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mevcut 
alk açlıktah ölüyor, şehirde 

sağlam bina kalmadı 
alya ve Alman- !~- . · · 7 j a:::.:: 1 - • 

Ya bitarafhğı l! ~~f 
bırakıyorlar ~ ~ "-.. ~·'"~-

:arıs. 20 - Havas ajansı muhabiri
t·ı~~ridden verdiği haberlere göre 
1li11Cıler dün akşam şehri yeniden 

"llıbarcıınıan etmişlerdir. 
ulı..n.tonyo Marti sokağı ahalisi hava 
Cltnı.una karşı yapılmış olan bir mah 
e sığınmışlar, fakat orada diri di
~IU:ıınışlardır. 

'Udüer taraf duman bulutlarıyla örtü
a 1~· ~mbardıman bu şiddetiyle da
• ıı,.i g\in devam ederse MAdrid yerle 
ac oklacak, şehirde bir tek bina kalmı

a tır. 
t 100 ton bomba 

iç Erenköyünde bir cinayet 

Genç hir kadını 
boğazladılar 

Bir kadını kama, diğer bir 
kadını da ekmek bıçağile 

yaraladllar 
iç Erenköyüne yakın Küçük .:>akka 1 

köyünde dün gece bir ci:ıayet işleı. 

miştir. Jandarma çavuşlarından biri

nin genç karısı Gülsüm meçhul ~hı~ 
)ar tarafından öldürülmüştür. 

Jandarr.ıa ı;a vuşu gece nöbet~i ol· 
doğundan ı-;abahleyin e\·inf' dönmü.; 
içeri girince karısını yatağında boğa 

zından ke~ilmiş olarak bulmu~tur. 
Çavu~ derhal zabıtaya koşmuş, cı 

nayeti haber vermiştir. 

Üsküdar müddeiumumtc;i, Kadıkö~ 
merkez memuru ve diğer zabıta me. 
murları cinayet tahkikatına el koy
muşlardır. 

Kadının kimler tarafınwın ,.e ne 
ic;in öldürüldüğü henüz tesbit edil~ 
memiştir. 

Ekmek bıça§lla 

Dün gece Büyük ı.angnda da bir 

adam k<!ıısını bıçaklarnış•ır. Uıngada 
Katip Kasım mahallesınde cami ~oka
ğında 7 numaralı e\'dt: çinici Man::>l 
ile karısı 26 yaşında Bayzar oturmak
tadır. 

Bayzar, Manolun üçüncü karısıdır 
ve iki sene enel evlenmi~lerdir. Çok 
asabi bir adam olan Manol ile lla)zar 
sık, sık kavga etmekte ve kiracı olarak 
oturdukları evlerden bu yüzden çıka
rılmaktadırlar. 

Bir buçuk ay evvel karrkoca şimdiki 
e'\ılerine ta~ınmışlardır. 

Dün gece saat dokuza doğru yem~k 
yerlerken her zaman olduğu gibi Bay
zarla ManoJ arasında k~,·ga çıkmış, 
l\fanoJ sofra altında duran bıçağı 

kaptığı gibi karısının sol memesi altı
na ~aplamıştır. 

Bayzar bıçağr tutmak istemiş . bu 

( Deı·anıı 2 ncidf') diğ~hon:. (A. A.) - Resr_nen bildiril
fıtıd e gore, son kırk sekiz saat za.r-

ba ,,~~~~:~/!~~e~:;na;~~~m- El işleri sergisine gönderilen 
b a(Dcvş~m6~~da) k. 1. MadTVlh:tanelcriböyk ;z~~·kl~=~~~a: Bir kısım eşya 
.o -•- 1 IIDIZ M~!~v°llan kayıpla~a kaJ!ıŞ$"ış! 
ııtak.!a, lskenderun hakkında Sefirini çekiyor Türkofise, ticaret odasına 
ugunlerde Kam uta yda !iz ~~~~~:~:ı~:"~~;.:e~~:.,~~"k!:~: vaziyet şikayet edildi 
b . sinden Rusyadaki Alman tebaasının hi-e yana tta bulunacak ~:.yesini üzerine almasm. rica etmiş· 

~ Mtakyadan bir ""'"zara (Yazısı 6 ıncıdai 

O bin kişi Viyanada 
,, nümayiş yaptı 
'fl!rnparatorumuzu isiel'iz !,, 

1Ye bağırarak kralhğın iadesi 

\r· 
için tezahürat yaptllar 

h 1Yana· 2 abirind · O (A.A.) Havas ajansı mu-
l}.. en: 

tı lln Ott 
lıl} }'i • 0 .~e Habsburgun doğumu-

•cı.. ?'tnı dordünc" ld" .. .. .. h· VCtilc sa u yı onumu muna-
l!'l ~ir ltanat taraftarlarından elli 

tıJını1 ~l liabsburg bayraklarile dona
~. ~u ~-n }(onzertraus'da toplanmış-
ıla nurna . 

r gö yı~, Viyananın şimdiye ka 
ııı,... rtl'ıeı:ni .. el ~ ~ 

'<..ll.JBh· :ıı augu muazzam tezahür S ... r. 
\ altanat ta 

tdr:, ra!tarları şöyle bağınyor-
''i 
" rnparatoru • 

~ .,_rş_idUk E muzu ısteriz,, 
~ ltarde .. · Augene ve Arşidük Ottonun 

:ııı rş·d .. 1 uşes Adelaide, bu nü 

mayişte hazır bulunmuşlardır. 
Hatipler, Şuşnig hükCımetinin-

saltanat lehtarlığr hareketine işti-

rakini ehemmiyetle kaydetmişler ve 
hükumetin bu nümayişte başvekilin ya· 
veri albay Bartl ile propaganda komi· 
seri albay Adam tarafından temsil e· 
dilmekte olduğunu söylemişlerdir . 

Saltanat taraftarları partisi lideri M 
Fon Wiesner, saltanat taraftarları pro· 
pagandasının Avusturyada serbestçe 
icrasına müsaade etmiş olmasından do
layı Avusturya hükfımetine teşekkür 

etmiştir. 11 Temmuz tarihli Avusturya 
( Devaııu 6 ıncıda) 

B~ hareketten çıkan kat'i mana, Al
manyanm Sovyet Rusya ile diplomatik 
alakasını keseceğidir. 

Muhakeme ba,ıadı 

Sofya (saat 13 telefonla) - Mosko
vad;ın Tas ajansı bildirdiğine göre Troç 
ki taraftarlarının ikinci muhakemesi 
Novosi Sibisk kasabasında başlamıştır. 

Mahkemenin reisi Muriştir. Suçlular 
garbi Sibirya maden ocakları ve fabri
kalarının istihsalinin azalması için aa
botaj yapmak ve ihtilal grupları teşkil 
etmekle maznundurlar. 

Gürbüz ve Güzel 
~@ClYl!k 

MlYı$a~~lka1mo~ 

Müsabah'amıza 32 nıınuıraylrı i.ştirak 
eden R.Ouf kızı altı ya.şında 

"l\"URAN 

1 
Kupon: 1 o Çocuklarmızm mUsa 1 
bakamıza i§Urak cdcbUmcleı1 lt;in 

bu kuponların toplanması llizımdır. 

Küçük sanatlar ve ev sanayii i<:in 
faydaları aşikar bulunan ve yeni bir 
inkılabın temel taşını teşkil edecek o
lan Ankara küçük sanatlar sergisi i
şinde maalesef bazı karışıklıklar ol -
muştur. Bu mesele şehrimizden sergi
ye eşya gönderen bazı küçük sanat 
erbabı ve kadıncağızların ticaret oda· 
sına ve Türkofise yaptıkları şikayet . 
!erden anla§:lmaktadır. 

Bu şikayetlere göre sergiye gönderi
len bir kısım eşya - hatta bazı iddiala· 
ra göre eşyanın çoğu - kayholmuş ve 
ya herhangi bir şekilde kazaya uğra-

mıştır. Bu eşyanın sergide teşhir edil
mcdığini hatta adının bile geçmediğini 
gören iş sahipleri mallarını aramış ve 
bulamamışlardır. Bunun neticesi ola -
rak umumi tasnife de girememişler -
dir. 
Maliım olduğu üzere tstanbuldan gi

den eşya arasında binlerce lira değe
rinde olanlar, hatta kıymet konulamı
yan yüksek sanat eserleri vardı. Mna
maf ih alftkadarlar bunun bir karışık -
lıktan doğduğunu ummakta ve her 
halde bu parçaların meydana c;ıkaca
ğmı muhakkak görmektedirler. 

Fransız Dahiliye Nazlrının intiharı üzerine 

Eski Başvekil Tardiyö-
•• nun tevkifi isteniyor 

Paris, 20 - Dahiliye nazırı Salen
gro'nun intihar hadisesinin uyandırdı
ğı heyecan ve teessür devam ediyor. 
Halk cephesi taraftarları nazır aleyhi
n~ neşriyatta bulunan gazeteler hak
kında tedbirler alınmasını istemekte
dirler. Bu arada komünist partisi si
yasi işler bürosu dün toplanmış ve hü
kumetten şu taleplerde bulunmaya ka 
rar vermiştir: 

1 - Salengro aleyhinde iftiralarda 
bulunan haftalık Grenguar gazetesi 
kapatılmalıdır. 

2 - Eski başvekillerden Tardiyö, 
eski Paris polis müdürü mebus Chi
appe ile eski mebuslardan Carbuccia 
tevkif edilmelidirler Bunlar Salengro 
aleyhindeki hücumları tertip edenler
dir. 

3 - İspanya işlerinde ademi müda
hale siyaseti, Uurgos hükumetinin 1-
talya ve Almanya tarafından tanınma
sı dolayısiyle tcrkedilmelidir. 

* 
,. 

Fransada dahiliye nazırı Salcngro
nun intihar edişinin mühim hadiseler 
doğurması ihtimal dahilinde gözük -

Tevk"ifi istenilen csld Fransız 
başvckilleriııdeıt Tardiyö 

mektedir.Hadise Pariste duyulur duyul 

maz sol cenah partileri mensupları gü

rültülü nümayişler y,apmışlar, bu inli-
( Devamı 2 ncide) 



Bir kıssa ve bir hisse 
Şimali Afrika sahillerindeki bir Arap memleketinde seyahat eden bir 

arkacia,ım §Öyle bir hatırasını anlattı: 

Orada asırlarca evvel hakim olan Türkler günün birinde çekilmiş
ler; yalnız aralarında "Bo'li,, isminde bir adam kalmış ve çoluk çocuk sa
bibi olmuş. Bu aile de oranın derebeyi halinde senelerce y<l§amış. Ve neti
cede efradı, tabiatile, türkçeyi unutmüş, Araplığa temessül etmişler. Et-
mişler ama, gene de, başka bir ırktan olduklarını hissederlermiş. 

Hatta, dostumun yanında cereyan eden bir münakaşada, "Bo'li.,
lerden biri hiddetle ayağa kalkmış. Göğsitne yumrukla vurarak: 

- Ene el Bo'lil... diye söze başlamış ve şöyle devam etmiş: - Ben 
ki Bo'li ahfadmdanım, nasıl olur da buradı:ıki insanların hükmü altına gi
rerim? Benim' dediğim olacak ... 

Ve sözünü geçirtmiş, dediğini yaptırtmış .... 
Dostum, Bo'li kelimesinin aslını merak edip tahkikatta bulunmuş. 

Öğrenmiş ki, meğer, Tüıkler oradan izzet ve ikbal ile çekilirken, araların-
da en miskin, en siinepe birini h~r nasılsa alamamışlar, Arapların "K,, har
fini . "ayın., telaffuz ettikleri için "Bo'Ji,, lakabını soyadı sandıklar} bu 
ndam -orada eYlat sahibi olup derebeyi haline gelmiş... Evladı da, - ba
balan Tiirklerin en miskini olmasına rağmen - gene de hala nesebi ile 
iftihar ediyor: "Ben ki Bo'liyim1...,, diyor ... 

Şu kıssadan çıkarılacak hisse ıudur: Bizim en aciz ve en sünepemiz 
bile, boyunduruk altına girmek şöyle dursun, eğer derece mevzuubahi~ 
ise, mutlaka birinci olur ... Nerede kaldı ki, daha dün hakim mevkiinde bu
lunan, en sağlam, en şuurlu, en zeki, en .faal Hatay Türkleri, boyunlarını 
esaret lalesine uzatsınlar ... 

Onlar, efendidirlerl Efendilikten ba~ka hiçbir şeye razı olamazlar ... 
r Hüseyin Fanık T ANUR 

Ingiliz kralınıiı taç 
giyme merasiminde 
Bir çok devlet ve hükumet 
reisleri, prensler ve mihraceler 

bulunacak 
Pek parlak olacağı yapılan hazır-' 

hklarda.n 'anl~ılan İngiltere kralı Se
kizinci Edvıirdnı taç giyme merasimi 
hakkında liıglliz gazeteleri maHmıat 
vermekta :ve merasimde klinlerln bu-: 
lunaeağmı yamıaktadırbır. Bu yazıla
ra göre Hind.ista.ndan gelecekler arar 
sında. yUz elllden fazla Prens ve mih
race vanlır. Bunlar ve diğer murah
haslar, tngiltereye ayak bastıklan an
dan tngiltereden ayrılacakları dakika
ya. kadar binlerce gizli ajan ve eivil po 
lis tarafından muhafaza edilecektir. 

ahtı Gusta.v Adolf, Hollanda Prenses
lerinden Juliana da geleceklerdir. Bel
çika, Romanya, Yugoslavya ve Mona
koyu prep.şler temsil edeceklerdir. 

Portekiz Cumhurreisi, lrak ve Mı
sır kralları müttefik sıfatile merasime 
iştirak edeceklerdir. 

Türkiyeyi, Başvekil lsmet İnönü 
tem.sil edecektir. 

Almanya, Sovyet Rusya, Macaristan, 
Avusturya, Çekoslovakya, Letonya, 
Lchiısta.n, Litvruıya, Estonya, Brezilya, 
Şili, Arjantin ve Ururuayı da Harici
ye Na.zırlan temsil edeceklerdir. 

Birleşik Amerika devletlerinin gön
dereceği fevkalade sefir, bizzat cum
hurreiıdnl temsilen gelecektir. 

Mablllt sadeyağ 
yasak edildi 

Zeytin yağlarına susam ve 
pamuk yağları karıştırllabilecek 

Şehir meclisi dün ikinci reis veki-{ 
li Tevfik Türenin başkanlığında top 
lanmıttır. 

Belediye vazifelerinin kontrolü İ· 
çin diikkan ve mağazalarda teftiş 
defterleri bulundurulması hakkında
ki Mülkiye Encümeni mazbatası u
zun münakaşalara yol açmqtır. Mül 
kiye "encümeni mazbata muharriri 
Feridun Manyas, defter bulundurma 
mecburiyetinin dükkan ve mağaza 
tabirile her ticaretgaha teşmil edil
mesini doğru bulmadığını söylemit
tir. 

Galip Bahtiyar bu usulün faydalı 
olduğunu, başka memleketlerde de 
tatbik edilmekte olduğunu ve def· 
ter bulundurmı:mın bir külfet olma
dığını söylemiştir. 

Diğer azalar da söz söyledikten 
sonra meselenin bir de kavanin en· 
cümenince tetkiki münasip görül
müıtür. 

BundRn sonra yemeklik yağlara 
dair Mülkiye ve aıhhiye encümenle
rinin müıtcrek mazbatası okunmuı 

tur. Mazbataya göre, zabıtai bele
diye talimatnamesi mahlUt yağ sa
tılmasını suç saymaktadır. Diğer ta-
raftan hıfzıssıhha kanunu mahltlt 
yağ satrlabileceğine müsaade etmek
tedir. Bu tezada işaret eden Sıhhat 
müdürlüğü belediye zabıtası tali· 
matnamesinin "yemeklik yağların 
kaplar üzerine karıştırılan madde
lerin cinsi ve nisbetleri yazılmak şar 
tile mahlut ya{!lann satılmasında 
mahzur yoktur,. şeklinde bir madde 
konrnasm1 istemekte idi. 

Mülkiye ve sıhhiye encümenleri· 
nin birlikte yaptıkları tetkik netice
sinde, yalnız zeytinyağlarına yüzde 
yirmi bq nisbetinde pamuk veya 
susam yağı kangtınlabileceği kabul 
edilm~ktc, sade ve tereyağlannm 
mahlut aatılmaıma müsaade edilme· 
mesi istenilmekte idi. 

