
-Sebze halin~cre 10 memura 
daha işten el çektirildi 

- Yazısı 4 üncü sayfada -

S Kurut • Telefon: 23872 24 Ev L DL 1936 Perşembe 

Yeni komşu devletin temeli .;Oriik 
.............................. ~imi!--................ .. 

olmamalıdır I 

Suriye vatanının saadeti 

Türklerin 
felaketi 
üzerine 

kurular11az ! 
Ağır vergiler ve fena idare 
altında ezilen Antakye ve 

Sene: 5 - Sayı: 1686 

lskenderunlular muhtari• •Genç Harbiyeliler Taksim Caddesinden geçerU:rken 

.. yetıerine kavuşmahdır! Harbıye lstanbul-
QQ TDrk memleketi, tabJlyet seneleri içinde 
terllemlş ve perişan olmuştur! Tabilyetten dan bu g u• • n ayrı I d 1 Yeni kurtulan Suriyelilerin tabii olarak 

ikinci bir tecrllbeye terkedllemez ... . 
Suriye murahhas heyeti reisi Haşim ül Etasi'nin dünkü nUsbamızda ilk 'defa ş ı d • • t kb l 

~lar~k intişar edip bug?n ~e _diğer refikie~izde ~ek.rarlan:m. ~özleri, dost an ı or umuzun mus a e 
lırıye hesabına ve Surıyelilenn memlekctımız, şefırnız ve mkilabmnz haklan-

~ fikirlerini bir kere daha anmağa vesile olması dolayısile ne derece memnu- b ı b • d ı k 
~~enıizi mucip olduysa, bir .ba~an da efkin um~~yemizi müt~~ et- su ay arı a ı eye Pe en 
~ ve heyecanlandrnruştır. Nıtekim, bunun tezahfirlennı bu sabahki refikle- Y 
l'itnizde görüyoruz. Evvelce de söylediğimiz gıöi: Tabüyetten kurtulan Surl- k d ı 
>'tliıer, nasıl olur da diğer bir milleti, kurtuluşlannm hemen alca.binde tabiiyet oy u ar 
'1tnıa almak isterler?. Bilhassa asırlarca hür ve hlkim yapımı bir Türk mil- . 
1
etini?.... · ı (Devanu2ndt1e> Harblyelller namına söylenen veda nutkundan: 
Mil!et:ıer Cemiyeti umumi heyetinde " GUzel lstanbul ! 
~q iiM A nı~f- ft!l),7~nın Yilz yıldır biz Har-

".T bl~ Cilt 'ÇOCU"kluı·ınn 

tek ifini reddetti ana oldun. Ayrılırken 
ı~ . seni kalbimizde be-

a beşı stan ı n, Cenevre çtimalannda raber gUtilrüyoruz! 
murahhas bulundurabileceğine " 

Ankaraya nakledilen Harbiye M.ek-

IVl u haf jf rey k:;;e~İ~
1

:Arnavutluk, ~E:::·:u::ı:~:b::: ~ 
Macaristan, Avusturya ve yin sekiz buçukta mektebin büyük 

bahç<'.~nde toplandılar. Alay Kuman-

E k u a to• • r'd u·· r danı Salih Harbiyelileri tefti3 ettikten 
sonra dokuzda alay mektepten çıktı. 

ile; güM koil!.-r asilrırin l~t·; 1.::Cumıına uğrıyacağı an~Zan Madritten 
!?._ir manzara 

!Vladrid susuzluk 
tehlikesini atlattı 

'1ükumetçiler, su hazinelerini 
asilerin elinden almağa 

muvaffak oldular 
-~~\' 
,-;ı~;r.-:~· l~ 

Önde Harbiye mızıkası, arkada 
Harbiye alay sancağı ve Harbiyeliler 
tarafından hazırlanan büyük çelenk 
geliyor, bunları Harbiyeliler takip e
diyordu. 

Harbiyeliler mektebin büyük kapı
sı önünden geçerlerken burada yer a
lan Mektep Komutanı Albay Mehmet 
Ağustosu scliimladılar ve doğruca Harbiye Komutanı lstanbula veda llarbiyclilcr abideye çelenk 
Taksim meydanına gittiler. İstanbul aatırlannı ya..--ıyor koyduktan sonra 
Kumandanı General Halis ile General/ 

İbrahim abidenin önünde Harbiyelile- ŞDşGi1ane~ekn tıramvaiy B<a~aso 
ri karşıladılar, Harbiyeliler abidenin 

etrafında yer aldıktan sonra mızıka ş• k tt 85000 ı• 
istiklül marşını çaldı. Bütün Harbi- 1 r e en ıra 

(Devamı. 4 üncüde) 

Galatada 
cinayet 

Bir mermerci ağır 
yaralandı 

Bu sabah saat 6,30 da Galatada 
bir cinayet olmuştur. 

Vaka etrafında yaptrğnmz tahkikata 
göry Mumhane caddesinde 10 numara
lı dükkanda Mermercilik yapan Ko
ço, dükld.ru açtıktan biraz sonra kar-

- - 'i 
§ISmda gene mermercilik yapan Yu;uru 
buluıu§ ve kımıldamasına meydan kal
madan Yusu!\..' elindeki bıçakla vücudu
nun altI yerinden ağır surette yarala
mıştır. z 

Suçlu biçağiyle beraber yakalan
InI§ ve Koço da ümitsiz bir halde hasta
hanyye kaldırılmıştır. 

Cinayetin dündenberi yapılan bir 
kavganın neticesinde vukua geldiği anla
~dır, 

. 

tazminat isteniyor 
Muhakemeye bu sabah devam edildi 

Bir seneye yakın bir zaman evvel 
Şişhanede vukubulan feci tramvay 
kazası . mesullerinin muhakemesine 
bu sabah saat on birde devam edil
miştir. 

Havanın muhalefetinden dola), 
lntboluda kalmış olan maznun vat
man Fareddinin, mahkemenin taliki 
için çektiği telgraf okunduktan son
ra muhakemenin 22 ilk teşrin saat 15 
bırakılmasına karar verilmiştir, 
Davacılardan Kadriye ve Üniversi

te talebes inden Abdullahın vekili olan 
avukat Adnan Cemil, kaza esnasında 

yaralanmış olan Ha.sibcnin de müvek
kili sıfatile bir is tida "Veı·nek Hasibe 

için mcs ulii bilmal sıfatile tramvay 
şirketinden 5000 lira tazminat istedi. 

B:ıı tazminatla beraber tramva~ şir-

keinden isenen azminatrn miktarı 

85000 lirayı bulmuştur. Bunun 6::>000 1 

Kadriye ve 15000 nide Abdullah tara
fından istenmektedir. 

Pencereden 
düşerek 

On beş yaşında bir 
kızcağız yaralandı 

Dün gene bir kızcağız cam silerken 
düşmüş ve ağır surette yaralanmıştır. 

Kumkapıda Hücre sokağında ı ı nu
maralı evde oturan Ali kizI 15 yaşında 

Feride cam sil~.ken ay'ğI kayarak düş

müş ve yaralanını.9ur. Feride hastaha
neY.e kaldınlınıştrr. 
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Suriyenin müstakbel saadet
hanesi ezilmiş Türk 

topraklarına dayanamaz 1 
( O<lf tarolı I incide) 

Vui}'ft ıudur: La.zikiyyeden Hale be oradan da Tilrk hududuna doğru bir 
hat çizeniniz, Antakye ile lskenderunu içine alan ve garp tarafını Akdeniz, 
timal tarafını da Türk hududu te§kil eden arazi içinde 300 - 350 bin kadar 
iıısan yapmaktadır ki 280 bini TUrktür. TUrk nüfusu bilhassa Antakyede k.e
sifdir. Bu ıehrin dili yalnız Türkçedir. Hatt! Arap ekalliyeti bile hep TGrkçe 
bilir. Bunlar deri, buğday, arpa, yün, zeytin ve zeytin yağı istihsal ederek 
ya~dırlar. 

Eğer Tilrk Cumhuriyetinin Dörtyola &arfettiği himmet derecesinde himmet 
buraya da sarfedilseydi §Üphesiz buralarda pek mUkemmel portakal, limon 
cinsi inkipf edecekti. Lakin Tilrkiyedcn senelerce ayrılık esnasında buralarda 

hiç bir yenilik, Değişiklik yapılmamı§, her şey olduğu gibi kalmakla, hattl te
denni otmekle beraber, ağır vergi şeki:leri konulmuş, Türk köylüsünün top
rağı elinden adeta zorla alınma siyaseti tatbik edilmiştir. Buna dair tafsilau 

ravadis kısmnruzda okuyacaksınız. Şüphesiz ki, bu millettaşlarımız, Fransız 

tabüyetinden asla mesut olamamışlardır. Onlan yeni teşekkül edecek idarenin 
tabiiyet tecrübesine bırakarak büsbütün perişan etmeğe hiç bir vicdan kail ola-

maz. Osmanlı devletinin mutasarrıflıklarmı yapmı§ ve yeni Suriye devletinin 
de rcisicumhurluk mevküne namzet olanHaşimül Etasi: 

"- Antakya ve İskenderun için değişen bir vaziyet yoktur. Evvelce orada 
Fransız ımındası vardı. Şimdi ise bunur. yerine Suriye mandası kaim oluyor .. 

'.Antakya ve İskenderun Fransız mandası zamanındaki haklarına malik olacak
tır.,, Diyor. 

TcessilrümüzU mucip olan cümleler bunlardır. 

Suriyeliler, daha işe başlar başlamaz, ilk adımda yalnıt bir adım atmama
lıdırlar. Bir binaıun temeli yanlış atılmamalıdır. Bir Arap saadethanesi, ezil
mit Ti.irk arazisine dayanamaz! Türkiye bütün komşularile iyi münasebeti, an· 
cak hak tanımak ve hakkını tanıtmaklatemin etmiştir. ' İskenderun ve Antak

yalı Türklerin müstemleke halkı muamelesi görmemek, kendi mukadderatlarına 
bakim olmak, yerden göğe haklarıdır 1 Onlara tam mana sile muhtariyet ver· 
mekten başka aktllıca, keztirme ve salim bir yol yoktur. Dost Suriyeliler 

bunu ne kadar çabuk anlarlarsa ak:ibet iki taraf için de o derece hayırlı olacak
}ır. Tabiiyet ac:.ısmı çekmi§ kom§ularınuzın 280 bin Tiirke karşı hakginas ola

cakları ve böylelikle, zaten kendilerile dost olan Türk milletinin ve devletinin 
dostluğunu kazanacaklanru ve bizi kendilerine müstakbel ıulh desteği yapacak 
vaziyetleri hak edeceklerini ummaktan bir türlü geri kalamıyoruz. 

Hüseyin Fanık T ANUR 

ltalyanın muhtemel maceralarına 
karşı 

Akdeniz misakı 
yapılması fikri 
kuvvetleniyor 

Bir lnglllz gazetesine göre Türkiye böyle 
bir misaka ilk fırsatta girmek taraftarıdır 

Londrada çıkan Observer gazetesi 
Akdeniz meselesine dair mühim bir ma
kale neıretmi9tir. Topraklan için İtal
yanın muhtemel maceralara girmesinden 
endi1e eden Balkan ve ıarki Avrupa 
memleketlerinin bir Akdeniz anla§ma· 
sına doğru gittiklerini yazan gazete, 
Tilrkiye için §U mUtaleayı ili ve ediyor : 

"ingiltereye karıı sureti mahsusada 

dostluğu olan Türkiye, ilk fırsatta bir 
Akdeniz misakı akdine taraftardır. Hat
ta bazı aceleci unsurlar, bu misaka İtal
ya girmese de, iştirak etmek fikrinde· 
<lirler. Fakat Akdeniz misakının bütün 
alakadarları ihtka etmesi daha muvafık 
görülüyor ve misaka giren İtalyanın 

misak haricinde kalan İtalyadan daha 
az tehlikeli olacağına inanılıyor.,, 

Makalede bundan sonra 1ngilterenin 
Yugoslavya ve Yunanistanla dahi dost
luğunun muhtelif vesilelerle pek kuv
vetlenmiş olduğu zikredilmektedir. 
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Doğı·u mu, 
değil mi~ 



U EYLU{;-1938 

Hırletlyan ve mUslUman mUnazaaları. - Maruni pa· 
paaları"ın aaltanall;- 160 akrabasım lf• yerlettlren 
bir nazır. - Dosyaları yakan bir mUatefar 

llgQıılerde lstanbulda. bulunan Müslümanların şi.kiyetindeki sebep 
ve Suriye - Lübnan komşula- şudur: Kendi memleketlerinde yaban
rmı.ızm münevverlerinden olan cı gibi yaşamak.. Onlar, hükiımeti..ı 

, Belediyeci ve gaz.eteci dostu- bütçesini, vergilerle beslemektedirler .. 
bay Abdürrahman Nsouli ile ken- Mesela, mektepler için 25,000 Suriye li 

eketi ahvali hakkında. bir iki rası miktarında. bir ikramiye varnır 

kat yaptık. Suriye mevzuu bu ve nüfus nisbetine göre memleketin 
ktin siyasi değişiklikleri dolayı- yarısını yine müslümanlar teşkil edi

.. ün meselesi olduğu için, aşağı- yoruz; halbuki bu tahsisatın 2500 ü 
alfunat cidden faydalıdır. bize, 22.500 ü ise hristiyanlara veril-
Urra.hman Nsouli dedi ki: mektedir. Ne adil taksim, değil mi? 

• • * Ticaretimiz son zamanda berbat 
emleketim olan Suriye ve Büyük 

Lübnanm. Fransız mandası al
tında bulunduğu m.alllmdur. 

eınleket istiklili için mücadele 
or. Suriye 18 senedenberi uğraşs
\>e çok kan dökerek - Blum hüku-

oldu. Tüccarlar cemiyetinde azayım. 

Belki yüz kere bir gümrük ıslahatı ya
pıp tarif eyi değiştirmek istedik. Filis· 
tin gibi % 12 lik bir tarife olsun de
dik. Netice ber'akis oldu. Çünkü bütün 
mektepleri, kiliseleri, büyük otelleri 
gümrükten istisna ettiler. Tacirin ha
lini düşünün: Kime sa~m? 

Bir gün ticarethanen de otururken 
bir piskopos geldi. Sattığım iskemlele
ri göstererek: 

- Bunlardan bende 25 düzüne var. 
Satarım! - dedi. 

Ve benim maliyet fiyatım.dan yUz
de 65 noksanına verdi. Çünkü ben % 
65 gümrük veriyorum.. Kendisi güm
rüksüz! Bunlar artık din işlerini bı
rakmış, ticarete başlamış bulunuyor
lar .. Aynı zamanda., cenuptan kaçak
çılık almış yürümliştür! Bu da yeni 
bir ticaret ki nam.uslu tüccarı zarara 
sokuyor. Bizim halkın ise ekseriyetle 
ticaretle meşgul olduğunu unutmaya
lmı. 

Yukarki papas misalini dostlarntıdan 
_......_ .&. .a. ..,.........,,,.uu, CW...U.Grt..-Lt•.Ul. \,'..,J"UlCl "CA 

ki: 

- Daha beterjni ben hikaye ede
yim: Gümrük müdürümüz Merlinget
ye güzel bir kadın baş vurarak piyano 
sunun memlekete gümrüksüz olarak 
sokulmasını rica etmiş. O da kadından 
hoşlanan bir zat olduğu için: "Ah, ri
caruzı yapmak isterdim ama, kanu
na uydurmanın bir kolayını bulsa
nız!,, demiş. Ka.dm çare aram.ağa git
miş ve ertesi gün Evek denen yüksek 
papruılardan biri gelip, kiliselerde dua 
okumak üzere bir piyano getirttik! 
Bunun lütfen muamelesini yapm! -
demiş. Müdür, meseleyi çakıp ''Hangi 
kilisede?,, diye papası hayli terlettik
ten sonra, müsaadeyi vermiş. Fakat: 

"Bununla ibadet edilmeyip dansedi-
Ieceğini biliyorum!,, demiş. , 

• • • 1 

HABER - 'Akşam 'POSfası 

Fırat boyunda C:ı.ber kalesi önünde 
bulunan Süleyman Şah türbesi milli 
hudutlarımız haricinde kalmakla be
raber üzerinde - Lozan ahitnamesi
ne uygun olarak - Türk bayrağı dal
galan.makta ve bu toprak parçası 

Türk toprağı addedilmektedir. 
Son zamanlarda bu türbe harap biı 

hale geldiğinden hükUrrıetimiz çok 
güzel bir şekilde tamirine ve jandar
malarımız için bir de karakol binası 
yapılmasına karar vermiştir. Urfa 
nafıa müdürü aldığı emir üzerinr 
mahalline giderek keşif yapmıştır. Sı.: 

riye hükumeti bir cemile olarak bu 
toprak pare-asını genir-Ietmiştir. 

