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Antakyadaki küstahların yırttığı 
T ü r k bay r a ğ ı i ç ·i n 
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' Burdur fatasyomı 

Demiryoluna 
Bu ur da kavuştu ı 
Bu vilayet merkezimizi Afyon - An-1 

talya hattına bağlayan kısım 
perşembe günü işletmiye açılacak 
PcrşembC' günü Türk şimendiferci

liğinin yeni bır eseri daha milli demir
yolu şebokemizc katılmaktadır. O gün 

Afyon - Antalya hattının Baladizdcn 
sonra Burdur istasyonunu ihitva eden 

24,5 ldlomctr"l.k kısmı her türlü mü· 
nakalcyc ac;ılacaktır. 

Bu yeni hatta İzmir - J{arakuyu -
Afyon ve Karakuyu - !sparta arasın

da her gün işliyen yolcu trenleriyle 

Baladızda buluşmak üzere Burdur -
Baladız arasında her gün muntazam 
muhtelit katar işliyecektir. 

(Devamı 4 üncüde) 

Fransız Hükumeti 

25 milyar yeni 
frank bası .. lJr 

Fransız ~eclisi, 221 reye ka~ı 350 reyle 
kanunu kabul etti 

csuyuk bankalarımızdan birinin mUdUrU ile mUllkat 
Paramızı dii.şürrncmclde, hiild't?not pek isabet etti. Çünkü. ihracat 

borç ödeme ve Jıayat pahalılıl/ı bakrnırndan hiçbir istifademiz olmıya~ 
caktı. - Borsada bir iki gündenbcri görülen milli esham ve takvil6tta1ci 
düşülclül~ 'tamamiylc 8pckifUitif mahiyetteydi; nctckim sukut devam 
ctn emiş; 7'1ymr:tlcr1 eski vaziyetini bulmuştur. 

Bu sabah: 
Maliye Müsteşar muavini şehrimize 

ge !ip borsada tetkikata başladı 
(}'azısı 4 üncüde sayfada) 

Bu yiizlercc sineği, M cridiycl.:öylil bir okuyucunmz bir 
giiııdc evinde toplamıştır 

Köyleri sinek hücumuna uğrayan 

Mecidiqe Köylüler 
Belediqeqe başvurdular 

(Yazısı 4 üncüde sayfada) 

Uluslar kurumunda 
Fransa mümessili ile Tevfik 

1 

Rüştü Aras arasında lskenderun 
meselesine dair münakaşa oldul 

''f'ransız müstemlck:H nazırının Dışbnkanım::ım kar~ılık özlerinde 
hiç isabet yoktur. Sancak Tiirklcri J)Urzüler, Aleviler, çok daha 
bilmem hangi bir avuç t"emaat, me1;hcp ,·esaire serpintileri gibi 
ekalliyet değildir. Onlar. koskoca bir Türklüğün parçasıdır. As· 
gari siyasi istihkakları: Türkiyeni.ı mandası altında muhtariyettir. 1 

.,~ 

" ' 

Türk AtıtakıJadan bir manzara 

280.000 Türkle meskun İskendenınf 
ve 'Antakyanm Suriye gibi istiklaline 
kavuşması meselesi beynelmilel müna-
kaşa meydanına çıkmıştır. • 

Milletler cemiyetinde Hariciye vekili
miz Tevfik Rüştü Aras bu mevzu etra
fında Türkiyenin limit ve temennilerini 
haklı bir lisan ıle bildirmiş ve buna bil
hassa muhatap olan Fransız murahhası 
cevap vermiştir, 

Diğer taraftan İskenderun ve An-
takya meselesinin dün iki hususi cephe
si de belirdi. Bunlardan biri, (Eşşebab 
- Gençlik!) isimli bir Suriye gazetesin 
de beyni sulanmış bir ifade ile İskende
run ve Antakyanın Arap olduğuna dair 
çıkan bir yazıdır. ötekisi ise, yüreğimizi 
itidalimizle birlikte yerinden oynatabi
lecek tasavvur olunamıyacak, akıl ve 
hayale gelmez müthiş, müheyyiç bir 
hadisedir: 

Antakyada Türk bayrağınJn yırtıl • 
masıl 

Bu sabahki ''Cumhuriyet,, refikimiz 
"Eşşebaı., gazetesine lazımg~len ceva· 

bı verirken o yazıyı yazan muharrire 
bir müddet tarih ve siyaset etüt etme
sini tavsiye ediyor ve "çünkü, hele böy 
le nazik mevzularda adama ilanihaye 
pot kırdırmazlar; onlarla beraber daha 

bazı şeylerin ve çok mühim şeylerin 
kırılacağı için ... ,, diyor. 

Umalım ki Türkün de belbağladığı 
beynelmilel bir taahhüt, Türkün kam 
oynamadan halledilsin, 

Fakat "Tan,, arkadaşımızın bu sabah
ki nüshasında görülen diğer elim ha
diseye, yani kanımız kadar asil ve ca
nımızdan aziz tuttuğumuz bayrağımızın 
yırtılması hadisesine gelince, umalım ki 

(Devanu 9 uncuda) 

Litvinof cevap veriyor: 

Nasyonal sosyalizm 
medeniyet düşmanıdır· 

Sovyet Hariciye Konıiseri bu sözü 
Milletler Cemiyetinde söyledi 

Cenevre, 28 - Mileltler Cemiyeti 
asamblesi bugünkü celsesinde Sovyet 
Rusya dış bakam Litvinofu dinledi. 

Litvinof söylediği nutukta, Alman 
Nasyonal - Sosyalist partisinin Nu

remberg toplantısı sırasında Sovyet 
Rusya aleyhinde söylenilen sözlere 
cevap verdi. Nuremberg toplantısında 

ileri sürülen iddialann biri İspanya
da kopan ihtilalin Sovyet Rusya tara
f mdan hazırlanmış olmasıydı. 

Litvinof buna şöyle cevap vermiş
tir: 

"- Biz nasyonnl sosyalizmin, bü
tün çalışan insanların ve bütün mede
niyetin düşmanı olduğuna kaniiz.., 

Litvinof, Sovyet Rusyamn, İspanya 
hüklımeti aleyhindeki isyanın tama
miyle gayrimeşru olduğuna kanaat et 
tiğ'ini de anlatmı§tır. ~ov.uet Hariciye lfonıiseri Litvinof 

BugUnkU Bulgar gazeteleri 

yazıyor: 

lta(qanlaı, bir 
Ispanyol 
adasını 
zaptetti 

'ovyeller bilkuvve 
karşı durmağa 

karar verdi 
Boı,evik tas ajansına atfedl· 
lsn haberlere dair ,ehrlmlz 

Sovyet mUmessllllOlnln 
dUfUncelerl 

Sofya muhabirimiz bugün saat 
on dörtte tclef 011 ederek Bulgar 
gazetelerinin bu günkü. öğle sa
yıwmıda verdikleri çok nıühim 

ilci haberi bildirdi. Bunlardan 
Bıılgar gazetelerinin Moskova
dan Sovyct ajansı "Tas" ın tıer
di{ji 1vı11cliyle yazılan hcibcr §tı
dur: 

İtalyanlar dün gece İspanyaya 

ait Mayorka adasını işgal etmişler
dir. 

Bu haber Rusyada duyulur duyul 
maz komünist partisi merkezi ile 
icra komiserleri heyeti toplanmışlar 
bu vaziyetin protesto edilmesi içirı 

bütün Rusyada mitingler yapılması 
na karar vermişlerdir. 

Bu karar üzerine dün Moskov2· 
da, Leningradda ve Odesa ile diğer 
bazı şehirlerde büyük protesto mi
tingleri tertip edilmiştir. 

Moskovada yapılan mitingte biz
zat Stalin de bulunmuş v-e kırk bin 
amele önünde bir nutuk söyliyerek 
"İspanya milletinin, Sovyet Rus· 
yanın kendisine muhakkak yardım 
edeceğinden emin bulunmasını,, söy 
lemiştir. . . . ,., 

E: ovyetler bllkuvva hareke· 
ta mi geçiyor? 

Diğer taraftan gene bugihıkü 

Bıılgar ga:::cte1eri Paristen alın

dığı kaydiy1e verdikelri telgraf 
haberlerinde şöyle yazmaktadTr
l.ar: 

Moskovadan iki tayyare filo· 
su İspanyaya hareket etmiştir. · 

Sovyet hükumeti, Almanya, Por
tekiz ve İtalyayı, ademi müdahale 
anlaşmasına rağmen ispanya asile
rine bilfiil yardımda bulunduklann
dan dolayı Milletler cemiyetinde 
protesto etmiş, bu vaziyet karşısın· 
da Sovyet Rsuyanın da bundan böy 
le harekatında serbest olduğunu 

resmen bildirmiştir. 
~ ... 

Şehrimiz Sovyet mUme••ll· 
1101 ne diyor ? 

Bttnmı ilzcrine Sovyet elçiliğine, 
telefon ederek Bulgar gazetele
rinde yazılan bu haberlerin ne 
dcrecetJe kadar doğnı olduğu 

lıalck:ında malumat sorduk. Bize 
şu cevap verildi: 

:• - Buraya, anlattığınız mahi -
yette Moskovadan bir haber gel
memiştir. Sovyet Rusyadan İspanyc: 
ya tayyare filoları gönderildiğine 

dair olan haberin doğruluğuna hiç 
ihtimal veremeyiz. Lakin İspanya 

vaziyeti dolayısile Sovyet şehirlerin 
de mitingler yapılması mümkündür 
Maamafih burada bizim haberimiz 
yoktur, çünkü Moskovadan en son 
telgraf haberini dün gece saat ı 1 de 
aldık.,. ' 

• • * 
Şehrimiz ltalyan mehafl· 

linde malQmat yok. 
Şchrinıfa:deki ltalyan m.ahafili

ne de M~JM'ktı ada.srnın i§galine 
dair nuılu?WJf gelmemiştir. 
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Sancak Türklerinin 
siyasi istihkakı a sgari 

l' ekilleİ-imizin yurttaki I 
tetkik seqahatleri 

Başvekil Elazize vardı, oradan 
dönüşte Adanaya uğrayacak 

DoğTu nıu, 

derJ.il mi? 
Va1hl lYl <dlDDeır v<e 

TlYıırkçe 
insana usanç veren bazl mevzular 

vardır. işte bunlardan biri de budur. 
Bugün onların neye Türkçe konuşma
dıklarından baksedecek değiliz.. On
lar btt bahiste ha§arı çocuklara dön
m:ü§lerdir. 

Uluslar Kurumu konseyinde, Tevfik Rüştü Aras, Fransız Müstemlekat Na
zırının sözleri üzerine, Türkiyenin yalnız Antakya - İskenderun Türkleri hak-

kındaki noktai nazarını değil, bütün bir emperyalist sistem hakkındaki düşünce
lerini tebarüz eUirdi. 

Gerçekten de bizim rejimimizin temeli, milli kurtuluş hareketidir! Bunda, 
bütün şarka önayak olduk. Bizim misalimizi birçok milletler taklit etti ve daha da 
edecektir. Eskiden emperyalistler uyandırdığımız cereyan kendilerine zararlı 
sayıyorlardı. Fakat garp alemi gittikçe anladı ki, herhangi bir milleti ebediyyen 

boyunduruk altında bulundurmak, istismar etmek zaten kabil değildir; ancak, 
bundan fariğ olunca, eski metropol (yani sömürgeci) behemehal zararlı çıkmaz. 

Bilakis, hürriyete kavuşan sabık müstemleke ile pekala mesaiyi teşrik etmek, 

kar etmek ve kar ettirmek, yaşamak ve yaşatmak da kabildir. Hem, bu, daha bile 
istifadelidir. İşte Mısırın, İrakın ve nihayet Suriyenin misalleri bunlardır. Tevfik 
Rüştü Aras, kurtuluş hareketinde ve buyeni insani usulün ihdasında lider olan 

bir ulusun mümessili sıfatile, dünkü nutkunda, şark milletlerinden nasıl bir idea
list gibi bahsediyor. Belli ki, şuna iman etmiştir, ve biz de etmişizdir: Her mil· 
Jet, istiklale layıktır; ve bunun tahakkuklarını birer birer görmek bize sevinç ve~ 
recektir. t 

Dfi§üniln: Hal böyleyken, kendi milletimizin, İskenderun ve Antakyada bo
yunduruk altında kalmasına, hem de daha üç sene sonra tam istiklaline kavuşa· 

cak olan diğer bir milletin tabiiyeti altına girmesine nasıl tahammül edebiliriz? 
Hayır, Fransız Müstemlekat Nazırının o sözleri söylemekte hiç de isabeti 

yok ... Sancak Türkleri, Dürzüler, Aleviler, yok daha bilmem hangi bir avuç ce
maat, mezhep vesaire serpintileri nevinden ekalliyet değildir. Onlar, koskoca bir 

milletin, Türklüğün parçasıdırlar. AsgaTi siyasi istihkaklarının adı şudur: Türki
yenin mandası altında muhtariyet... Hüseyin Faurk TANUR 

Bulgarlar Almanya ile 
gizlice anlaşmışlar 

iktisadi işlerini Almanyanın 
askeri i htiyaçlarına göre 

tanzim edeceklermiş 
Dolaşan şayialara göre Almanya 

ile Bulgaristan arasrnda,. Cenevrede 
yeni. ve g!~i b~ mukavele imza edile
cektır. 

Bu mukavele bundan dört ay evvel 
Alman lktısat nazın ve devlet ban
kası umum müdürü doktor Şabtın 

Sofya seyahati esnasında hazırlan

mış ve Bulgar kralı Borisin Berlin se
yahati esnasında da parafe edilmiştir. 

Mukavelenin şimdiki halde yalnız 

iktısadt meselelere şiimil olduğu ve 
iJeride siyasi anlaşmaların da yapıla
cağı söylenmektedir. 

Bulgaristan bu mukavele mucibin-

ce bütün iktisadi işlerini Almanyanın 
herhangi bir harp vukuunda ihtiyaç
larını düşünerek tesbit edecektir. Bu 
işi Ilulgaristana gelecek olan Alman 
mütehassıslar organize edecek ve la
zım olan para da şirket ve banka ser
mayeleri halinde Bulgaristana soku
lacaktır. Bu suretle Bulgaristan bü
tün ihracatını Almanyaya yapacak ve 
kendisine lazım olan mallarr da gene 
Almanyadan satın alaaktır. 
Almanyadav. satın alacaktır. 
tan ve Avusturyayı da kendisine bağ
ladığr ve Yugoslavyayı da bağlamak 
istediği haber verilmektedir. 

Yedi çocuk babası bir 
tahsildar mahkemede 
Zimmetine geçen paranın 

ekmek için harcandığını söyledi 
On yodi buçuk lirıayx zimmetine ge-1 

sirmektcn maznun Belediye tahsildarla 
nndan Saimin mevkufen duruşmasına 

dün ağrr ceza mahkemesinde başlanmış 
tır. 

Otuz beş lira maaşla çalıştığtnı söy
liyen maznun Saim arife günü vaktin 
oarlığı dolayısile parayı yatıramadığım 

cebinde !>ununla eve gittiği zaman yedi 
çocuğile kansını aç bulduğunu, buna 

rağmen bu paraya el sürmediğini anlat
mış, kendisi uyurken kansınm cebinden 
aldığı para ile ekmek tedarik ettiğini 

söylemiştir. Kendisi sonradan işin far
kma varmış, bayramdan sonra para bu
larak on yedi buçuk lirayı vezneye ya
tırmıştır. Müfettişler bur.dan sonra işin 
farkına varmışlardır. 

Şahit olarak dinlenen Belediye mü
fettişi, Saimin bütün hes::ıplannr tetkik 
ett~ğini ve bundan başka on altı sene 
zarfıncia hiçbir hatası bulunmadığını 

söylemiştir. 

rişan olmaması ve yetişmi§ kızlarının 

fena yollara düşmemesi için beraatini 
istemiş ve: 

"- Onlara bakacak kimse yok.,, diye 
yalvarmıştır. ' 

Bu esnada samiin arasında bulunan 
suçlunun yedi çocuğu ağlıyor ve sami
in de buna iştirak ediyordu. 

Mahkeme heyeti karar için duruşma
yı 6 ilkteşrine bırakmıştır. 

Istanbul Asliye üçüncü hukuk mah· 
kemesindcn: 

Cenup vilayetlerimizde bir tetkik\ 
seyahat~ !apan Başve~il .. İsmet ~.nönü 
dün Elazıze varmış buyuk tezahuratla 
kar§ılanmıştır. 

Başvekilimiz dönüşte Adanaya uğrı
yarak memlekette pamuklu fabrikal<ln 
kurulduktan sonra daha büyük bir ehem 
miyet alan pamukçuluk mevzuu üzerin
de tetkikat yapacak ve çiftçi mümessil
lerile temas edecektir. Bu haber Adana 
mıntakasında büyük bir sevinç uyandır
mxştır. 

aktiaat v a Mally a Veklller l 
Şark vılayetlcrinde seyahat eden ik

tisat Vekili Celal Bayar ve Maliye ve
kili Fuat Ağralı Artvine vasıl olmuşlar
dır. Vekiller Artvine gidiqceye kadar 
Hopa iskelesinin devlet bütçesinden 
yapılması işini, Margul fabrikasını geze 
rek eksiklerini Aartvine 15 kilometre 
mesafedeki Kuvarshane bakır fabrikası 
nı tetkik etmişlerdir. 

Artvinde az kalan vekiller Çoruh vi
layetinin zeytin, üzüm ve hayvancıltğım 
tetkik için Ardahana gitmişlerdir. 

Nafia Veklll Balıkeslrde 

Trakyadaki tetkiklerinden sonra garp 
vilayetlerimize geçen Nafia vekili Ali 
Çetinkaya da dün Çanakkaleden otomo
bille hareket etmiş ve Balıkesire vasıl 

olmuştur. Nafia vekili bu arada Edremi 

KCÇCK 
HABERLER 

içeride: 
• Tahll&ye Umum mUdUrU bUyUk bir tah 

lisiye motörU yaptırmıştır. Tekne aku.mı bu 
rada yapılan moförUn moWr kJsmı lııgilte 
reden gettrtilml§tlr. 

* Ticaret odası da ecnebt kumpanyaların 
ihraç maddeleı1.mlzln navlun tarı!e8inl yük. 
seıtmelerl !§ini tetkike bqlamı§tlr. 

• Yeni vapurlarmıızm yapılması içln ln. 
gUlz t:ızg9.hla.rlle son kısunlar üzerinde mü. 
zakerat cereyan etmektedir. Yakında anlaş 
ma projes1 yapılarak vek&.leto gönderilecek 
tir. 

• üniversite rektörünUn riyaseti altmda 
dlln fakWte dekanları toplanarak Univerınte 
ye ait işleri görUşınU§lerdJr. 
* Perşembe gUnU açılacak olan tlkmektep 

ıerde fakir talebeleri himaye için derhal hl
maye heyetleri teşekiı::W edecekUr. 

• Tramvay §lrketlnln kı§ tarifesinde bir 
kısım arabalan i§letmemek huswnındakl iste 
ğine Belediye cevap vererek bu teklite mu. 
va.fakat etmemiııtır. 

• DUn Belediyede şehircilJk mUtebassısı 
Prostun da lştlrakile bir toplantı yapılmış 

ve Floryanm imarı üzerinde görU§Ulmll§tUr. 
* Berberlerin mUşterinln ytızUnU taslar 

lçlnde yıkaması menedilml§tir. Her dükkL 
nm birer musluğu bulune..caktır. 

* Kadıköy - Üsküdar tramvayları işçile. 
rlnden, bir kısmı sanayi mtlfettl§liğtnıı mUra 
caat ederek §irkeUn kendllerinl i§lerinden 
çıkardığım ve buna da sebep eskl amele ol. 
dukJarmdan lş kanuııunun şirkete ağır veci. 
beler tahmll edeceği endlııesl olduğunu aöy. 
lemişlerdir. Sanayi mU!ettlşi bu mUracaatm 
tahriri yapılmasını istemiştir. 

• Son günlerde lsveç, Norveç ve Danlmar. 
kadan memlekeUınlze fazla mal talepleri ya.. 
pılmaktadır. 

* Ziraat bankası orta .Anadoluda 4-4,5 
kuru9 tly~t üzerinden buğday mUbayaatma 
başlamıştır. 

* tzmir "\1lA.yeU tstanbuldaki lzmirll tale. 
beler için iki Ege yurdu daha açılmasına ka.. 
rar vererek 20.000 Ura tahsisat vermiştir. 

* Ankara Belediyesi gece saat yirmiden 
sabah eekize kadar şoförlerin korna çalma.. 
smı menetmiştir. 

• DUn Bursa havalislnde şiddetli bir fırtı. 
na olmuş, dolu yağmııı, İbtanbul - Bursa 
telefon hatları bozulmuştur. 
* İktisat vekMeU mUsteııar vekill HUsnU 

Ankaraya dönmUştUr. 
• Fakir halka yardım maksadlle Kasım. 

paııa deniz hastanesinde polikinllk teeşkkUI 
etmiştir. 

* Bu sene şehrimizdeki mekteplere 14000 
talebenin kaydı yapılmıştır. 
* İnebolu vapuru t'aciasma a.lt muhake.. 

meye dUn !zmlrde devam edilmiş ve şa.hlUer 
l!Uvarlyi tedbirslzllkle ilham etmişlerdir. 

Bir şahid de süvari ile lklncl sUvarlnlu to. 
ıuı.tlaştıklarmı söylemiştir. 

·~ Ankarada yeni Harbiye mektebinin açılış 
merasimi Cumhuriyet bayramında yapılacak 
tır. 

idoia makamı da suçlunun ihtilas et· 
tiği paranın azlığmı, yedi çocuklu bir a
ilenin reisi olduğunu, suçunu itiraf etti 
ğini ve şimdiye kadar tam bir namusla 
çalıştığını gözönüne koyduktan sonra 
aı. aıbtth- ..a.bı muhaffefe addedile· 
rek tecziyesini istemiştir. 

Cemile vekili avukat Celal Ensari 
oğlunun İstanbul Kültür direktörlü
ğünde istatistik şefi ve Beşiktaş Va
lide çeşmesi spor caddesi 102 numara
da oturan Sıtkı aleyhine şiddetli ge
çimsizlik vesaire sebeplerile açılan ve 
mahkememizin 936/1307 numarnsına 

kaydolunan boşanma davası arzuhali 
Sıtkrya tebliğ edilmek istenilmiş ise 
de yazılı her iki adreste de bulunama
rna..,ından dolayı mezkur arzuhal bila 
tebliğ iade edilmiştir. Talep veçhile 
usulün 141 inci maddesi mucibince da-
va arzuhalinin bir ay müddetle ilan en * üniversiteye alınacak doçentlerin im. 

llhanı yarın sabah saat 9,30 da yapılacaktır. 
tebliğine ve bu müddet zarfında müd-

Salın ne diyeceği sorulduğu zaman 
hepsi tahsilde bulunan çocuklarının pe-

deaaleyhin mahkemeye müracaatla _D_ış_a_r_d_a_: 
dava arzuhalini tebeilüg ve on gün * !ngilterenin Akdeniz filosu Başkuman 
zarfında cevap verilmesi lüzumu na danı Amiral sır Dudley Kuln Ellzabet amiral 

gcmistle şarkt Akdenlze bir .t!eyahate çıkmış 
J.arar verilmiş olduğu tebliğ maka- tır. Amiralin bazı Yunan limanlarını ziyaret 
mma kaim olmak üzere ilan olunur. edeceği muhtemeldir. 

te de uğramıştır. Bugün İzmirde bek -
lenmektedir. 
~ ıhhlye Veklll Viyana yolunda 

Viyanada toplanacak olan beynelmi
lel sıhhiye kongresinde Türkiyeyi tem
sil etmek üzere Sıhhiye Vekili Refik 
Saydam dün akşamki ekspresle Viyana
ya gitmiştir. 