Bu hususta Azadan lsmail Sıtkr, 
Galip Bahtiyar, Selami izzet söz al
dılar. Neticede encümenin teklifi ay
nen kabul edildi. 

Gen~ bir kadını 
boğazladılar 

(BOf taralı 1 tncüle) 
sırada eUerl de kesilmi~ sonra feryat
lar içinde baygın düşmüştür. Manol 

kanları görünce aklı başına gelmiş. 
alt kattaki ev sahibi kadınlara: 

- Beni karakola haber verin. Gel
sin tutsunlar demiştir. Kadınlar va-

kadan Ulnga karakolunu haberdar 
etmişlerdir. 

Ağır yaralı olan Bayzar Haseki 

hastahanesine kaldırılmış,-'Manol ya. 
kalanmıştrr. 

Kama ile 
Uçtincti bir vaka da Kurtuluşta 49 

uncu ilk mektepte oluyordu. Bu mek-

tepte hademe Hll8niye kocası Çankı

rılı hamal Osman ile bir müddet ayn 
yaşamaktadır. Hamal Osman karısını 

man tam kamayı .kadının ıöi&Unt 
saplayacağı sırada Hiisniyenin feryn· 
dına mektebin müdürü yetiımif, O:.· 
manın elinden kamayı alarak kendisı· 
nf polise teslim etmittir • 

"iftira kurbanı,. 

intihar eden 
Nazır 

Parlste nümayişler 
yapılarak bazı gaze

teler taşla odı 
( B(lftaralı l incide) 

hara sebep oldukları kanaati kökleşen 
gazeteler U41lanmııtır. 

Merasimde Danimarka, Yunan, Nor
veç ve Bulgar krallan bulunaca.k ve 
bunlar İngiltere hanedanının misafiri 
olarak kabul edileeeklerdir. Bunlara 
üç kraliçe refakat edecektir. 

evine çağırmış. Hüsniye bu teklifi ka
bul etmeyince dün eline büyük bir ka
ma alarak mektebe g;irmiş, Hüsniyeyj 
yakaladığı gibi yere yatırmıştır. Os-

Fransayı, Cumhurreisi Löbrün tem- --------------

Kabinede dahiliye nazırlığı vazife
sini muvakkaten bizzat başvekil Leon 
Blum üzerine almıştır. Ma.amafih sa
bık dahiliye nazırı Şotan'ın dahiliye 

nazırı olarak kabineye girmesi, muh
temel bulunmaktadır. Yeni dahiliye 
nazın cenaı.e merasiminden sonra ta
ayyün edeeektlr. Maamaflh ıtmdiki 
milste§ar Max Dormay ile ziraat nazı-

İtalyp. veliaht? Umberto, İsveç veli- sil edecektir. 

Zorlu bir içtima sonunda 

Kab ve şirketinde bir 
aza buhran geçirdi 
Fiyatların neden yükseldiği 

sualine elan cevap yok 
Bundan dört gün ene! yazmı~tık. 

:Kahve fiyatları yeniden on kuru~ yük

seldi. Kahve şirketi buna sebep olarak 
ardiye ücretlerini gösteriyor ve ilave! 

etmiftik: Acaba enelce ardiye ücret· 
leri yok mu idi ,.e şirket buna ne der? 

Aradan d'"rt gün gesti. Bu sualimil 

cevapsız kaldı. Şirket cevap verme· 

yince bir arkadaşımız §irkete kadar 

gitti, müdür ile görüşmek istedi \'c 

aldığ'ı cevap §U oldu: 

"-Müdür meşguldür. Uç günken
di.sini hl~ kim enin meşgul etmemesi 

gibi görünen bu içtimaın yapıldığı 

salonda bir aralık gürültüler tela~lı 

hareketler olmuş ve dışarıdakilerin 

merakı arasında nihayet içtima salo
n unda. bir azanın bayıldığı ve şiddetli 

bir kriz geçirdiği anlaşılmıştır • 

Bu ınrada içtima ~alonundan tele
fonla çağrıldığı anlaşılan hasta nak-
liye otomobili gelmiş ve azadan Nejat 
olduğu anlaşılan kriz geçiren zatı 

hastahaneye götilrmüştiir. 

Bu mühim toplantıda ne göru,ut
düğü mahim değildir. 

için emir \erdi. Biz bile yanına gire- ---------------
miyoruz!,, Köy okulları için 
Efkarı umumlyenin çok merak etti· müfredat programı 

ği sualimiz i te böylece cevapsız ka- Killtür Bakanlığı şimdiye kadar tat-

lıyor. bik edilen köy için ayn müfredat prog-
* • • ranu sistemini bu yıl için değiştirmiş· 

Bu şekilde etrafında merak uyanan tir. üç sınıflı olan köy okulları yeni 
kahve §lrketinde dün şayanı dikkat ilk okul programının ilk üç sınıfa ait 
bir Yaka olmuştur. müfredatını tatbik edeceklerdir. 
Şirket meclisi f daresf dün s:ıbah hir Gelecek yıllar için köy okullarına 

toplantı yapmı Ye bu toplantı Rnnt dair ayrı ayn bir müfredat programı-
14 ~e kadar sürmüştür. Bf tmiyecek hazzrlanacaktrr. 

Konuşan 
bir yılan! 

Fillbe gazeteleri 1 
nisanı vaktinden 
evvel getirdiler 

Filibe, (Husu.80 - Bugünkü Filibe 
gazetelerinin ilk sa.yf alannda §U ina -
nılmıyaca.k yazı vardır: "Filibcnin ke-

nar mahallelerinde ağızdan ağıza. kuv
vetle do1&§8.ll bir pyiaya nazaran Fili
be civarında Krumovo köyünde bir ço-

ban tarlada koyunlannı otlatırken bil
yük bir yılana rasgelmiş. Çoban he • 
men sopasını kaldırıp yılana vurmak 
Uz.ereyken yılan doğnılup çobana yal
vanr bir sesle ıu sözleri söylemi.o: 
''Ben sana bir kehanet ısöylemiye gel-
dim, onun için beni öldUrmeı Uç ay 
sonra Filibede çok kuvvetli bir zelzele 
olacaktır. Eğer bu zelzele olmar.aa. o 
zaman harp kopacaktır!.,, 

Bu vaka üzerine çok 18fıran çoban 
korkarak yılana~ "Eğer insanlar bana 

inanmazlaru. inansınlar diye kendile
rine ne &öyliyeyim ?,, diyebilmlf. 

Yılan da "Senede bir defa çiçek a
çan gtililn yapraklarını bulsunlar, o
rada benim resmimi göreceklerdir!,, 
demi§. Hakikaten gazete idarehanesi
ne iki Filibeli gelip bÖyle gUl yaprak
ları getirmişlermiş. Yılan resmi var
mıe. Şimdi biltün Filibe agzeteleri bu 
yılan hikayesine inanmamakla beraber 
şayet bu çobanm söyledikleri doğru 

çıkarsa halimiz ne olur?., diye sormak 
tadırlar. 

rı Ma.uret kuvvetli namz.etlerin bqm
dadır. İntihar eden nazırın cen.u.e me
rasimi pazar gUnU saat 14 de Lil'de ya 
pılacaktır. Müteveffanın ceaedi Lil be
lediye dairesinde teşhir edilmektedir. 
Cenaze mera.simini de belediye yapa
caktır. 

Ölil.mUn ne gibi §erait altında. vukua 
geldiği tetkik edilecektir. 

Pazar gilnU sinema ve tiyatrolar ka 
palı kalacaktır. 

Salengro, intihar etmeden evvel kar
deşine bir mektup yazmıştır. Bu mek
tupta ezcümle diyor ki: 

"Fazla çalışmanın verdiği yorgun
luk, iftira ... Artık tahammill edilmez 
bir hale geldi. Bunlara keder de inzı-
mam etti ve her UçU birlikte beni yen
di. Anneme, Janete ve sana veda .. Le
oniye kavu~ağa gidiyorum .. ,. 

Janet, Salengronun yeğeni ve Leoni 
de ölmüş olan karısıdır. 

Müteveffa, hizmetçisine hitaben de 
bir kartvizit bırakmıştır. 

"Başınıza iş açtığımdan dolayı çok 
mUtcessfrim.,, 

Kardeşi gazetecilere şu beyanatta 
bulunmuştur: 

"- Onu öldilrdUler. Kendisi, aleyhi
ne tevcih edilmiş olan vnhşiyane ifti
ralara kurban gitti. Onun çok kuvvet
li bir karakteri olduğunu biliyordum. 
Ardıarnsı kes!lmiyen tecavilzlere kar
şı mUcadele etti, mukavemet gösterdi. 
Fakat insan kuvvetinin de hududu var 
dır. Esasen sıhhati sarsılmıştı. Bitkin 
bir haldeydi.,, 

Doğrum 
değil mı 

şnır~e~n lh1a"'ırl 
ne yapacaiİ< 

Hü.snüniyetlcri old ., .mdan 
etmiyoruz. Şirketihayrıye bir 
yapmak ütiyor. Ama ne1 Bu 1ıO 
lcrin hedefi bizim için mcç1ıııl 

,'lfccrnua çıl«ırtıyor. Lise a 
düşüııüyor. Bun1.arrn J. ,1:ri de iytı 
Binin de hfJ<Uft, Boğa:; •çtni 
bir hale kbymak. lşliyen 1JapurUI 
cu bulmak. 

Yani bugünkü Şirketihayriye, 

kendisinin uzun seneler içinde k 
dalı yerine koymak için neticesi 
k/Jk didinmeler içindedir. 

Mecmua çıkartıyor. Boğazt.çirtl 
zelliğinden bah~cdiyor. Birinci 
sın<Lan sonımctt sayfasuıa kadar 
mevzu ... Botırcı bu mecmua pa 
da ... Gerçi pahalı değil.dir, ucu 
ma, ucuz bile olsa hep ayni meti~ 
bcıhseden bir mermtı•ıya kim:Jenitı 
bile olsa - para vereceğini ummtı 
Mecmuacılıklannda t1dtuklan • 
f ayd.a.sız okluğuna kanliz. Bazı 1ı. 
lcrdo yaptıkl.an gibi doğru.dan dl>9 
propagandanın faydası olabflif. 
lcat bazılarında da O.!Za. 

Yalnız bir metıZ>tdan bah.B~eıl 
satırında k-uru bir propaganda 
bir mecmua acıtılmaz. Bu anoak 
edilir, dağıtılır. 

Şirketihayriye bu mecmuanın 
tını da temin etrru:k i.!Jtiyoraa P 
gandalannı endirekt yapmalı 171 
al.arma herkesin aldkasını uycırı 

cak mevzulara da. yer vcrmeZidif· 
Halkın ooet 

• Pazar günU saat 11 de KUJdiU tJ,
da Kadıköy balkevt orkeatra.aı taratııı 
ra8IZ btr konser vertıecektlr. 

• İki aydanberl mezunen Loadr-.d' 
nan !ııgillz bllytlk elçiııi Persi Loren 
ba.ll §ehrlmtze döDmftftUr. eenr bt:i 
A:nkanya ~decektır. 

• önümüzdeki ders senesi ~da 
mi&de sekiz köy mektebi daha 11CL1ııu;o- J 

• •trketlhayrtye Bo~ lman t 
tazın mUnasip gÖl'illen bir yerinde t>1' 
kunılmaaı lçlıı maddi yardmıda bul 
ceğinl Maarife blldtrm.l§t!r. 

• Ticaret odası on beş esnaf cem 
bUtçestnı taadlk ve kabul elml§tir. 
de tetkik edilmektedlt'. 

• Kadutro bqmtlfavtrt Halit Z!Y' 
naya gitmiştir. 

• :bmall ottu ômel' lsmlnde 
kız mualllm mektebi mahzenlnde yak 
ve adliyeye vertım[fttr. 

• Matbuat kanunu hUkUmlertne ı6f' 
ıaııaıı plAklar geçen 9ene olduğu gtbl tıO 
de Etnografya mllUatne göndertı 

• BUtçWer cemiyeti idare heyetfoJI' 
m1 dO.ıı yapıiınıaı ve ı.tıta eden yarı ,; 
ne AU Cemal, Kutt&ta, Mehmet, sıJJI 
tala aeçUmlJUr • 

• GUmrUk muhatua tefkil&tı 
moto.ıklet geUrtmlıttr • 

• lzmlrde ukl 19yblerden Ali baba 
106 yqmda bfr lhUyar dO.ıı f&hlt o 
durufl?lada ifade verirken amızm 

ölmtlltt1r. 

• lzmirden gelen malt\mata ıöre Uf 
takumda hemen hemen tütün kal 
Aınerlkalılar cins farkı gözetmedell 
yaat yapmaktadırlar. ıı'1, 

• lstazıbula deniz yoluyla gelen 
banamm geçUği yol olan Tophanedell 
rıhtım u.ıonuna giden cadde tamir 
teydl. Caddenin tamiri tamamlanmıştı! 
oı,arl:la: 

• BUytlk fqilt meclisi evvelki gc<I 
lanm14, Musolfnl harJcl dahili, Mke~ 
tısadt vaziyet hakkında izahat vere 
vlp reyi almıştır, 

• Avusturya hariciye nllZJn dün 
vuıl olmuştur. Hltıer Avusturya il 
nazırmı kabul eunl§Ur • 

• Belgraddan verilen bir htıbe~ 
Alman.yanın bizden kWllyetll ve ) 
yüksek ttyatıa pamuk alabfleceği , 
Şaht taratmdan Ankarada ifade cdilııl 

• Sovyet Ruayada yakalanan >1 

dan ilk kafile bugün Tomak cıvarııı~ 
alblrık mahkemeal buzzuruna çıJ<f.fıl'' 
dır. Alman mUhendlsleı1nden biri 'ııı 
madende ıabataj yapmakla rnUttıı 
Bu ıuçun ceu.81 idamdır. t 

d ,.ıe 
• Fransada Bordoda ecnebi bir e f;I 

ıolosu hesabına yapılan yilzlerce tıtr 

binlere~ fl~ek mtl!'adere edllmf~ ve 
lıendls tevkif olunmu9tur. 

• HUkO.metlmlz, Milletler cemı1eU ~ 
k&.tıpligine Montrö anlqma.smın 9 it ~ 
rln 1936 tarihinden itibaren mcr'i)'C rtl~ 
ine girdiğinin evrakı muhafaztıYfl t,el 
Fran!lz hUkO.meUnlıı blldirdigtni b• 

ml11Ur. 



ı ~ .. - hakkını Allaha, Sezarmkini 
~vermeli .. 