Yağmurların 
zararı 

lzmlrde pek laz1a 
olmadığı anlaşılıyor 

Bu aym ikinci haftasında Ege 
ha.vzasma. yağan yağmurların yaptığı 
zarar hakkında Türkofis tarafından 

yapılan tahkikata ait rapor bildiril
miştir. Bu rpora göre lzmir, Manisa 
vi.13.yetleri ve ha.valisinde yağan yağ
murların dinmesinden sonar yapılan 
tahkikat ve tetkikat neticesinde ge
rek sergide, gerek asmada ıslanan ü
zümlerin kunıduğu zaman baliğ ola
cağı miktar 9000 ton b!hmin edilmiş
tir. Yağmurlar en fazla Manisa, 
Turgutlu, Alaşehir bağlarını ve Sa
lihli bağlarını mütessir etmiştir. 

Türkofis bu yağmurların mahsul 
miktarı üzerinde tesir yapmadığını, 

ancak birkaç bin ton kuru üzümün. 
cinsi itibariyle bir iki derece Maılıva 
auşmesme sebebiyet verdiğini tesbit 
etmiştir. · 

Yağmurun başlıca tesiri Uzüm fiat
lannı beklenmiyen bir zamanda müs
tahsil lehine yükseltmek olmuştur. 

alo 
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GEÇEN SENE BUGUX NE OLDO f 
Itaıyanm 12 adaya 35 bombardnnan 

tayyaresi göndereceği haber veriliyor. 
Habeşlstana a.cıkcr sevldyatı devam et.. 

mektedir. 

Bir muhacir genç 
Ailesini arıyor· 

Romanya.dan muhacir olarak gelen 
ve Kırklarelinde iskan edildıkten son
ra şehrim.izde bazı işler yapan ve Bur
saya da geçen Recep isimli bir genç 
vaktiyle lstanbuldan çalındığını iddia 

ederek ana v'e babasını aramaktadır. 
Bu genç geçen cumartesi gnüü Ana
doluhisarına gitmiş Ye orasını tanır 

gibi olmuştur. 

Aru..doluhisarmda bundan 12 senı.: 

evvel Fuat isimli bir çocuk çalındığı 
için Recebin o çocuk olması ihtimalı 
ikL"i sürülmüş ve bazı kimseler genci 
Fuat paşanın oğlu Fahire benzetmiş
lerdir. Fakat Fuat paşanm refikas1 
ve kızları Recebi kaybolan Fahire 
benzetememekte, kendi çocuklarınd~ 

olması 13.zımge!en bir ameliyat izini 
de görememektedirler. 

Polis bu işi tahkik etmektedir. 

Seferoğlunun 
emlaki 

Adalar bina baş 
memuruna işten 

el çek tirildi 
Adalar bina ve arazi başmemuru 

Necmeddine görülen lüzum üzerine 
işten el çektirilmiştir. Belediye Teftiş 
Heyeti bu başmemur hakkında tahki
kat yapmaktadır. 

Seferoğlunnu karısı Vasilikiye ait 
emlake iki defa kıymet konularak 
vergi düşürüldüğü ve bu işe hususi 
bir emlak idaresinin tavassut ettiği 
anlaşılmaktadır. 

Bu emlak idaresinin memurların· 

dan Harington isminde birisi de tev
kif edilmiştir. 

Limanda vasıta 
azhğı var 

ihracatçılar mUşkUI 
vaziyete dUşllller 
İhracat mevsiminin başlamasından 

dolayı artan piyasa hareketlerini 
mevcut liman vesaiti .tarşıhyamamış, 
bir deniz nakil vasıtası buhranı doğ
muştur. 

Bunun üzerine ihracat tacirleri 
muhtelif alakadar makamlara liman 
idaresir:.dcn şikayet ctmi15lerdir. Li 
man idaresi de bizzat bu darlığı gör 

düğünden yeni el!! mavna ve üç rc
morkör ısmarlama ı{tad1r. Ayrıc.'.. Ji. 
mand::.1 · ı.i.t';~ hususi 1 :.l·il vas• -.ır 

rı da kiraknmıştrr. Iluna rağme! 
darlık i!f""',.,.., "L.....,,.•.+,.,rHr 
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TtYı ırl!< = ~lYl!S 
gn~nn nttn'irako 

Yunu.s Nadi, Montrö Konferaıısın

dan sonra Türk - Rus dostıuğl'm'n 
tavsadığını iddia edeıılere cevap ııe
riTken, Sovyctlerlc aram1zda gizli bir 
ittifak filan olmad1ğnmı böylelikle 
mey<lana çı1•tığını söylüyor. 

Montrö müzakerelerinde Türkiye 
ile Sovyetler Rusyası nrasmda gizli 
diplomasinin hiçbir iz ve eseri meYcut 
olmadığı görülmüştür. O zamana ka
dar bütün dünya Rusya ile Türkiye 
arasında kimbilir ne g'bi anlaşmalar 
vardır diye düşünürdü. Hayır. iki 
memleket arasında gizli muka ve!eler 
kabilinden hiçbir bağlantı yoktu Fa
kat buna mukabil o türlü muahede
lerden hiçbirinin ifade edemiyecet';i 
kadar kuvvetli, kayıtsız ve şartsız en 
samimi ve en büyük bir dostluk vardı. 
Her iki memleket ve millet tedafüi ve 
tecavüz! hiçbir ittifakın bu büyük 
dostluğun yerini tutmıyacağına kani~ 
di ve ihtimal ki öyle bir şeyin müzake 
resi bile onlara arada mevcut dost1 u
ğu şüpheye düşürecek bir hareket gi
bi görünürdü. Bugün bu vaziyette de
ğişmiş hic;bir nokta bile yoktur. 

(C;aı lf\1 ~ ll 0 D (C lYJ ifil~ lYJ ll 1 
Ulus gazetesinde "Jungle" yani 

''Balta görmemiş orman" dediğimiz 

büyük orman manasındaki kelime 
hakkında ı:öyle bir ya.ıt çrkmıştır. 

Rudyarcl Kipling'iıı Jungle book 
adındaki l .. tabırıı dili1ı1i::e çeııirip tef
rikaya 1ıaslıyacağımı;;, günlerde bir 
d-0stum.uz ''Jımg1e" ke1imcsiııi "Ufa 
orman" diye tercüme ctmemi::i tavsi-
1•e etmişti re bi;;; de notıımw:da Hin
distana m.ahsııs oum bıı Tı:climcyi, o 
memlekette sliylendiği gibi, Cengel 
§eklinde bıralmıayı neden tercih etti
ğimi::i aıılatmıştık. 

O giindenberi kr1im<'~'İ bir ingili:: 
sö:::ii sanarak nmJe J,rındra te!ıif f ır;u 
ile ''Oangl'' ya:::mad ü mı::ı ağızdan 
soranlara, a.<Jlı "Oengiil., olan bir 1.:eli
meyi "Cengel" şclçUndc yazdığımız 

•ri" rW bilg2mizt Jmıa:mın yazılara ra~
geliyoru:::. liclirneyi farsça sanara7c 
"giU, bülbül ı-e süııbiil., ile hafiye ol
sun diye "Cengiil" şeklinde okuyanlar 
bttlunduifıcnu biliriz. 

Fakat kelimenin a~lı Cangala n"'!ıa 

Cangeledir ı·e sansl:rftçcdir. Oradan 
hindceye, - tıpkı bi::im yazdığım1z 
gibi - Cerıqel diye geçmiştir. ls+-ııen
ler Cengcl'i gene Cenqill veya Cangl 
.~uretinde telô.f /uz edebilirler. 

Çank1rıda ~ık s•k 
zelzele oluyor 

Çankırı. 2:3 ( A. A.) - lki günd.:-n
beri şehrimiz ha valisinde fasıla ile 
müteaddit sarsıntılar duyulmuştur. 

Dün öğledenberi üç yeni sarsmh da
ha olmuQtur. 

Zarar yoktur. Sarsıntı, Ilgazda ~a· 
tılann kiremitlrrini uçurmuştur. 

Helediye uıerkez • 
tahsildarı ortada yok 

Belediye merkez tahsildarı Remzi 
bir hafta'ianberi crtadan kaybolr:ıuş
tur. Bunun üzerine belediye müfet
tişleri Remzin:n hesaplarım tc·+-kike 
başlamışlardır. Şimdiye kadar Rem
zinin ihtilfıı::• ,...;· ... , .,_·,..tir. 

Telgraf vasıtaları 
y<.anileştirecek 

:.:afia vekaleti bütün Türkiye po'"ta
ranelerini yeni telgraf vasıtalarile teç
hize karar vermiştir. Eski makineler 
kfımilen değiştirilecektir. 

Hareket halinde bulunan trenkrden 
de telgraf kabul edilecektir. 

.. 
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anya isyan 
Burgos, 24 - Asilerin umumi mer- cdllid!;'i hakkındaki haberi dUn akşam 

kezi ta.rafından verilen bir tebliğe yalanlamıştır. Valladolid radyosu, 
göre ibtillUcl kuvvetler iki güne ka- dört htlkfmıet tayyamienln yere düşü
dar M:adride bütfin cephelerden taar- rüldUğünü bildirmektedir. 
ruza bşlıyacaklardrr. Toledo Uzerinc Retsl cumhur tasllm 
yürilyü§ devam etmektedir, asiler bu olaca!,mrş ama 1 .. 
§Chrin 21 kilometre yakınına kadar Londra, 23 - Asiler elindeki Se-
gclmişlcrdir. vil radyosu tarafından verilen bir hn.-

Londrrı., 23 (A. A.) - Taymis gaze- bere göre, İspanya CUmhurrelsi Aza
tesinin Cebelüttarıktan haber aldığı- na. asilere teslim olmak istemekteyse 
na göre, Malagadaki hükfunetçiler, de, bu fikir b~ekil tarafından ~id· 
asilerin hava hilcuınlanna bir muka- detle reddedılnıektedir. 
bele olmak üzere, rehinelerden yüzden Asi tayyareler Malagayı yeniden 
fazlasını kurşuna dizmişlerdir. lspan- bombardnnıuı etmişlerdir. 
yol harp gemilerinin Melilla önlerin- HUI<Omet Maıdrltten çekildi mi ? 
de ve Centa cenubu şarkisinde kon- Londrn, 23 - M.ndrit, asiler tara· 
trolü büsbütün bıraktıkları anla§ılmış fmdmı yalnız sahile giden Alikonti 
tır. yolu müstesna tamamen çevrilmiştir. 

Asilerin dvamlı bombardımanları Toledo sukut ettiği takdirde bu yol 
karşısında hükumet torpitoları tayfa- da kesilmiş olacaktır. Bir habere gcire 
lan karakol vazifesini yapmaktan hükfunet daha şimdiden sahile nak-
imtina etmektedirler. lctmiştir. 

Madrtt susuzluk tehllkealnl Faslıları layana davet 
~tlııttı Par;s, 23 - Barselon radyosunda 

Madrit, 23 (A. A.) - Guadarrama- Şimaıt Afrika yerlilerinden biri Arap 
daki hükumet lnıvvctleri, Gaskon lisamyel mühim bir nutuk söylemiş
mmtakasmda hükumet hatlarını yar- tir. Bu hatip Cezair, Tunus ve Fnslıla
mağa tcııebbüs etmiş olan asi kuvvet- rı isyan eden İspanyol generallerine 
!erini mağlUp ebnişler ve Madridin knr§ı ayaklanmaya davet etmi§tir. 
su ihtiyacını kısruen tem.in etmekte Cenevrede 
olan Lozoya depolarını ele geçinniş-

lerdir. Bu muharebede 400 asi telef s iyas l 
olmuştur. 

Asiler, el bombalariyle hücum et- b • • , ~ { 
mtşıersc de nihayet hezimete uğratı1- zr Z (Q a I e 
mışlar ve mühim miktarda harp mal- KU ~u k l t ı· ı A e ve 
zemcsi bırakmışlardır. ~ ttı 

Hükumet kuvvetleri, 3 kilometre i- Balkon anlaşması 
lerlemişlerdir. 

Aslterln bir muvaffakJyetl nazırları toplandı 
Paris, 23 (A. A.) _ Asi General Yugoslavyanın Paris elçisi ve Millet-

Frankonun umumi karargahının ge- ler Cemiyeti nezdindeki murahhası 
ceyarrsı bildirdiğine göre, asi kuvvet- Puriçin Ccnevrede Balkan ve küçük 
!erin Talevera cephesindeki ilerleyiş- antand murahhasları şerefine dün ver· 
leri, Toledo yakmmda bulunan Tori- diği bir ziyafyt Balkan ve küçük an
onun zn.ptile neticelenmiştı.ir. HUM.- t~nd murahhaslanrun iştirakiyle ya
metçilerin zayiatının çok mühim oldu- pılnuş siyasi bir toplantı telakki edil
ğu ve asilerin birçok esir aldıkları mekte ve büyük bir ehemmiyet veril
söylenmektcdir. ektedir. Cenevre mahafilinde bu işe 

.\ndoluzya cephesinde, iki hüklımet büyük bir ehemmiyet atfedilmel;tedir. 
tayyaresinin a\'cı tayyareleri tarafın- Ziyafette Türkiye Hariciye Nazm 
dan dilşUrUldüğlf haber verilmektedir. doktor Tevfik Rilıtü Ara~ Çekoslovak-
Barselondakl Ualvan konsolo- ya Hariciye .Naz111 doktor Krolta, Ro-

sunun UstUnü aramıflar manya Hariciye Nazın M. Antonesko, 
Yunanistan Hariciye Nezareti milste

Roma, 23 (A. A.) - Barselondan 
şan M. Mavridis, Çekoslovakyanm PabiJdiriJdiğine göre, müseııaıı bir ko-

münist grupu İtalya konsolosunun o- ris elçisi M. Osuski, Çekoslovakya
nm Cemiyeti Akvam nezdindeki mu-tomobilini durdurarak, konsolosun 
rahhaaı doktor İzerski, Türkiye Dahiliderhal hüviyet vesikasını göstermesi-

ne rağmen ÜU?rini aramışlardır. Kon- ye Vekili Şükrü Kaya, Türkiyenin Ce-
sol S .. 11~ h k ·· 'stı . h 'miyeti Akvam nezdindeki murahhası o , muse a omuru erm are-
ketlcrini Katolonya hilkQmet makam- Necmeddin Sadık, Yunanistanın cemiye 

ti akvam nezdindeki murahhası M. Rozet ları nezdinde protesto etmiştir. 

Lo"TdradaM Fransız elçlslnln 
~· tekzibi 

Londra, 23 (A. A.) - Fransız Bü
yük Elçiliği, İspanyol mmtnka8ı bo

ti, Yunanistanın Paria elçisi M. Politis. 
Romanya Hariciye Müsteşan M. Padu
leski ile Balkan ve ~·üç(k Antant murah
has heyetlerine mensup birçok zevat bu

yunca uza.nan hududu müdafaa etmek ---------------
üzere 30 bin Senegalli askerin Kasa.- 1 n g İ 1 i Z 

lunmuşlardır. 

blanka yakınına sevkedilmi§ olduğu 

hakkında Dangerdcn gelen ve bir İn- donanma Si 
giliz gazetesi tarafından neşredilen 
haberin tamamiyle asılsız olduğunu 
söylemiştir. 

isyan Fransaya da mı sirayet 
E!dECSk? 

Paris, 23 (A. A.) - övr gazetesi, 
M:ekues garnizonundaki bazı Fransız 
zabitlerinin ihtilftlk§.rane harekatı 
hakkında bazı haberler neşretmekte~ 

dir. Bu hnberlere göre, bu zabitler, 
Eylfıl ortasında şimdiki Fransız reji
mi hakkında memnuniyetsizliklerini 
izhar etmişlerdir. Övr gazetesi bu ha
diseden, !spanya dahili harbinin 
Fransa mıntakasında bazı tesirler u
yandırmıya b::ı:;lv1ı~ net:cesini çıkar
maktadrr. Gazete, İspanyol askeri 
gruplan tarafından kazanılan her za. 
ferin bazı Fransız mahafilinde ümit
ler uyandırdığını ilve etmeh.1:edir. 

A'kazar zaptedllmlş 
Londra, 23 - Madrit hükfımetinin 

verdiği bi.r habere göre, hükumet kuv
vetleri Alkazarı tamruniyle zaptetmLs
lerdir. . 

Asller tekzip ediyor 
Hendaye, 23 (A. A.) - Asi Burgos 

yüksek kumandanlığının haber ver
diğine göre, General Franko kuvvet
leri, Toledonun 22 kilometre ötesinde 
bulunan Tovijosun zaptından sonra, 
ciddi bir mukavemetle karşılaşmaksı
zın Tolcdoya do~ yilrüyüşlerine de
vam etmektedirler. 

Bnrgos verici radyosu, Alkazarm 
berhava edilerek müdafilerin imha 

Akdenizde manevra .. 
ya çıkıyor 

Londra, 23 - Deniz Nezaretinden 
alman bir habere atfen verilen malu
mata göre lngiltere Akdeniz filosu ilk 
tcwin ba.~ında şarki Akdenizde bir 
manevra yapacaktır. Bu manevraya 
iştirak etmek üzere Guecn Elizabctt, 
RepuJse ve Gloniuz zırhhJan 30 "Ey
lfılde Mııltadan hareket edeceklerdir. 