Ba. vekllln Londra seyahati 
Deyli Telgraf gazetesi İstanbul mu

habirinden aldığı malumata atfen Baş
vekil İsmet inönünün gelecek sene ilk
baharından evvel ingiltereye hareket 
etmesi muhtemel olmadığını yazıyor. 

Beylerbeyi parti 
ocak reisliği 

Bayan F afka 

On beş gündenberi devam eden 
Cumhuriyet Halk Partisi ocak kon· 

gereleri çarşan ba günü bitecektir 
Beylerbeyi ocak kongresi da bir kaç 

gün evvel toplanmış, mahalli dilekler 
görüşüldükten sonra idare heyet i se
çimi yapılmıştır. 

Bu vatanda§lar barometreden de 
hassastırlar. Aleyhlerinde sayılabile

cek en k"ÜÇÜk bir kıpırdam§ sezdiler 
mi hemen faaliyete girişirler ve sina
goklarında Türkçe kmmşmak humı

sunda dil dökmeye başlarlar. 
Bu niçin her zaman olmaz da böyle 

zamanlarda yapılır1 
Göz boyamak için mi1 Biz belki 

her şeyi hoş görür, ötede beride, so
kakta hatta sinagoklarda Türkçe ko
nuşmak için hitabeler söyliyenlerin, 
çoluk çocuklarının fransızca konuş

malarına, yahudice patırdama.kırma 

göz ywmahiliriz ama, aldatılma.k is
tenmem.ize asıa. 

Kendilerinden, g9steri§ değil netice 
istiyoruz ve bunu da vatandaşlarımız 
olduklan için bir hak diye istiyoruz. 

Halkm Dostu 

Ala~ak yüzünden 
kav~a 

.,.üçükpazarda Kantarcılarda otu
ran İnebolulu Mehmetle Karamürselli 
Ahmet alacak yüzünden kavga etmiş
lerdir. Mehmet bıçakla Ahmedi sağ 

böğründen ağır surette yaralamıştır. 

Yaralı Cerrahpa:Ja hastanesine kaldı
rılmış, Mehmet yakalanmıştır. 

Tramvaya asılan 

iki ~ocak yaralandı 
Samatyada oturan on bir ya:Jında 

Şuayip ile on altı Ya:Jında Zeki dün 
tramvayın yan tarafına asılmışlar, 

Şehreminine giderlerken Çatalca pla
kalı bir otobüs ikisine de çarpmış, ye
re düşen çocuklar muhtelif yerlerin
den yaralanarak haı:ıhn .. J'"' kaırı,,..1_ 

mışlardır. 

Serbest ereyan eden intihap net ice- Halkevlnde Almanca 
sinde ilk defa olarak ocak rcıisliğlne 

dersi eri Faika isminde bir muallim .seçilmiştir. 
Azalrklara da Rıza, E~'lt, Adil, Hik· 
met intihap edilmişlerdir. 

Izmlrde cinayet 
Evvelki geceyarısı !zmirde iki sar· 

hoş grupu arasında bir çarpışma ol
muş ve balıkçı Yaşar tahsildar Ragı
bı, Yaşarın arkadaşı İsmail de Ragı
bın arkadaşı Muammeri tabanca ile 
öldürmüşlerdir. 

Eminönü Halkevinden: Her sene E
vim.izde açılamkta olan Almanca kurs 
ları bu sene de 1-10-936 Perşembe gü
nü açılacaktır. Ders günelri Pazarte

si ve perşembedir. Saat 17, 18, ve 19 
da başlamak üzere kurslar Uç derece 
Uzerindendir. Devam etmek istiyenle

rin her gün Evimiz bürosuna baş vu
r arak kayıtlannı yaptırmaları rica o
lunur. 

lhtilô.lciler 1 oledoqu 
nasıl ele geçirdiler 
Alman Nazi partisi asileri 

resmen tebrik etti 
Toledo, 29 (A. A.) - Havas ajansı üzere ihtilalcilre iltihak eylemek ar

muhabiri ihtilalcilerin ilk müfrezele- zusunu göstermişlerdir. 

rinin şehre pazar günü saat 13 te gir- İhtilalcilerin albay Varela'nm ku
miş olduklarını tasrih etmektedir. Bu mandası altında bulunan bir kuvveti, 
müfrezeler hemen şehrin merkezinde yüz kadar hükıimetçiyi öldürerek 
doğru ilrlemişler ve Toldo müdafileri Torjios civarında ki.in Rielves'i işgal 
ile ışiddetli bir tüfenk ateşi teatisin· etmişlerdir. 
den sonra oraya vasıl olmuşlardır. Almanların aslle rl tebrlkl 
Alkazar mahsurları, ihtilalcilerin şeh-
re hücuma kıyam ettiklerini görür Münih: 28 (A.A.) - FührCTin muavi 
görmez bir huruç hareketi yapmışlar ni B. Rudolff Hes, milli sosyalist parti
ve Toledoya hücum eden kuvvetlerle si namına Alkazar müdafilerile onların 
iltisaklarını temin eylemişlerdir. kurtarıcılarına şu a§ağıdaki telgrafı 

Alkazar mahsurları ile halaskarlar çekmiştir: 
arasında milessir arkadaşlık sahnele- ''Milli sosyalist partisi Alkazar kah-

ramanlarile onların kurtarıcılarına sami rine şahit olunmuş ve mahsurlarla ha 
laskarlan "Yaşasın İspanya" diyerek !"'llm•i-te•b;;r;;ikiiiiliiiiemiriiiın.i •g•o•·n.~ •. e•r•: r •. • .. • _____ ,. 
biribirlerini kucaklamışlardır. 

Alkazar ile Katedrale civar olan 
mahalleler müstesna olmak üzere şe -
hir harap olmamıştır. Asıl kntedralde 
de bir şey olmamıştır. 

Hükumetçiler, ağır zayiata duçar 
olmuşlar ve yaya olarak veya kamyon 
larla Cindad - Real'e doğru kaçmış
nlrdır. Çlinkü :M:a".lride doğru giden 
Yol, ihtilalciler tarafından abluka edil 
m:iş bulunuyordu. 

Alkazardan tahlis edilen mahsurla-

()aimı 

okuyucula rımıza 
Gazetemizin evveke, daimi ku

ponlarım toplamış n bu kuponları 
idarehanemizdtn kartla değiştirmiş 
olanlara gazet emizin biret aylık 

abonesi gönderilecektir. 
Bu okuyucularımızın l(artlarıle 

birlikte adreslerini idarehanemize 
QildirmeJe.rini rica ederfa;. 

rın hepsi de mücadeleye devam etmek ı -------------.--
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MalfiıaıUne 
m®~tepoeırnınn 

O!flly<al etmennvnzR Ticaret odasında 
Fransa, müncv,·er bolluğunun önli- A • 

ncgeçmekiçintedbirlerahyor;me e- Daimı sanayı 
la, tahsili güçleştirmek için mektep • • 
!i:Cnelerini uzatıyor. Almanyada pro- serg ısı 
fesör boyunlarına "Hamall:k da eder. K ) 1 • b 
bulaş,ık da yıkar!,. diye tabelalar asıp uru ması çın azır· 
okaklarda dol~mış,. diye de işitir- lıklara başlandı 

dik.. Uzun yıllardır İstanbul icin bir ga-
Türkiyede bö) le bir bolluk buhranı ye halinde bulunan daimi bir sanayi 

voli bilakis, darlık buhranı ,·ar. Onun sergisi nihayet hir hakikat haline gel
için: maarif cihazımızın onlarınkile tı- mcktedir. Böyle bir sergi ilk teşrin 
patıp eş olmasına ne ihtiyaç var? .. Ya- sonunda dördüncü Yakıf han?a açı-
ralım çocuklarımızı daha küçük yaı;tan lacakhr. Ticaret odasında yenı kuru
tahsile başlatalım. Biran en·el y<'tiş- lan Oda ı-;anayi şube. inin bu hakika-
inler.. ten memlekete çok faydalı olan eseri 

Halbul,i, e'•de bülbül gibi gazeteyi üzerinde çah~tlmaktadır. 
öl\ell bakkalın hesap defterini pek Daimi sana) i ~ergisine şehrımiıdeki 

;"Lta tutan çocuğunuzu elinden çekip hütiin fabrilrn ,.e imalathaneler nümu
mcktebe vazdırmnğa götürüyorsunu7.: ne hnzırlnmaktad1rlar. Rir kısım fahri 
_Yaş; küçük •. Bu tcHlliitteidleri kular hazırlad ı kları nümune n• kol-

almıyoruz ! - diyorlnr. lcksiyonln n ~imdiden göndermeğe hac; 
- Fakat bu çocul" okumayacak gibi lan115lardır. 

değil.. Ahır zaman cücelerinden! .Nünıunf'ler daima tabii cesametle
Akhnın ermediği bir ~ey ) ok,. Sokak rindedir. Y:ı lnız esamet itibarile pek 
ortalarında kalırsa hayhizlığa alışa- büy{ili olan ~anayi mamulatı için cla
cak, !mire olacak .. Anman şunun hir h.ı kiielikçc nümunc]er yapılmaktadır. 

çaresine bakalım.. Sergi Yukıf handa Tiraret Ye sana-
- Maale ef nizam böyle, .. Zira. bu ) i oda. ının bulunduğu katın hir kıı:;

:) aştakileri de a 1.sak, mekteplerin za- nıııı ı ic:ga 1 ('drcekti r. 
ten dar olnn kadrosu büsbütiin kifa.-
yet etmiyecek.. 

.y. .y. ~ 

Ö) leyse, mahallP. mekteplerini - mo
dernleştirerek - yeniden ihdas ve tcş

Yik etmeli) iz! Her falelıe, ayda ciizi 
bir miktar para Hrcrek. muallimlik 

<'hliyetnamc i alan müncnerlerin 
tedrisinde \'C maarif müfettişlerinin 
kontroliinde, muayyen bir programı 
takip ederek derı:; okuyabilmelidir. 

Ye de' lct. bu tarzı kola) Jnştırmak 
için, böyle bir mak adn vnktf olunan 

münen-erl<'rden, binalardan, ilah hic 
hir 'ergi almamak suretile mahalle 
mekteplerini keza tcş\'ik etmelidir. 

Bu ne\ i m ücs e c le r, ,·:ıktile büyük 
bir ihti) açtnn doğrnu~tu. Orada dört 

'.\.fi !'llnl\ tlnrt ay1ık nkumaia ba:. lnnır
dr. Şimdi aynı ihtiyaç zail olmuş dc.
gildir., 

(Vl-NQ) 

Suni petrol 
ve kauçuk 

Almanya bunların 
haklkilerine yakında 

muhtaç 
olmıyacakmış 

Bcrıin 28 (A.A.) - Hitlcr dün Brcs
lau, Bunzlaua, Bağviyan ve BerJin -
Breslau otomobil yolunun bir kısmını 

teşkil eden yolun küşat resmini yapmış· 
tır. 

Bu münaseebtle Fi.ıhrer, bir nutuk söy 
liyerc!< Almanya.ıın yol inşaatı sanayiin 
deki faaliyettinden bahsetmiştir. Hitler 
Almanya:ırn 18 ay sonra artık petrol 
ithal etmek mecburiyetinden kurtulaca-
ğını ve 4 sene sonra da otomobil ve 
kauçuğa müteallik bütün meselelerin 
Almanyada halledilmiş bulunacağını 
söylemiştır. 

Hitlcr bu suretle Almanyanın, kimya 

s nayii sayesinde. yerli maddelerden 
külliyetli miktarda petrol ve kauçuk İs· 
tihsal etkhilccr • i i ;ınlatmrştır. 

'en· adliye tayinleri 
İstanbul 1 inci ticaret mahkemesi reisi 

Mehmet Memduh, İtsanbul ağır ecza 

Muallimler 
arasında 

Yeni yapılan 
tayinlerin llslesi 
Maarif Vekaleti muallimlerin tayiı•ı 

hakkında yeni bir liste gbndcnniştfr. 

Bu listeye nazaran şehrimiz muallim· 
leri arasında §U değişiklikler olmak
tadır: 

Vcfn lisesi tarih muallimi İlhan 
Şevket Yozgat ortamc>klebi tarih mu
allimliğine, Selçuk kız sanat mektebi 
moda muallimi Nezahat 1smetpaşa 
kız enstitüsü moda muallimilğine, Sel 
cuk kız kız sanat mektebi ev idares. 
muallimi Adile Beyoğlu Akşam kı., 

sanat mektebi ev iadresi muallimliği
ne, Üsküdar Akşam kız sanat mekte
bi moda muallimi Nadide Beyoğlu ak-
am kız sanat mektebi moda muallim

liğıne, Selçuk kız sanat mektebi fran· 
sızca muallimi M. Zeki İstanbul mır
takası sanat mektebi fransızca mual
limliğine, Selçuk kız sanat mektebi bi
yoloji muallimi Behiye Rıza Üsküdar 
akaşm kız sanat mektebi biyoloji nıu
allimliğine, Selçuk kız sanat mekteb; 
dikiş ve biçki muallimi Hikmet İstan
bul akşam kız sanat mektPbi dikiı; \'C 

biçki muallimliğine nakledilmişlcr<li:. 
lstanbul akşam kız sanat mektebı 

biçik ve dikiş muallimliğine Nazime. 
Selçuk kız sanat mektebi biçki ve di
kiş muallimliğine Fakire Oskul, Be
yoğlu akşam kız sanat mektebi biçki 
ve dikiş muallimliğine Seniha, Selçuk 
ev idaresi muallimliğine ~1ihriinnisa, 
Beyoğlu biçki ve dikiş muallimliğine 
Mualla yeniden tayin edilmişlerdir. 

Beyoğlu Akşam kız sanat mektC'bi 
dikiş ve bi1:ki muallimelrinden Raşi
din maaşına 30. Üsküdar Akşam kız 
sanat mektebi ev idaresi muallimi Mc 
dihnnın manşına 15. Üsküdar sanat 
mektebi ev idare~i muallimi Beyhanın 
maaf;ına cln 10 lira zam yapılmıştır. 

l(~ra kanunu 
1cra kanunu üzerinde değişikhkler 

yapılacağı hakkındaki ne§riyat adliyn 
müsteşarı Hasan tarafından yalanlan
mıştır. 

Ylnız vekalet icra teşkilatı etrafın
da bazı tetkikler yapmaktadır. 

rcic;i Ahmet Suat, Eski Darülfünun mü- •••!1111 .. ~· 
derrislerinden Vehbi Temyiz mahkeme· 

~i azalrklarına, İzmir ceza hakimi Atıf 
fstanhul dokuzuncu ihtisas hakimliğine, 
İstanbul ::ıdli ihtisas mahkemesi hakimi 

HABER - 'Akşam "!'e>stasr 

Maarif 
• 

yenı 

Veki1inin 
beyanatı 
kadrolarından memnun 

olmayanlar Devlet Ştlrasına 
müracaat edebilirler 

Orta tedrisat 

Birkaç gündenbe1'i şehrimizde bulu • ı 
nan Maarif vekili Saffet Arıkan dün ak
şam Ankaraya gitmiştir. Saffet Arıkan 
cumartesi günü tekral' şehrimize döne
cektir. 

Dün Maarif vekili Atatürk tarafından 
kabul edilmiş ve vekil yeni hazırlanan 

müfredat programının ilk nüshasını Bii
yük Öndere takdim etmiştir. 

Saffet Ankan Ankaraya hareket et
meden şu beyanatta bulunmuştur: 

- ilkokul programı 1926 yılında ya 
pılmış, son ihtiyaçlara göre bunun tev
sian ıslahı lüzumu karşısında yeni bir 
bı oşıi :- meydana getirilmiştir. Bu prog
ram Bakanlığın noktai nazarını ve bu
na göre öğretmenlere gereken direktif
leri ihtiva etmektedir. 

Orta tedrisat kadroları ve terfi liste
leri reisligim altındaki komisyonda 
haftalarca meşgul olunarak tetkik edil
miş ve kanuni mevzular, siciller, teftiş 

raporları gözör.i..r.Je bulundurularak 
terfi ve tayinler o suretle yapılmıştır. 

Bununla beraber kararlarımızdan mem
nun olmayıp da Şurayı Devlete müra
caatta kendini haklı sananlar bu hakla
rını kullanmakta serbesttirler. 

Edebiyat fakültesindeki profesör 
Şpitzer ile profesör Rayhanbah ve Türk 
do~ent ve asistanları hakkında isnat olu 
nan sözler tamamen uydurmadır. Bunu 
bu uydurma ve muharrcf şeklile sızdı
ranları bthemehal bulacağımı ve kendi
elrine layık oldukları muameleyi yapaca 
ğımı söylemek isterim. 

Üniversiteye tahsis olunan para 2.5 
milyon lira değil, bir milyon dört yüz 
bin hradır. Bununla Gureba, Haseki ve 
Cerrahpaşa hastahanelerınin muhtelif 
krsımlnrına 450 yatağı mütecaviz pav-
yonlar yapılacakt:r. Gene bu paradan 
ayrıca üniversitenin muhtaç oldugu 
kimya enstitüsü gibi bazı miıessesat da 
yapılacaktır.,. 

lstanbul Yabancı 
memleketlerde 

saylavları Tahsilde 
l{aza parti merkezle.. bu',· unan 

rinde halk la temas i 

1 tanlıu~~~~.~~ ~~ı~üzdeki ny talebeye para 
içinde :.ehrimizin bütün kaza parti Ne liadar gönderlle
me~·kı·zlerini gezerek Jı:ılk ".'üme;sil- bi!cceg"' i tesbit edildi 
lenle tema .. edeccklerdır. ~ayl:ı,·Jar 
toplu hir hnlclc her kazanın mcı kezi- Yabancı mcmlcketlcrcle tah ilde 
ne gideceklerdir. bulunan talebeye ~u csa~lar dahilinde 

Partinin ocak. H'ntt ocağı, nnhiy<' para göndcrikbilcceği lliikümdçc tes

merk<'zleri idare heyetleri kaza mer· hit etli imi., tir: 
kezlerinde toplanarnk Ye halkın di- \lman)ada Ye Bl'lcikadn bkuy:ın-
leklerini ayla' lnrn biMircceklcrdir. larn a) ela 91,:>0 Tiirk lirası, ı\\ u.:;tur-
Bunun i~in parti, kazadan aşağı h'ş- ya, Ç'ekcdo,akya, l\lacari.::;tan ve Fran 
kiliitı şimdiden hütlin halkın ,e parti ::-ada okuyan lam ayda 10.l 'J'iirk lira r, 
azalarının i tirakile toplantılar yaı>a- Amerika 'e Pnri.sin içinde oku) nnla
rak hazırlıklarda b bun makta ve dl- ra a) da ll:J,:)() lira, İngiltere ,.e lsviç
lekleri tesbit etml'ktcdirlcr. rede oku) anlara a) da 126 lira, ltnl-

Sayla\'lar cnehl şehir içindeki ka
zaları gl'zeceklerdir. Bu meyanda he-

)acln okuyanlara ili lira. Hu )ada 
okuyanlara nych 199,:J lira. 

nüz parti kaza te kilfıtı :vapılmamı I'· • 1 h• 
olanyenikazalarımızdan. Eyübl'cl:. H] meCn1U3 a C~l JDe 
;~ ilktcşrin cumartesi günü ~mat 11 de 
gidilecektir. 
Duııdan .sonra yilf1yctin şchi r hudut 

lnrı dı ındaki kazalan geıileC'ektir, 

~.'\ ı.ı 
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GEÇ .~ :sl!:NE BUGU~ XE OLDU f 
TUrkıye, So\'yet Rus,>a \'C Romanya Beşler 

komilc .. inln kararlarına itiraz ederek Uluslar 
kurum:.ı paktının harfıyyen tatbikini iste. 
ml::ilcrc!lr. 

dava a~ıldı 
Muhtelif ~ınıflan biribiri aleyhine tah 

rik edici mahiyette neşriyat }'apmaktan 
"İstanbul Sesi .. ve müstehcen neşriyat
tan da ''Propaganda,. mecmuaları aley· 
hine :\ava açılmıştır. Bu hafta içindr 
muhakemelerine başlanacaktır. 

Balık aln1ağtı gelen 
ecnebi gemileri 

Her sene olduğu gibi bu sene de balık 
almak üzere limanımıza Yunan ve İtal
yan balıkçı gemileri gelmeğe başlamış
lardır. Şimdilik bir Yunan ve üç İtal
yan vapuru gelmiştir. Lakin son günler 
ele kafi miktarda balık çıkmadığından 

vapurlar balık alamamaktadırlar. 

lngiliz sermayedarı 
Ankaraya gitti 

Bazı lngiliz mali grupa.lrı temsilt?n 
fic>hrimize gelmiş olan İngiliz saylav
larından Summervil dün akşamkı eks
presle temaslarına başlamak üzere 
Ankaraya gitmiştir. 

Mehmet Refik İstanbul agır ceza reisli 
gine, İstanbul birinci ticaret azasından 
Mustafa Faiz ayni mahkeme reisliğine, 

İstanbul ikinci ticaret azasından lsmail 
Hakkı ayni mahkeme reisliğine, İstan
bul sulh hakimlerinden Mehmet Ali 
Gıreson azalıgına, İstanbul icra memu
ru Mehmet Rasih Besni hakimliğine 
ıee.nbul icra memurlarından Mehmet 
Turgut Sliğlit müddeiumumiliğine, Te
fenni sorgu hakimi Mustafa Cihat İstan 
bul aza muavinliğine tayin edilmişlerdir. 

Mesuliyetinize başkasını 
karıştırnıayın 

Kadıköyden KD imzcısile yazılıyor: 
Hayatım. evlcndiktc;ı sonra. sonu gelmez bir keder ve 

bir sıkıntıdan ibaret hale geldi. Karımr yabancı bir insan 
gibi telakki etmeğe ve müşterek hayatımızdan artık bir 
şey beklememeğe başladım. Kederli hayatımrn sırlarını e
manet edebileceğim bir genç kıza rastladım. Kibar. temiz 
bir kızcağız. Söylememekle beraber, beni seviyor. Onu met 

rcs olarak almaga gönlüm razı olmtyor. H::yatımı çek sev
diğim bu kızı hayatile parlatmaktan mahrum kalmam 
doğru mu? 

CEVABIMIZ - ihtiyatlı olunuz. Lekesiz bir saadete 
hakkı olan genç bir kızı hırpalayamazsınız. Sırtınızda ağır 
b:r yük vardır. Yalnız size ait olan bu yükiın mes'uliyetine 
bir başkasrnr karıştırmayınız. 

~~ 
Ecırnebô 

seırmaye ve 
1id'Jı ırlknye 

Kurunda, A~ım U , ecnebi scrmnye
sinin Türkiyeye gelmeai meselesini 
nwvzııbahs ederek diyo1· ki: 

Yeni Türkiye, ecnebi ilim 'e t~kni
ğinden ne kadar istifade etmek i. tH
~c ecnebi sermayesine de öylece ka-

pılarını açar. Yalnız hunun için hır 

şart Tardır. nu şart da. Tüı-ki~e~e 

gelecek ecnebi sermayesinin alelade 
bir i ci ı:;ıfatile ''e mutedil bir knMnç 

mak"adilc girme~e razı olmasıdır. 

1'ürkiyl'yc girecek sermaye hükumet. 
yahut tx>lediye tarafından gö terile

cek )c.rlerdc sadece mutedil bir faiz. 
ile kullanılabilir. Fakat sermaye ~a
hipleri mutedil faizden ayrı olarak hir 

takım husu. i maksatlar ve imti~azlnr 
takip edecek olul'larsa o Yakit k<'ndile
rine uzanan eller geri çekilir, açılan 
kapılar derhal kapanır. 

Acaba böyle hiı· kayıt '\'C şart ile. 
hugün 1'ürkiycyc ernebi ~erma) esi 
gelmcğe rnzı olur mu? 