~t<liye.nm de iyi tarafları var, doğ
..... Bir dostumun başına gelmiş, 

!partımanımm belediyeye taal-
edeıı Vergisinden kazara 250 kuruş 
~~~ v~nni§im. Sonr~ far~ı
~ · 'Kim uğraşacak . ,, diye dU
Utn. Geri almak için takip etme-

D~ir mUddet geçince bir ihbarna
~ıyayım mı? Hakkımı kasadan 
at etnıemi bildiriyorlardı. Hay-

~ekle beraber, gene yolum düş
' dokuz ay kadar gidip isteme
~ibayet, yeni vergi zamanı oldu. 
k Beneden müdevver alacak diye, 
! uruş tayyctmi§ler •.. Bravo doğ-

ecliste bulunanlardan biri: 
:Sunda bravoluk ne var? - dedi. -

alacaktır. Yanlış hesap Bağ
döner! Şahıslar arasında cari 

eıerden, devlet ve belediye istisna 
e.t ki. .. 

l:ıi atıldı: ,· 
ne1ewye evet. .• Hatta evkaf da 

, ·· F'akat maliye?... Maliye öyle 
"b" Alacağrna şahin gibidir. Ve bun-
t\aklıdır. Çünkü, cidden, hazinenin 

bt; ıa~ olma.malı, fertlerin hakkı· 
. e, bır bakıma takaddüm. ettiril-
i" ~un içindir ki, devlete olan 
atn:ı. ödetilmesinde bazı şiddetli 

b er tatbik edilmesini mazur ve ta-
toıııv'li . . " yız. .. Fakat, bu şiddet ve tl-

I~ llllcak, hazinenin kendi hakları· 
?nesinde makul ve yerindedir. 

er· 
lllıd111 hakkını teslim etmemek hu-

' a. değil. 
~e gib"' 

'~ . ~· bete ~ıhı ola.cak?H. Demin anlatı-
"- edıye misalinin tıpkısı, hazine 
"l!?\}rtı I 
C\J. aramda vukua geldi: Vergi 

§ O} rtıll Vermem icap ediyordu:-Y°an• 
'Pltl.~. liem ben, hem de bizim ba,.. 

l?ı 4ra.VI yatırmışız. Fazla aldığı 
~blA.fı devlet.hı derhal iade etme

m değil mi? Çünkü, mümeyyi-

lıe tahsildarnıa ve kasadarma ka
psJ, hatanın vukua geldiğini an

"a. lar ve esasen elde evrak var. "ls
~i~azınız. Muameleye konulacak.,, 
tr~r. Bilmem hangi yüksek m~clis 

ıı~ ea edecek ve kimbilir ne zaman 

1~ ~ıt iade olunacakmış .•. Baktım 
a.~~ tuyor: "Adam, gelecek sene 
e) u~ edilir dedim ve kırtasiye mu

ı.. esıne .. 
~İli gınşmedim. Ferdası vergi 
.\ıa~e gene yakama yapıştılar. 
~~ ın var!,, dedimse de bir türlü 

~ \ıeranı8:.t:n1~ kabil olmadı. "Sen 
~~egı~ ver, sonra, eski alaca

. er U daıresln.de takip edersin!,, 
atan· Çatrr çatır da aldılar yeniden ... 

iplik ihtikarı 
Memleket lktlsadl
yatıoa epey zarar 

verdi 
Uyuşturucu maddeler inhisarınm ei 

pariş ettiği muayyen numaralardan 
pamuk ipliğinin ilk partisi önümüzde
ki hafta başında §Chrimize gelecektir. 
Uyuşturucu maddeler inhisan o güne 
kadar da piyasanın ipliksiz kalmaması 
için bazı tedbirler alacaktır. 

İplik buhranının ve onu takiben ip
lik ihtikarının başlayışı iplik yoklu
ğundan ziyade vaziyetten istifade et
mek istiyenlcrin yarattığı bir sun'i ih
tikar vasıtası telikki edilmektedir. 
Bunun memleket iktısadiyatma zarar
ları tetkik edilmiş ve bu yüzden de -
vamlı şekilde 2000 kadar amelenin iş
siz kaldığı ve ipliği pahalı olarak teda
rik etmek mecburiyetinde kalan sana
yicilerin pamuklu eşya fintlannı yük
selttikleri tesbit edilmiştir. Bu yilkse
li§in bundan iki ay evvelki fiatlara na
zaran yüzde 11 olduğu yapılan tetki
katla anlaşılmıştır. 

Sirkecideki · 
kaza 

Bir tramvayla 
otobUs çarpıştı 

Bu sabah saat 1 O da Sirkeci is
tasyonu önünden ana caddeye çıkan 
sokağın başında bir kaza olmuştur. 

Vatman Nurinin idaresindeki 474 
numaralı birinci mevki Sirkeci -
Şişli tramvayı istasyonun önündeki 
makasta manevrasını yapıp tam yo
la çıkacağı sırada yolcularını boşalt
mak üzere tramvay yolu üzerine ge· 
lip birdenbire duran 3344 numaralı 
Bakırköy otobüsüne çarpmı§tir. Bu 
çarpışmada nüfusça hiçbir zarar ol
mamışsa da otobüsün arkası parça· 
lanmı, tramvayın sağ tarafındaki ön 
camlar kmlmıştır. 

Bu kaza yüzünden Sirkeciden ge
çecek tramvaylar bir müddet har~ket 
edemcmislerdir. 

Rtltiln frıcaret odaları 
IAğvedl lecek 

iktisat vekaleti çok mühim bir 
kanun projesinin esasları üzerinde 
mC§gul olmaktadır. Bu projenin c· 
.sasmı bütün ticaret odalarının kal
dınlarak yerine yepyeni bir teşkilat 
kurulması teşkil etmektedir. 

Haber verildiğine göre yepyeni 
şekilde Türkiye 21 iktisadi mınta· 
kaya ayrılacak ve buralarda memur 
]an iktisat Vekaletine bağlı iktisat 
odaları kurulacaktır. Bu odaların 
mühim yerlerde ajanJan bulunacak-

SOtıhes· . ~ • • tır. Şimdi mevcut 1 18 ticaret ve sa-
\>tiıu ~ ki, bu usul, cumhuriyet nayi odası lağvedilecektir. 
~ıern tihniyetine uygun değildir. Anknrada bir iktisat ofisi kurula-

~~.~~ haı~ı ve hakkı mildafaa et- 1 cak ve iktisat odaları bu ofise bağla
r~'burıyetini hissetmediği za. nacaktır. Odalarm tahsilatı maliye 
aati.ıu ~ l'adigarıdır. Hazinenin men- şubeleri tarafından yapılacak ve lk
'°1~ 0 ru.tken halkın da hakkının tisat ofüıi emrine Merkez bankasına 
lJ •. ~es· . ~ .~ ıne dıkkat etmeli! yatırılacaktır. 

'4e <le e, kendi alacağına da, milletin- S i _b_i_l_t_h_i_ b •• 
§ahiıı olmalıdır! an ay r *"' ugu n 
____ c v_a_._"_o_ı _ toplandı 

iş dairesi 
teşkilatı 

Tatbik edllemlyen sut tallmat
nameslne benzem•z lr.fallahl 

Menba suları 
Talimatname şehri- hakkında 
mfze tebllg edildi 8 1 dl • hl talf-
tktısat vekaleti yeni i;:ı dairesine ait e e ye yenı r 

hazırlıklarla esaslı surette mc~gul ol- m 8 t o 8 m e h 8z1 r l o dı 
maktadır. Şehrimiz iş dairesi başmü- Büyük damacanalarla getirilen sula
fettiş ve müfettişlerinin de bugünlerde rm kü~ük kaplara konulduğu yerlerin 
şehrimize gelecekleri umulmaktadır. Jabi olacakları sıhhi şartlar hakkında 

lktısat vekaleti bu yeni teşkilatın ça- Beledıye · t2.rafrndan bir talimatname ha 
lışma şekillerine ait talimatnameyi zrrlanmıştır. Dört ay sonra tatbik edi
hazırlamış ve dün alakadarlara tcbli~ lecek olan talimatnamenin esasları ~un 
etmiştir. ıardır: 

Atatürke 
Doktor Şaht HitlE>rln 
bir resmini takdim 

etti 
Alman iktısat nazırı doktor Şahtııı 

Tahrana müteveccihen dün sabah An-

karadan hareket ettiğini yazmıştık. 
Doktor Şaht ve beraberindeki zevat 

saat 9,5 da tayyareyle Adanaya mu\'n· 
salat etmişler ve on dakika Adanadn 
kaldıktan sonra Halebe hareket etmiş
lerdir. 

Doktor Şaht dUn gece saat yirmide 

Ba.ğdada vft.sıl olmuştur. Geoeyi Ba.ğ"
datta geçiren Alman milli iktısat na
zın bu sabah Tahrana hareket etmek
tedir. 

Hltlerden AtatUrke 
Alman milli iktısat nazırının Ata

tilrk tarafından kabulü esnasında Hit
Ierin bir imz.alı fotoğrafını takdim et
tiği haber ahn.mı~tır. 

Kömür yolunun ilk 
treni Aokaroda 

Filyos - Çatalağzı derniryolunun ilk 
katarı dün Ankaraya vasıl olmuş ve 

ilk kömür bu suretle kara yoluyla An
karaya gelmi§tir. 

Bu münasebetle Ankara istasyonu -
nun içi ve dışı süslenmiş nafıa, iktısat, 

gümrük ve inhisarlar vekilleri ile meb-

uslar ve müsteşarlar istasyonda bu -
lunmuşlardır. 

Bir küstah blrbuçuk 
seneye mahk1lm oldu 

Reisicümhura ve Türklüğe hakaret 
ettiği sabit olan Sükyas isminde bir 
eczacı bir sene altı ay hapse ve 30 lira 
para cezasına mahkum olmuştur. 

CUMA 
tK1NCİTEŞR1!'\ - 1936 

Hicr1: ıa:s:s - Ramazan: 5 
Fırtına 

Cıüncoin .B "t.oı 
16,47 

do 
,,_ 5,27 12,00 14,32 16,47 18,23 5,09 
t ... ~0 12,41 7,12 9,4:5 12,00 1,36 12,23 

Büyük damacanalarla getirilen men· 
ha su!annın küçük kaplara konulduğu 
yerlerin her tarafı kagir olacak, mes
kenle veya başka dükkanlarla alakası 

olmıyacaktu. Dükknın zemini çini mer· 
mer olacaktır. Zeminin bir köşesinde 

lağımla nihayetlenen iskaralı delikli taş 
lan o~acak ve zeminin hiçbir yerinde su 
birikintisi olmıyacaktır. 

Menba suları küçük şişelere taksim 
edilmek üzere damacanalardan bir tu
lumba vasıtasile yerden en &§ağı bir bu
çuk metre yükseklikte aleminyüm, c· 
maye veya içi bitome harçlarla tesbit e-

dilmiş fayans veya kristan plaklar dö
şenmiş üzeri tamamen kapalı bir depo· 
ya sevkedilecek ve buradan ya oto
matik olarak veyahut bu depoların ka· 
idelerinin en aşağı 10 santim yukarısın 
dan çıkan musluklu borular vasıtasile 
şişelere doldurulacak ve bu depoların 

dibinde, icabında bütün muhteviyatını 
bo§altacak bir tahliye musluğu buluna
caktır. Suların taksimi için aleminyüm, 
içi bitom, kauçuk kalay veya zift ile ör
tülmüı, ve yahut emaye edilmiş, aaç 
borularla veya inokzidable demir gibi 
sulann vasıflarını bozmıyacak vasıtalar 
kullanılacaktır. Damacanalardan depo
ya su sevketmek için kullanılan borular 
da ayni vasıflarda bulunacak ve bunlar 
faaliyet zamanlan haricinde her tarafı 
örtülü, mazbut depolarda saklanacak· 
br.~------=:....----~~--

Su depolarında yere gömlllil su küp-

leri bulunması yasaktır. 
Şişelerin ağızlan, içi kalaylr varak

la tecrit edilmiş mantarlı kapsül ile ka
patılacaktır. 

Büyük ve küçük bütün su kaplarının 
üzerine hangi menba suyunu havi ol-• duğu ve dolduran müessesenin isim ve 
adresi a~ıkça yazılı birer etiket yapıgtı
nlacak, şişelerin ağızlarında da ayni 
veçhile birer kontrol etiketi konulacak· 
trr. 

Depoda veya dükkanda bulanık, tor· 
tulu su bulundurmak veya kimyevi va
sıfları değişmiş su satmak veyahut 
muhtelif suları biribirine karıştırmak 

yasaktır. 

Su depolarında suyun tevzii ve tak· 
simi belediye memurlarının nezareti al
tında yapılacak ve doldurulan şişeler 

mazbut bir şekilde mühürlenecek veya 
1 bandrol konacaktır. Piyasaya mühürsüz 

veya bandro!suz şişe çıkarmak veya 
dükkanda bu gibi şi~eler bulundurmak 
yasaktır. 

Bütün bu ameliyeler yapılırken bil
cümle müstahtemler. kauçuk ayakkabı 
ve beyaz gömlek giyeceklerdir. 

Berberlerin şlkAyetl 

MilJi sanayi birliği heyeti umumiye-
si fevkalade olarak bu sabah toplanmı§ GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? 
tır. Toplantıda birliğe yeni umumi ka· Habe§lstanda harbeden askerler arasmda 

İstanbul berberler cemiyeti tstan
bulda satılan ve kadın saçlarını ondüle 
etmekte kullanılan bir saç suyunu:ı 

saçlara muzır olduğundan bahisle sır
hiye vekaletine şikayette bulunmuş -
lardır. Vekalet bu m:Uracaatn henü.ı 

saı öıum 
~tltl.~ Molla merhumun mahdumu 
~ 13arıalırlığından mütekait mer
)te.rı0/ h~rahimin haremi Gazi 
.. ketin a _adından 1 skcnder ( pa· 
tı;-dc k• ~esı Bayan Zübeyde Yeni

~~ \>efataın sahil hanesinde dün ge-.,r" ctın· . 
:ıto" · k ıstır. Cenazesi yann Ye· 
ıt • 18 el · I "aPurl csınden saat 11 de hususi 

. . .. . . . . bulunan Muaollninin <Iamadr, Kont Çtyano, 
tıp oJarak Sanayı mufettışı Haht seçil- tayyare ile taarruz vapıı.rkc:m sukut etrnıv 
miş ve birliğin 193 7 senesi için hazırla- fakııt bu bUyUk tehlikeden ıııığ otıırak kur 

dığr faaliyet programı okunmuştur. tuımuştur. cevap vermemiştir. 
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~alı&.~· 
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Uspa ırııya Dı1a ırbl 
lkaırşosoında 

manevi 
~Dtaıra'fFBok 

"Cumhuriyet" te Nadir Nadi l:ıtpan
ya harbi?ıe dair gel.en havad~lcriıı bi
tara/ano olmadığını ııc Türk gazctele
Tinin bunl.arı ne.şredcr1:cn muha1:1:a.k 
bir tarafı ttllmak mccburiycti1ıc gir
diğini yazıyor. Ve bu hat;adfalcri ·bir 
temizleme ameliye.sine tdbi tutmamızı 
tavsiye cderkcıı diyor ki: 

Gazetelerimizin ellerinde bulunan 
haber alma vasıtalarının pek noksan 
olduğunu bilmiyen yoktur. Bu vasıta
lar d~ radyolarla Anadolu Ajanı:ııruri 
bültenlerinden ibarettir. Bir radvo 
makinesi, hangi istasyonu dinliyors;k 
oranın "porteparole,, undan başka bir 
~ey olamaz. Anadolu ajansı da hemen 
daima diğer ajansların havadislerini 
tekrarlamakla iktifa ettiğine göre, bun 
lann içine sokuşturulmuş tara!girane 
havayı silip temizliyecek, gene, o ha
vadisleri toplıyan, sıraya koyan ve neş 
reden gazetecidir. 

Bu şüphesiz güç bir iştir. 

Fakat acaba bazı gazetelerde göze 
çarpan tarafgirlik kokusunun biricik 
sebebi havadisleri gelişigüzel almış ol
mak keyfiyeti midir? 

Hayır. 

Bizim bazı gazetelerimizde, havadis 
istasyonlannm siyasi kanaatlerine 
dikkat etmemek kusurundan daha bii
yük, daha mühim bir ihmal !eziliyor: 
Şu veya bu muharririn ~ahsi menfa
at!erine veya temayüllerine :1:et ol
mak. 

Nadir Nadi bazı muharrirlerin is
panyadaki nı.ücadelcyi bizinı istiklal 
mücadelemize bcu::ctmcsi11i tC1ıkid e • 
dip §öyle yazıyor: 

Bu gibi muharrirler düşünmüyorlar 
