlretiıain mulrnelenamell 
l 993 tenesinde bitmektedir. Mumaftb 
htlkGinet 1963 . Mft'elinc1e istene prbtt 
utm alabilecektir. 

Vapur 
büfelerinde 

loblaar maddeleri 
bile bir mlılloe 

eatılıror 
nü uf ak lllr klfe DenUyoDan lclarniqla muhtelif bat· 

Nutuk 
bombardıma
nınd•n sonra •• 

y.,... Na4 A'-ın.,..,., 6iuı.. 
......... ,.,,.,.. .. ,,,.,.., ıdlıqd 

,. lflleW ,,.,., ....... "~~ '" 
~ ....... , 

- Bfer Allataa ..... tmek idi. 
,. ....... eneli p Fnun • a. itti. 
falımı ortada bldınm ! 

v ..... ,.......... kl'8' iti. 
Wıa da boısal ... .,. •letal1enle. 
rlnla m•Wae ladest prtla11111 lr•b. 
.,or. 

Re•ln prp •laill iflllde Al•••1• 
allla1•t halan •11l•ıyabillr, • •. •I. 
laayet Alman mlltemlekelerl lnrla. 
de konuıalmuı pyrl tabff H pfrl 
makul bir te1 delildir. Fakat Prauıı 
• Ra Htlfalun .. ortadan kaldml .... 
ft k~ ltlWıa infisahı talepleri: 

- Beal R.,a ile latedllha siM 
bir ıaar• .....,._ .. •r'-t lloUnt ! 

Demektea Mika llir llU&P .. L 
•lyeceti•I .. ,. ... .,. laaeet .... ,.._ 

tar," R talepleda ~fasla .ı-... 
na !terk• kela;rblla taktllr ..... BL 
nuuhJ)l,ftd~tnM•olaa..ı.t. 
yeU.t aalaafaada •na• MiJw .._ ....... 

llmdl A....,.. .. llir parpalı ak.. 
h bqıu plmtle llqllJ'OI' dl1e ft. 
flnllclllllr. Rer llusi 1eal Mr U.,. 
haldkatea Anıapa11 Jeal 1lqtall ~ 
ba defa . ıtı• • 1918 e -. ... ,.._ 
..... t1•tet11 " •-..Ut pbcü. 
br. Budaa dela11 IMrstl• Mtla ali. 
letlerla •hdeletlae •ifa ftdfe. eter il•••• ullne luüılına pek pbak p. 

lebileeek olaa bl7le bir~ " 
ae ppaektir. Kl~lk. hlrft laer mll. 
Jet ti•dldea skini dlrt ~ ... 
•aJltetlerbll u ... ab ft •lana fca. 
.._sin tl•dldn kat, YUIJ'etler aL 
••lrm. 

rfe.tJL. elJWt.. yan1DU1 " herkese yeni blnr fotot. 
e · VteY. 'n ~~ 

ile talAf abuk L larda çabpn vapurlannda bir bufe ihti· 
zere e•cla ~•it kln oldulu mütemadi filıl.yetlede ileri 
-e bir ....................................... ~, ............. w.jf.IJll 

.. ~! Gkunmak için alınır. Bizim mü. bir nüfus sayımı yapılması mukarrer. 
_ -.a.mıza iştirak edenlerin hepsi, dl. Fakat görülen lilzam Bzerine bu 
~ 30 • 40 karuı deferfade hediye. sayım iti ıeleeek sene1e blraJulmış. 
...__"! abyorlar. Aralannda 40 • 50 tır. 
·~ de kı1111etll te1Jer kazanıyor. Ba ayımın yeni hurrlaamakta 
~Un ki, hakiki piyangolann olan nflfas kanununun çıkmasından 
ıtrinl alanlann eberiyettne hiç sonra yapılmur dahr. ınafafık slrll. 

fa7 pkmamaktadrr. Halbuki. e. müşttlr. 
pahalı olan Myle bir bilet Rıfır llUfua •ultelertntle tıtllfler 

~-.tın.I wrinee pute slbl okunmaz Mülkiye mOfettiılerl latan bulun 
t ... Öyleyse niçin, Haber1n mtlsaba. ntlfu fabeleriatn lae.,.anı -.h bir 

lla siren birçok okayuculanmız . teftişe tabi tutma9lardır. Bu teftltler. 
lriiytt ikramly! bekliyor, kendi. de yapılan bazı ihbar ve ılrtllea 'fe. 

Slkmaymea da mflteesslr oluyor? kayfin de lmil oldala anlatılmakta. 
t it •"8nlp mahzun olanlann ha. dır. 
~ de mahzun ediyor. Teftitlerin fimdiye kadar olar 
~ I• elinizde tattatunu kiğıtla. k smında bazı yol8nhıklarm ortaya 
,_ •Brelleplerin, makalelerin. re. çıktıjı, tabelerde Terilen bur lıltf1et 'S.,,-:- romanlann toptan yekta eilzdanlannın kimlere •erlldltlae 
.:..:-:-· 5 k111'11§ etma •l? UateUk dair nah pyıtlara teudlf ffflftle. 
~senetler kazanılmaz. Miisaba. dltl anlaplmaktadır. Banu aeUceai 
~ ma1rut etlenee ft kUçtik isti. olarak buı nlfu memarlanaa " kl. 

fr. Hak vermiyor maaunaz? tiplerine iften el pktiriJ.... bazıla. 
---=-~--~-tY_::..:.~:...:.:N.::Ol.:.__ nana da tubeJeri tebdil olanm111tar. 

Bir zenğlnln MUfettl§ler bu hus•takl raporla. 

t be 
rıın Vekllete vennftlerdlr. ı.taa•aı 

e rruları nfifaau için buı ...... kararlara in.. 

memlftlr. resi bu bllfeler için bir tarife 
Coeuian &Desi merak içindedir. etmlfdr. Ama bu tarife bllfecilerift her 

Girealeria )"11kandaki adr.. baMr maddeyi iatedilderi fiyatta utmaıanna 
vermeleri rica olunmaktadır. mani ohmmüta41r. Maell fiyatı _. 

Tramvar Şirketinin 
reni arabalan 

Tramny tirketL Kadıköy tram.ay fİt 
ketinhı arabalanna bemer, i1d taraflı 

30 ldtfUk hem birinci hem de ildnd mev 
ki bulunan arabalan yakında lfletmele 
bqlayacaktır. 

JGm .. maanen ol8n bir Yenice ....., 
ruma Danclmnadm selen IOll poetada 
büfede tam 40 Jna.nat ıJmonftır, 

JılalOm olduiu lbere lnhiaar madde • 
.leri mem1cketln }6iç bir yerinde fada 
fiyatla aatda!Dl!s. Büfecilerin diler mal· 
lan yQkaek fiyatla utmalan muur '8· 
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= ispanya, Cenevrede şlki\yet etti: 

Portekiz asilere 
yardım ediyor 

Madritte Reisi cumhura yeni 
bir suikast keşfedildi 

Cenevre, 19 (A.A.) - ispanya 
haridye vekili B. Delvayo, dün B. Del. 
bos'u ziyaret etmiş ve Portekizi. Is. 
panylll nasyonalistlerine silah ver. 
mekl:: itham etmiştir. B. Delbos, el. 
yevm Cenevrede bulunan Portt!kiz ha. 
riciy" vekili n. l\lonteiro'yu, B. Eden. 
le bir1ikte ziyaret edeceğini ve Por. 
tekizin ademi müdahale komitesine 
iştiı:aki hususunda mumaileyh nezdin. 
de israrda bulunacağını vadeylemiş. 
tir. 

Ralsl cumhura suikast 
Ifadi~s, 19 (A.A.) - Asi kun·et. 

Ier d :ın Santandere hücuma ba~lamış 
Jard r. Santarder müdafileri takviye 
k:.ıncti istemektedirler. 

l\fndridde, Azana aleyhine bir sui. 
lrnst keşfedilmiş \'e birçok te\·kifat ya. 
pılm.~hr. B. Azana sarayından çık. 
r.ıamı ktadır. 

Hilbao halkının !>ir kıı;:mı ekmek. 
sizdir. 1'etunn'dan bildirildiğine gö. 
re. Jııimc Primero hükumet zırhlısı, 

bcra'Jcrinde dört harp gemisi daha 
bulunduğu hnldc bulunduğu liman. 
dan draııa müteveccihen har·.kct et. 
m.ştir 

Burgos 18 (A.A.) - Havas ajanSJ 
muhabiri, Ronda şehrinin zaptı dola
yısile Malaganın pek yakında teslim ol
masının muhtemel bulunduğunu beyan 
etmektedir. Filvaki ihtilfilciler, şimci\ 

Malagayı fasılasız surette bombardıman 
edecek bir vaziyette bulunmaktadırlar. 

Esasen İspanyanın cenubunda hükume
tin elinde kalmış olan yegane şehir Ma 
lagadır. 

Şehir haydutların elinde 
Londra 18 (A.A.) - Daily Telgn4 

verdiği bir haberde Malaga §ehrinin ta 
mamile haydutların elinde olduğu v· 
şehrin rıasyonalist tayyareler tarafında ·. 

hava bombardımanında dört yüz rehin! 
nin kttrşuna dizildiği bildirilmektedir. 
Bunun içindir ki son iki hafta içind~ 
Malagaya karşı hava hücumları yapıl -
ınamıştır. 

Atkazar berhava edlldl 

Paris 18 (A.A.) - Buraya gelen ha
berlere göre nasyonalistler Toledo is
tika:netinde hükumet kuvvetlerine 7 50 
ölü verdirdikten sonra 10 kilometre da· 
ha ilerlemişlerdir. 

Buna mukabil hükumet kuvvetleri de 
Alkazarı, sivil halk tahliye edildikten 
sonra, içindeki müdafilerile birlikte ber
hava etmişlerdir. Meşhur Alkazar bu
gün bir enkaz yığınından ibaret kalmış 
t ·r. 

Madrlt hUkOmetı aleyhtarlarının 
propagandaları 

Londra 18 (A.A.) - Daily Mail ga
zetesi, (bu gazete müfrit muhafazakfü 
dır ve Alman taraftarıdır). İspanyada 

hükumetçilerin yaptıkları "mezalim!,, 
hakkında birçok "şahit?,, lerin ifadeleri 
ni neşretmektedir. 

Corio del Riada ihtilfilcilere mensup 
kadın ve erkekler alfabe sırasile kurşu

na dizilmiş veya yakılmıştır. 
Antequerada esir düşen tayyareci 

Medinarun gözleri oyulmuş ve ustura 
ile etleri parça parça edilmiştir. 

Huelva civarında bir yerde asilerle 
dolu bir hapishaneye içinde hepsi ölün
c ~ye kadar hapishane penceresinden iç~ 
ri dinamitler atılmr§tır. 

Costantinede 20 kadın çırılçıplak so· 
yulduktan sonra Üzerlerine <benzin dökü 
!erek diri diri yakılmı§tır. 

Almenralenoda 30 çocuk, kadın vf' 
erkek hapishane avlusunun d~varlarına 
çivilendikten sonra keza üzerlerine 
benzin dökülmüı ve ateş verilmiştir. 

AaTler, hUkOmet şeflerlnl 
flmdlden seçmiflder 

rin muzafferiyet takdirinde tesis edile
cek olan askeri diktatörlükte General 
Anidonun baş mevkii işgal edeceği be -
yan olunmaktndır. 

Ayni mahafil, General Franko ile Ge 
neral Molanın mumaileyhe muavinlik 
edecekelrini ilave etmektedir. 

Burgos memurları, ecnebilere Bilbao 
ve Sa:ıtanderi terketmelerini, çünkü he 
men teslim olmadıkları takdirde bu şe· 
birlerin topa tutulacağını bildirmişler

dir. Bu memurlar, ihtilalci kuvvetlerin 
Bilbaoya kırk kilometre mesafede bulun 
makta ve Zaraus ile Zumayaya karş 

bir taarruz hazırlamakta olduklarını ve 
bu taarruzun pek yakında icra edilece· 
ğini ilave eylemektedirler. 

Bnrgostan bildirildiğine göre General 
de Llano, milli müdafaa komitesi aza· 
lığına tayin edilmiştir. 

Asilerin tayyareleri, Madrit istasyo
nu ile hükumet kuvvetlerinin Lomoya· 
da bulunmakta olan Somosierra cephesi 
umumi kararg5hını bombardıman et -
mişlerdir. General Franko, General 
Yuguenin kıtaatını takviye ve Madride 
taarruz etmek üzere yirmi beş bin kişi
lik bir kuvvet göndermiştir. 

General Mola, şimal cephesinde ha • 
rekat ı:-rasına kafi miktarda askere ma
lik olduğunu beyan etmiştir. 

Asiler bir yeri daha aldı 
Cadix 18 (A.A.) - Asiler, Talave 

radan Madride gitmekte olan yol üze · 
rinde kain Maguedayı ele geçirmişler

dir. Hükumet kuvveleri, ağır zayiata uğ 
ramışlar ve mühim miktarda harp mal
zemesi bırakmışlard ı r. 

Sevll radyosunun bir haberi 
Seville 18 (A.A.) - Radyo ile verdi

ği gündelik nutkunda asi General de 
Llano, ihtilat kuvvetlerinin Toledo mın
takasında 1 O kilometre ilerlemiş birçok 
kasabalar ele geçirmiş, 500 milisi öldür
müş ve harp malzemesi zaptetmiş olduk 
tarını bildirmiştir. 

Albay Escamezin kuvvetleri, Gua
derrnma cephesindeki hükumet kuvvet
lerine adit mevzileri hücumla 7.aptet · 
miş.leröir. 

Beyoğlunda bir 
menba suyu 
imalathanesi 

bulundu 
(Baş taralı I incide) 

tahlil edilmiş, "Çubuklu,,, ''Taşdclcn,,. 
''Kanlı kavak,, etiketini atşıyan dama-

canalardaki suların çeşme ve tcrkos 
suyu olduğu tesbit edilmiştir. 

Birçok dükkanlardaki suların böy
le karışık olması üezrine Belediye mü
fettişleri ile zabıta memurları tahki
kata başlamışlar, bunlara damacana
larla su verenin Bcyoğlunda Hava so

kağında bir apartımanda oturan Apos 
tol olduğunu öğrenmişlerdir. 

Apustolun yazıhanesi \•e tevzi yeri 
aranmış, bulunamamış, nihayet dün 
akşam bir bakkala Apustolun araba
cısı su getirince araba gizlice takip 
edilmiştir. Arabacı Gümüşsuyu cadde 

sinden inmiş, Gazhane karşısındaki 

bir beygir ahırına girince zabıta me
murları da arkasından içeri girmişler
dir . 

lçcrde Apustol ile başka bir adamın 
Ka.nlı kavak, Çubuklu, Taşdelen eti
ketleri yapıştırılmış büyüklü ve kü-

çüklü damacanalara terkos musluğun
dan su doldurdukları görülmüştür. 

Bu cUrmü me~hut bir zabıt varaka
sı ile tcsbit edilmiş, Apustol ile adamı 
ve arabacı yakalanmı~tır. 

Ahırda birçok damacanalarla men

-~ 

Boğazlarda 
memnu 

mıntakalar 
Tsbit edildi 

Ye 11 mahallenln ,ımal 
kenermdan Z11ker~ya köyUne 
kadar ••h• mımnu mı taka 

oldu 
\'ekiller he) eti Çanakkale "e Ka. 

radeniı: boğazlarındaki askeri mınta. 
kayı ilan eden Ye bu mıntakadan ge. 
çecc~ kara, deniz ve hava vasıtaları 
hakkında esaslar ta;,.ıyan bir kararna. 
meyi tasdii< etmiştir. Kararname şu 
hükiimleri ihtiva etmektedir: 

Çanakkale boOazı 
.\nadolu mıntakhsı: Karabiga ka. 

sabas: garbindeki Kamburundan eski 
gayri askeri mıntnka hududundan 
başlıyarak eski hududu takip eder ,.e 
Bayıamiçin U kilometre şimali gar. 
bisin•1cld Çeltik sırtından sor.ra Ezi. 
nenin şarkı ve Ayvacığın garbı üzerin. 
den Sivrice burnuna kadar uzayan 
hattının garbı teşkil eder. (Bu hat da. 
bildir.) 

Rumeli mıntakası: Şar:<öyün 5 
kilometre garbinden, Evreşe ~imalin. 
den Yerlisu cenubundan, lbrice gar. 
binden Tuzla gölüne kadar imtidat e. 
den hattın cenulm (hat dahildir.) 

.Marmara mıntnkası: Paşa limanı, 
Ekinlik, Av~r ve civarındaki küçük 
adal.ır grupu ile Bozca adaları gru. 
pu ve Saroz körfezindeki küc:ük ada. 
lar grupu (Çanakkale ve Gelibolu ka. 
sahalarındaki sahil sıhhiye teşkilAtı. 
na bağlı tahaffuz hanelerin k~ndi hu. 
su~i i~keleleri ile bu ta)affuz hane. 
)erin yolları müstesnadır). 

lstanbul bolazı 
Anadolu mıntakası: Serviburnu 

şimalinden (yani gaz tanklarının bu. 
lunduğu yerin şimal kenarından) 

başlryan Karakulak şimali - Ali Ba. 
hadı: köyü (dahil) - Karaburun (da. 
bil) hattının garbi. 

Rumeli mıntakası: Yenimahalle. 
nin şımnl kenarından Zekeriyya köyü 
Kusurkaya hattı. (Anadolu Kava. 
'ğındn Man~stÇr • iZ\'tı'!akf"iifill sıhhi. 
ye tt~kllatınılfa ba!tı tahaffuz hane. 
'tlin kendi hususi iskelesi ve yolu müs. 
tesnadır.) 

Ceç'f hususundaki esaslar 

1 - Bol;azlardan geçiş tarzı: 
a) Yabancı harp gem:Ieri geçiş ve 

haher verme istas)·onlan şunlardır: 

{'an.tkkale boğazında Seddülbahir i. 
~aret istasyonu, Karadeniz boğazın. 
da boğazdaki i~uet istasyonu. 

b) Gemiler bu istasyonlara :iO mil 
kala rapor verecekler ve rüyet mesa. 
fesi t'ahilinde isimlerini çekecekler. 
dir. 

<') Mukabil seHimlaşma i~in Ak. 
deni1. boğazında Çimenlik, Karadeniz 
boğazında Anadolu Kavağında birer 
batarya bulundurulacaktır. 

d) Kıla\'UZ merkezleri, Akdtnlz 
boğa;:rnda Çanakkale; Karadeniz bo. 
ğazında Elli tahya ve lstanbuldur. 

2 - ilam yolları seyir hattı Mid. 
ye ve Eneş, Marmara Ereğlisi Mid. 
ye hatlarıdır. 

3 - Boğazlar mukavelenamesi 
mucibince sulh zamanında ihtiyari o. 
Jan ve tehdidi harp Ye harp hallerin. 
de mecburi addedilecek kılavuzlar 1. 
çin şimdiki kıla,·uz istasyonları {'.a. 
nakknlc \'e lstanbul Elli tabya lsta.s. 
yonJarı faaliyetlerine devam edecek. 
lerdir. 

4 - Çanakkalede Truva harabe. 
Jeri :c;in 7.iyaret imkitnını temin ede. 
cek oJan yol bugünkü Çanakkale -
Sarı;al - Truva yolu olup ziyaretler 
gündüzün \'e hu yoldan yapılacaktır. 

,')-Mezarlıklara gerek memurla. 
rın girebilmesi ve gerekse münferit 
Ye ya toplu ~ekil de ziyaretlerin icrası 
için i"ap eden yol n iskeleler elyevm 
kullaurlmakta olduğu gibi, Seddül. 
bahir mezarlrkları için Seddülbahir 
iskelesi, Anafart.a ve Arıburnu me. 
zarlı!::ları için Kilye iskelesi ve Geli. 
bolu memrlıklnn i~in Gelibolu i5ke. 
lesi ile bu iskeklcrden mezarıklara 
giden yollardır. 

Almanya 
müsait fırsat 

beklemektedir ! 
(Baş tarafı 1 incide) 

Her ne kadar 5 ağustos muahedesi· 
nin metni henüz: neşredilmemişse de, 
matbuatta çıkan haberlere göre hük-

medilebilir ki, Alman hükumeti Lit -
vanyadan beklediği mukaveleyi elde et · 
meğe muvaffak olmuştur. 

Bir maddeye göre, Litvanyadan Al
manyaya ihraç edilen domuzların yüzde 
40 ı Klaıpeda nahiyesi dahilinde satın 

alınacak, ve buna bura idaresi nezaret 
edecektir. Halbuki, bu mıntaka Alman 

faşizminin yaptığı teııki!atın tesiri altın 

da ya~amaktadır .. Bu, Alınanyamn bir 
başka yolla Klaipcdanın ve Litvanya-

nm hususi işlerine geniş ve serbest bir 

surette müdahale etmek ımkeı.r larını 

bulması demektir. 

Litvanyalılar bu muahedeyi kabul 
ettiler; çünkü, Almanya ile uı:u.n müd-

det mücadele edecek kuvvette değil · 
dirler. Bir nevi serbesti ve garp hudu· 

dunda tabii bir hava uyanmasını arzu 

eden Litvanya için, bu hareket büyüh 

fedakarlıklara mal olmaktadır. İstik • 
ba.1, bu fedakarlığı yapmakta Litvan-

yanın haklı olup olmadığını gösterecek 
tir. 

Bundan başka, aşikardır ki, Alman 
emperyalizmi bugünkü vaziyetle iktifa 

etmiyecek, ve, herhangi bit şekil altın · 

da, Litvanya üzerinde yapacağı tazyik
lere devam edecektir. Muhakkak olan 

şey, Litvanyamn şayanı dikakt hadise 

]erle kar§ılaşma arifesinde bulunduğu 

dur. 

Doktor Şaht da Bol~evlzme 
hUcum ediyor 

Berlin 18 (A.A.) - Alman iktisat 

nazırı Dr. Şaht dün Dusaeldorfta bey

nelmilel kongrede ı&öylediği nutukta 
ezcümtc demiştir k!: 

" - Alman ulusu, muhtelif ulusların 

hayati meseleleri için muslihane bir tar 

zıhal !)ulunacağı amidini kaybetme . 

miştir. Dünya nizamı, Bolşevik tahrika
tı yüzünden her zamankinden ziyad~ 

tehlikeye maruzdur. Dünyanın bu tehli 
keyi anlaması icap eder. Barış, nizam 

ulusların mevcudiyet ve refahı tamamen 

muslihane oir anla~ınaya bağlıdır. P.u 

anlaşmaca muntelif ulusları idare e
denlerin sıkı bir temas tesis ve idame 
etmeleri kab:ldir .. ,, 

l lmanyamn tekllflerl 

Almanyanrn Londra bürük elçisinin 
İngiltere hükumetine verdiği notanın 

üç esas maddesi aynen şöyledir: 

1) Umumi sulh ~emini için bütün mm 

takavi ittifakların, bilhassa Fransız -

Sovyet ittifakının reshcdilmesini 

2) Terki tcslihat yoluna gidebilmek, 

silah fabrikalarında çalışan i~çilere ça

lışma s:ıhalarr temin ttmek üzere Alman 
ya v~ halyaya müstemleke verilmesini. 

3) Umumi bir terki teslihat kongresi 

akteclilerek si1ahlarm umumi olarak ted 

ricen azaltılmasını teklif ediyoruz. 

lokzrno içtimaı 

Lorıdra 18 ( A.A.) - Dışbjlkanr bu
gün biribiri ardınca Fransa, İtalya ve 

Belçika elçilerilc Almanya maslahatgü

zarını kabul ederek kendilerine Lokarno 
konefransının hazırlanması hakkında;..; 

notayı vermiştir. 

Nota 27 temmuz tarihli tebliğin hu· 
tutu esasiyesini takip etmektedir. 

Bu tt:bliğde İngiltere, Franu ve Bel
çika Avrupa meselesinin umumi bit 

tarzda halledilmeleri arzusunu izhar 
etmekte ve yeni Lokarno paktının btı 

yolda ilk merhale teşkil edeceğini bildir 
mekte idiler. 

Bu ~otaya verilecek cevaplar vaziyeti 
tamamile aydınlatacaklardır. Eden Lo· 
karno l!'onferansın:n biran evvel toplan
masında ısrar edecektir. İtalyanın da 
ayni fikirde olduğu beyan ediliyor. 

Hendaye 18 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinin bildirdiği.ne göre Guipuz • 
coa ihtilalcileri, Orio ile son derece mü 
him bir sevkülceyşi noktasının zaptedit 
ır.!ı;ı olduğunu haber vermişlerdir. 

ba sulan <'tiketkri ve mühürleri bu·-------------------------------

~:~~~~!~:~;,;·~~ ;~~=~:::~~~i ap~~, 1 Yen~~.!:' y!ni bi~n~ş~eme~ ~i~ ~a~dakilerı Krallık %amanmda Banelon valiliğirı 
de bulunmuı olan General Anido, dürı 

Sen Sebastiyende general Molaya rcfa. 
kat ediyordu. Asiler mahafilinde asile-

tımanda yan ı;elip keyfine baktığı I 'dml:ıtır. Yeni ş<'kli, yeni ismi, yeni idare;;i ,.e yeni filmlerile "SA 
meydana çıkmıştır. ı · At'tY \ .. ı:fnrmllı::· (ec;ki fühamra) yeni bir J('Ünes olacaktır. 