Bizim kanaatimizce olur. Bunun 
ha. it olan sebebi de şudur: A' rupanın 
bugünkü çok karışık manzara~• icinde 

sermaye . ahipleri paralarını rntna
cak yeı· bıılamamaktadırlar. ~k ela 

ll'p:ınya hadiseleri çıktığı, Fl'ansada 
hir takım i~·timai ıslahat yapılmafra 

b:ı:.lar.dığı gündenberi Fransa bankn-
ından mütemadiyen paralar rekil

mektcdir. Bu paralnrın mühim bir 
kı mı faizsiz olarak İngiliz hankala
rında yatmak üzere Londraya gönde

rilmektedir. Türkiye i e dünJ a ) üziin 
de ecnebi sermayeleri için belki )egfı-

nc dC'necck dcreced11 emin dan bir 
) erdir. BÖ) le bir J erde emniyet içindt> 
muhfuz kalarak olan bir seı·maye fa7.

la olaı ak mutedil bir faiz bulur. n -;;;n. 
hipleri için en büyük bir nimet c;eğil 
midir?. 

Yunan krah 
An karaya 

gelecek mi? 
Bir Bulgar gazetesi 
de bu ihtimalden 

bahsediyor 
Atinadan Zora gazetesine verilen 

bir telgraf haberine göre Yunan kralı 
Jorj Türkiyeden başlıyarak Yunanis
tanm dost olduğu Balkan memleketleri 
ne bir ziyaret seyahati yapacaktır. Kra
lın Averof kruvazörile İstanbula gelme
si muhtemel görülmektedir. 

Atatürkün 
teşekkürleri 

lstanbul 2 (A.A.) - Cumhur lıaş
kanlığı genci .sekreterliğinden: 

Dil bayramı münasebtile meml<'ke-
1in her tarafından gelen ''atanda la
nn se\'in~· ve yüksek duygularına ter
cüman olan yazılardan Atatürk müte
hassis olmu)ar ,.e teşekkürlerin in bil
dirilmesine Anadolu ajan"ını memur 
etmi:.lcrdir. 

Bulgar buşveldll ile 
Romanya haricl~rc 
nazırı Belgrada 

gidiyorlar 
Belgrattan verilen bir habere göre 

Bulgar başvekili Köse ivanof, Romany 
hariciye nazırı Antonesku Milletler 
cemiyeti toplantısı sonunda Yugoslav 
yaya gelerek Yugoslav başvekili Stoyı 
dinoviçi ziyaret edeceklerdir. 

Evlenme 
Gazetemiz muharrirlerinden ve kry 

metli arkadaşlarımızdan Nureddin Or 
yan ile Kösele ve deri tacirlerinde;: Ba 
Hasım T::hslnin kızı B:ıyen Vasfıycnn 
evlenmeleri evvelki gün Şehzadebaşınd 
ki evleı-in<lt ik\ aile dostlarının huzurıl 
kııtlub.nmıycır. Arkada§mlızı ve 
tebrik eder, s<:adetlcr dileriz, 
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25 milyar yeni 
frank basılacak 

Bulgar prensi 
Kiril 

Bir ltalyan 
prensesile 
nişan lanmış 

Bisikleti ile bir milyon 
kazanan atlet 

Kanadanm me.§hur bisikletçisi ve bi
siklet yanılarında bir milyon dolar ka
zanmış olan ilk atlet William John Pe· 
den bu hafta tngilterenin Vembley ya
rışlannda altı günlük bisiklet maratonu 
na iştirak edecektir. 

birim paramızla 952.250 lira kazanmrı· 
tır. 

Yabancı hükfunetler maliyeciler 1 
yeni vaziyet karşısında ne yapacakla
rı'iu şaşırmış bir halde türlü tedbirler 
alırlarken bizde B~vekaletin verdiği 

tebliğ piyasada her türlü tel~ ve en
d;şenin önüne geçmiştir. 

Dün öğleden sonra borsada sterlin 
üzerinden ilk muamele 637 kuruştan 

olmuştur. HükQmet 638 kuruşu sabit 
kıymet almakla beraber 635 kuruşa 

kadar da üç kuruşluk bir muamele 
fnrkı vermiştir. Borsada 6000 sterlin
lik muamele olmu§ Ye 638 de son mua
mele yapılmıştır. 

Diğer dövizler ÜZl'rinc <lün borsada 
muamele olmamıştır. Buna da sebep 1 
dünya borsalanmn ekserisinin kapalı 
bulunmasıdır. Şayanı dikkattir ki diin 
borsada milli tahvillerin kıymetleri 

yükselmiştir. Bilhassa cuma akşamı 

83 te kapanan Merkez Banknsı hiss<' 
senetleri dün 87 de açılmış SS lirada 
kapanmıştır. 

TUrk borcu tahvilleri 
Dün Türk borcu tahvilleri de yük

selmiştir. Borsada 21,SO de açınln 

Türk borcu tahvilleri 22,5 ta kapan· 
nuştır. 

Maliye MU•teşarının tetkllclerl 
Hükumetçe görülen lüzum üzerine 

maliye müsteşar muavini Hüsnü bu sa
bah şehrimize gelmiş ve derhal bor&aya 
gelerek bazı tetkikat yapmıştır. Müste· 

şar muavini borsa komiser vekili Ha
sanla bir buçuk saat kadar yalnızoa gö
rü~müştür. 

Müsteşar muavininin mühim direktif 
lerle borsaya geldiği anlaşılmaktadır. 

Bu direktiflerin esasları çizilmiş olan ye 
ni para sisteminin tatbikatına ait oldu
ğu tahmin edilebilir. 

DUyunu umumiye HUkOmet 
komiserimiz de geldl 

Düyunu umumiye nezdlndeki hliku· 
met komiseri Ali Rıza Reymen hükıl
metimizle temas etmek üzere Paristen 
şehrimize gelmiştir. Ali Rıza derha1 
Anknraya gidecektir. 

Türk borcu kuponlarının ödenmesı 
ic;in faaliy~te geçen Türk - Fransız 

şirketi ilk parti olar.ık 300,000 ton ma
den kömiirü a1maktndır. 

Mllll tahvlllerlmlz 
Bu sabah borsada milli tahvillerin fi. 

vatları yüksek olmakta devam etmiştir. 
Merkez bankası tahvilleri öğleden evvel 
ki muamelelerini 88 liradan görmüştür. 
Türk borcu tahvilleri de yüksek fiyatlar 
bulmaktadır. 

Bir banka mUdUrlle mUIAkat 
Büyük bankalarımızdan birinin mü

messili gazetemize §U beyanatta bulun
muıtur: 

-Türk lirasının dUşÜrütmesinde mem
leket hesabına hiç bir fayda tasavvur 
edilemez. Çünkü bu ameliyenin ilk se
bebi hikmeti ihracatı teşvik ve teshil
dir; beynelmilel piyasada rekabet ede· 

bilmektir. Mesela Fransanın 
kırmasındaki sebep, evvela 

parasını 

dünyanın 

en kuvvetlei sanayici memleketlerinden 
biri olmaST, sonra senelerdenberi ıerbest 

rekabet piyasasında satış yapamaması 
yüzünden biriken namUtenahi stoklara 
sahip bulunmasıdır. Eğer Fransa para

sını düşürUrken tngiltere ve Amerikay· 
Ja anlaşmamış olsaydı bu operasyonu 
yapamazdı. Çünkü diğer memleketlerde 

tekrar paralarım sukut ettirebilirlerdi. 

(Bunlar zaten altından ayrılmış mem· 
leketlc:oriir) ve Fransa ile rekabet eder

lerdi. Bunun önüne bugün geçilmiştir. 
Para sukutu nazariyeciJcri müstahsilin 
bu yüıdcn eline daha fazla para geçe· 

cc~ini hesap ederek ameliyede bir fay. 
da görürler. Lakin bu da daimi değildir. 
Cünkü her para sukutunu aşağı yukarı 
ayni nisbette bir hayat pahalılığı takip 
erler. Belçikada olduğu gibi.. Beynelmi 
ki bir anla~maya istinat etmeksizin ge-

cen sene Belçika parasını düşürdüğü i
çin para sukutu yüzde 23 derecesinde 
ol:nasına mukabil hayat yüzde 22 dere· 
~ede fırlamıştır. Beisika yaptığı operas
yondan istifade edememiıtir. Bugün 
Fransa bu hataya düşmemiş btilunuyor. 

Bizim için para sukutunda harici borç 
ları ödeme bakımından da istifade yok
tur. ÇUnkil son yakm aranjmanlarla 
"fürk borçlan altın esası üzerinden tedi· 
y~ye bağtanmrşlardrr. Binaenaleyh, ih
rac3t !J:ıkımmdan istifade temin etmiyen 

borç ödeme bakımından faydası olma -
yan, hayat pahalılığı bakrmından bila
kis muzır olan bu operasyonu kabul et
memekle, hükumet, en musip harekette 
bulunmuştur. 

Borsada bir iki gündenberi görülen 
milli esham ve tahvilattaki düşkünlül: 

tamamen spekülatif mahiyettedir. Nite
kim sukut devam etmemiş. merkez ban 
kasının müdahalesile kıymetler eski va
ziyetlerini almrşlarclır. 

DIOur mcmhkc ti rde v~ 
Fra sada vazlyıot 

Fransız frangının kıymetinin -
Fransa, İngiltere ve Amerika arasın

da yapılan anlnfma üzerine - diişü· 

rülmesinin akisleri bütün dürıy;ı.l:ı 

çalkanıyor. Dört gündenberi hı11 •iıı 

devletleri, dünya efkfın umum iyt>Rlr 
ve bilhassa mali, ikllAAdi malıafılı 

meşgul eden mevzu budur. 

Hükumetler bu ccr<'yanı tnkip cd<'ıı 
ve ctmiyenler olmak UT.ere ik: kı:;ına ltalymı Pı cııscsi Marya 

aynlmış bulunmaktadır. Şimdiki hal- İtalya })r<'nsesi Maryanın nişnn
dc me,·cut cereyanı takip c<lt'nlcr ynni landrğı nomadan haber verilmekte· 
altın esasrııdan ayrılan dc\'lctlcr şun· dir. Gerçi kime ni~nlandığı söylenmi
lardır: yorsa da Bu1gar prensi Kirilin adı 

Bir ıene daha çatııtıktan sonra artılı 

çekilmek ümidindedir. 

Peden fimdiye kadar tam 31 rekoı 

Peden bundan evvel bizim paramızla 
H lira haftalıkla çalı§an bir makini&tti. 
Son sekiz sene zarfında ıpordan gene 

tesis etmiıtir. 

Amerikan otomobil cemiyeti yanıla· 

rında. bisikleti ile saatte 76,5 mil hız 

yapmıştır. Bakın gazetecilere ne diyor: 
12 yaşındaki 

Kızına mı 
1tecavüz etmiş? · 

Küçük bir kız istida 
ile babasını şikayet 

etti 
Aksarayda Cerarhpaşada oturaı, 

terı;ı Saffetin kızı on iki yaşında Fik- .. 
riye dün bir istida ile zabıtaya. milra

caat etmiş, geçen sene annesinin evde 
bulunmadığı bir sırada babasının ken
disine tecavüz ederek bikrini izale et
tiğini iddia etmiştir. 

Bu iddia merine terzi Sa!fet yaka
lanmış. müddeiumumiliğe verilmiştir. 

Kız muayeneye gönderlimiştir. 
Fransa ve müstemlekeleri, İngiltcr<> gecıncld.cdir. Mahim o1duğu üzere 

ve Britanya imparatorlu~una dahil Buİgar krn1içesi de aslen İtalyand ı r. Burdur 
memleketler, Amerika, Hollanda. Le· ---------------

histan, Çekoslovakya, Belçika ve Kon Mec. diye köylü- demiryoluna 
go, tsivçre, Yunanistan, Letonya, İs-

veç, Norveç, Ur.ak §ark memleketleri. lerin şikayeti kavuşuyor 
Rusyarun da ruble kıymetini düşü- - Bana 1000 İngiliz lirası teklif ede-

receği bildirJimektedir. Bunlara yeni Sokaklardan toplanan çöplerin l\le·· (B~ taralı 1 incide) cek bir babayiğit ~ıkıın bu ıürati saat-
hükumetlerin de iştirak ettikleri gö· cidiyc köyü arkasrndnki mezarlık ya- te 100 mile çıkara.bilirim. 

kınına dökülmesinin bu köyde oturan Bala.dızdan Akdenize varacak olan 
rülmektedir. Bu cereyana iştirak et- bu hatun açılmas!yle Burdur vil!yet Bundan sekiz sene evvel bir makinist 

Jarın şikayetini mucip olduğunu dün 
miyen memleketlerin başındaysa mem merkezimiz de demfryollar umumi §e· tim. Fakat en büyük emelim bisikletle-yazm ·ştık. 
leketimiz olmak üzere Almanya, ltal· Mecidiye köylüler iki yüz imzalı bir bekesine bağlanmış olmaktadır. Hat- görmekti. Yarıılara girdiğim bisikletle-
ya, İspanya, Avusturya, Romanya, mazbata hazırlayarak Belediyeye ver tın etrafı dağlarla çevrilmiş göl bo- rimi keneli clled.ınle yaptım. Hayret e-
Bulgaristan gelmektedir. mişlerdir. Eskiden Mecidiye köyünde yunca zaman zaman bUyUk bir Bahayı dilecek bir §ey yaptığmu hiç de samm-

Franaa mecllalnde ka l bağl ı. ğ l k h d hemen hiç sinek yokken çöplerin dÖ· P ıyan · 1" ve a aç ı sa a an yorum. Mesele her ne pahaama olursa 
Parsi, 29 - Mebusan meclisinde ye- gererek Burdura vramaktadır Bı"r ta 

külnrnsi üzerine köyü sinekler istila :ı • • bir derece elde etinekti ve bunu her is-
ni para kanununun ilk on iki maddesi raftan Zonguldağa yaklaşmış olan 
100 kadar rey ek•"'rı·yetle kabul edı"l- etmiştir. d tiyen yapabilir. ""' evlet dem_lryolları diğer taraftan Ak 
miştir. Gece milzakerelcri esnasında Orada oturan bir okuyucumuz bir deniz kıyısına dayanmıştır. Per§ellıbe Evlenmek mi dediniz? Benim için de-

B ek. yemek zamanı odasına dolan sinekleri gU u Akd • g-ill Bir aportmenin evlenmesı·ne ı"nanır aşv ıl Blum kanunu mildafaa ede n enız sahilinden kalkan tren 
rek bu sayede hUkUmetin 25 milyar öl<lürmüş, bir kese kağıdına doldura- Kara.deniz sahillne doğru yolcularını inaanla.rdan değilim. Bunu belki d. •por 

frank yeni para temin edeceğini söyle· rak matbaamıza getirmi§. l\fecldiye götürecektir. dan çekildikten !Onra düıünebilirim. 

~şti~ köylUler~mınaderlyanmışh~Hal· -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kın sıhhatı ile pek yakından alaka.dar 

Komünistler kanun lehinde rey ve-
receklerdir. Bu geceki müzakereler es- olan bu çöp meselesinin en kısa bir 
nasında komünist mebus Düklos bu- zamanda halli Hlzımdır. 

nun sebebini izah ederek Blum kabi· 
nesinin istifaya mecbur kalması tak-

Şehir meclisinin verdiği karara gö
re, bu ~öpler şehirden uzak yerlere 
dökülüp iizcrleri toprakla örtülecek 

dirinde sağ cenaha dayanan bir kabi
nenin iş ha.sına gelmesinden korktuk- veya yakılacaktır. Bu karan tatbik 
larım söylemiştir. edecek olan makamın aHıkalanması 

C A U S O... dan •onra dünyanın en bUyUk tenoru 

Halk ••r»t.ları mabudu. SCALA ve METROPOUTAN yıldızı 

NiNO MARTiNi 
Önümüzdeki Perıembe akoamında.n itibaren 

SARAY Sinemasında Meclis kabul r tfl lazımdır. 
Paris 29 (A.A.) - :'\l<'busar. meclic::i , S hhnt müdürlüğiinün ve Be1ediye- Cazip bir mevzua. lükı ve ihtioam dolu mizansenlerle 

para kanununu 221 reye knrşı 3.)0 r<'Y- nin hu işe ehemmiyetle nazarı dikkat- baletleri bulunan 

Je kabul etmiştir. lcrini çekeriz. A ş K s E R A B 1 
Frankın dUşme.s~nd ki esasla 

sebepıerden birı Maden kazasında 
••ı ) ) Fransızca •HzlU fllmda teganni edecaktlr. 

&~M~rt~~newclın~~oen ta yanın cenaze~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
}{urumu ekonomik komitesi dünyada- • ......: 
ki siyasi gerginliğin izalesinin ancak merasıml 
devletlerin paralarını ayni seviyeye Geçen gün Zongu?dakta vukubulan 
indirmeleri ve gUmrük duvarlarmı maden kazasında ölen İtalyan mühen
kaldmnaları veya azaltmalan ile ka- disinin cen&ez merasimi Zonguldakta 
bil olacağına dair b:r rapor ne§ret- yapılmıştır. Merasime şehrimi7.den de 
mişti. giden birçok İtalyanlar iştirak etmiş

lerdir. 
Bundan başka Fransa m~liye naıı· 

n, bütçesinin varidat faslındaki açığı • Pek yakında • 

Türk ••neması 
. yeni mevsimine 
._ başhyor ••. _ 

kapatabilmek için gayrimuayyen ır.lk 
tarda fakat bk sene gibi kısa bir vade· 
ile obligasyonalr çıkarmak, böylece, 

Fransız sermayedar1art tarafından id 
har edilmiş olan elli milyondan 

fazla altm franktan istifadeyi düşü
nüyordu. Fakat ekS'!riy~ti sağ parti- ========================::. 
lcrdcn olan sermayedarlar sol ccpbr> 
hükumetini nıüşkUJ \'a?.iyl'le sokmak 
için bu t4?ş~bbfi.c;~ 1..a.lı ir olm.a.dılar. Bu I 
vaziyet~. Uluslı'T Kurumunun rapo
rundıLld haklı mütal,.:ı.l:Lr d" huınıam 
edince franı:ı kryınettnıi~n düşünnck

ten \•e höyf,..re on gün içinde harice 
giden iki ~'fi,. mil~"t'.>n frnnkt.-ı.n fazl::ı 

sermnycnin da.ha yükı:ıck miktarda 
kaçmasına mini olmaktan başak çare 
yoktu. 

Roma asa!!lyeth 

mü:kül vaziyette bulunduğu ısrarla 

söylenmekte, bu "aziyctle lta1ya için 
umumi cereyana tabi olmak bir zaru
ret halinde gösterlimektedir. ~unun 
için ltaıyanm kat'i kararının' henüz 
verilmediği kanaati mevcuttur. 

İtalyanın borsaları ~ ilkteşrlnin bi
rine kadar kapanmıştır. 

Belçika borsaları ise bugün açıla

cak fak:ıt kıymeti düşUrülen para üze.. 
rinden muamele yapılmıyacaktır. 

M. .ll.AS• varın matine-
4m l l ınema terden itibaren 

Genç v~ ihtiyarların küçük sevgilisi "SH IRLEY TEMPLE en aon filmi 

SHIRLEY ASI 
Ayrıca Viktor Mac Laglen - Conchita Montengro - Noah Beery 

Yıldırım Kaptan 
Büyiik aergüıeşt filminde -----· 

MCJDE 

41 :::ır.ı:caar.r.=• 1::1::2rnn1UC:ıu:ng 

Yarınki Çal'§ambe gününden itibaren Ü 
ALKAZAR sineması n 
(Btn bir prang& kaÇ&ğıyım) filmine 

nazire olarak yapılan 

PRANGA 
ingili%cc aözlil heyecan filmine bat· 
lıyor. Bu filmde elcktriklenrniı ka-

feslcrd• kwcuyanlar _Zincirler •l:· ı 
da kırbaçlananları .•• Hep PRANGA 

filminde göreceksiniz 
• :::~i!!=!!!!·~=~::..~·,== -™==== -

Dolar ve ingili7. lirasmdan sonra ~ 
fransız. frangmm dn lnynı~tten dijş;_~., Sinema zevkinizi tamamlıya.cak 
riilmesi Roma.da ra.5:7.•n(' karşı ah:ı
mış bir cephe \1>lf\k!; ı cdilmekter!ır. 

!talyan kabinesi fo\"Jaıliıdc bir tophn-
tı y:ıpacaktrr. 

Londra mali mahafilinde !tal~7..'lm 

SAKARYA sinemasıdır 
Bir kaç gün kaldı. Bekleyiniz.----••• 
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Lastik bebek 
Bit hafta evvel boşanmış olan kan 

koca o gün son defa evlerinde buluştu
lar. 

Beraber yaşamıyacaklannı anlamış • 
Jardı, müşterek hayat her ikisi için de 
artık bir azap olmuştu. İki senedir biri· 
birlerile en ehemmiyetsiz bir mesele 
hakkında bile anlaıamadıklan halde 
nihayet bir noktada aralannda tam iti
laf olmuJ, aynlmağa beraberce kat'i 
surett~ karar vermişler, hemen işin mua 
melesine koyulmuşlardı. Mahkeme ni

hayet ayrılmalanna eşyalarının taksimi
ne karar vermişti. 

İşte şimdi, son defa buluşmalannm 

sebebi, altı senelik müşterek hayatların 
da birikmiş ufak tefek şahsi eşyalarını 

aralannda dostça taksim etmekti; gele
cek resmi heyetin belki hiç ehemmiyet 
vermiyec.eği, fakat karıkoc.adan herbiri
nin na.,:ırında maddi değerle ölçü!miye
cek birer kıymeti olan hatıralar ... 

Evlilik hayatlarının son iki senesinde 
1 

olduğunun aksine, o gün aralarında hiç 
mil'lakaşa çıkmamıştı, münakaşa ve ih
tilaf mevzuu, nikuh bağı çözüldükten 
sonra kalmamıştı sanki ... Kendilerine a
it ufak tefeği gürültüsüz kavgasız ya· 
rım saattir ayırmaktaydılar. Bir aralık 
erkek, o zamana kadar bakmadığı bir 
çekmeceyi açmağa davrandı, kilitliydi. 
Anahtarı istedi. 

- Anahtarı kaybettim. 
Fakat pek heyecanlı ve şaşkın görü

nüyordu ; elinde tuttuğu anahtar deste
sini kocasından gizlemek ister gibi bir 
harekette bulunmuştu. Erkek elini u
zattı: 

- Anahtarları ver de bakayım açabi
lecek miyim? 

- Anahtar kayboldu 1 
- Allah Allah 1 Sen ver anahtarları 

banal 
Kadın geriledi, anahtar destesini avu 

cunun içinde asabiyetle sıktı. 
- Yermek istemiyor musun? 
-..Jıvct ! Vermek istemiyorum 1 
- Niç!n? Niçin vermek istemiyor-

sun? 
- Sebebini sorma t 
Erkek hiddetlendi. Demek karısı, huy 

auzluğundan, geçimsizliğinden başka 
üstelik onu aldatmıştı da! ihtimal bu 
çekmecede aşıkından gelen mektuplan 
saklıyordu. Bağırdı: 

- Sırlarını öğrenmemden korkuyor 
sun değil mi? • 

- Israr etme rica ederim. Yemin e
derim ki şüphelerin doğru değil 1 

Adam hiddetlenmişti, üzerine yürü • 
dü: 

- Anahtarı ver! diye bağırdı, ver, 
yoksa ... 

Cevap olarak kadın çekilmek istedi .. 
'akin erkek fena halde hiddetlenmi§ti. 
Uzerine atıldı, bileğinden: yakalayıp bük 
tU. Sonra yere düşen anahtarları alarak, 
başı e\lerinin arasında sessizce ağlayan 
kadına bakmadan, çekmeceye koştu, aç-

tı. 