Yeni tramvay 
arabaları 

DUn yapılan tecrübe 
muvafık net ce verdi 

Tramvay şirketinin şimdiJ...-i 28 kişi 
alan - hakikatte 70 kişi alır ya! - a
rabalara mukabil 52 kişilik olarak ge
çen sene yaptığı yeni muaddel arabalar 
virajlardan dönemediği için yeniden de
ğiştirilmiş ve dün bu arabaların tecrü
beleri yapılmıştır. TecrUbelcrde Vali 
Muhittin Ustündağ ve şehircilik müte
hassısı Prost da hazır bulunmuştur. 

Birinci ve ikinci mevki olarak iki 
kısma aynlmış olan ve kapıları otoma
tik bir şekilde kapanıp açıl,m bu araba
lann dünkü tecrübeleri eras itibarile 
muvafık görülmüştür. 

Bakalım tramvay ~irkc~i 52 kişilik 
bu yeni arabalara l:aç yolcu alacak? .. 
Her halde 100 kişiden az değili 

1 aı~amn te~ıi!- Japon 8skerleri ÇI 
ler1 rededlldı • • • 
Ce~evre, :3 - ~illetler ~miyeti arazı sıne girdıle 

umumı hcyetı buglinkil um.wni heyet 

toplantısında Habeşistarun Cenevrede J h • t• ıe 
murahhas bttlundurabileceğine karar aponyanın va ım ne ıce 
vermiştir. Bu mesele TOrkiye murah - d v k k 1 • C 
hası Tevfik Rüştü Arasın da bulunduğu oguraca arar ar ver mı., 
salahiyetleri tetkik komitesinde ~örüşül- f d k 
müştil. l3ugUnkU celsede komitenin 0 masın an orkuluyor 
"Habeşistan murahhas bulundurabilir,, 

Uzak Şarktan gelen haberler vazi- katillerden birini yakalamıştır. 
şeklinde olan raporu okunarak reye kon- yetin yeniden ciddJyet kespettiğlni ve lerl kaçınışla.rdır. Mahalleyi 
muş, rapor 4ııtuhalif ve 6 müatenkif yeni bir taamız hareketinin ba§lamı§ bir Japon deni.% ınütreu.t i§l8l 
reye karşı 39 reyle kabul edilmiştir. Bu olduğunu gösteriyor. tir. 
meaele için La Hey adalet rivaruna mü-

Dün gece gelen telgraflara göre TOkJOda lnflal racaat teklifi kabul edilmemiştir. 
Hankovda vahim neticeler doğuracak T~kyo, 23 (A. A.) _ s--~ Habeş murahhaslan bu suretle Mil- v 011B--
bir hadise olmuetur. Japon llıraı: kuv- hailesi tecavüzU hakkı_ .. _ ... Jetler Cemiyeti toplantısında Habeıista- llQ&&.& 

vetlerlne karşı galeyan halinde bulu· gazeteler tru-a.rmdan h··-·.J ru temsil edebilmek hakk:ını kazanmış u..uaı 
olmaktadırlar. nan Çinliler bir Japon müfrezesine n~redilmiştir. 

hücum ederek bir Japon neferini öl· Sıyasal mahfeller, hu ....... , Bu karara yalnız Macaristan, Ama- d" . ~~ 
tirmılşlerdir. Bunun Uz.erine karaya ten sonra, Japon hm,....·-etbılıl vutluk, Avusturya ve Ekuatör murah- im LU\.u.ıu 

müh miktarda asker çıkaran Jtı· nıUhJnı neticeler verebUA-'• haslan muhalefet etmif, Bulgaristan 1 ~ 
pon ar Çin arazisine girmişlerdir. · almrya mecbur olacağından '-Of ve Amerika murahhasları da müstenkif • 

kalmışlardır. sır hadrsa daha lar. Şankhayda bulunan JapoD 
Bu knrııT, siyasi mahafilde, Cemiye- Şanghay, 23 (A. A.) - Honklu ma- vetlerine kareı açıktan açıla bll' 

ti Akvam tarafından Habeşistanın ital· hal~:Si~de _Ç.ı.nliler bir Japon ustabaşı., rik mahiyetinde telakki edfleıı 1'0 
yaya ilhakının tanınmamı§ olduğunu ru oldürmti§lerdft. İki Jıı.pon bahriye- ni hadise umumi infiali mucip 

lisf yaralanmıştır. Japon devriyes1 t.adrr. 
rennen ilan mahiyetinde sayılmaktadır. -':::::::~=--------------------------~ 

Bu vaziyet karşısmda ttalyarun ba- H b • 1 t b 1 
dema Milletler ~mi yeti toplantısına ar ı ye s a n u 
iştirak etmiyecefi ve belki de cemiyet-

ten tamamen çekileceği, aynı zamanda d b e e 1 d 
J..okarno toplantısına da gelmiyeceği an u gu n ·~ y rı J 
zannedilmektedir. U 

Parlatekl Habsş elçlsl (BClf taralı 1 incide) 
ltalyaya dehalet etti yeliler Inal"§l mIZIJt:a. ile birlikte &ayle-

Paris, 23 <A.A.) - Paristeki Habet dikten sonra Harbiye ikinci smrf top. 
orta elçisi salı günü öğleden sonra !tal- çu bölüğünden Enver eu nutku söyle
ya büyük elçiliğine giderek İtalya bil- di: 
kQmetine dehaletini bildirmiştir. "Sevgili lstanbul! 

ltalya Kralı imparatorluk Seni Türkün ebedi malı yapan ta-
tacını ne zaman giyer rikten emir aldık... Senden ayrılıy<> 

ruz. O tarihten de çok eski ve o tarih
Bclgrad, 23 - İngiltere Kralının, ten de büyük olan ulusumun yeni ta. 

Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye - rilı.ine baş olan, kaynak olan Oümhu
ye yaptığı seyahatler ttalyaya karşı bir riyet Kcibcsine gidiyoruz. 
itimatsızlık sayıldığından Roınada uyan· Senden a'!JT'ılıyorıız ... Fakat ayrılan 
mı§ olan asabiyet hala devam etmekte· yalnız, Ta..J, toprak, et ve kandır. Biz 

dir. seniniz. Nasıl ki sen de bizim ve her 
Romadan gelen bazı haberlere göre, Türldlnsün. Senin ve bizim gözler~ 

İtalya Krah Viktor Emanoel, önümüz- mi::dc '!/a§lar var. Bu yaşlar hüzün 
deki mayısta Te İngiltere Kralının taç d.nlfU .,.. .• 11.1-1 •·-'·'-. rt-.:-,.ı·- " . 
gfydiği sırada ttabe§istanm mukaddes nin bağrında doğan Harbiyenin ya-
§ehri olan Aksum'a gider~k merasimle rattığı bir ebediyet mırımun, Ataffir
Habeı imparatoru ilin edilecektir. kün yanına gidiyonız. llerı tarih için 

Bu merasimde Musolininin de hazır nur cil:rnağa, fcyzalmağa, hız almağa 
bulunacağı sanılıyor. gidiyoruz ... 

ltatya ordusu için Güzel lstanbul! Yüz yıldır biz Har-
Roma, 23 - Bugünkil kabine toplan- biyeli çocuklanna ana oldun. AynZır

tısil)da, Baıvekil Musolini İtalyan or- ken seni kalbimizde bera~er götürü
dusunun hazrrlık ve techizatı hakkında yona. Sana da bir abide bırakıyoruz. 
verdiği malUmat arasında bu it için her Har parçası tarihin bir zaferi olan bir 
türlil fedakarhğm yapılacağını bilhassa granit abide .. o dbidc ki lstanlmla. ka-
tebarüz ettirmi§tir. nat açan i§te ~ tarih! bina: Harbi-

BUyUk devletler ltalyadan ye ... 
neden yUz çevirdi 'er? 

Paris, 24 - Gazeteler Milletler Ce
miyetinin 4 temmuz içtimaında Habeş 
imparatorunu bir tarafa brrakmasmdan 
sonra bu ani değişikliğin sebeplerini a
raştırmakta ve bunun başlıca sebebinin 
İtalyanın son aylarda yaptığı tahrikat 
olduğunu ilave etmektedirler. 

ltalyanm Almanya ile yaptığı anlat
manın bir çok devletleri korkuttuğunu, 
ltalyada Sovyct - -FransıZ' paktına 

karşı çok §iddetli bir aleyhtarlık görül
mekte olduğunu yazmaktadırlar. 

Bu meyanda gaı:eteler, İtalyanın 
yalnrz Akdeniz havrasında değil, Orta 
A vrupada da bir takım isteklerde bu
lunduğunu, bu sebeple 1talyaya milsa
it olan büyilk devletlerin fikirlerini de
ğiştirdiğini ilave etmektedirler. 

Gazeteler demektedirler ki: 
"- Beklenmiyen bir hadise olmazsa 

Habeş imparatorluğunun hukukan da
vayı kazandığım ve İtalyanın Milletler 
cemiyetinden istifasını göndereceği ya
zılabilir.,, 

Fransada bir 
tren kazası 

14 ölü, 20 yaralı var 

Orada tarihlerden büyük Atatii.r
kün yeri. var, ders1ıanesi var. O abide
de şehitlerin ru1ılan var, Çanakkale 
§ehitlerinhı mermerle§en gövdeleri 
var. Bu ulu ·t.'e soylu 1ıatıralar sann 
el asil lstanbul, sana en büyilk saygı
mızdır. 

Aziz l st anbullular ! 
En şcvkatli kuca.klarınızda bir tz.!fr 

büyüttilğünüz Harbiyenizi bu yeni 
yolun Kabcsine uğur7arken gözleriniz-
den, sözlerinizden aldığımız ta§kın 
heyecan ve iimitlerle ruhlarımız ayn
ca doluyor. 

Sizlere karşı yiircldcrimizdc taşan 

Sebze halin
deki tahkikat 
On memura daha 
işlen el ~ek tirildi 

Belediyenin yeni yaptırdığı halde 
bazı yolsuzluklar cereyan ettiğinin an· 
!aşılması üzerine tahkikata ba§lan
dığı ve bu tahkikatın ilk safhasmda 
haller müdür muavini Feyziye işten el 
sektirdiğini yazmıştık: 

JlW5a Uzerine konulmu§ ha.tJr& 
rine şunu yazdı: 

"- Harp Okulunun AnkaraıfO 
şi münasebetiyle Atatürkün 
mancvisfode iğilirken sayın lı 
lulara, k"1ymetli lstanbula 1'6da 
larımc eunarım.,, 

Son olara:..: Harbiyeliler &biti 
etrafında bir geçit resmi yaptı 

Beyoğlu caddesi, Tepebqı, Ş 

yokuşu yoluyla Karaköye inip 
neye gittiler. Burada Deni 

nhtanma yana.san Kalamı§ ve 
köy vapurla.rma binip ka.rpya 

ler. Kadıköyden gene muıı 

rUyü§le Haydarpaşaya geçildi. 

Husust tren Haydarpap.daD 
2,30 da hareket etmektedir. 
~------~-----~~_, 

Sporcularımı~ 
Leningrad'dS 
BugUn Rusyad• 

ilçilncll futbol tellJ 
sını yapacaklar 
Leningrad: 24 (Husual 

ıniz bildiriyor) : 
Saat 10.30 da Leningr84fa 

futbol maçı 24 Eylfil saat 1~30 il 
nanacaktır. 25 Eylfıl saat 17.SD il 
kınm ayni gün saat 20 de &Gref 
bakalan yapılacaktır. 26 ByıoJ 
11 de biıiklet müsabakası olacd 
gece Kicfe hareket edilecektir. _.,A 

Paris 24 - Bilyük bir tren kazası 
olmustur. Paris - Bordo ekspresi bir 
muşt~r. Paris - Bordo ekspresi bir 
omnibils trcnilc çarpışmıştır. Ekspre
sin son iki vagonu parça parça olmuş. 
14 kişi ölmüştür. 20 kişi de yaralı var
dır. 

Bundan sonra yapılan tahkikat bu 
itin geni§ olduğunu ve yolsuzl.ığun 

bir gurup tarafından yap!ldığını mey- Filistinde 29 
dana koymu§tur. Bu ıebeple halde 

Omnibüs treni J,urddan gelmektey
di. Yolu üzerinde, henüz anlnşılamı

yan bir sebep dolnyıFilc durmuş olan, 
ekspresle karşdaşmış. son süratile 
onun üzerine çarpnuştır, 

memuriyetleri bulunan on kadar kim mevkuf 
senin daha vazifelerinden ayrılmaları f ...d 
lUzumu hasıl olmuıtur. Öğrendiği - Olenler de 700 klf 1" 
mizc göre bunların ekserisi halin kan-
tarcılarıdır. Esasen yapılan yolsuıluk· b U) UY 0 r 
lann fazla kantariye almak ve bun· 
lan tüccara verilen makbuzlara geçir· 
memck, her ak§am hasıl olan vari
deat fazlasını zimmete geçirmek ıeklinde 

1 olduğu söylenmektedir. 

Kudlls 24 (A. A.) - Fıliıtı. ~ 
rinin ba§langremdanberl 2~41 ,,,, 
346 yıhudi tevkif edilmigtir. 

Ölenlerin sayııı 700 cllr• 
35 şi P.olis veJ:a asker ve 82 ai • 
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Meçhul yolcu 

Hlamen reialıı kaptanlık ettifi ve ya·ı 
n1111a ortak olduğu "Tannverdl,, Jel • 
kenllai Karadenbden tlkeııderiyeye, 
mevsimine göre kereate, meyve, fındık 
albl yükler taprdı. 

Tannverdi, bu aeferinde Sameua k
keJealnden Amaıya eJmuı ,.mdemlf. 
lıtanbutclan da birkaç ,as suvat kabuk 
lu cevizle fındık almak jçin, Sirkeci 
nhtrmma kıçtan halat bailaımttı. 

HU.men reia dirseklerini ıtlpefteye 
daY&mıf, karanlıklara bürünmekte olan 
Sirkeci nhtımına bakıyordu. Reia tn&ia 
Jenizleri özlüyordu. Tannverdi'nin de 
8.ılediline eminJi. Gemiainln lıtanbul 
nhtımmda, bacalanndan f01ur fosur 
dumanlar ulan vapurlar arumda pek 
yabancı kaldığmı hi11ediyordu. 

lttiaia kalriıı kulaklan, llllÜJO 7"· 
latmakta olan bir çift kürek ppırtuı 
duydu. MerdJveaaaa yukarıya sıJraa 

.,.ır Hll.t ftitti. As IODr& da &herte
de bir brartı e,ördU. 

- Kimdir o? 
tıkeleye dopu l1erledl. ince U1ID 

boylu bir adam kendbdne dotru ytlrll • 
,ordu. Sırtına ıfymlf oldup Jcalm P'l
tonun enli yakaunı kulaklarma kadar 
kaldırmıt. f6tr ppkaaıru ı&ırlerinln Ga
tilne çekmlftL Elinde bir bawl tapyor
du. İzahat verdi: 

- Kaptanı anyoruml. 
- Kaptan benim! Sise ne yapabili • . , 

f&JD,,. 

- Beni memleketten dıpnya çıkar • 
mamzı iatiyonaml 

HUamen reisin lrqlan çatıldı. Yaı.. 
cı adam deYam etti: 

- Arkadqlarla bahM pipim. Bit 
Jdlme farkına nrmadan memlebtteD .._nya çılrabileceiünl labat etmek iati
Jonam. Paranın eb..mlyeti ,.. llaku1 
olmak pıtil• murafa lratJ:emnep haa
rım ! ... 
idi. Yabancı bir adam mad""'d ba re-
mide yolculuğa hevcı ctmifti; okkalıca 
bir ücret almaktan hiç bir arar ıetme.· 
dL 

- Petln olmak prtile ytls eJH lira 1 
Jfaul ifbıiıre rellyor mu? 
Yabancı adam elini cebine 18dlrerek: 
-Hay bayi 
dedi. Kaptan onun para cUsdanmı 

çıbrmauna mey~ vermedi: 
- Hele biraır sabah olun, dedi, Tan· 

nverdi De yolculuk etmefe 1qı11npmnıs 
pollı yilzUnden detlldlr inpllıh? Para· 
JI •ermeden enet buna~ ~la 
18ylemellalnis Jd, ona care dilfilneylm .. 

- HaJır, bayır, l,te bir teY yoJr. Sa· 
dece arbdatJarla priftfiim bir büil I 

- Peki admu? 
- Adını mı? Ha •• Şey .. AU.. Mehmet 

Ali! ... 
Hu.men relı gtlld8: 
- Belld de ıdmurı iyice hatırlamsyor-

aunm, delil mi? 

Yabancınm yibi1 kıardı: 
- Adımı 18yledim: Ali, Mehmet Alil 
Gemici meaeleyi bir lld dakika adar 

C!Ofllnllr cibi g6rUndll. Eler karina ıf· 
hl davranma Mehmet Alfnln, yk e11l 
Ura pefilı paraya biru daha dbe yapa 
catmr d&filndU. Falrtt brpamdald a • 
c1mn banu belli edecek ~ bir harekette 
balaamadı. Uzuaca tiren ~ulacı bir 
lllllırlilnen 10nra Ha.men dedi ld: 

- SUl yolcu olarak 1emi7e alaca • 
pn.. Parayı tfmdi verecebiniır. 