'·"' 

J.9 EYLUU - ı:D 

lskenderun 'I 
Antakyenin 

vaziyeti 
Türk İskenderun Ve An~ 

ziyeti, bundan sonra bu Tnııııra
takip edilecek şekli idare -~ 
Suriye arasında Suriyeden 
kalkması ve üç sene 80DI'a sur 
tam bir istiklale kavuşması 
bir anla.§ma imza edilmiş 
rağmen • henüz tavazmh etınil 
d ir. 

Alakadar mahafilde. Türkiye 
çok milhim olan, bu i~in çok ya 
Pariste mevzubahs edileceği 1ı 
vardır. Verilen malfımata göre 
ciyc vekilimiz Tevfık J<.üştü ~ 
letlcr cemiyeti içtimalarmı mii 
Parise giderek bu husuta Franaa 
riciyc nazırı Delbos ile temaslarda 
lunacaktır. 

Fransanın daha evvel İlıekderull 
Antakye için muhtar bir idareyi 
ahhüt etmiş bultındu~cna nazaraJI 
riyeye istiklal verildikten aorır• 
kenderun ve Antakyenin daha si 
muhtariyete kavu§ması tabii g" 
ğU için Fransız devlet adamlarile 
riciyc ,·ekil'mizin yapacağı bu 
tarın iyi bir netice vereceji muh 
görülmektedir. Herhalde bugöıılt 
Türk ı~cknderun ve Antakye içiJI 
ttin Türkleri memnun edecek ba 
almarağı umulmaktadır. 

-Aınerikadaki 
fırtına 

Bir çok s11hll 
şehlrl< .. rl 

sular altında 
Narfolk, 19 (A.A.) -Atıantik 

hillerınde hüklim sürmekte olall 
sırga ~imale doğru ilerledlkfe k 
tini arttırmaktadır. Şimal ve 
Karolini ve Virjinya saiailleriDdt 
sarata sebebiyet vermlf, birçok 

şehirlerini suya boğmu~ dahiJle 
naka 't>yi inkıtaa uğratmıştır. 

Olen olup olmadıfr bfHa 
gibi !lasarn m derecesini la)"jıı 
de henüz imkansızdır. 

Virjir.yada Henry burnu y 
na gelen Chesapeakc fener gemili 
mirini koparmış ,.e açıklara atirO 
miştir. Bir sahil mcbafıı gemJll. 
\'apurun imdadına koşmgftar. 

Diğer bir muhafız gemisi, 
ras burnu cenubuna altm11 mil 
ta bocahyan El Almlraate w•d 
merikan yük gemisine imdada si 
tir. 

s1 .. g-p111 'da z•lzll• 
;:-5ingapur. 19 (A.A.) - Dün 

pur, Kua!Plum,ur ve Penaas 
kala!'lnda şiddetli biı aarSJntı ol 
tur. Ehali büyük bir korkuya 
tara!( e,·J erini terketmişler ve 
açıkta geçirmişlerdir. 

İn.<ıanca za: iat olup olma~ 
nilz bilinmemektedir. 

l;r mirde ru tlna 

hmi:, :18 - Dün gere buradı 
den bire !',li rldetli bir fırtına ç knılf 
şe!ıiı t'e mühim tahribat yapmıştır 

11 çok - \ l<'rin damları uçmuş. dular 
yıkı:ır ış, ortal•k altüst olmuştur 

Orhaniye mahallesinde fırlJll 
tesirJ~ le bir ev çökmiit ve bir kart 
ca, il.; küçük çocuklariyle bffa.,.r 
kaz :ı!tında kalarak ağır f'uret
raln1ımıştır. 

Zararın ne kadar oldufa il 
tespit edilememiştir. ~ 

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

1 [FAL KAZAR 
· ı snnemasınıtl 

Salonu ı 

FENİMORE COOPER'in r0flll1"" 
dan alınan tüyler Urpcrtid 

1M OHiKHHlHRll 
I SONlJ 
!il Muazzam §:!heseri görmeğe k, 

' l~anbul halkına dar gelmektedİ 
l -
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amca! 
hlzme~ 
ama 

Oç mektup 

:Bardaktan boşanırcasına bir yağmur., 
l:>ııan çıkmak imkanı yoktu. Sıdıka, öğ· 
le Yemeğini yedikten sonra, odasına çık 
b. Biran, açık pencerenin önünde, ayak

ta, ağaçların yapraklarından sızan su -
lara, ıslanır-~ çimene, yağmurun besle-

diği ha~zcuklara baktı. Sonra, pence
reden aynldr, derhal aynaya, güzelliği-

llc bir daha emin olmak için baktı. Son

t'i masanın başına, mektuplarını yaz -
~k üzere oturdu. • 

Bugün kendisinden ayn olan, fakat 

hayatında büyük bir yeri olan üç kişiye 
tnektup yazması lazımdı. 

Birincisi, Mersinde kocası Fahriye i
di. Ba~ladı: 

"Dostum. senden ayrılalı on gün olu
Yor, buraya geldiğimi bildiren telgraf 

bir tarafa bırakılırsa, sana birkaç keli
lllelik olsun bir mektup yazacak vaktim 
Oltnadı. 

Annemin babamın beni nasıl bir ae

'Vinçle karşıladrklannı söylcmeğe lüzum 

l'ok. Çocukluğumu içinde ya§adığnn o

dadayım. Annem babam yazı yanların

da geçireceğim için deli gibi seviniyor· 

lar. Kız kardeşim de kocasile eylulde 
tcleceklenniş. 

Babam, senin av levazımını ha:r:ırla • 
l'lıağı unutmuş değildir. Babam çok se-

bayağı bile .. Bundan on sekiz ay evvel, 
Talata rstladığım zaman, hayatımın 

yeni bir mana kazanacağım zannetmi§ 
tim .• 

Demin de, bu zavallı aşıka bir rr.:!:
tup yazdım. Mektubun biraz müşfikane 

olması için elimden geleni yaptım. Bere
ket ki, ona her zaman yazacak değilim. 

::.ıman geçecek .. Hayat tazelenecek. An 
karaya da dönmüş olacağım. 

''Başka §eylerden bahr.c~c::m. I:vde 
kilerin hepsi iyi .. Zaten annem her haf· 

ta sana mektup yazıyor. Ah, annem ' ·~

nt biteni bilse. Büyük kızı evli .. Ya, öte

ki.. Tt:til haya• .. ,·n sevinçlerile başı 

~ıoş .. Sahiden, ablacığım, içimin :~-· :~

C:iğini, yeniden hayata doğduğumu his

sediyorum. Arkııdaşlanm sık sık görü

yorum. Niyazilerde, Hüsameddinle bu
luştuk. Tatlı tatlı konuştuk. Eskisi gi-

bi, gene o kibar ve çıt kırıldım socuk .. 

Mektubu burada kesiyorum. Seninle 

biraz gevezelik edişimden boşlanmış 

sındır. Her şeyi söyliyebilmck o kadar 
iyi ki.. Gözlerinden öperim. 

Sıdıka 

Sıdıka kalemini bıraktı, her şeyi an
latmıı mıydı? Hüsameddinle? ... Yarım 

ne düşünelim, carum 1 Şimdilik, her şe
yi yapmak climi:ıde !.,, 

Nuh CEM 

Ten ton 
kaıırosuna 

etmez 

lam yollryor. Hele, annem, yanakların -
dan öpüyor. ----------------

Seni, nasıl sabırsızlıkla bekliyoruz, 

'I'ahmin edemezsin. Burada neıeli ve ya

tt köylü bir halim var. Yemekler mü -

kemmcl, ge•me desen hergUn, gece rad· 

)'o, ara sıra da komşu ziyaretleri. 

Eğer, oradaki işlerinden vakit bula • 

l,iJirsen, sık sık mektup yaz. Hürsün 

diye aklına geleni yapma, seni burada 
ihtkllyen Sıdıkaru unutma. Sonra, Ha -

~ Mlıyaeyc eayıc, 'Sen gClirkcn vau

ıinc benim truvakarımı koymağı unut 

!:tı.asrn, eyluldc lazım olacak. öpücükler. 
Sıdıka 

• • • 
Sıdıka sigarasını yaktı ve bir başka 

lllcktuba başladı; Ankara da Talata: 

' - Scvgilim .. Canım sıkılıyor, hem 
de çok, bir bilsen .. .Senden ayrıldığnn -
danberi, her şeye kar'§! bir alakasızlık 
duyuyorum. Her zaman seni düıünü -
:Yorum. Seninle beraber, öğleden sonra

ları gevezelikler ettiğimiz Ankaradaki 
evimizi hatırlıyorum. 

Senden uzun zaman ayn kalmağa 
llaszl tahammül edeceğim iki ay .. Ne 

i:eçmez günler .. Geçen sene 1stanbulda 

bcrabc-:dik. Fakat, bu sene .. Hatta, biri

birimi::e sıl: sık mektup bile yazmıyo 
ruz. liıtiyatlı olalım. 

Evde. mütemadiyen senden gelecek 
llıektupbnn nazan dikkati celbedeccği 

ni · 'atmakhğıma müsaade et. Sonra, 

eytulde, koca- "'~ buraya gelmiş buluna 
Cak; o zaman .. 

Sevgilim. Senden uzak olan, fakat, 
8eni çılgınc"l ~evcn küçüğünü unutma. 

nn ki, o, burada, seni sonbaharda tek -
rar göreceği ümidile yaşıyor. 

Öpücükler .•• 
\ 

• • • 

Sıdıka 

Sıdıka, mektubu bir daha okudu, ve 
lrısa buldu; fakat, garip bir hisle üçüncü 

lllektuba başladı, İstanbul da İsmete: 
''Abalcığım. Senin ciddi ve benden 

daha iyi düşünen bir kadın olduğunu 
biliyorum. Ah! Benim de seninki kadar 
iyi bir kocam olsa .. 

evet, kocanı Fahriye demin bir mek -
:•ıp yazdım. iyi temiz bir çocuk, tam 
0 ir koca. Fakat ... 

Onu Mersinde bırakıp geldim. iki ay 
ta~iJ .. Evet, biliyorum, Fahri cylUlde 

buraya gelecektir. Fakat, Talat, o gcl
!:tı.iyecek. 

Sana söyledim - zaten senden gizle
diğim hiçbir şey yok -, Talat artık 
Canınu s.ıkmağa başladı. Çiinkü, insa -
lltn lşıkmm kocasına benzemesi çok fe· 

tıa. liattl benim hissettiklerime göre 

IBDllilDCDDDk. 

melktebn 
.. , 

• 

lngilterenin Mançister schrinde 

binicilik mektebinin bu öğretmeni e
ğer takımının dışında muva.renenin 
nnaıl temin edilebileceğini göstermek
tedir. 

Kadın bu vaziyette atı dört nala 
kaldırdığı gibi bir takım manialar da ı 
atlatmaktadır. 

Gerçi İngilizler adahdır amma, 
Avrupanın ata en meraklı insanları da 
onlardır. 

HABER 
AKSAM .POSTA Si 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Post• lcutu.u-ı latanbul 214 

• Telçıraf adreı;,ı: ıstanbul HABER 
Yazı ısıerı teıotcnu: ?!Ul72 
ide re ve ııan .. • ~ 2.ıa10 

ABONE ŞARTLARI 

Set'\ellıc 

6 avı.ıc 
3 •v•ııc 
• evıııc 

Tiirlriı• 
t400 Kr 

730 •• 
400 .. 
t50 .. 

""•"• 2?00 Kr. 

••so .. 
800 •• 
300 .. 
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Hasan Rasim Us 
&uıldılı ,,., (YAKIT) ••llHıon 

Yaza iyazi Anmet 

331 sene evvel bugün 

Vişigrad sukut etti 
OUşman muhafızlardan dört bini kılıçtan 
geçirildi, beşbin dörtyüzü dokunulmadan 

şehirden ~ıkarıldı 
O. manh devrinde yapılan büyük se.l siniz. Vakit müsait ikt!n Osturgon ii. 
ferlerin bazıları çok garip n enteres- ::erin~ yürüyünüz. hlüyesscr oln.azs« 
sandır. Öyle seferlere raslan·yor, ki takdire lravalc ederek lıiç olmcr:şa 
kumandan askerin i:steğine uymak mesuliyclten kurtulursulUlz ... 
mecburiyetinde kalıyor ve }.endi fik- Vildan zadenin bu sözleri Serda. 
rini kabul ettirmekte gü~lüklcrlc kar. ra tesir etti Ye bir menzil gitmiş olan 
şılaşıyor, baznn da muyafak olamıyor yeniçeriler! geri !ağırdı. 
bileM Bu yazıda bunun bir misalini * * * 
göreceksiniz. Ordu Osturgon üzc.rine yürüyün. 

Ordu, vsturgun iiı.crinc yürürken ce Dosna beylerbeyi yirmi beş lop. o. 
hir müşavere ba~ladı. Iludin ve Os. tuz bin gülle, on bin kantar barut ge. 
turgun yoluna mı, Kanije tarafına mı tirdi. Mühimmat askere dağıtıldı ve 
gidilsin?.. hareket edildi. 

Söz söyliyenl~rdc..., çoğu \'e yen~. Ordu iki mühim noktadan hi.icu. 
çeriler Kanije tarafına gidil' mn geçmişti. Osturgonon karşısında 
mesını istiyorlardı. Sebebi de bu ve 'funanın öte tarafında !ıulunan 
dilmesini istiyorlnrdı. Sebebi de bu Ciğerdelen tepesi. diğeri "Tepedelen,, 
taraflar daha mamur ve ":"en·eti kül- denilen Aıizmatos kalesi idi. 
liye ile meşhur,. idi. Dudin beylerbeyi Mustafa paşa 

Ordu kumandanı bu vaziyet kar. Tepeclelen mevkiinden ilerledi; Vişig
şrsında ilk önce r.e y3j)ac-ağını şaşırdı. radı muhafazaya memur ve impara. 
Sonra ittifakın hangi yol üzerinde ol. tora aylıkla askerlik yapmakta olan 
duğunu tespit ettirmek çaresini bul. Fransızlar, şcciane müdafaadan son. 
du. Bu suretle umumun arzusuna uy- ra kaleyi teslim ettiler. 
muş bulunacaktı. Kadı Vildan zade- 1605 yılı 19 Eylül günü, 331 sene 
yi çağırdı ve: en·el bugün, Vişigradın sukutundnn 

- ittifakı aray! tespit et .. dedi. sonra Hüsrev ve Mustafa paşalar kuv 
Kadının ,·erdiği cevap çok şayanı vetlcrini Tepedelen üstünde birleşti-

dikkattir. Aynen yazryorum: rerek tepe;>i ele geçirdiler. 
"- Dü,"wn arkamızda bizi bek_ Buraya hakim olmak, ~ok kanlı 

lerken golu değiştirmek teklifinde bu. \'e sert bir ~arprşmadnn sonra mürt 
lunanlann sözlerine uymak al.ıl karı kün oldu. Düşman muhafızlardan 

değildir. Padişah fethedilecek yerin tam dört hini kılıçtan geçmişti. Son 
Osturgon olduğunu size şifahen bir- kalan iki yür. kadar muhafız, çarpıı:: 
rok defalar söyfodi. blenıleketi ko- makta demm ediyorhtrdr . 
runıa yoluna bırakıp yağnıa için baş_ Dört hin in.sanı doğramağa mu. 
ka tarafa gidilmek cai.z olamaz. Bir rnffak olan bir km·vet için iki yüz ra. 
köye zarar gelmesi, lıükümctin namı. kamının hiç bir ehemmiyeti yoi;tu On
m lekeler. Verilecek cevap fıulanıaz. lar da diğerlerine benzetildi. 
sınız. Bunclan başka Kasım gününe Bu tepe kazanıldıktan sonra. düş. 
daha seksen gün l'Klr. Yağma işi otu: manın karşı durması imkanı kalma· 
giinlük bir §eydlr. O zaman asker mıştr. Az.izmatos tepesi birbirini mü. 
durdurulamaz. Hepsi aldıkları eşyayı teakip üç hücumla zaptedildi . 
memleketlerine götürmek için can a_ Harbe karışmadıkları için snğ ka. 
tarlar. Siz u«lnız kalınca, düşman lan beş bin dört yüz kişi hiç bir gi.iç· 
hücum etse, ki.nılerle nuıkabelc cdeccl• ilikle karşılaşmadan çekilip gittiler. 

ıren~vn(ğy@lfl) maknneoeırı 
~aamoııııidıme ~aışOayoır 

E1.Jdc tclet•i-::yon mor:iııcsi11lc al• Mtirilrn /ilm. 
Televizyon ar ık tecrübe maıuye - gdmiş olan 'l'clcvizyonun bnrlrca. 

tinden çıkm1~tır . Bir iki aya kadar me.z.iyelleri şunlardır: 
Londrnda umumi neşriyo.t yapılacak- Makineye kolayca hakim o!una
tır. Televizyon aletlcrı yapmakta bilnıcl.teJir. Bir iki sene evvel makı
olan müesseseler bunları !ngilteredc neye aksettirilmiş olan bir resmi 
80 İngiliz lirasından 120 lngiliz lirasına orrıdn u;:un boylu tutabilmenin imka-

nı yoktu. 
kadar satmaktadırlar. Yıl başına l:a-
dar Londrada nihayet bir tanecik 
olııun "Tclevizy m tiyatrosu., yapıla
e:ık v~ o. n.da sinema perdesi hilytik-

lüğtinde bUyUk resimler gösterilecek
tir. 

Şimdi nkscttirilt>n manz:ıra n:t''li 
zrunanda parlak olarak görülüyor. 
Ve bn manzara ı .çıkları söndiirülm<> 
miş bir oci::ıda da s ... ~iiiyor. 

1ngiltercde §imdi Televizyon mer
kezlerini ~oğaltr.ıağa çalışmalttadır-

BugUn artık kullanışlı bir hale !ar. 
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1 •• 1 .. • • .,.,.....:. . ··~ , !' ,. ı. -~ .. • • -
Eseri hazırlayan.: Nüzhet Abbas 

Ta s neş z 
lstanbulda bu sene yerleri değişeni muallimliğine, Üsküdar orta mektebi 

lise ve orta mektep muallimlerinden !ngilizce muallimi Zekiye Kandillı kız 
bir k1smırun isimlerini yazmıştık. Bu lisesi riyaziye muallimliğine, İstanbul 
gün de tam listeyi ne~rediyoruz: kız lisesi tabiiye muallimi Malik 1s-

Emirgfın orta mektebi İngilizce mu- tanbul erkek lisesi tabiiyc rnuallimli
allimi Sabiha Kasımpa.sa orta mekte- ğine, Kadıköy ikinci orta. mektebi mu
bi İngilizce muallimliğine, Gelenbevi siki muallimi Naciye Kandilli kız Iise
orta mektebi tarih coğrafya muallimi si musiki muallimliğine, Kadıköy Uçün
Z:ırif SUleymaniyc orta mektebi tarih cü orta mektebi fen bilgisi muallimi 
coğrafya muallimliğine, Kandilli kız Vasfiye Cumhuriyet orta mektebi !en 
lisesi riyaziye muallimi Yusuf Ziya bilgisi muallimliğine, Emirgfuı orta 
Kasımpaşa orta mektebi riyaziye mu- mektebi beden terbiyesi muallimi Ad
allimliğ~ne, Kumkapı orta mektebi nan Kumkapı orta mektebi bC'dcn ter
musiki muallimi Nurullah Şevket Ka- biyesi muallimJiğine, Emirgti.n orta 
sımpa.şa orta mektebi mm.iki muallim mektebi I<'ransızca muallimi Suphi 
liğine, Kadıköy birinci orta mektebi \T('.fa lisesi Fransızca muallimliğine 
tarih coğrafya muallimi Zekai Gazi tsta~~ul erkek lisC'si tabiiye muallimi 
Osman paşa orta mektebi tarih coğ- Hilmi Vefa lisesi tabiiye muallimliği
rafyn muallimliğine, Heybeli orta mek ne, GC'lenbevi orta mektebi riyaziye 
tebi Türkçe mu:ıllimi Hayreddin Gazi muallimi Siireyya VC'fa lisesi riyaziye 

Dikkat: Bu yazı, yalnız pazartesi, çarşanba ve cumartesi günleri neşrcdil~· 

!Futbolu ilk oynayanlar arasında 
\ eski Yunanhlar, Eskimolar ve 

bir çok vahşi kabileler de vardı 
İ 1 k SÖZ Kral ikinci Ed\/ard zamanında h~ •: 

rasında fazla kargaşalık ve dMi kO 

Osman p:ışa orta mektebi Türkçe mu- muallimliği ve müdür muaYinli~ine. l.. ____ _.._... ___ _... ... ~ 

:ıllimliğino, Erenköy kız lisesi fen bil- Haydarpaşa lisesi r yaziye muallimi Hani eskıden evlbdlan içln g~rii
gisi muallimi Nadide Ga.ziosman pn.şa ?-.!ahi İstanbul erkek muallim mektC'bi cü gezen anneler, eve dönilnce gör
orta mC'ktC'bi fen bilgisi muallimliğine, riyaziye mualliml•ğine, Haydarpaşa dükleri kızlan tarif eder ve saçlar için 
Erenköy lisesi tarih coğrafya mualli- lisesi musiki muallimi Fuat İstanbul de muhakkak "topuklarına kadar u
rni Scd:rt Gazioı:ıman paı:ıa orta mektc- C'rkek muallim m<'ktebi musiki mual-
bi tarih coğrafya muallimliğ·ne. Ni- limlığine, Kumkapı orta mektebi Türk zun,, derlerdi. Demek ki eskiden 
Fantaşı kız orta mektebi tarih coğraf- çe staiyeri Nevvare Knsımpaşa orta kadının Ö\/ecck güzellikleri nrnsın
ya muallimi Muzaffer Nami Gelenbevi mektC'bi Tilrl:c:e muallimliğine, Kadı- da en başta saç geliyordu. Nite -
orat mektebi tarih coğrafya muallim- köy üçün<'Ü ortn mektebi coğrafya kim !iimdi de Avrupa ve Amerikan 
liğine, Kumkapı orta mektebi riyaziy<' stajyC'ri Vrdia E'.a~ımpaşa orta. mekte- kndınları yavaş yavaş uzun saç roo
muallimi Şükran Nişantaı:;ı kız orta bi tnrih ve coğrafya stajyerliğine, dasına dönmeğe başlamışlardır. 
orta mektebi riyaziye muallimliğine, Kumkapı orta mekteb. Türkçe mualli-
Nişantaı;ı kız orta mektebi riyaziye mi Dünü Da\ı.ıtmır.tS- orta mektebi Gerçi resimde gördüğünüz saçlar 
muallimi Vahit GC'lenbeviyc, Emirgan Türkçe muallimliğine, İstanbul kız li- gibisine malik olan se\;mli kı?.:ar 
orta mektebi Türkçe muallimi Orhan sesi resim muallimi Emine Nevzat bugünlerde pek nadirdir; ama, Ame
Rıza Kumkapı orta mektebine, Davut Emirgfm orta mektebi resim m\lallim- rikanın radyo hanendelerinden mad
paşa orta mektebi Türkr,c muallimi liğinc, Vefa. lisesi Türkçe muallimi Ce- mazcl Doroti Lamour'un saçları şöy
Ra<-im I\umknpı orta mektebine, Curn- mnleddin Kadıköy ücüncü orta mckte-
huriyct orta mektebi fen bilgisinden bi Tiirkçc muallimliifine, Pertevniynl le böyle doksan santimetre boyu 
Lfı.tfive Kadıköy iiçüncü orta mekte- lisesı Fransızca muallimi Fuat Davut- bulmaktadır. Holivutta onun kadat' 
bine, Em:r~tl.n orta mektebi tarih coğ- paşa orta mektebi Fransızca muallim- uzun saçlı bir kız olmadığı için ken
rafya muallimi Cevat Kasımpaşa orta liğine. !stanbul kız li<-esi tarih coğraf disi s..-ıç kıraliçeliğine seçilmiştir. 
mektebine, Kadıköv ikinci orta mek- va muallimi Adalet Fatıh orta mekte- -------------
tebi Fransızca mual!imi Rüks:ın Ka· bi tarih coğrafyı:ı. muallimliğine. !atan Ma©Ja nwc.e wenrfi ifil e 
sımnaş:ı orta me'd bine, Vefa lisC'si bul erckek lisesi atelve muallimi Bur-
riyazive muallimi Hamdi HC'ybeli orta han SUlev:manive orta mektebi ?'('Sim ~C°aJ lf'~ ~ ::i: 
mektebine, lstnnbul C'rkek muallim muallimliğine, Heybeli orta mektebi Hapey ve Çahar syasi meclisi baş -
mektebi tarih coğrafya muallimi Re- riynzive muallimi Rahmi Fatih orta 
it Zühtü Haydarpaşa lisesine, tstan- mektebi riyaziye muallimliğ-ine, !stan- kanı general Sung Çeh - Yuan askeri 

bul erkek muallim mektebi tatbikat bul kız lisesi riy:ıziye mul'llimi Osman bir geçit resminden sonra askerlere kuv 
muallimi Hidayet Galatasar:ıy liS<'si Nuri Knsımp:ısn orta mektebi riyazi vetli maneviyatlan ve mükemmel disip 
ilk k1smına, İstarıbul erkek muallim ve muallimliffne. Kabataş lis<'~i fen linlerine müki!!at oalrak 200.000 kar-
mC'kttbi tatbikat muallimi Ahmet Ga- hil...,isi ve biyoloji muallimi Mehmet v 