~=~ içeride hiç de mühim bir ıey 
gözüne çarpmam·ştı. Sinirli sinirli ka -

nştırdı. Fakat nafile, çekmecede kauçuk 
bir bebekten başka bir şey yoktu, kü • 
~Uk, basıldığı zaman ses çıkartan mini
mini bir bebek ... 

Afallamıştı. Eliyle alnının terini sil
di. Ve anladı .•. Mazinin derinliklerin • 
den ba z ı hatıralar zihninde belirdi: Bu 
bebek, iki buçuk yaşında ölen kızlarının 

ö 1 m eden evvel istediği son oyuncaktı. 
Zavallı. hasta yatağında bu bebeği koy
nuna alınca, yanaklarına renk gelmiş, 

soluk dudak1armda sevimli bir tebessilm 
belırn i ş. öyle sevinmişti ki ... 

~lıı.zl, hafızasında birden. canlandı 
Çocuğun ölUmilnden sonra hayatları 
değişmişti. 

Karısı kederle çıldıracak gibi 
oltnu~. ken j isi ise eve gelince ağlamak
tan g '>zlr.rl ~işmiş ıavalh bir kadınla 

karşılaşma~, yavnş yavaş, tahammül 
edılmez bulrnA~a ha~Jamıştı. Evet, za· 
nllı "i~~un ölllmüne o da çok üzül 

ma,tU am.a ne yapmalı, ölenle ölünmez 
ki ı Karsnnın bu kadar u:ı:un zaman ma-
terr. içinde kalmasını aklı almıyordu . 

H ~m onun bu halini doğru da bulma· 
ma:naktaydı. fnsan aktama kadar çalı· 
şrp tUJ'111 zahmet ve meşakkat çektik 
ten sonra evine döndüğü zam.an karşı 

smda güleryüz görmek istemez mi ya 
Yavaş yavaş ,. ·e geç gelmeğe, sonra 

bazı geceler yemeği dişanda yemeğe 
nihayet bazı geceler hiç uğramamaga 
başladı. O zamana kadar mes'ut geçmiş 
olan hayatları bozulmuştu. Uf ak tefek 
münakaşalar, an geçtikçe büyüme
ğe, biribirlerini kıracak sözlere, ciddi 
kavgalara varmıştı. Ve işte nihayet bu 
şanmışlardı. 

Bebeği yavaş yava§. ölen yavrusuna 
vaktile uyurken yaptığı gibi, okşadı. 
Sonra gözleri nemli, çekmeceyi sessiz· 
ce kapadı. 

Karısı, eleminki vaziyetinde ağlıyor 
du. Yanına yaklaştı: 

- Affet! 
Kadın ses çıkarmadı. 
- Affet Şaziye! Bilmiyordum. Bile· 

mezdim. Niçin derhal söylemedin? 
Kad•n yavaş yavaş başını kaldırdı , 

karşısında hakikaten samimi olarak af
diliyen adama baktı. Yaşla dolu gözlerin 
de şikayet, serzeniş ifadesi yoktu; yal· 
ntz derin bir hüzün farkedilmekteydi 
M.ınldandı : 

- Neye yarardı ki? İnanmayacak· 
tın. Göstersem anlamıyacaktın. Anlama
na da imkan yoktu. Bunu iki sene evvel 
yavrum öldüğü zaman isbat etmiştin. 

Anne değilsin kir 
Erkek, başını önline eğmiş dinliyor· 

du. Heyecanla devam etti: 
- Hem bu bebeği almak istemenden 

de endişe ediyordum. Evet, ehemmiy
1
et 

Yermezsin ama belki de sırf bana azap 
olsun diye böyle yapacaktın. Halbuki 
ben ondan ayrılamam, anlıyor musun 
ayrılamam? Bu bebek zavallı çocuğum
dan kalan tek hatıra ... 

- Çocuğum değil, çocuğumuz de Şa
ziye! 

Hıçkırarak ağlamaga başlamıt olan 
kadın hayretle başını kaldırdı. 

Erkek başka bir §ey söylemedi; heye 
canını belli etmemek için pencereye gi
dip dışarı bakmağa başladı. 
Akşam olmuştu. Bulutlarla kapalı 

gökten sanki teşrin ak§amının bütün 
hütnü yağınaktaydı, sıkıntılı, berbat 
bir hava ... Aşagıda kalabalık halk, ace
le acele gidip geliyor, herkes biribirini 
itip kakarak başlamak üzere olan yağ

murdan evvel gideceği yere biran önce 
varmağa gayret ediyordu. 

Biraz sonra gidecekti? Bu kalabalığa 
karışacaktı. Fakat nereye gidecekti? 
vine mi? Evi yoktu ki! Boşarunalanna 
sebep olan son kavgalarından sonra e
vinden çıkmış, davalarının sürdüğli üç 
ay mliddet zarfında hep otelde kalmış
tı. Şimdi de gene bir otele gidecekti. 

İçini çekti. Kendisini toplamağa ça· 
hştı ve: 

- Yapılacak şey kalmadı zannederim 
dedi, ayırdıklarımı yarın aldırrm. 
Kapıya yUrümeğe davrandı. Bir lahza 

mütereddit kaldı. Sonra Şaziyeye doğ
ru ilerliyerek elini uzattı: 

- Allahaısmarladık Şaziye! 

Şaziye ayağa kalkmıştı. Hemen cevap 
vermedi, bir şey düşünür gibi görünü

yordu. Nihayet mahcubane mırıldandı: ----------------------
-Bu akşam yalnızım. Beraber ye- Otobüs alıyorum 

mek yesek... Acele olarak 14 • 16 kişilik bir oto 
Erkek başını eğdi, heyecanını belli 

bils almak istiyorum. Satmak isti· 
etmemeğe çalışarak: 

yenlerin her gün Sirkeci Balıkesir o 
- Peki, dedi, nasıl istersen 1 

Fahire Mtİ~la telinde Bay Bedriye müracaatları. 
----------~~~~~~~~~---

HABER 
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, TelQraı aorcsı ı ıstanouı HABER 
Yoz.ı ışrerı teıoro:-ıu , 2!1117! 
f<:ıare ve ııan .. • ı 2'370 

ABO~E ŞAR TLARl ,,,.,,. l:t'ulu 
Seneıl'-1 1400 Kr .?700 Kt . 
e •vtıt< '130 f M ••:lO 

Fatihte 
Acele satılık arsa 
F'atihte Kıztaşı•ıda Sofular cadde 

sinde üç tarafı nm~tazam cadde, .;eni 
ze nazır, tramvaya ve çarşıya pek ya. 
kın, dvarı kamilen mamur, 702 ~et. 
re murabbaı, kısmı bamı mUlk ınils 

tatilüşşekil ve altı parçaya mufrez 11.rsn 
acele satılıktır. Talihlerinin saat on 
dan bire kadar HABER gazctc::nnde 
Bay Fethiye mUracaatları. 

Yazan : Niyazi Ahmet; 

143 sene evvel bugün 
Avusturya ordusu Fransanın 

Lil şehrini muhasara etti 
Muharebe yedi glln sürdü. Avusturyalılar 
60 bin gülle atarak 2000 kişi 61dürdUler 

Avusturya kumandanı Dük Alber,/ - Kumanda etm~klc iftihar ettiğim 
15,000 kişilik bir kunetle Lil şehrini askerler ve ben teslim olmaktansa bu 
muhasara etmişti. 143 sene e\·vel bu kale enkazı altında ölmeğe knrar ver· 
günt 1793 yılı 29 eylül günü korkunç dik •• Haydi işinize gidiniz.., 
top ateşleri başladı. Bu at~ler yedi Kumandanın bu kararı, bütün asker 
gün ~ürdü ve Lil şehrine 60,000 gülle lerin cesaretini bir knt daha artırdı. 
yağdınldı. 2000 kişi mermilerle parça- Asker: 

landı. Fakat şehri müdafaa edenler - Düşman kılıcı altında can ver-
bundan yılmıyorlardr. mektense, düşman ülkesi altında, 

- Şehri bir tek insan kalıncaya ka- kahramanca ölelim •. diye bağrıştılar. 
dar müdafaa edeceğiz. Harp ephesini Biraz sonra imdat da yetişmişti. A

bırakıp kaçan vatan hainidir. diye ba· vusturyalılar muhasarayı bırakmağa 

ğırıyorlar. Sokak ortasında dolaşan mecbur oldular. Lil şehri kurtulmuş· 
de llaller: t u. 

_Başka milletlerin boyunduruğu ~nı~ııııtfll 

altında yaşamanın azabını çekmek is-

temiyorsanız çocuklarınızın geri ka· 

farın saadeti için cephede cnn veriniz. 

ülke uğrunda ölmek insan için en bil· 

yük Ş<>reftir •. diyorlardı. 

Bu birbirlerine cesaret verme halkı 
coşturuyor ve: 

- Müdafaa, müdafaa .. diye haykı

rışlar artıyordu. 

Cephede dövüşen topçu kumandanı 

müdafaanın en çetin bir anında karı

sından şu haberi aldı: 
"Doğuruyorum. Çok ağır hasta),m. 

Çabuk yetiş.,, 

Topçu yüzbaşısı karısına şu haberi 

gönderdi: 

"Yatan için çarpışıyorum. Top ba
şından ayrılamam. Allah kolaylık 

versin. Sağ dönersem görüşürüz el

bet. Ölürsem çocuğuma doğarken ben 

ölümle karşı karşıya bulunduğumu, 

kendisini görmek için gelemediğimi 
söylemeği unutma.,, 

M~ris adında berber~ 
- Top ateşinden kaçmak mUmkün 

değildir. Nereye gizlensck mermiler-

den kurtulama),Z. O halde hiçbir şey 

yokmuş gibi şehrimizde dolaşalım. 

Cepheye gitmek sırası gelinceye ka· 
dar. 

Diyordu •• 

Bu berber bir gülle par~.asını traş 
leğeni yapmış, sokakta traşı uzayan
ları görUr görmez: 

- Gel şurayn otur, seni traş ede
yim .. diyordu. Mnris hu suretle tam 
on dört kişi traş etmişti. 

Cepheler cehennem gilıi uğulduyor, 

sağa sola demir parçaları ölüm )'ağ-

dırırken ihtiyar berberin bu hali bir 

saniye sonra başlarına geleceğini llil

miyen halka adeta ueşc Yeriyordu. 
Fakat bu çok sürmedi. Adım başın· 

da bir adam inliyerek yere seriliyor. 
can veriyordu. 
Düşman biran dir.miyen toplnrile 

nefes aldırmıyordu. Ölüyorlardı . Bi· 
le bile, göre göre ölüyorlardı. Bir şe· 
hirli: 

- Peki dedi hepimizin ölümü ile nt' 

kazanılacak. Eğer bununla düşmanrı 

şehre gircmcm~si temin edilecekse 

ölelim .. Fnkn t i şte düşman bir tek in· 
san lrnlıncaya kadar bütün hnlkı kı

racak ve ölülerimizi çiğneyerek şehire 

girecek. Teslim olmaktn.D !.o .Wa .-.ore 
yoktur.,, 

Doğru söyliyordu. 

- Öyle yapalım .. dediler. 

Varın 
Kleopatranın ölümü ve Antoniyos 

ile Oktaviyanosun Aksiyom muhare
beleri 1968 sene evvel. 

Büyük 
MUsahakamızda 

ıram bnueınneıroe 
«lleırece <dleıre~e 
@~sak b~Delii1 Deıru ırn 

ırn \Yl maıra na ıra ın o 
ınceşıre<dl nvoırlb!I~ 
3 derece eksik 

bilenler 
4 - 15 - 11 - 28 - 37 - 54 - 56 - 66 -
70 - 89 - 92 - 93 - 103 - 121 -
126 - 128 - Hl - H3 - U4 - 175 -
183 - 184 - 189 - 210 - 218 - 222 -

2152 - 264 - 275 - 277 - 310 - 811 -
348 - 349 - 358 - 871 - 38!5 - 385 -
l1S8 - 390 - 394 - 416 - 435 - 438 -
472 - 483 - 499 - 500 - 519 - 1520 -
~55 - 563 - 573 - 5715 - 1576 - 597 

4 derece eksik 
bilenler 

1 - 60 - 117 - 142 - 203 - 223 -
239 - 256 - 283 - 321 - 340 - S57 -
864 • 399 • 410 - 423 - 4M - 464 - 46S -
475 - 492 - 523 - 568 - 594 -

S derece eksik 
bilenler 

40 - 99 - 107 - 134 - 147 - 148 -
lli:S - 199 - 229 - 233 - 279 - 281 -

292 - 293 - 306 - 319 - 334 - 342 -
~6 - 400 - 104 - 412 - 420 - 430 -
446 - 474 - 482 - 486 - 516 - 556 -
fit"'!! - 565 - 590 - 605 -

6 derece eksik 
bilenler 

ıs - 2-ı - 39 - s1 - 115 - 164 - 174 
- 219 - !:.20 - 2157 - 304 - 835 - 360 -
262 - 401 - 403 - 405 - uı - 424 -
421 - 445 - U7 - 456 - 470 - 403 -
r.so - 589 

7 derece eksik 
bHenler 

20 - 33 - lOi - 108 - 110 - 162 -
163 - 166 - 197 - 243 - 249 - ~y· -
282 - 299 - 312 - 3:'.i3 - 854 - ol 

r.83 - 384 - 402 - 406 - 407 - lri -

419 - 433 - 455 - 495 - 501 - tı:!o -

r.57 - ~2 - 581 - 582 - 585 -

a derece eksi'~ 
bilenler 

29 - 30 - 82 - 101 - lll - ] ~ -
186 - 145 - 192 - 193 - 194 - ~?'.) -
2ı;8 - 241 - 244 - 250 - 258 - IH -

288 - 297 - 34'1 - 389 - 396 ~ 
420 - 445 - 450 - 461 - 496 - v07 -
509 - 534 - 539 - 503 .. ,. 

3 a Vhlt 400 M eoo H , 
avıık ':.o ... 300 .. 

Sahıbı tıl' NeşTtyat Müdürü: 

Dün ve Yarın 
1 ercüme Külliyatı l'ı 

nk beş seri yani 50 kitabı ta
mamlannııştır. 6 ıncı serinin 8 kita
bı çıkmıştır. 

Fakat "tlyle yapmak., kendilerinin 
elinde değildi. ('eph€'de hnrp eden 

muhafız asker kumandanına bildir

mek tes lim bayrağını orada çekmek 
lazımdı. 

9 derece eksik 
bilenler-

ıs - 25 - 31 - :is - lOO - 112 -
J20. 170. 177. HO - l SS - 196 - 108 -

208 - 228 - 237 - 2M - 259 - 200 -
262 - 260 - 2lH - 332 - 391 - 397 -
431 - 432 - 43g - 440 - 441 - 449 -
463 - 4i6 - 481 - 484 - 490 

Hasan Rasim Us 
Balıldığı qer (V AKIT) motbaÖsı 

Alınız ve okuyunuz! 
Müracaat mahalli: VAKIT kitap evi 

Kumandan halkın bu arzusunu du
yunca, biran tereddüt etmeden şu ce-
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e:serl hazırhyan: Nüzhet: Abbas 
Dikkat: Bll yazı, yalnız pazartesi, çar şaıı!ırz ı·e cumartesi gürılcri nc~redilir. 
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at ama , sıçramak 

Atletik idmanlar 
Futbola hazırlıyan antrenman :>iu 

temleri arasında hangisinin en mak
bul oldu!1t.":1U sorsalar tereddüt etme
den. atletizm! ileri sürerdim. Çünkü 
at'etizm h"reketler"nin yarattığı sup-ı 
les (yu~uşaldık), muvc.zcne ve hare
ketlerdeki ahengi başka hiçbir spo-1 
run temin edemediğine kaniim. Bun
dan evvel futbolün bir mukavemet ko 
şusu olmad•ğmı soyk mi. tik. Futbol 
b r mukavemet koşusu değildir ama, 
futbolde hazan sürat koşucusu öyle 
b".iylik avantaj kazanır ki bunu hiçbir 
rıC'yle telafi mümkün değildir. !~ sade 
bununla da kalmaz. Futbol ayak ve 
koım oyunu olduğuna göre, koşu stili
ni, koşu tekniğini bilmiyen bir futbol
cunun sa.ha üzerinde çok lüzumsuz ve 
yanlış hareketler yaparak boşuna e -
nerjı sarfedeccginc de şüphe yoktur. 
Futbol ayni zamanda sıçramak ve at
l~mak oyunudur. Bunları da atlet~zm
den b:-':'lm hangi sahada elde edebili· 
riz? 

Futbol ayni zamanda nefes (souf
fle) oyunudur. Nefes kontrolunu bil
miyen bir ftuboJcu oyun esnasında öy 
le fırsatlar kaC'ırır k", bu ba.za.n takı
nunm muhakkak surette kazanmış o
lacağı bir müsabakayı kaybetmesine 
sebep olabilir. • 

Nefes kontrolunu kosulard:ın daha 
iyi ö~rrctccek di~cr bir idman da yok
tur. 

Nefo:; kazanmak için antrenman
dan cvvC'l veya '"onra eimdiye kadar 
ın ml '. t"rnizc gelen antrenörlerin o
yun uları ür turdan on tura kadar 
koşturduknlrım ve her işin bununla o
lup bittiğini zannederek sah:ıdan çc
kildikl<'rini görür, içimden gülerdim. 
Nefes kazanmak için mukavemet ko
~usunun elbette faydası vardır. Fakat 
koşu stili ve koşu tekniği tatbik olun
maksızın, geliı'jigüzel bir tarzda koşu

dr:.n nefes kazanmak değil, sadece bir 
yorgunluk kazanıldığı da muhakkak
tır. Bu itibarla futbolcuların böyle ge
lisigüzel koaturulmnsı aleyhindeyim. 
Bundan bihakkin istifade için teknik 
:tnetotlar clalıılinde çalı5mak I:ızımdır. 
Bu metotları bu kitapta uzun uzadıya 
anl:ıtmıya imkan yoktur. Futbolcu
ların merak C'dcrek bunları "Modern 
atl tizm'' adlı kitabımdan okumaları
nı. iğrenmelerini tavsiye ederim. 

N'l.Zarı dikkatimi celbeden diğer bir 
yrınlış da futbolcualra mukavemet ko
şusu antrenmanı yaptırdıkları halde, 
sürat koşusu ve cıkış antrenmanını 

ihmal etmeleridir. Futbolda mukave· 
ll"et kadar ve belki de daha mühim 
olan kısa sürat koşuları ve ani çıkış
lardır. Bunların oyun üzerine olan 
hr..t'i tt'sirleri miina.kaşa götürmez ha
kikatlPrdir. 

Birçok futbolcularımızın saha üze
ri ıdl" hül:"ı tabanları üzerinde, ba.5 ge
r·y<' doğru çekik, göğüs ileri doğrı.: 
fır1 tılmış muvazenesiz velhasıl koşu 
t :mik ve stiline tamamiyle zıt bir şe
k !<l çabaladıklarını gördükçe bu ke
b hati, bu eksiiri bir türlü affedemiyo 
rum. Çünkü bu gibi f'"ylerde kabahat 
s1rf antrenörde, klüp idarecilerinde 
dt> ·il; aynı zamanda futbolcuların 
k ndilerındedir. Biraz m<>rak, biraz O· 

l· 1 m<ı.k, biraz da c!ıkkatle bunlar kolay 
e 1c C'clilir şeylerdir. 

Futbolun atlamak. sıçramak oyunu 
old•ığunu söylemiştim. Bunu izaha ha 
c t ~örmüyorum. Çünl~ü hareketler 
m!'ydandadır. Atlnm;:ının, sıçramanın 

da bir stili bir tekniği vardır. Bunlar 
d ı r !i ·i gü?A'l yapıld1f,ı vakit netko 
' rmiyen ve sad C"' oyuncuyu yoran 
l rC'k~ ~1"rdir. 8u hn!c ~or(' ~e,,e atl<>
t"z:'I ~ avJPt ediyoruz d"tr.ekt r Atlc 
ti?.min f.:.ıtbrl lC'hine ::;on derece mücs 
8ılr ol.:lu ·unu ispat için yukarfü:.ki k1-
!t!. !"""hat bllC' !azlndrr. Çünkii nıes'ô!tc 
çok ::ı.ştk!rdrr. 
Şu iki noktayı da izah etm~k iste-} 

. . . 
n Ç!n ır 

oftm ıdır 
rim: Her futbolcunun ayrıi nımanrla 

çok iyi bir atlet olması lüzun.ı,nu ı!e
ri sürmüyorum. Ancak her futbolcu
r.l!n futbola kabili tatbi!~ -ıtiethm ha
rcketlerıni, tekniğ ni iym• kav• am!'], 
benimEcmiş olarak tatbık kı1l:iliye

tindc yetiştirilmesi lfızır.ıgelılı~';mi ıd

dia ediyorum. 
YANLIŞ SEÇMELER 

Futbol antrenmanı bahsına doğru

dan doğruya alakadar olmasa bile 
şurada sırası gelmişken diğer mühim 
bir meseleye de temas etmek isterim. 
Biz birinci yanlışı seçmede yapıyo
ruz. Yaradılışında ağır, yavaş bir ti
pin futbolcu olmasını boşuna bekliyo
ruz. Antrenman belki bir adamın 

hareketler:ni biraz daha süratlendi
rir, ona biraz daha çeviklik verir. Fa
kat yavaş bir adamı hiçbir zaman sü
rat koşucusu yapamaz. 

Sürat koşusu derken şu da aklıma 
geliyor. Putbol için yapılacak sürat 
antrenmanlarında çömelerek çıkışla 
ancak form elde edilebilir. Halbuki 
maksat futbolda birdenbire olduğu 

yerden ayakta fırlayış lazımdır. Bu
nun için de futbolcuların ayakta çıkı~ 
tarzında idman ettirilmeleri lfızımdır. 

GECE İDMANLARI 
Futbol antrenmanı için atletizmi e

sas şart koştuktan sonra biraz da 
vakti çok dar olan futbolcuları düşün
mek lazımdır. Haftada bir veya iki de 
fa top prakitsine (antrenmanına) bile 
nail olamıyan oyuncular ne yapmalı

dırlar? Bunlar ister istemez gece ça· 
lışmnk mecburiyetindedirler. Esas iti
bariyle gece antrC'nmanalrına aleyh· 
tar olmakla beraber gündüzleri idma
na vakit bulaınıyanların da haftanın 
altı gününü idmansız geçirmeleri bit
tabi doğru değildir. 

Gece antrenmanlarında (Bu gündüz 
antrenmanlanna da şamildir.) en 
dikkat olunacak mesele bu idmanlar 
yemekten evvel mümkün olmadığı 

takdirde yemeklerden -en az iki buçuk 
üç saat sonra yapılmasıdır. Alınan gı· 

dayı hazmetmemiş bir mide ile antr<'n 
mana kalkışmak çok zararlıdır. Bi?dr· 
gece idman edilecek yerler azdır. Fa
kat mekteplerimizin birçoklarındak • 
jimnastikhaneler geceleri kapalı oldu-

ğundan bunlardan hiç kimse istifade 
edememektedir. Bunların geceleri yer 
yer spor klüpleri azaalnna idman ve 
antrenman için açık bırakılmasında 
başkaca b'r ]llahzur yoksa büyük fay
da elde edileceğini zannediyorum. 

Gece idmanları arasında en evvel 
akla g<'len beden hareketleridir. Esa
sen beden hareketleri, atletizmin, fut
bolun, yüzmenin, atlamanın velhasıl a 

sağı yukarı her sporun temelini teş
kil eder. Bir futbolcuya antrenman 
hususunda atletizmi tavsiye ederken. 
atletizme hazırlamak üzere beden ha
reketlerini de tavsiye edebilirim. 