Mehmet Ali iç cebinden litldn bir 
.. ra santuı çıkardı; içinden otu tane 
bet liralık çekerek rehin eline •erdL 
HU men paraJI aldıp gibi dOldolru 
kendi kamaruma citti; liralan çelane
cnine kilitledikten IODl'a, rOvcrteye, 
Jolcutunua yanma d8ndtt. 

- Geıtn de bmaranm c6ttereylm. I 
••• 

yUlc puntulu baflıklarla yaalmıı bir el· 
nayet bavadill DittL öteki psetelerln 
de ilk uyfalann& gö.s attı. Bunlarm hep 
ai de ayni havadisi yuıyorlardı: "'Kadr
kly cinayeti.,, 

tıtanbulun ~ok tanmmıt doktorlann
dan ihaan Ahmet muayenebanninıde 
ölll bulunmuttu: Her taraf kan içinde: 
doktorun aailtanı ortadan bybolmUftu. 
Polia doktor Mehmet Aliyi bulmak için 
bfltUn htanbulu tanyordu. H6ıanen re
lt kanapeainde dimdik oturdu. 

Mehmet Ali, kendi yolcusu 1 Gece 
branlılında Mııisce gemfline trrma • 
nan; giırlice memleketten çıkmak fiti· 
yen. adını verirken bile ppran; ıemi 
karadan iyice uzaklqmcaya bdar mey 
dana çıkmayan adam! 

• • • 
- Hayır, bayır 1 Benim adım hiç te 

Mehmet Ali değili Adımı 11JrJamalr ine 
dilim fChı b8yle 18yleyivermifdm. Ben 
Suphl Ratidim 1 

- Sen Mehmet Alisin ve timdi ıenJ 
kamarana upaod~I 

Htllmen kaptan tabanca1111m namlu
IUllU yolcuya çevirdi ve onu lramaruma 
kadar b8ylecc ıötUrdWrten sonra kapı· 
)'I kilitledi; anahtan da kendi cebine 
Jloydu. .. ' 

labnderlyede Uç ıf1n içind'e yük bo
pltrldı ve yolcunun bfltün baimP ça
lırmalarma, aavurduğu tehditlere hiç 
aldmf edilmedi Tannverdi Mnırdan 
Tilrkiyeye 18tllrWccck yUk bulamadılı 
Jçin kumanya n ıuyunu weledlli &ibi 
ıerl yolculuiuna bafladı. 

Şimdi M.ehmet Aliyi ilk varacatı Ça
nakblede Tilrlr polisine teslim edecek· 
tL Kuvvetli bir lodoa, TannverdJyl ti· 
male 4drU var hıaile 1Btilrilyordu. Da· 
ba ~ açddanııda, yanlanndan reç· 
mekte olan bir TUrk şilebine megafonla 
1 M o_ - _._'--'-- .ı...:_ ••llil· e.ır--
JerlnJ •e lrlavuzla birlikte HUdaverdiye 
poliı gönderilmesini bildirmelerini rica 
etti. 

Bolum alamda Jdivuzu getiren mo
t8rde livll bir adamla 6niformah Ud po
Uı rBrtlnce, Hllmen kaptanın yilsU 
cWdO. 

Sivil clbiaell adam (ilverteye çıkar -
çılnnH IOrdU: 

- itte geldik; bizden ne iltlyonun 
bptan1 HUlmen kaptan bu ıuale, he
yecan dolu 11.Ue cevap verdi: 

- Gemimde, Jatanbulda doktor orta· 
lw öldtlrmilf olan Mehmet Ali adlı bi· 
rlli varl 

- Ne declln1 Doktor Mehmet Alinin 
neredı ile muhakemeli bltecelr 1 

-Palrat... 

Soluk bir el tanki yilrelfnl ekmJttı. 
- Haydi p adamı bir ıareUm. Meh-

met Ali oldutunu mu töyl8yor1 
- Omüye Dk ıeldili uman 8yle de

di limdl de admm Supbi Bqit oldu
tunu IC5ylllyol'. 

SiYll memurun yirinde .. ,lrmhlı: is· 
leri belirdi. 

- Şunu 18nek. .. 
HfillDCD reli kamaranm JftU&I açar 

açmu, yolcuau hemen lfli• fırladı. Ta· 
hant memuru onu 18rtlnce: 

- Bu Suphi Rapttir. Si.sinle taqtı· 
p... memnun oldum efendim! 

Yolcu ıflldtl ye pfkmldmn •in bir 
kant qık kalan bptana clöndl. 

ZaYalk HGtmea, 8mrilnde bu kadar 
itdlntU duyduğunu bilmiyordu: 

- Bu adam da kim? 
- Bu adam ım1 Mqhur operet U• 

natlrln Supbl Bqittir. Arkadaf1a.rlle tu
tuıtuiu bir bahil ytlrinden •lı yaka
n bir aydır kayıplara bnflllll bulunu
yor4u. N .. 1 psetelerde olnunadmmıy 
dı1 Hatta 1aer1res ona merak etmel• bat 
1amzttıl 

Hfilmen kaptan ıerlye doifu tende
ledi: u b1em 48pcekd. Ylslnde IJ· 
le acınacak bir hal ftrdı Jd yolcuau ken 
dlıine doğru bir adım atarak: 

- Kaptan aldırma 1 decli. yolca1uk 
~k botÇll gitti. bahll de kuandım hD 

ona baki 

Çanakkale boiuı geçildi. Tannftl'di 
l:mne adalan araemclan cenuba doiru 
mtlult rOsılrla saatte ıpfı yulran on 
mil hrsla •11p clclerken HOamcn reia 
91fdi)'IYI artık IJrinci Jraptana blrakıp 
iki &fuılOk yorpnlufu bmaramnda 
ptcrmeje indi. Mıunm tiatiinde ta • 
tlabulclan.,.....,.. aGııa almıt oldulu 
bltila eabü psctelerl dwuyordu. Yeni 
harfleri IJlce ~ 

Kaptan itinin batma ritmek için 111'· 

tını çevirirken mznldandı: 

Guae.alD ilk aayfaamda ıldne b1 • 
- ltU1urumu balıflaym! 

lllD'llaaBURÇAlt 

Ton ton amca· 

nın rQyası 

' ( 
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Yazan : Niyazı Ahmet 
·---------------------------369 .sene evvel bugün 

ıranda sevinç uyandıran bir 
haber yaylldı: Şah lsmail öldül 
Kadın kıyafetinde onbeı eellAt tararı .. da 

UldDrUleiı Şah, tahta geçer geçmez 
onyedl memurla sekiz kardeılnl 

birden lHdOrtmUşttl 
lru plu TaJmasb elli did 111 

ultanatta kalmııtı. Onu ihtiyarlı. 
tını sörenler ölür ölmez tahta ıe. 
çecek olanlar lpn tertibat almak. 
ta idi. Talunub, saten son .sene . 
lerde hliklmetl ıilrdl, çerkea, ktlrt 
qfret reJalerine bırakmış &ibi idi. Bir 
çok kimaeler şah öliir ölmez tahta 
.. hsade Behramı ıeçlrmık istiyorlar. 
dL 

Şahın kanar ise, ottu Haydart 
tahta çıkarın.ata karar vermifti. Fa. 
kat rakiplerinin çok kuvvetli oldu. 
tunu girtlnee iti blr anönce hallet. 
mele karar nrdf. 

Karar, koeuını zehirlemekle 
tatb!k edilecekti. Bunu yapmak gtlç 
olmadı. Tahmasbı hamama gönder. 
dl ve kıl dikmesi için kullanılmak ti. 
zere bir de il~ verdi. Bu plun 
aon hamama gld.lfl oldu. Haydar 4a 
o gece tahta ıeçU. 

&ahıa ~rk• karmadan dolmıq 
olan prenses Perihan, talatın rtlr. 
eti hanları eline ~eetfaf, bana 
mani olmak icap ettfilnl da)'JS• 
çerkea prenslerin Şemhal'a bildir. 
dl. 

Şemhal, derhal harekete r~tl. 
Her ne babuına olma olaun Bay. 

darı oradan kaldıracaktı. 
Taraftarlarını topladı. Gece. bah. 

çe a:apJB1aaan-..ı-.TS ınaııet. Gir . 
eliler, çerkeslerin saraya girdiklerini 
du)'UJlca büyük kapıdan imdada koı 
talar. Fakat kapı kapalı idi. A.pıa 

lmkbı :yoktu, Haydar, dtlpıaalan 

tarafından urılclıfuu d11111aca ne :ya. 
pacatını faflrdı. Karp dunu& kin 
elinde h~ bir kudret 7oktu. Y ep. 
ne çarerf kadm elbiaesi giyerek 
kaçmakta buldu. Her tarafta yeni 
plu aramakta olan Şemhal onu 
kadm kıyafetiyle tanıdı ve hemen 
Y8f111atını yüıünden kaldırdL 

Zavallı şah, tek kelime s8yllvem•. 
dl. Şembal yanında daran kölelerin. 
den birine emretti: 

- Ban~erle pna.. 
Kile flm§ek sUratlyle hançerini 

81ytrarak Haydarı :yere endi.. 
Gtiretller bu milddet içinde bBytlk 

kap171 açmata muvaffak olmuılar . 
dı. J~eri atılacak?arı esnada Şem. 
hal hemen Raydann ba§rnı keetlrere. 

se .... nıtı olan lsmail, yirmi dirt 
atte kırk yedi dirhem kadar A.11 
alarak &flnlerinl 1eçirl7orda Bun 
netlc111l olarak ela birçok lnsaal -lerdıa ualdapılf buluna7orda 
Tahta çıkar pkmH kardetlerlnl 
babumm plılJtı .u.m&lllllcla ba 
cUslniD hapelnl tavsiye edenleri •~ 
daa kaldırmalı dllelndil. Vakit 
...... Rkts kardeflaf llÜ' 
ildtlrUI. Btlkbaetia btiJtk mnld . 
lerlni tutan on 7edi kiflyJ kardefle,.'. 
rlnln arlraanıclaa padermell OuuJ 
etmedi. 

lkJ sizi kir oldafa ipa llff 
itte muftfak olamı:yaeatı flph 
olan kardefl Baclabende Uı 
iki otlana lldtlrmekten artı 
etti. 

Balk Jamanden nefret edi:JVd• 
Buaa keadlal de lılmediyor, onu 
ar&Jllld&n dıpn çrkamryorda. 
(ok yeni ahbaplar temin etmtı. on 
larla Alyon aarhotluğu lpnde 
lerfnl ge~rl7ordu. 

Bir rfln ona: 

- Hadabendenln ofullan da 
llkelfdfr. dediler. 

Sarhot Şah laman: 
- O.lan da lldtb1ia... 
Emrini verdL 

B11dabead~ ElW!l:!w •• 
Reracl' Hamza Sliiz'Cliı-ıdi. 

Abbasın lalaaı Ali kull hani 
emirlerini ramuaıa aynıda aldı. B 
u;rınak mecbviyetfnde ldL Fabtı 

- Dini ayda idam icra edil 
Rama1amn seçmesini bekli7elf& 
7• ~lama derhal idam edil 
terinin lnBne s~tl. 

15'17 )'ılı 2' Eyl61 dnl, 
985 11b 13 Ramazan da. 
81De evvel bugün, hiç beldeaml 
sevinçli bJr ölilm l.abtrl ya11Jdı 
Şah JsmaU ölmUttit. Hlrrl1et 
saltanatı kendialne ilk defa •fi 
U7en Perihan , lradm kı:yaf e 
Mktaia OD bef cellld qaıfuly)e 
ifa hUkilmclan botdanı .... 
canavardan Jranı kurtarm.pı.,, 
haber Şiraıa pldiif Yaldt 
nm idamı için hazırlıklar ppıla 
7orda. Bir saat sonra idam edile 
cektL 

Af7onk91 umallin iiltlmU, fkJ 
eula l~den kurtardı. rek inlerine fırlattırdı. Buna al. 

renler bir adım atmaia cesaret ede. ___ K_a_h_V_&_B_l_t_ı_~ 
medeu ıerl döndüler. 

Sabahleyin saraydan iki ceaase pişiren saat 
çıkıyordu: biri tam yarım asır, diğeri Su uyurken küvalbnın pftireö 
yarım rece aaltanat sUrmil§ iki ıakti ıelince zili çalarak lid uyandıra 
bedbaht plun cenazesi.. , uık lrahvenill Ye lmanmt ekmelrlr 

• • • 
Şahın ba~a bir gUrcft cariyeden 

doimq olan Mustafa ve imam 
kol11711 cla111arı HUHyia be7 aaray. 
daa kaçınaıotı. B111111n sebebi, lnıa. 
lardan birini tahta çıkarmaktı. Şem 
hal ile taraftarlan iM tahta çer . 
kea tehzadelerden birini çıkarmak 
için var kuvvetlerini sarfedlyorlar. 
dı • Fakat Jranlılar, Haydan öldür. 
dWderl için çerkealerden nefret 
ediyorlardı. Buna anbyaa Şemlıal, 
nçu tlserlnden atmak (areslnt de 
buldu. Yirmi beş senedir baburnm 
emrl1Je A.lamat kaleeinde mahpm 

buırlamzt bulunan bir mUnebblhU 
ıcat edllmiftir. Bu uatler timdi 
maluaJarmm en son cuı"belerlndenclt 

Parilfn eY e,ya11 aanı.yf 11r __ _ 

tqbir edilmekte olan bu elektrikli 
ev hizmetlerini ortadar lraldıncak 
icattır. Geceleyin yatafa girmeden ey 
Hl kahve De IU, uaün dolabıdaki 
Yeye konmakta, ekmek dilimleri de 
lrıralara yerteıtirilmektedir. Efeı 
nebbih akrebi uat Mkimı UıtUne ı 
ı ilecek oluna lrahn cennite takan 
kise 1inni kala itlemefe bafl•maktı 
ali · çalınca bhftltı banrlalllnlf bulUIJ 
malmdır. 

bulunan &ah Iaıaaile mtiracaat ede.-------------·'·" 
rek: 

- Haydarı seni tahta getirmek 1. 
Pıı öldlrdtik .. Diye teminat Yerdi. 

Prena Perihan, ealtea mU,fdel .. e& 
itini blaat yaptı. Atılla atlısarak 
Alamuı (kartal yuvası) kaleldne kot. 
ta. 

Yirmi ... ..... kale lpade llap. 

HAl!aER 
latanbulua en çok aatılan 

kiki UfAI" .. ~teıidir. llinla 
rmı HABER'• verenle .kir e 
derler. -
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Sporcularımızın 
Şehrimizde müsabaka yapmak isteyen 

Macz Macar. yüzme klübü 
Havuzsuzluk yüzünden getirilemiyor 

Rusya sey.ahati • 

Haber aldığımıza göre Buda peşte- 100 metre serbest ı :20 
nin en maruf yüzme klüplerinden ve 200 metre serbest 2:27 
Macaristan yüzme ikincisi Macz klü- 400 metre serbest 5 :24 

Yolculuk nasll geçti? .Dans dersi alan pehlivan bü şehrimize gelip yüzücülerimizle 200 metre kurbağalama 2:54 
yüzme müsabakası ve bir de su topu 1500 metre serbf><·• 22 :23 
maçı yapmak için müracaat etmiştiı. 4X400 bayrak 10:00 

Odesada karşılanma merasimi ilk futbo.1 Kapalı bir yüzme havuzundan mah- dakika. 
rum bulunmamız ve mevsimin de geç- Bu dereceler arasında biUlen iyi o
tlğinden bu güzel fırsat maalesef su- la.n 200 metre kurbağalama ile ıOO 
ya düJmüştür. ~-·izücülerimizin dere-

Ode«ı 16/9/93' 
Ecnebi teması yapmıyoruz diye şi

kayet ederken bu sene taliimiz seya
hat tan açıldı. Berlin olimpiyatlann
dan sonra dost Sovyet SPorcularmrn 
daveti mevsiln itibarile biraz gecik
miş olmakla beraber şimdi de Moeko
va yolundayız .. 

Galata nhtımında yapılan teşiden 
sonra aynlık dolayı.sile çocukların 
hepsi müteessir vaziyette bütün sima
lar küskündü .. 

Boğaz açıklarında çok hafif bir 
sallantı yapan vapurumuz çocuklann 
bazısına muziplik yaptı. l\laamafih 
ekseriyet itibarile kafile neşeli. Bu 
sallantı lodos havalarda Kadıköy va
purlarının bocalamasından daha ha
fif. 

Koca .Karadenizde bu kadarcık bir 
teY yapmazsa onun büyüklüğü nerede 
kalacak. Denizin böyJe hafiften şa
ka yapması çocuklann bilakis neşesi
ni arttınyor. Hele güreşçiler hayret 
edilecek derecede deniw mütehammil 
oluyorlar_ 

Sa:ıt 9 buçuğa kadar salonda piya
no çalarak eğlenen sporcular odala
rına çekilerek ne olur ne olmaz kay
dilc erkenden yattılar. 