~ puz dagıttlrmıştır. 11tasnrh lise i ilk kı mma, Vefa lise- Kasrmpaşa ortı. mektebi fen ,.c biyo. 
. ı fabiiye muallimi Nizamettin Hay- loii mu:ılllmliğ:ne. 
darpasa lisesine. Davutpa.'ia orta mek- Mı1aı•ı·m muav·nı•g"' ı· 
tehi Fr:ınsızca. muallimi Muzaffereddin ' 11 

Vefa. lisesine. Gaziosman pasa orta Jmt• ıanını 
reekkbi Türk<:c muallimi Abdülbaki 
Vefn li.:T"in<'. Emirgan orta mektebi k8Z8U8nf8r 
dikiş bic;ki muallimi Emine Beykoz or- Maarıf vekaleti orta mektep moal-
ta mektebine, Emirgün orta mektebi lim muavinliği için imtihana giren 
lx-den terbiyesi muallimi Hamide Bey- genelerin evrakının tetkiki neticesin-, 
koz orta mekk'bine, Vefa lisesi tarih de kimlerm kaz.ı.ndığını dün Maarif 
('OğTafyn muallimi Ekrem Ernirgfın miidürliığünc bilrlirm;stir. Kazanan-

edebiyat mu:ıllimi Raika Kadıköy ikin Tarih coğrafyadan: Hadiye, Nedi-

AEeni teşekkür 
Elimde hasıl olan ani ve çok ıstırapu 

apseyi çok ihtimamlı bir amcliyatt-.n 
sonra temizliyerek beni bu çok büyük 
ıstıraptan kurtaran Gurcba hastanesi 
operatörü Ali Rıza ile asistanları Suat 
ve Şahabeddine sonsuz teşekkürlerimi 
sunar hemşirelerden Bayan lVIahmurc 
ve Nermine ve Şabanın da bana karşı 
gösterdikleri derin alakayı takdirle ana 
nm. 

orta mr>ktebinr, Kandilli kız lisesi hrın isimleri ştınlnrdır: 1 

ci orta m<'ktebine, Üsküdar kız orta mc, Vahdi, Nimet, Veli. 
m<'ktebi riyaziye muallimi Kemal Zili- Türkçe edebiyattan: 8aadet, Saba- ========~O==sm==a=n=K=A=V=R=A=-1< 
fü Kumkapı orta mektebine, Kumkapı hat. Meliha Oktay, Vehbi Torun, Zeh-
orta mektebi riyaziye yardımcı mual- ra, &-nıha Okan, Macit Aralı, Hnyrün Kocaeli tahsil baş memuru Erzu
limi Sab·ha. Nışantaşı kız orta mekte- nisa, Mesnırc, Celal Elig>cniş, Nur iye rum dt>fterdnrlığma, Yenicami tahsil 
bine, n:umkapı orta mektc>bi lngilizcc> Yusuf Baran, Müigfın. Hamiyet. baş memuru İsmail Hakkı Isparta def-
muallimi Melihn Üsküdar birinci orta Fen bil~isi ve biyolojid<'n: Behlfıl. terdarhğına, İzmir pul tetkik memunı 
mektebın. " }Tad 1 ·· •• •· •• rt k ı • I Süle"'lllan Faik Bursa defterdarlıg~ına, '-• :ı.. 1 \OY UC'UDCU O a me - a 

0

ce memur 8rl " 
tebi Türkçe muallimi Berin Üsküdar iT yedinci kolordu muhasebecisi Abdul-
kinci otta mektebinE:', Kadıköy birinci 81'8SIOd:t tayinler lah Aroasy:ı defterdarlığına.. jandar-

• k ma umum kumandanlığı mülga muha-
orm me tebi tarih coğ-rafya muallimi Defterdarlar arasında yeniden bir sebccisi Recai Bilecik defterdarlığına. 
M~ryem Ali Üsküdar ikin<'i orta mek- çok dcği~ikliklPr yapılmış ve bir cok lstnnbul tahakkuk müfettişi Baha Di
tebine, İstanbul kız lisesi tabiiyc mu- maliye m('mnrl:ın defterdarlıklara ta- yarıbckir defterdarlığına tayin edil-
allinıi Süreyya lnönü orta mektebine. yin cdilmi~tır. mişlerdir. 
tstanbul erkek muallim mektebi Fran- Çonım deftC'rdarı Lf.ıtfi Edirne d<'f- F.dirne dcfotrdarı Cemal ve Balı-
sızcn muallimi Marko Haydarpaşa li- terdnrhğmn, Çaankkaleden NPbit Ba- kesir dcfterlan Nurinin lstanbttl def
sc-sine. İstanbul erkek muallim mekte- lıkesire, Tunc:elinden Halil lçele, F.r- tcrdar muavinliklerine, maliye milfet
hi tarih co[.rrafya muaJlimi lclfıl Eren- zurumdan Ali Rıza Samsuna, Eskişe- tişi Hakkı Kamil ve takip memuru 
köy kız lise$in<', Emirqfın orta mC'ktebi hirdcn Nafiz Tunçclin<', lçclden Cemil Mümtazın İstanbul varidat müdlirlük
fen bilgisi muallimi Saliıhaddin Kaba- Canakkaleye, Divarıbekirden Rıza Ay-J lerine tayinleri yilksck tasdike iktiran 
ta~ liEıeSine, Havdnrnaş:ı lisesi tarih dına, Erzincandan Halil Ifayseriye etmiştir. 
coğrafya muıı.llimi İzzettin Kadıköy -------------'------------------
birinci orta mektebine. Kadıköy ikhc LA,.. 
orta mektebi riyaziye muallimi Eminr' ~; .. ., 4·::i 
İstanbul kız liSC"sinP. Vefa ljsesi fen :: !: 
bilgisi muallimi Eyüp Vcf:ı lisesi kim- •· •• 
va muallimlii:ıine. Galatasaray lİS<'Sİ n Bu ak ş a m ve yar 1 n H 
~~t:~rı~~~~~:~i Sabri VC'fa liseı:;in H Caz ve muhtelif eğ!enceler H 

K •• •. 
adı köy üc-iincii nrta mckt"bi tarih :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-: :: 

rohruvn rnıın.l1iml'ğine d!.' Melek ta
vin olunmuı:;tur. 

ErPnköy kız li<-c~i rivazive mualli
mi Hakime Adann k1z lisesi ikinci dc>v 
rC' rivazl;-c mua11imf ~inc>, Haydarnaşa 
l ıı:;rsi b"d"n terbivcsi muallimi Hadi 
Fikret C:ılalca orta mektep beden ter
hivc-si nıuallimliği:ıe. Kumka.nı orta 
mC',dC'bi h<'drn terbivesi muallimi Hu
rive htnnbııl kız liS<'si beden terbivezi 

Memleketimizin büyük sporu fut
boldür. Bu oyunun bütün dünyada 
olduğu gibi bizim gençlik arnsmda da 
bulduğu büyUk rağbetin sebebi hüner 
ve enerji heveslerini doyurması ve 
gence hızını ala bildiğine didinecek 
bir saha açmasıdır. ı 

Futbol bir zck{ı, bir tabiy.~ ve 
bir kuvvet oyunu olması yUzünden 
dünya gençliğini eline alırken bütün 
bu vasıfların istediği bir takım bilgi
lerin de öğrenilmesini icap ettirir. Bu 
bilgi henilz bu oyunun alevine kapıl· 
madan öğrenilirse genç daha kolay
lık la iyi futbol oynıyabilir. 
Batı memleketlerinde ''büyük spor .. 

adını verdikleri futbolun da tadı ve 
faydam, yolunda ve iyi oynanmasın· 
dadır. 

Futbol bugün memleketin en bü· 
yUk sporu ise yarın Tüı klcrin milli 
o~'UJlu olacağına inanıyorum. Bunnn 
bir :-"l'b~bi de hiç şüphesiz Türklerle 
İngilizler arruısmdaki karakter benze
yişldir. İnatçılık, mücadelecilik, sa
bırlılık, azimkarlık ve en fena şart
lar altında bile yılmamak gibi vasıf
ların iki millet arasında müşterek Ya
sıflar olduğuna şüphem yoktur. 

Futbol hakkında §imdiye kadar 
ne§redilmiş bir iki ufak eser, her gün 
yeniliğe giden bu oyunu Türk gençle
rine iyice anlatacak ve öğretecek kuv· 
vctte değilcli. 

Dünyada en iyi futbol oymyan ,.e 
futbol oyununu lmrmuş olan İngiliz. 
]erin bir çok eserlerini okuyarak, ken
dimizden de bizim gençlerin hususi· 
yetlerine göre iliı.vekr yaparak bu e
seri ortaya çıkardım. 

Memleketin buyük ve çok sevilen 
bu sporu için böyle teknik bir es0 ri 
basmaya delalet eden HABER gaze
tesine buradn teşekkiire borc;:luyum. 

Bu e~erin teknik kısmı David Jack 
Charlcs Buchnn, Dimmock ve saire 
t;föi çok maruf ,.e kuvvetli İngiliz fut
bolcularının en yeni eserlerinden ter· 
cüme cdilmifJtir. lngiltere futbol fe
derasyonunun son n<'ş:rettiği eserden 
de klişe hususunda ve top antrenma -
nı bahislerinde büyük istifadeler et
tim. 

Gerek senelerce oynadığım bu o
yundaki tecrübem, gerekse bu esere 
mehaz edindiğim eserlerin mlltaleası 
ile vilcuda getirdiğim bu eserin spor 
edebiyatımızda bir boşluğıt doldura
cağını ummaktayım. 

Bu umudum, gerçeğe çıkar da genç
lerimiz bu kitaptan istifade ederlerS<' 
bir eski fut bolcu sıf ntile vazifemi yap· 
mış olmaktan doğan büyük hazzı du· 
yacağım. 

N iiz1ıctA IJ1)(1s 

Futbo ı u'n k ısa bir 
tar ihi 

Futbol çok eski bir oyundur. Vah· 
şi kablleler arasmdn oynanmış oldu
ğu gibi eski Yunanlılar ve Eskimolar 
da ilk futbol oymyanlar meyanında 

sayılabilir. 

Romalılar da eski Yunanca "yaka
larım,, manasına gelen ''Harpastim,, 
adh bir futbol oynarlardı. Fakat bu 
oyun ayakla olduğu kadar el ile de 
oynanırdı. 1 e 

Marmara inciai gazinosunda Sahibinin Sesi okuyuculDrtndan 

A A i
l 

Futbol lngilterede on ikinci asırda 
başlamıştır. 1175 senesinden başhya
rak Londralıların kafile halinde fut-• 

Besteklr Klarnet ve sakslfon Bay ŞOKRC TU NAR N BugUnden itibar en her 

akşam Baza iştirak edeceklerl ayın dlnleylcllere blldirfllr. 
"'.?ılı~ f... ,-, o.•,-: '- t t '• ı • .. .ır\.J ,._.ı 'ı.,I •I ,' 

1 
bol maçlarını seyre gittikleri kayde· •

1 
dilmektcdir. Her yerde olduğu gibi 

. lngilterede de bu ilk zamanlarda fut-
1 bolun bir çok muanzl~rı c:ıkm!ş, za-

1 1 man zaman futbol menedilmiştir. 

duyu mucip olduğu ileri sürülerek 
futbol 1314 yılında idareten menedU· 
mi[iti. Bilfı.hn.re Sekizinci Heııry \'t 
Elisabeth devirlerinde futbol çok \'Slı· 
şi bir oyun telakkı edilerek kanunu 
mahsusla menedildi. 

Filhakika o zamanki futbol bugüıt' 
küne nazaran son derece sert ve ka• 
zah bir tarzda oynanmakta idi. Hu
dutsuz bir saha ve ekseriye kalenin bi· 
ri blr köyde, öbürü diğer köyde oıına1' 
üzere oynanan futbolda gol yiyen köY 
şeref ve haysiyetinfü;n bir şeyler kay· 
betmiş addoiunur ve ona göre mua· 
mele görUrdil. 

lngilterede menine mukabil, trı~· 
dada çok defa ölüm vakalan çıktığı 
halde futbolun meni tarafına hiç gi· 
dilmemiştir. 

İngiltere adalarmda., mektepler 
milstesnn, futbol on dokuzuncu as~ 
kadar içtimai seviyesi dün olan bal• 
taraf mdan oynanmıştır. Futbola her 
sınıf halkın rağbeti, 1850 senesindeıJ 
başlar. İngiltere maarif teşkilatJ ta· 
rafından milli oyunlar meyanına 80' 

kulma.sı da gene bu tarihe tesadüf et· 
mektedir. 

lngllterenin muhtelif' vilrtyetlerln· 
den gönderilen murahhasların bti- a· 
raya toplanarak l 8r,~ yılmda aR et· 
tikleri bir içtima • · def ıı olmak il• 
zere oyun kaidelerinin kağıt üzerinde 
tcsbiti cihetine gidilmiştir. El ne 
tutma, itme, çelme takma. ve sairt 

gibi sertliklerin önUne geçilmek uze· 
re konan kaidelerin esaslan bu içti· 
mada tekarrür etmiş bulunuyordll· 
Maama!ih sert oyun taraftarları dS 
az değildi. Bunların içtimaı terket· 
melerile ikiye ayrılan murahhaslar"' 
bir kı~mı (Rugby), .kalanlar da bt.ı

günkü ( Asso"intion Football) tcmelle-
rini kurmuşlardır. 

Association Football kaideleri ille 
defa olmak tir.ere Camberidı;e nnı· 

versitcsindc 1863 senesinde kaJerııt 

alınmıştır. O zamandan bugüne Jcıı· 

dar her sene tadile uğrıyan kaide.lef' 
oyunun esasınd.,n ziyade tcferriiatınll 

aittir. Maamafih şurası da unutul· 
mamalıdır ki oyunun bugilnkti ınU· 
kemmel hale gelmesi bir buçuk asır· 
dan fazla bir zaman silrmcsine muks· 
bll futbol de bugün biitün dünyanı.O 
büyük sporu olmuştur. 

~ ~· ·-~~ . .n. • 
'll'IJ ~...:J.qg ::_.I 

Anform muyuz? 
Son zamanlarda her muvaffak oln· 

mıyan atlet, sporcu ve futbolcunu" 
ağzında yalan yanlış gevelediği bir 
cümle var: "Anf orm değildim .. , Dab8 

tllhafı anform olmamanın çok maJ<tll 
ve şayanı kabul bir mazeret imiş gi: 
bi ulu orta ileri sürülmesidir. Sanıcı 
futbolcunun antrenmam eksikse kn· 
bahat bizdedir. Spor ve futbol hayıı· 
tımda hasta olduğum zamanların h9• 

riclnde her zaman için kendimi nnf oJ111 
hissettiğimi söylersem mübalağa pt• 
medlğime emin olun. Esasen bir sı>"': 
cu için anf orm olmamak ı;a}Ti tab~ 
bir hal, anform olmak ise en tabi 
bir şey değil midir? . 

Her zaman için anfonn kalmış bır 
sporcu olarak buna nasıl muvafflllC 
olduğumu genç futbolcularnnızn dı& 
rınlntmak fatt!rjm. 

(Devamı var). 



Cim Londos 
vlenmeğe mi, güreşmeğe mi 

gitti 
Dün kmaca haber vermi§ olduğu. . dosun doğruca Amerikaya gideceği. 
gibi, Cim Londos beş gün evvel dir. 

1'8.dan ansızın hareket etmiştir. Londosun üstüste aldığı iki yıl. 
Bu hususta Yunan gazeteleri şun. dırım telgrafları kendi menecerinden 
YaZmaktad.ırlar: 
Londos; Atinada oturduğu Büyiik 
tanya otelinde üstUste iki telgraf 
ıştır. 

Bunun üzerine otel garsonlarına 
kimse ile görüşmiyeceğini söyli_ 
pehlivan, yarım saatte valizlerini 
rhyarak bir taksiye atlamış ve 

risaya gitmiş. 
Oradan da eksprese binerek Yu. 

nistanı terketmiştir. 
Londosun bu ani hareketı Yuna. 

landa büyük dedikodulara yol aç. 
Ştır. 

Dinarlı tarafından bir hafta ev. 
l Atinaya gönderilen bir zat; lstan. 
lda Londos • Dinarlı maç:nın tek. 
tlanması için israr etmiştir. 

Bir kısım halk, Londosun bu yüz. 
n kaçtığını, diğer bir kısım da; ln. 
l~rede çok zengin bir kızla evlen. 
k üzere hareket ettiğini söylemek. 

dirler. 
Halbuki bu iki ihtimal de varit 

iildir. 
Londos müteaddit defa mağlQp 

··i Dinarlıdan kaçmağa lüzum his. 
tnıez. O, her zaman Dinarlı ile gü. 
rneğe hazırdır, fakat Jstanbulda 

lllamak şartile ... 

Cim Londo8 1 stanbulda f!O.ptığı 
Kıwaryanı maçı~ 

idi, dünya serbest güreş şampiyonluğu 
müsabakaları için Nevyorkta çekilen 
kur'ada Cim Londosun 28 Eylülde A. 
libaba ile karşılaşması lazım gelmiş. 
tir, 

işte bunun için Londos yanm 
saat içinde deli gibi memleketini fn. 
rakmak mecburiyetinde kalmıştır. 

Atletizm 
şampiyonluğu 

Bugtln Kadıköy 
stad:nda yapılıyor 

Jstanbul atletizm şampiyonlukla. 
rına bugün Kadıköy Fenerbahçe sta. 
dında başlanacak, yarınki pazar gü. 
nü de devam edilecektir. 

Saat üçte başlanacak olan, ilk 
günkü karşılaşmalarda 100 metre sü. 
rat, 400 metre, 1500 metre ve 10.000 
metre mukavemet, 100 X 4 bayrak ko. 
şulariyle disk atma, yüksek ve uzun 
atlamalar vardır. 

Pazar günü de; 200 metre, 400 
metre manlab, 800 metre, 5000 metre, 
400 X 4 bayrak koşulariyle gülle, ci. 
rit atmalar ve üç adım atlama, sırıkla 
yüksek atlamalar yapılacaktır. 

Atinada yapılacak yedinci BaL 
kan oyunlarına gidecek atletlerimiz 
kampta çalışmakta olduklarından bu 
seneki atletizm şampiyonluğu müsa. 
bakaJarında iyi dereceler alınacağı ü. 
mit edilebilir. 

Ve bu dereceler Balkan oyunla. 
rındaki mevkiimizi aşağı yukarı tayin 
etmiş olacağı için çok enteresandır. 

100 metrede Türkiye şampiyonlu. 
ğunu muhafaza etmekte olan Semih 
ve genç koşuculardan Raifin arasında 
bu defa eski dört yüzcü Mehmet Ali. 
yi de göreceğiz. 

Mukavemet yarışlarında Galip, 
Recep ve Rıza Maksudun 1'ürkiye re. 
koru üzerinde tesir yapacak bir neti. 
ce alacakları muhakkaktır. 

Yüksek atlamalarda Sedat, Ci. 
hat, Polat ve Haydar arasında bir çe. 
kişme olacaktır. 

Evlenme işine gelince: Bu da doğ. 
olamaz. Çünkü bu zengin kız lngi. 
dir. Halbuki Cim: "Ayakkabını es. 
de olsa yerinden al,, demekteydi. 

Alibaba ile yapacağı maçı kaza.--------------
nırsa Robert, Vinze Lopez ve Leo Da. Yar 1 n k İ 

Bazıları da Londosun, lngiliz 
tt.piyonu Paul Joues ile karşılap.

1 ""T'f'H~· -·t etmektedirler. 
a at bnnlann en doğrusu, Lon. 

umen mlllt futbol 
akımı Macarlstana 

gidiyor 
\ 

Romanya milli futbol takmıı bi. 

uiel ile de karşılaşacaktır. boks maçı 
Şayet mağlt\p olursa dünya şam. ar 1 

piyo!'ıuıun• veda etmesi ı&zım gele. Melih- Teodoresku 
cektır. 

Havacıhk 
Tnrkmenlstan'da 
yeni bava yolları 
Son günlerde Tilrkmenistanda Aş. 

Taksim stadyumunda 
karşılaşıyorlar 

· tegrinde B~apeşteye gidecek ve 
takımile iki maç yapacaktır. 

Rumen futbolcularile beraber (pin kabad ile Krasnovodsk arasında 
) cular da bu seyahate iştirak 

merlka şamplyon
ağu tenlE maçları 

Amerika şampiyonluğu tenis maç 
da Amerikalı Graut ile Franstz 

• Pellizza arasındaki müsabaka A. 
lmın 6-0, 6-2, 9-7 ile ka.. 

maslle neticelenmiştir. 

kilometrelik ve Krasnovodsk ile Ha· 

sankuli arasın~ 340 kilometrelik iki 

yeni hava yolu poıta ve yolcu nakli· 

yatma açılmıştır. 

Bu hava yolları, Türkmenistan hü

kfunet merkezini memleketin en mü. 

hlm endüstri merkezlerine bağlamak

tadır. 

Gazetemizin 
Su topu 

• 
ş a m p ıy on ası Yarın Melilıie kr.nştl«şacak olan 

Romanyalı bol•sör Teodoresku 

edere, gayrifedere bütün kf Qplerln, Yarın Taksim stadyomunda Ro. 

mekteplerin iştirak edebileceÇ)i manyalı bok.;;ör Tcodcret:ku ile Gala. 

müsabakalar 26 Eylül cumartesi =~:.ylı Melih mfü;abakası yapıla. 
başllyacak Simdiye kadar birçok muvaffaki.. 

Gazetemiz tarafından büyük bir su "topu pmpiyonası hazırlanmaktadır. Su yetler kazanmış olan Melih bu defa, 
~ federasyon ve ajanlığının kontrolü altında yapılacak olan müsabakaların geçen haftaki dövüşte cidden mükem. 
ti şudur: mel bir boksör olduğunu gördüğümüz 

. 1 - Su topu müsabakamıza bütün mektepler ile, federe, gayri federe ve e· Romanyalı rakibine karşı da galip ge. 
~et kliiplerinin bütün amatör sporculan ittirak edebilirler. lebilecek midir? 
2 - Müsabakalar turnuva usulile yapılacaktır. · Kazansa bile şu muhakkak ki bu 

. 3 - Maçlar iki kategori üzerine yaprlacak ve büyükler ile kilçuklerin pm- galibiyet çok müşkül olacaktır. Ro. 
0tılan gazetemiz tarafından ayn ayn konacak otan iki kupayı kazanacaklardır. manyalı - dün de yazdığımız gibi -

4 - Karşılaşmaların tarihi 26 eyliil cumartesi ve 27 eyl\\l pazar gtlnleridi~. çok nefesli bir boksördür. Bunun için 
S - Turnuvamıza girmek istiyen mektep ve klüplerin murahhaalan en de müsabakanın on ravunt olarak ya. 

Futbolcularımız 
Moskovadaki ilk maçda 4 - o 

ma"ıap oldu 
Halkevlerl fut bol taknm dün ilk ma· ı 

çını Moskovada Dinamo stadında yüz 
bin seyirci önünde oynadı. 

Saat 4 de evveli TUrk takımı biraz 
sonra da Sovyet futbolcuları alkıılar 

arasında sahaya çıktılar. Malftm mera· 
sim ve nutuklardan sonra maça ba11an 
dı. 

Halkevi aporcıdarından: Hüsnu 
1'6 Fikret 

Takı~ımız Cihat - LQtfi, Hilsnll -
Fikret, Hakkı, Reşat - Eşref, Şeref, 

Gündüz, Fuat ve Niyaziden mürekkep· 
ti. 

Oyuna büyük bir süratle bapand1. 
Üçüncü dakikada Rusların kalemize at 
tıkları ilk şüt avuta gitti. 

Bundan sonra ilstilste sıkı bir iki ıU~ 
tü de Cihat kurtardı. Sovyetler aleyhine 
olan bir kornerden kurtulan topu aol a· 
çıklan kaptı, ve demarke vaziyette olan 
sağ içlerine gilzel bir paı verdi; o da, 
kalenin yakınından çektiği aıkı bir tütle 
oyunun tam on birinci dakikasında ilk 
golü kaydetti. Bizimkiler yedikelri bu 

golden sonra hücumlara kerml verdi • 
ler, Şerefin ant bir ıiltü kalenin üstün -
den avuta kaçtı. Bu arada aleyhimize 
bir penaltı oldu fakat bunu atamadılar. 

Devrenin sonlarına doğru birkaç da
kika Niyazi ile Gündilzün hasım kalesi· 
ne indikelri görüldü fakat Gündilzün at 
tığı top ya kaleci tarafından defedildi 
veyahut da avut oldu. Böylece birinci 
devre 1-0 aleyhimize bitti. 