Beden hareketlerinden başlıca fay
da adaleyi gevşetme ve işlek bir hale 
getirmektir. Mafsalların kolayca işle
mesini de temine yarar. Reçete halin
de giinde beş dakika beden hareketle
ri sayes~nde hayatının sonuna kadar 
sıhhat ve zindelik kazanılacağına da
ir bir sürü metotlar propaganda edil
mektedir ki ben şahsan bunların biraz 
gayritabii biraz da canbazlık nevin
den şeyler olduğuna kani:m, Atletizm 
hareketleri gibi ya7.ma.sı ve anlatması 
yüzlerce sayfalık yer tutmıyacağın
dan ve bizzat büyük faydalannı gör
düğüm aşağıda tarif ettiğim hareket
leri beş dakika gibi kısa bir zamana 
sığdırmak değil, bilakis hareketler a
rasında kısa istirahat devreleriyle 
tatbik etmek daha doğrudur. Şurasını 
da ilave edeyim ki bu idmanlar zan
nedildiği gibi çok hafif şeyler değil-' 
<lir. Terrüb<:- ile de anlaşılacağı üzere 1 
hunları yoruluncn bırakrp duşunu al-ı 
ma.k en doğru harekettir. 

(Devamı var) 
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ir çocuk babası o du 
<®l~lfll~ lllfll~nnn{ğ ~a(ğjolf\lo ~©\lfll<dl©>ırUa lfilasall 

'\taı lf\l o ş 'lt o ~o lf'il o @) lf'il u alt' o ~@ ır 
Sandor, çocuk 16 yaşına gelinceya kadar haftada 

bir lngiliz lirası ödemeye mahküm edildi 
Meşhur Macar muzisiyeni Sando

ru belki sizde muhtelif filmlerde gör
müşsünüzdür. O, pek cnnh keman ça
lışı ve sevimli simasilc hemen herke
sin dikkatini çekmiş, yüreğini hoplat
mıştır. 

Fakat Londrada kendisine karşı 

bir kadın:n açtığı mühim ve pek dedi 
lrndulu dava yüziinden bu defa da 
onun yüreği hopladı. 
Davayı açan genç kadının adı Re

ril l\uptur. Yeni do~hırduğu çocuğu

nun .• andordan olduğunu iddia ede
rek mahkemeye l·aş \'urm u~tu. 

ncril J{up Sandora aşık olduğunu 
söyli) ordu. Onunla tıeraber ya~ama
ğı teklif etmişti. Gerçi Sandor evli ie.!' 
de, 6Cnç kadın bunda bir mahzur gör 
ğı teklif etmişti. Ger!-:i Sandor e,·li ise 
bulunduğu karısından memnun olma
dığını söylemiş olduğu için Beril 
onunlu, pekiılfı beraber yaşayabilece
ğini sanm·ştı ! 

Sando:- ve 

Sandorun, Beril Kupa haftada bir ln
giliz lirası ödemesi kararını vermiş
tir. 

Mahkemenin karar safhası böyle .. 
Yalnız bundan enel, Macar artisti 

ile, kendisine aşık olan kızlar arasın
da geçmiş maceralara dair mektup 
!ardan bazıları da mahkemede okun-

·Fakat Sandor, bu çocuğun kendisi
ne aıt olduğunu mahl•emede inkar et
ti. Bu ifad<.~sini teyit etmek için bir eh.• 
şahit getirmişti. İşin garip olan tara
fı, bu gelen ~ahit Sandorun elindrki 
iiçüncü kadındı. I.usi Hetfild isminde 
bu diğer genç kadın hem manken, 

hem de fotoğracıların modeli olmakla 
iştihar etmiştii. Mahkeme salo:rnnr 
geldiği zaman bilhassa şu noktayı tc 
harüz et tirdi: 

Beril Kup demişti ki 
- Geçen yılın temmuz ayının 22 

inci giinü Sandorun evine gitmiş ve 
sonra orada kalmıştım. 

muştur. 

~ . 

( \ 

~ 

... 

Macar lcemancısı Bcryl Coop 

Sandorun getirdiği şahit Hetfild 
ise, Beril Kupun bahsettiği tarihte 
kendisinin Sandorla beraber olduğu
nu söylemiş ve öteki kadının hiç evt• 
gelmediğini ileri sürmüştür. 

Bundan başka Hetfild, Sandor 1ıe 
hemen her gün lleraber bulunduğunu 
söyliyordu. Hu takdirde eğer Beril 
Sanc!,)l'la ;örüşseydi muhakkak göre
cekti. Yahut bir gün beraber rastlaya
caktı ... 

Dun1ardan hir tanesi f:.andor ile 

genç İngiliz kadını Ueril Kupun na· 
sılsa tanıştığına aittir. 

Fakat bütiin bu ifadeler, Macar 
muzisiyeni Sandoru mesul vaziyetten 
kurtaramamış \'e hakim, mevzubahs 
olan ~ocuk 16 yaşına girinceye kadar 

Şimdi her ikisi de ilk tanışma teşeb
büsünü birbirinin üzerine atıyorlar 

Beril Kup diyor ki: ''Biz, Sanclorun 
teşebbüsü üzerine birbirımizle t.anı~ 

tık. Oksford 8trit de kenrli lıaşıma gi· 
diyordum. Sandor yanıma yakla~arah 
benimle konuşmağı çok istediğini söy
ledi.,. 

350 ton elektrolit bakır. 
Tahmin edilen bedeli 133000 lir; olan yukarıda miktarı ve 

c;nsi yazılı malzeme askeri fa!lrİkalar umum müdürlüğü sa· 
tmalma komisyonunca 11/11/936 tarihinde çarşamba günü 
.::ı:ıat 15,30 da kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname altı 
lira 65 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin 
r.t:ıvakkat teminat olan 7900 lirayı havi teklif mektuplarım 

m*zlci'ır günde saat 14,30 a kadar komisyona vermeleri ve ken· 
dilerinin de 2490 numaralı kanunda 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saaH .. kormsyona müracaatları. (1417) 

100 ton elektrolit tutya 
Tahmin edilen bedeli 19000 lira olan yukarıda miktarı ve 

Cl'ısı yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürliiğü 
.~cıtınalma Komisyonunca 12111/936 tarihinde perşembe f!Ünü 
snı.lt 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parası7 
olarak komisyondan verilir. Talipll'rin muvakka~ teminat olan 
1425 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e 
ka jar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 r.t!maralr 
'kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sa· 
attt- komisyona miirncaatları. "1418,, 

50 toı hususi p!atinen saç 
Tahmin edilen bedeli 16500 hra olan yukarıda mik 

tar ve cinsi yazılı malzeme Askt:ri Fabrikalar Umum Müdür· 
lüeii Satmalma Komisyonunca 13 11;935 tarihinde cuma 
gürtü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak Komisyondan verihr. Talipleı in muvakkat 
teminat olan 1237 lira 50 kuruş!l havi teklif mektuplarını 
mezldn giinde saat 14 e kadar Komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı ka11unun 2 ve 3 maddelerb?deki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. "1419,, 

Luev lladficld 

Sar.dor da şöyle diyor: 
"Bana ilk defa Beril Kup bir mek

tup gönderdi. O zamana kadar l,t•ndi
sini hiç tanımıyordum . ., 

Deı·il bu mektubunda ,~and:ırdan 
hoşlandığ:nı, ona bir oda tutma~ ı ~-

az para vermesini \'e berı:ıber ya~ama
ğı teklif etmiş .. 

Sandor, kendisi Jngilizce okuyup 
yazmak bilmediği için bu meKtubu 
kendi muzisiycn!Pri arasında hirinc· 
okutmuş ve sonra ce\'ap ,·ermemiş .. 
Kadının istediği rande,·üye gitme

miş. 

Fakat birkaç gün sonra Oksford 
caddesinde karşılaşmışlar \'e kadın 

ht>ndis:ne randevüye niçin gelm1-diği
ni ormuş: 

- Niçin mi gelmedim? Çünkü sizı 
tanımıyorum. 

- Fakat ben size mektubu .)azan 
kızım 

Böylece Beril l\up o akşam Sandor
la beraber hır ) erde danı-etml.'k, bera

her yemek ~·emek arzusunda olduğunu 

sezdirmiş ve ahbaplık haşlamış. 

lluııdan ~onra birlikte )~h""'l)ışları 
te\•ali clml~ ama, ııunlat ge en ~ ııın 

nisan ayına kadar sürmüş.. Mahl,enıe

dc me\'zubahs olan n nazik bir nevre 
olarak ita) drdilen mayı8. haziraı •. bil-

hasSa temmuz aylarında kendisini hiç 
görmemiş .. 

Bundan onra teşrini e\vel nnnda 
i\1ncnr muı.isiyen! Snntlora bir mt·k-

tup daha gcli)or. Beril Kup bır ran
de\'Ü i.o;;temcktcdir. Sandor, C\'int- gel
mesini bildiriyor. 

l~te bu sırnlarda S:ındor, Beril f\upu 

11tomobil içinde bir başkn Cl'kl•klı· ~iır· 
düğünü SÖ) lemekh·dir ki kadın bunu 

h•kziı> e<li) or. Sanclor, Beri] l\ uptnn 
doğan çocuğun kendisin~ ait olmadı

ğına innnd rmak için belki böylt• bir 
yalan U) du[muştu. 

Uz:ıtmayalım: tel,rar buhıştu"hı!·ı 
1.aman Beril l\up, dostu Sandora bir 

hald!,uttcn hah celi) or, ~akında bir 

ana olacağını SÖ) liyor. Kendısint· ) ar
dım edilmesini istiyor. 

Sandor mahkeme dı•miştir ki: 

"-Ne kadar para istediğini kl'ndf
sine sordum. Fakat o krndisint• ope-

raı yon yaptırmak istediğini hilrlirdi. 
Çocuğun bana ait olmadığını ~ö, le

dim. \\• Ö) le gayri kanuni ve tehlikeli 

bir iş için kendi. ine para da verıııe) c
ceğimi :.,öylcdim.,, 

lşt<! muhakeme bu türlü yollardan 

gittikten sonra çocuğun Sandora olan 

aidiyeti tesbit edilıp ) ukarda )azdı

ğımız kar,ır verilmiştir. 

Sandor ::i6 pşınıdadır. 

({ur stara da\'e 
T. S. K. 1stanbu! Belgesi Başkanlı

ğından: 

Bölgemize bağlı klüp üyelerinden 
antrenör yetiştirmek üzere başant:enö
rün idaresinde bir kurs açılaccığından 

bu husus hakkında görüşülmek üzere 
30-9-936 çarşamba günü saat l 7 de 

klüp murahhaslarının Beyoğlu halkcvin 
deki Bölge merkezine gelmeleri. 

Bu toplantıya Fenerbahçe, Taksim ve 
Şeref stadlan direktörlerinin de ic:frak 
etmesi Futbol federasyonumuzca i~te

nildiğinden Dölr,e merkezinde bulun
maları rica olunur. 



Rusyadaki bisiklet müsabakası .. Su topu 
Takım birinciliğini musab~k~larm-
nasıl kazandık ? .~~~:~;.~~~~~,~~~:~ 

.-oakooodaki 100 kilometre bisiklet m11• t'ı,,7:asında Ca1'1m birinciliğini kaza
tıan Orhan) Talat ve Kazı1 . ·aıı mürekkep ekipimiz 

Moskova 20 eylül (Hususi mulıabi- Orhan dördüncü vaziyette giderlerken 
rimizdcn) Orhan sıkı bir vitesle öne geçti. Sov-

Bugün saat 11 de Moskova - l,enin- yetlerden birisi bu şerefi Orhana bı
grad yolu üzerinde 100 kilometrelik rakmak istemediğinden büyük bir sü
bisiklet müsabakasını yaptık. 50 kilo ratle ileri geçmek isterken dönüşteki 

rayın sıkı rekabeti seyircilere çok gü
zel oyunlar seyrettirdiği gibi senede 
ancak bir İstanbul şampiyonluğunda oy 
namak fırsatı bulan oyunculara mütead
dit okasionlar verdi. İftihar edilecek nok 
ta her iki takım oyuncularında süratin 
artmıf olmasıdır. Su topu demek yüz
mek demektir. Binaenaleyh ilk talep edi 
len seri yüzüş, uzun nefes ve topa ayni 
zamanda asaba hakimiyettir. Bu hassa
lardan bazısı çok geridir. 

Meseli ekseri oyuncuların asabiyeti 
oyunun ara sıra tadını kaçırıyordu. Bil-
hassa Beykozlu oyuncular arasında spor 
cuların ağızlarına yakışmıyacak sözler 
duydum. Bir sporda beden tekamülil ka 
dar hatti ondan daha elzem olan seciye , 
terbiyesidir. 

Kıymetli bir su topu antrenörü olan 
Frensninin iki sene zarfında çok büyük 
hizmeti görülmüttür. Bu zat ta haklı o

larak havuzsuzluktan tikiyet etmekte
dir. Bir havuz olduğu takdirde derece
lerin ve kabiliyetlerin muhakkak suret
te değişeceği ve iyileşeceği aşikardır. 

Oyuncular arasında küçillderde Ga
latasaray merkez mubacimi bilhassa 
dikkati celbetti. Bu küçük yüzücü sıkı 
ve ciddi çalıştığı takdirde gelecek sene
lerde birinci takımlarda yer alacağı mu
hakkaktır. Diğer küçükler arasında İb
rahim, Sıtkı, Ferdi, Ve Galatasarayın 

kalecisi Efdal ve Şefik temayüz ettiler. 

metre gidiş ve 50 kilometre geliş üze- virajı hesaplamadığ·ndan tekerleği Büyüklerden yeni yetiıenlerden Gala 
rtne tertip edilen müsabaka yolu ha- kayarak yu,tarlandı. Ve Orhanla Ta- taaaraylı Mahmut ile Vahap son derece 
vanın çok rüzgarlı ve soğuk olm:ısınaı Uıt ilk evvel döndüler. iyidiler. Galataaarayın A ve B takımları 
rağmen binlerce halk tarafından dol- 50 kilometreyi bisikletçiler fazla kalecileri Oğq~ ve Celil çok muvaffak 
muıtu. rüzgar yüzünden ancak 1 saat :>il da· oldular. Beykozun kalecisi Vedat dai-

1\liifalıakada tuttuğum notları sıra- kika 3:> saniyede yapmışlardır. Avde- ma muvaffak olan bir oyuncudur. Orhan 
sile yazıyorum: tin ilk kilometreleri hep birlikte geç· ve Halil ~er zamanki gibi çok çabuk ve 

Dörder milF:ıb:kla icra edilen yarışa ti. Biraz sonra rüzgarı arkasına ala- takımları üzerinde müessir idiler. Her 
bizden Talat, Orh~n, Eyüp, Kazım rak çılgın bir sürat peyda eden bizim iki takım içinde en ziyide kafa ile oy
fftirak ettiler. tık beşinci dakıkada kiler en ileride gidiyorlar. Sovyetler- nayan ve eline tamamile hakim olan 
Talat atak yaparak ileri fırladı. Elli den iki kişi kendilerini takip ediyor. Galatasarayın müdafii Kemaldir. Seri 
metre l'Jeride gidiyor. Arkas·ndan Ka- 15 ine: kilometrede Kazım ve bir Sov- K 1 b k yüzmeden mahrum olan ema u no -
zım ve Eyüp geliyorlar. 12 inci daki yet Hi...,tiklerine hava vermek için geri sanını d

3 
doldurduğu anda bir klas o-

kada müsabıklar birbirlerinden kaç- kaldılar. yuncusu olmağa namzettir. 
mak için vites yaptılarsa da So\·yetler ilerde Talllt Orhan ve ve bir Sovyet 

Yeni meydana çıkan Rumlara gelin-
bırakm ıyor lar. beraber gidiyorlar. Biraz sonra lasti-

7 nci Balkan 
oyunlarında 

Ş!mdilik üçüncü vaziyetteyiz. 
Romenler dördüncüdürler 

Atin<ıdaki atletizm t
0

akımımız dün yazı 
dığımız gibi dördüncü değil şimdilik ü
cüncü olmuştur. Balkan oyunlarını ta
kip eden arkadaşımızdan dün ilk günkü 
müsabakalar hakkında daha tafsilatlı 

haberler aldık. 
100 metre 

1 - Yunanlı Frangudis 11,2 - Yu
nanlı Sakelariu 11 315, 3 - Romanyalı 

Liesa 11 S/10. 
Türkiye bu koşuda hiç derece ala

mamıştır. 

eoo metre 
- Yunanlı Yorgakopulos 1.59 8110, 

2 - Yugoslav Gorsek 2.2. 1/10 3 -
Romanyalı Lapusan 2.3. 3110 

Bu yarışta bizden galip beıinci oldu. 
10,000 metre 

1 - Yunanlı Kiryakidis 33.5. 8110, 
2 - Romanyalı Kristea 33. 40. 2/10, 
3 - Yunanlı Varçakis 34.2 

Bu yarışta bizden Rıza Maksut dör
düncü oldu. 

110 metre manlah 
1 - Yunanlı Mandikas 15, 5110, 2-

Yugoslyav Bradoviç 16, 3 - Yunanlı 

Skiadaa 16. 1/10. 
Bu yarışta bizden Faik beıinci oldu. 

Yl'kaek allama 
1 - Yunanlı Paudaziı ı. 85 metre. 

2 - Türk Polat 1 .80 

goslavyalı Mar 1. 7 S metre. 
GOiie alma 

1 - Yugoslavyalı Kovaaeviç H 13 
metre, 2 - Yunanlı Stepanakiı 13.~C 

metre, 3 - Türk İrfan 13.75 metre. 
Bu müsabakada bizden Veyıi 13.22 

metre ile beşinci oldu. 
4X400 bayrak yarıp da diln yapıl· 

mııtır. Neticede: 
Yunan takımı 2, 31 6/10 ile birinci 

Yugoslav takımı 3 33 2/10 ile ikinci, 
Romanya takımı 3,35 ile iiçilncU, Türk 
takımı dördüncü Bulgarlar da bqincı 

olmuılardır. 

Bizim takım Melih, Fethi, Recep ve 
Galipten teıekkül etmİ§ti. Aldığımız son 
puvanlar neticesinde takımımızın sayıla 
n on bq otmuıtur. Romenler 14 ile biz
den sonra ıelmektcdirlcr. 

Geçen lene latanbulda yapılan Bal· 
kan oyunlannda birinci giln neticesinde 
Romanyalılar 26, biz 12 puvan aldıtnm 
za göre, atletizmde geçen seneye niabet 
le bir muvaffakiyet bzanmq olduiu· 
mus meydana çıkar. Fakat bunun ha· 
kiki bir terakikden hasıl olup olmadı· 
ğım diğer müsabakalar gösterecektir. 

• • • 
Sporcularımız bupn Patraaa ıittiler. 

Orada iki gün kaldıktan sonra tekrar 
A tinaya geleceklerdir. 

1 

ce; yüzmeleri zayıf olmakla beraber pas 15 inci dakikada Orhan kuvntli bir ğini tamamlayan Kazım fazla bir sü-
1 b t . t' s ti · Ü oyununda çok muvaffak oluyorlar. Bey Le . -:a - t -:a ntt .,_ çıkışla aralarından fırladı \"e 100 met- rat e u grupa ye ış ı. ovye erın Ç ntttg?'ıau. ıs asyonunua mıuı mar§auT 

·· ti k .ııo'\ t 'd d kozla Y,aptıklan maçta müptedi olmala-re kadar arayı açtı. Ve bu mesafeyi musa 1 1 .. ., me re gerı e yarıp e· Rusya mektupBarı : 
gittikçe arttırarak 200 metreye çıkar- vam ediyorlar. nna rağmen batlarda büyük tehlike teı-

dı. 20 inci dakikada Orhanın arkasın- 38 inci kilometrede Kazımın teker- kil ettiler. En büyük nokaanlan silrat- s la m Len·ıngradda 
c1a grup halinde giden müsabıklar bil- lek dişlisi kırıtarak tekrar geriye kal- tir. porcu rı iZ 
tUn hızlarile ileri fırladılar. Orhana dı, 40 ve 43 üncü kilometreye kadar Umumi netice çok iyidir. Oyuncula- b •• •• k e s• le karşılandılar 
yetişmeğe çalışıyorlar. 22 ini dakika- Orhan, Talat ve Leonof hep beraber nn yetitmesinde büyük hissesi olan B. uyu m ra ım 
da Orhanı yakaladılar. 28 inci daki- gittiler. 43 üncü kilometreden 45 inci Frenfiye ve bu turnufayı tertip eden Z3 eylül Lenlngrad (Sporcularla gi-} le istasyon~& yer almışlardır. 
kaya kadar bu beraberlik deavm etti. kilometreye varıncaya kadar süratll HABER gazetesine teıekkür Türk yü- Mn muhabirimizden) Muzıka istiklal ve Sovyet marşlan-
Orhan yine ileri fırl·yor. Rüzgar mü- bir atak yapan Talat en önde gider- zücülerinin en büyük vazifesidir. 22 eyUU akşamı Voks muzik sarayın nı çaldıktan sonra her iki taraf •l-
sabıkların cephesinden geldiği ıçın ken aksi bir talile bu en ümit ettiğimiz Suat ERLER da verilen muhteşem bir ziyafetten messilleri tarafmdan nutuklar teati 
pek fazla sUrat gösteremiyorlar. Or- kıymetli koşucunun z~nciri attı. Ve bu sonra gece saat 12,30 da Leningrada edildi. Ve otobüslerle lkametlmise 
han bu aralık mütemadi bir vitesle anda bidayettenberi bizim çocukları mütevecihen hareket ettik. Çok rahat tahsis edilen Astoria oteline aittik. 
aradaki farkı ooo metreye kadar çı- adım adım takip eden Leonof ani bir Tedavi ed 11 me kte geçen bir tren yolculuğundan sonra ötteden sonra otelde toplanan mi· 
kardı. Yarış bu vaziyette 5:i inci da- kaçış ve o nisbette cehennemi bir sU- Olan 23 eyUU sabahı 10,30 da Leningrada messiller arasında buradaki yapaca-
kikaya kadar devam etti. Dakika 60 ratle bu grupu geri bırakarak flerl ç b Mehmet muvasalat ettik. ğımız karşılaşmaların programı tesblt 
Orhan mesafeyi 800 yaptı. Yollar as- fırladı. Ve durmadan arttırdığı sU- o an Her şehirde olduğu gibi bara.~ı da edildi. Programı sırasile yazıyonam. 
falt olmasına rağmen iniş ve çıkış faz- rati sayesinde ik!nci vaziyette giden DOn Bursa dan geldi baştan başa Tilrk ve Sovyet bayrakla- 24 eyhil 16,30 da futbol maçı 25 e1-
la olduğa için müsabıklar tam randı- Orhanla arasındaki mesafeyi bir kilo rile ve iki milletin dostluğunu ifade hllde 17,30 da eskrim saat 20 de güret 
mania çalışamıyorlar. Dakika 65 dör- metreye çıkardı. Ve nihayete kadar Bertin olimpiyatlarında ayağında.o eder cümleler yazılı levhalarla süs- karşılaşmaları 26 eylulde saat 11 de 
dindi vaziyette olan EyUbe kramp bu mesafeyi muhafaza ederek birinci aakatlanmıt olan Çoban Mehmet, bir lenmişti. 100 kilometre bisiklet müsabakası )'&• 

afrdiği için yarışı terk ~tmek mecbu- geldi Ve Orhan ikinci Tallt üçUncU. aydır Bursada tedavi edilmekteydi. Ço- İstasyonda spor teşkilatları rüesa- pılacak ve aynı gtin akşamı saat 10 .. 10 
riyetinde kaldığından takım itibarile Kazı~ dördüncü Ku~tbatof beşinci ban artık tamamen iyile,tiğinden diln sile hükumet erkanı hazır bulunuyor- da Ki~efe mütevccihen hareket edile-
kazanmamız tehlikeye girdi. Bir kişi- Denisof altıncı, Molyef yedinci oldu~ Yalova yoluyla İstanbula dönmüttilr. da. Yüzlerce sporcu temiz kıyafetleri· cektir. 
ye daha sakatlık olarsa takım birin- lar. Pavan itibarile 9 az puvanla TUr- Çocukların sıhhatı yerindedir. Yal-
dsi olmamıza imkln yok.. kiye bisiklet takımı birinci 12 puvan· nız ikinci maçta parmait·ndan s. .. kat• 

Bizden 3 Sovyetlerden 4 kişi müsa- la Sovyet bisiklet takımı ikinci gel- lanan Cihat oynamayacaktır. Diler 
bakaya devam ediyorlar. Orhan yine miştir. kalecı Mehmet Alinin parmağınd:t "°" 
tlude fakat aradaki 800 metre fark Berlinde 2 saat 35 saniyede 100 kilo lama çıktıtını evelkl mektuplu mda 
yavaş yavaş kapanmağa başladı. Da- metreyi yapan bisikletçilerimizin bu- bildirmiştim. Şimdi kafiled.. kP. 'ed 
kika 80 Sovyetlerden bir kişi geri kal- rada yaptıklarr 3 saat 17 dflkikahk olarak yalnız Necdet kalmıştır 
mağa başladı. Orhanın mesaf esl git- dereceyi fazla rüzgara atfetmek mec- Ni1:azi ~el 
tikçe auılmakta. Aradaki fark 200 buriyetindeyiz. Müsabakada yapılan 
metreye kadar indi. Dıkika 85 Orhan dereceleri sırasile yazıyorum. 
ile ikinci grup arasındaki mesafe ka- 1 Sovyet Leonof 3.14,27 
p:ınmıştrr. B•p beraber gidiyorlar. Da 2 Türk Orhan 3.17,13 
kika 90 Sovy•tlerden birisi lastiğine 3 ,, Talat 3.18,05 
hava ftl'lllek için ceri kaldı. 3 Sovyet .t ,. Kazım 3.18,41 
S bizimkfler hep birlikte yarışa devam :> Sovyet Kurbatof 3.20,11 
ediyorlar. 6 Sovyet Denisof 3.20,:>8 

so kOometrellk dönüş noktası gö- Borada başka bisiklet müsabakası 1 
cftm.,. bqlaclr. Klznn birinci Talat yapılmayacaktır. ikinci müsabakam·
Ddlld " hep birlikte 3 Sovyet üçüncü zı Lenincradda yapacafız. Nl'l"zi Sel Lcnlngradda aporculanmm kar§tlamaya gelen Rua ldmancılan 
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HulAgtl ile Aykut tam dUrt saatten beri 
çadırda yalnız başlarına karşı karşıya 

oturuyorlardı 
- hah edeyim muhterem halüe!} lıştığı bir tebessümle halüeyi dinli

Bu Birn ben bu sabah zUhre yıldızı yordu ... 
doğarken keşfettim. • • • 

-Söyle! 
- Etrafını?.da si7.e yakın, size dost 

görUndüğtl halde bir sürü candan düş
manınız var. 