Gece saat 10 da Moskovadan radyo 
r nıerkez icra komitesi spor teşki
l :ı-1 reisi muavini Ta varis Herçinka 
<'an bir tel alındı. Bunda, kafilemizi -" / 
~ 

h .. ';Jılamak üzere Moskovadan Ode
~ya muavininin hareket ettiğini ve 
lbfilemize iyi yolculuklar temenni 
ederek bir arzumuz olup olmadığı so
rulu~ordu. 

Hay Cevdet Kerim Incedayı muka
lıe leten teşekkür edere~ biran evvel 
t!ostıanmıza kavuşmaktan başka bir 
arzumuz olmadığını muhabbetlerimiz 
le bildirdi. Geceyi çok rahat geçirdik. 
Korktuğumuz fırtınadan eser yoktu. 

15 cylul .cabahı hepimiz saat yedide 
uyandık. Hayret edilecek bir şey var
sa o da mevsimin bu zamanında Ka
radenizin böyle sakin olmasr idi. Ade
ta Karadenizde seyahat ettiğimizden 
fÜphe etmeğe başladık. Eylul orta
smda böyle sakin deniz bütlin tah
minlerimizi altüst ederek kafileyi 
baştan başa sevince garketmişti. 

B6t6n çocuklar üst kat güverteye 
dolmuş günün en enteresan numara
sını seyrediyorlar. 

Güreşçi Büyük Mustafa futbolcu 
Fazıldan step dersi alıyor. Güvertenin 
dans yapmak için cilali tahtalannı 
he.sap .edemiyen Mustafanm arada SJ

rada kayarak yere yuvarlanması ha
kilmten görülecek manzaralandan
dr. 

Bu ç.ahşma aşağı yukan iki saat 
sürdü. Fazrlın hocalıktan bıkması 
Mustafayı kızdırmış olacak ki biraz 
en-el hürm~ ~tiği ve bütün dedikle
rini bir kuzu gibi dinlediği muallimini 
yakaladığı gibi yere yatırdı. 

Arkadaşlarmın yere yatrrılmasına ta 
hamnrül edemiyen futbolcular derhal 
l\llıstafanın üstüne atıldılar. Bu ara
da kafilenin en küçük futbolcusu E
sat altta kaldı. Ve bu mfü:ıkül vazivet
tl•n (iğle yemeğindel<i ha~\·arını l\İus
tafayn vaadcderek kurtuİdu 

Alt salon başka bir alem: Vefalı 
Muhk~m piyano çalıyor~ Cici Nec
det ve lzmirli Fuat güzel seslerile re-, 
f~at ediyorlar. Diğer tarafta da Is-1 
tanbu1sporlu Hasan Türk kahvesi pi-

maçının tafsilatı 
şiriyor. Türk kahvesinin kıymetini 

böyle seyahatlere ;ıkanlar pekalft bi
lirler. Bir lira verseniz şöyle ağız ta
dile kahve içmek imkln dahilinde de
ğildir. Hasan müUıiş tiryaki olduğu 
için lstanbuldan kahve, şeker, cezve, 
kamyonata almış. Burada istediğine 
o da yalvartmak şartile veriyor. 
Öğleden sonra güreş ve eskrimcile

rimiz 2 saat süren uzun bir antrenman 
yaptılar. 

Seyahatimizin Sovyet dostlarımızı 

fazla aıakadar ettiğini gelen telgraf
lardan öğreniyoruz. Moskovadaki ga
zeteler kafiledeki spor ekiplerinin 
kimlerden müteşekil olduğunu ve şim
diye kadar Rusyaya gelmemiş oyuncu 

olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. 
Her yarım saatte bir temas yapacağı
mız şehirlerde çıkan gazetelerden bu 
minvalde gelen telgraflara cevap Ye
riyoruz. 

Gece saat 12 raddelerinde Odesa r~ık 
larına geldik. Sporcuların f ece yarısı 
rahatsız olmamasını temin için gün
dUzfteıt telsizle vapurda yataca*ımızı 
bil<lirdiğimizden dışarı çıkmıyarak 
sabaha kadar nporda kalacağız .• 

Bu sıralarda Ukranya Ye Odesa 
spor teşkilfıtları reisleri vapura gel· 
diler. 

Saat 2,10 da rıhtıma yanaştık. Ço
cuklann hepsi uyuyor. Rıhtım baştan 
başa Türk ve Sovyet bayraklarile do
nanmış ayrıca büyük harflerle Türkçe 
"Hoş geldiniz,, ibareleri yazılı levha
lar göze çarpıyor. Vaktin geç olması
na rağmen yüzlerce genç kız ve erkek 
sporcu ve bir o kadar da halk rıhtıma 
sıralanmış. 

Vapurumuz yanaşırken evveli is
tiklal ve sonra So\·yet milli marşını 
çaldı. Rıhtıma inen kafiJe başkanımız 
bay Cevdet Kerim lncedayı ile bizi 
karşılamak için .MoskoYadan sureti 
mahsusada gelen Sovyet spor teşkilfı
tı ikinci reisi Raspevin yoldaşın ku
caklaşmalan çok samimi ve canlı oldu 
Bir SPorcu kız tarafından Cevdet Ke
rime büyük bir büket ,·erilerek "Sara 
geldiniz,, denildi. Her iki taraf baş
kanları tarafından nutuklar teati edil 
di ve bu mera.'1im saat üçe kadar de
vam etti. 

Sabahleyin şehirde ufak bir gezinti 
yaptık. Saat 13,50 de Moskovaya mü
ttvecihen hareket ediyoruz. Bütün ka
fileden selam. 

"' . . 
Moakova 18/9/936 

Bugün ilk maçımızı Dinamo takımi
Je yapacağız. Takım sabahleyin tebliğ 
edildi. Şöyle tesbit edilmiş. 

Cilı4t - Hüsnü, Lutli - Fikret, 
Hakkı, Rqıt - Niyazi, Fuat, Gün
düz, Şeı'ef, Eıref. 

Şaat üç buçukta otobü.cılerle stada 
gittik. Yollarda halk mahşer gibi sta
da akıyor. Tramvay, otobüs, ofibos, 
otomobil velhasıl bütün vesaitler tık
lrm tıklım dolu .• 

Eskiden 70 bin kişi alan Dinamo 
stadı yeniden yapılan tadilatla 100 
bin kişilik oturacak muazzam bir stat 
haline ifrağ edilmiş. Saat dördü 10 
geçe evela bimmkiler çıkarak halkı se
lamladılar. Lacivert üstüne kırmızı 
yakalı forma giymişler. Arkadan Di
namo takımı göründü. Beyaz iistüne 
ufkf yeşil çi1,gili formaları var. I 

Millf marşlar çalındıktan sonra ta-

kım kaptanları lstanbulun yakından 
tanıdığı merkez muhacim Smirnof 
llüsnüye bir büket takdim etti. Para
yı onlar kazandılar. Güne~ aleyhimize 
olarak hakem Usufun idaresinde oyu
na bizimkiler başladı. Santradan sa

mctredir. Böyle bir f ırsatm heder olcelerini .f.vrupa derec · ·ine yakıı .-
la.ştığı şu sırada hariçle bir temas çok duğunu görmekle beraber yüzme !e-
yerinde olurdu. Ne "~.re ki k:ıpalr derasyonunun şimdiden faaliyete ge· 
bir havuzumuz yoktur. Müracaat e· çerek hiç olmazsa gelecek sene için 
den Macar klübünün dereceleri ta- böyle bir temas hazırlamasını temen-
rnam bizim ayardadır. ni ederiz. 

ğa ve oradan soli~ ge~n Hri bir-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
akın. Sağ bekleri uzun bir yuruşla ~ .: .._ • ' • ' - .... •)}J • I • • 

kurtardı. Solaçıkları \•asıta.sile yap- o t e e ·ı 
tıkl~rı t~hl~~e!.i akında top~. sağiçe aze emızın su opu 
geçti. Husnuyu atlatan sagıç topu 
açığa geçirdi. }"ikret bir ok gibi fırla- e 
yarak topu aldı. Soldan tekrar akın şa m pıyo nası 
tazeliyerek Şerefin Eşrefe geçirdiği 

topuŞerefçokgüzelortaiadı.Gündüz Federe gayrifedere bütün. klüplerln. 
kafaya sıçramakta geç kaldı. ' 

Niyazi önündeki hafı atlatarak or- mekteplerin iştirak edebilece~İ 
taya şandenedi. şerefin vo1e şütü bir • • b k I 26 E ı · · ı t si 
metreyandana\•utoldu. musa a a ar y u cumar e 

Dakika 8: Çok seri oynamağn baş- baŞ 11 ya C ak 
layan Sovyetler soldan kalemizi teh
dit ediyorlar. LCıtfinin bir anlık ufak 
bir tereddüdü santraforları kaleci
mizle karşı karşıya kaldı.10 metreden 
çekilen şütü Cihat havada bir plon
jonla kurtararak dakikalarca alkışlan 
dı. 

Dakika 10: Soldan ani bir akın ya
pıyoruz. Şerefin çok yakından çektiği 
sıkı şütü direk kurtardı. Dakika 12 
Liitfinin yer tutamamasından istifade 
eden sağlçleri Filcrcti de atlatarak 
beş metre mrı;:.:ı ft>rtcın çcktiiH ı:;ıkı ~litU 
Cihat harikuldc bir ya1rşla kornere 
atarak bertaraf etti. 

Sovyetler oyun üzerinde hakimiyeti 
almağa başladılar. Bizimkiler dl bir 
tutukluk var. Yerdikleri paslar birbi
rini bulmuyor, bilerek oynamıyorlar. 
teknik namına bir şey yok. Salla pa
ti bir oyun .• 

Bizimkilerin bu becerik~izliklerini 
anlayan Sovyctler açıldıkça açıldılar, 
ve oyunu bizim sahaya intikal ettir
mekte güçlük çekmediler. 

Dakika 15: Sağiç ve sağaçık ı,üzel 
bir paslaşmadan sonra Fikreti geçti. 

lcr. l\tusait \nZi) ette olan saııtr:ıfora 
giden top durmadan kalemize havah· 
edildi. Cihat yumruklayarak kornere 
attı. Bu sırada sağiçle çarpışan Lfıtfi 
beJine yediği lıir diz darbesi le <;aka t
Jandı. 

Dakika 16: Soldan r.cri bir akın ya
pıyorlar. Solaçığın bu tehlikeli \'azi
yetine mani olmak için müdafilerimi
zin hepsi birden üstüne ko5tular Sağ 
açığın demarke kaldığını hisseden sol 
açık ustalıklı bir vuruşla topu ~ağa 
geçirdi. Ye mültenınıel bir oyuncu 
olan sağaçıkta büyük bir soğuk kanlı
lıkla topu ağlara ta:ctr. 

Oyun başlayalı 23 dakika olduğu 
halde bizim takım hfllfL kendini topla
yamadı. Mütemadiyen bocalamakta
yız. SoYyetlcr şimdiye kadar görmedi
ğimiz bir şekilde oynuyorhr, S~ri YC 
o nisbette teknik. l\laamafih bu i-ştc 

hakemin de mühim rolü Yardır y:ı .. 
Çünkü seri oynarken yaptıkları 

ataklarda fa,·ul yapıyorlar .. Burr.lar
da böyle ufak şeylere ehemmiyet ve
rilmi; or. FaYullnr ancak kan ç·kınca 
görülüyor. 

Dakika 24: Santraforları topu or
tadan kaparak kalemize doğru adeta 
kayıyor. Hüsnü \'e Ueşat ikisi birden 
üzerine çıkış yaptılar. Reşat arkadan 
lıiT ayak çıkararak topu kurtardı. 

Uzun bir düdük.. Hakem ko_şarak 

Gazetemiz tarafından büyük bir su topu 'lampiyonası hazırlanmaktadır. Su 
sporlan federasyon ve ajanlığının kontrolü altıncia yapılacak olan mdsabak1 

•• ,.. 

geraiti ~udur: r . ,.. 

1 - Su topu müsabakamıza bütün mektepler ile, federe, gayri federe ve e• 
kalliyet klüplerinin bütün amatör sporcuları iştirak edebilirler. 

2 - Müsabakalar turnuva usulile yapılacaktır. 
3 - Maçlar iki kategori üzerine yapılacak ve büyükler ile kiiçüklerin şa~ 

piyonlan gazetemiz tarafından ayrı ayn konacak olan iki klfpayı kazanacaklardır. 
4 - Karşılaşmaların tarihi 26 eyli\1 cumartesi ve 27 eyliil pazar günleridir. 
5 - Turnuvamıza girmek istiyer. mektep ve klüplerin murahhasları, en 

nihayet 23 eyllıl çarşamba günü akşamına kadar hergün gazetemiz spor servisi• · 
ne müracaatla kavıtlarıru yaptırmalan llz·mdır. 

0 - ::ıu sporları ıstanbul aJanı taratıncıan ~cn.uc\..cıı. ..... .. ..... • .................... .. 

başlanacak ve hakemler su sporları federasyonu tarafınd~n seçilecektir. 
7 _ Küçüklerin ve büyüklerin birinciler~e gazetemız tarafından konan k\r 

pa verilecektir. · _....,.. 
--~------~:--~ ~ ~~.WV~4.>.Ll-.-~ - ~ - --- - - -

geldi ve penaltı yerini gösterdi. Şa reketile geçtikten sonra topu ortala· 
şırdık .. Ortada penaltılık hiçbir şe) dı. Santrafor kafa ile topu "aği~e 
yok .• Takımının galibiyetini garant · geçirdi. Sağiç Hüsnünün müdahalesi· 
etmek i~in ic.-ıt edilmiş bir nantaj . ne meydan bırakmadan şimşek gibi 
Top kondu. Sıkı bir şüt.. f'st direk bir şiltle ikinci golü yaptı. 
ve kaleci bu hakı-ız ;>enaltıyı kalemize En fazla sağ taraftan akın ~·apı~·or· 
sokmadı.. lar. En iyi oyuncuları ortadan itibaren 

Dakika 27: Takımda hiçbir an· santrafor, sağiç, sağaçık Bu üç oyun· 
laşma yok .. 8onıoıuz bir didinme halin- cu birbirlerile 0 kadar mükemmel 
de bocalı)·oruz. önündeki hafı aHatan anlaşıyorlar ki kar~ılarında 1' .. ikret 
merkez muhacim Smirnof müsaıt va- bile tutunamıyor. 
ziyette gördüğü sağaçığa topu ge~i r
di. Sağaçığın acele ile ya,·aş çektiği 
şütü Cihat yakaladı . 

Dakika 30: Biraz aç lır gihi olrluk&-ı 
ela uzun sürmedi. Niyazi vasıtasile 

yaptıJ(ımız bir hücumda kaleleri ka· 
rıştı. Aleyhimize favul. Soldan taze · 
lediğimiz diğer bir hücumda Fuadın 
şütü avut .. Smirnof kalelerinin sıkış 

tığını görerek gerilere kadar gidip to 
pu alarak önüne çı\aniarı atlatara~ 
kalemize akıyor. Top soliçe ge~ti. Hüı
nü çok müsait vaziyette bulunan so! 
için ayaklarına kapanarak muh·ıkkak 
bir gole mani oldu. 

Dakika 42: Onların kalesi önüne 
kadar gidehildik. Gündüzün derin bir 
pasını yakalayan Niyazinin ortası Şe
reften Eşrefe Ye Eşreften avuta git
ti. 

~~· ?aJI: 
l)akıka ı:;: Soldan t;şref rnsıta.oı;;ile 

bir aKın yapıyoruz. Gündüze geçen to
pu Sait arkadan yetişerek şüte tahvil 
etti. Kalecileri kurtardı . · 

Dakika 20: Merkezder hcsa,plı bir 
akın yapıyoruz. Gündüzden Esaıia ve 

ondan Saide geçen topu Sait ,·ole bir 
Şütıe kaleye gönderdi. Direği aıpra· 
rak a,·uta giden bu topu So,·yetlert 
epey heyecan geçirtti. 20 inci dakika· 
da top santraforun ani bir pasile Mi 

·aç1klarına ge!iti. Bu oyuncu topu sil· 
rcrek 20 metredtn tutulmasına iın· 

kan olmıyan bir burun şlitile 3 üncd 
gollerini yaptı. 

Dakika 34: Soldan yaptıkları bir 
akında soliçleri müsait vazlrette olall 
sağaçığa topu geçirdi. Müdafi ve ka· 
lecimizin ofsayd diye duraklamRları· 
na ehemmiyet vermiyen bu yırtıcı 
oyuncu topu dördüncü defa olmak 
üzere ağlara taktı. Bu suretle de maÇ 
sıfır - dört aleyhimize nihayeth.-ndı. 