ki, tstiklfıl harbi, iki rejim taraftarla
rı arasında geçen bir sokak boğu1'ma
sı değil, bir milletin, en aziz §eyi olan 

varlıITT!!ı kurtarma u~nda bUtün bir 
cihana kal"§ı açmıı olduğu bir s-a-v-aş~t~ı. ___ _. 

Düşünmüyorlar ki bu mukaddes sa
vaşla sokaktaki politika boğazlaşması 
arasmda mukayese yapmıya kalkmak 
hır cür'et olur. 

Oumh1triyct b~m.ıtharrirhıüı g611ç 
oğlunun yazdıkl.arında geni.' bir mef
hum gizlidir. lspanyadtJJ:i harp, son 
devirler içer.,inde harplerin "L,,,':fılize 
cdilme.rini_., y~tıi o'l<iuğıt yerden 00.,ka 
yere sirayet etmeyişini de göstcrmek
ttxlir. 

Habeşistan harbi bir, bu iki! 
Avrupa.da harbin lokali:;(; edilip cd~ 

lemiycceği meselesi bir .::amattd1r nıe
rakıo. miUalea edilen bir mevzıtdu. Ya
ni "Herhangi bir mıntal:nda patlıyan 

bir kurşun gene bütün diiııyayı at~ 
verir nıi,, diye dil.Jiinmektcydiler, ue 
bunun tnıh..ııbulmanıasını temin ettiler. 
Bu hadiseye, "/nsankır akıllandı,, diye 
ba.'Jit bir hiiküm ı·ermeJ..-ten ziyade, 

makul 'Ve miidebbir dipkmıasi11in ue 
bu dipl.cmw..~yi idare eden yflk:sck di
nw.ğkırm bir eseri olnrak baT.. .. 1wık la
zımdır. 

Vaziyet b&ylcykctı, maddeten tecnt 
cdilmi~ bir harbhı, maneııi taraf gir1i
ğine olsun niçin 1uı7nlmıılıdtrY 

Yalnız ~u nokta var : Ge1en ajatı.<;

larda bugiinkii ispanya hiikumcfüıe 

kar§t harbcden1ere "milliyctperoerlcr,, 
adı veriliyor. Bu, hül:tmet aleyht.ar1a
rınırı gerçekten al:idcleritıi göstermek 

için uerilmi.J bir isim ol.sa dahi, b:za 
de ayni suretle tc7:rarla;rnıalı mıdır! 

Yoksa kendilerine ''asi" mi diyccc!iiz. 
Çiinkii birkaç Avrupa det:lctindcn lxı.!-

ka bütün diğer devletler~ ltfadridde 
bulunması lazım.gelen ispanya hükıt -

metini resmcıı tanım.akta devam edi~ 

yorlıır. Diğer taraf sa, bu hük-üm.etc ;..,. ~~~~k " a Harem iskelesine naklc
~llİinde \cenaze namazı Selimiye 

l'ticttck· I~rndıktan sonra Karaca· 
~~tir. 1 aıle ınakberesine defnedi· 

Tabii kanunlara uymak lazımdır ' flrtn etmiş va::iyettc değil midirt 
1 Hl. 

'\>• Cthullle. nay t )"h . ·ı·~·( 
~· '"t\ tnuh 0 c sa ı e ve ıyı ıgı 
~.~hdu terem . bayanlarımızdan ı 
~~lctitıd rnu lktısat vekaleti mii-
q 11"rıclerin'; ,~Y. Adnan Piri ile 
Ilı ~ esaır nkrnbasma be-

Yet f'deriz. 

Galatacıa (Z) imzasile aldığımız mektupta deniyor ki: 
'Ben bir zenginin karrsıyım. Kocamla tam 13 sene

dir cviiyiz. Fakat hastalığım dolayısile kocam üstüme bir 
kadın aldı. Bu vaziyet kar!!ısmda ne yapmalıyım .. , 

CEVABIMIZ: Medmi kanun bir adama iki karı al
mağı menettikten sonr:ı kocanız nasıl olup d1 iizerinize i
kinci bir karı o.Jdığına bir türlü akıl erdiremedik. Olsa ol
sa kocanız bu kadınla nikahsız olarak münasebette bulun
mal:t;dır. 

Si~in .h~stahğınızm mahiyetini de -~~e y~zmadığınız-ı 5 ..... __ ...... -·····-·-···--·---: 
dan vazıyetınız hakkında kafi bir şey soylıyebılmemiz im· : : 

kanımdır. Fakat kocanıza tabii kanunların emrettiği şekil.! ~ ' H A B E R ~ 
de zevcelik edcmiyccek vaziyette hasta iseniz, kocanıun E lstanbulun en çok satılan ha-i 

siıin maddi bütün ihtiyaçlarınızı tatmin ettikten sonrı:ı, 

manevi ihtiyaçlar i~in de başka bir kadınla alakadar olma· 

sına göz yummanız bizce makul bir hareket olur.,, 

i kiki akşam ga:tetesidir. ilanla .j 
i rmı HABER'e verenler kire .. i 

l derler. ~ 
• ........... : ..... : •.................. 7 ... ;;;;;;;;;..~ 
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• ._ ismine - Şerefine - Şöhret - Azamet ve GDzelllğlne LAyık Bir Muvaffaklyetle Gösterilen 
Şaheserler Şaheseri 

KORKUSUZ KAPTAN 
Mat:inel~rl!~~~tibaren i p E K ve M E L E K Sinemalannda 
Dikkat: Halkımızdan gördüğü daimi rağbete bir şükran karşılığı olmak üzere bundan böyle M E L E K ve i p E K sinema programlarını zenginleştirnte} 

gayesile seanslarını l!l dakika uuıtmağa karar vermiştir. Bugünden itibareıı seanslar Saat 2-4, 15-6.30 ve geceleri 9 dadır. 

Yıldırım mahkemeieı·de •• 
Parasına güvenen bir bizmetçl kadın Bu akşam TU.RK sinemasında 

Genç aşıkından bir En bOyük Fransız süperfilml 

iL DOMiN temiz dayak yiyince 
lı:;tanbul meşhut suçlar dördüncı. I 

asliye mahkemesinin önünde pejmür
de kıyafetli, traş olmaya olmaya saç: 
sakah birbirine karışmış iri yarı bir 
genç bekliyor. Eski papuçlarının üs· 
tilne döktüğü beyaz denemiyecek ka· 
dar rengi değişmiş bir pantalon, ÜS· 

tün de aynı renkte gene yırtık bir 
gömlek var. 

Kendisinden iki üç metre ötede kah
ve rengi mantolu, siyah baş örtüsün
den ancak yüzünün bir kısmı görüne
bilen yaşı elliden yukarı tahmin edi
lecek çok zayıf ve kısa boylu bir ka
dın çömelmiş düşünüyor; ara mra ka
çak namrlarla iri yan adama bakı

yor. 
Bu yaşlı kadın ve öteki genç adam. 

aşk perisinin ö~ :senedir birleştirdiği 
iki sevda zede! 
Kadını tanıyanlar kendisini• - hiz

metçilik yapmakla beraber - paralıca 

olduğnnu ve üç senedenberi Hayri He 
beraber yaşadığını ye ona baktığını 

söyliyor; şimdiye kadar 19 genç sev
gili değiştirdiğini ilbe ediyorlar. Ya
ni bu kadm freaklerin tabirile "Jigo
lo., meraklısı I 

Hayri, ıe.traftaa kendisine takılan· 
lara güJerek cevap eriyor: 

- Bana 11eredeıt &akaeak yahu? 
Baksanıza beni yedi bitirdi, ne üstte 
kaldı ne baştal 

- ::'en de sevecek kadın 'bulamadın 
mı? 

Anne1a yaşıada ayol t 
- Ah? •. Ne yaparsın gönül ba!.. 
- Seninkisl gönülden ziyade mide 

işi galiba· .. diyorlar; gülüyor. 
Zehra - kadınm ismi - sevgilisinde•ı 

şikıiy~tçi olmakla beraber gene de on
dan vazgeçıemiyor, delikanlı tevkif 
oluaduğundanberl boyuna yiyecek ta
şıyormuş .• 

- Demek Hayriyi ço'k seViyorsun? 
aiyorum,,, ha1de'neden şikiyet ediyor 
:sun? 

EvvelA. sıkılıyor, sonra cevap ver.
}'or: 

- Beuı .divclü, ben de ona zulmol-
-sun diye dün akşam kaskatı bir ek-
mek götürdüm. KıJllletimi :anlasın! 

.Malı.kemeye giriıace phitleria ifa
iesinden ve okuna• za1Ht nrakasln
dan Hayrinin suçu an!aşılıyor. ZehrP 
ile bir gece kavga etmişler, .kadm da 
bqtnt al&!ığt gibi Aksarayda IUDnet
çilik yaptığı bir eve bçmış; Hayri de 
bu ayrihğe. ciayanamıyarak '9e'f'gilisi
ni aramafa başlamış ve bulmuş. Başla 
m~ evin etrafında &lşmaia. -pence
relerden içeri bakmağa. Evden, kendi
.sine ne .aradığı sorulunca ŞÖ}'le ~y

lemiş: 

- Ya Zehrayı verirsiniz, yahut da 
hepinizin ciğerini cızbızla - cımbızla 

olacak - koparırım! 
Ev sahibi olan dancılar kendisinin 

küfür de ettiğini iddia ediyorlarsa da 
bu cihet ~ahit olmadığından Hayrinin 
sadece tehditten üç gün hapsine karar 
,·erilince suçla yerden bir temenna 
çaktı: 

1Fnnmnnnını no0< nır.aesa münasebetnoe ecvcK GA 
Oynıyanıar: D A N i E L L E D A R R i E u 
CHARLES VANEL - MAURiCE LESCAND 
DAN1ELLE DARRlEUX'nUn şimdiye kadar çevirdiği diğer bil tün filmlerı gölgede bırakacak hl r ph 

Bir film değil. .• Bütün şehir halkrnrn görmek fstiyeceğl bir harika 

lııveten : Fransızca E K L E R J U R N A L en son dUnya havadl•lerl 
- Allah ömürler versin! 

Drşan çıkarken ya'lı kadın elinin ··~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~===~==~-i~~~~~~~ 1lyasıle göz yaşlarını siliyor \ '\'e bir -
şeyler mmldanıyordu. 

N. Yok3uı cıadıkpa,ıı A Z A K Sinemasında çcr••"•P' 

Bu iş can sağlığı ile Dstanbul taıralfuınde IDk defa gösterBlecek 
ballolunamayınca lhakDkt ve itam 
Beyoğlu meşhut suçlar mahkeme- Be r 1 in o 1 im pi yat 1ar1 2.000 metre Vt\ 1/ 2 saat 

sinde reisin karşısına üç kadın otuı devam eden muazzam filJll 

muş, üçü de hem maznun, hem de d'!- .AJnca: Mqhar artist G ı••ı N A H 1 M bu büyük prozraııJ1 

vacı. Gece geç vakit birbirleriııi dÖ'\""· FREDERtC MARCH tarafından '-' kaçırmayınız. 

müş 1\"e tahkir etmişler. ~!!!!~~!!!!~~~~~~~~!!!!~!'!~!!~~~!!~~~~~~~~~~!!!!!!!!~~ 
En başta oturan yirmi beş yaşında reisin küraü8ne gelerek 4ayanıyor .. l 

olduğunu söyliyor, kara kaılı kara Vaka ikeııdi odasında gepaif. 
gö.ılii güzelce bir .kadın! - Anlat bakalım vak.a,Yıl Odadı. Seksen üç sene 

Kaçakçılara relsll~ 
HaJdmiD sualJerine te.busümle ce- .kimler vardı? r .... ~ı 

np veriyor. Bir aralık anne.sinin is- _Ali Yardı, işte 0 kadarl 
mini aa11tmaııuı .-ı1 _ Ali kim? 

d k d 
Geçenler e Fran.sanın A..'J 

Yanında, 15-16 ya~Jıı rında gösteren _ Biz.i~i 
l e en a 1 n rinde kaçakçılardan Lebnln hafif ıtakif bir kız oturuyor, 22 yaşın

da olduğunu söylediği zaman herkes 

hayret etti. Ü~üncü suçlu da- onÜn 
anne~i; 40 yaşlarında m·urdu çökmü~. 
Fakat kaşlarını yolmağı ihmal etme
miş bir kadın. 

.Ana kız kar:a gözlö kadından, -0 da 
.ana kızdan davacı, her üçü de Kasım 
paşada ayru evde kiracı. 

Reis, kara gödü kadma sordu: 
- Sana ne dedi bunlar? 
Genç kadın, ~rmutat tebessüm!~, 

ne kadar küfür var~a ~aydı. Hakimin 
bu kadar küfürü sa}-ınasına füT.um 
olmadığt ihtarına da şöyle cevap nr
di: 

-Ne yapalım namus meselesi! 
Ana kızda işin aksini iddia ediyor· 

lar. Mankemenin •Barışmak,, teklifi. 
ni hlrinci damcı başım sallayaraı, 

reddediyor: 
- Hayır, bu namus meselesi hana 

yalnız ... dese barışırdım ama; yedi bu
çukluk, on iki buçukluk ... dedi, olmaz! 

Dinlenen şahitlerden biri, evveli 
ana kızın hikum ve küfrettiklerini 
söyJ~i 

Hakimiıı: 
- Peki seıı niye ay:ırmadrn? sualine 

de: 
- Onlar. deai. Kadı1a miJleti, ıister· 

]erse birbirlcdni eldürsünler ban~ 
ne! 
Dığer şatıit bir kadın .. Urkek ürkek 

- Ka'f'fa etmiş bunlar? · · · •· arandJğı zaman, onun Sofi 'Ilı 
- Bilme111, işte ba kadar! Amık evinde oturduğwlu haber v 
Dinlenen di_ğer p.hit, çllkulata ~n- ~bnuı bu kadının iivey oğl 

Sofi 83 .sene tütünler.in hu.du 
gindeki bir kadın da bir tilrli yaaın· nlma.sJ ilze.rlııde büyük bir 
dan ayrılmayan bembeyaz çocuğile yapmak ~in çalışmış, ve heIJJel 
Uadesini nrdik \eB so11ra Takayı ıöroı ömrünce kaçakçılara reislik Y' 
fakat şa.h.it yaulmayan Ali de eria- 90 yııştna girnıi§ .olan b u lt el 
deıı getirtilerek dinJeııdi. O da diğer h afta evvel Fransanın Aveall 
şahitler gibi her iki tarafın da birbir~ mahkemesi huzuruna bir ka 
lerni dövdüğünü, fakat ilk iaarruz rak çıkarılmıştır. Yapılan ın 

neticesinde ihtiyar kadın, y 
edenin ana kız olduğunu söyleyinci! dımiyle, ancak :Uç g'ün hapee 
hakim kararı okudu: frank da 'Para ceza.sına 

- Her ıüçünüri.B tle hakaretten 6 Ta.1ikikat esna'Sında evinde yt 
şar gün hap&inize ve ikişer Ura ağır :raştmnada 1 kilo 800 gram 
para cer..ası vermenize karar verdiaı. 900 adet de s igara bulunmu~ 
Yatnı.ı !hakaretler karşılıklt oldufan· Sorgu hakimi karşısında ib 
an._ Eğn bir hafta zarfında barıp.· dm kat'iyyen cürmünü inkar e 

ka.ça.k~n mesleği olduğuııU 
cak olur~1uz bu kanır sukut eder. m'lştir. Kocam da bir kaçak; 

!Kara gözlü kadın heyecanla ka:ki- den küreğe ınahkUm edilm.iO. 1' 
me sordu: hanede ôlmülliir. O zaman 

- Hapis yatmayacak mıyım? .!a;çali.{'tkırın reisi offlw. ve toryu:.u ı?_e bu kadın 1870 de tekrar .e 

- Hayır, yalnız ı>ara cezası vere / yeni kocasından ü~ ôğlıı o 
beraber b " '--~ ceksin. unların üçil de umumı ..ıuı.ıy--

- Oyle ise barışmam, parayı :nasıl _· . ..;; .. .;.~-------------_-_.,.,_. __ ı_er_d_ir._. ________ _ 

olsa. bulurum! Jstanbuı Sinci icra memur1uğund.a n: No. lı dükkan ve ev önünde 2? 
Her üç maznun dışarı: ~Uktaıı BCnı-

ra söyleniyorlardı: · -

- Canımız saf olsun? 
Fakat biraz sonra da,, bu işin can 

.sağhğile temizlenecek gibi olmad.ıiı
nı görünce barı§mak yolunu tuttular. 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 

karar verilen ev ve meyhane e§yası 

24-11-936 tarihine tesadüf eden salı 

günü 14 den 15 ~ kadar Galat.ada Mü 
eyyit.zade mahallesi Çerce So. ğı 43 

tırma .sure.tile paraya .çew· 
talip olanların mezkilr gün ~ 
mahallinde 36-1472 No: ln d n 
hazır bulunacak memnruna ıtl 
etmeleri ilan olunur. 

Mi ki Afrikada haydutlar peşinde 

"TOPAl l>E8A BEN PJ:N 
kUR17ULMA)'( tÇtl"l SA
NA 8V OVUNU O'{

N A Dl··· 

• 
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Va-NO nun 
sergüzeşti 

Tontoın amca 
Arslan için 

kurduğu kapa .. 
na ll<endDsn 
dQşüyor Yazan : Ni"azı Anmet 

~ ........ ----~~~~~--~~~-
t 40 sene evvel bugifn 