İkinci haftaym takımımızda değişik
lik yapıldı. LOtfinin yerine Fazıl, I!ak
kının yerine Eaat, Fuadin yerine de Sait 
ikame edildi. Bu de§ğişik daha fena 
netice verdi; sağdan yaptıkları hücum 
da ikinci golU de yedik. 

Tekrar hücuma geçen takımımız Sov
yetleri bir hayli sıkııtırdrysa da gol 
atamadı; bu arada top kaleden kaleye 
gidip gelmekte idi. 

Fuılın büyük bir hatasından istifade 
eden Ru&lar üçüncü, akabinde dördün
cü gollerini attılar. 

Bu ilk maç 4-0 mağlCtb!yetimizle 

neticelenmit oldu. 

• •• 
İJk devreyi 1-0 mağllip vİ.ziyctte 

bitiren takımımızın - t·pkı olimpiyatta 
olduğu gibi - ikinci haftayma ba~ka 

bir kadro ile çıkması yeni, fakat çok 
fena bir adet olmaktadır. 

,. 

İkinci devre oynatılmıı olan &ençlerin 
Karadenlzde 59,4 nk kısımdakı arkadaflarından daha 

kilometrelik bir 
yüksek olmadıkları aşikarken niçin oy-

-···------.----- .. , . -
natılmıtlardır, bunu anlamak çok güç· 

Y Uztlş tür. 
Bu ikinci ve acr tecrübeden sonra bu 

V. Kuznetsov ve M. Reiı:en iıminde 
iki Sovyet sporcusu, Karadenizin Kaf- gibi takım deği1tirmeklerden vazgeçil • 

mesi lazımdır. 
kasya sahili boyunca usun müddet yüz---------------• 
me rekoru tesis etmitJerdir. H 0 k ey 

Moskova Beden Terbiyesi enstitüsü 
talebesinden V. Kuznetaov, Crawl sis- Hint takımı Slild-
temiyle 28 saat 35 dakika durmadan dd 
ylizmU~ ve 59 kilometre 400 metre gra 8 galip geldl 
katetmiştir. Leningrat Ilınan idaresi mü Stüdgartte yapılan hokey maçında 
hendislerinden M. Reizen ise Turdgen Hind takımı Vurtemberg ekibini sıfır 
sistemiyle 28 saat 40 dakika ıuda kala· altı mağlup etmiştir. 

~---~~-~~~-~---
r ak yüzmüş ve bu muddet zarfında s6 Sovyet kadı 0 
kilometre mesafe katetmiıtir. 

Bu sporcular yüzüş esnasında sudan al pi DfSl lerf 
Stalinabad'daki kızıl ordu kuman· 

çıkmamak bir yere tutunmamak prti-
danlarının zevcelerinden müteşekkil 

le yalnız etsuyu ve kahve içmitlerdir. 19 kişilik bir kadın sporcu grupu, Hi· 
Müsabakanın ikinci gilnil, kuvvetli sar dağlarının en mr tepelerinden bt-

bir fırtına sebebinden, hakemler yanp rislne çıkınağa muvaffak olmuşlardır. 
durdurmuşlar, ve iki harikulAde yüzücü Deni7.den 3000 metre irtifada bu gru!> 
yii, protestolarına rağmen, motörbota kuvvetli bir fırtına ve yağmura tutul
almışlardır. Yanıta hazır bulunan dok- muşlarsa da buna rağmen yollarından 
torlar, sudan çıktıktan sonra, sporcula- dönmemişler ve bu yağmur üzerine 
n muayene etıni,ter ve nabızlarının derhal buz tutan kayaları aşarak 
tabii surette atmakta olduğunu teabit 4,150 metre irtifamdaki tepeye bir 
eylemişlerdir. Sovyet bayrağı dikmişlerdir • 

la;r~t 23 eyliıl çarşamba günü akşamına kadar hergün gazetemiz ıpor ıe~- pılmasını istemektedir. Halbuki kon. 
ltıuracaatla kayıtlarını yaptırma.lan Jazrnıdır. turat sekiz ravunt için imza edilmiş. Sürat koşusu finallndekller: 

6 S lan 
1 

b ti. - Aman çocuklar yanlış illn edil di. Bu koşu 100 metre değil 200 metre 
~ - u spor atan ul ajanı tarafından çekilecek kur'a ile turnuvamıza Romanyalının bu yeni isteği ka. olacak. 

'Qkn~bmkrsuço~n~~ra~~u~~dan~~~~ b~e~J~m~n~kikooturatm~L===~========================== 
- Ktlçüklerin ve büyüklerin birincilerine gazetemiz tarafından konan ku- b 'lctiJ ince sekiz ravunt dövüşülmesi karar. b·rkaç k ı d T d Ge ecektlr. 

1 1 
1 arşı aşma an sonra eo ores., nç boksirümUze muvaffaldyet. 

------..-...-...-...-...-............. -..-..-..-...-...-.................. -..ıa...._.....L_aş_t....:ıınıra..ml&lı .... şt.aır ................... a_.1ııaall:M.lo-Jc.......LLnL.±klLl'u._._l\1_e_ıih __ m~a.:çı~ta~m:__:d~ö.=.r~ttc::_:o::::la:cak. ler temenni ederiz. 



'~Kötü Adam ,, adası 
Brezilyanın mahkumlar adasıdır 
Soçan a(dlasona atanan malhıkum

Daır ya soçalfilDaır '\Caırafondan 
paırçaoanaıralk öOüır,, yahut ta 

lkcırlklYl<dlan ça ld o ~o r 
Brezilya kıyılarında, hükümetin ha

pishane olarak kullanmakta olduğu bir 
ada vardır. Ve burasının adı "Kötü 
adam adası,, dır. 

Kimsenin kaçıp kurtulamadığı bu 
adadan geçen hafta genç bir mahkum 
sıvışnu§tır. Açlık, susuzluktan başka 
müthiş fırtınalara göğüs geren bu ka
çak açık bir sahdalda ha bre kürek 
çekmektedir. 
Adı MHo Refentcstir; gardiyanlardan 

ikisini öldürdükten sonra küçük bir 
sandala atlıyarak enginlere açılmıştır. 
Hapishane idaresi onun kayıplara ka
rıştığına dair bir tebliğ neşretmiş ve 
Brezilya hükumeti de kaçağı yakala
mak için hiçbir teşebbüste bulunma
mıştır. 

Refenteein bindiği kayık eski ve 
tahtaları çürüktür. Beraberinde yalnız 
üç gün yetecek kadar yiyecek ve içe
cek almıştır. 

Brezilyanın bu ada hapishanesinden 
şimdiye kadar canlı olarak kaçıp kur
tutabilm!ş hiç kimse yoktur. Hükumet 
de işte bunun içindir ki hiç takip te
~cbbüsünde bulunmamaktadır. Cenubi 
Amerika kıyıalrını kasıp kavuran fır
tınalardan kurtulsa bile muhakkak aç
lık ve susuzluktan öleceğini sanmak
tadırlar. 

Zaten Refentes için ölmek, adaya 
ôönmekten bin kere daha iyidir. Ha
pishane müthiş bir işkence yeridir. O
rada en iptidai nizamlar tatbik edil
mektedir. Küçük bir suçun cezası, 

ham kayıştan yapılmış kırbaçlarla da
yaktır. Gardiyanlara ve muhafızlara 
hücum eden mahpuslar, açlıktan öl
mek üz<:re bir höcreye kapatılır. 
Adanın asıl ismi Fernando dö No

ronbadır. Fakat bütün cenubi Ameri
ka burasını "Kötll adam adası,, adile 
tamm:ıktadır. Bretilya kıyısından 100 
mil kadar uzakta kayalık dağlardan 
ve ormanlardan ibaret bir toprak par
rasıdır. Uzunluğu on dört kilo metre
dir ve üstünde cenubi Amerikanın en 
çetin katil ve soyguncularından bin 
dört yfü: kadar mahkumla 600 muha
fız yaşamaktadır. 

Adada kadın mahkumlar da var
dır. Hepsi c;I~ müsellah gardiyanlarır: 
nezareti altında iş görmeğe mecbur
durlar. Bununla beraber mahkumlara 
blr takım imtiyazlar da verilmiştir 

Bunlar hiçbir vakit kilit altına alın

mazlar. Adayı istedikleri gibi gezip 
dolaşırlar. Yalnız muhafızlara taarnız 
edenler Nr !indana kilitlenerek orada 
arlıktan Blmeğc mahküm edilirler. 
Eğer evli ise, karısile çoluk çocuğu

mı adaya getirtebilir. \"e burada ken-

hürriyetten istifade ederler. Mahku
mun çocukları oradaki devlet mektebi
ne diğer hür adamların çocuklarile ay
nı şerait altında talebe olurlar. 

Kötü adam adasının en vahşi ceza
sı "Sıçanlar adası,, na atılmaktır. Eğer 
mahkumlardan birisi diğer blr mahku
ma saldırır, yahut kendi karısile ço
cuklarını dövecek olursa, onu boğazın 
öte yanında, bir mil kadar uzaktaki 
adaya götürüp bırakırlar. Bu adanın 
adı da "Sıçan ad~sıdır.,, 

Orada erzaksız. susuz ve silahsız, 
kendi başına bırakılır. Ada sıçanlarla 
doludur. Bunlar o kadar vahşidirler 

ki hiçbir şeyden korkmadıkları gibi in
sanlara da hücum etmekle şöhret ka
zanmışlardır. 

Mahkum, sıçanlardan kaçmak için 
bir ağaca tırmanmağa ve orada kal
mağa mecburdur. Mahpus orada tek 
başına aç ve susuz, hapishane idaresi
nin gelip kendisini kurtarmasını bek
ler. Eğer suçu çok ağır değilse iki gün 
sonra gidip alırlar. Yok işlediği suç 
hapishane nizamlarına karşı pek ağır 
ise, orada açlıktan ölünceye kadar bı
rakılır; ya farelerin hücumile parça
lanarak ölür, yahut da korkudan çıldı-
nr .•. 

Paıroayan 

yoOdozBa ırdan 

,,. . 

dine mahsus bir kulübede ailesile bir- • 
Jikte y~ar. Fakat bunu yapabilmek 
için evvela mahkumiyet müddetinin 
yarısını uslu akıllı geçirmiş olması 

şarttır. Buna mukabil de Brezilya hü· 
kumeti ailesinin yol masrafını verir; 
ona bir kulübe inşa ettirir ve kendi gı
dasını yetiştirmesine müsaade eder. 

Bapishane hesabına yaptığı iş için Viyana, gü:.el t·e i1vcli kadınlariylt· 
~c bizim paramızla takriben yedi me~hur bir ~<ılıirdir. t.fodma: el Mar· 
1~'kadar para alır ki bununla da ken- gnt Keyn i ·e. yarı <;ıpfa:c yaptığı dans· 
~.nin yetiştiremiyeceği gıdaları te- lnriyle Viyanalıların lwtplerini bii· 
min eder. Ailesi ile çocukları tam bir yiilemel.ıedır. 

güreşçisi boğa 

·1 tı ii.~tiinde gördiiğiinii: :-tmikalı mntl· 
111.1:.ı>l Konsuelo Citron daha on iiç ;ya
~·TH!a olmasına rağmf'rı mii/ı·('mmcl bir 
J'nreador'dıır. En a::gm boğalara lwr· 
~~ <;ılmıal.-tmı hi<,.· <,.'f'h·inmiynı bu gii::.el 
kız 011/arı f<1:la zoluh t;<'hrrıeden ~i.~h·-

t 

l 
p•bi l melaccli r. 

H"A"BER ..= Xl<eafiı Poif~-
========~======~==:=.================================~============:: 

A skerlik bahisleri: 

Japon ordusunun 
manevraları 

' 300.000 kişinin bilfiil iştirak elfii' 
bu hava müdafaası manevraları 
Tokyo, K avaSaki ve Vok o harna 

Şelf\1 DırDeırD yapoD<dJo 
.. . . · .. a ff .darekat ve egzersızler gayet ıtı.• ıt' 

2 

dikkatle yapılmıştır. Bütün ışıklar 50
• 

dürülmüş, gaz imdat heyetleri, herh'11 

gi bir imdat tal~bine koşmak için her~ 
bızır bulunmuşlardır. Sivil halk evle D 

rinde yangını söndürmek için ınuaY)t 
~a fi 

ı miktarda su kovalan bulundurmag , 
gaz maskeleri takmağa mecbur tutul 
muşlardır. 

.y. .y. .y. 

Harbiye nezareti teknik teşkiJ5tı!'!~ 
son manevralara göre birçok değ;şil<1' ıı 
lcr yapılmıştır. Askeri sırların kat"iY't 
d · • · cttcrl 

l ışarıya sızmaması ıçın memurı}' 

h . k . 1 . . . adcsr tcv ıt etme ış erı ımparatorun ır 

le tatbik olunmaya başlanmıştır. 

Bu değişikliklerin siyasi hiç bir ~~ 
nası yoktur, fakat harbiye nezarctı11 

idare mekanizması böylece ıslah cdil~ıt 
bir hale konulmaktadır. Tebeddülat. or 
du şerJerinin idarede çelik gibi bir iıtı; 

l<t[Jon uı·dusu manevralarında-: llir otomobilin iayı•aı·clere karşı gizlenmesi_ 

bat yaratmak arzularım gcrçekleştirtn' 
içi!1 :lir. 

B
0

aşlıca
0 

değişiklik askeri mesail biirO" 
sunun iki kısma ayrılmış bulunmasıdıf' Japonya bu ay içinde ilk defaya mah aramak işleri bir .arada gelmektedir. 

sus olmak üzere geniş mikyasta yaptır- Hava müdafaası manavralarile ayni 
mış olduğu hava müdafaası manevrala· zamanda yeni bir ordu hava bürosu teş· 
rını muvaffakiyetle hitama erdirmiştir. kil olunmuştur ki burası Japon ordusu 
Harekat sahası Tokyo, Kavasaki, ve 
Yokohama şehirleri üstüne kadar uzan
mı§ ve ciört gün süren manevralarda 
300.000 kişi tam manasile faaliyette 

~on senelerde ordunun idaresi bu bii~ 
da bilfiil temerküz etmişti. Bürc )'a1~1' 
zati meseleleri değil ayni .zamanda or 

bulunmuştur. 

Gerçi yalnız mefruz bir düşman<> 
karşı hareket edilmiş olmakla beraber, 
hazır bulunan müşahitler, manevranın 
Birleşmiş Amerika cumhuriyetleri ile 
Rusyaya karşı bir harp halinde imişler 
gibi sevk ve idare edilmiş olduğunu söy 
lemektedirlcr. Harp oyunu telsiz telgraf 
ve radyolann şu neşriyatile başlamış -
tır: 

"Japon siyasi münasebetleri biri şark 
ta muayyen bir devlet biri de garp kıta
sında diğer bir devletle kesilmiştir. Bi
naenaleyh Japonyanın bu mıntakası için 
hava akınlarına karşı milli müdafaa ka
bul olunmuştur . ., 

.y. :(. ~ 

Japon sevkulceyşçileri Japonyanın 

şarktaki vaziyetini, Avrupada Almanya
nın durumuna benzetmektedirler. Ja -
ponya dört cephe üzerine yapılacak muh 
temel taarruzlara karşı hazırlanmakta -
dır. Şarkta Pasifik okyanosunda Bir • Japon ordllsu mancvraıarında : Tay11m·<'lere kan~ı gi:lcnme ter tihatı1' 

almış bir mitmlyöz kolu ·~ leşmiş Amerika cumhuriyetleri, şimalde 
ve garpta Rusya ile Çin; cenupta da 
Fransızlarla İngiliz müstemlekeleri var
dır. 

İşte hava müdafaası manevraları bu 
ihtimaller gözönünde tutularak Japon -
ya ecnebi ticaret menfaatlerinin mü
sademesi takdirine göre tasarlanmış -
trr. 

Japonyayı bütün ihtimalleri gözönü
ne olarak hazırlanmaya mecbur eden 
sebep nüfusunun senede bir milyon ka
dar artmasıdır. Nüfusu artmasile birlik 
te tabii kaynaklar ve dünya piyasaları 

hava hizmetinin bütün şubelerini kendin bütçesi v<. ecnebi mcsail de dahil oJdıl~ 
de temerküz ettirmektedir. ialde yüksek siyasa ile de uğraşırd1 • jf 

Japonya hava hücumlarına gayet açık Şimdi ise bütçe ile siyasa ayrı b t 
ve müsait farz olunduğundan hava mü· k sma, ordu işleri de münhasıran geı1 
dafaasına bilhassa ehemmiyet verilmek ayrı bir kısma verilmiştir. __/ 

ç nft sa'(Ço IM1 o o k©J~ 
te ve askeri tayyarecilik milli müdafaa 
zincirinin en mühim cenahı sayılmak -
tadır. 

İlk mütekasif hava müdafaası Toky~ 
mıntakasında yapılmıştır. Çünkü bura
sı hem nüfusun hem de devletin mer · 
kezidir. Manevralann olduğu sahada 
10.000.000 nüfus yaşamaktadır. 

~ 
Amerikada bir kaz yumurta ın~~f 

dört kanatlı bir kaz çıkmıştır. f\ 
5
• 

bu dört kanadını da kullanarak ııC 11 
bilmektedir. Kendisine bu scb<'Pt~. 
''Çift satıhlı tayyare,, gibi ·•çift cııtl• 
lı kaz., denilmektedir. / 

M c <dl e ır li'il ©! aı IFf f; -

o a ır o uıı es lk n ~ n ~ n .,. 
lıumba ve Karyolrn dansluı ,r.ı ~,. 

parken yeni bir oyun oy11~'1 1 .:; ·ıııı1 • r 
nırsmız değ.! mi? Halbuki yanıl .. ı:ı.ı 
sun uz .. Haki katta bu~ün y<':ıİ tc ı; ıı 
E'tti<Tiniı ·bu ovun la 3300 sene ev\·c• ı .. 

c • ıt1" 
ı ıler tar.ıfından kat edilmiş bir <'' ~ ~· 

taklitten başka bir Sl') yapnıı' · 

nuz ıı~-' 
~lrsır h hafriyat yapar la t ke,.. ı:ıı·' 

Tokyoda, ~cil lıalk, :elıirli gazlara karşı nıiidalaa tertibatı almış re /ıc,.. 

•aş le\ h"llnr bulmuclardır ki l J' 

küsur senC' öncesine a1t olnn b•J •c\ 1· 

!ar üzer ndc bazı zencilc>r•n ga·:rt .. · · 
rışık a\·ak O\'unları yııpmal\'a 0 1dt ~ t 
rı görülmekte \'C iyice tC'tkik r.tı!ı ı 
bu ayak oyunlarının bizim b·ı~nrı 
Karyoka ve Rumbadan farklı bır 

kes ba /arına 11z " 



• 
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llolivuda çağnlan l'iyanalı artist Luiz 
Rayner n1; atıuor 

liTansız tırlL!tlt::rindcıı Josölin Gael ile 
J<Yl'j Rigo "Alevler içindeld kuyu,, 

filmfndc. 

Geçen sene Janct Ma1cdona1d ile bera
ber oynadığı "l'ı!arycta,, filminde gör
'dilğümü:: güzel sesli artist Nclson Eddi 

Sovyet 
sinemacılığı 
~\)vyet filmlerinin b~ r nelmilel sa• 

hada <.ahi büyük muvaffıtkiyetler ka
z.anmakta olduğu ve her tarafta tak
dirle l\arşılandığr, herke.,.;n bildiği bir 
hakilmttir. "l\ron~tad bahriyelileri~. 

gibi nakikaten muvaffak olmuş film
Jerdcn başka, mesela. d:thiJi mücade• 
le arahatını c;:ok canlı ,.~ realist bir 
tarzda gösteren bir "Ç~.tJ::l)'ef,. filmi, 
.sinenu:t>ı lıkta ilk saraı ı.te!en mem Je
ketlerde bile, gerek senar.rn, gerek reji 
gerel.i.)c t<.•msil bakımmdaıı. klasikte
l:i.kki edilecek bir me,·ki 3lmış bulun
maloadır. 

~o\'yet film stüdyoları bugün de 
~ittikçe artan hir faaliyt>!le çalışma• 
!arımı dernm etmektedirler. Moskorn
dnki "l\to. film .. stürlyola.:-ı MsyaJ mev 
zulu "Netice., filmi, Julı.•,.;. \'erne'in 
meşhu::- romanından mu"tebes "Kap
tan Grandın ~cukları,, f!lmi ıve inkı
lap tarihi ve parti müc~ulelesi temi 
ile aiilkadar "Galipler nesli,, filmi ü
zerinde çalışmaktadır. 

Leningrnd film stüd:olart da şu 
film l~ri hitirmek üzeredir!er: 

Dahili mücadele devresinde çocuk
ların hayatına ait "Fedka., sporculuk 
hakkında bir komedi: "Cur.1huriyet ka. 
lecisi.,. Tayyare fahrikalarındaki ha
yata ait "Memleket senbeviyor,,. 

Aynca Mosfilm, Uzak ~arkın ken
dine has zenginliklerini :;österen "Er
Jik,, filmini, gençlere hitaıı eden "Genç 
Jik,, tilmini ve 1917 de So\)'et inkılabı 
hakkında Moskovada geçen "Son ge
ce,, filmini hazırlamakta C:ır. 

ı.eningrad'daki "Leı1fi1m,. stüd
yolannda ise meşhur ":\taksimin gen~· 
Jiği,, !ilminin mabadi ohlrak "Maksi
min dönüşü,, filmine \'e Dt,netz kömür 
havzasında doğan Stakh4nov hareke
tinin o havzada inkişafı mevzuuna ait 
"Bahçıvan,, filmine de başlanmıştır. 

Ayrıca bir sinema he ·eti de "Vo1· 
ga,

1 
isimli bir film vücuda getirmek 

üzere bu nehir üzerinde ~ahşmakta. 

dır. Bu film, Sovyetler u:rliğinin ge
niş ,-e muaZ7.am bir su d:.ımannı teş
kil eden Yolga nehrinin menbaından 
mansabına kadar olan arn1.~de tabiatin 
güzeliklcrini, ekonomi h:ıre~etlerini 

ve hayat .sahnelerini carılandıracak -
tır. (Tas) 

En çok isimli yıldız 
Garbodur ! 

llolh·ut dışında yaptığr seyahat. 
lerde Greta Garbo daima namı müs. 
tear kullanarak ;;.-ıhsiyetini gizlemeğe 
çalışmaktadır. Kullandığr isimlerden 
bazılnrı: Gü~i Berger, jan Emerson. 
Jnn Smit Gerta Berger, ve hakiki i.s 
mi olan Grcta Gustafson ... 

Son Avrupa seyahatinde ise Ma. 
ri Halmkist ismini kullanmıştı. 

Elcanor Povct yeni /ilminde yapacağı ayak oyunlarım diişfltıflyor. 

küçük haberler-

~Conni Vaysmüllerin yeni "Tarzan., 
filmi bakalım bu sefer tamamlana
bilecek mi? "Tarl'.an kaçıyor,. isimli o. 
lan bu filme iki sene evvel başlan -
mış, fakat hala bitirilememiştir. 

Şimdiye kadar yapılan masraf bir bu
çuk milyon doları bulmuştur. 

~ Los Anjelosda bulunan sinema 
müzesi dünyanın en garip müzesidir. 
Bu müzede sinema yıldızlarına aid 
türlü garip şeyler itina ile muhafaza 
edilir. Müre son günlerde çok nadir 

bir "eser,. le 7.enginleşmiştir. Bu , 
Greta Garbonun hakiki göz yaşları -
dır!. Artist bir film çevirirken he

yecanlanıp hakikaten ağlamış , göz 
yaşı damlaları hemen toplanarak sım 
sıkı kapalı bir §işe içinde müzeye ko
nulmuştur. Garabeti 

l} Marta Eggcrt Berlinde "Saray. 
da konser,, filmine başlamıştır. lı.,ilm 

Fransızca ve Almanca iki nüsha ola

caktır. Bu film Macar yıldızının ilk 
Fransızca filmidir. 

l} Yeniden sinemaya başhyan Pola 
Negri çevirmekte olduğu "Moskova -
Şanghay,, filminden sonra "Kontes Vo
leska,, filminin baş rolünü yapacaktır. 

~ Meşhur ressam Rambrand'ın ha
yatı filme alınmaktadır. Baş rolü 
büyük İngiliz artisti Çarls Logton'a 
verilmiştir. Ayni artist bu filmden 
sonra "Roma İmparatoru birinci Klodi 
yus,, filminin baş rolünü temsil edecek· 
tir. 
~ Mark Tvayn'm "Prens ve fa -

kir,, eseri Amerikada filme alınacak -
tır. 

l:J... Fransız tiyatro ve sinema ar
tisti Röne ~oval ölmüştür. 

Rcsimlerimizdc yeni yıl-
dızlard.mı Glenis Lori -
mer'i (solda ve aşağıda) 
idm.mı yaparken, 1·0 çok 
güzel viicutlu bir yıldız 
(solda) Cwı Trovis'i gö
rüyor81uıu:::. 

:Meşhur patinaj şampiyonu Norveçli Soııya llcni llolivııtta sinemaya ba~ıa.. 
dı. Eııro.da omm ''yıldız), olduktan son ru almı.ıış bir resmini görüyorsunuz. 