Ve oyun ortada oynanırken ilk de,·- Geçen senelere nisbeten futbl'filft 
re 1-0 aleyhimize neticelendi. Sovyet R~yada çok terakki ettı;, 0ııİ 

İkinci deneye takımımız santraha· bugünkü oyun çok bariz bir sureti• 
fa Esadı, sağiçe Saidi, sağ beke Fazı- belli etmişir. 90 dakikanın 80 daklkal'1 

1ı alarak çıktı. onlar arafından oynanmış ve ancak 
Sağaçıkları vasıta.~ile hücum edi- 10 dakikası o da şahsi akınlar olll'lak 

yorlnr. Bu sağaçık çok müthiş bir üzere bizim taraftan oynanmıştır. S0 
oyuncu .• Bütün oyun müddetince bir dakika bütiht oyunumuz onların yük· 
tek falso yaptığını gGrmedim. Her ta- sek tekniğine karşı koyabilmek içill 
rafa vuruşu bir bilgiye istinat ediyor. didinme halinde geçmiştir. 
Üstüne gelen Fikreti hafif bir bel ha- . . Nİp!Ul Srl 
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Beyaz l!<a<dlon tncaıretnınıe kaırşa 

kcymnya çaOnşan 

Bir kadın 
Bu, St:anlslava Paleolog'dur 

Stanisla.va. Paleologun adı burada rekkep küçücük bir ordu teşkil ediver
herkesin dudaklarında dolaşmaktadır. m.işti. 
:Fuhşe karşı mücadele edenlerin en Yanındaki asker ka.dmlarla birlı1t-

İleri gelenlerinden biri bulunan bu ka- te Livofa gitti şehir Okranya milli ih
dı:n şimdi de Lehistanda beyaz kadın tilfilcilerinin muhasarası altında bu
ticaretine karşı şiddetli bir mücadele lunuyordu. Teşkilatını harp edebilecek 
aÇiiiiŞtır. Bu mUca.delenin akisleri • bir kuvvet haline soktuktan sonra, i~ 
dUnyanm. her tarafında hissedilecek
tir. Bekar ve otuz l eş yaşında olan 
llıatmu.el Pal<. :o~ .,.ımdiye kadar fuhş 
tan 15000 kadın kurtarmış ve beyaz 
kadın tacirlerinden 3000 kişiyi hapse 
attırmışıtr. 

Lehistan. kadın polis teşkilatrn.in§e'
fi sıfatile batakhaneleri dehşetten tir 
tir titretmiştir. Onun sadece adını söy 
lenıek herhangi bir rezalethanede müt
h~ bir panik yaratmak için kafidir. 

Gu.etecilere geçen hafta verdiği bep 
Yan.atta: • 

- Lehistanda beyaz kadın ticareti
tı.in köküne kibrit suyu dökmeğe kati 
Burette karar verdim. Bu rezaleti or
tadan büsbütün kaldıracağım. Ümit 
ederim ki yaşamakta olduğumuz ça-
ğın bu en büyük rezaletini yok etmek 
için diğer medeni memleketlcrc!e be
lllııı göstereceğim yoldan yüriiyecek
lerdir. Tatbik edeceğim usuller çok 
ceui olacaktır. 

İnce uzun boylu ve güzel yüzlü Sta
tıislava Paleolog efradını dünyanın en ı 
tlıükemmel kadın polis teşkilatı haline 
koymuştur. Çok sıkı, fakat, iyi disip 1 

Un ve idaresi altında Lehistan hariku
l~u;r kadın polis teşkilatına malik 
\.~ .~ ır. Tabanca ile müsellah olan 
bu kadın polisler ~eflerinin arkasından 
Ölüme bile koşarlar. 

Bundan aşağı yukarı ~rirmi sene ev
\'el matmazel Palcolog sergüzeştli ve 
romantik bir haya t ic;in doğmuş oldu· 
funu hissetmişti. Babasının evinden 
kaçarak o zaman Bolşeviklerle harp 
halinde olan Lehistan orsdusuna iltihak 
etmişti. Babası on:ı s ila h kullanmasını 
•v ~a..ıı nlıua.onu ö~i:.mli~' DirkG.'Ç' 

arkadaşı ile birlikte kadınlardan mü-

Lehistan fı 1 h:ı .'J miicadclesi ,' cşl.:ilatuıa 

mensup bir kadın 

önce siperlere kendisi girmek şartile 
düşmanı yerinden söküp attı. Ona mü
kafat olarak bir harp madalyası ile Le
histan ordusunda mülazımlık rütbesi 
verildi. O günlerde on dokuz yaşında 
idi ve baş kumandanlığın verdiği rüt
be ile Lehistan ordusunun ilk kadın 
mülazımı olmuştu. 

Beyaz kad.m ticaretine karşı miica
dele teşkilatının başında ifa ettiği hiz· 
ntetlcrle göhreti bütün dünyaya ySLyıl

dı. 

Yumurta kız 
Av i1JI ~'le Y ıry a ını o n b lYl ş ©!Fil ıre-'lt o n 

\foOcdlu~oo ş@!Mıır®'ltnınınlfl) ~Dır ~DSMD!fl)O ©'i©J 
y lYl m lYI ır1.taı yem~~ ü 1n1 ~ ~ © ırç o lYI ~ lYI ır 

(Viyana hususi. muhabirimizin 
mel;tubu): , 

Eğer Avusturya tavukçularının ak
lına kendilerine bir güzellik kraliçesi 

seçmek işi gelse şüphe yok ki Matma 

zcl LD Svit"dcn daha elverişlisini bu . 
lamazlar. Çünkü, sahne ve gece kulüp
lerinin bu güzel yıldızı tavukçularla 
hiç bir anlaşmaya bile lüzum görme · 
den memleketin baş yumurta satıcısr 

oluvermiştir. 

Bundan bir sene evveldi kızcağız 
birdenbire kilodan kayb etmekte ol
duğunu ve kendini hiç de iyi hisset
mediğini görünce hemen doktorlara koş 
muştu. Doktorlar onun hastalığını teş
his ederek bol bol taze yumurta ye
mesini söylemişl erdi. İlk günleri kah · 
\7alt ·dan evvel hergün yalnız üç yu
murta içecek, bu sayıyı yavaş yavaş 
arttırarak senenin sonunda günde yir
mi yumurtaya çıkaracaktı. 

Avusturya gazeteleri o zaman ak 
tirisin pehrizi hakkında birçok neş
riyat yaptıklarından , Avusturya ka-
~nnın yüzlercesi onu taklide 
h.Ikışmış böylece çiftçilere kazanç 
)Tollan açılmı§tı. Yumurta yemek i§ı 

()kadar szğnndan çıkanlnuştı ki niharet 

bu pehrizi tavsiye etmiş olan doktor
lar, her hastalık için yumurtanın kat'i 
bir deva olamıyacağını bazı hastalara 
iyi gelen yumurtanın başkalarına zaraı 

verebileceğini söylemeğe mecbur ol -
muşlardı. 

Her ne ise madmazel Lil Svit'in 
hastalığına dair yapılan neşriyat yumur
ta tacirlerinin çok işine yaradığı gibi 
bir taraftan da doktorların kiselerine 
bir hayli akçe akmasına sebep olmuş 
tur. Çünkü bunlarda yumurta çılg·n

lığı esnasında kadın müşterilerini:ı 

bir çoğunda fazla miktarda albümin 
bulmağa başlamışlardı. 

Madmazel Lil Svit'e ise yumurtayı 
tavsiye eden doktor, büyük bir isab~t 

yapnuştı. Çünkü hastası tam manasiyle 
iyileşmişti. Ağustosun ortasında biten 
bir senelik pehriz esnasında kızcağız 

4000 yumurta yemişti; bu hesapla her 
güne hemen hemen bir düzine yumurta 
düşüyordu. Madmazel Lili kilodan dü
şüren sebep de bununla ortadan kalkmış 
oluyordu. 

Pehrizin başlangıcında Avusturyalı 
aktiris, sihhati için yumurta yemekte 
olduğunu kimseye söylememişti. Fa
kat mesele bir gevezenin ağzından 

açık göz bir gazete muhabirinin ku
lağına gitmiş çok geçmeden herkes 
Lile "yumurta kız,, lakabını takmıştı. 

Madmazel Lil bir müddet için fe· 
na halde kızmış ve lakabının mesle
ğine hiç bir faydası dokunamıyaca

ğmı sanm•ştı. Kız böyle bir unvan
da bir az köylü kokusu, bir parça 
da ticaret reklamı bulunduğuna ka
naat getirmişti. Fakat çok geçmeden 
düşüncesini değiştirdi. Kendisi dt> 
önüne gelene yumurta yemekte oldu
ğunu söyledi. Çünkü "Yumurta kız,. 
ı tanımak için herkes onun bulunduğu 
tiyatro yahut kulübe koşmağa başla -

mıştr. 

Yumurta krza Berlin ve Paris sah
nelerinden de ~engin teklifler gelmek

tedir. 

HABER - Aıqam Postui 

Çin günden güne 
canlanıyor· 

Bugün Çiyang-Kay- Çek'in emrinde 

41 a 30(() a 000 
Kişilik 

Bundan on sene evvel Japonya. 
Pekine iki noktadan hakim bulunuyor
du. Bunların biri herhangi bir mak 
sat için para ile satın alınabilecek Çin 
general ve devlet adamları, öteki de 
bunları satın alabilecek olan Japon gene 
ral ve dipl .:ı•tıatlarının vücude getirdiği 
Anfu klübüydü. Japonya, nüfusu-
nu meşhur Çang Çung Çang vası-
tasile Nankin ve Şanghaya uzat-
mış, Hanı.ovdaki ajanları vasıtasiyle 

de yukarı Yantze vadisine el atmış 

bulunuyordu. Şimdi mevcudu o' an 
Pekin ve Tien Çin garnizonlarmdan 
başka Şın1 ung vilayet merkezindeki 
Çinanfuda ;la bir ordusu vardı. 

O sıralarda Kantonda genç bir as
keri ve siy:ı.~.i dahi meydana çıktı. Çi
yang Kay - Şek adındaki bu dahinin 
emri:ıde :.:tnr:ik perişan bir ordu vardı. 
Zabit mev .. :t . ıJı.. pek az, cephanesi yol; 
denecek i.!ıı:ccdeydi. Bu ordu şemsiye 
taşırdı. !a f. ır:ur yağınca harpten vaz 
geçerdi. h·ii~ahidler genç liderin uğ · 

raşmalarır.'l c'udak bükerlerdi. Fakat 
o yabancı kontrolünden kurtulmak İ· 

çin savaş l ayrağını açarak Çinliler; ,1 
hayalini btiyrıledi. Şanghay, Nankin v.· 
P.'ankovu ~id Y.tan sonra şimale yürüdü : 

Japonlara kafa tuttu. Anfu kulü · 
bünü da~-ttı ve o mıntakada nihayet 
Çin hakimiyetini ku~"du. 

Bundan sonra Japonya Çini dağıt 
mak siyasetini güttü. Kanton da 
ır:.üstakil bir rejim kurulmasına yar-
dım etti ve bu rejimi Nankin aley-
hine yürütt:.i. Şimali ayırmak için 
ard arda bir çok teşebbüslerde bulundl• 
Fakat son haftaların hadiseleri bu si
y asayı fena halde zedeledi. Çünkü 
Çiyang Kay Şek memleketin hissiyatı
nın yardımilc Kantonle merkezi bükü· 
metleri birleştirdi. Tarih tekrarlanma 
ğa başıyor. 

* * * 
Çin halkı tarafınC:an şimdi göste · 

rilmekte olan irade ve birlik kuvveti 
asri tarihlerinde vukubulmakta olan 
en mühim inkişaftxr. Bu, Uzak Şarkta 
bütün kuvvet muvazenesini değiştirmek
tedir. Çünkü Japonya şimalde Rus 
harp pi!anlarının ilerilemesiyle fena 

~~ k~U~oli'il 
1§>©@~ n UJJ~©ır©l Y 

Film yıldızlarından Glorya Şi bir 
film çevrilirken Hudson ırmağında az 
kalsın boğuluyordu. Senaryoya göre 
kız ırmağa düşünce hikayenin kahra
manı hemen suya atılacak ve onu kurp 
taracaktı. Fakat erkeğe suda kramp 
gelmiş ve kendisini kurtarın.ağa koş
muşlf;.r. Bu sırada ise kuvvetli akıntı
lar Gloryayı sürüklemiş ve kızcağız 
sudan ancak baygın bir halde çıkarıla-
bilmiştir. 

bir kuvvet vardır 

Bir vakitler opera komik aktörlerinden başka bir ıeye benzemiyen 
Çin askerleri, bugün muntazam ve mükemmel bir ordu vücuda ge· 
tirmi§lerdir. Çiyang Kay Şek bu or dusile uzak §arkta muvazeneyi alt 

üst ede bilir. 

halde üzüldüğü bir sırada Cenupta da 
bir düşmanla karşxlaşmaktadır. 

Şimdi Tokyo askerlerinin karşılaş
tıkları vaziyet şudur: 

GcTWral Çicuıg Kay Çek 

Yangçe vadisinde general Çiyang 
ı -. emrinde, hepsi de komünistlerle 
yaptıkları çarpışmalarda pişmiş ve ka

§arlanmış 300.000 kişilik mükemmel bir 
ordusu vardır. Bunların arkasında da 
hepsi talim ve terbiye görmüş, birço

ğu muharebelerde bulunmuş 500.000 
kişilik bir ordu da ihtiyat durmakta -
dır. Kanton hükumetiyle yapt·ğı anlaş-

ma neticesinde bunlara tam techizatlı 
ve mükemmel talim görmüş 200.000 
kişilik bir ordu ile kısmen silahlı 

ve kısmen talim görmü~ 300.000 ki
§ilik bir ihtiyat kuvvet daha ilave etmi~
tir. 

Kanton'un usta tayyarecileri tara· 
imdan kullanılmakta olan 250 harp 

tayyaresi vardır. Bunlar Çiyang'ın 50) 
h arp tayyaresini takviye edebilir. Bun
dan başka generalin eline Kanton u z-

fa~ması neticesin<le de hafif ve ağıc 

olmak üzere mükemmel ve kuvvetli 

topçu kıtaları, iki silah fabrikası ve 
Amerikalılar taıafından inşa olunmuş 

bir tayyare fabrikası geçmiştir. 

Mançukuoclaki kuvvetler c e dahil 
olduğu halele Japonya umum k uvvetini 
400 .000 kişiye çıkarmıştrr. 200 harp 

tayyaresi vard r. Fakat bunların ek-
serisi işe yaramaz ve Çin tayyareleri ka· 

clar iyi değildir. Japonya bu kuvvet
krle, Rusyamn mevcudu 250.000 den 

fazla olan Mançukuo sınırlarındaki 

ordusu ve çok usta tayyarecileri tara

fından sevkedilmekte olan 700 tay-

bili harbi körükliyerek merkezi hüktl
meti düşürmeğe kalkışması üzerine 
<lo ğan umumi isyandır. 

Bu hareket üstünde hala kahn bir 
esrar perdesi kapalrdır. Kanton'un 
nskeri şefi Çen Çiya tang sesini yüksel
te:rek Çiyang Kay Şek'i şimalde Ja-

onlara karşı şiddetli davrandığından 

şikayet etti ve Japonlara harp açtlmasını 

istedi. Fakat bu adam ayni zamanda 
ordusunu talim ve techiz için Japonlar
dan yardım görmekte olduğundan 

Kanton hükumeti onun en buhranlı L\C' 

znmanda, Japonyanın şimal ve başka 
yerlerde imtiyazlar almak için Nanking 
üzerine tazyikler yaptığı bir sırada 
Çin birliğini dağıtrnağa uğraşmakla it· 

tiham etti. Çcn Çiya tırng· 7e dane Ja· 
pon pilotu getirtmeğe muvaffak olarak 

tayyareleri uçacak bir hale soktu. Bü
tiın bu hareketler Ciyang Kay Şc!t 
'in davasını kuvvetleştirdi. Cenup ordu-

larının büyük bir kısmı Nankin 
c rdularına iltihak etti. Bundan ba. ka 
Kvantung, Kanton ahalisi Nankin hü
kumetiyle birleşmeği kabul ettiler. 

Bunun neticesi Tokyo da derhal 
görüldü. Japon hariciye nazırı Haçiro 
A rita bir bekleme siyaseti takip edece
ğ"ini açıkça söyledi. 

Tokyonun müfrit elemanlan §İm

diye kadar Nankin hükumetini ima

na getirmek için kılıçların desteklediği 
diplomatik bir taarruz taraftan idiler. 

Bundan sonra Mançukuo'nun tanm -
ması istenecek, Japon nüfuzu altına ko
lc.yca girebilmeleri için şimal \ ilayct

le1 ine muhtariyet verilecek, Çin de 
}aponyanın siyasi ve iktisadi liderliğini 

kabul edecek, komünizme karşı müca
delede yardım etmek bahanesiyle Ja
pon askeri kıtaları da Çinr. girecekti. 

Çiyang ordusunun yeni tahşidatı 

bütün bu pilanlan suya düşiirdü. Bu da 
Çin liderinin nüfuzunu pek çok arttırdı. 

Çiyan Kay Şek'e tam on yrldır deh§etli 
hücum ediliyordu; Bir vakitler a z kal-

s·n iş başından çekilmek ü zereydi. En 
kuvvetli düşmanları daim3. Kantonda 

idi. O iş başında bulundukça m erke
z; hükCımetle uzlaşmağı katiyetle red 

ediyorlardı. Şek hiç şaşırmadan çal ştı. 
Önce Çin serkerdelerini dağıttı, ccr.ra 
komünizm tehlikesini atlattı şimdi yep 
y eni hem de mükemmel bir ordusu vc: r. 