AVlUIS'tY ırya cır<dl usu IFıraınso~Darr 
üzeırnne yüırıüdü 

Bonapart. askerini batakllklar içine 
soktu ve bu suretle muzafferiyeti 

kazandı 

latanbalan gürültülü ve gürti.ltü.

1 lllae rağmen kendilerini tatmin etuıi. 
7en hayatından upklafmak, Kara
deniz kenarında bir köyde bir kulübe 
kurarak Anadolulu olmak iatiyen ba-
1an MezlTet Çtlrtlbala, koc:uı Bay 
\'lJ& Ntrettlnle bayan Mellyetln aa-

lltaile ve daka bir~ d•tu tlkklnun 
ll1Jma aoluk ve rttnetll bir ıttnilnde 
benlzyollannın Ankara vapuruna ra
kiben ar&ı mentlarma dofru yola 
~tılar. Bu ktlçtlk deniz yoleulufu. 
111111 taf.tlltını uzun J.&11D1yacatıs, 
7alnıı Bayan Meziyetin yolda tl~ stl•
de iki kilo ilç Jh yetmlı bet gram 
ka7bettltfal, Ye Sinoba çıktıklan za. 
-.n kafile UUDllll bet n benlılerlnln 

lbnon samından farksıı oldutunu 
kaydedecettz. Slnopta bir otoblee 
bindiler, u rtttiler, iz aittiler, dere 
tepe db gittiler, dallardan, tepeler. 
du, bayırlardan, ~yırlardaa ı~ 
tikten sonra mUstemlekelerfnl kura. 
tak.lan köyün civarında bulunan (X) 
kasabasına eriştiler. 

Hepsinin gözünde sıcak bir torba 
l'e yumuşak bir yatak ttitUyordu ama 
bu istirahat ihtiyaçlannı bir türlU 
birlbirlne itiraf edemiyorlardı. VAia: 

- Bu ka8&bayı bilirim, diyordu, 
Bir kere Nazım Hikmetle gelmittik, 
Oteli, moteli yoktur ama .c;yle başı. 
llıt:ı sokacak ot minderli bir han bu. 
hıru belki •• Sen ot minderde yatma. 
ilin keyfini bilmezsin Meziyet, emin 
ot kq tüyü yataktan daha iyidir. Mum 
kokusu senin biraz başına vurur ama 
~tacağrmız oda da yakmayız. Zaten 
hıarada geçirilecek bir iki gecemiz var, 
°'dan sonra klTde muvülat bir tı• 
~lar ve l>fzfm evin inşasına hemen 
"larız. On beş yirmi günde evi ta. 
llra .. ıayıp içine elektrik dinamosunu 
el. -' .. ı~m pi, ftL 
lah lstanbulu aramak aklına bile gel· 
mez. 

Bayan Meziyet: 
- Zaten aramıyorum ki ... 
Diye cevap veriyordu ama, böyle 

cevap vermek llznn geldiiinl hı.etti. 
riyor gibi idi. 

Otobüs şoföril: 

- lşte (X) kasabaaı görünüyor, 
ded;., 

Baktılar, bir vadide ışıklar vardı, 
heın de bolca, oldukça da kuvvetli. 
){um ışıjına pek beueıniyor. Vali: 

- Ramazan, dedi, minarelerde kan. 
~l Yalunıı olacaklar, 

Kasabaya indikleri r.aman ıfl]lların 
ht kaadillerinden deiil, sokaklar! 
•1cbnlatan kuneUi elektrik fenerle. 
l'id·nden &'eldiğini anladılar. Umit etme 

ikleri bu medeniyet eserini bulmM
lan hem memnun, hem de tahminleri. 
ilin aksi çıktıfını görmekten biraz 
~\!ftfi surette münkesir oldular. On. 
•r hu kasabayı .taha iptidai farzedi. 
~Otlardı. Ahalisine elektriğin ne ol
) 

11hnu anlatacaklar, portatif dinamo 
•rını kurarak elektrik bttbal edt>. 

'eklerdi. Halbuki kasabaya elektrik 
:~lardan evvel gelmişti. Maamafih. 

0 Yde olamazdı ya! 

Vaıa şoföre: 
- Hana çek üstadım! 

'a Dedi. Otomobil kasabanın asfalt 
d ddesinde bira:& ilerledikten sonra 
U~rda. indiler. (Han). 1938 mode1i 
hi ro•odern bir mbnarf Ilı yapılmış 
IQ r 0 teldl. Cephesinde Neonla yuıl. 
ı.: kırıaızııı ıaa"rilt (X oteli) :ruısı 
~ 0 ball• misafirleri bira:& fqlrttı. 
'l"ol~da kenclilerinl kar111a1an Groom 
Uıı tozlaamı" kulpa kopmq va
~ ere ll1le ekfi bir bakıtla baktıkta:-ı 

nra Par--Lı t"erı -- anaın onı ne onları i-
lı\ya ~şıma:n batladı. Meter dotel Va. 

bar -Sayın bayım, dedi, lstanbuldan 
tad•Ya hareket ettiiinizi geçen ~ıı 

Yoda a • ltdlıa Jans haberleri arasında dia 
anı. · Bu~ada size layık konforu ı,._ 

~98aİ1ece&imizdea pek korku.) o. 
8ofaj t~limlı vakıa yenidir, sıcak sıı 
kba hl santral, telefon falan var la· 

r ttr1u aeansar getirip koy~ml'-

dık, holden birinci kata lfttfen yürüye.. 
rek çıkacaksınız. 

Anadohaya çift çabuk a .. ·asında ha.. 
yat sürüp köylüye medeniyet mefhum 
Jarı aşılamıya ıelmiş olan lltanballu 
aeyyah, acınacak bir laalde: 

- Çok iyi, ~ iyi! '11• enap Ter. 
dL Mapllah, buu1 lataaMI ... •a. 
ha mtlt.erakki. Ukla elektrlil falan 
nereden temi• ettlall? 

- Etrafta aa kanetU ltol lkJ 81nt 
enel tlç din kllo•etn l~rlde ... ern 
bir kenetı fahrikuı kunl•L Pabri. 
ka kendi içla latihal ıUlll elektrik. 
ten ucuzca babaya da nrlyor. rab. 
rlbnıa mut.eıau-lan, •Oeadl91~. 
rt Avrapada b11lu••11f, ınç. faal, 
konfor mırakbaı kf ... ı.r. Bbl• ka 
sabayı iki •••d• mrdller, ~.ıler, 
eanlandırdılar. Bamm dal.t olarak 
hfzfm otelde kalır, ••ra latanbalclan. 
Ankaradan alabaplan sellr liderler. 
Akpmları lttıt• çıkıaa •loaamuzd1 
toplanıp çay içerler, briç oynarlar, 
Dans ederler. Hem ne iyi tesadüf, bu 
akşam Balkevinin balosu nr, teşrif 
ederseniz sizi kendileriyle tanqbrt
rıra. 

Vala Nur ettin ezile büzüw: 
- Vallahi, iyi olur ama, cliyı ce. 

vap verdi. Ben lstanbulda iken köy• 
geliyorum di:f(?, simokinleri de müza. 
yedeyı çıkarmıştım da. 

- Ha, eveU Vakıa •iz latanbullu 
olduiunu için pek bakmayız ama, is. 
terseniz size bizim gardirop.tan bir si. 
mokin uydurahm. Daha lıiç giyilme. 
mişleri var. 

- Garson aimoldni mi? 
- Bizim tef praonunl Esasen bo. 

yu bosu da sizinkinin hemen hemec 
aynidir, emin olun. 

Avu. turya ordusu başkumandaı.. \ 
hiınaAlveıızi getirilmişti. Ilu kuman. 
dan, kendisinden en•elkinden dah .. 
cüur, daha seri kumanda ,·erir \ "C da. 

ha inatçı bir adamdı. 
lşte bu kumandanla, lloBapart k.ar 

şılaşaeak ve onu mailUP edecekti. 
Alvenzinin 50 bin kişilik, Hona 

partın 38 bin kişilik kuneti ,·ardı. 
Avusturya ordusunun planı şu id ı 
Ordu üç koldan Donapartı sara 

cak ve mahvedecekti. Bonapartı., 

kuvvetleri de üç kısma ayrılmış bulu 
nuyordu. 

ilk hiituma, Bonabar~ g~ti ve A 
nısturya başkumandanır.ı Kaldi)el'rı 
yaylasında sıkıştırdı. Müstahkem me~ 
kiden çıkarmak için ne lazımsa yapı 
yordu. Fakat Fransız ordu.sonun bu 
tiln enekleri boşa gitti. 

Günlerce süren harp bir aetlce ver 
medi. Bonapart, büyük bir muvaffa. 
kıyetsizlikle muhasarayı bırakarak çe
kilmefe başladı. Bu ~ekihn•, Fransı7 
ordusunun almıya karar verdiği Man 

to kalesi ile bUtün Lombardya'yı e-
linden çıkarması demekti. Askerhı 

manevi kuvveti bozulmuştu . Kaman 
danlar: 

- Bundan sonra galip gelmeğe im 
kan yoktur, diyorlardı. 

Bu balı hissecleıı Bonapart, aske 
rin yolunu değiştirerek Adij nehrini 
geçti. Alpone bataklıkları içine girdl. 

Bqkumaadan buadaıı sonra ku. 
maa~aala..rını yaıuaa çağırdı ve şan. 

ları siyledi: 

A\ustur)a ırnıuandanının bu hazn 
lığı n• hareketi de hiç bir netice \'erme. 
di. 1''akat müna ip bir fırsat bekle. 
ınek!.en l"?.ı.geçm~di. 

lJd ordu bir müddet sonra 

karşılaştılar ,.e Manto kalesi önunde 

~bahtan akşama kadar kanlı b"r 

çarpı ma başladı. Bonapart, burada 

da muvafiakıyetinj gösterdi, Manto 

kalesini de aldı . l<'ransı2 kumand ru 

muzaffcl"i) ctten sonra da ŞÖ)le diyor. 

du: 

- Ilirçok mu,·alfakıyetlerimi as. 
k.erlerhnio ayakları ile kazıınıyordum. 

.Btln• da öyle kazandım. Sürat, daima 
sürat .. Siz bana sürati temin ediniz.. 

Hen .ı~ size muzafferiyet .. 

117 seneUDk bir 
sevgiden 

Va - Nft i~inden: "Bir zamanlar 
tr&D8&t1-ükJerde ka.iaarot olmayı 
göze almıştım ama, Sinop kasabaların 
da otel garsonu olacağım aklıma gel. 
memişti.,, dedi. Metr dotele teşekkür 

- Burad:ı Avusturya ordusu ile 
ka.ı·ıılapcaj:g.. Düp>anınıwn ku"~ı; .. _._ __ 
bizden çok fazladlr. Fakat a'örtıyor. 
sunaz ki, burada çok ku'fVetin hiç bir 
suretle IBtinlüiü olamaz. Kimin a . 
keri daha ~ttr ve kendinden emin~'i 
onun ordusu kazanacak. Bu mulaarelw 
bir tek in~nıll bir tek düşmanına ga. 
lip gelmesi i1e kazanılacaktır. Tutun. 
doğumuz yer Avusturyahlann iste· 

dil\leri gibi hücumlarına manidir. 

ederek ayrıhp odasına çıktı. 
&yan Meziyet bu arada soyunmuş. 

dökUnmuş, banyosunu a!mış, istir<t. 
hat ediyordu. VAIAyı g8rtlnce: 

- K8y hayatı zannettiğimiz ka. 
dar gtlç değilmiş, dedi, kolay ahpca. 
ğız galiba? 

- Herhalde ... 
Akşam yemeğfnJ otelin salonund:ı 

yediler. lstakor.. av eti, sebze falan 
fllAn .. Vail bir aralık garson11n: 

- Yerli prap 1111 lfecekslnld Ar
zu ederseniz Medoe yahut Tokay Te. 

reyim! Sualiae nrecek eevap bula. 
madı. 

Yeaek eaauında çalaa Çigan or
kestrası, yerini cazbanda hlrak.tıfl va. 
kit balo davetlileri gelaıeie hqlanuş.. 
lardı. Bir iki tam§ID&dan sonra latan 
bollu misafirlerle yerliler arasınd~ 
samimiyet kendini gösterdi. Bayan 
Meziyet, kereste fabrikasındaD bk 
mühendisin genç karIS1na: 

- Gideceğimiz köyde, diyordu, el ~k 
triksiz kalmamak için portatif bir dl. 

nemo getirdik. Köy evleri şeklinde=====::;::::~::::=;=::;========= 
bir evimiz olacak, koTUn, keçi, inek, keaia toplanclıiı bir kahve vardır, &c-
okOz yetiştireceğiz. Bir sebze bahçesi mtz bir yer, radrosu da var, köy hal. 
kuracağız, sütümüzü, : - '"ımızı, yiy •• kını , rada tanıyabiJir::iniı.. 
ceğimizl kendimiz istihsal edeceğiz. Cazbant bir rumba çalarken Ba 

Mtlhendisln karısı cevr ~ veriyord ı. yan Meziyeti 7e arkadaşını dansa da 

Avusturya ordusu yıldırım süra
tile bataklıklara saldırdı. En namlı 
kumandanlar tam üç gün çah!5tılar 

fakat Fransız ordusunu bataklıklar. 
dan çıkarmak de&il, kımı1datmak bite 
mümkün olmadı. 

Boaapart, rur asker g:lıl ileri ablı. 
)·or, ~linde bir '.l.'l) rakla ha. kırıyordu 

- Askerlerim Lodi muzafferiyeti. 
ni kazanan siz delil misiaiz? lşte, on 
dan daha şanlı bir muzafferiyet kaza 
nacaksınız. Harp ... 

Bo:ıapart bu harbi, dü~manlarını 
bile gözleriai kamaştıran bir muvafh 
kıyetle kazandı. 

... . . 
1794; yılı 20 ikinciteşrin günü, 14•-. 

sene eve) bvg\in, Alnn7j topladığı 7> 
bin kişilik bir ordu ile Bonaparh 
mağlUi> değil mahvetmeğe karar ven• 
rek hareket etti. 

lı'ransız başkumandanı, barplerdr 
"tı hiiyük .ınuvaffalnyeti sürat sayesin 
de kazanıyordu 

- Bu kadar zahmete l8z11m yo'< vet ettiler. Bundan sonr:ı. başka b·: ============================= 
• 1, gf deceflnfz kByde zaten elektrik dansa ve ilh .. Büfe zengindi, :;okteyl. Kapıcıya ulgraf çeksen de ŞU bizim 
var. Bizim fabr!kadan geliyor, sonra ler ust.alrkh yapılmı§tı, viski halis müza3 edeye konulan eşyaların yeriıw 
veonf yapılmış, gilbik, konforla ne ~- (Black el Whlte) di ve İstanbullular ufak tef ek bir şeyler tedarik etse, l~. 
zel evler nr. Kiraları da ucuz .. Yi- yataklarına çekilcllkleri vakit saat tanbulda birkaç gün içinde kendimi.,: 
yecek, içeceğe gelince köyiln halinde be~ g&teriyorda. toplar, evi yeniden düzeltir. rahat e. 
he~tni bulursunuz. Y.oyun, ·nek ko. Ertesi gtlnU onlan çaya çatırdılar deriz. 
kasa çekme~nlz bile .• ( ... ) man. Akpıaları briç partisi yapıyorlar. VAii NQrettinin hayalinde Boğaza 
dırası mükemmel, taze, pastörfu sat dı. bakan kitap odasında ayağında te:-. 
satıyor. Otelde otaruyorlar, geceleri saba. likleri, sırtında rop döşambrı, elind·• 

Bayan Meziyet, ideal köyde, medc. laa karşı yatıyorlar, gündüz gef kal. kağıdı k.alf'mi canlandı, ournuna ŞÖ)" 
niyetin ve toptan istihsalin burnunu kıyor1ar, çalışamıyorlar ve 1nUthı~ le tanıdık bir koku. (Haber) in kılğ• t 
!5okmadıfı bir şeyler aramaktan vaz. 11\Uraf ediyorlardı. mürekkep ve çinko kokusu geldi. 
geçmi~·ordu. Bir sabah Bayan Meziyet: hıtanbuJa döndükleri zaman tam. 

- -:'""~<::n r .. Jıı\t etmrk istiyoru • - Vala, dedi, biraz dfnleqeek na . dıkları: 
diyordu, kocam da, ben de lstanbulun aıl olur? - Biz size Anadolu köylerini• sı. 
gUrftltflsUnden o kadar usandık ki, - Mükemmel olur karıeığım, ama kıntısına tahammül edemezsiniz, dt. 
sonra Anadoluyu, l<öylUyü tanımak ia. ııasıl? medik mi? diye bu medeniyet dü~ 

- lstanbulda bizim apartmanıl'I manlarını karşıladılar. 

- Hat B11 kolay .. Akp.JDJan her. Boğaza bakan balkonu ne aaldndir., Muvahhit Nectht 

Epstein onu görünce hulyalara dal· 
dı; büyük arfüıtler sokaklarda önüne 

geçerek model durması için yalvardı· 

tar. Nereye gitse halk ~mı çevirerek 
ona bakar ve arkasından kOflll'. 

Dilnyanm en sevimli kızı o1an Mis 

Etel Littman isteseydi milyonerler a
rasından kendisine en zengin bir koca· 

yı seçebilirdi. Halbuki o kendisine mek 
tep sıralarında yanıbaıtmda oturan ço