- Bu doğru! Bunu ben de hissedi
yorum. 

Nöbetçiler Hult\gQnun çadırına gir
mek istiyen bir iki yilksek kumanda
nın önnüde durdular: 

- İçeri girilemez muhterem ku
mandanlar. 

- Şunu da hemen bUyUk bir tees
ıUrle ilive etmek acısını duyuyorum., 
Dilfmanlarmızm miktarı maalesef j 
doetlannızdan fazladır .. 

- Han hail konuşuyor mu? 

- Evet, hala o esrarengiz adamla 
konuşuyor. 

- Tam dört saat oldu. 
-Evet! -Doğru! 

- Hem de kat kat fazla! 
- Yalan değil! 
- Halbuki siz Allahm en sevgili 

kulu olduğunuzdan cenabı hak sizi mü 
qdaa etmek istiyor. Bunun için Hull
gtdan mükememl bir sillh bulunabi
lir mi! Hulig6 Bağdadı muhasara et
ti. Fakat 111 kadar gUn geçtiği halde 
zaptedemedi ve edemiyecek. 

Buna mukaibl swn dtışmanlannız 

ne de oln Bağdadı mUdafaa etmeye 
mecburdurlar. Bunlar harbe girince 
HullgQnun askerlerinin oklanm tu

tan melekler, bu okları hainlerin kalp
lerine sokuveriyor. Böylelikle düşman 
larmız bir, bir temizleniyor. 

- İyi ama, bu ölenler arasmda bü
yük oğlum da var. 

- Bu da sözlerimin doğru olduğu
nu l1p&t eden delillerden blrldlr. GW
van kapmmda lSlerı bUyUk oflunuzun 

als1 di1f8rerek yerinize geçmeye göz 
dikınlt oldufunu eöylelem ne denl
nta? 

- Peki, ya Mileyyediddfn! 

- Bak, bu dofrudur. Veziri uamı-
mz lrl'lleyyededdinlıı ele en bllyllk dtle
manla.rmııdan biri olduğu muhakkak
tır. Buna rafmen henüz hiçbir ok 
kalbini delmedi. Fakat elbette bu da 
bir gUn olacak. 

- Dofnıaunu latenen bugt1n elim
de bir kuwet 011& tu lıltleyyededdin 
&mnen herifi parça parça ederdim. Fa 
kat ne yazık~ buna muktedir deli
lim. ÇUnldl böyle bir feY9 tepbbUs et
tem, zaten biz.e ancak iplikle bağlı o
lan bütUn aleviler ayaklanacak. Dı
prda düşman, içerde isyan bizim için 
kurtulut yolu kalmıyacak. 

- Doiru söylüyorsunuz. 
-.... BuıUn muhasaranın kaçıncı gü-

ntldllr? 

- Kırkıncı! 

- Halbuki bana bir sene oldu gibi 
pliyor .. Haydi s<syle! Bir ,eyler an
lat, bana 11mit ver! 

- JluJıterem halife, bu derece teliş 
etmenize benCe hiçbir sebep yoktur. 
HuligQ Bağdadı zaptedemiyecektir. 
Buna emJn otun! 

- Set)ep.. Sebep gCSster ! 
- Sebep basit. Eğer buna muktedir 

0188.ydı ıimdiye kadar fe}ıri zaptetme 
ye muvaffak olurdu. 

- Sözlerini kavnyamıyorum. Fa-J 
kat inanmak istiyorum. Nasıl diye
yim, korkuyorum Ubeyd, korkuyo
rum. 

Ubeyd, dudaklarında gizlemeye ça-

- Garip §eyi 
Bu sırada çadmn içinde Hullgu 

Aykutla karşı karşıya oturmu§lar, 

hiçbir §eY konuşmadan süldit ediyor
lardı. Ve bu sükntıariyle ''başlarında 

uçan kazayı biribirlerine anlatıyor

lardı.,, 

Dört saatten, evet dört saattenberi 
ayni vaziyetteydiler. Ve nihayet topu 

topu konuştukları dört, bel kelimey
di. 

Kimsenin tanımadığı esrarengiz a
dam dört saat evvel bir sarho§ gibi 

buraya gelmiş ve derhal Hulagfl tara
fından kabul olunmuştu. Odada yalnız 
kalınca Aykut boğuk bir sesle: 

- Öldü! Onu Mustasım öldürdü! 
Diye mınldanmrştı. 

Hullg\i sadece: 
- Ya! diye cevap verml§tJ. 
Sonra Aykut ayni boğuk sesel \ 

- Bittl. Diye ili.ve etml§tl. Ve sus
mUf}ardı. 

Nihayet Aykut ayağa kalktı. Hula
ı6 da onu taklit ettl. İki adam çelik 
gibi kuvvetli ve cebir gibi acı bakq
larla blribirlerine uzun qzun baktılar. 
Aykut belki HulAgOııun gözlerinde 

Gökbigen'in gözlerindeki 131ğa ve ren
ge benz.er ıııklu ve renkler buldu. 
Hullg6 da belki Aykutun gözlerinde 
kendi sonsuz yeisinin daha derinlerini 
gördü. Fakat uzun uzun bakı§tılar. 

Sonra Aykut mınldandı: 

- Ben gidiyorum. 
Hulagf.l Aykutun nereye gittiğini 

çok iyi bildiği için kendisine: 
- Nereye? diye sormadı. 
Ve Aykut çıktı. 
Yürüyordu! 

Askerler onu büyük bir merakla 
takip etmeye başladılar. Hiçbiri ona 
yaklaşmıya ve tek kelime söylemeye 
cesn.rct edemiyordu. 

Aykut Bağdada doğru yürüyordu. 

Ayni sllratle en ön saflara kadar iler
ledi. Artık önünde koca bir burç ve 

burcun deliklerinden kendilerini nişan 
layıp ok atan Bağdat muhafızların-
dan başka hiç kimse kalmamııtı. 

1 
Okların çıkardıkları vınlamalar. 

mancmık gıcırtılan, ve feryatlar Ay
kutu yavq yavaş kendisine getirdi. 

Birdenbire düşük omuzlan kalktı., 
Kolları ve göğsü gerildi. Balını dim-ı 
dik havaya kaldırdı. 

İşte Bağdat! I 
(D~vamr VCIT) 

KADIMLADBEMI 
-41'1. L'»FÔ R / HlssT Roman 
Nakleden: Hatice Süreyya 
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Bu klğıdı da çantumm içine sok
tu. Ve buna, tam zamanında muvaf
fak oldu. Zehra. J.mete yaklafb. İki 
b4m, ~- KaıaJlaiı bir 1.kt adım 
... olaJdı ela 1111 atırlara göz at
mak fırsatını bulup kötil kötü mana
lar çıkarsaydı ..• 

ismet, öpU§tillrten sonra yanakla-

rııida bir ıslaklık hiasettiği için Zeb
ranın yüzüne baktı ve onun iri iri göz 
yaşlan döktüğünü gördü. Kızcağiz a
zarlanmıı bir çocuk gibi, için için ve 
gamlı gamlı hıçkırıyordu. 

- Niçin ağlıyorsun ama ya, kızıın. I 
Sakin olmayı vn.adetmlgtfn ya hani? 

- Onun yanında böyle geyler yap-

HABER - :Akşam postaaı 29 EYLUL - 1936 

Habralannı anlatan : EFDA1a TAL1'T -212- Yazan: IHSAN ARiF 

El birliğile şu günleri bir atlatsak 
mesele kalmaz 

- Şüphesiz! Ben de amirlerimle gö
rüımeliyim. Belki görüşiılecek daha 
baıka hususlar vardır. Bunları da ayn
ca hallederiz. Mütekabil hüsnüniyet 
olduktan sonra halledilemiyecek ne var 
dır ki? 

- Çok iyi, çok iyi ... 
- İcap ederse yarın ben sizi ziyarete 

gelirim. 
- Hay hay 1 Ben size bir dost gibi 

çok nazik olan iginizde muvaffakiyetler 
dilerim. El birliğile şu parazitli günleri 
bir atlatsak mesele kalmaz. 

- Çalıtacağız. 

iki kumandan çok samimi bir suret· 
te ayrıldılar. Ballar Krokere gelinceye 
kadar benimle hiçbir şey konuımadı. 
Çok düıünceli idi. Belki hayatında ilk 
defa mağlubiyeti kabul etmiıti. Fakat 
bu mağ:Cıbiyet ona mukadderatın hazır 
ladığı bir ılirpriz idi. Onun içindir ki, 
bu vakıayı aoğuk kanlılıkla kartılamış 
ve Esat beye kartı ideta mümaıatkar 

bir hal alnuıtı. 
Krokere döndüğüm zaman saatlerden 

beri devam eden çalışmadan çok yorgun 
düşmüştüm. Hele gündüz Benetle aram 
da geçen hldise maneviyatımı mühim 
bir surette hırpalamıştı. Ballardan bir 
iki saat için izin istedim. Verdi. Fakat 
bana rahat etmek kısmet olmaz ki. .. Ver 
meyince mi but, neylesin Mahmut! de
m itler. 

ISTANBULDA YAPILAN ZAFER 
ŞENLiKLERi 

istirahate olan tiddetli ihtiyacıma 
ıağmen Ballar klübe gitmeden veya 
yatak odasına çıkmadan evvel yatamaz. 

dım. Halbuki Ballar dönüp dotaııp oda
sına tekrar gelmiıti. Ben odamda yal-

nız başına çalıırr.ıı ve sıkılmqtım. içim 
de biraz gevezelik etmelr, neıelenmek 
ihtiyacını duyuyordum. Aklıma benim 
çifte sevgili geldi. Onlan henüz görme· 
mittim. Saate baktım. Yemek za~m·:· 
Kantine gitmiı olmaları ibtımalı 
vardı. Belki de henliz gitmemi1Ierdi. 

Çünkü, ekseriya odalanna yemek getir 
tirlerdi. Kızların odalarına gittim. Tah-

minimde isabet etmitim· Bugiln dütiln
düğüm gibi dıtardan yemek eetirtmi§, 
karıılıklı yiyorlardı. Beni görünce :Mat
mazel T ... bağırdı: 

_ Size ikram edecek bir ıeyimiz yok 
ama, tenezzül ederseniz ..• 

Gözlerim, Matmazel T ... de idi. Çap· 
kın kız, gece kendisini evden çıkarmak 
için yaptığım dalaveren~ h~rhalde far
kında olmuı olacaktı. Nıtekım, arkada-

şının batım sofraya doğru eğmif olma
sından istifade ederek batını: 

_ Alacağın olsun. Yaptıklannı öğ • 
rendim, manasına gelen bir tarzda aalla 

dı. 

Birdenbire pıırdım. Acaba bana cid
den darılmıı. kınlmış mıydı? Toyluğu
mun teairile de haylı da korktum. Göz· 
lerim hali ondan ayrılmıyor, genç kız· 
lığın bütün iıve ve hararetile kırılıp 
dökülen Matmazel T .. kaçak bakıılarla 
beni atUüyordu. Dikkat edince, dudak
Jarında beliniz bir tebeuilmün gelip 
geçtiğini farkettim. Demek ki kızmamı§ 

madığıJM emin olunuz hanımefendi .. 
Gayet sakin duruyorum. Fakat ıimdi 
yalnmz, değil mi?.. Öyle betbahtım 
ki ... 

Yere, İsmetin iskemlesi önUne, diz 
çökUp oturdu. Onun kucafma bapıı 
koydu. 

- Nereden bqlamak llznngeldifl
ni bilmiyorum. Size anlatacak o kadar 
çok ,eylerim var ki, hanımefendi •• 

'"-Eyvah •.. Sadakat hiklyelerine 
bqlıyacak .. Oflumu aevdiğlml, bizim 
aileye yakınlık hissettiğini anlatacak 
kendisini lstanbula götürmemi, oğlu
mu tedavi için bize yardım edeceğini 

söyllyecek. HattA beni sevdiğinden del 
bahsedecek!,, . 

Fakat ilk cilmle, İsmetin hem hay-

tı. Fakat, ıeytan içimi kemiriyor. Bir 
türlü rahat edemiyorum. ötedenberidtn 
konuıuyor, pkalaııyoruz. Lif arasmdı 
onlara aoruyorum: 

- Yalan hakkında fikriniz nedir? 
Masumiyeti üzerinden akan l'A.atma· 

zel A ... tiddetle cevap veriyor: 
- Çok fena ıey ..• 
Baıım önlimde diyorum ki: 
- Bazı meıru yalanları bundan ha· 

riç tutmaz mısınız? 
Matmazel T ... Ne demek iatedifimı 

anlıyor. Şeytan kız eülerek cevap veri
yor: 

- Meıru yalanlar doğru a<Szler ka 
dar takdire değer ••• 

Yüzüne bakıyorum. Gözlerinin içi 
gülüyor. Bataılarile bana: 

- Diln akpm bana o (metru yalan· 
lar)dan birini a<Syledin; fakat ben ondan 
mlitteki değilim. Ve bu yalanların te
kerrUrUnU istiyorum. 

Demek istiyor. 
On1ar yemek1erini yiyorlar. Matma

zel T .. nin gevezeliği üzerinde ... Bir 
gecelik sarhoıluğun saadetini bir tilrlU 

unutamıyor. Ve mümkün olsa arkada
şına beraber geçen gecenin bütün hikl-

yesini anlatacak ... Hatta bu tehlikeli 
gevezeliğe - bereket versin ki ihtiyat
la - baıtıyor bile ..• 
Karıısmda benim arkasında dikilip 

durmamdan sıkılarak lokmalar boğazına 
dizilmit olan arkadagına hitap ederek: 

_ Dün gece biraz erken yatmı§tım. 

Hemen uyumuşum. Fazla mı yedim ne

dir, yoksa sofrada içtiğim biranın tesi· 
rinden midir? Gece o kadar güzel rüya· 
Iar gördüm ki. .• 

:M l A kemali saffet'• soru· atmaze ... 
yor: 

_Ne gördün anlatsana! .. 
öb=jrüsü çapkm bakıılarını Uzerimd~ 

gezdiriyor: 

- Şimdi olmaz. 

- Niçin? 
- Burada bir erkek var. 
Matmazel A ... Kızarak batını eğiyor 

ve bir ıey söylemiyor' ben geçirdiğim 
helecandan kurtulmak ve onun geveze
liklerini daha fazla dinlememek için: 

_ Peki öyleyse... ben gidiyorum 
Siz rüyanızı arkadaıınıza anlatımz. 

:Matmazel T ... kaılarımın çatıldığını 
ve rengimin solduğunu görüyor .. ~ı~· 
gın bir neıe içinde kahkahalarla gülü 
yor. Ne olsa kadın ... :Muvaffak olmut 
bir rakibin süruru içinde çırpınıyor. Ben 
c.dama dönüyorum. . 

iyi ki vaktinde dönmüıUm. Şehır 
telefonu çalıp duruyordu. Koıarak tel~
fonu elime aldım. Muhatabım, Pohs 

müdürü Esat bev ·•• 
_Ben Efdal! Bir emrini% mi var? 

diye ıoruyorum. 
1 - Miralay Mister Balları derba 

görmek istiyorum, orada m~? • 
- Evet burada! Mühim bır 9ey mı 

var efendim? 
_ Derhal kendisine haber veri 
- Ba1Ustüne fakat meraklandım, 

ne var? 
_ Sonra anlarsın. Sen, timdi gelece 

retini, hem de dikkatini celbetti. 
Genç kadının söyledikleri hiç de bek· 
!ediği gibi çıkmadı: 

Zehra, hıçkırarak: 
- Sizi fena sanıyordum, hanıme-

fendi. Halbuki taru~tıınmızdanberi 
bu fikı im riegişli. 
"- Tanıştığımızdan, yani seni bu 

eve almak zaaf mı gösterdiğimdenbe
ri ! " diye dUşUndil. 
Oğlunu teıelli için yaptığı bu akıl

sızca hareketin önüne geçmek artık 
kabil olamıyordu. Enisin yatağının 
başına. Zehrayı kendi ~liyle rötilr
müştU. Şimdi, gene kendi eliyle ontı 
oradan koparıp kapı dışan edemezdi 

Fakat nasıl hareket edebilirdi? DUnl 
akşam, Zehradan iki gözü iki çeşme ağ 

ğimi kendi•ine bildir. Telefonu kapa • 
mal 

Telefonu açık bırakarak kolonelin o
dasına geçiyorum: 

- Eaat bey timdi telefon etti. Bura
ya gelerek sizi görmek istiyor ve cevap 
bekliyor. 

- Daha eörüıeli bir saat oldu. Acaba 
ne var? 

- Bana bir ıey söylemedi. Telefon
da bekliyor. 

- Söyle, huyunun ..• 
Telefona giderek haber veriyorum. 

Eaat bey Uç ıualime rağmen bana bu 
riyareti baklanda telefonda bir ıey aöy
lemedl. Acaba ne var? Al bir mera:C: da· 
ha 1 Z•ten bu hayatta saat geçmiyor ki 
yeni bir üzüntü, yeni bir heyecan, yeni 
bir kuruntu, yeni bir merak beni gelip 
bulmaam ..• 

Herhalde çok mühim bir ıey var ki, 
Saat bey b<Syle acele ediyor. Kolonelin 
dediği gibi daha görü§eli bir aut olma

dı. O müllkatta enine boyuna her ıey 

konutuldu, müzakere edildi. Mutabık 

kalnrdı. Acaba ne oldu ki Tlirk poliı 

mUdürU kolonelle tekrar görüımek isti• 

yor. Jienilz bizim haberdar olamadığı -

mız mühim bir vaziyete mi muttali ol

du. Buna o kadar ihtimal vermiyorum. 

Çünkü, Entellicens Servis gibi dlinya

run en mükemmel bir teşkilitı bize yar
dım ediyor. Bizzat alakadarlann duyup 

öğrenemedikleri ıeyleri onlardan çok 
evvel haber alıyoruz. 

Ben bunlan dütünürken Krokerin CS· 

nünde bir otomobil durdu. Penceredea 
baktım. &at beyin arabası .. Hemen a-

ıağıya avlrya koştum. Esat bey her za
manki güler yüzüyle avlıda ilerliyordu. 

Benden bir ıey saklayamayacağını bili· 
yordum. Hemen yanaıtım. Diğer tercü

manlara ve gardiyanlara kaf!ı vaziyeti 
muhafaza etmek için iltizami bir ciddi
yetle: 

- Hoı geldiniz! dc-dim. Teıekkilr 

etti, elimi sıktı. Akabinde yavaıça sor
dum: 

- Beyefendi, vallahi meraktan çat
lıyorum, ne var? 

Fakat onun cevap vermesine meydan 

kalmadan arkadan birisi koluna girmit -
ti. !kimiz de ba§?DUZI çevirdik ve dur-

duk. Bu, kaymakam Maksvel idi. O da 
teHdilfen Krokere miralay Ballan ziya-

rete ıetmiıti. Önde Eaat beyin gittiğini 
görünce ilerlemiı, latife olsun diye ko. 
luna girivermitti. Kaymzkam Maksvel' 

in Esat beye kartı gösterdili bu saml• 
mlyet doğrusu taaccübüme gitti. ÇünkQ 

bu herif lnıilizler arasında Türk düt· 
manlığiyie töhret kazanmı§tr. Onu elin· 

de kıcbacile nerede görsem yılan gör• 
milt gibi olurdum. Her nedense, bu vit 
ki budalası herif de Türklere fenalık et• 

mekten zevk duyardı. Bittabi Esat be

yin aUt katılmamıı düşmanı idi. Şimdi 
ne olmuştu da bizim babacanın koluna 
girmiıti. Oatelik sırıtıyor, bin türlU 
kompliınanlar yapıyordu. 

( nevamı var ) 

hyarak yanına pldiği ve şöyle söyle
diği zaman ııe yapabilirdi: 

- Hanımefendi! Cesaretimi aff e
din. Onu yahm bir dakika, bir daki· 
kacık görmek istiyorum. Sonra gid~ 

cefim ... latanbula gideceğinizi, Yaka
cıkta otutaeağıruıı öğrendim.. Artık 

tahamnıUlilm ~madı. Bundan sonra 
göremezaem diye. . ., 

Ve, hıçkırmaya başlamıştı. 

Oğlunu seven ve samimiyetle ken
disine mUracaat eden bir kızın ricuı
nı reddedebilir miydi? Nasıl ona kol
larını açmaıJık edebilirdi? 

7..ehr&YJ. Enisin yanma sokmamak 
mı? 

(Devamı oar) 



HABER - '.Akşam postası 
e:-

Harbe hazırlandığı iddia edilen 

Almanya askerlik 
vergisi ihdas ediyor 
29 marttanberi toplanmıyan 
Rayhiştağın feshedileceği 

söyleniyor 

Yırtılan bayrağımız için 
tarziye verilınelidir 
(Baş tarafı 1 incide) 

bu havadis yalan olsun.. Arkasından 

hemen tekzip, y~tişsin: 
Türkün bayrağı yalnız §eref direkle

rinde dalgalanmak i;indir diye ... Yalnız 
zafer kalelerine dikilmek içindir diye ... 
Yalnız medeni insanlığın yüksek idea
line önder olmak içindir diye .•• 

yen riayet edileceği bakımından Türki
yenin bütün haklarrnı korumaktadır. 