Bu gelişmede dünya için bfö·ük 
biı ders vardır. Eğer Ç1n 15 ser.e za::· . 
fında vahdet ve askerlikte bu k- <!;ır 

terakki gösterirse, önümüzdeki 5 y-!1·!t 

on sene zarfında daha neler yap:-::ığa 

muktedir olamıyacaktır? Japonyanın 

45 senede başarabildiği bir işi Çin y al
nız on senede gerçekle§tirdi. yaresine karşı durmak mecburiyetinde

dir. İki düşmanın muhtemel birleşmesi 

karşısında Japonya ordu bakımından za
yıf, hava kuvvetleri bakımından belki 

Çin'in kuvvetleşmesi Japonyayı çok 
derinden düşündürmeğe başlamıştır • 
Japonya ancak 80.000.000 nüfustur. 

müsavi, yalnız deniz kuvvetlerinde böyle dev adımlariyle ilerilemekte olan 

faiktir. 400.000.000 ni!ruslı.ık Çin karş·sında 
Bununla şimdi Uzak doğuda en yalnız Japonya ü .. gıı, bütün dünyanın 

mühim amil, Kanton hükumetinin da- derin derin düşünmesi gerektir. 
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p.ll&h manastıra dönünce Meryenun 
heykeli önünde bir mum yakayım. 

çiinkü bugün sırf onun kerameti saye
sinde muhakkak bir felaketten 
kurtuluyorum. 

Moröver soluk ve alaycı bir te • 
beasümle: 

- Sizin yerinize, ben iki tane ya . 
kacatım ! dedL Haydi artık gidelim. 
arkamdan geliniz. Fakat gürültü et. 
meyin l Nafile yere otel halkını u. 
yandırmıyalım, anlıyor m'08Ulluz?. 

- Fakat dışarı nasıl çıkacağız? 
- Şimdi göreceksiniz! 

Bütün ışıklan söndürdükten son. 
ra odadan çıkarak, Uç numaralı odaya 
ıirdiler. 

Moröver pencereyi açtı. Ozaman 
papaa. dışarıdaki merdivenlerden 
birisinin buradan geçerek en tist 
kata kadar çıktıjmı gördil. 

Timotne eğer sarhoş olmamış 
olsaydı, Moröverin kendisini ne için 
ha odaya getirmiş olduğunu dö.~üne
bilirdi. Merdivenden aşatı indi. Morö
ver de kendisini takip ediyordu. Sis 
büsbütün fazlalaşmış, ortalıkta 
kimse görünmüyordu. Şimdi her 
ikisi de yan yana yürüyorlardı. 

Moröver: 
- Acaba papas ne düştınüyor? .. 

benden şUphe ediyor mu? diye dil • 
filııdli. 

Halbuki Frer Timotne muvazenesi
ni kaybetmemekten başka hiçbir şey 

düşünmiyordu. Çtinkü otelden çıktık
tan sonra soğuğun tesirile başı dön
meğe başlamıştı. 

11.oröftl' ptoya dolaşarak etrafı 

811 ile dolu olan hendeklerden biri. 
11119 yaklaştı. Birdenbire durarak pa
.... tuhaf bir seBle sordu: 

- Mektubun cübhenizin içinde dl-

kili olduğunu söylüyordunuz değil 

mi? 
Tir .otne kaba kaba güldü: 
- işte burada onu oradan alacak 

olanın vay haHnel... • J 
- Mektubun pek mühim olduğu. 

nu söylüyordunuz değil mi? .. 
- Çok mfihim !.. 
- Hiç bir kimseye de verm.iyecek. . . ., 

sınız.-

- Hatta size bile!.. 
Moröver gök gibi g1irledl: 
- Hayır, bana onu mutlaka vere

ceksin ! 

Bunu söylerken kolu havaya kalk· 
mıştı. Elindeki bıçak bir kere parladı. 
Bu anda papas haykırarak olduğu 

yer yığıldı. Moröverin brçafı, sırtın
daki zırhı yararak saplanmıştı. Mo· 
röver etrafına bakındı, hiç lc'imse 
yokta. Zavallı papasın çıkardığı ~ 
işitilmi"' bile kimse aldırmamıştı. 
Moröver soluk kanlılıkla eğildi, papa
sın cilbbesindeki mektubu buldu. bı
çağı ile orasını yırttıktan sonra mek
tubu alarak, Timotnenin cesedini rüb
besinden çıkararak hendeğe yuvarla
dı. CübbeYi alarak od86Dl& yollandı. 

Frer Timotne bu suretle aç gözlü
Ulğünün ve f edakA.rbğınm kurbanı 

oldu. 

Moröver odasına gelir gelmez, ya
vaş yavq mektubu açtı, okudu. Bur
guvanm el yazıslle olan bu mıPılrtıı.nta 
şunlar yazılıydı: 

"Madam! 
Size bizim papasın' Bluvaya doğru 

hareket ettitfni müjdelemekte şeref 
duyarım. 

Sizın de pek iyi tanıdığınız melek 
tarafından kendisine verilmiş olan şe1 
de yanındadır. 

Valva eter bu defa da kurtulacak 
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Lig azası ve dük dö Gizin en itimat 
ettiği bir arkadapyım. Yüksek 
menfaatlerimiz namına size çabuk 
davranmanızı teklif ve eğer bana 
söyliyecek bir şeyiniz varsa hemen 
söylemenizi emrederim. Yok, eğeı 
beni arallllJorsanız, rica ederim .. 

- Azizim mösyö dö Moröver, sırf 

sizi aramak için dört saat vakit 
kaybettim. Muhterem reisim si. 
zi bulup reyinizi almadan hiç bir 
şey yapmamakhğnnı emretti. Şimdi 

hepsini anlatacağım. Fakat şunu da 
söyliyeyim ki, karnım doymadan ka. 
tiyen aklım ba§lma gelmez. 

Moröver bunun üzerine ayağa kal. 
karak: 

- Geliniz 1 dedi. ve siiratıe ka. 
pıya doğru yürüdü. Paras ise mu. 
tih tarafına mütee.ssirane bir ğöz at. 
tbak tarafına müte~rane bir göz at. 
ni boşaltmış ve dışan çıkarak. elin. 
de katırının yulan olduğu halde 
l\lorö,•er'i takibe başlamıştı. 

Moröver: 
- Dostum I dedi. Seni layik oldu. 

ğun şekilde doyurmak için daha iyi 
bir yere götüreceğim. Yalnız sen bf. 
raz geriden gel?.. Çünkü ildmizi 
bir arada görmelerini isteme~, 

Yemek sözünü duyunca derhal yü. 
ZÜ güJen kapıcı: 

- Emredersiniz! dedi. Kendi 
kedine de: 

- Yürtl bakalım! .. mükemmel bir 
ziyafet seni bekliyor. Hiç böyle bir 
avin peşinden ayrılır mıyım, diy\! mı. 
rıldanıyorda. 

Artık ortalık epeyce kararmıştı. 
Iluluva'nm dar ve girintili çıkmttlı 

sokaktan, sisin tesiriyle büsbtitün 
karanlıklapuştı. Evleri ne dönen şe • 
hirlilerle, kralın sarayına giden a. 

sılzadeler birer gölge gibi dolaşıyor. 
lardı. Tlnıotne, Moröverl ancak ge. 
Up geçenlerin ellerindeki fenerler sa. 
yesinde görebiliyordu. 

Moröver hem yürüyor, hem de 
şöyle düşünüyordu: 

- Eğer bu apdalda mühim kağıt. 
lar varsa ... Anlıyacaftm.. Sonra me. 
seleyi ihtiyar kraliçeye anlataca • 
ğrm... Nihayet şu iki Şeyden biri 
olacak .. ya, Giz daha evvel davranıp 
kralı öldürecek.. Yahud da kral Gizi.. 
İkinci mesele olursa hükdmete karşı 
büyü.le bir hizmet yapacak ve bu 
suretle belki de mevki sahibi ola • 
cağım • Eğer birinici şekil olursa, 
ne yapalım. benim gibi bir adama 
uşak muamelesi eden Gize bir ders 
nrmek için başka bir fırsat beL 
leriz.. Zaten benim yaptıklarım. 

dan ha beri olmadığı için gene o. 
nun adamı olarak kalırım. 

Moröver, dışarıdan pek de ?yi bir 
lokanta olmadığı anlaşılan bir bina. 
nın önünde durdu. Kendisi burada 
yahyordu. Timotne yüzünü buruştu. 
rarak: 

- Gran Sen Matyo lokantası ba. 
na daha iyi görünmüştü, diye söylen. 
di. 

Moröver, Timotneye tuhaf gelen 
bir sesle: 

-Görüntişe aldanmamalı! Ben 
seni llyik olduğun bir şekilde ağırlı. 
yacağım. Haydi içeri gir, katırını 

ahıra koy ve yukandaki tiç numaralı 
odaya gel!. 

Timotne, Morövert takip ettiğine 

pişman olmuş ve garip bir sıkıntı 
duymuştu. Ne olursa olsun kaçmak 
ve diişündfiğli mükellef yemekt..e-""IM 
geçmf'k istiyordu. Fakat soltak tflıi
ha ve Moröver kendfaine bakııorda 
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Nişantaşmda • Tramvay ve Şakayık caddelerinde 
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Osmanlı Bankasının glı;eleri Birlnciteşrinln ı nci Perşembe gtinilııd~ 
itibaren yeni bir iş'ara. kadar. 14Sa.ğıda yazılı saatlerde nçık bulunacaJrl.lf' 

1 - GALATA MERKEZi iLE YENICAM• ŞUBESİ ı 

~R ERKEK TALEBE iÇiN yanyana n geniş bahçeli iki binada AYRI YATI TEŞKiLATI nrdır. Mev- .Adi günlerde Sa.at 10 dan 18 ya kadar 
~at FRANSIZCA, ALMANCA, INGILIZCE kurslarına dokuz yaşından itibaren her talebe iştirak eder. 

:'.\iektcp her gün saat 10 - 17 arasında açıktır. Kayıt işlerine CUMA, PAZARTESi, ÇARŞANBA günleri bakı. il 
F.91 

Cumartesi gUnlerl: 
2 - BEYOOLU ŞUBESi : 

" 10 " 12 ye ,, 

,i!~OOJ!mmillr'1rJl[i1:llllE!l~mmJl!!IDll~\l~I \ll!l!l! il~ lır. Telefon: 42517 ~i ~ m}ijm~f!Jl!m • .Adi günlerde { Saat 10 dan 12,1/2 a kadar 

" 14 den 16 ya. .. 
Cumartesi gilnleri: ,, 10 ,, 12 ye 

" 

N: 
1 - llk, Orta ve Lise kısımlan için kız ve erkek, yatılı \'e yatısız talebe kaydına devn.m olunmah'i.adır. 
2 - Kayid için 1ıergün saat 10 dnn 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine az m1kta.rda. yeni talebe alına

cağından okula girmek istiyenlcrin biran evvel müracaatları tavsiye olunur. 
pı11-1mm•• • r R E K L A M L A R 1 

lUJ<GlYl'2 ve talksntoe 
4 - 1stiyenlere kayid şartlnrmı bildiren tarifname gönderilir. 

Şehzadebaşı, Polis karakolu arkasında, Telefon: 22534 

Saraçhanebaşı Horhcr caddeoı Ec· SES 
i E, ıS 1GUndUz1 

Galata Sesli Han 

Ana - ilk .. Orta - Lise • Tam devre 
Okulumuz bu yıl ~ördüğü teveccilh ve rağbetten dolayı ilk sınıflardan itibarc.n yabancı dil tedrisatnıa yeni bir 

teşkila.tla mühi.::n bir istikamet verilmi§tir. Kızlar kısmı ayn bir dairededir. Mektebin hususi otobüsleriyle nehari ..-~m:ım Mektep kitapları-~ 
her gün evlerinden alduılır. İstiyenlerc tarifname gönderilir. 

ayıt için her gün saat 10 dan 16 ya kadar direktörlüğe müracaat edilmelidir. Telefon-: 20530 
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Hem Burguvanla Gizin en iyi arkada
şı olan 1\Ioröverin kendisine bir fena
lık yapması da mümkündü. 

Kapıc:ı bnnlan düşüııer~ Uç nu. 
maralı odaya çıktı. Fakat bir sa.at 

ikadar beklediği halde kimse gö. 
aiinmemişti. Nihayet beklemekten 
canı sıkıldı, haydutltik zamanında 
'Öğrendiği bir küfürü savurduktan 
sonra: 

- Acaba, Marki ve ne de Baron 
olan şu mösyö Moröver, benimle alay 
etmek istiyen bir serseri olmasın? 

!Evet mi? O halde Jakobenlerin şerefi 

~hli.ke altında. demektir- diye söyle. 
nirken pannağiyle sus işareti yap • 
makta olan Moröver içeri girdi . 
Papas .bu i§aretc itnat ederek Morö
vcrin diğer bir ıişareti üzerine dı. 
şnrı çıkarak peşinden yüriimeğe 

başladı. Knrşı taraf ta başka bir 
odaya girdikleri zaman Timotne'nin 
,.Uzü güldü. 

Odanın ortasına mükellef bir 
sofra kurulmuştu. öteki lokantada 
'J.'imotnc'nin görmüş olduğu yemekler, 
buradakilerin yanında bir hiç kalır. 
dı. Ağzı sulanarak dilini şaplnttı. 

l\forover: 

-Aziz misafirim, lütfen oturun 
ve size takdim olunan bu şeylerden 
teklif beklemeden istifadeye bakın I 
dedi. 

- O halde, evvelll beni sıkan şu 
clibbedcn kurtulnyım. Eski bir asker 
olan bizim gibi adamlar, bir tiirlii 
bunlara alışamıyorlnr. Bu cilbbe]erin 
muharebelerde ve bilhassa yemek . 
]erde ne kadar zaran var bilseniz 
tenim fikrimce yemek, lmzanılmnsı 

ecbuıi olan bir !?.,.Cydan muhare ·ı' 
l>cslne bcıwerl 

Timotne bunları söyliyerek he • 
men sırtındaki cübbeyi karyolanın 

üzerine attı ve eline aldığı bir bı • 
çakla iri bir pastaya meydan oku. ' 
mağa başladı.. · · 

l\loröver: 
- Haydi! dedi. hücum edelim •• 

Askerlik zamanında almış olduğu • 
nuz bazı tabiatları hU.15. terk etme. 
diğini görüyorum. Şu meşin caket 
bunla:r;dan biri olacak. 

Kapıcı ağzının dolu olmasından 
dolayı müşküHitıa cevap verdi: 

- Sndcce bir ihtiyat insan bu za .. 
manda bir kılıç veya hnnç,ere pek ko-
lay hedef oluyor.:- da •• 

- Demek Jakoben olmadan evvel 
askerdiniz? 

Timotne elindeki bıçağı sallıyarak 

bir tah,m muharebe isimleri saydı: 
- Sen deniz, Jarnak, Monkontur, 

Dorman, Kutrns •. 

Papas iki adam kadar yiyor, dört 
adam kadar içiyor ve Moröver'in gös. 
terdiği sabırdan cesaret alarak 
mütemadiyen başından geçenleri an. 
latıyordu. 

Nihayet, Morövcr mi.saf irinin epey
ce sarhoş olduğunu ve içindekileri 
söyletebileccğine kani oldu. 

- Demin muhterem Burguvan'. 
ın sizi bana göndermiş olduğunu 
söyJUyordanuz? .. 

- Hayır, doğrudan doğruya size 
değil? fakat sizin yardımınıza rnuh 
taç olduğumu söylüyordum. Ye. 
dirdiğinfz yemekten dolayı allah 
razı oJsun.. Ben sırf mndam la düşes 
dö Monpansiyeyi görmek için buraya 
geldim. 

Morövcr yeni bir şjşe ~rap daha 
açarak: 

-Ne i,çin? diye sordu: 

Mekteo kitaplarınızı kolaylıkla almak isterseniz 
Unp Evlnd n g çlnlz. Tel 

o 
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- Ben de bilmiyorum. 
- Elbete düşese aşkınızı ilan et. 

mek için gelmediniz? 

- Ona bir mektup getiriyorum, 
fakat içindekinden malumatım yok \ 
Kendisine ne zaman ve nerede te. 
sadüf edebileceğimi bilmediğim i~in 
size müracant etmeğe karar verdim. 

- Mektubu bana veriniz, ben götü· 
rürüm. 

Timotne başını sallıyarak bağır. 

dı: 

- Hayır, hayır. Çünkü reisi Bur. 
guvan mektubu verirken, Timotne yn. 
mnda böyle bir mektubun bulunduğu
nu kimseye söyliye«ğine dilini yut· 
makhğın daha iyidir!. 

Demişti. 

- FaTcat bana söylememenizi ten. 
bih etmemişti. zannederim. 