Baş döndürücü 
rakamları 

Amcrikada sinemanın 11e kadar İ· 

leride ..-e sinemaya rağlıetin ne kadar 
çok olduğu mahim... Kati bir fikir 
edinmek için şu birkaç nkamı göz
den geçirmek kflfidir: 

Şimali Amerikada hE"r hafta sine
maya gidenlerin sayısı 75 milyondur. 
Bütün memleket dahilinde 14500 sine
ma salonu, bu salonlarda cem'an 10 
milyon kişilik yer vardır. 

Sinema salonları 193'.; senesi zar. 
fında toparlak hesap bir n·ilyar Türk 
lirası hasılt\t temin etmi~ler, bu pa
ranın 150 milyon Türk lirnsı film ya
pan şiıketlere vcrilmişt!r. 

Film tevzii teşkilatına yatırılmış 

sermaye 150 milyon Tü-h lirasıdır. 

Ueklfım ve propaganda kin Amcrik':-ı 
sinemacılığı 193:> ele 100 milyon 'l'ürlt 
lirası harcamı~tır. 

Nasıl, rakamlar ha~ döndürücü de
ğil mi? 

Kravfordun Geçenlerde evlenmiş o1an lılfrncı IJoy 
kocas1, sinema ~rkcti rııildifrln iıı-

y aşa y ı Ş 1 den Artiit Horlov ile. 

Joan Iünrford gazetecilerle yen!! 
bir miiliıkntrncla: 160 kostümlü ar t·st 

- !\lesele yıldı1. olmnl•ta değil,' 
yıldızlıkta kalabilmektedir! 

Drmiştir. Sevimli artbt şöyle de. 
,·am t:tmiştir: 

- Mütemadiyen çalışmaz ve rol. 
lerinizde dcğişmezscr.iz unutulmai< 

mukadderdir.Meşhur yıldızın boş \'ak 

ti ol:ımnı., miitemadiyen çalışması l:"l. 
zımd.r. 'Meseliı hen sal.ı:ıh altı buçuk. 
ta ka !kur. he:;- buçuğ:ı kadar tüdyo 
da çalı:.-ıı- ,.e sna t dokuz olur olmaz 
hemc;n yatarım. 

ılolivudun en ~ık erkekkı ıııdcn 

sayılan Adolf l\lenju uzun bir ha5-ta. 

lık gcçirmL.ti. Artist nckahat <1
l'' re. 

sinde yedi kilo şişmanlamış. c!<.I. tor. 

lar bu kiloyu muhafaza ctrnc~in ı.cn. 

disine ehemmiyetle tm·siye etmişler. 

dir. 

Bu vaziyette Adolf Manju mev. 

cut ellıisclerini giyemiyecek rnıirete 

gelmiştir. Bundan ne çıkar deml'yin, 

artistin \am 160 kat kostümü varmış! 
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Zübeyde odadan dışarı çıka .. çıkmaz 
''~lustasıiıf kUçUk t ahta kutuyu açarak · 

içerisindeki· renksiz mayiden ZUbeydenln 
şerbetine bir damla damlattı 

Mustasım GUzid.min odasm.a varın- - Kulunuz her an, her saniye emir-
ca. odayı yine ağız ağıza dolmuş bul- lerini7.e muntazırdır. 
du. En b~ kızı Zü®yde olduğu hal- - Anlaşıldı. Anlaşıldı. 

de bir sUrU. cariyeleri, Güzidenin etra- Ubeyd dıgan ~ıktıktan sonra halife 
fma toplanmı§lıirdı. Halife kızını gÖ-' tam bir iri desti garap daha yuvarla
rünce yeniden be;rıiinden vtıı'Ulmu§tl. dı. Şarabın son yudumunu yvuarlar-
döıitlü. · • ken oda hizmetçiSi içeri girdi: 

İçeri girmek, b$rmak; sağırmak, - Muhterem kerimeniz Zilbeyde 
bir §eyler söylemek istedi. Fakat son• dairelerine çekilmişlerdir. 
ra bir diişilnceye kapılarak her neden- - Defol öyle ise! 
se dairesine döndU. 1çerl girerken ge- Halifenin oda hizmetçisi, Mustasa-
ce Mzmetçilerinclq bifiı:ıe: mı şimdiye kadar asla .bu derece kor-

- G<tL kulak olun! Zübeyde odası- kun~ ve hayvanlaşmış görmPmişti. 
na ~dince bana haper verin. Şimdi de Telaş ve korku ile geri çekildi. 
deriihl milneccim UbCyd 'buraya gel- Mustasa.m homurdanarak ayağa 
sin! kalktı. Düşmemek için kapılara, du-

:Az sonra mUntccim Ubeyd odaElan 'Varlara tutunarak kızının dairesine 
içeri ginni§ ve y~rl~re l<adar kapana- doğru ilerledi. 
rak halife Mustasımı selamlamıştı. Beş a.ıtı odadan mürekkep olan da-

Ml!stasım bir iµUddet hiçl;>ir _şey iresinin ö:cüne gelince kapıya şiddetli 
söyl~eden ~Y.ı:Jin g9zlerine baktı: bir tekme yapıştırdı. Zübeydenin o

- Dinle beni Ubeyd ı' Eğer söyledi- da hizmetçieri karşılarında korkunç 
ğim.i, emrettiği;fDi derhal Y,apı;nazsan, bir tavırla duran halifeyi görUnce 
yapamazsan kendini ölmüş bil! 

. Ubeyd, btitUn soğuk kanlılığına rağ korkularından çil yavru.su gibi dağıl-
. . dılar. Mustasım kızının yatak odası-

mcn gayri ihtiyari ürperdi. Ve keke; nı biliyordu. Doğruca oraya doğru 
ledi: 

- Rulunuz emrmi7.e muntazırdır. 
- Benden nefret eden bir genç :.kı-

zı §imdi, derhal elde etinek istiyorum. 
Bunun içın bana en kısa yolu öğrete
ceksin! 

Ubeyd başını önline • eğml§ olduğu 
halde gözleri kapiOı bir müddet au-
3"dl.\. ~ela ~~~ gibi 
meydana an mo daifuirlan ~n 
hu 5.1ı bit şekilde m®gul -olmakta 
oldugunu belli ediyordu. Nihayet ba
şını hafifçe kaldırdı. Gözlerini açarak 
M~tasJ!lUL ba.1'tı: 

- Bir çare var! diye mmldandı: 
- Nedir? 

Ub!-yd c\ini. ;av.a~ koyxıuna so~tu. 
Ve cebinden sımsıkı kapanmış ufak 
bir tahta kut;ı,ı ç,kardt: 

- tqte buaur. 
- Nedtr o? 
Müneccim anlattı: 

- Gayet kuvvetli bir· mUsekkin. 
Bundan bir damla 1çen kendisini tam 
bir saat kaybeder. Her şeyi unatur. 
Ancak bir sut sonra kenfüne gelebi
lir~· İki' damla içerse .. 

- Evet? 

..,. İki damla içerse bir daha uyan
rnalnak üzere ebedi bir .uyktiya dalar. 

- Pclcitaı Haya.tını kurtaı'dm! Ve.r 
bakalım bana ştınu ! 

Must:a.Sım ufacrlf siyah tahta kutu
yu Şadeta kapar gibi mUneocim Ubey
d;n 1 elinden rudı ! 

.,.... Şitndi gidebitinıin! 

yürildü ve hiç tereddüt etmeden ka-
pıyı açarak içeri girdi. 

Zübeyde soyunmamıştı. Bermutad 
sedir üStüne uzanmış kitap okuyordu. 
Yalnız dışardaki gal-Ti tabii gürUltUyU 
i§itince başını kltabın san sayıfala
rındıın kaldırarak kapıya gözlerini 

~ti. .. • <oi• ~ 
Odadan ·ç~rlye bf.basmın geldiği, 

ıH g.örünce Jıikayt , bir tavırla poğrui
du. Halüe Mi.ıstasun muhtelif ~~ler 

fçin böyle sık sık, kaba saba kızının 
odasına girdiği için bu ziyareti hiç ya
dırgamadı. Yalnız bir bakışta baba
sının mutadından pek fazla sarhoş 
olduğunun farkma vardı. 

Kendi kendine; 

- Her halde Güzideyi bu canavar 
elinden kurtardığım için bana sitem 
etmeğe gelmiştir, diye düı:ıündü. 

Mustasım, hiç bir şey demeden 
seclirin üzerine oturdu. Başını iki e
li arasına alarak bir müddet düşündü. 
Sonra homurdandı: 

- Bana bir bardak şerbet ha
zırla! 

Zübeyde ses çıkarmad::.n babasının 
emrine itaat' etti. ' Bir dakika sonra 

Mustasımın önünde bir bardak · dolu
susu nar ş'crbcti duruyordu. 

Mustasım §Crbcli jçmcdi. Tekrar 
homurdandı: 

- Bir bardak da kendine .. vap ! 
(Devamı var) 

.KADIMLAD BEMi l 
· ~ L "'* R / IH!ftssô ~cmaını . 
Nakleden: Hatice Süreyya 

11 

İsmet titredi. 1 " ... Bankadaki i§i bugün öğle üzeri 
Gözü duvar saatine kaydJ. Hakika-,· bitireceğim muhal:Jcaktır. Kooturatı im 

ten de bire çeyrek var .. Halbuki, tele- ::alayacağım ve derhal hatakct edece-
fon, işte henüz çalmadı.. Şrmdiye kaı
dar. ısustuğuna göre daha da susacak 
gibi duruyor. 

Halbuki Murp.t , döner dönmez tele
fon cdccçğini bildirmemiş mıydi? Tam . .. , ~ 

gece yarısı cvın~ g~lnuş buıunacakf:ı. 
Bu şükfıtun sebebi nedir? 

Gözlerini, yine mecmuasına dikiyor. 
Fakat maksadı resimlere bakın~ ya
hut m:ı.kale filan okumak dcğilpir. Bu 
mecmuanın içine koyduğu bir mektu
ba bakıyor .• Bu beyaz ka~dın üzerine 
süratle çiz:ilmiş satırları kim bilir ka
çıncı defa okumuş, yine okumuştut. 
Adet.'!. czbcrlemlştir. Şimdi ise bir da
ha okuyop bir kelimeciğinde teselli 
edici bir manaya rastlamak istiyor. 

ğinı ... Oammm i!-:i! l1alla1ıL sana ka
vu.şmak için saniyeleri · soyıyorum ... 
Sen.siz memleketin manası yok... Öy
leyse, buradan son süratle kaçuuzlı!,, 

Halbuki, gelmedi işte.. Milhim bir 
i§ çıkıp da Murad! alımı koydu? Böy
le olsa bile haber vermesinde telgraf 
çekmesinde ne mani ·vardı? 
Odanın içinde uçu§nn kelebekler 

gibi cümle parçaları çalkanıyor: 
"- Ma~a papaaı .. Koz.. Vallahi bir 

Yalova seyahati .. ., 
Bu sC:izlefden hiçbirine kulak asma

yan 'İfR1lct,1·birdenbirc asab1 bir hamle 
ile yerinden sıçradı. 

- Ne oldun, kızını? •• - diye teyzesi 
başını çeviriyor. 

• ' ~, ,.. _,_ .. ' ,,. 

H•tıralarım •nl•tan: EFDA1a TAl.hT -202- Yazan: IHSAN A~ 

lngilizin raporunu n ihayet Casus 
öQrenmeğe m u v a ffak oldum 

- Sana yardım etmek istiyorum, bc-ı 
ni dinliyecek misin? 

- Bu senefer cevap veriyorum : 
- Ne istersen ıöyle .. Seni dinliyece-

ğim. 

- Sana Bcnctin bana ya~dırdığr ra
poru haber veriyorum. 

- İyi ya, dinliyorum. 

Baıını göğsüme dayıyor, sesinde ha
fif bir titreme ile anlatıyor: 

- Kapiten Benet buglin Londradaki 
Entellicens Servis ıefliğine doğrudan 

doğruya hitap eden bir rapor hazırladı. 
Bu raporu bana yazdırmadan evvel, ya
zacağım yazılar hakkında kimseye bir 

şey söylemiyeceğim hakkında namusum 
ve şerefim üzerine yemin ettirdi. 

- O halde bunlan bana neden anlatı
yorsun? 

- Bunun yalnız sana mahsus bir feda 
karlık olduğunu unutma. 

Yüzünü okşayarak onu teşci ettim: 
- Sana ilelebet minnettarım. 

- Miralay Ballar da sırasına göre 

zahmete, I.::dakarlığa katlanarak, baba -
lar.ının t-.ayrına himaye etmiyec. • ' .. ri 
muhakkaktre Elbette onlardan mukabil 
bir ~ . t:ekliyorlarclı. Bidayette oldu
ğ:..ı gibi en son günde de onlara sefalet 
ve ahl!ksızhklarile mütenasip bir rol 
\ ·~·ccekleri ve son kozları onlara oynata 
cakları aşikar bir şeydi. Buna karşı ben 
ne yapabılirdim? Elimden ne gelirdi? 

Bundan aylarca evvel gene matma::el 
r ••• ile bu gazinoda böyle başbaşa kal -
r_uştrk. Kız o gün de bana düımanlan
mızın Torlakyan da•sında çevirm·· is
tedikleri dalaverenin içyüzünü anlatır .1-
tı. O z~-- ı bana ~öken hüzün ve dur
gunluğu, yeise bcnziyen dalgınlığı bu 
gün de aynen hissediyordum. Bu hal, 
şahsan bu vaziyetlere mani olamamanın 
verdiği acizden ileri geliyordu. V cka -
yiin aldığı yeni mecraya karşı .durarak 

cılız varlığımla kendi muhitimdeki ha
dise tere istediğim cereyanı vermeğe im
kan yoktu. Kaderde ne yazılı ise o ola
caktı f Yoksa ne Torlakyanı, ne de bu 
bir sürü haini de kaçırnr. onların maz -
tamların intikamından kurtulmalarına 
imkan bırakırdım. 

bana yazdırdığı yazıların gizli kalması 
için bana mütemadiyen yemin ettirirdi. 
Fakat bütün o gizli yazıları bugün ol -

duğu gibi o zamanlar da sana bülbül 
gibi tekrarladığımı unutmamalısın 1 Ne 
yapalım, başa gelen çekilir 1 

Beni biraz hayret ve daha çok acı ile 
seyreden güzel kıza bakıyorum. O beni 
memnun etmek için bunları söylemişti. 

• ·Halbuki söyledikleri bende mevcut olan 
- Nankör değilim. Bunları ,liep bili- neıeyi de silmi§ ıüpürmU~til. Şimdiki 

yorum. Bana Benetin rapor~ndan bah- halde bir şey yapamıyacak olduktan 
sedecektln. 

- Benet raporunda Kemalistlere mu
halif 1>lan 'l'.I'ürk'lerdetı... bihsetti. 'Bu ı
damli\_r, İcabmifa ;:çürkjy:e]:lc:ıı, haricÇ,_&.!
karıldıklan takdirde Entellicens Servi-

sin himaye ve direktifi dahilinde çalış
mak prtile Kemalistlere çok zararları 

dokunabileceğini, hatta bu sayede temi-

ni muhtemel avantajlarla son günlerde 
önüne gcçilemiyen büyük -zararların 

telafisi hile mümkün ol~bileceğini yazdı. 
Ve Londradan bu hususta acele talimat 
ve emir beklediğini de ıözleri~e 
etti. 

- Başka? 

ilave 

- Ha, tstanbulda ifgal kuvvetleri ku-
mandanlığına bu adamların hayatlarının 
her ne bahasına olursa olsun muhafaza 
edilmesi için emir verilmesini de iste -
di. 

Fedakar kız, susmuştu. Sanşın ba -
§tnı bana çcv;.miş, güzel gözlerile beni 
seyrediyor, söylediklerinin benim üze -
rimde bıraktığı tesiri anlamağa çalışı -
yordu. 

, Ben, itittiklerimden hayrete düş -
müş değildim. Çünkü, bunlan aşağı yu 
karı tahmin etmi§ bulunuyordum. İn -
gilizlerin, bu mel'un herifleri, bu kadar 

sonra somurtup oturmanın manası yok 
tu. Gençliğin insanı daima heyecan ve 
maceraya s'ürük1iyen mantığı benliğime 
hakim oluyordu. 

Kadehleri tekrar doldurdu. Ermeni 
dilberinin altın ba§Inı kollarıma alarak 
ona keneli elimle içirdim. Artık bizim i
çin bu kır kahvesinin döşemeli daracık 
odasında mevcut bir şey vardı: Aşk .. 

DAKTiLO KIZIN ENDiŞESi 

Vakit, ne kadar çabuk ve ne kadar 
güzel geçmişti. Artık gitmek zamanı 

gelmişti. Eski kanapede uzanmış kalmış 
olan krzr kaldırdım. O gece, sevgilimi 
bana büsbütün bağlamıştı. Bir türlü evi 
ne dönmek istemiyordu. Halbuki, ben, 
Kroken· ., fazla aynlamazdım. Hele 
böyle hadiseler doğurması muhtemel o
lan gecelerde ... 

İkimiz de gitmek için hazırlanırken 
kı: birdenbire bana döndü, dedi ki: 

- Efdal biz biribirimize büyük sır • 
larla bağlanmış iki kimseyiz. 

- Tabii! biribirimize aşıkız. 
- Öyle t Fakat ben daha batka bir 

şey söylemek istedim. 
-Ne gibi ... 

Hepsi de bakıyorlar. "- Acaba şu sırada nerede? Eğer 
- Hiç .. Öyle sıçradım işte.. lstanbula dönı~1üş olsaydı bana haber 
Malike hanım, işi şakaya vurmak vermeği ihmal etmezdi .. Bu doğru ve 

istiyor: hog olmayan hareketi ondan bekle· 
- Geçen gün 'terzi matmazel ne de- mem! .. ,, 

di biliyor musunuz? Böyle sıçramak Hem vücudunda, hem kalbinde Mu· 
yaşı atıat:mağa alamet miş.. radın "Maddi,, yokluğunu duyuyor 

lsmet dUşilnüyor: Demek ki onu birkaç saat daha bekle-
.. _ Bana t.8.§ atıyor.. Y:a.ş atlat- , yemiyecek kadar seviyor.. ŞUphesiz 

mak ? .. Kırkına vardığıma telmih .. ,. yarın gelir •. Öyleyse bu kadar sabırsız 
Maliek teyzenin yüzü gültimsiyor: la~anın ne manası var? .. İşte, gözle

fyi yapıştırdı! Zil beyde hanım somur- rini telefondan ayırmıyor. 
tuyor, fakat onun aklından geçenler Briç oynayanlar, sayılarım sayıyor 
şu: En sonra bir mUnakaşa çıkması mu-

"Bravo nefes aldırmamalı! Ona da- hakkaktır! İRte başladılar bile.. Ses· 
ima hakikatı ihtar etmeli!,, l~ri, İsmeti fevkalade kızdırıyor. Bu 

İki hemşire, aralarında küçUk bir lronuşmnlar, telefonun cahnmastna 
ittifak akdetmiş gibıydiler. Program tnani olacak gibi bir hisse kapılıyor. 
dahilinde bir siyaset takip t"liyorla.t- "- Of, artık gitseler.. Sibnm tü-
dı. Hiçbir fırsatı kaçırmamak, iğnele. kendi!,, 
mek, yolunu şa8ıran bu genç kadını İşte gitme<re hazırlanıyorlar. Sami 
böylelikle kendine getirmek s·yaseti' dayı, tek gözlilğilnil dilr.eltti. Bumu 

Fakat nafile uğraşıyorlar.. Pusu nun altında. fırça gibi duran bıyıkları· 
kurmak, mahvetmek istedikleri bu aşk nı kUçlicUk fırçasile ırllpUrdU. Lutr 
öyle kolay kolay yıkılmaz. Onu tehdit yakalı paltosunu da giydi .. Malike tey' 
eden tehlike bu odanın içinde değil... zc de kUrkler kinde .. Yalnrz ımratının 
Fakat ya dıearda bir şey olduysa .. A- burun kısmı f"ÖrünUyor .. Burnunu uza 
man yarabbi! tıp öpüşUyor! İsmet. onun ıcsamimf'' 

İşte tele~on çalmıyor .. Hala bir ha- öpUcUğünU yanağınd:ı hissediyor. 
ber yok! - Allaha ısmarladık, gil7.eliın. Ya-

- Ben senin büyük bir sırrına vakı
fım. Sen Kemalistlı._ hesabına gizli gir 
li çahııyoraun. 

- Bunu ıenden saklamadım. 

- Ben ıeni haber verebilirim. 
·- ber verebilirsin. 

- V c sen o zaman bir felakete marııl 
kalınım pcknla ı 

- Olabilir. 

- Fakat - -- benim böyle bir §ey yaP 
mıyacağıma eminsin. Çünkü seni delice 
seviyorum. 

- Bu da doğrul Fakat ne demek i5• 

tedi~in · açık söyle ... 

- Acele etme! Sen de beni istcrsell 
mahv~debilirain. 

- Ne milnasebctl 
- Ne münasebeti var mı? Benim tıı-

gilizlerin ır-'ırem kararlarını Tiırl~ · 
verdiğimi ihbar edersen ben ne olururt1? 

- Benim böyle bir alçaklık. yaprnıra· 

cağımı diltünemiyor musun? Hem böY' 
le bir ıey b:ni de mahveder. 

- Biliyorum . 
- O halde? 
- Sene' yardım istiyeceğim. 

- Eır.ret. 

- Kemalistler fstanbula gelirlerse 
bizim halimiz ne olacak? 

Kızın mübhem sözlerine mana ver -
mek için kafamı yormuıtum. Fakat bıJr 
biç aklıma gelmemiıti. O benim müte • 
reddit kaldığımı görünce sözüne devaıst 
etti: 

- Ben İngilizlerin yanında çah'şi~ 
rum. Sonra Diz Ermeniyiz. Anam tfl ,,. 
Lam, ben ne olacağız. Burada kalırsa~ 
vaziyet tehlikeli ..• Belki de dıtarı kaç•· 
cağız. Bunlan beni sevseydin dü§üniW 
dün. 

Kızın hakkı vardı. Hakkı olduğul111 

da zaman isbat etti. Fakat, o zaman bt" 
İltanbulun milli kuvvetler tarafrnd•" 
itıal edilmesi, ıebrin hilrriyet ve isti1'• 
llline kavuıması için yalnız Matmazel 

T •.• yi değil, kendi canımı bile feda e' 

derdim. O ne büyük, o ne acı bir bal' 
ret ve iıtiyaktı. O elleri omuzlarnnd•• 
gözleri gözlerimde benimle konuıurke11 

içimden: 

- Ah, o gün gelse de, seni kaybet • 
sem, kendim gebersem ne olur? 

Fakat ona bunlan söyliyebilir miyiı117 
Kendisini teselli etmek, ona manevi Jcıl~ 
vet vermek için cevap veriyorum: 

- Yavrum 1 O gün gelsin. Her §eylı' 
kolayı bulunur. Bana yaptığın bufed•' 
kralrklarr unutmayız. Elbette bu hiztııe" 
tinin bir mükafatı olacaktır. Sen u.ı:iil• 
me emi? 

(Devamı var) 

nn akşama yine buluşuruz Ha:Yd~ 
haydi! Artık bu asık suratları bıtll 
bakalım .. Vallahi glil gibi tapta.ıeY· 
din; sek=z gUndUr bir başkalaştın. r:e 
oldun cicim? 

Hemşiresine doğru, yine bir ı.ıı~ 
atıyor S:ınki şöyle demek isdyor· 
'"Attığım bu 7.ehirli ok mUkemmel de
ğil mi? Zah:ren ta.mamile masuın bİ~ 
söz; halbuki, haldkatta... Tam yerin' 
buldu!,, 

Zilbcydc hanım efendi, hiçbir ~~ 
anlamamı§ gibi duruyoı Yüzünde bl 
adale bile kıptrdhmamaktadır. zırs, 
lıımetln, dudaklarının kenarında ac 
bir telıessUmle kendisine baktığıflll' 
farkına vardı. Fakat, dilşünUyor: 

''- Malike iyi hesapladı. Irz dil~ 
manı buradan ayrılalı tam bir hııf•· 
oldu. lemetin somurtganlığı ve solU •· 
luğu da bu sebepten .. Başka bir Jl'lııJl 
Si yok!,, • 

Ah eu delikanlı buraya bir d~ 
gelmese... Ona dair ne kendisi, ne 
hemşiresi bir şey biliyor; yalnlS ~ 
meydandadır: İsmet akgamları sO~ 
ğa çıkmıyor. Bütün gUnUnil e\•de .,
çiriyor. Acaba kavgamı ettiler, yo'd' 
muvakkat bir aynlık mı? l 

(D~uamı ""' 



!.Itın saçlı kumarcı 
adını kim öldftrdü? 
Genç sevgilisi mi ? 