cuğu seçti. On yedi senelik bir sevgi
den sonra gelecek ay Nevyorırta evle

neceklerdir. Kocası Çamp K1ark Roz 
Nevyorkta ticaret yapıpaktadır. Mia 
Littman ise Londrada an.n.eaiyle otur
maktadır. Dünyada aşka sadık kalan
lar, eksilmemiş demek? 

HABER 
AK$AM P09TA91 

IOARE EVi 

tstanbut Ankara Caddesi 
Poata kutusu ı laitanbol 21C 

Telgr~ı aaresı . ısıanoul HASER 
Yazı ışıerı teıoıonu UR72 
idare ve l tc!ın .. 24370 

ABONE SAR TLARI 

Senelik 
e avııı. 

.> •vhk 
t ayıok 

Tur! •11r 
'400 Kr 
730 •• 
400 .. 
1~0 u 

Er,,dı 
2700 K•. 
'4:00 •• 
800 .. =-oo •• 

Sulııbı ve Ne~,,yal Mütlürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıl• ver (YAKIT) •allıa.,, 

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

HABER•ln 
OUzelllk Dol<toru 
Kuponu: 



6 HABER -·'Akşam postası 

ispanya isyanına Italya ve 
Almanya karışacak mı ? 

(flaş tarafı l incide) 

Madrld cephesinde, asilerin iki gün
denberi yaptıkları mütemadi taarruz
lara rağmen, nürnune hapishanesi ve 
Montama kışlası henüz düşmemiş, fa
kat bu iki binada ateş zuhur etmiştir. 

Fransa hududu kapahldı 
Bayonne, 20 (A. A.) - Hendaye'den 

bildirildiğine göre, henüz malum olmı
yan fakat herhalde askeri harekatla 
alakadar bulunan bazı sebeplerden do
layı, asi otoriteler, İspanyol hududunu 
15 gün için kapatmaya karar vermiş
lerdir. 

Madr:tta halk aç 
Sevil, 20 - İhtilalci kumandanlar

dan general Lano Sevil radyosunda 
şunları söylemiştir: 

"- Madritte vaziyet ümitsizdir. Bir 
çok aileler meskensiz ve ekmeksiz kal
mışlardır. Bombardımanlarımız amar. 
vermeksizin devam ediyor. Madrid se
kiz gündenberi iaşe sıkıntısı çekiyor. 
Kadınlar, çocuklar açlıktan ölüyorlar. 
Muvaffakıyetten eminiz!,, 

Siyasi vaziyet karışıyor 

Londra 20 (Hususi) - Almanya ve 
"\ 

İtalya tarafından resmen t3mnmasrn-
dan sonra General Franko, hükumet 
kuvvetlerine hariçten yardım gelmesine 
kat'iyyen mani olmağa karar vermiştir. 

İngiltere hüku~eti beynelmilel ni
zamları korumak ve İngiliz menafiini 
gözetmekde devam edecektir. Barselon 
önünde bulunan İngiliz muhribine ila
veten bir İngiliz muhribi daha gelmiş
tir. Fransız gemileri de orada bulun
maktadır. 

General Frankonun yeni kararı şöyk 
bir beynelmilel vaziyet ortaya koyu 
yor: Mesela Franl:onun gemilerinden 
biri, bir Sovyet gemisinin geçişine mu
halefet edecek olursa, bu hareket Sov· 
yet Rusya tarafından korsanlık telakki 
edilecektir. Diğer taraftan Frankoyu 
tanıyan Almanya ve İtalya ise mcşn; 

bk hü!tOmetin hareketi sayacaktır. 
Şimdiki halde asilerin ellerirc!ek: 

efr:ıt ve zabitan tamamen talim görmüş 
ise de, Valansiya, Kartacana, Malag; 
da dahil olmak üzere en mühim İspan· 
rot lımanlan hükumet elindedir. 

Madritin yeniden bobardıoanı esna· 
sın1a bombalar, harbiye nezareti, ban
ka ve saray meydanlarına düşmüştür. 

Bir habere göre yolcu dolu iki tramvay 
berhava olmuştur. 

Zeh"rll gaz de kultanl'ıyor mu? 

İngiliz müfrit sağ cenah gazetele
rinden Daily Mail'in hususi muhabiri 
yazıyor: 

"İspanyada Madrid ~ehrini müdafaa 
için hükumet kuvvetlerinin zehirli 
gaz kullandıkları hükumet mahafili 
tarafından tekzip edilmekte ise de, 
zehirli gaz bombalarından müteessir ol 
muş birçok er1,eklerin hastanelerd1:. 
yuttığmı kat'iyetıe söyliyebilirim. Na
val Karnero civarındaki hastanede bir 
zabit dedi ki: 

''Hükumet tayyareleri üzerimize 
bomba attılar. Bombaların birkaçı pat 
lamadı. Fakat toprağa çarpınca fısıl
tılı bir ses çıkardı. Bunların yalnız 
korkutmak için kullanılan boş bomba
lar olduğunu zannediyorduk. Fakat 
birkaç dakika sonra boğazıma bir tı
kanıklık gelmeye başladı-. Ve önümü 
göremedim. Etrafımdaki adamlar da 
ayni şekilde müteessir olmuştular.,, 

Tayyareden ahlan tabut 
Daily llcrald gazetesinde oktmmuş

tur: 
"Madrid üzerinde alçaktan uçan bir 

asi ta.yyaresinden paraşUtle bir tabut 
atılmıştır. 

Bu tabutta, hükumet taraftarı olup 
asiler tarafından esir edilerek feci su
rette öldürülen 27 yaşındaki tayyareci 
Jozc Antonyo Galraganın bakıycleri 
bulunmaktaydı. 

Asayiş komiseri; B. U. P. ajansının 
muhnbirine cesetli göstererek: ''İşte a
silerin bu harbi nasıl vahşetle yaptık
larım nnlatmıya bir delil...., demiştir. 

Komiser, birçok ecnebi gazete mu • 
ha.birlerini de morga götlirerek asile
rin merhametsizliğinin aon eserini gös 
tıerm f ft'P." 
Umanlar ablo:ta mı edilecek 

Londra 19 (A.A.) - Royter ajan-

sından: İngiliz men balarından alınan 
resmi haberlerde Barselondaki Almatı 
ve ltalyan konsoloslarının mezkur 
~ehri terketmiş oldukları ve Alman ve 
İtalyan tebaasının da mümkün olduk
ları süratle şehri tahliye etmekte bu
lundukları bildirilmektedir. 

Bugün resmen beyan olunduğuna 

göre general 1''rankonun beyanatı 

üzerine hadis olmuş olan vaziyec, 
Bahriye nezaretinde müzakere edil
mi~tir. Bunu İngiliz ticaret donanma
.sına ihtaratta bulunması imkanınr:ı 

d:ı tetkik edilmiş olduğu suretinde 
tehr etmek mümkündür. 

VJr.drada deniz mahafili general 
Frankonun lspanyanm Akdenizdeki 
limanlarını müessir bir surette ablo
ka edebilt'ceğinden şüphe etmektedir. 
Bu mnhafil asilerin bu işi başarabil
mek için ev-nla l.spanyanın cenubu 
şarki limanlarında hakim olmaları lk
ti7.a edeceği mütalea!'ındadırlar. Mad
rit hükumetinin elinde bulunan bu 
limanlardan birisine karşı yapılaca!< 
olan taarruz, ihtimal hükumet donaıı
ma.cu ile astlerin ellerinde bulunan ge· 
miler arasında bir deniz muharebe.qi 
vukuunu intaç edecektir. 

Londradaki İspanyol mahafili, soıı 
zamanlarda Cebelüttarıkta büyük bir 
faaliyet göstermiş o:an a.qiJerin elin
deki büyük kruvazörün Alman zabit 

. Jeri tarafından idare edilmekte vel 
içinde Alman malzt'me ve mühimmatı 
bulunmakta olduğunu ileri sürmekt.•
dirler. 
Öğı enildiğine göre, İspanyol hükfı· 

metinin elindeki donanma hem.en he· 
men tamamile Kartejenada toplan
mıştır. 

Ac;ilerin ellerindeki cüzlitamlar 
hakkında maliimat yoktur. Fakat Re
puhlica ismindeki hafif kruvazör il•• 
Cadiz kruvazörü, Canarias adındaki 

bUyUJc knıYazör l'e Almirante İ!'!min
deki hafif krm·azör. Diğer bir takını 
ufak gemiler de lspanyanın cenubun
da bulunmakta olduğu ma!Umdur. 

İngiliz harp gemılerinden birini! 
Barselonun bombardıman edilme~ı 

takdirinde bütün lngiliz tebaasını al
ması için emir verilmiştir. 

Bir gemi batırıldı 
Marsilyadan Barselonaya yiyece'i 

götürmekte olan Manuel isimli bir ls
panyol rnpuru asiler tarafından tor
pillenerek batırılmıştır. 

Sofyadakl lkl tspanya 
sefareti arasmda 

Sofya (Hususi) - ispanya harbı 

Sof yadaki ispanya sefareti üzerine de 
te.o;;irini gösterdi. Ye Sofyada hususi 
bir vaziyet ihdas etti. Sefir ihtilalci
ler tarafına geçti; baş katip ise Mad
rit hükumetine sadık kaldı ve kendi
sini maslahatgüzar ilan etti. 

Bu suretle Sofyada ~ki ispanya St' 

fa retı doğdu. Biri!'i e."'lki sefirin idare 
ettiği ve general Frankoyu tanıya'l 

ihtilalciler ~efareti, diğeri de baş ka
tibin idare ettiği ve l\fadrit hiikiime· 
tini tanıyan hükumet .sefareti.. 

Bu sefaretlerin ikisi de şimdi halka 
ayrı ayrı pa~aport ve vize vermekte, 
harç toplamakta ve binalarrna ayrı 

ayrı bayraklar asmakta .. 

Ru acaip vaziyet Bulgar Hariciye
sini ve Bulgar polisini de müşkül 
mev~ie sokmaktadır. Çünkü bu defa
retlc::T den her ikisi de lspanyayı temqil 
edenin kendisi olduğunu iddia edio 
Bulgar hükumetine kafa tutmaktadır
lar. 

Bir deniz muharebesi be,ıadı 
Sofya, (Saat 13 telefonla) - Liz • 

bondan son dakik-\da buraya bildiril
diğine göre, San Sebastien önlerinde 
hükumet~ sadık filo ile asi filo arasın
da müthiş bir deniz harbi başlamıştır. 

AdemlmUdahale kom'teslnden 
çeklıecekler mi ? 

Paris, 20 (Hususi) - Almanya ile 
!talya general Franko hükumetini 
resmen tanıdıktan sonra Londradaki 
ademi müdahale komitesinden çekilme 
ye karar vermişlerdir. 

Antakya ve Iskenderun 
Hükumetimizin İskenderun sanca

ğı hakkında Fran."'la hükumetinin ve:-
diğı cembı notaya karşılık Fransız 

Hari~iyesine tevdi ettiği notanın ma 
hiyeti hakkında bazı şayialar sızmış
tır. Notamrıı, Antakye, İskenderun ve 
havalisi hakkında bütün rnuhaberatı, 
vesikaları havi olmak üzere ikinci bi !" 
beyaz kitap da tabedilmiştir. Beyaz 
kitap bugün Kamutay azalarına ec
nebi mahafile ,.e a!akadarlara tevri 
edilecektir. 

İkinci heyaz kitabımız dal·anın n~ 
kunetli bir hakka l'e hakikata istinat 
etti~lni bütün delillerile isbat etme'c
tcdir. 

Bafbakan Kamutayda izahat 
verece~ 

Tahmin olunduğuna göre 'pazartesi 
günü, olmazsa çarşamba günü kamu. 
tayda ikinci notamız hakkında izahat 
verilecektir. Bu izahatın başbakan !s
met İnönü tarafından verileceği umul
maktadır. Notanın ne gibi esaslara 
istinat ettiği tafsilatiyle ancak o gün
den sonra anlaşılabilecektir. 

Mitinge mUsaade 
verll•cek mi ? 

Milli Türk Talebe Birliğinin Antak
ya ve İskenderun meselesi için bir mi
ting yapmak üzere vilayete müracaat 
ettiğini dün yazmıştık. 
Yarın saat ikide yapmak istedikleri 

bu mitinge müsaade verilip verilmiye
ceği henüz belli değildir. Müsaade ve
rilmiyeceği söylenmektedir. 

Sancakta 
Her zaman vat.ana hiyanette ön 

safta gelen ) üzellilikler bu defa da 
hiyanet ve habaset yarışında bu mev
kilerini bozmamak için Iskenderun \'t! 

Antakyede intihap i~ini fırsat bilmi:\i
lerdir. Hainlerden ve meşhur yurd ka
çaklarından Beylan nahiye müdürü 
Mehmet Ali intihap esnasın ela her rev 
kullanana yarım Suriye lirası verile 
ceğini vaadetmiştir. Fakat buna rag-

men reylerin kullanılmadığını göre!! 
Mehmet Ali habaset ve küstahlığını 
artlrrmı~ ve halkı dövmeğe kalkmış· 
tır. 

Mustafa Asım ile Adanalı Mahmut 
Celrtl de mahalli hükumetin kazan
ması için azami şekilde çalışmışlarsa 
da hakaretle karşılanmışlardır. 

!skenderunda Fransızlar tarafın

dan çıkarılan Arapça "Elliva,, gazete
sinin sahibi Edvard, halkı intihaba 
teşvi!c ,,den yazılarında devam ettiğin
den Antakye ortodoksları el birliği 
ederek bu adamı kiJisede iken dövmüş
lerdir. 

Alevi polis müdürü Ismail de san
dığa zorla rey a ttırmağa çalışırken 
Alevi gençleri tarafından taşlanmr~ 
ve başından taşla yaralanmıştır. 

Bir kurban daha 
Ordu nahiyesinden Mustafa ismin

de bir Türk genci intihaba zorla işti
rak ettirilmek istt'nmiş, fakat o buna 
muhalefet ederken Taşnak Ermenileri 
tarafından şehit edilmiştir. 

Seçim neticesi 
Seçimin kati neticesinin şu oldı:ğ'J 

anlaşılmıştır: 

Antakye merkezinde 5829 münte
hipten 319 u, I~kenderunda 2340 mün· 

tehipten 630 u, BeyHinda 1600 münte
hipten 203 ü, Reyhaniyede 2500 mün
tehipten 231 i rey vermişlerdir. iştirak 

nisbeti Antakyede yüzde 4,.> Reyhani
yede 9, Beyl:lnda 12,5, Kırıkhanda 21 
dir. I~tirak cdenleri:ı hemen hepsini 
memurlar, jandarmalar ve Taşna!\ 
Ermenileri teşkil etmektedir. 

lskendrunda Fransızların çıkardığı 
Ara lÇa Elli\'a gazte~inin 17 tarihli ve 
250 numaralı sayısı, seçim münasebt!
tile sancağa Suriyeden getirilen asker 
Ye jandarmalarla alınan tedbirleri 
anlatmakta, \'e Tiirklerin .!'cçime ka · 
tiyen iştirak etmedikler!ni teyit et
mektedir. 

20 ikinciteşrin - 19315 
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Mem DeB:tet mek'ltlYI ~Da.ı ıra : ............ ._. ................................ .. 
Portakal ve limon bahçeleri arasında 

bir kasaba: 

OSMANiYE 
937 senesi içinde elektrik 

ve suya kavuşacak 

Osnıaniyeden bır manzara 

Cebelibereket hususi muhabirimiz ya 
zıyor: 

On kilometreden fazla yer kaplayan 
topraklar üzerine serpilmiş yüzlerce 
portakal, limon vesair meyve bahçeleri 

arasında cidden şairane bir manzara 
arzeden Osmaniye. son yıllara kadar 
pek bakımsız kalmış güzel bir kasaba-

dır. Dokuz yıla yakın bir müddet Cebe
libereket vilayetine merkezlik yapmış 

olduğu halde hele imar sahasında asla 
yenilik görmemişti. 

Son yıllarda ise kıymetli bir ilçeba
ya ve yaşının ilerlemiş olmasına rağ

men enerjisini hemen tamamile muha

faza etmiş vatansever değerli bir şarba 
ya kavuşmuş ve her iki kavuşma onun 
inkişafı ve terakkisine başlangıç teşkil 