Papas, yalanını meydana çıkar • 
mnmak için bu sözU hiç işitmemiş 
gibi davranarak devam etti: 

- Sonra, bu sözlere şunları iHive 
etmişti: 

"Timotne, bu mektubu başka biri. 
ne kaptıracağına öJmekliğin daha 
doğrudur- Fakat ölmeden evvel de 
bu kftğıdı yırtıp ortadan kaldırma • 
)ısın I,, a.sılzadem işte bunun için, hah 
settiğim mektubu size ne verebilirim. 
Ve ne de gösterebilirim. 1..aten göril
yorsunuz ki cUbbemin ta iç cebine di
kilmiştir. 

- O halde benden ne istiyorsun? 
- Beni, Düşesin yanına kadar gö. 

türmenizl 

- İşte bu zor bir iş, Dşes şimdi 
uyumuştur. 

- Ben de şimdi demedim ki .• Obür 
güne kadar vaktim var.. • ~ 

Moröver başını sallndn I 

. - Çok geç olur .. 
Papas yavaş yavaş Moröverin söz. 

lerine kapılıyordu.. 
- Peki, öyle ise yarın sabah ol. 

sunl .. 
- Yarın da geç! .• Düşes yarın er. 

kenden BulU\·adan gıidiyor. Bunu 
bana bizzat Dük dö Giz söyledi. 

Papas bu son söz iizerln ren~i ata. 
rak dilşünmeğe başladı. 

Moröver işi kıvamına getirmek 
için: 

- Aman canım, ne merak ediyor. 
sun? dedi. Geri gelince verirsin. Za. 
ten Dilk dö Giz nihayet fkl ay sonra 
ge1eceğint söylemişti.. 

Papas bunu işitince saçını yolu. 
yormuş gibi bir hal alarak bağırdı: 

- Fakat çok geç oJur r.. Bütün 
kabahat bende, bir hizmetçi kız yü. 
zünden ismini h.atırhyamadığtm bir 
yerde iki gün kadar kaldım. Şim. 

di reise ne cevap vereceğim?. 
Beni mutlaka ya kovar, yahut da 

fena bir muamelede bulunur. 
Moröver soğuk bir tavırla: 
- Bu da mümkün I dedi. Fakaı ou 

halinize acıyorum. Merak etmeyiniz 
belki de bir çaresini buluruz. 

- Ah efendim, hayatımı kurtan. 
yorsunuzl .. nasıl bir ~re bulabili .. 
riz acaba? •• 

- Hemen Düşesi görmeğe gidelim. 
Sarayda olduk~ sözüm geçer. Bu .. 
nun için belki de Düşesi 11yandırta. 
bflirfz. ı 

- Haydi öyle ise gidelim.! DOşe.. 
sin oturduğu yer nerede? 

- Şatonun yanında. Haydi dll>
hcnizl giyiniz, biraz da cesur olunuz! 
ben her şeyi üzerime alıyorum. 

- Ah, Sen Gran M~ntlyo'ya gfr. 
mekllğim ne kadar da iyi olmtı§ .. lıı.. 



lSTANBUL: SINBJIALAR 
12,SO PWda TQrk mwdld.ll - 12.80 ha.. ------

•adla - lJ,OIS PWda ııaat ma.ot - 1J,2G 

ınuhteUt p1lk Ufl'l7atı - 18,IO P7 ....u ft 
dw JDUelJrfef - 19,IO kontenu, Doktor 
Sa.Um Aluılılt t.Ntm4uı - 20,IO TQrk mu. 
ııUt1 heyeU tarafmdaD k1llılk Merter - 20.ao 
Rlt&t '" aıbdaflan t&ratmdan TQrk DlUllL 
k1al - 21,IO pWda 90lo1&r - 21,IO on.. 
tra - 22,30 Ajana baberlerL 

VlYANA: 
18,80 ıarlalar - 11,CI koaQflD& n mu.. 

8Ud - 19,ıo 8Ul&t baJatı. temd lıaberler, 
aaat, Jlaberl•, ba.,. rapcın - 20,ııs f&D 
kODMli - 20,40 uJrel( Jroa.le - 21,IO ede. 
lı ya.ym - 22,20 Viyana eMl'lert - 28,015 
haberler, hava raporu - 28,llS opera ;vayı. 
nı: ValkM operumm birinci perde8l - 24, 
20 konupna - 24,85 dam mualkist. 

Bll:Rl.tN: 

ıs,oıs kuçuk kouer - ıs.aıs halk pır. 
kil&rr - 19,06 ıramafonla opere yaymı -
20,0IS .,,.,.ymı - 20,20 piyano ve ork..tr& 
komıert - 20.80 l1lnQD aldllerl, haberler -
21,l:S Berllnde etleDCeJi bir gellntt - 23,0IS 
bava n.poru, h&vadla, .pe>r - 28,31S dau 
:.1usildAıL 

BtJDAPillf'l'B: 

ıa,u ıam--, 9POI' - 11,80 memleket 
yayım - 20,0IS ~ - 20,11 kanpk 
yayın. 21,0IS opeaw. ft opllet Ja1llll - U,OI 
b&bedeır - 21,11 .... IDUll"'ııl - 2',215 
ınQJAJratlar, - 24,.llS ll'&JDOfoaJa dw mu.. 
lllrfsl - 1,10 - baber!er. 

BOKlt.llıf}: 

11,ocJ ~. ......... - I0,1I Jroa,. 
aer, ba.....U. - 20,415 ıramofoala ,.mlar, 
ır.ontenu - 21.IO Jrouer - n.as spor, 
haberler - '2,IO Pil kouerl - 21,llS or. 
keetra Jıı:ıamerl - 11,80 l'NDm ft Al. 
ınanca babeder - Ilı ___.. 

LONDRA: 
18,30 G"C''kl•rm w - ıt,OIS dılDI 

mve!Mel, banrt., Jrm11pn• - 20,llO Jaıa.. 
1ıeır - 21.215 otuz b9f .... ~ -,.ıtaD 
lev!ıalar - 22,21S orkutra Jaıuerl. ll&ft. 

.... 

........ 

BEYOCLU 
• BlldlrmemJıUr 

Ştr~Aa 

1 Kuık ~ 

• Kanundan kaÇilmu 
ı Koııtıe karlo Kralı 

1 Avl&Dan JÖDW Ye Qöl 
arkadıflın 

ı Blo ldo ft 7.oso 
ı )(nlılkenlarm llOml 28 

kmm b1rdmı 
f1S ı Taran yamy&mlazo arum 

da (bepm birden) 
~ • Styab llıc1, lngiUz ajanı 

,,. am ı..onooeıe.. Dinarlı 
KehmeUe AUnada: 

CVlıltJBITn ı Cehennem &dam, Vahfile 

re hllcum ve Garp a.tetıer 

tgbıde 

A8TOBWA ı Kon&D kız. K&rm:u ben 

mdtlrdUm ve ÖlQm uçuru 

mq 

ISTANBUL 

illU.l • Danta11l cebmaeml ,,. 
KaUtonalya baydutı&n 

BILU. • Sefiller (tUrkçe) ve 
Gece bllbillU 

.,....,.. ı Karyoka, B8yle br Jm 
umıtuıur mu 

AMB ı Blld!rmemlftır. 
••••.m • t.muır. adam, cmıan ,. 

c..a w Tomım 1Dtoramı 

KADI KOY 
.... 1 lllldlımem!fUr! 

OSKODAR 
en. - 11,aıs dam maeılJdal. baftdlll - l&,CI BAi.ii 
m1llldı:L 

: ır.ntDt 

P.Al\tS (P. '1'. 'I'.) : 

ıa.oıs ınmaıaa. - 11,o1 oıs ...... om 
h&ftdll - IO,IOtJp .,. lpor - ......... . 

komJpraa - 11,11 opera 1Q1111: ......... 
~. 

ROKA: 

18,JO et1GIOIU ır-.o - it.il J'ÜllllıDI 
dillerde kcmupna, Uman baberlerl., lf&DlO. 
fon. ..... ~-
eğlencell ıam.er, J'raıımzca haberler- 20,ISIS 

KARAGOMROK 
ı Karyoka ve Harbiyenin 

yUsUncG :yıld8nUmtı 

BA'LAT 

da'" Wonderb&r 

Y~ için yayın, havadis, konU§ID& -
21,41 tama, 18Urabat M!!umda mlah ,,. 

edebl1at. - .... h&ndla. 
'l'lrAf'BOLAll 

ZAYi - 1934 eeneab:ıde (Sen "Jan 
Batiat) Fransız mektebinin UçQneU il· 
nıfmdan almlf oldufum tudiknımeyi 
zayi etm.it oldu~ hWmıU yoktur. 

Mehmet Nuıwttia 
(5757) 

T.•ptv IWIÇJIJB1NtN 

kapllı lmmmda 

HALK OPERETi 
B1l akf&lll A&t 21,'15 

T.A.RLA. KUfU 

BABRR - •Alipm pOilall 

Şöhrete 
kavuşmak için 
Tam yadı sena 

M. M. Vekaletinden 

bek O 

M. M. Vekaleti Emakin inıaatşubeainde münhal bulunan bir mü· 
hendiıliie mühendiılik diplomaaını haiz bir mühendiı alınacaktır. 

En aon verilecek maq 300 liradır . Tlipler §eraİtİnİ öğrenmek Ye 

fazla malilmat almak için her gün Ankarada M. M. Vekaleti intaat 
ıubeaine müracaat edebilirler. (307) (1378) 

(Londradan bildiriliyor) 

DuiJaı Ferbanbın oğlu geçen hafta 
Londrada huıust bir aalonda bilhaua 
kmdfai için göıterilmekte olan filmleri 
seyrederken bunlann bitmeaini beklem.i 
yerele dıpnya çıkmq ve doğru yazıha
nesine ıitmiıtir. Kendisine adlı sanlı 
bir yıldız gönderilmeal için Holivuda 
sekmit oldufu telgrafların iptali için 
yeniden bir telgraf &önderdi. O aramak 
ta oldufu yıldızı bulmuıtu. 

Rene Ray iae bu karan tam yedi ıe· 
aedlr beklemekte idL Rene İngilizdir. 

Aç karmna bir kahve beılı almdüta 
Kabızııaı defeder 

Yemeklerden -;;., uat 80Dra almlna 
llAZJVSJZT.IQI, mide eqD1k " 1uım&. 
1armı ıtderir· Atmda1d tatm.bk ft im. 
Jm7a bale eder. HOR08 markalı am'b&. 
11.jma dikkat. Depon: llucm " 8ottGD 
eca depon. Yeı:ılpoatane aram Aflr D. 
Sok. No. '7. 

Ve timdi balayım Viyanada geçirmek • ------------......... 
teclir. 

Douğlaı FCTbanb 200.000 tngiliz 
liruı (bizim paramızla 1.270.000 lira) 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komi!;vonu il.1nhrt 

barcıyaralc yapacafı "su altında kalan Ordu Sıhhiye ihtiyacı olan 700 
tarla., adlı yeni filmi için bir yıldız an· tane Tahliaye ipi açık eksiltme ile 
yordu. Ve Londrada bayle bir Jm bula· ihalesi 28 • 9 • 1938 Pazartesi IÜ 
bilecelfnden Omidhıi keamlttL Geçenler nü aaat 18 da ,apılacaktrr. Mu
de biriıi ona Rene Rayın admı t8yledL hammen tutan S2S liradır. Şartna-
Kızm ldlçUk bir ta1am roller oynamıı meai komisyonumuzda Rörülebilir. 

Prolesff r K. 
K6mflrcanın 

Modern ve berkeae elzem kitaptan 
K1'lo 

Amel'! ve tatbiki kambiyo il 
Yeni muhasebe uauıu 122,80 
T1c&rt maıamat ve b&nk&cıhk ıoıs 

lk:tlaat llml • • • • 87,llO 
lhtıau mulıuebelerl Cflrket, eana,S 
ziraat, banka) 
Tle&rt ve mal! h9111Lp 1 el kmm 
ZlhDI beeap kaideleri 
Logaritma cetvelleri (yeni rakam) 
Yeni beaabJ ttcart (mufuaal uer) 
Mal'! cebir (tattkru ve elgorta he. 
e&plan) 

Bqlıe& e&Uf yeri: lk:bal kltape't'I 

1'11 
70 
30 
111 
300 

100 

olduğu filmleri g5tt1n. Tam da aradı_e. • • • • • 
p o u wrdi w kocau makbuz veya me p arıy e a O) 

teklr Corç Rofort ile birlikte balayım ber ihale günü vakti muayyenindr a -N CD -
g~çirmekte oldüğu Viyanadaki otele te- F mdıklrda aatmalma l:o::dıyomır.3 
lefon etti. gelmeleri. (1461) - tD 

Ferbanb telefonla anlattıktan llOl1ra • • • "' en < c: 
gazetecilere: lıtanlnıl Komutanlığı birlikle- \.lııı' -• D> aa 

- Onu angaje ettim ve kendisine yrl- ri senelik ihtiyacı olan 64.~ ki· ~ UI !:::! 
dızlann aldığı maaıı vereceğim. Tam lo bulgur 9/ 10/1936 cuma günü ~ _ tA 3 l\==a 
da benim iatediğim tiptir, demiftir. saat 14,30 da kapalı zarf ile sabn - VI 

ı.!:n:!:"..!..-:1.ıaned~! .. :~:;: =· ~=: ::~. = QID ~ {Ô), 
pndan beri Britanya filmlerinde çahı- .. _. 
maktadır. Kendisine ilk mUhim rol ve- yonumuzda ıörülebilir. lateklile- ._, _ «D 
rildiii zaman hiç de ıımarmanuıtı. rin 648 liralık ilk teminat mak • ... :J M 
O, bir giln mutı.kkak ıurette Omidine buz veya mektuplariyle 2490 
kavupcatnu biliyordu. Ve bu Umit, ge- numaraı kanunun 2 ve 3 üncü -------------
çen hafta kUçilk Dullaı Ferbankaın te- maddelerindeki yazılı veaaikle 
Jefonu ile gerçekletmif oldu. beraber ihaleden en az bir aaa• 

En sevııen 
türküler, aşk 
şarkılarıdır 
(Nevyorktan bilcllrlllyaır) 

Amerikan bettektrlar, mUellifier ve 
ınuaiki nafirlerl cemiyetinin mmi.ld te
mayilllerl hakkında ild ıenedenberi de
vam ettirdili tetkikat neticeainde, diln· 
yada en ~ok rağbet glSren tilrldllerin aı
ka dair prlalar olduğu anlaplmıftır. 

1935 ıenealnde en çok ıiSylenen prla 
••raya g8rmiyecek kadar yatJandılnn· 

da,, idi. Yalnız Amerikada bu türkü 
18161 defa radyoda li:Sylenmiıtir. 

tkincllili .. canım sevmek istiyor .. pr 
kısı kuammttır. Bu da radyoda 26537 
defa aCSylenmiıtir. 

evveline kadar teklif mektuplannı 
Fmd1kbdaki Komutanlık Satma(. 
ma komiıyonuna vermeleri • 

(1531) ..... 
fıtanbul Komutanlığı birlik • 

leri ıenelik ihtiyacı olan 36.000 
kilo nohut 9/ 10/1938 cuma pnü 
saat 15.45 de &çık ekıiltme ile 
sabn alınacaktır. Muhammen tu. 
tan .4140 liradır. Şartnamesi ko

misyonumuzda görülebilir. lıtek
lilerin 311 liralık ilk teminat mak· 
buz veya m ektuplariyle beraber 
ihale ıünü vakti muayyeninde Fm
clıklıda Komutanlık sabnalma 
komiıyonuna selmeleri. (1532) 

11111111111111119' ................. ~~-----------------~ 
TEPEBAŞI TiYATROSUNDA 
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1. Birinciteırin Perıembe aqamı 
aaat 20 de 

MAKBET 
Yazan: W. Sbakeapeare. Ttlrlrçeıi: 

M. Ştikril Erdem 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

Operet Kmnr 
DUDAKLARIN 

Yuan: Yvea Mirande. MUzik: Mau
rice Yvain. Türkçesi: Ekrem Regit 

Çocuk Kısmrl • D FATMACIK 
il Yuan:Afif Obay. MUzik:Fehmi Eıe. 

" HE 1 3F 9 7 

Umum 
Mektep 

kitaplarınızı 
Yorulmadan tekmil olank lstanbul 
Ankara caddesi tnkıhp Jcitaphanealn 
den ahraınıs. 

:({itap satın alıyoruz 
Eıki ve yeni harflerle her nevi kitap 

lar ve okunmuş yeni harflerle lise kitap 
lan iyi fiyatla satın alınır. İstanbul An
kara caddesi 155 No. 

lokılAp kltaphaoesl 

OtobOs alıyorum 
Acele olarak 14 • 16 kioilik bir oto

bila almak lst!yorum. Satmak isti
yenlerln her gUn Sirkeci Balıkesir <> 
telinde Bay Bedriye milracaatlan. 

ı, arıyorum 
Fırm tezgihtan it anyor. Kefil ve

rir ekmek ssıar. 

Vakitte lıL r.umuzuna mektupla 
müracaat. 
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Harbiy·elilerln 
Istanbula vedaı 

lstanbul bugUn yOz yıldır sinesinde yaşattığı Harbiyesinden ayrı!dı. Reslmlerlmlzde bu kahramanlar 
yuvasının şehrimize vedaı merasiminden iki safhayı gUrflyorsuouz 