"'"ansız poıısı şimdi, maznuna 
hakikati söyletebllmek ıçın 

afyonlu ııaçıar lçlrtecek 
~P~rı. h•ısWJi rrwlıabirimizin dında kara gizli ufak tefek bir kn 
~) getirc!i. UstUnde çok kıymetli bir ktirk 

........ Ona altın saçh kumarcı Ji.k3b101 manto vardı. Jandarma: 
1ııı..._ tflardL Mücevherler içinde pml - Affedersiniz amma, bu manto 
""11 Parbyan bu muhteşem kız, Nü- Marf Arabelin kürküne çok benztyorl 
'ılı.olarının kumar masalarında otu. Dedi. Şiddetli bir sorgu altında 
~·Önünde yığılan fişler kOçilk tepe. kız itfrala mecbur oldu. Evet, Egen. 

teşkil ederdi. deri tanıyordu. Kendisinin aşıtı idi. 
Belçikalı bir dul olan bu zengin Ktlr~lerl de o vermişti. Bunlar Mart 

Mari an Arbel 

~' Mari an A bel tam bir senedir 
~Dolarda görilnmez oldu. 
tl•~~ran~ız polls1 onun öldUrülmUş 
~8;4~naat getirmiştir. Tam 

OJIJID ••k .. ıklr 

Arabelindf. 
ilene ltiraflanna deram ederek: 
- Bana, Marfyt bir gece soyan. 

dukları sırada bofmuf oldutunu Ro. 
bert söyledi. Cesedi bir sandık l~lad.
annesinln Viviera'dekf evine giittlrmu, 
ve bahçeye gömmilt- dedi. 

Polis taharri müfettişi Vachler 
hemen yola çıkarak Vlvters ,ehrtae 
koıtu. orada ballçeyl kazdırarak al. 
lak b111Jak etti. Ceset balunamadt. Kö. 
şede koea bir incar ataeı kalmıştı. 
Bunun dibi iki metre kadar kazıldı 
Darada kan lekeli bir yatak çarpfly. 
le çilrtlmekte olan bir battaniye mey. 
dana çıktı. 

Egenderla annesi hiç bir şeyden 
haberi olmadıtını aöylecll. 

Viviera'de bUttln dti.kklnedar Mr. 
guya çekildi. içlerinden birisi .Ma. 
dam Egenderla nine aaidsillfrik gön. 
dermiş olduğunu söyledi. · 

Nihayet bir ip ucu elde edllmlşUt 
Polis hafiyesi düşündü, Egenderln, 
cesedi asid sülfrfk ile eritmit olduğu. 
na karar verdi. 

DflkkAncımn aatıı ka),tlarrnı fP.t . 
kik etti; asit, Egen derin tevkifinden 
soma satılmııtı. 

Polisin elde edebUdifi •alftmat 
bu kadardır. Buna raimen ka.til maz. 

, 
,..,.,, • ~ ~ ' ... )f.. < -::-.. 

Robert 'E!Jcnder 

Neşeıı imiş 
Eskiden bazı yerlerde ;-ueı 

kadınlar,, vardı. Bunlar birisi lldlllii 
Taklt alJeM tarafından para fle ta. 
tulur. eeaaze merulminde allarlard,. 
Böyle Adet olan köylerden birinde 
blrgUn birist ölmOştU, ailesi o dva. 
nn en me~ar yasa kadmma ha. 
ber yolladı. Giden adam biraz sonra 
geri ıeldi: 

- Gelemlyecekmiş! 
- Neden? 
- Dün gece kocası ölmlş. bugün 

hiç ağ,amak istemiyormuş! 

\J __ J_j 
~-- \\\\ 

\\ 
'\ 

- Hatırlayamadım:: mı canım 1 Ha
ualann ç.ok wı gittiği yaz .. ıcv8imittde 
olm~tu .• 

Damat 
- Sfd şfmdJ birdenbire Öp.qm ne 

yaparsınız madmazel Rebtka? 
- Al·azım çığtığı kadar "anne! 

a:ıne I,. diye haykırırım .. 
- Oldu mu ya! sonra? 
- Sonra annem gelince ilAve ede. 

rim: 
''İşte damadın!., 

GOzelllk ame
llyatı 

Yap elltyt aşkındır ama bunun 
dereeealnl allahla kendisinden hapa 
kimse bilmez. Baaanla berber blll 
gençUk tddi881ndadır, bir ·genç kızı 
gibi giyinir, yilzUnU boyar, podra n 
saire ile tamamlyle genç cöeterditiH 
kanaati nna da göksUnUn pek dtl. 
§tik oldufunu görerek tiztllmekte . 
dir. Meıhar bir operatöre gitti. ffk 
rint sordu: 

- Ne yapayım deı""Siniz doktor: 
bir ameliyatla bunu düzeltemez •t. 
siniz! 

Operatör södnU pek saknaanlar 
dan detlldl, kadı•ealır.ıa fli1I• bir 
baktıktan sonra cevap verd• · 

- Dökiim yap111ntan hlfk.a fare 
göremiyorum 1 

... _ ~J-•• 

Tltlzllk 
Misafirlikte sabah kahnltJllında 

pek tiijadi. bir ~lık fi7le dedi ı 
- Bu silttla taze oldujılna pek 

inanamıyorum. 

Ev sahibi taze olduiana BÖ)'leyin. 

- Babam" ıMnfaat'leind Myle mi ce: 
koruyacaktın. Ter::i ka=ı olduğun 'ltal - Sütle yumurtaya fasla mera. 

kım nrdır. Stitiln tuelijine, tnetfn 
memealnden içmedikçe lnaaamam t 

ET sahibi aaffttle sonla: 

de çsplaklar cemiytei aa:MıMafl biriyle 
evkmmek L!tiyoraım.lıa1 

( FTMUtlZ karik4tilrlJ.) 

Kıyma 
Ana mektebinde mualltm, talebe. 

den birine sordu: 
- Btifteğini ortasından kessek 

eonra bunlan ikiye ayırsak ka~ par 
ça olur? 

- Dört. 
- Af erin ayni şek fide bir ker• 

daha kessek? 
- Sekiz parça! 
- Bravo! Bir daha keMekf 
- On altı parça. 
- Bir daha kMB~k ne olur! 
- Kıyma? 

- Peki, fUIDUrta? Tavutu atzını. 
7.8 mı yumartlatıraınm? 

)1 - Gitti; istasyonda kendbılni teş. 
1._ •ttııım halde nereye glttiilnl siy 
~~dl, 

Kar111rf?nı veriyordu. 

nunu sıfatlyle hlll hapbıhaMdedtr. 
Metresi altın aaçb kamara kadın da -

~ Teşrinlsanide Nlaia arka Wık 
\, _ _c!a bir takım adamların kavga et. 
~ görtlldU. Bir haydut çetesi a. 
~ da mtlthit bir bofupaa oluyor. 
~olls ,-etiştlği zaman da sokak '-'it. de yaralı bir adam buJdnlar; 
'1 .\ bert Egen dereli; ceplerinde Ma. 

sırra kadem baaal§t r. 
Acaba hl.il yqıyor ma? Se\fllli. 

sini kurtarmak için neden meydau 
çıkmıyor? 

Eğer öldilyııe, nuıl ildiirildl ve 
cesecll ne oldu? Er~k - Görüyor m"°"'"• m.et1'ıır 

Mr §OlıaiytJt olmak ne dcmckmif1 Her 
'ke3 00"6 bakfyor f 

cevap 

- Kvmlon gtlM yeriM koy. Baban 
orada defUtMf. /ffe bak btmıda... 

ÇQnkQ 
- Şu Necdetin yiizilnl rlnnek 

istemiyorum t 
- Neden! 

.. 

Serseri 
Hiklra maznunlardan birine wr. 

da: 
- Nerede otvrunnrn? E'rfn ne. 

rede? 
- Evim falan yok. Nerede ak. 

pmlanam orada ttinerim? 
Hlldm iteld maznuna Mrda: 
- Sen nerede otararsan ! 
Manun, arkadqmı lpret e4enk 

cevap nrdl : 
- Kapı komşayas! 

Para vermemek 
için 

K11 mezarlıtınıa etrafma dA'al' 
çenl...t l~• iAne topJayorlaril. 
Ba mlracaat brpmada Wrt.ı tltle 
dedi: 

- Ne diye dmar yapah•'t ölller 
meza:larından ~k.acak deltUer kit dL 
rilerden de hlf bil'lli oraya ıfrmek fa. 
temezr 

-Bm,.,._~ 

~etU1 

- ••• ""11a/ltntıtl1c ~ .. 
- ... do ,.._,.tllok ~ 

Baloda 
Baloda tesadllf ettlii arbUfl. 

na: 
- Dikkat et, dedi, sat Hbln de. 

lfkttr. para ralan koyayım de•e? 
Şaftı: 

- Sen aereden blll~n ! 
- Aynı smokini sefeD balocla ._ 

ktralanuıtı• ela ı 

- Be.M '5pn tı1c erkok bnı. 6fk 

"'" - BIUiitt er1coklm' de 1'ep Gf'" _. 
aorarlor. 7'flbii cıswım! 

Zeka 
- Harp htlf.81 nedir? 
- Dtlpnanı aldatıp f81frlmaktır. l'abelin mücevherleri vardı. 

~olls l\larinin lüks apartımanıu 
,. kapıyı kırdı. Orada her teY 
'-tıa •kanşıktr. Kan lekeli yatak çar. 
' n odada darmadağındı. Bfr ko. 
' : içinde Uç ilmikli bir ip bulun. 
'lt Pe birçok saç teli sanlmııtı. Fa. 

'ümitsiz kalan polbı hakikati it. 
renmek için Egender fJe Reaeye af. 
yonta UAçlar içirerek söyletmeti dU. 
şünmektedir. 

Acaba doğruyu aöyleten ilaç ne - Benimle param için evleamitJ 
sin! 

- Kendisinden yüz lira borç iat.f. i 
- Meseli cephaneniz ttikeu. bL 

na dtlşmana lfretmemek için. ne ya. 
parsın ız? netice verecektir? Bfltün Fransa bu. 

nan tevabrnı heyecanla beklemekte. - Yalan! Kendi parasızhflm 
için! 

cllr. 
':ıltın saçlı kumarcı Mart Arabelln --------------

dinden eser yoktu. 
,__ ~render suçunu itiraf etmiyor, 
'Yt!tl kabul etmiyordu. Elmaslan 
>tt:laine sevgifüdnin verdiğini söyltl. 
~ tı. Komşular onu bir sandık ta . 
~rt törmüşierdi. Bunun da Mari 

ından taş·ttmldığını söyledi. 
41..._ O. dlrt ı:Un 80nra Fransız jan. 
~ kankol:ı Rene Lö Brünet a . 

m(ftim .• 
- Vermedi mi? 
- Hayır, verdi! 

- Muntazaman ateşe devam ed._ 
rlmt 
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aziantepte tecim 
ve endüstri 

Bu şehrin senelik muamelesi 
1500 tondan aşağı değildir 

Ga::iantepte toptan ı ıcl)a ta/ya satış !,'Cri 

Gaziantebi, geniş bir tecim ve endüst 
ri kurağıdır. Onun içindir ld, iktisadi 
buhrandan, diğer bir çok vilayetlerimize 

Bir bakır fabrikası açılmıştır. Hava -
linin ihtiyacı bu fabrikadan temin edildi 
ği gibi civara ihracat da yapılır. 

nisbctle çok az müteessir olmuştur. 1 
Antebin iktisadi durumundaki şu ! 

Debağct bir zamanlar çok meşhurdu. 

Muhtelif renkteki deriler Suriye ve şi· 

mali Afrikaya kadar yollanır, buralar • 
dan on binlerce altın gelirdi. Son zaman 
larda ihracat durmuştur. 

normallik de hiç şüphesiz sanayiin vüs' 
ati kadar fıstık, zeytin, ::Jeli tütün ve 
üzüm gibi çok kıymetli mahsullerinin 

de büyük tesiri vardır. Bunlar hemen 
hemen Antep topraklarına mahsus ya
hut bu topraklarda çok bereketle yeti · 
şen değerli mahsullerdir. 

Fıstığm memlekete bir yılda getirdiğ ı 

para vasati olarak bir milyon lirayı tut
maktadır. 936 rekoltesi çok iyidir. 

Zeytin merkezle Kilis ve Tirilye ka· 
zalarında fazla yetişir ve vil5yete olduk 
ça mühim para getirir. 

Deli tütün kezalik büyük bir servet 
mcmbaıdır. Bunun bildiğimiz tütünden 
!arklan vardır. Müşterisi Mısırdır. Ve 
orada Cevza tabir edilen nargilelerde 
tömbeki yerine kullanılır.Bu tütünün çok 

düşkün olan vaziyeti kooperatifin tesi
sinden sonra gelişmiştir. Fiyatlarda fark 
hususle gelmiştir. 

Uzümcülüğü bilhassa inhisar idaresi
nin kurduğu rakı fabrikası ihya etmiş -
tir. Antep pekmezi bütün Suriye ve A· 
nadoluda meşhurdur. Yalnız fabrikanın 
bu yıl füı:Um almaması bağcıları çok 
müşkül vaziyete sokmuştur. Umumi 
meclis eskisi gibi Antep ilzümü ahı:.ma· 

sı ve bağcılığın korunması hususunda ı 
vekalete tavsiyede bulunmağı kararlaş
tırmıştır. 

OUmUş para va kaçakçıhi< 

Antebin iktisadi bünyesini hırpalayan 
iki mühim amil vardı. Gümüş para ve 
kaçakçılık. Uzun seneler zararı çekilen 
gümüş para nihayet hükumetimizin 
meclisten çıkarttığı bir kanunla piyasa 
dan kaldınlmış olduğundan bu artık 
mevzuubahs değildir Ancak, knçakçıhk 
tan zarar görliJdüğünü itiraf etmek 15· 
zımdır. Filhakika, alman sıkı tedbirlerle 
bu hastalık kısmen tedavi edilmiş ve ih· 
tisas mahkemesinin büyük faydası gö -
rülmüş ise de arka kaçakçılığı elan clc
vam etmektedir. 

Kaçakçılığın önüne geçmek i~in üze
rinde knçakçılrk yapılan eşya fiyatlarını 
ucuzlatmak cidden bir tedbir olacak ve 
bu illetin önilne kat'i şekilde fakat ancak 
bu yoldan geçilecbilecektir. ' 

Mahsul 

Bu yıl mıthsul iyidir. Köylü, buğdayı 
koruma kanunundan çok istifade gör -
müş ve borçlarından kısmen kurtulmuş 
tur. 

Sanayi 

Sanayi ~ok geniş ve şubeler mütead
öittir. Alaca vesaire Antep işi yapan 
(2500) tezgah vardır. Bunlar senede 
bin beş yüz tuna yakın imalat yapar. 
Bir zamanlar çok olan tezgah sayısının 
dilımesi sebebini makineleşme teşkil 
etmektedir. Eskiden bir tek makine yok 
ken bugün bir çok fabrika bacası tüt
mektedir. 

Kilimcilik de sanayide mühim mevki 
sahibidir. Ucuz ve 160 ton imalat yapan 
250 tezgah vardır. 

On altr •bunhane faaliyettedir. Son 
senelerin kuraklığını 935 senesinin bere
keti telafi etmiştir. Maruf ve mergup 
olan sabunlar doğu Anadoluya yollanır. 

Türk bayanlarının fazla alaka gös-
terdiği Antep ev işlerinin ıslahı için halk 
evince teşebbüse girişilmiştir. Bunlar 
muhtelif sofra ve çay takımları, karyola 
ve masa örtüleri, bluzlar, mendil vesai
redir. 

Görülüyor ki, Antep geniş bir tecim 
ve endüstri kurağıdır. Senevi muamelesi 
binbeş yüz tondan aş.:ğı değildir. Narlı 
.Jtasyonundan hergün 5-6 vagon eşya 
ile 20-25 yolcu alır, verir. 

En büyük mahrumiyeti trensizliktir. 
Narlıdan buraya bir tren kolu uzantıl· 
ması çok yerinde bir hart'ket olur. 

Va (Q)errilamae 
e"o ce ifil fi ırsn ıru 
v aı !hı lYI '\l; <§} al 

@O tYı ır~ tUı ını N 

Kontes Mnri:ıa rosvadovski 

(Varşovadnn bil~iriliyor) 

Varşova üniversitesinden Tadek Mi
nakov 21 yaşındaki sevimli Kont~ 

Marina oRsvadovskiye gönülden aşık 

olmuştu . Güzel kız genç adamın teklif
lerini tam iki senedir reddediyordu. 

Tadek artık dayanamıyarak, meseleyi 
bir neticeye bağla:nağa karar vermiş ve 
geçen hafta bir arkadaşii e birlikte kı· 

zın yolunu beklemeğe başlamı:ıtır. 

Marina hcrgünkü gibi akşam üstü 
yüzme banyolarına giderken, delikanlı

lar yolunu kesmi~lcr, el ve ayaklarını 

bağlıyarak otomobillerine atmışlar ve 
dağa kaldırmışlardır. 

I 

Tadek ertesi günü kızın ailesine bir 
mektup yazaral: eğer kızları derhal ken 

disile evlenmeğe muvafakat etmiyccek 
olursa serbest birakılmıyacağını ve ken 
dileri de bu izdivaca muvafakat etmedik 
lcri takdirde kızı öldüreceğini bilclirmir 
tir. 

Polis ve jandarmanın bütün . araştır 
malarına rağmen kontesin nereye sak· 
!andığı bir türlü anlaşılamamıştır. 

HABER - J\lelam "'J'ôitasr 

~-. 

Hava fişengile 
uzaklara canlı 

hayvan gönderildi 
Artık yıldızlara seyahat edebi~mek imka 

kuvvetleş=yor demektir 
(Kalkiltaila>ı bildiriliyor) 
Hindistanda içinde bir horoz ve bir 

tavukla 189 mektup bulunan ve daki
kada 120 kilometre hızla giden bir fi
şek atilmı§tır. 

Bu tecrübe fişek halinde kulla
nılacak yolcu gemileri düşiincesini ha
yalden hakikata eri3tirmiştir. 

Fişekle uzak yerlere gönderilen mek
tupların Üzerlerindeki pullar pul kol
leksiyoncularından başka kimsenin işi
ne yaramaz. Şimdiye kadar bu tecrü
be birçok memleketlerde ve bilhassa 
Avusturyada muvaffakiyetle başanl

nuştrr. İşin ehemmiyetli olan tarafı 

bu seferki tecrübede fişeğin içine can
lı hayvan konulmasıdır. 

Bununla insanların da uzak yerlere, 
fişek gemilcrile gönderilmeleri kabil 
olacağı neticesine varılmıştır. 

Hindistanda yapılan bu tecrübede 
r;şeğin içine konulan hayvanların tüy
lerine bile zarar gelmemiş, bunlar ka
zasız belasız yere inmişlerdir. 

Bu fişeğin mucidi "Britanya yıldız
lar arası cemiyeti,, a7..asından Stefen 
S. Smithtir. Fişeğine de "David Ezra,. 
adını koymuştur. Fişeğin yolculara 
mahsus olan kamarası hakkında Smit 
çok sıkı bir ketumiyet muhafaza et-
mektedir. Söylendiğine göre hava ter- ' ' 
tibatı ve istirahat esbabı hep mükem- Me§hur Alman tayyareci.si Max Valicr seı1ahat fi:1ckleri için işte böyle bir 
mel bir haldedir. şey t"8arlamaktadır 

Ya öyle bir fişek atmak istiyor ki; bu tuplar da oradan adi posta kamyotıd "Bcltanya yılı;U?Jar arast,. cemiyeti 
dünyadan öteki yıldızlara gidebilmek fieek müthiş bir hızla hava tabakala- ile Nevyorka götürül mG;Jta. 
çarelerini ydlarcf~nberi' araştıran bir nm yararak kendini cazibe kuvvetin· Amerikada Lıundrm ı!t ı ı:ı_. 
cemiyettir. Bundan altmış yetmiş sene den kurtarsın ve böylece aya varsın' 
evvel insanın uçabilmesi düşüncesine Geçen §Ubat ayında Grinvut gc· 1 
çılgınlıktır diyenler vardı. Fakat bu üzerinden N'cvyork şehrine havai fi . 
gün insanları bir kıtadan ötekine ~ı- şekle posta göndermek tecrübesi yap. 
yan kocaman hava gemileri mevcut- mış ve bunda kısmen muvaffak olmuş
tur. Netekim Amerikan Prinston üni- tu. O gün bu iş için hazırlanmış pulh 
vcrsitesi felekiyat fiziği profesörü dok- ve mühürlü 6000 kadar mektup bir fi. 
tor Jon, K. Stevart bundan yüz sene şeğin içine konarak beş kilometre ka· 
sonra insanların resmini gördüğünüz dar uzaktaki Hevit şehrinden ta uzak
fişek gemilerile aya gidebileceklerini lara fırlatılmak üzere patlaWmıştı. 
iddia etmektedir. Fakat fişek havan topudan dışarıya 
Meşhur Alman tayyarecilerinden fırlayamamıştı. Yapılan araştırmada 

Ma.x Vallier içinde yolcu taşıyabilecek mekanizmanın soğuktan donmuş oldu
bir havai fişek nümunesi yapmış ve ğu görülmüş, ısıtılmış yine fi§eğir 
böyle bir gemi ile yıldızlara seyahat içinden fırlamadığı görülmüştü. Top 
edilebileceğini iddia etmişti. donmadığı halde fişeğin fırlamaması 

Mister Smit Hindistanda uzaklara makinistlerin, makineyi lüzumu veçhi- l/oroz "Dauid Erza,, mn fi.şeğindcıı 
gönderdiği horoz ve tavuktan başka, le kurmadıklanndan ileri glediği anla- çıkanlırken 
yine aynı fişekle uzak bir mesafeye şılarak tecrübe bir hafta sonraya bıra· rım kalmış olan bir iş Hindistanda buıı 
ilaç ve erzak da göndermiştir. kılmı§tı. içinde başarılmış bulunmaktadır. :sO. 

Geçenlerde ta§ıp da ortalığı koca- İkinci tecrübede fişek 750 metre ka lece yıldızlara yapılacak seyahat te 
dar havaya yilkseldı'kten sonra Nı·yu ru·· bclerı'nı·n ı'lk adımları da muvaff man bir göl haline sokan Bengal ırma-

ğı fcyzanında, bu fişekler çok işe ya- _J_er~se::-y_şe_h_r_ın_d_e y_e_r_e_d_U_ş_m_Uş __ v_e_m_e_k_-_Y_e_tı_e_a_t_ıl_m_ı_ş_o_ıu_y_o_r_d_c_m_e_k_t_ir_. __ 

rnmıştır. Her türlü imdattan mahrum ÇOCUk Çalan a(§}cBM 
kalan dört tarafı sularla çevrilmiş köy- !}( n d 
ıero fişeklerle ilaç ve erzak gönderil-: 'V aı al a li"'i B 
mişlir. 

Gerçi bu iş tayyarelerle de yapılabi
lirdi ama, fişeklerin pratik işlerde fay
dalı bir surette kullanılabilecekleri de 
isbat e<lilmek istenmiştir. 

Köyde ümitsiz bir halde mahsur ka
lan insanlar her dakika ölümü bekler
lerkne havadan büyilk homurtularla 
bir şeyin düştUğünii gö:-ünce korkmuş
lardır. Fakat Moroyen adındaki genç 
bir köylii merakına galebe ederek fi. 
şeğin düştüğü yere yakla§mış ve bii
yiik top mermisine bcnziyen üstiinde 
dumanlar tüten, sıcak ve madeni bir 
cisimle karşılaşmıştır. Az daha yakla
şmcrı bu merminin sivri ve şeffaf ucun 
daki bir höcredc içi ekmek ve pirinç 
dolu bir kutunun bulunduğunu gör
müştür. Kutunun arkasındaki diğer 
kaplarda da konserve, süt, şeker ve bir 
kaç mektup vardı. 

Amcrikada, son on beş senedir muh
telif müesseselerin yaptıkları para 
yardımile hiç durmadan çalışan Ame
rikalı doktor Robcrt H. Goddard d& 
havnda seyahat yapabilmek için bir 
çok planlnr hazırlamış ve çareler dü
~UnmUştiir. Fakat onun maksadı sade
ce havada uçabilmek değildir. O hava· 

Mulhausc'c!en Parir. - Soir gazetesi 
ne, 24 raat zarfında iki kızı çalan ada· 
mm 2 eylu' çal"§amb:ı günü sabahleyin 
yakalandığı bildirilimcktedir. Bu ço
cuk h·raızının adı Ku~ny'dir ve 1911 
senesi k$.nunevvelinde Rixbcim'de (yu 
karı Ren) doğmuştur. 

Mücrim evinde yakalandığı zaman 
(Habsbeimde) yaptığı çocuk hırsızlığı 

vakası hakkında gazetelerin yazdık
larını okumakta idi Jandarmalar 
Kueny'yi sıkıştırmı~lar, s·rtından kan 
çıkınctya kadar döğmüşler, nihayet 
mücrümi cürmünü itiraf etmeğe mecbur 

etmişlerdir. Cürmü Hardt ormanı~; 
da, Napolyon adası civarında ı 
!emiştir Küçük !'oillon'u buraclıt~ 
çalacak ve kanalı gt:c.ecckti; Fakat, kil 
nalın üstündeki tantalar sağlam 01 • 
madığı için cesaret edememiş, .. bB~ 
ka yoldan gcçmei_;i düşümüştu. • 
işi yaptıktan sonra da çocukla t>erl' 
ber evine dönecekti. 