Çünkü bu müstakbel id~re mandater 
devlet (Fransa) tarafından yapılmış 
beynelmilel mukavelelere mecburi ola -
rak tevarüs edecek ve diğer taraftan 
ar.zettiğim mühlet zarfında hukuku h ü
kümranisine kavuşacak olan Suriye dev 
Jeti bu taahhütlere kolayca ve memnu
ni}·et!e muvafakat edece~tir. Hususile 
ki bu müı.takbel devletin bütün hukuku 
ammesi muhtariyet prensipine ıstınat 

etmektedir. Hatta İskenderun sancağı· 
nın muhtariyeti Dürzü ve Alevi muhta ri 
yetlerine de örnek olaraktır. Bu suretle 

"Türk gazeteleri Antakya ite fstc~n
derun Türklügü ve oradaki halkın hak
ları hakkında hararetli yazılar ncşredi
vorlar. Biz komşumuzdan bu muameleyi 
beklemezdik ... 

Türk gazetelerinin seraba kapılmaları 
nihayet iki komşu millet arasıpda kız
gınlık doğurabifü. Türkiye ve bütün a
lem bilmelidir ki fskenderunla Antakya 
Araptır. Bu tün güı ültülere, zehirlenmi1 
birkaç kişinin saçmalamasına ve Türk 
gazetelerinin iddiasına rağmen! .... 

Bir Sovyet gazetesi Alman bütçesinin~ 
askerlik ma~rafları dolayısiyle, büyük 

bir açık verdiğini yazıyor 
F ansızca 1ntransigeant gazet~sinin 

D.:r:ın muhabirinin verdiği malumata 
larca marka yükselmekedir. Fakat, 
hakiki miktarı malum değildir. Tu
tar meselesi, • devlet tekalifi altında gore, Alman kanun ve kararnam~leri

n• yakında siyasi ve iktisadi bazı i- ve borcu kısa vadeli halden uzun vade-

laveler yapılacağı tahmin edilmektedir. 

Kararnameler, mevcud olan ver
gikrin alınma tarzlariylc, yeniden 

ihdas edilecek vcrgiJere dairdir. Me-
sela, ötedenberi Protestan veya Ka-

tolik olanların vermekte olduklar. 
bir vergi vardır. Bu kaldırılacaktır. Çün-

kü. son zamanlarda birçok kimse bu 
iki mezhebe de malik bulunmadıklarını 

ileri sürerek bu vergiden affedilme
lerini istemektedirler. Bunun yerine 

yuzdesi az başka bir verginin ikamesi 
düşünülüyor .. 

Vergilerin en mühim faslını, askerlik 
müddetinin iki seneye çıkarılmasının 

ihdas ettiği vaziyet dolayısiyle , vazı 
teklif edilen askerlik vergisidir. 

li hale tahvil etmek meselesi olu-
yor. Bu ameliyenin muvaffakıyeti 

normal borcu ve tediyesi icap eden 
bütçe masrafları tutarım şüphesiz art
tıracaktır. Hali hazırda, devlet teka · 

lifi, pazarlann gelirlerini yutmaktJdır. 

Halbuki, tabii şartlar dahilinde. bu 
pazarlar ticcari krediyi beslemekte -

dir, Ve gayri tabii şartlar dahilinde de, 
harp maliyesinin menbaını teşkil e
der.,. 

Muharrir. bundan sonra. sermaye 
pazarları meselesini tahlil ederek gös· 

teriyor ki, sermaye pazarının yaı ısını 
hükumet yutmaktadır. Hususi ıktisat. 

sermaye pazarı tarafından tamamiyle 
oradan kald ı rılmıştır. 

Bu şerait dahilinde, Alm"an mali-
Bundan başka, büyük arazi sahipleri- yecileri harbe mali bir surette hazır -

nin ellerinde bulunan mallann istim-
lanmak üzerinde ilmi bir tarzda dü -

lak edilerek, küçük zürraa verilmesi 
çok kuvvetle muhtemeldir. Böyle bil' şünmek güçlüğüyle karşılaşmakta-

dırlar. Almanyanın mali pazarın::: 
vaziyet karşısında. en ziyade zarar gö
recek olanlar büyük arazi sahiplerin
den biri olan Kilisa ile, Hohenzo]
ren ailesi ve Prusya, Pümeranyd ve 
Lilezya asılzadeleridir. 

Almanyada mal sahibi olan herkesin 
"emlak sahipleri milli birliği .. adiyle ö-

tedenberi mevcut birlikte aza olması 
şarttır. Halbuki, Yahudilerin, hiç bir 

cemiyet e giremiyeceklerine göre, ce
miyete girmedikleri iddiasiyle malları -
nm müsadere edilmesi mevzuubahistir. 

Siyasi faaliyetlere gelince. başta 29 
rr art reyiamındanberi toplanmasına 

lüzum görülmiyen Rayştag'ın Hitler'in 
emriıle feshine karar verildiği şayiası 
gelir. 

Almanyanm harp hazırhitı 
kar,ısında malt vaziyeti 

"büyük vazife,. nin mali zorlukları yü-

zünden nasıl tükendiğini anlamak 
için Deutche Bank'ın senelik hesap 
cedvelini açmak kafidir .. 

Muharrir nihayet harbe mali surette 
hazırlanmanın iki unsurunu, y.ı.bancı 

kredileri ve enflasyonu tetkik ediyor. 
Almanyanın harici ticaretinin müba

deleleri, yani idhalat ve ihracat kon
tenjanlariyle alakadar muahedeler va-

sıtasiyle 

yor: 
tahakkuk ettiğini gösteri -

"Alıcı olarak Almanya, birleşik dev
letler ve Avusturalya pazarlar. nı terke 

mecbur olmuştur. Çünkü, onlardan 
alacak bir şeyi yoktur. Cenubi Ame-

rika devletlerine müracaat etmek 
onun daha fazla işine gelir. Gazete -

Almanyanın askeri hazırlanmadaki Jerin de teyid ettikleri gibi. Alman· 
son vaziyeti. Avrupanın Faşist olmıyan yanın, Prag ve Budapeşteden geçerek 
·devletlerinden çok <lafa fazla Sovyet 

petrol ve buğdayına muhtaç olduğu 
Rusyayı alakadar etmektedir. At- R ·· · omanya uzcrıne el koymağr im-
manyarun bu askeri hazırlığı ile ikti-

kan altına alacak yolu niçin takip 
aadi vaziyeti kar§ı1aştıran bir makale-

cttiginin sebebi anlaşılır. 
sinde f zvestiya bugükü Faşist mem-

Nihayet, harbe mali şekilde hazırlan
lekette, 1914 de yaptığının aksine o-
larak iktisadi ve mali vaziyeti hakkın

da matbuatı vesika negrinden menet
mi§ bulunduğunu söylüyor. Muharrir 
bundan sonra, Almanyanın vaziyetini 

tahlil ve Almanyanın harb hazırlıkları 
için 6 milyar marklık bir masraf ka
bul ettiğini ilave ediyor: 

manın son unsuru para enflasyonu

dur. Şekil itibariyle bu menbaa henüz 
el atılmamıştır. Zira, askeri endi§e-
lerin de dahil olduğ u muhteJif en-
dişelerle Almanya markın zahiri mü • 

şabcl1etini korumağa mecburdur. 
İhtimal, başı boı bırakılacak en!-

lasyon bugünkü Almanyanrn askeri 
"Bu 6 milyarı elde etmek için, Al-

maliyesinin menbaını te§kil edecektir. 
manya kısa vadeler üzerine istinad e-
den çok karışık bir takım mali çare Para enflhyon'u, yabancı toprakla -

]ere baş vuracaktır. Binaenaleyh, bu 
rın zapt ve i11tismarı. mağlubun mas-
rafları ödiyeceği ümidi, Almanyanın 

!rarelerin tahakkuku bir istikbal işi- b 
ugün hazırlanmakta olduğu harbin 

dir. Fakat, diğer taraftan, :şayanı 
esaslı sebeplerini teşkil etmekte -

dikkat olan ıı:ey, normal Alman büt· d' 
Y ır. ,. 

!resinde harp hazırlığı için bir kredi bul-
masının imkansız oldugudur. Normal 

Alman bütçesi ordu kuvvetlerini art
tırmak üzere girişilmiş olan masraf-

Elli kuruşa 
iki ceket Iım karşılamak için güçlük çekmek -

tedir. Bu güçliiğü halle muvaffak 
o'nbilecek mi ? .. 

Sovyet muharriri Alman bütçesi ra
kamlarının açıklarla kapatıldığrnı is
ba t ediyor ve askeri hizmetin iki se
neye çıkanlmasiyle de bu miktarın iki 

Ço<~uk ları kandıran 
bir açık göz yakalandı 

ıni line baliğ oldu gunu gösteriyor: 
.. Bu bütçe vaziyeti ortaya koyduk-1 

tıln sonra, milli kredi vaziyeti mese-I 
ko:i biıyük ve hususi bir ehemmiyet ka
zanır . Almanyanın milli borcu, ge-I 

çcn senenin sonunda mühim bir mik- ı• 
tarı bulmuştu. 

Fakat, bu normal borç yanında, Al
manyanın, son iki sene zarfında ak -1 
tcttiği hususi istikrazlar da vardır. Bu j 
bütçe harici bor~ların tutarı milyar-

Sab!kaJılarclan Arnanıt Muharrem 

dün Ak. arayda pazar yerinde 1\lccit 

n~ ~ahahaddin isminde iki çocuJla 

~ irmi he1:; l\unı~ nrmiş. arkalarındaki 
caketlerini ç · karmıştır. 

~·oculdnr c\'\'ela işin farkına Yar
mamışlarsa da o;;ahıkalının iki caketi 

sarıp sarmala~ ıp uzaklaştığını görün-

cc ağlamaya, hağırmaya haşlamı~lar
dır. 

('rH·ukların fer~·atıarını işih•n zahı 

ta mlmurları sabıkalının peşinden 

koşarak yakalamışlardır. 

Yok, eğer hakikaten öyle müessif 

bir hadise olmuş, yok yere bir başka 
milletin bayrağın.ı hakaret etmek alçak 
lığını ve ahlaksızlığınş gösteren bulun
muşsa, Türk tarziye ister. 

BıınJara ayni yerde Türk bayrağını 

merasimle selamlatmalıdır. 
Türk bayrağı ancak böyle taziz edil-

diği vakit Türkiin yüreği rahat eder, 
kanı sükunetle çaglar ve ufku bii-
tün beşeriyetin muhtaç olduğu emniyet 
içinde görmek h : r zamanki gibi arzusu 
olur. 

Hariciye vek:llmizin nutku 
Dün Milletler cemiyeti asamblesinde 

Hariciye vekilimiz şunları söylemiştir: 
'' - Fransa mümessili, Suriyede Fran 

sız hükumetinin yeni bir rejim tatbik 
etmek fikrinde bulunduğunu bildirdi. 
Söze başlarken bu hususta mes'ut bir 
emsali hatırlatmak İfterim. Bu, İngilte
re - hak muahecksidir ve Büyük Bri
tanyaııın durbinliği ve trak zimamdarla 
rının kiyaseti sayesinde mükemmel ne
ticeler vermiştir. 

!rakın Milletler Cemiyetine girişi sı
rasında. Fransız fevkalade komiserile 
görüşüldükten sonra asamblede Suriye
nin de yakında ayni faydalardan müste
fit olacağı ümidini izhar ctmi~tim. Bu
gün bu ümidin tahakkukunu vadeden 
bir projeye resmen muttali oluyorum. 

Matbuat bu projenın tanzimini haber 
vermişti. Muhteviyatı henüz meçhüldür. 
Alakariar toprakların hemen yakınında 
bulunan ve bundan başka da Fransa ile 
çok dostane münasebetler idame eden 
'für!dyenin böyle bir anl&şmaya olan a
lakaşını tebarüz cttirmeğe lüzum yok 
gibidir. 

Memleketim bu iyi komşuluk müna
!ebetlrrınden başJ,a beynelmilel muka
\'elelercle:ı tevellüt e-?en bir hukuk me
sel~si dolayısile de mezkur anlaşmaya e
saslı bir ehemmiyet ntfeder. Çünkü 
mevzuu bahsolan rejimler büyük bir 
Türk ekseriyetinir. ıkamet ettiği 1sken
ienın ve Antak)a mıntakaaını da ihti
va eylc:ncktedir. Fransız hükumetinin, 
mezkür rnıntakayı da halkın kendi işle
;; ııi H?Zat kenrlilerl:ıın görmesini temin 
eden \:iı muamele.'en istifade ettireceği
nı ümit etım:k istHım. 

Nasıl i:-akın, b· :y!ıl.c müttefiki ingil
terenın muzaherct' .c, kendi toprakların
aa bir rıi.f.tın unsuru C'larak yaşamak 

hus•ım-:<l'lki yül :;ek l:abiliyetleri bizim 
İngiltere ile görüş ahengini ve musliha
ne menfaatlere istinat eden samimi dost 
luk siyasetimizi sıklaştırmaya hadim 
oldu ise Suriye, İskenderun ve Antakya 
mıntakalarına bu suretle verilecek im
kanın da Fransa ilr Türkiye arasındaki 
samimi münasebetlerde diğer bir bag 
teşkil etmesini temenni eylerim. 

Ayııi bakımdan, İngiltere ile Mısırın 
iki tarafın nef'ine olarak akdettikleri an 
la!ma münaseebtile gerek ingiltereye. 
gerek Mısıra derin sevinçlerimi bildir
:nek isterim. Çünkü Mısır, Türkiyenin 
kendi mukadderatlarına kendilerinin 
sahip olmaları lehinde üzerindeki hak
larından feragat ettiği ve saadetlerini ve 
rafahlarını şiddetle temenni eylediği 

memleketler arasında bulunmaktadır ... 

Fransız murahhasanen sözleri 

Mantlal<ır raportörü olan Romanya 
mur<ıhhası. Rüştü Arasın yukarıdaki 

müliıhazn:.rnı kaydettiğini ve raporunda 
:ıazarı itilıara alacağını söylemiştir. 
Fransız murahhası Vient bundan sonra 
söz alarak şunu demiştir: 

"- Türkiye mümessilinin söylediği 
sözlere ve 1•tansa ile Suriy e partılerinin 
konseye arzettiği anla~mala::a varan 
gayretler hakkında gösterdiğ i teveccü
he teşekkür ederim. 

r 

Milletler Cemiyeti umumi lıeyctinc/e 
Anlal:ye ı·c /skcnderun lıak.~·ında 

miilıim benanafr°d Ftulunan il ariciyc 
J'aküinıi: 

müstakbel muahedenin resmen tanıya
cağı Suriyenin tamamiyeti mülkiyesi 
ve vahdeti bu prensip usullerine tamami 
le uymaktadır.,. 
Suriye gazetesinin saçmaları 

Halepte çıkan Arapça "Eşşehab,. gaze 
tesi yukarda mevzuu bahsettiğimiz he
zeyan dolu makalesinin bir yerinde şöy
le bir laf etmektedir: 

Antakyadakl hldl•• 
Antakyaddki müessif hadiseye gelin· 

ce, Arap milliyetperverleri Suriyenin 
istiklali şerefine bir nümayiı yapmakta
larken, bir Türk marangozu kendi 
r1ükkanının önüne bir Türk bayrağı as
mış ve bunu gören Türkler bayrak et-

rafında toplanarak milli tezahürata baı 
lamışlardır. Araplc:r ise. marangoz dük
kanına hücum ederek Türk bayrağını 

indirmiş ve yırtmağa cü·et etmitlerdir. 
Karışıklığın Fransız askerlerinin mü 

dahalcsılc yatıştırılmasına çalışılmıştır, 

Ayni günde bazı Türk evJt-rine ttcavüz 
edildiği ve Türk !,jOförlere hakarette bu 
lunduğu da haber verilmektedir. 

( A ntal.-ya ve ls'J..·eııdcnm hakkında 

i1dnci .oıayfaımzın ille siitıııııoıd(Jki yo
::ıyı okuyımu:.) " 

Antakye ve lsken
derundan tahsile 

gelen gençler 
Antakva ve iskcnderundan bu sene 

bir çok genç lise, ortamektep ve yük 
!'ek tahsıllerini yapmak üzere şehrimi· 
ze gelm:ktedir. Bunlardo:n kimsesiz 

olan J 6 gencin Maarif cemiyetinin 
Türk talebe yurdunda meccanen yatırı! 

malan ve iaşeleriı;ıin münasip bir şekil 
de temini takarrür etmiştir. Ana vatanın 
dan ayrı illerde bulunan bu Türk yav
rularından ilk kafile şehrimize gelmiş 
ve yurda alınmışlardır. Diğer gelecek 
gençler için de hazırlık yapılmııtır. 

Telepati işi aldı yürüdü 
5 metreden 1000 kilometreye kadar 

mesafe içindeki adamlar vasıtasız 
blrblrlerlne haber göodercblllyorlar 

Londradan Bristole, Bornmuttan 
(;)askoya Telepati haberleri gönderil-

Büyük şöhret kazanmış alimler bu 

gün haşhaşa \'ererek Telepati tecrü

beleri yapmal,tadırlar. Elde ettikleri 

neticeler daha şimdiden bütün dünya

yı derin hayretlere düşürecek mahi

yettedir; ancak bu tecrübelerin mahi

yeti iyice 1esbit edilip bitaraf alimle

rin kontrolundan da geçirilmedikçe 
ilan olunmayacaktır. 

Ilu tecrübeler ara. ında bir tanesi 
çok ehemmiyete şayandır. :'i ml'lre den 

1000 kilometre~ c kadar mesafeler ela-

eli. Bir dcfas111da bir kasaya beş tane 
iskambil kai{ıdı kilillendi. Ayrı ayrı 

ile sehirde bulunan üç fen adamına 
b~:ıann hangi kağıtlar olduğu sorul-

du. Her üç ce\'apta da seçilen kağıtlar 
doğru çıtkı. 

Bu bir el <·abukluğu ,.e kağıt hilMi 
değil, hakikf bir ilim tecrübesi idi. 
Doğru küğıdı tahmin etmesi istenH 

adamlar ~ok müşkül bir vaziyette idi· 
ler. Buna rağmen muvaffak olmuşlar 

hilindeki insanlar hiç yasıtaya lüıum dı, 
Bu daha büyüklerine yol asan sade

görmeden birbirine hahel'ler gönclt•rc-
bilmektedir. Eskiden sihirbazlık ve l'<' iptidai hir tecrübe idi. Elde ettifi· 

hüyücülük denilen şeyler şimdi ilmi nıiz neticeler o kadar şaşll'tıı bir ma
hiyet alnllştıı· ki fenni tecrübeler için ,.e fenni esaslar iistiinde kurulmakta

dır. !\etckim bunu profesör .lulian 

Hipley geçen hafta Britanya fen soı:;. 

yetesinde \'erdiği bir konferansta :sii~

lemiştir. 

H.ıhcı· göndermek iki inkişaf ve tc· 
k:"ımül ettirilince artık tele,·izyon hil<> 

çok geri bir vasıta !"ayılacaktır. ~'ün

kü Telepati ile g(inderilecek haberler 

hiçhir nakil ve ahize rnstınsına ihtiyaç 
gösterm<>mcktcdir. 

Profesörün ,·erdiği 

l>il'kaç par~a a hyoruz: 

konferan~tan 

"Riz mevzuun ancak et<>klerindeyi:ı 

hcnii1. yol,uşu tırmanmağa başlama

dık. Yolu Amerikanın şimali Karolina 

v i Hl y c tinde Düke üniversitesi profe-

sörlerinden doktor J. B . Uhine açtı, 
Anupanın bütün fen adamları bu yo
lu tal.ip etmektedirler. 

Dü-.ünce) i okumak işi asırlardan be
ri tatbik olunmakta ve bunda muhte-

dışarıdan topladığımız fevkalade has· 
sas adamlar, bu tl'rrüheleri bir türlü 

anla)amayarak Urkmüşler ve bizi hı· 

rakıp kaçmışlardıı·. --·--
Bu işlerde hepiniıin bildiği gibi si

hirbazlık mevzubah!i! bile edilemez 
me. ele tam manasile ilmidir ... 

Proresöriin nrdiği konferanstan 
anlaş1ldığına göre y:ınn öbür gün Is-
tanbulda oturan hir adam Ankarada 
yahut Adanada bir arkadaşile tele
fon, mektup, tl'lgraf gibi pek ger: va

sıtalarn müracaata tenezzül etmek~i

zin doğrudan doğruya konuşabilt!cek· 
tir. 

~------------------------------... --·-· .. ······-·-··-·-··-····-···----, 
HABER· J Kendisine ayni z;;manda şunu da işa

ret etmek isterim ki. i.iZC'rinde anlaştı

~ımız muahede projesi, mandater dev
let (yani Frar.sa) ile Türkiye arasında 
yapılan müzakereler n eticesinde 1921 
de fskenderun sancağı için tanılan 
muhtariyete Suriyedeki müstakbrl ida
re olan Suriye devleti tarafından kat'iı:-

lif murnffaki~·ctler gösterilmekte idi. 

Şimdi ise bunu sağlam ,.e kati temel
ler üstünde .kurmak üzereyiz, 

fstanbulun en çok satılan 11.J 
kiki akıam gazeteıidir.'llinla"' 
rmı HABER'e verenler kl.:e" 
derler. - .. 

~-·········~·····························-:.-.... ....... 
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RADYO 

tSTANS(iL: 
18,30 çay saati, dans musikisi, 19,30 çocuk 

lara masal Mesut Cemil tarafından 20 Türk 
musiki say heyeti, 20,30 Safiye ve arkadaş. 
tarı tarafından Ti.Irk musikisi ve halle p.rkı. 
!arı 21 plalda sololar, 2130 orkestra, 22,30 
Ajans haberleri, 

\'!YA.NA: 
18,40 gramofon, tiyatro tenkidi, 20,05 saat 

hnberln, bava rapor.u, konuşmalar, 21,05 
memleket yaymt, 22,05 oda musikisi 23,05 
hnberler, bava raporu, 23,15 eğlenceli kon. 
ser, 2·i,50 gramofonla dans musikisi, 

BBm..t-..: 
18,35 konuşma, 19,05 gramofonla şarkılar, 

20,05 kısa piyes, 20,30 eski danslar, 20,50 
gUnün akisleri, haberler, 21.15 eğlenceli kon 
ser, 23,05 hava raporu, havadis, spor, 23,35 
son nuın.a.ra, 
BUDA.PEŞTE: 

HABER - Akşam "POSWI 

l 
AUmanyaıınurıı 

sıınema saınaıynı 
©'I n ~t~t©> ırü 

SiNEMALAR 

BEYOCLU 
TURK Kalbden kalbe ve Petrol 

muharebeııi 

SARA y : Amerika fhtilA.ll 

MELEK : Kırık 'Cilya 
IPU ı Vo\ga me.hlmmlan 

SUMER : Monte karlo Kralı 
YILDU ı Avlanan gönUl ve Çöl 

arkada.şiarı 

TA.1'1 Aa.şk ve Taht, Zozo 
ALH.AZA..R ı Mohika.nlarm sonu 26 

kısım birden 

.ŞIK ı Tarzan yamyamlar arasın 
da {he1)8l birden} 

ŞARS 1 Son LM;uş. Gece blllbülU 

UUIHUlllYr:'J ı Cehennem aduı, Va.hşf.le 

re hücum ve Garp ateıler 

içinde 

ASTOR1'A 1 Kllçük albay, Ate§ aa.ça.rı 

5Illhls.r ve A.nıpk 

" . 