etmiştir. 

Bununla beraber kasabanın hakiki 
inkişaf ve terakkisini eski şekline 

yani vilayet haline ifrağ etmek daha 

tez ve kolaylıkla temin edecektir. Os
maniye, bu sıfata bihakkın la}'l.ktır. 

Coğrafi mevkii vilayet merkezi olması
na cidden pek müsaittir. Kasaba ha

len Adanaya bağlı altı kaza merkezinin 
ortasında bulunmaktadır. 

Nüfusu sekiz bindir. üç nahiye ve 
kırk iki köyü vardır. Nüfusu bunlarla 
beraber yirmi dört bine baliğ olur. Dağ 

kısnundJki köyler kıraçtır. Düz kısım 

Çukurova vaziyetindedir. Köylerden 
yedisinde üçer sınıflı mektepler ve ba

zılarına otomobil yolu vardır. Dağlık 

arazide milyonlarca zeytin ve fıstık aı 

ğacı varsa da aşısız olduklarından isti· 
fade edilemiyor. 

Pamukçuluk son senelerde rağbet gör 
müştUr. Bu yılın rekoltesi iki milyon 

kilo olarak tahmin ediliyor. üç çırçır 
fabrikası mevcut olup bunlardan bahçe 

ve Ceyhan gibi civar kazalar da istifa· 
de görüyor. Portakalcılık hali inkişaf-

tadır; dört milyon kadar ihraç edilebi
liyor. Amerikan fıstığı da külliyetle 

ye ti~ir ve ihraç olunur. Bağcılığa ve 
meyveciliğe de ehemmiyet verilmeğe 

başlanmıştır. 

Mauif vaziyeti iyidir. Dokuz yıl i· 
çinde yüz doksan mezun vermiş olan 

orta mekteı- manevi cepheden ölçülmez 
bir kıymettir. Okulun şimdiki talebe sa

yısı 150 dır. Son sınıf mevcudu 24 dür. 
935-936 ders yılı sonunda yirmi üç 
mezun vermiş, ve bunlar hemen karni· 
len Iİ!lelere yerleşmiştir. 

Orta okulun 362 mevcutlu kitapları 
varsa da binadan mııhrumdur. Mevcut 
lıina ve bahçe ihtiyaca asla cevap vere
memektedir. Osmaniyelilerin mü
him bir ihtiyacı olan ortamektep bina
sını birçok işlere tercihan ve 937 sene· 
si içinde behemehal yapmalarını dile
rim. Kasabada tam teşkilatlı bir ve 
noksan teşkilatlı iki ilkmcktep vardır. 

bir şeydi. iki senedir ise hakiki hüviyt' 
tile ortaya çıkmıştır. 

Eski ve yeni mezbahalan gezdim. ve 
eskisi beni gayritabii göldürdü. Çüıt' 

kü, bu, sekiz direğe istinat etmiş bir 
çardaktan başka bir şey değildi. 4500 

lira sarfile vücuda gelmiş olan yeni 

mezbaha ise, büyük şehirdekilerdeıt 

farksızdır. Eşekle yapılan et nakliyatı 

arabaya intikal etmiştir. 18 dükkanlı1' 
güzel bir et ve sebze hali inşa olunmuf' 

tur. Güzel bir park yapılmış, şose inŞ• 
edilmiştir. 

Su pre>jesini Dahiliye vekaleti yaptı! 
mıştır. Elektrik projesi de ikmal olull' 
duğundan şehir temiz su ve elektriğe 

937 yrlı içinde kavuşacaktır. Bu kacla' 

faaliyeti yalnız iki sene i~in e ~~et' 

miş olan belediye büyük bir bröşür hS' 

zırlamağı da kararlaştxrmış ve eseritl 

yazlıması için mu_harrir Ali Enver Tol<' 

soya teklif yapmıştır. 

Osmaniycde yirmi beş yataklı bit 
hastane de vardır. Sağlık yurdunun aıı· 

cak on yatağı kullanılmakta ve bu d• 
ihtiyaca kS.fi gelmektedir. 

Viyana da 
nümayiş 

• • 

( Baştaraf ı l incide) 
- Almanya itilafından bahseden hatiP 
bu itilafın Habsburg saltanatmın iade• 

si aleyhinde gizli hiçbir maddeyi ihth'' 

etmemekte olduğunu ı;öylemitir. rd· 
Muso!ini. Avusturyanın istiklalini temi· 

nat altına alnuş olup Şuşnig hükumeti 
de Avusturya n.ızilerini temmuz itilaf' 

namesi ahkamına riayete mecbur et· 
mektedir. ' 

Hatip, netice olarak. saltanat taraf• 

tarlıırile naziler arasında giz1i bir misa1' 
olmadığını beyan etmiştir. 

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

Jnglllz fakat 
Meksikalı 

Meksika güzellerini bulabilmek içiıı 
kalkıp Amerlkaya kadar gitmeye bİQ 
lüzum yoktur. 

Belediye, devamlı himmetler sayesin Beline kadar varan örgUJU saçları 'le 
de mevcudiyetini halka tamtmrştır. tJ 

kara badem gözleri yu .. zünden, Mis ps Her şeyden evvel hu lazrmdı. Çünkü i 
daha iki yıl evveline kadar burada be· la Cardc, filmlerde Meksikalı rolle! 
lediye ismi var cismi yok, yahut cismin- oynamaktadır. Kendisi aslen !ngiliZ " 
den ufak bir fayda görülmiyen garip dlr. 



Beşiktaş Feneri 
Yenebilecek mi? 
l'Urk· !ılı • ıyc şampiyonu Fenerbahçe takı-

«la ılt Beşiktaı bu pazar Şeref stadın
.. 1936-1937 İstanbul şampiyonluğu 
~·n karşılaşacaklardır. 
d l.ik rnaçlan bu sene bir devreli ol
~ğu ~çin kaybedilecek bir maçın puvan 
l\>elınde yapacağı değişikliği telafi 
~ek hemen hemen iki taraf için de 
lllıkan&ız bulunuyor. 
Şu halde Fener - Bcıiktaş maçı her 

~nki kar§ılaşmalardan daha büyük 
ehemmiyeti haiz bulunuyor. 

BC§iktaş Galatasarayı yenmig olduğu 
dan Fenerbahçcye karşı galip gelmesi 
::ıpiyonluk yanşmm en mühim mani
tılc l'lnt atlaması demek olacaktır ki ar· 
!in bundan sonra siyah beyazlıların e
•. den birinciliği almak deyme babayi· 
&ıtin k" . an olmasa gerektir. 
ha Şu halde vaziyet böyle nazik bir saf
~ da bulunuyorken san lacivertlilerin 

e· i . 'l'Vetıi hasımlarına mağl\ip olmamak 

1~n bü.tün enerjilerini aarledeceklerini 
e d Phesız telakki etmekle beraber elin· 

Cki a . k k . . B "kta 
11

, !' vantaJI açırmama ıçın Cil -

it ~nb.~~ bütün varhğiyle çalışacağı gayet 
ııdır. 

oO b İki taraf için son derece mühim olan 
ııi u ın·· 1a usabakaya da zaferin hangi taraf-
ıt ~ kalacağını araştırmak çok mühim bir 
tı cııeıc teşkil eder. 

11C ~ l?cneıbahçe takımı bu mevsim henüz 
r ~~dis\ni kuvvetli bir rakip önünde tec

lıak~ etınek imkirum bulamadığından 

na 
1kt kudreti hakkmda esaslı bir ka

ar · trr 1?1ız yoktur. Ancak ıu muhaklcak:-
"a/ı Ban JJcivert takım hazırlıklı bir 

~Yette bulunuyor. 
to 

1 
tcdtnbcri memleketimizde en <3erli 

~'Pil futbol oynamakla tanrnını~ olan 
.~ncrbahçe i:emel itibarile çok sağlam 
tornnaugn haMe her noktasında ayni 
~biliyette oyuncuyu bulunduramadığı 
~.ın son Ankara seyahatinde olduğu gi-

1 baza ü · dilm hı n mıt e ez derecede fena o-
nlar çıkarıyor. 

\t İngiliz antrenörün nezareti altmda 
s ije .muntazam bir şekilde çalşan san 

t~"'crtlilerin kendilerinden beklenilen 

Yunanlılar 
Yıldızı sönmeye başllyan 

LONDOSUN 
lt b~anı bir türlü vermemelerine mu 
d:hıı ~~şiktaşlılar maçı kazanmaSJru Verine yeni bir güreşçi 
d' a ıyı bilen bir takım teşkil etmekte- Amerikada yeni bir Yunanlı pehli-

buldular 

t· 

ırıer. van türemiştir. Kendisi henüz yirroi 

ltta~enerbahçe kadar devamlı bir çalış- yaşında olmasına ve yeni yeni ringe 
haı arı ve belli bir sistemleri olmadığı çıkmasına rağmen müthiş kuvveti 

de müh" ı arif · d b' sayesinde derhal nazarı dikkati celb-ta ım maç arın esın e ır a-
hi;a topladtklan oyuncularile mühim etmiş ve şimdi dünya şampiyonluğuna 
ları kuvvet halini alırlar. Siyah beyazlı- namzet pehlivanlarla karşllaşmaya 
de::. b.elli başlı bir sisteınleri yoktur başlamıştır. 
\te ~!tık. Onlar maçın ehemmiyetine Aslen İstanbullu olan Jim Sarandos 
!ar. ;snun kuvvetine göre oyun oynar- ismindeki Rum pehlivan ilk mühim 
baı !te bu hasma göre gayret esasile maçını Kanadalı Rus Boris Dimitrief 
~n~n çok büyük muvaffakiyetler ka- i..;minde bir güreş~ile yapmıştı. Dimit
tn u' ve gene ayni telakki yüzünden rief üç sene evvel Cim Londosla tu-
tllçl~lrnaz oyunları kaybeder veya tuştuğu zaman Londosun kolunu kır-

n e kurtanrlar. mıştr. 
~e!i~nun böyle olduğunu anlamak için Böyle zorlu bir rakiple ilk mühim 
nıe., .taırn Türkiye pmpiyonu olduğn ma~ını yapan Sarandos müsabakanın 
le ~ınıde Beykoza yenildiğini ve Eyüp yirminci dakikasında sımsıkı yakala
tiir. rabcre kaldığını hatırlamak kafi- dığı bir kafa kolla mağlftp etmişti. 

'-'a · ikinci müsabakayı da Boston da 
llaıartıyet böyle olunca Beşiktaşın bu Amerikalı Spelman i1e yapmıştır. 32 
"'ertlileç~karacağı oyun acaba san laci- dakika süren bu güreşte de Yunanlı 
dar }'U~n galibiyet şansını kıracak ka- rakibinin sntını yere getirmeğe m'.l
li;-0r sek olabilir mi? suali aklına ge- vaffak olmuştur. 

:Suna Bu muvaffakiyetten sonra "Yunau-
1aıı .. evet diyebiliriz. Çilnkü Beşik· 
1 

:r ""ve}" h Tarzan,, i mi takılan Sarandos bü-
atdanb ~ saha avantajına maliktir. Ay-b· erı · yük güreşçiler arasına karışmıştır. 
1ni to çunen sahada çalışan raki- Pe~< yakında Polonyalı Robert Ivon 

ta Be ~krak sahada karşısına alıyor. Son b' !ı taıt G 
1 

. . ile karşılaşacaktır . Y~mi pehlivan Jim Sarandos 
~h ~ a~sarayg~~ m~-------------------------------

"t' asını rnağı" t}'attn up etmek suretile mane-
)et "list kuvvetlendirmiştir. Ve niha
d '" Be • "b aha aa ~ ıti arile Feherbahçeden çok 
be glanıdrr B ·· ··h· · saba k · u uç mu ım avantaıı 
lllaç1 k atrnak suretile Beşiktaşm bu 
dCtneJı.: ~~anrnası ihtimali daha fazladır. ı 
deyim. ç de ynnlrklık olmaz kanaatin· 

Galibiyet· 
tehilınek i ~ FenerL:ıh~e tarafında r,ö-
llırn en k çın evvela sarı Hicivcrt takı
'- birinci uvvetli şeldile ortaya çıkma
~rrer b tartbr. Halbuki Yaşar ve Mu-
d' u nıaça • · ır. l3unl ıştırak edemiyecekler-
1\]· arın yer' d o l 1:1._ • ın e oynamakta olan 
4~ ıle Faz 1 . . 1 §ımdıye kadar yap-

ı 

Cim Londos 
Goloff ve Deglan ile 

karşılaşıyor 
Afrikada birçok müsabakalar yap

mış olan Cim Londos, Noel ve seneba
şmı geçirmek üzere Atinaya gelecek
tir. 

Kanunsani ortalarında Deglan ve 
Dan Golof ile karşılaşmak üz.ere Pa
rise gideceği takaniir etmiştir. 

Londosun bu iki mühim maçı yap
tıktan sonra İngiltcreye geçeceği söy
lenmektedir. 

Alsaocak sahası 
açılıyor 

Alsnncak stadında tamir işleri ta
mamlanmıştır. Yeni spor mevsimine 
pazar günü, Alsancak stadında ya
pılacak törenle girilmiş olacaktır. 

Ac;.ım törenine vilfıyet meclisi ve 
şehir meclisi azalarilc askeri erkan 
ve bütün İzmir halkı davetlidir. 

Pazar günü stadyomda atletizm, 
güreş, bisiklet miisabakalarile iki ta
kım arasında bir futbol maçı yapıla
caktır. Stad~ .. hoparlör teşkilatı yapıl 
mıştır. 1. 

• 

teyim. Profesyonel olarak, tenis sa
hasında, bu spora ait filmler çevire
rek, kitaplar ve makale yazarak, nı. 
hayet tenis sergileri açarak çok daha 
faydalı olabilirim. 

Son üç dört sene zarfında banıt 
vaki olan teklifleri kabul etmiş olsay
dım, daha o zaman profesyoneller ara
sında mühim bir mevki sahibi olabilir. 
dim. Butek1ifler etrafında epey netri· 
yat yapıldı. Arkadaşlarım benim bu 
neşriyata tamamiyle lakayt kalışımı 

t\ihaf karşıladılar. 
Tenis işleriyle alAkadar olan bir

çok yüksek şahsiyetler hareketimin 
hiç de makul olmadığını açıktan açı. 
ğa ilan ettiler. Beni böyle hareket 
etmekten şüphesiz hiç bir kimse mene 
demezdi. Vazifemi, hatta fazlasiylf' 
yapmadım mı? Şimdi de biraz şahsi 
işlerimle uğraşmam icap ediyor. 

Birçok tereddütlerden sonra bu 
teklifleri kabul ettim. Bundan sonr:ı 

ne Davis kupası maçlarında, ne milli 
ve ne de beynelmilel maçlarda, ama
tör turnuvalannda yer alacak değL 
lim. Bunları büyük bir a7..apla terket
miş vaziyette olmadığımı söyliyebili-

İtiraf edeyim ki, bu cemiyete f evka
lıide çok şeyler borçluyum. Bu cemi
yet sayesinde birçok memlektlerin 
şampiyonlarile bizzat kendi memle
ketlerinde karşılaşmak imkanlarını 

bulabildim. Yine bu cemiyet sayesin· 
de, Davis kupası ve beynelmilel maç
lar için lazım olan kuvvetli ve esaslr 

tecrübeyi kazanmak imkanlannı ve
ren birçok maçlar yapmaklığıma ze
min hazırlandı • 
Dünyanın dört tarafında altı sene 

devam eden seyahat, ,.e başıbo;j bir 
hayat .. Bu hayattan topuğumun kırıl~ 
masile, ve birçok adale yaralarile 
uzaklaşıyorum. 

Bir sporcu, spor hayatının muayyen 
bir devresinde, hayatının en kıymetli 
senelerini spora verdiğini he.~ba kata 
rak, kendisini geçindirecek bir meslek 
aramayı düşünür. Halbuki, gerek ti
caret, gerek sanayi fılemi, tecrübe i 

f e\·kaHide mahdut olan bu tip adam
ları kvllanmayr haklı olarak fstemez. 

Eminim ki bir gün gelecek - ki o 
gün pek de uzak değildir -amatörleri 
prof esyonllerden ayıran sun'i mania
lar ortadan kalkacaktır. O zaman mil
li maçların herkese açık olduğunu, 

,.e galibin hakiki bir şampiyon oldu-
ğunu göreceğiz. 

Böyle bir güne intizaren, tenisle 
alaka dar olan kimseler, iyi birer spr.r 
cu olmak için lazım gelen bütün vücut 

istidatlarına rağmen içinde bulunduk 
ları mali müşkülat dolayısile inkişaf 

edemiyen yüzlerce kız ve erkek tenisci 