M iicrim, evvelce iki izaleibikİt'• 
t'. 

dört hırs:zlrk vakasiyle maı:nund\J 
11 

Son günlerde ayni ormanda işJetl~ 
bir çok cürümlerden de zan altırı 
bulunmaktadır. 
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Büqük müsabakamız 
Hediye kazananların isimlerini neşrediyoruz 

......................... -............................ . 
Hediye 

kazananlar 

w 
AvlYlstuıryanın 

e ırıı n ktD <dl a ırD ı 
ll<a <dl n ını u 

lsımıer1nizin sonundaki harfleri 
bu listede bulur ve karşısındakini 
Okursanız ne kazandığınızı öğre
nirsiniz. 

"'- BilyUk §l~e kolonya kiloluk K- Elektrik el feneri plili a_ 
BilyUk şişe kristal kolonya Kl- Uç kUşell kristal saat ... 

~- 540 No. konsol saati K2- lIUstatll maden saat o_ 
5437 No. bUyUk kon.svl aaaU L- Cam uclu mUrekkcpll lstllo kalem! e_ 
Zeplin esansı 61 No. Ll- Yıldırım lrnş bıçağı F' _ 
f No. Pertev kolonya M- Esans bUyUk kutu 11 No. 

F'1 - Çlzglll P ertev kolonya Ml,2- 'Di§ macunu ... ... _ 
KUçill( kristal kolonya F..sana kilçUk No. 10 Necipbcy 

li - KtlçUk masa saati 
N-

Efı - Nl- Es:ı.ns N o. 9 
J oll Fam 9125 kolonya 

li2 - Joll Fam 9180 kolonya O- Krem Pertev yağsız 

lia - Çiçeklerim esa.naı ıso No. 01- Briyantin Pertev 

li~ - Eve esansı 115 P- Tra§ sabunu 
ı_ 

Esans 2030 Pl- El sabunu 
11 - E llza bet CSllO"I 850 s- Krem Soley 
J Dört köşe kristal saat z- Şov Mor 
Jı _ 

:Mürekkepli \'c kurşun kalemli T- Krem Pertev yağlı ve yağsız 

knlem. cH·~rik lü':fl fıoneri Pili Y- Losyon 

" O~lYIV(Y)ClUJ Daıro muza 

Örü Kasrmpaşa K. Piyale 30 O, 414 -
Kazım Turunçcu Şehremini aaray 
c. G, 415 - Vartkes Agapek Tarlabaşı 
2 kuyulu s. 11 N, 416 - Necdet Aksa
ray çak.ırağa sarayiçi 25 Yl~ 417 - Fe
zo Çapo Aksaray millet c. 20 A, 418 -
Şoför Sadullah Fatih itfaiyesi 126 O, 

Hedlyelerlnl llstelerln 

nefrl tamamen bittikten 
sonra almaya batlayacak· 
ıardır. OUnU ayrıca UAn 

ecmecektlr. . . .................................................. -... 

Müsabakamıza iştirak et:tiQlniz za
"'an elinize verilen numaralar ne ise 
C) numarayı cetvellmlzde arayını7. Bu 
t'turnara karşısında isminızi va adre-
8inizi bulacaksınız. Adresinizden son
'"cı d -3 ya kazandı~ınız hediyenin adını. 
"ah ut ta (H), tL), ( .J) ve ilah. gibi bazı 
t\ar;;ıer bulacaksınız. 1:3u harflerin 
t\angi hediyeye t:ekabül etti~ini de yu
ltarıdaki listede arayıp bulabilirsiniz. 

419 _ Orhan öcal Ortaköy dcreboyu ı din Kandemir Şell Benzin satış yeri 
129 N, 420 - Kemal öndilc Bcşikta§ Taksim A, 453 - Necdet Belediye kar· 
Muradiye mah. dergAh s. 40 Ol, 421 _ şısında S, 454 - Adresi yazılı değildir . 
Zühtü Bozdoğankemeri kaptan derya H2, 455 - A. Rifat Erdil Kadıköy hafız 
s. 2 Kl, 422 - Mustafa Ergüder Beya· s. 46 N, 456 - İzzet Güçlü Kabatas 
zıt çadırcılar 118 koltuk~u B, 423 _ mezarlık s. 6, M, 457 - Kostantin Pan~ 
Taci Cerrahpaşa Haseki a. 21 K, 424 takis Aynahçcşme Emin camii çıkmazı 
- Selma Erenköy Ethem efendi c:. 6 M, 22 <Mandolin). 458 - Kirkor Zingilli 
425 - ismet Serin Galatasaray lisesi Fcridiye c. 34 F, 459 - Cemal özclemir 
425 B. 426 - Hayrettin P. T. T. muha- DarÜ!§afaka lisesi sınıf 9 No. 247 O 
bere m. A, 427 - Salih Doğan Kazıklı 460 - M. Namık Ayazpaşa Ulusal apt. 
boıtan 45 Şehremini odabatı Ml, 428 - H2, 461 - Adresi yazıh değildir O, 462 
Kerim kebapçı Sirkeci Muradiye c. ıı- - Ülkü Onay Beykoz Yahköy 33 H, 
13 S, 429 -Aliye Mestçi tat. kız Jisesin 463 - Sabahat Birsen Bcşikta§ cihan
dc Y, 430 - Mustafa Tabim cumhuri numa mahal. 3 P, 464 -Tahsin Oyaca] 
yet meydanı aıraaelvi 4 L, 431 _ Ba • K2, 465 - Hikmet Şence Ankara Ana
yan Refiye Uıunçarşıbaşı clmaruf ako. dolu klübü G, 466 - Adresi yazılı değil 
1 ı Ll, 432 - M. Tuğrul Vefa erkek dir E, 467 - Melahat Utku Laleli Me
lisesi 850 M2, 433 - Nafi Çeltek Emni sihpaıa azimkar s.28 S, 468-Kadri Top 
yet 6 ıncı §Ubede memur Nl, 434 _ hane Necdet bey c. 337 K, 469-Rukiye 
Mehmet Sirkeci palaa H, 435 _ Ulviye Ati Ebüssuut c.64 Sirkeci H2, 470 -
Samatya Hüıeyinağa mah. 11 Jl, 436 - Bayan Perihan Arapcamii alaeamescit 
Yıldız öztan Kadıköy aziziye a. 39 P, 35 Ml, 471 - Fehamet Topkapı mal-
437 - Kemal Gükacl Befiktaı yıldız tepe No, 4. G. 472 - Bayan Kiki Ca - A vusturya çocıtlc esirgeme b<ı§kanlığı. 

ıhlamur üzengi s. 7 F, 438 - Bayan yer Beşiktaş Ayazağa ilhan s. 41 Jl, na bizim paranıızla 1050 lira aylıkla 
tayin edilmiş olan Matmazel Gcrty Türkiye Mar.kapalas Jl, 439 - Eğinli 473 - E. Şehametli Denizyollar evrakın 

:ı; Glcich A vusturyanm en iktidarlı ka-
Mcrdan Haliç feneri camii çe§me yoku- da Ht, 474 - N. Hasman Feriköy Avu dını diye tanınmaktadır. 
şu ıs O, 440 - Nebihe Bengi Aksaray kat c. Sabahat s. 3 Ll, 475 - Vehbi ö- -----=----------
muratpafa mah. simitçi 25 P, 441 - zen Çifte havuzlar 238 K2, 476 - İzak iŞ &rJyOr 

391 - Derviş Edman Beşiktaş Mısır dullah Soli~ Şehremini tatlıpınar c.19 N 
1r s. 112 P, 392 - Davit Bepo Şişhane 403 - Lem'i Kadirga Piyerloti c. 84 M, 
0kçu Musa C. 211 A, 393 - Akoğlu 404 - MevlUt Bo. Ayazpaşa İstanbul 
Ahmet Şişhane iskender C. 72 F, 394 - palas L, 405 - M. Pekdemir Şehremini 
liaıet Göknil Kumkapr Kumluk s. 29 tekke s. 24 M, 406 - Abdurrahman 
İl, 395 - İsmail Kutal Ömer Abit han Bürtekin Ekselsiyor mağazası Galata 
18 F, 396 - Tahsin Tüzüner Erenköy N, 407 - Nilüfer Balat Marko efendi 
aağdat C. Şerafet. s. 16 O, 397 - Mu- apt. 2 Nl, 408 - Mesiya Giritliyan 
aınmcr özhöke Ercnköy nahiyesi Bele- Harbiye poyraz s. 1 B, 409 - Leman 
diyem. M2, 398 - Faik Mehmet Yarof Yalın Asmalımesc:t s. 53 İyas ap. 4 
lll B. O. Tarlabaşı k. yazıcı 10 H2, 399 H, 410 - Faruk Tayzun Silivrikapı 
._ M.irat Ustaoğlu Feriköy Okmeydanı Veledi Karabaş mah. bebe c. 3 Yl, 411 

Rasime Aksaray Kemalpap e. Sait s. Levi Kasımpaşa K. Hamam Alibey han Adlie işlerine tamamiJe vakıf avukat 
3 M2, 442 - Ferit Uluç Fatih çırçır 9 M2, 477 - Melih Kaptan Arif s. 25 katipliği yapmr§ yüksek tahsilli _,ic 
parmaklık s. 14 H, 443 - Vahan Zar- Erenköy (Kadın kumaşı) 478 - Hayri genç iş anyor. Her şeraiti kabul eder. 
!aryan Heybeliada aabılı •· S, 444 Mehmet İrmak Şişli tramvay deposu Ve elinden her türlü iş gelir. 
- Bülent Sevny Heybcliada ismetpa§a 338 S, 473 - M. Ali Beylerbeyi beledi- Haberde Aytun rumuzuna 
c. Pl, 445 - Mehmet B. Toker Yeşil· ye tahakkuk m. A, 480 - Serap Baru ---------------
köy Orhangazi c. 35 M, 446 - Vahap Tozkoparan cami s. 4 o. _ ilmi Felsefe l 
özkan Tophane Karabaş e. 37 L, 447 - (Devamı var) 1 
Halil Koltukçu Tophane karabaı tulum--------------- Dün ve Yann K.itaplarmdandrr 
bacr s. 5 MI, 448 - Berber Yervant 1Ş ARIYOR Fiyatı 40 kuruştur 
Beyarıt yeniçeriler c. 112 O, 449 - Fev Galatasaray lisesinde tahsil görmil§ 

C. 34 K, 400 - Yz. b. Kemal Kocaay- - Feyzi Aslangil Hamalbaşt samancı 
oUleli C. 14 Ll, '101 - Osman Fu- Ali s. Sabitbey ap. Ml, 412 - Ahmet 

lllk Fatih sırmacı s. 45 M, 402 - Ab- Şoförler cemiyeti reisi Ll, 413 - H. 
• ~c 

zi Ersan oğlu Cengiz Emniyet direkt. muhasebe ve usulü muzaifeye aşina S E Z AR =l 
§Ube ı M2, 450 - Simon Anglopolos makinede seri yazan bir genç iş aramak o·· y .. k""lli d d 

d T d "d un ve arın tercume u yabn an ır Bo. Ycniıehir c. 13 No. berber dük. 01, ta ır. aşraya a gı er. 
Fiyatı 40 kuruştur 

Hl - Mehmet Ender Divanyolu aıh- Milracaat Vak't propaganda servisi 
hiye müzesi köşesi 39 S, 452 - Şemsed ~B_._Y_._ 

266 MA~OP FAUST A. 
Yalnız kalınca yemek salonuna geçe. 
rek Rujiyerinin bulunduğu odaya gi
receği sırada yanında bir gölge belir. 
di, kraliçe bu gölgeyi derhal tanı
mıştı. Boğuk bir sesle: 

- Moröver 1 diye söylendi. 
l\lorö,·er yerlere kadar eğilerek: 
- Evet, madam! dedikten sonra 

"doğruldu ve kraliçenin gözlerine ha. 
karak: 

- Amiral Kolinyi'nin üzerine em. 
riniıle ateş eden Moröver, zanneder. 
sem unutmadınız, etrafın kandan kıp. 
kırmızı ve barut dumanından simsi. 
yah olduğu bir gecede Amiralin kesik 
başını Luvr'a getirip oradan da emri. 
nizle Romaya kadar götüren l\forö. 
Ter! Bu zamanlar geçti ..• Evet, o ka. 
dar geçti ki kiliseye ve hükumete sa. 
dık olanlar birer birer unutuldu. Ma. 
dam, korkuyordum ki beni de unut. 
muş olnuyasmz, fakat ~ok şükür unu. 
tulmamışım .•. 

Katerin dö Mediçi kendisine, sen. 
1i benli söz söyliyen bu adama soğuk 
bir nazar fırlattı, bir anda, acıklı fer. 
yatlar içinde semaya yükselen alev 
ı;ütunlannr, kıpkırmızı akan ve içi öl. 
müş adamlarla dolu olan Sen nehrini 
hatırladı. öldürülen protestanların 
feryatlarını tekrar duyar gibi oldu. 

Göğsü şiddetle inip kalkmağa 
başladı. Başı önüne düştü, bir anda 
mazinin bu korkunç hatırasının ağır. 
lığı altmda ezildiğini hi~etti. Fakat 
birkaç saniye sonra kendbıini bu fi. 
kirlerden kurtarmış ve eski halini al. 
mıştı. 

Moröverc bakarak: 
- Ent, o zaman büyük hizmet. 

Jerde bulunmuştunuz. Oğlum Doku. 
sancu ŞarJ için yaptığınız işler cidden 
unutulmıyacak şeylerdir. 

- Hayır madam, ona değil, sizt 
hizmet etmi~tim ... 

- Evet, kral tahtının en sağlam 
bir istinatgahı olmuştunuz ... 

- Hayır madam, bizzat sizin ada. 
mınızdım. 

Kraliçe bu israr karşısında bir 
müddet düşündü. O Moröveri, kul. 
Jandığı adamların en esrarengizi ve 
en müthişi olarak tanıyordu. Gene bi. 
Jiyordu ki, l\lorö\·er hiç bir işi sebep. 
siz yapmaz. 

Birdenbire Morövere sordu: 
- Barikad (1) günü nerede idi. 

niz? 
- Ne demek istediğinizi anlıyo. 

rum madam! Barikad günü Kriyona 
belediye dairesine sıkıştıran gemici. 
]erin arasında idim. Fransa kralını 

Paristen ka~mağa mecbur edenlerin 
arasında bulunuyordum. Zatı şahane. 
leri lıunlan söylemek istiyorlar zan. 
nedcrim? .. 

Kraliçe bir sual daha sordu: 
- Peki, barikad giinündenberi 

ne yaptrnır.! 
- Gene ne dediğinizi anhyorum. 

On senedenberi mukadde.ııı Li8' cemi. 
yetinin en hararetli bir azasıyım. I.o. 
rcnlerin işlerinde en mühim bir rol 
oynuyordum. 

Madam! Dük dö Gize hizmet et. 
tim. Bütün gayret Ye sadakatimle ona 
yardım ettim. Evvelce nasıl sizin için 
çalıştı isem, şimdi de Mösyö dö Gizin 
bütün düşüncelerinin meydana çıkma. 
st is!n uğraştım. narikad gününden. 
beri oğlunuz. kralla sizin en büyük 
düşmanınız oldum. Bunları söylemek 
istemiyor musunuz? 

Kraliçe ölüm saçan bir g!Hüş1e: 

(1) Burada "isyan,, "&an.tuuta ge. 
lilJ:Or. 
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Katerin dö Mediçi içini ~ekerek 

ojJuna baktıktan sonra ağır ağır sa· 
lonu terketti. Bu sırada ise Kriyon 
salona girmiş Ye krala arzu ederse 
hareket edebileceğini bildirmişti. 

önde borazanlar \•e bir bölük pi. 
yade ve etrafta üç sıra aslzade ile 
kral hareket etti. Dük dö Giz ise ar
kadan ve ayn olarak geliyordu. Her. 
kes endişe içinde s<'sslzce ilerliyor ve 
bu hareketin nasıl bir tuzak olduğunu 
merak ediyordu. 

Kilise papaslan meseleden haber. 
dar edilerek çabucak hazırlanmışlar 
ve resmi elbiseleriyle kralı bekliror. 
lardı. 

Kral kilisenin önünde hayvanın. 
dan inerek içeri girdi. Maiyet efradı 
da aynı hareketi taklit etmişlerdi. Giz 
krahn yanında, fakat biraz gerisinde 

yürü} ordu. Koca kilse bir anda dol
muştu. Kral ,.e Giz mihraba doğrtA 
ilerlediler. Başp.npas, mua,·i!tleriyle 

beraber yere çöktü ve kısa bir duadan 
sonra mihrabın merdivenlerinden çı. 
karak mukaddes sandığı açtı. Uzcri 
kıymetli taşlarla sfü::ılenmiş olan bir 
Ostansuvar (1) çıkardı ve arknsınn 
dönerek halka gösterdi. Bu sırada 
kili.se papasJarı hep bir ağızdun ilfıhi 
eöylUyorlardı. 

Kil~edeki halk, başta Kral ol 
m&k üzere diz çökmüşlerdi. Cçiinct· 
Jlanrl göğsüne şiddetli yumruklar in 
diryor Ye bu suretle Allahm merlın 
metini celbettiğine kani oluyordu Ni
hayet OstansuYar mıhraba konulduk 
tan sonra kral ayağa kalktı: 

min için onun da bulunması lazımdır 
zannediyorum. 

Başpapas hemen koşarak bir ln. 
cil getirdi ve açarak rahlenin üzerine 
bıraktı. Kral bu zaman gözlerini Gi
ze dikti. Giz ise gayet metin adımlar. 
la mihraba çıkarak sağ elini uzattı. 
Kilisenin içini bir ölilm sessizliği sar-
mıştı. ,. 

Dük herkesin işitebileceği bir 
sesle: 

- lncil ye Sen Sakreman üzerine, 
kendi namıma ve kumandanı bulun. 
duğum Lig namına, zatı şahaneye kar. 
şı tam bir muhabbet ve samimi bir an
laşma ile hareket edeceğime yemin e. 
derim. dedi. 

OçüncU Hanrinin yür.li güldü. 
şimdiye kadar kalbinde kalmış olan 
son tereddütler de silinmişti. Hemen 
kendisi de mihraba çıkarak şu yemini 
etti: 

- Ben de sadık amcazadem Dük 
dö Giz ve Ligdeki adamlarına karşı 

İ)'i hislerle bağlı olduğumu bcil v~ 
Sen ;,akreman üzerine yemin ederim. 

Kral tarartarları: "Yaşal'tn 

kral! ., diye haykırıyorlar, GiL taraf
tarları is e asık bir yüzle onları Sf! y. 

rcdiyorlnrdı. Kral elini Gize uzattı. o 
d.ı y.?rlere kadar eğilerek bu eli tut.. 
tu. Artık anlaşma hasıl olmuştu. 

tlzun zamandır tesiri altında bo
lnnduğu kara dii~üncelerden artık 

kurtulmuş olan Üçüncü Hanri, Kri. 
yon :le maiyetindeki 7.abitlere saraya 
clönrnclrini emretti. Fakat bu tmri 
ilc i defa tekrar etmeğe mecbur oldu. 
<:ünkü l\riyon bu emre güçlük?c itaat 
etrni5ti. 

Krnl nihayet Giz ile adamlarının 
(1) Kiliselerde mu/Mddes sayılan arasında yalnız kalmıştı. 

ve içinde gecrek ıslatııan bir kase. - Efendiler! dedi, artık madem. 

- Fakat kitabı mukaddes n r ı e 
de? diye sordu. Ilöyle büyük bir l c. 

TZ 
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1---Mektep kitapları 1.------- Eski FEYZIATI 

Yatılı «~~~~n~9.!eü.~~~~~~1:atı••• Mektep kitaplarınızı kola~hkla alma· i. ~erseniz Ankara caddesinde 
.. 'V AKIT" KHap Evinden geçiniz. Telefon: 24370 

Kayıdlar bqlamııhr. lıtiyenlere mektep tarifnameai ıönderilir. Kayıd Ye tafıilit için her sün .... 
tebe ve yalnız tafıilit almak için Yenipostane arkumda Basiret hanında Ozyol idarehaneaine 

racaat edilebilir. Amauatköy, tramoay catltlui Çiltaara""1'. T.lelon: 38.ZIO 

POKER_ 
PLAV 

SAGLAM 

•• •• 
BUT UN 

Altm çiçek Tra' bıçaklan butrflne 
kadar piyasada tanınmış en iyi biça.k
ların fevkindedir. En sert sakallan 
bile kolayhkla traş eder Yftz derisini 
katiyuı incintmez ve kanatmaz. Fiatı 
yalnız (5) kuruştur. TecrUbe fç!n bir 
tane ahrsanız Altm çiçek Traş bıça
ğı sizin her gftnkti ve daimi arkadaşı
nız olacaktır. 

KESKiN 

TÜRKİYE 
ucuz lstanbul Defterdarlığından : 

Malaammea senelik 
icar bedeli 

Lira 
Maliailesi kürkçü hanı 2 nc.i kat. yeni 10 
sayılı dükkan. 60 

: Çefme sokağı yeni 11 - 13 sayılı arsa ve 
baraka 6 

: Karabat köprübqı sokağı eski 31 yeni 
13 ıayılı ev. 60 

Yukarıda yazılı mallar 16/10/9 36 cuma günü saat 14 de kedar 
hizalarında yazılı senelik icar bedelleri üzerinden pazarlıkla ve icar 
bedeli dört müsavi taksitte Ye takıitler peıin tediye edilmek üzere 
Wr sene için kiraya verileceklerdir. Taliplerin % yedi buçuk pey GDzelllğln 

YALNIZ BU 
TRAS BIÇAGINI 

K ULLAN IYOR 

Türk Hava Kiırumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiştir 

6 ıncı keşide 11 Birinci teşrin 936 dadır. 

teriyle haftanın eah." _.. sünleri Defterdarlık Milli Emlik 
tklrr! ğ6ndt! mütesekkil sab! ve icar komisyonuna müracaatlan. En birinci ... ~artıdır 

Petrol Nizam 
Büyük ikramiya: 200.000 Liradır. 

Aynca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 lir 
iln amive'erle (50 oooa liralık iki adet mükafat vard (F.) (1415) 

MAru.Op FAUSTA 
ki barıştık, şimdi burada ne Lig men. 
subu ve ne de kral tarftan var. Bura
da asflzadelerine tam bir itimat beslL 
yen bir kral var. 

Gizin adamları memnuniyett~n 
ziyade nezaket icabı olarak: 

Yaşasın kral! diye bağırdılar. 
Kral, Gize dönerek: 
- Mösyö lö Dük! dedi, lütfen şu 

efendilerden bir kaçı ile beraber ba. 
na şatoya kadar refakat ediniz! Mös
yö lö Kardinal ve mösyö lö Mayen, 
sizler de yemek vakti kardeşinizin 
yanında bulununuz, bu akşam hepini. 
zi yemeğe davet ediyorum. HOkOmet 
denimin en büyük zaferini teşkil e. 
den bugünü hep birden kutluhyahm. 

Giz taraftar lan tekrar : 
- Yaşasnı kral! diye bağırdılar. 
Kral, Dük dö Giz ve yirmi kadar 

aslzade oradan uzaklaştılar. 
Kardinal yalnız kalınca kilisede 

bulunanlara bir işaret ederek hepsini 
bir araya topladı. Adamlarından 
bn ka yabancr bir kimsenin içeride 
kalıp kalmadığını tetkik ettikten "On. 
ra kapıları kapattırdı 

- Efendiler. kardeşim Dükü11 
scizlerini isittinlz değil mi? 

Etraftan derhal kızgın homurtu. 
la r ) ~kseldi: 

Bu, alçakça ına bir hi)anet-
tir. 

O da' aha gibi idama mahkum 
olmahdır. 

- Yalnız kendigi irin ~emin l't
meliydi !.. 

Kardinal bu sözleri gülümsi} erH 
din İ) ordu. Niha) et herkes bir e 
IÖ>ledikten sonra: 

- GarUyorum ki efendiler. dedi. 
Mraderimin sözlerini yanhş anlamış
sınız. O, tam bir anlaşmadan bahsetti 

Evet, fakat ldm için? 
Lig azaları hep bit' ağızdan ha. 

ğırdılar: 

- Kral için •.. 
- Doğru, kral için ..• Fakat Uçün. 

cü Hanri için değil!. Bı. yakınJac:ma 

Ya ha için degil ! .. Biz Üçüncü Hanri. 
yi ölüme mahkum etmedik mi?.. O, 
artık kral degildir .•• 

Anlaşma için edilen yemin Lig a. 
zalarının, >ani sizin seçeceğiniz kral 
içindir ... Ben de bu ~emine sadıkım ve 
bu yemin tutulacaktır ... 

XX\ 

l\JEKTl P 

Gizin ~damJarr, kilisede edilen re
mini i itikleri zaman bütün ümitleri. 
nin mahvolduğunu sanmışlarsa da. 
sonradan Kardinal dö Gizin izahati 
ile tekrar e ki ümitlt'ri canlanmıstı. 
Yapılan 'emin kararlastırılan şeyle
ri bozmuyor hil 1kis teyit t>divordu. 