29 EYLt1I; - 1936 

\ ~· .. · -JsTANBUL' .~HARiCi ·~ ASKERi" ·.. -,~1~ 
1" • \ ·' , ~ ~t .-. • 't- ' ~J . .(. e . A .• . ·: ·. , ~._ fı. ""f..., 

·· · . ~ .:; ·~:··".· KlTA&'&t· iLANLARI .· '- . . · -~~, f 
1 

' 1' • • "'; .. ~.t. · .. ' ' ' ;r', ı. ;~~··, ·,..., .~,. .,., : ' '...... • ı... ~ , . ... ,.,:.:. •• •. ,~: , ... ..;· ...... 

Cinsi Miktarı M Bedeli 1Jk te- EK. tekli Ebiltme tarihi s 
ton Lira minah 

Lira 
~rpa 154 7700 578 Pa.azrlık 1-10-936 

" 
280 14000 1osc u " ,, 280 14000 1050 

" 
,, 

" 300 15000 1125 ,. 
" 

Yukarda yazılı arpalar ayrı ayn alınacaktır. Şertnameler her gü 
komisyonda görülebilir. Paz.arlı!!a iıtirak e~ecek!erin be1Ji gün 
saatte teminat mektup veya maJ(1;uzlariyle .._.~ kanunun 2,3 cü madd 
)erindeki vesikalarla Lüleburgaz Tümen Salınalma Komisyonund 
bulunmaları. (343) (1700) 

Hadım ve ÇeTtiesla;ydelri lirtaat eratmın ayrı ayrı sade yag iht 
yaçları 5100 kilo olarak açık eksil tıne usulile münakasaya konmu 
tur. Münakasası 13-10-936 Salı günü Hadımköyünün saat 15 d 

Çerkesköyünün uat 16 da yapılacaktır. Şartnamesi parasız olara 
her gün komisyonumuzda görülebilir. Hadım ve Çerkesköyünd~ 

18,05 hika.yeler, 18,30 konser, 19,20 konu., 
ma, 19,35 çingene mmıik~I. konfeT&ns, 21,05 
§an konseri, 22 gramofon, 23,10 kema.ıı kon. 
seri, 23,50 salon orkestrası, 1,10 son haber. 
lcr, 

lSTANBUL ~ kıtaatın yağlarına ait ayrı ayrı ilk temin~4aı·"'313 lira 65 kuruştu 
MILL1 : Dantenln cebeımeml ve Almanyada yarr yahudi olan sehbar , Muhammen bedeli 4182 liradır. lsteklilerın ilk teminatlariJe biri" 

BÜiilıEŞ: 
19,05 konser, konferans, 20,25 konser, 20, 

50 gram<lfon, konferans, 21,35 oda mU8lkiai, 
22,05 bııva.dis, 22,13 şan kon.<ıerl, 22,35 haber 
ıer. 22,50 konser, 23,50 fransızca ve almanca 
haberler, 24 haberler, 

PAnts (P,T,T,) : 
18,05 orke:ıtra konseri, l?ramofon, 19,40 

orkestra konseri, konu-ına, 21,25 şarkılar, 

21,35 facia: Terez Raken 23,35 havadis, 
ROl\IA: 

18,20 eğlenceli mu.siki, inşat, 19,215 yabancı 
dillerde konuşma, 20,06 eğlencell musiki, gra 
mofon, 21,13 !ransızca turizm haberleri, 20, 
25 eğlenceli musiki, franaızca haberler, 20,55 
Yunanistan için yayın, havadis, gramofon, 
21,43 konser, 22,45 piyes, mektup, 23,Ui marş 
lar ve valsler, 23,45 dans musikisi, istlrahaL 
lerde havadis, 24,20 ingilizce haberler. 

r.:::::::;;:::-= .. ;;====---;;; •• ;;;, =:---= .... ::: •• =::--= •• =.:.=T'=.=-=·=-========::-::-=.:: 

1 
TEPEBAŞI TiY ATROSUNDA ll 

=· Dram Kısmı :: 
1. Birinciteşrin Perşembe akşamı H 

~ 
saat 20 de 55 

M AK BET ii 
Yazan: W. Shakeapeare. Türkçesi:ii 

M. Şükrii Erdem h 
tt FRANSIZ TiY ATROSUNDA İi .. .. 
)" Operet Kısm1 ii 
ıl D U D A K L A R 1 N ii 
;J Yazan: Yves Mirande. Müzik· Mau.!i 
U rice Yvain. Türkcesi: Ekre~ Reşit~! .. ... :· 

Yazan:Afif Obay. Miizik:Fehmi Ege Iİ 

Karalcedl 
llILA.L ı Ml§el Strogof ve Daktilo. 

nun qkı 
Aı.r:MDAB ı Ml§el Strogot ve Daktilo. 

nun 11.§kı 

AZAR ı Bild!rmemlıUr. 
K.lölılALBl:T a BUyük oyun ve Kaçakçı 

tar pe:lnde. 

KADI KOY 
BALS ı Bildirmenliftir. 
llUlU!.iYTA ı Şirley asi 

OSKUDAR 
BALE ; bildirmem.ittir. 

KARAGOMROK 
OBN ı lııtanbul sokakları tilrk. 

çe) ve Fati ahçı 

BALAT . 
Tarzan yamyamlar arasın 
da ve VVonderbar 

BAKIR KOY 
M:tLTtYADt : Şendui 

TiYATROLAR 

HALK OPERETt 

Bu ak§aın saat 21,45 

(Kırk yılda bir) 

Ayrıca elektrikli kuklalar ~il . F AÇ~~ ~8~111 K il 
=· m:s:m=arm-.ı• .... ,.._ı mü: ---------------, 

Yakacık ta satıh k 
arsalar 

Yakacığm en güzel yeri olan Sa
natoryom caddesinde gayet ucuz fi
yatla satılıktır. 

Arzu edenler Şeref otel müste
cirine müracaat. 

DOKTOk 

Kemal Özsan 
Vrolog - Operatör 

Bevliye Mütehassısı 

30 eylul çarşanba günü akşamı Üsküdar 
Hale Tiyatrosu 

Naşit, Halide, Fahri birleşiği 
Bir defaya mahsus 

Vodvil, Solo, Varyete, Raks, 
Yer yer 20 kuruştur 

Ortaköy Biçki ve 
dikiş dershanesi 

Kadınlara mahsus kayıtlar başladı.' Biçki 
ve dikiş dersleri, tayyör, tuvalet, manto, 

1 frenkg~mlek, pijama, krravat, kadm ve er. 
kek çamaşır, yakalar, organtin, gül ve birkaç 
çeşitler, Erkek ceket ve pantaıon. 
Ortaköy Taşmercliven Palanya caddesi No. 
22/1 Madam Yefso Papaıa.n 

Leni Riffens, Italyada aynı şekilde 

yahudi olan Margerita Sarfatti gibi 
nüfuz ve rağbetin en üst tabakaların
da dolaşmaktadır. 25 yaşında olan bu 
kız Alman filmlerinin diktatörüdür. 
Adolf Hitler namına bütün filmleri 
o teşkilatlandırmaida kontrol etmek
tedir. 

Leni Alman Başvekili ile birlikte 
tayyare ile dolaşır, ağzından çıka.n 

her söz Alman sinema dünyası için 
bir kanundur. 

Çok muktedir bir sinema yı1dızı 
iken, Bitler rejiminin daha ilk günle
rinde Nazi düşüncelerini kavrayarak 
işi sahne diktatörlüğüne dökmüş ve 
o gündenberi de muvaffakiyetten mu
vaffakiyete koşmuştur. tık muvaffa
kiyeti ''S. O. S. Bozdağı,, filminde ol
muştur. Adı yahudi kokmakla beraber 
Nazi partisinin göz bebeğidir. Sahne 
direktörü sıfatile elde ettiği parlak 
netice ikinci defa olarak ''Mavi ışk,, 
filminde görülmüştür. 

Diplomasi aleminde de mevkii yük
sektir. İngiliz Hariciye nazırı Eden 
ile Sir Jon Simonun parlamento müs
teşarları olan Lord Crambourne ile 
Edgar L. Granvil, Adolf Bitler ile 
müzakerelere girişmeden evvel mat
mazel Riefenstahl ile oturup uzun 
uzadıya konuşmuşlardı. 

Leni çok güzel bir sarışındır; dai
ma ~ık ve kibar giyinir; pek zekidir. 
AJm:ınyamn sinema ile alakası olmı
yan birçok ve türlü türlü işlerine ka
rışır. 

Hariçte Alman dilile çıkmakta olan 
. bütün gazeteler bu güzel kızın bir 
gün madam Hitler adını alacağmı yaz 
maktadırlar. 

lstanbut· Levazım Amir· 
>. ' · ···nği -Satınaı.ina -· · · 
Komfs yonu ilan lacı 

.. . . , 

lstanbuldan lzmire yüz tonluk K.raköy - Ekselsiyor mağazası 

1 yanında. Her gün öğleden sonra 
2 • den 8 • e kadar_ Tel: 41235 

:-.... ------------.. bir motörle askeri eşyası nakletti-

Umum 
Mektep 

kitaplarınızı 
Yorulmadan telonil olarak İstanbul 
Ankara caddesi tnkılıp kitapbanesin il 
elen alırsınız. 

Kitap satın alıyoruz 

Eski ve yeni harflerle her nevi kitap 
lar ve okunmuş yeni harflerle lise kitap 
larr iyi fiyatla satın alınır. İstanbul An· 
kara caddesi 155 No. 

Çıplaklar 
Roman 

Yazan: 

Refik Ahmet Sevengil 

Kitap halinde basılıp çıktı. 

100 KUl'Ut 

Dağıtma yeri: V AKIT Kütüphanesi 

rileceklir. Pazarlığı 30 Eylul 936 
Çarşamba günü saat 15 de Topha
nede Satınalma Komisyonunda ya 
pılacaktır. Nakliyenin tahmin be
deli 350 liradır. Teminatı 52 buçuk 
liradır. Şartnamesi komisyonda gö 
rülebilir. isteklilerin belli saatte 
Komisyona gelmeleri. (137) (1711) 

lstanbul Levazım amirliği için 
bin liralık askeri evsafta kesme ve 
çubuk makarna alınacaktır. Pa
zarlığı 1-10-936 Pereşmbe gunu 
saat 14 de Tophanede Satmalma 
Komisyonunda yapılacaktır. ihale 
günü teslim şartile alınacak olan 
makarna için isteklilerin belli sa-

1 n k ıJ Ap kltaphanesl j.,_-·----------= atte Komisyona gelmeleTi. 
(136) (1712) 

te ve vakti muayyeninde Çatak.ada Tüm Satınalma komisyonun 
müracaatları. (353) (1701) 

Cinsi Miktarı M Bedeli tık te-Eksiltme tekli Ek. Tarihi 
kilo Lira minatı 

Lira 

Nohut 39000 . 3510 264 Açık eksiltme 15-10-9::l6 15 

" 
9000 810 61 

" " 
15.3 

,, 6000 540 41 ,, ,, 16 

" 9000 810 61 ,, " 
16,30 

" 9000 810 61 ,, 
~' 

-.1 

Kuru fa-
sulya 39000 3900 293 

" 
14-10.936 ıs 

" 9000 900 &a · " ,, 16 
,, 9000 900 6S 

" " 16.30 

" 9000 900 68 ,, ,, 15,30 
,, 6000 600 45 ,, " 17 

Yukarda yazılı fasulye ve nohutlar ayrı ayrı ihale edilecektir. f,. 
tekliler ıartnameyi her gün görebilir. Eksiltmeye ittirak için teminat 

mektup veya makbuzlarile ve kan unun 2, 3 üncü maddelerindeki ve
sikalarile birlikte Lüleburgaz Tümen Satınalma komisyonunda bu
lunmaları. (347) (1705) 

Müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı olan 11000 kilo kömüre i~tenilen 
fiatı pahalı görüldüğünden tekrar eksiltmesi 6-10-936 Sah günü s-aat 
14 de talik edilmit olduğundan isteklilerin Hadımköy Satınalma ko
misyonuna gelmeleri. (345) (1703) 

Edremitteki birlikler ile müesseselerin ihtiyacı için kapalı zarfla 
1100 ton odun alınacaktır. Tahmin bedeli 11000 liradrr. ihale 14 Bi
rincite§rİn 936 Çarşamba günü saat 11 de Edremitteki Askeri Satınal-
m;-Komisyonunda yapılacaktır. tik teminab 825 liradır. Teklif 
mektuplarını münakasa saatinden bir saat evveline kadar makbuı 

karııhğı komisyona verilecektir. Şa.rtnamesini görmek için Komisyoo 
hergün açık olduğu. (349) (1707) 

Belediye zabıtası talimatnamesinin 111 
fıkranın ilave edildiği ilan olunur. 
Tek beygirli yaylı arabaları 
Çift beygirli yaylı arabaları 

--' 

inci maddesine atideki 

300. 400 
600. 750 

kiloya kadar yük taşıyabilirler. (8) (1715) 

Edirne Kültür Direktörlüğünden : 
Cinsi Miktarı Tutarı 

(DL W) Extra Yal- 850 murabb:ı 2000 L. 
ton. 3 MM evsaf mda 
ve okulda nümunesi 
mevcut (Linoleum) 
mukavvalama ve dö-
şemesile beraber. 

Teminatı 

150 L. 
Tarihi 

S..10-936 
Pazartesi ıa" 

at 14 de 

.Edirne Sanat Okulu ihtiyacı olup yukarda cins, miktar ve evsafı 
yazılı olan (LlNOLEUM) 5-10-1936 tarihine kadar açık eksiltmeye 
kooo.lmuştur. Şartname ve nümuneyi görmek iatiyenlerin okul direk• 
törlüğüne ve isteklilerin de !5-10-1936 Pazartesi günü saat 14 de E
dirne llbaylık konağında kültür dairesindeki eksiltmede bulunmaları 
ilan olunur. (1395) 

• GECEL - GUNSEL - KIZ - ERK..,K 
Eski: ınkılap Ü 1"ürk Hava Kurumu Satınalma 

VUCA O LK C LiSELE Ri Komisyonundan: 
Kuram va Direktörü: Nebi o§lu Hamdi Ülkmen 
1 Beş milyon adet zarf yaptırılacaktır. Açık eksiltme ile 2-10-1936 

1 Ka.ııt _,ımeleaiu bat anDll§tır. Cumartesi ve pazardan ba•ka her gün 10 - 17 arasında okula 
:r l Cuma günü münakasasr saat 15 te te yapılacaktır. istekli olanların 

müracaat edilebilir. 

• 
Ca.. 1 ğl şartnamesini görmek üzere piyango Direktörlüğü Muhasebesine mü-

1-.--------- ga 
0 

u, Yamksaraylar - Telefon : 20019 •--------- l racaat arı. (1698) 



HABER Miki Afrikada 
haydutlar peşinde 

1 - Anadolu ve Rumeli Ka• 
vaklan bölgelerindeki tümen bir 
liklerinin birinci kanun 936 ıonu

na kadar olan ihtiyaçlarının temi

ni için 12600 kilo 11iır eti 2 - 10 

- 1936 cuma günü ıaat 15 de a
çık eksiltme ıuretiyle alınacaktır. 

2 - Sığır etinin muhammen be
deli 4914 liradır. % 7,5 teminat 

muvakkateai 368 lira 55 ku111flur. 

3 - Teminatlar münakasa ıaa
tinden evvel tümen muhasebecili

jine veyahut her hangi bir mal

aandığına yatırılarak makbuzla
rının vaktinden evvel komisyona 
veril!llesi meıruttur. 

4 - Bu i'e gireceklerin bu itle 

meşgul olduklarına dair resmi ve
ıaik ibraz etmeleri ıarttır. 

S - Şartname her gün komia
yonda gfüülebilir. (1331) 

• • • 
1 - Anadolu ve Rumeli Ka. 

vakları dvarındaki birliklerin hi
rincikanun 936 ıonuna kadar ih
tiya;ları olan 81000 kilo ekmek 
unu ciheti askeriyeden verilmek 

ıartile yaptırılacak ve bu itin mü

naka~ası Selimiye askeri satın al· 

mak komisyonunca 2 - 10 - · 936 
cuma günü saat 16 da açık eksilt
me suretiyle yapılacaktır. 

2 - Ekmek itinin muhammen 

bedeli 2430 lira oulp % 7,5 temi . 
nat akçeıi 182 lira25 kuruttur. 

3 - Teminat akçeleri münaka
ıa saatinden evvel tüm muha1ebe 
veznesine veyahut her hangi bir 

malsandıfına yatırılmuı ve mak

lfuzlannın vaktinden evvel komis
yona verilmesi prttır. 

4 - Bu ite ıireceklerin reımi 

vesaiklerini ibraz etmeleri ve bu 

ıuretle bu itle metıul olduklarını 

iıbat ettirmeleri metruttur. 

5 - Şartnameler her ıün ko
misyonda görülebilir. (1336) 

-----
--m1111::1 -••• IPI ımn 

Ci!diye ve Zührcviyc mütehassısı 

Dr. Ç i P R UT 

ONV eva.~C:AK~IN •. &iR PESİ-
5E- \& .. (: P'-~NLAR.\ •ı:.a.\NDfH 
ALAC.A~ S t N ••• 

ADEM iKTiDAR 
ve B E L G E V Ş E K L i G i N E K A R Ş 1 

HORMOBiN 
~~~~~T~•~b~le~t~le~r~l!_J~-,-~=- ~~H~ar~~e~cz:•:n~e:d~e~a~r~a~y~ın~ı~z~::~:ı:!!!!l-!~ll!IJ!!!!:--l-!!11-1-!-l!lll!!llllll!lll!IJllllll~ 

ProfesHr K. "'•t••• mek ve- hakiki bir ••• dınlamek ıc;ın yeınaz 

KUmUrcanın C O L U M 8 1• A pallıAnkızla. rı 
Modem ve herkue elzem kltaplan 

Kl'f. 
Amel~ ve tatbiki kambiyo 35 BAYAN NERKiS 
Yeni muhasebe usuıu .. 122.1>0 Seste Sallhattln Pmar 
Ticari malQmat ve bankacılık 105 17 303 Delleln dell gllnlUm 
Iktıaat ilmi • • , • 87,l>O y il 1 tik 
lhtfeaıı muhasebeleri (§irket, sanayi 1 arca ••v • 
zire.at, banka) ı7rı COLUMBIA TANGO ORKESTRASI 
Ticari ve mali hesap 1 et. kmm 70 17 2 9 g Acttm Tango 
zıhnt he.sap kaJdeıert 20 Tath lalanbul 
Logaritma cetvelleri (yeni rakam) 66 BAV H. BURHAN 
Yeni beaabı Ucar! (mutaaaal uer) 200 
Mal~ cebir -<.iattkraa ve atgorta be. 17 2 g 2 Yanık Omer ( Beete ve •iz Sadattln Kaynak) 
saplan> ıoo u,ekll kız Beete N. O. lemail Hakkı 

Bqlıca satq yeri: tkbal Jdtapevt 

QANKAYA 
YATIRILAN PARA ~Yi 

tKiLMiŞ TO~UM GiBi V~RiMLiDiQ~ 

UOlANTS( DANr ONi~: 
KARAKOY PALAS ALAL~MCi ~AN 

Cmaı 

il e ıı i z I_J e v a z ı m 
Komisyonu 

8atınalrna 
ilanları 

munar ve 
ölçüsü 

ı ahmın Muvakkat Münakasa gün ve saati 
bedeli teminab 

Lira Ku. Lira Ku. 
Sabun 30000 kilo 10800 00 810 00 lS.10-936 Perıembe 11 
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.--KIŞ YAKLAŞIYOR--. 

GAI~ATADA 

EKSELSYOR 
Büyük elbise 
mağazasında 

Elbiseye dair ihtiyacınızı en ucuz 
flatlarla alabilirsiniz 

PardesOler Inglllz biçimi ıs t/2 Liradan 

,, Empermeablize Gabardin 17 1/2 ,, 

Muşambalar her renkte 11 1/2 ,, 

KostUmler ,, ,, 15 1/2 ,, 

Kadın Mantoları ıı 1/2 ,, 

Çocuk Muşambaları 5 1/2 ,, 

Kadın ,, 10 1/2 ,, 

Yalnız Ekselsyor Galatada 
SATILMAKTADIR 

ODEON 
Veni çıkan plaklar 

BAY AN BEDRiYE 
SUHEYLA 

Beyoğlu, Ruı 1efaretbaneai ııra- Zeytinyağ 20000 kilo 11200 00 840 00 lS.10.936 Perıembe 16 

Nr. 270100 Dıyanbckir tarkıaı - AY DOOAR StNNt StNNt 
Hüseyni ıarkı - YAYLARAR tÇtNDE 

Bayan Birsen 
t ıında Posta ıoblı köteslnde Mey- Yukarda cinı ve miktarları ile tahmin bedelleri ve muvakkat te-

menet apartmutnr. Ttlefon: 43353 minatları yazılı olan iki kalem erzak hizalarında göıterilen ıün ve 
a:::ı::::::m::::::==:::m-.nm.mtttMHHll uatlerde kapalı zarf ıuuliyle alınacaktır. 

ZA Yi - 3726 numaralı kamyon pli· Bunlara ait prtname, komiıyondan her gün parasız verilir. lıtek
~asmı zayi ettim. Bulanlar atafrda ki lilerin 2490 ıaydı kanunda yazılı veıikalarla teklifi havi kapalı zar-
adresime getirdikleri takdirde memnun . .. · l" b 

ZAYi ŞAHADETNAME 

..:ıı·ı kt' fı bellı gun ve saatlerden bırer ıaat evve ıne kadar Kaıımpatada u-
enı ece ır. 

Galata Çinili Rıhtım han karşısında lunan komisyon baıkanlığına vermeleri. (1691) 
kamyoncu Veli. - - -

M. M. Vekiletinden : 

Vakup Necip orke•traslle 
N 2 7 0099 Tanıo - SEVMEK GUNAHSA: Müzik Ak~y 

r. Tango - EMtNE: Müzik Akçay 

Nezlpll Dell Mehmet 
N 270094 Upk Türkü - ANAM OLASIN öMER 

r • Hüıeynt prkı MALATYA UZU:M BAGI 

Bayan Radife 
Utak prkı-StTEM ETTİM O YARE; Zeki Duygul 

Nr. 270101 Hicaz ıarkı - SEN! SEVEN BtR BENtM: Zeki 
Duygu 

Bayan Hayriye Derviş 
Halk prkısı - AFŞAR GOZ~Lt; Niğde 
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Her zaman radyo tekniği
nin şaheserlerini yaratan R. 
C. A. bu sene herkesi hay
rette bırakacak bir mükem
meliyetteki makineterini size 
arzediyor. 

~~~~~~~ 

5 lambadan 22 lambaya 
~ adar her boyda ve her ke
seye uygun R. C. A. radyoJa
rını behemehal dinlemelisiniz. 

. 

d 
R. C. A. Radyosu 

R. C. A. ra yosu yalnız ııer evin ve her 

size en güzel musiki par
çalarını dinletmekle kal- -
mıyor. Aynı zamanda 
radyo stüdyosunda mu
siki dinler gibi size bir ya
kınhk hissini veriyor. 

ELEKTRİK GCZ, 
ELEKTRİK DiMAG, 
SAHHAR BiR SES! 

R. c. A. nın yeni işte 1937 modeli R. c. A. 
modellerinin gUzelllğl hfç nın hayret VerİCİ mucize-

bir Radyo ile muliayese • R C A d 
edilemez ıerı. . . . nın o anızı 

kaphyan, sizi gaşyeden 

yuvanın en hıy
metll eşyasıdır 

musikisini onun emsalsiz 
oparlörü ve yeni çelik c. 

katodik lambaları temin 
~ 

ediyor .... 

Gelıp mutlaka yeni 
R. C. A. radyolarını 

dinle.yiniz 
O. T. T. A. Ş. 

Beyoğlu, istiklal caddesi Tol<athyan 
karşısında 