\ksam kr.ıl tarrından 'er:Jcn re<.ı. 
mi k<ıhulde hulunan Giz taraftarları. 
mn • iizü gtilü,or ,.e ara sıra krala 
"la\ lı gözll'r)(' h"'knorlardı. 

K al her zamankınin aksine ola. 
ı ık lti)ük bir ı tahla )emk yi)or 'e 
k t'i )l'n etraf ndakilne dikkat etmı. 
'01 u. Fakat ımdi ha ka gözler kral 
he ahı a ' 1h .-ti tekt>r teker tetkik 
cdh orlardı r.un la r Rujiyeri :te kra. 
lice idi. 

fhti):aı m · eccım ufak bir od:ı. 
dan lona ılmı~ olan bir delik va. 

tru i le G. in adaml:ırını tetkik <'di
'Or U 

Kraliç l i bir zaman bu gt>ceki 
k:tdnr ıkıtmamı tr. Havayr bir fe1A. 
ket bulutunun kapladığını Gl:ı taraf· 
tarlarının yüzünden anlıyordu. 

• 
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1'rala gelince, o bu anlaşmadan, 
Parise döneceği için memnun göriinfl. 
yordu. Aynı sofrada l\farepl dö BL 
ron, Viyeklye, Dom on, dü Guast, K ri
yon ve ilç Lorenli ile birkaç Lig men. 
sabo bulunuyordu. 

Davetliler, d08tça ve karmakarı. 
tık oturmuşlardı. Eier yük.~ek bir 
sandalyaya oturmuş olmasaydı Kra: 
bile güç görünecekti. 

Diler asilzadeler kral yemek ) U· 

ken ayakta dunnağa mecburdular 
Fakat bunlar diğerleri gibi karmaka. 
nt k değil, kral ve Giz taraftarları 

ayrı ayrı duruyorlardı. 

Dezefrena, Kalaber, Mont.seri, Sen 
Malin ve kırk beşlerden bir kfbmı bir 
araya toplanmışlar, Bri8sak, Menevil. 
Biissl Löklek. Buvadöfinln bulundu 
ğu tarata dişlerini gıcırdatarak ba. 
kıyorlardı. Moröver de burada idi. 
Fakat onun yüzünden bir şey anlaşıl~ 
mıyordu. 

Kral gülerek şunları söylüyordu: 
- Giderken, bir top altınlı çuha 

hediyt! cdtceğim, Notrdam dö Şatr 
namına )'emin ederim ki, Haari d' 
Bea rn bizi bu halde görecek olsa hır
ınndan çatbyacaktır. Onun hall gözti. 
mün önüne geldikçe kendimi tutamı· 
yorum ... 

Kral kahkaha ile ıütüyor •c aynt 
zamanda sözlerine devam ediyordu: 

- Onun her zamanki rfbi lroea 
bir Vantr Sengri ktftirtl sa•urduta 
na şimdiden işitir gibi oluyorum. 

O'çünefi Hanri, Navar kralının şl. 
veslni takllt ederek: Vantr Sen gri, 
dedi. Herkes kahkahadan kınlıyordu. 

Kardinal dö Giz: 
- Zatı phaneleri, acaba kendi

sinin şimcli ne ile megul oldaian bL 

Jlyorlar mı diye sordu. 
- Hayır! Siz blli1or •aaunuı. 

Dük? 
HAIA gtilmelde olan Giz: 
- Hayır ha9metpeuhl Fakat hl· 

raderim Kardina1 size bu hususta ma. 
lamat verebilir! 

Kardinal kendisine dinen krala: 
- Str, fimdl o Roşelden toplan. 

mış olan protestanların umumi meelf. 
sine reislik ediyor. 

- Tıbkı bizimki gibi, yalnız pro. 
testan etajeaerQl!lu olacak. 

Etraftan 'ülmelen tak41tr mınlb· 
ları kesildikten sonra kral: 

- Artık onlardan korkumuz yokl 
dedi. lstedlftni toplıumı. izeriae yL 
riiyecetia. Allabın inayeti •e (Giıe 
baka•ak) dOlltumazun yardnal1le on
ları parçalıyacatız. 

- sır, timdi e llofelde toplan 
Hf ere hazırlanalım. 

- Parise döner dö•me11. R0tel 
proteatanlan• elinde olduk~ bizim 
için rahat yoktur. 

Etajtnerodan bafka her pyda 
bahsedilen bu zlpfet kralın n dant.o 
lilerin i(tiklerl birer batdak prapla 
sona erdi. Yemekten sonra b&)'lk sa. 
lona ıeçilerf'k oyun oynandL Kraba 
yatma zamaaı ıelfnce tlç kardet ve4a 
için krala yaklqtıJar. 

Dik dö Glz elini mknaak içia .. 
jlllrken kral: 

- Kacaklaşahm reteatm, arbk 
denn! dedi. 

DUk sarararak krala sarıldı. O. 
çilnctl Hanri hunu m6teakip odunaa 
çekildi. Davetliler yavaş yan, dafıl
drlar. 

Katertn dö Medlçl lhtlyarhtrna 
Ye kuvvetaizllfine rafmen herkes trL 
dinciye kadar oradan a1nl .... ıflr. 
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Js?4NBUL: 

~:~o ça.y .-ti, dans muıikial, 19,30 
~ra maaal, Mesut Cemil tarafın -
~ 20 TUrk musiki heyeti, 20,30 Mü
lolo tnin i~tirakile Türk musikisi, 21 
'. •Pllklar, 21,30 stüdyo orkeıtra
~2,30 ajanı haberleri, 

ANA: 
~,so gramofon, 18,50 Sanıkrit mu . 
fıtri 19.20 konupna, 19,50 saat, ha • 
~er, hava raporu, spor, 20,15 gramo-
22,' 21,25 musikili ve eğlenceli parça, 
'l is filmlere dair, 23,0S haberler, ha-

taporu, 23,15 melodiler, 24,05 ko · 
~· 24,20 melodilerin devamı, 24,50 
lı:- s havası, 
1:.1\llN: 

t\,l9,os spor, 19,20 eğlenceli bir numa
lo 2.~.05 şarkılar ve dans havalan, 20, 
~unün akisleri, 21,05 haberler, 21,15 
'- telif operetlerden parçalar, 23,05 
.;:- raporu, havadis, spor, 23,35 l.ayp 
ıı.._ en naklen eğlenceli yayının, 1,05 
~havalan, 
DAPEŞTE: 

. 17,20 masallar, 18,0S piyano konse
~ röportaj 19,15 çingene orkestrası, 
0
9•SS konuşma, 20,25 şan konseri, 21, 

~~l:;~~~=i3~:~ı:rı:~;!:;~ 2:~! 
~&.ikisi, 1,05 son haberler , 
'"\Jl<REŞ: 

19,0s askeri bando, konferanı, 20,25 
t;1ofonla İngiliz musikisi, havadis, 
Q ferans, 21,25 konser, 22,35 haberler, 

.so dans musikisi, 23,50 fransızca ve 
~nca haberler, 24 rumcnce haberler, 
•.os gramofon, 
PARIS (P. T. T.): 

HABER - '.Atişam poatası 11 

SON MODELLER ÜZERiNE 
Yorgan takımları, cihaz takımları,Bayan ve Baylara çamaıır takım· 
lan, gömlekleri, pijamaları, rop dötaır.brları sureti mahsusada yap· 
makta olduğundan muhterem halkın bir defa görmelerini rica ederim 

BINBM.ALAB Sipahi oııu Hasan Hüsnü Bur•• Pazarı 
Sultan Hamam 4 • 24 BeyoAlu latlklll caddçal 378 

TUlUl 
SARAY 

8UMP.:R"' 

m..ı>a 

"IK 

BEYOCLU 
ı Blldlnnemiıtfr. 

Şlrley AIJ 

ı Kadtıılardan bıktım. 

ı Kanundan,kaçılmaz 

ı Cürüm ve Ceza ve En 
çılgın gecesi 

ı Avlanan gönW ve Çöl 
arkad&§lan 

ı Blldlnnemi§Ur. 
ı Kohlkanlarm .onu 
ı T&rzan yamyamlar araam 

lstanbul Deniz Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Geminin cin•i Keıil tutan Tamirin nevi ilk teminat ihale 6Ünü ihale aaati 
1. No. Layter 3241.85 Güverte tamiri 243.14 

,, ,, 1456.50 Makine ,, 109.24 

3. No. La.yter 
,, ,, 

4698.35 352.38 

2589.89 
1283.00 

Güv~rte tamiri 
Makine ,, 

194.24 
96.23 

5/1. Tet/36 Pazartesi 10,30 

da {hepsi birden) 3872.89 290.47 5/ 1. Tet/ 936 Pazartesi 
ı Wonder Bar 11e Korıanlar -----------------------------------·------------

13,30 

dll§manı 4. No. Layter 1934.25 Güv~rte tamiri 145.07 
VUMURIVET ı Define adaaı ltUrkçe) ve 717.83 Makine ,, 53.82 

1kt yUzlU adam " " 
ASTOBYA a PergUnt ve Haydutlar 2652.08 198.89 5 / 1. Teş/936 Pazartesi 15,30 

yata!t Yukarıda yazılı üç Layterin güverte ve makine tamirleri ayrı ayrı açık eksiltnıeye konmut olup hizaların· 
l S TA N B U L da gösterilen gün ve saatte açık eksiltmesi Kasımpaıada Cami albn da Deniz Komutanhiı binasında 

ı Samaon ve Kalttorniya K 1 k S t l k . d 1 k B ' ' • ki • . kt makbu _. hayduUan omutan ı a ma ma omısyonur. a yapı aca tır. u ıte gırııece e rın temınat me up veya z-
ı Sefiller (tUrkçe) ve )arı ve şartnamede ictenilen veıika larla birlikte yazılı gün ve ıaatte komisyonda bulunmalan ve tart· 

Gece bübülü nameyi Komutanlık levazım müdürlüğünden parasız alabilecekleri ilan olunur. (1394) 
ALEMDAR a Karyoka, Böyle br kız 

Çocuk Esirgeme 
Merkezin den : 

Kurumu Genel 
A7.AK 

Oynatılır mı 
a Blld!rmeml§tlr. 

KEMALBEl' ı Bomla acvdalan ve Kor 
ııanlar de!lneat 

KADIKOY 
ı Blldlrmemiftlr. 

OSKUDAR 

lstanbol Harlct As
keri kıtaatı ilanlıin 

. • . > 

BALE ı GOJem (Dell Kral) 

Her birine biçilen ederi 750 
kuruş olan 18000 ila 23000 
tane Battaniye kapalı zarfla alı-

Ankara.da Çocuk Sarayı caddesinde yaptmlacak aparhman, 
sinema, kapalı havuz ve garaj binaları inıaatı kapalı zarf usuliyle ek· 
siltmeye konmuştur. 

KARAGOMROK 

Mtı.tl 

•. -' Kanun kuvveti, Fatih 
düğüne gidiyor ve Har 
biye mektebinin 100 ci 
scnei devriyesi (Türk-
çe sözlU) Varyete 

BALAT 
ÖIUmden korkmayan a. 
dam ve Roma çılgmlıklan 

BAKIR KOY 
MtLKIYADt 

nacaktır. Şartnamesini 865 kuruıa 
almak ve örneklerini görmek iati-

Keıif bedeli 204550 liradır. İhale 1 Birinciteşrin 936 perıenbe 
günü saat 15 de Çocuk Esirgeme kurumu genel merkezinde yapıla
caktır. 

Eksiltme şartnamesi, mukavelename, fenni şartname, kalorifer 
sıhhi tesisat ve elktrik şartnamesi ile proje ve ke~if cetvelini ihtiva e

den münakasa dosyaları 30 ar lira muk!lhilinde Çocuk Esirgeme ku
rumu muhasebesinden verilmektedir. ( 1411) 

. ıs,os gramofon, 18,20 viyolonael ve 
~':tano konseri, tar kılar, 19~3 5 havadis, 
~ttıofon, konuşma, 21,35 radyo fanta- T 1 y AT R o LA B 
~ili, 22,0S ağızdan üfleme aletler orkest ------

: Şendul 

yenlerin her gün öğleden sonra 
komisyonn gelmeleri. Eksiltmesi
ne gireceklerin kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgele
ri ilk teminatı olan 1875 liralık 

makbuz veya mektubu teklif mek
tuplarını ihale günü olan 6 - 1 O 
- 936 salı günü saat 1 1 den en 
az bir saat evvel Ankarada M. M. 
Vekaleti Plın alma komisyonuna 
vermeleri. (308) (1379) 

D e u i z L c v a z · ı m 
Komisyonu 

Satınalıiıa 
ilanları 

~. ~;.ss havadis, 23,SO dans musikisi 
•••• =:::=:=111:ıııı::ua:ıı ı ... 

Dram X:iams "" 

il 
Ti.PEBAŞI TIY ATROSUNDA "li 
l. Birinciteşrin Pcrıembe akıamı ! 

saat 20 de :: 
MAKBET 

\'azan: W. Shakcspcare. Türkçesi : 
H M. Şükrü Erdem 
~. Fl1ANSIZ TJYATROSUNDA 
H Operet Kısmı 
!! D U D A. K L A R 1 N 
'• ~ 
~ ıazan: Yves Mirande. Müzik: Mau· 

1; tice Yvain. Türksesi: Ekrem Retit• 1 
j1 Çocuk Kısmı 
•: FATMA C 1 K 
~ \'azan :Afif Obay. Müzik :Fehmi Ege 
~lltillllllllllll hllllAI ı•lllllllii 

t'AKSlM BAHÇESİNDE 

kapalı kısmında 

HALK OPERETt 

Cumartesi akpmr 
HALİME 

Büyük Ş.'lrk opereti 

KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasarıun 

Her glln 16,30 dan 20 ye kadar 
Lllelide Tayyare apartımanlann

da daire 2 numara 3 de hastaları-

nı kabul eder. Cumartesi günleri 14 
den 20 ye kadar muayene parasız
dır. 

TLJQ.KiVE 

llRA~T 
BANKA51 

~ 

-DARA 
BiRiKTiREN 
RAl-tAT~bO~Q 

SATILIK .KAGiR HANE 
Kurtu"lu§ta Sinemköyünde Kuyulubağ 
sokağında 241 numaralı hane Bayan Ne 
sibe 4 kat 7 oda l mutfak 2 hal~ satı
lıktır. 

Fatihte 
Acele satılık arsa 
F'atihte IUztaşırıda Sofular cadde 

sinde Uç tarafı muntrum.m cadde, 6en1 

ze nazır, tramvaya ve çarşıya pek ya 

kın, dvarı kamilen mamur, 702 met 
re murabbaı, kısmı azamı mülk müs 
tatilUşşekil ve altı parçaya mufrez arsa 
acele satılıktır. Taliblerinirı saat on. 
dan bire kadar HABER gazetesindE' 
Bay Fethiye mUracaatları. 

Kalamışta 

Müzayede ile 
satış 

Bu pazar günü; Kalamrşta, Kala
mış caddesinde 7 nul!larah köşkte, 
müzayede ile bir satış yapılacaktır. 
Bu köşkün satılık olduğuna dair ev. 
\"eke gazetemizle reklfımlar yapılmış. 
tı; bina satıldı, şimdi de içindeki bü. 
tün cş)a müzayedeye konacaktır. Pa
zar günkü müza;>edede bulunursanız, 
bir ev içiı: )azım olan bütün eşyanın 
satıldığını seyredecek, belki de uygun 
fiyatla bazı noksanlarınızı tarnamh
yacaksınız. Gününüz boşa gitmiyecek, 
aynı 1.amanda Kalamış taraflarında 
bir de gezme yapmış olacaks:nız. 

Müzayede sabahleyin ondan iti
baren yapılacaktır. 

Bir muha~.lp iş arıyor 
~luzaaf usul uzerc deftı•r tutmnğ.ı 

muktedir bir muhasip, çok müsait bir 
ücretle iş aramaktadır. 

ADRES: Küçük pazar camF ka:
Şısında Şark fotoğrafhanesi Yasıtasi

lc S. B. 

Diş ağız hastalıkları hekimi 

NESIP DOLUNAY 
Taksim tramvay durağı kar§ıf:m

da Zigana Ap. No. 2 

, . , 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez aabnalma komisyonun
dan: 

1 -Tahmin edilen betleli 977050 lira olan gömme ve betonarme 
mazot tankları kapalı zarfla münakuayR konmuttur. 

2 - Münakasa 4 lkinciteşrin 936 ç.arşanba günü saat 14 de An
karada Milli Müdafaa. Vekaleti binasındaki komisyonumuzca yapıla

• caktır. 

3 - Bu eksiltmeye ait vesaik ıunlardır: 
1 - Eksiltme ıarlnameai. 
2 - Resimler. 

3 - Umumi ve fenni şartname. 
Bu vesaiki istiyenler ~9 Ura mukabilinde her (Ün komisyondan 

alabii.1rler. 

4 - Münakasaya iştirak edecek taliplerin: 

A - 42832 liralık teminat mektupları. 

B - Şimdiye kadar asgıui 300,000 liralık betonarme veya tank 
işini ve makine itini muvaffakiyetle yaptığı hakkında Nafia Yeki· 
letinden tasdikli bir vesika ibraz etmesi. 

C - Asgari 300.000 liralık mali iktidan bulunduiu hakkında 
Milli Bankalarca verilmiş bir mali vetika ibraz etmesi. 

D - Bizzat diplomalı mühendiı v"!ya mimar olması veya bun
larla müştereken teklif yapıp mukaveleyi birlikte imza etmeleri. 

E - Aynı zamanda bizzat makine tesisatı yapmaia ehil olduiu· 
na dair Nafia Vekaletince musaddak bir vesika ibraz etmesi veya
hut her nev'i makine tesisatını yapmağa muktedir bir makine mühen
disi ile mesai birliği yapması ve bununla keza müıtereken mukav• 
leyi imza etmesi. 

F - 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı v• 
saiki ibraz etmesi mecburidir. 

5 - Münakasaya ittirak edecek ecnebi firmaların da 4 üncü 
maddede yazılı vesaiki ibraz etmeleri mecburidir. 

6 - Münakasaya ittirak edecekltırin zarflarını 4 lkincitetrin 
936 çarşanba günü azami saat 13 e kadar komisyona vermit bulun
maları lazımdır. Bu saatten sonra verilen zarflar kabul edilmiyeceti 
gibi zarfların posta ile gönderilmesinden mütevellit olarak postada 
vuku bulan teehhür de nazarı itibare alınmıyacaktır. (1357) 

Tahmin edilen bedeli 9360 lira olan 12000 kilo Bronz tel 6 Bi
rincite!rin 936 tarihine rastlıyan sah günü saat 14 de kapalı zarf u
suliyle almacaktrı. 

Muvakkat teminatı 702 lira olup ıartnamesi her gün komisyon
dan· parası~ verilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi haYi 
kapalı zarfı belli gün ve aaatt~n bir saat evveline kadar Kurmoua· 
da bulunan komisyo:.: batkanlığına vermeleri. (1358) 
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Miki Afrikada 
haydutlar peşirid e 

• • • 
iSTiKLAL LiSESi 

DiR EKTORLCJGO NDEN : 
ANKARA ELiŞLERi SERGiSiNDE olunmakt&.dır. 

1 

1 - İlk, Orta ve Lise kısımları için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına devam 
2 - Kayıd için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 

10.000 Lira Mükafat 
............................ lllİlll ... 

DAGITILACAKTJR 
il :~ -Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine az miktarda yeni 

cağından okula girmek istiyenkrin biran evvel müracaatları tavsiye olunur. 
4 - lstiyenlere kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir . 

ı)ehzadcbaşr, Polis karakolu arkasn.da, Telefon: 22534 

talebe alına· 

-·••••• • Saraçhanebafı Horhor caddesi 

Evlerinde Çalışan Bayanlar lvAT •I HA YR!YE L SESi 
Bu fırsattan istifade ediniz! 

1 OUndU~ 
Ana - ilk • Orta - Lise . Tam devre 

Okulumuz bu yıl ~ördüğü teveccüh ve rağbetten dolayı ilk sır.ıflardar. it iba rc.n yabancı dil tedrisauna yeni bi~ 
t'!§kitatla mühi:n bir istikamet verilmiştir. Kızlar kısmı ayn bir dairededir. Mektebin hususi otobüsleriyle nehar1 

Küçük san'atlar arasında bilhassa aile sanaymu teşvik 

için Ankarada 29 Birinciteşrin 1936 da açılacak sergide 
b:ıyanlnrımızın evlerinde vücude getirdikleri: 

talebe her gün evlerind~n aldırılır. İsli} enlere t arifname gönderilir. 
Kayıt için her gün saat 10 dan l6 ya kadar direktörlüğe müracaat edilmelidir. Telefon: 20530 

DANTEL • OYA • BRODORI EL TRıKOTAJI 

ELBiSE • ÇAMAŞIR • ŞAPKA ve liENZERI 

'Eserler teşhir olunacak ve seçilecek eserlere 2000- 1500-
1000 liralık mükafatlardan maada 6 tane 250 ve 40 tane 
de 100 liralık mükafat dağıtılacaktır. 

llcnıcn: 

Elişler i S erqisi BüroJuna müracaat edin iz! 

Türkofis - düncü Vakıf Han. l s tanbul 

~~ ..... Karaciğer - Barsak - Mide ~ ~~ 
Tedavisi için ~ 

ZLA iÇMELERi g 

Mevsi minden istifade ediniz 
- 15 Haziran-151 ir=ıci Teşrin 
~ içme trenlerinin vapurları köprüden 
·8 6 . 25-7.40-8.40-9.05-11-13.15-15.50 dlr. 
ggg-~88888888888888800.QQ~~~ 

Umum· 
Mektep 

kitaplarınızı 
Yorulmadan tekmil olarak İstanbul 
Ankara caddesi İnkılıp ki taphanesin 
elen alırsınız . 

Aç karnına bir kah\•e kaşığı alınctıktn 

Kabızllğı d e f eder 
Yemeklerden birer saat sonra alınırsa 

HAZIMSIZLICI, mide ekşilik ve yanma. 
lannı giderir. Ağ'!Zdakl tatsızlık ve ko. 
kuyu izale eder. HOROS markalı amba.' 
IAjına diklıat. Deposı,ı: Ma:ı:on ve Botton 
ceza deposu, Yenlpostane arkMı A§:lr Ef. 
Sok. No. 47. 

t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::c:::ı:.~~~~~~~~~':.~ 
r :: g Diş Hek imi ii 
fi Fe rit Ra,miz :: .. .. 
ii Tünel tstiklfll Cad. Rüştü paşa H .. __ , __________ _. ~i Apartıman Tel. 43413 ii 

Ki t t 1 ····-... ··· ··-·---········-............ ---..-.. up sa ın a ıyoruz ··········--···-····-·····················- ·-- · 
Eski ve yeni harflerle her nevi kitap SATILIK HANE 

lar ve okunmuş yeni harflerle lise kitap 3 kat yeni ve kagir 4 oda ve altında l 
lan iyi fiyatla satın alınır. İstanbul An· dükkan vardır. Kurtuluş çcşmemeyda· 
kara caddesi ıss No. nı 27 No. talip olanlar ayni haneye mü

i nkılap kltaphanesl 
racaat etsinler. Gayet ucuz fiyatla ve
rilecektir. 

cip Be~ 
Diş Macunu ADE M • • 

ı ı 

Sabah dokuzdan akşam 
saat beşe kadar mat, saf 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmıya ha
cet yo!:. tşte; havalandın!. 
mış yeni Tokalon pudrası
nın garanti muhassenatı 

bunlardır. Bu cazip hava. 
Iandırma usulü, Parisli bir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usu.I dairesinde havası top · 
landırılmış yegane hafif 
pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa daha saf ve daha ha. 
fiftir. Bu usul, Tokalon 
pudrasının istihzannda 
kullanılmaktadır. lşte bu
nun içindir ki, Tokalan 
pudrası, daha muntazam 
ve daha mükemmel bir 
tarzda yapışır cildi hemen 
hemen görünmez bir güzel 

lik tabakası ile kaplar ve 
yüze tabii bir giizellik ve
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şekliıj 

vermeden ka!m adi pud
ralardan tamamen başka 
bir tesir yapar. Bu ~eni 
Tokalon pudrası yüze ya
pışık kaldıgı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık ne parlak bu. 
run, ne yağlı cilt görünmi
yecck, belki rüzgar, yağ

murun \ .• terlemnin icrayı 
tesir edemiyeceği mat s~f 
ve sevimli bir ten görüne· 
ccktir. 

KTiDAR 
Yüksek ailelerin ve hillıar;;s,, 

gençlerin lezzet 1.·e kol:u~unll cp 

ve B E L G E? V Ş E K L i G i N E KAR 

• 
ŞI 

~·"' seve kullandrğ1 ycgfıne .Jiş ma 

cunı:dur. Dişleri beyazlatıı nıik 
' 

ropları iz:tle eder. Türk malıdu 
Her yerrle h .ılunuı. · 

Fiatı 15 kun..ıtur. 

.HORMOB ı 
Tıabletle rl Her eczanede araym12 