ye eIJerinden gelen her yardımı yap
malıdırlar. 

Bugün kendilerine lüzumsuz zaman 
ve enerji kaybettiren maddi endişeler-

rim. den kurtulmuş olan gençler, lnğiliz 
TeniR, eğer bu sporda çok ilerlen. tenisinin i~tikbali için azami faydalı 

mek istenirse, uzun zamana ve iyi de olmak üzere her fedakarlığı yapma• 
paraya ihtiyaç hissettiren bir spordur. ğa hazırdırlar.,. 
Bu kuvvetli tecrübeye sahip olma~ ---------------

için, muntazaman oynamak ve antren_ 
manları ihmal etmemek, sonra da bü· 
yük sınıflara ait turnuvalara gen•• 

muntazaman iştirak etmek lazımdır 
Bunun için de aylık taahhütleri, bii. 
yük bir yekuna baliğ olan kayıt olma 
paralarını vermek icap eder. Buna bir 

de seyahatlerde, otelte kalındığı za. 
man yapılan masraflar, ve ummadık 
zamanlarda çıkan masraflar fHive P.

dilebilir. Bir hafta içinde bin frank. 
tan (takriben 75 lira) aşağıya masraf 
yapan bir sporcu kendini bahtiyar ad. 
detmelidir. 

Eğer, bu masrafların dört veya 
beş sene devam edeceği düşünülürse, 
müıo;ait kaç sporcu bulunabileceği ko
layca anlaşılır. 

• • • 
Birçoklarının şimdiden "Bu takdir. 

de, siz bu işleri nasıl başardınız?,, di
ye bazı itirazlar vaki olacağını tah. 
min ediyorum. 

Cevap vereyim. 
Benim iş başka türlü idi, ve hakika 

ten istisnai bir ,·aziyete sahip olacak 
kadar bahtiyardım. 

1930 da babam bütün bir sene de. 
vamınca kendimi tamamiyle tenise 

Ad mira 
Yunanistanda 
Bu yüzden Bilkreş 

Atina maçı 

yapılamıyor 
Romen futbol federasyonu, Yunan

lılara müracaat ederek senebaşı tati
linde Bükrcş - Atina karışık takımları 
maçının yapılmasını teklü etmiştır. 

Yunanlılar için çok enteresan olan 
bu karşılaşmanın yapılmasına imkan 
bulunamamaktadır; çünkü 1, 3, 6 ikin
cikanunda meşhur Ad.mira klübü Yu
nanistandn Uç müsabaka yapacaktır. 

Gradianski 
lngllteredeki ilk 
maçta gallp geldi 
Yugoslavyanın Gradyanski takımı 

Bcogradski klübli oyuncularından bir 
kaçı ile takviyeli bir şekilde !ngiltere
de turneye çıktığını daha evvelce ha
ber vermiştik. 

Zagrep klübü Liverpoldaki ilk ma~ı 
bire karşı dört golle kazanmıştır. 
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.. l>enız kartalı" nın süvarisi 
ıfont Felik8 fon Lukner 

'fam 250 gündenberi seferdeydik ve bu 
kadar zan1andanberi ayaklarımızı top
rağa basmamıştık. Hiç olmazsa denize 

Zenci imam: "Demek bu. hatuna hulle 
lazım geliyor! ,, Hay hay! buyursun 

fakirhaneye! ,, dedi 
Ccçen tefrikalarm hülasası: 

girip hr-nyo yaparak serlnleyebilsek ••• 
Esir taciri olan genç Hacı Huatafa, 

Habeşistan sahlllerindedir. 1nısan avma 
çıkmağa hazırlanıyor. Fakat o esnada, 
mUstcblt karısı 1.sveçJl Havvayı da 
talikı selAse ile boşuyor. Sonradan ona 
acıyor. Tekrar kendislle evlenmek, 
fakat onu hadım eilen çocuklara 
bakmo.k !§inde kullanmak istiyor. 
Havva, pek muhteris bir kadmdır. Bir 
hulle yapılması mevzubahistir. Bu 
hulle ise, ancak sahilden teda.rlk edi 
Jecek bir zenci mUslUmanla yapılabile 
cektır. 

Sarışın kadın, esir tacirinin bir da
ha eline sarıldı. 

Sonra, Mustafa, hamamda tellak ça
ğırır gibi, ellerini biribirine vurdu: İngiliz sebep 

siz yulıuı söyle
mez. Demek ki 
"Deniz Kartalı,, 

nm faaliyeti ha -
berlcri getni sa -
hiplerini tela~a dü 
şürmüş ve Kapda 
cenubi Amerika. -
da, Avustralyada 
ve Yeni Zelll.ndda 
hamule yilklcmiş "* 

- Gel! - diye bağırdı. 
Nereden çıktığı anlaşılamıyan iki 

zenci, hemen oracıkta belirdi. Bunlar 
nöbetçi haremağalanydı. Hacı Musta
fa. onlara şöyle söyledi: 

- Ben gittikten sonra, Havva ha
tunu sımsıkı mesture olarak sahile 
indireceksiniz. Tabiatiyle icap eden 
tedbileri almakta kusur etmeyin ki şc

olan vapurlar de- "D ;~ K t 1 _ 
nize açılmak için en.... ar a ın • esirlerini taşıyan Kambron gemis 

tsveçli kadın, sabık kocasının elle- refimlzi lekelendirecek bir şey olma
rine iğildi. Memnuniyet ve şükranla sın ... Kendisine hulle yapmak üzere, 
öptü: ihtiyar bir zenci bulmakta güçlük çek-

- Bana şerefimi iade ettin. Yoksa, mezsiniz. İmam, niklh kıysın. Sabaha 
cariyeler ve haremağalan beni kendi da, tabiatiyle talak olur. Gene gemi
scviyelerinde görmeğe b&§lamışlardı. ye getirirsiniz. .. Fakat sakın ha, öbilr 
Doğrusu bu şerait içinde ya.şıyabilme- ak§am kimse sahile inmesin. Hepiniz 
me imkfm yoktu! _ dedi. _ Rica ed~ gemilerde bulunun ... Çünkü, Tantu ka
rim, 10.tuflarında devam et. öyle sanı- sabası, düşmanları tarafından baskına 
yorum ki, şimdi hemen karaya çıka- uğrıyacaktır. Size de bir zarar gelebi-

korsan gemisi nin b a t ı r ı l -
masını beklemeğe başlamı§lardı. Bu 
yüzden hiç §lipbesiz sigorta ücretleri 

tık. Korsanlık hayatımıza devam ar
zusunu muhafaza etmekle beraber ge
micilerin en bilyilk düşmanı olan kanı 

de y\ikselmiş ve iştç lngilizler sigorta sulandıran "Beriberi,, hastalığının 
ücretlerini indirmek için bu yalanı uy yaklaşmakta olduğunu hissediyorduk. 
durmuş ve bu telgrafnameyi çekmiş
lerdL İngilizler için mim menfaat dai
ma hakikatm üstündedir. 

Tayfalardan birkaçının mafsalları şiş
mişti. Ta.7.e su ve taze sebze yokluğu 
bu hastalığı doğurmaktaydı. 

lir. Anladınız mı? 
caksın, Orada işlerinle uğraşacak, an-

. Haremağaları, elpençe divan: 

lngtlterenin bu kurnazlığını mu
kabelesiz bırakamazdım ve onun şeyta 
netine daha baskın bir şeytanetle ce
vap verdim. Bizde telsiz telgrafla bü-

Binaenaleyh hiç olmazsa tatlı su ko
manyamızı ikmal ve biraz olsun sebze 

cak bir iki gün sonra geriye dönecek-
- Anladık, efendimiz! - dediler. sin. Çok isterdim ki, benim hulle me-
Hacı Mustafa, mutallaka.sına eliyle 

tün cihana şu haberi verdik: 1 
almak için adalardan birisine yanaş-
malıydık. Sonra cenubi Corciyaya gi
decek ve oradaki İngiliz balina avcı
lan teSisatım tahrip edecek, müteaki
ben daha .mliSmir seferlere başlamak 

selesi de bu kısa zaman zarfında hal- bir "Allaha ısmarladık!,, işareti yaptı 
!edilsin. Avdetinde sana kavuşayım... ve uzaklaştı. Havva, arkasından, ona 
Fakat hayır .. Meraklanma .. Sırnaşa - işittirecek şekilde: 
cak değilim ... Yalnız beni ismen zcv- - Benim kırdığın gönlümü tamir 
cen yap. Bu §eref bana kafi olacak- ettiğin için Allah seni iki cihanda aziz 

"- imdat! lmOO.t! Alman tahtolba-
hirleri var! j 

Bunun üzerine Passifik okyanosun
da. da. Alman tahtelbahirlerinin görün
müş oldukları haberi yıldırım gibi bir 
süratle etra!a yayıldı ve sigorta ücret

tır. etsin, Mustafa! - dedi. 

üzere Bahrimuhlti Atlastye geçecektik. Mustafanın iyiliği üzerindeydi. Şiin- Sonra, sa.bık koca.sının arkasından 

Evveld Kuk büyük adalarından bi-

leri daha fazla yükseldi. 

HAL! ADADA 

di pek karlı bir ticarete giri§l'llek üze- baktı: F.sir taciri, si18..hşorlarlle birlik
reydi. Hayat yollarında beraber y\irU- te sandallara bindi. Hep birlikte, çala

risine yanaşmayı d~ündük, lakin bu· düğü bu kadını böyle bir anda kırmak kürek sahile doğru ilerlediler. Orada, 
ralarda bir telsiz istasyonu mevcut bu- istemedi. Onun yanağım okşıyarak: kendilerini bekliyen diğer sil8..hlılar 
lunabileceği gibi bu yollar ekseriyetle _Peki, peki! _ dedi. • Fakat bilirsin vardı. Bunlar, mızraklı, kalkanlı yerli 
gemi cihetinden kalabalık olduğundan ki, bu gf!.Qlilerde böy)e şeyler olm~.. zencilerdi. Ateş yakmışlar, davul, çif-

i, hUviyetf mızln meydana çıkma.sı tebli- Seni dı~rı aldırtacağım.. Orada ihti- te nara ve zurnaya benzer mwıjki alet-
Cknuoi :Amerika sahilleri boyunca a- kesine maruz bulunacaktık. Şar- yar bir müslüman buluruz. Nikahını leri çalıyorlar, dansediyorlar, cenk a

sıktan 41crlemekteydik. Juan Fcrnan - ka. d o ğ r ğ u seyre d e m e z - kıydırmz .. Seni yarın boear. Sonra vazeleri h(lykırıyorlardı. Böylelikle, 
dez chıı.rmdayken yalruınn.ızdan Kent dik. r DC".ıamı varı gemiye dönersin. Avdetimi beklersin... misafirlerini karşıladılar. Onların şe
isimli bir İngiliz kruvazörü geçti; fn- --------------------------------------------
kat telsizlerini dinlediğimiz için gaf il 
avlanmadık. 

Markiz adalan yanından geçerek hiç 
bir gemiye raslamadan Honolulu civa
rına gcldik. Biraz sonra ise Sanfran-

sisko ile Avustralya arasında işli yen 
gemilerin geçtikleri yol üzerinde do -

laşmıya ba.,ladık. N~el adaları yakıl)- Güvercini yakalayıp bo,..,du. Yere attı. 
lo.rında Conson, Marula ve Sleyd isimli • ~ • • •• 
üç Amerikan gemisi batırdık. Etrafında bır kaç defa dondu. 

Fakat haftalarca dolaştığımız halde Bir havuzbaşı. Güvercinler havuzun} du ..• Yere attı .. Etrafında bel bükerek 
başka bir ava rashyamadık. Artık ca- mermer sütunları arasında uçuşuyor. birkaç defa döndü. 
nımız sıkılmaya. başlamıştı. Müthiş bir Ku~lann cıvıltısı, hazin Arap musikisi- Bu sırada mavi gökten bir bulut a-
sıcak, hareketsizlik ve meşgaleslzlik, nin ruha kayan ahengine karışıyor. çıldı .. Vücudu örtillil ve uzun kanatlı 
sahrmçlarda dura dura yeşilimtrak Semranın bel büküşleri, ayak vuruş- bir melek göründü: 
bir renk alınış içme suyumuz ve kon- lan seyircileri birdenbire o kadar heye- "-Yazık değil mi ... Onu neden boğ-
servc yemekler canımıza. tak demişti. cana düşürmüştü ki.. Sağdan soldan tek dun? Onun hiçbir suçu yoktu.,, 

Cenubi Arnerikada bitaraf limanlar tük öksürenlere, hızlı ncfe& alanlara bi- Diye bağırdı •. Ve yavaş yavat göke, 
v~ı. Ama umumi harpte bitaraflığa le kızıyorlardı. bulutların ara.ama çekildi.. Kayboldu .. 
rıayet eden kim? Hele biz Almanlara Semranm bu numarası hem çok Şimdi gökyUzU kararmıştı .. Şilll§ek-
karşı ne dost, ne adalet, mevcuttu. güç, hem de çok sanatkarane idi. O- ler, yıldırımlar.. GökgilrUltUlerl.. Ha
Kendi ba.'.ıımızın çaresine kendimiz bak nu daha ilk numarasında herkes tak- sılı kıyamet kopuyordu. 
mıya ıne<:burduk. dir etmişti. Semra .. 

Tam 250 gündenberl seferdeydik ve 
bu kadar zamanda.ııberi ayaklanmızı 
toprağa basmamı~tık. Hiç olmazsa de 
nize girip banyo yaparak scrinleyebil
sek ... Köpekbalıkln.n bizi bu zevkten 
de mahrum ediyorlardı. ~mimiz için
de mahpustuk. 

Bu sebeple kin duyduğumuz köpek 
balıklarına karşı, hem de vakit geçir
mek için türlü muziplikler yapmıya ko 
yulduk. Köpekbalığı avı bizim yegane 
meşgalemizi teşkil ediyordu. 

Bazan bu hayvanlardan ikisini biri
birinc iple raptediyor, hazan da kuy
ruklarına kocaman bir fıçı bağlayıp 

bırakıyorduk. Hayvan hemen denize 
dalıyor, Uıkin ip gerilince fıçıyı aşağı-

ya çekemiyerek deli gibi - çırpmmıya 
başlıyordu. En eğlencelisi yağa bulan-

mış bir el bombasını denize atmaktı. 
Köpekbalığı bombayı hemen yutuyor, 
birkaç dakika şonrn ise paramparça 
tMrak IU'bdaşlanna yem te~kil edi-1 

yordu. 1 
Bu gekilde köpekbalıklanruı. musal-

lat ola ola bu ha.valide aylarca. dol~-

- Zer eön ... Zer şön... O, bu sahnede cidden görülecek bir 
Sadalan yükseliyor.. Alkış tufanı artistti .. 

tiyatron~n kubbesinde akisler yapı - Boğduğu gUvercinin başı ucuna iğil-
yordu. dl. MUzlkle beraber öyle tatlı, öyle Ba-

Semra döndUkten sonra, yavaş ya - natkirane bir ağlayış ağladı ki .. 
vaş havuzun yanma sokuldu .. Ve kcn- Seyirciler arasında bu ağlayışa işti-
disini suyun içine attı. rak edenler az değildi. 

Artist suyun içinde çırpınırken per- Semra sahnede harikalar yaratmış -
de kapandı. tı. 

B~ onun en gli7.el. en cazip numara- Ağlama !ulı bitince müzik b~ka 
lanndan biriydi. bir fasla geçmig gibi, birden cogtu ve 

On dakika ara verildi. herkesi de coşturmıya, hey~candan he-
lkinci perde açıldığı zaman, gene yecana dUşUrmeye başladı. 

Arap dekorları ... Gene Arap raksı... Semra şimdi mabutların önünde dö
Fakat sahnede havuz yoktu. Havuz ye vüncrek yalvararak günahkar kadın
rinde kafesli bir e,•in cephesi g<lrilnti- !ar gibi, saçını başını yolarak çırpını-
yordu. yordu. 

Semra, yaşmak gibi, ince bir tülle Onun bu sahnesi ~ok cazip, çok he-
ytizilnil örtmtifıtu. Elbisesini deği§tir . yccanh geçmişti. 
mişti. Göbeğinin üstünde kalın bir 
Şam kusağı sarılıydı. GöZleri btrnz da
ha fazlaca sürmeli ... Bakışları eskisin
den çok daha baygındı. 

Kafesin önünde durdu... Omuzuna 
konan bir güvercini oltşadı .. Ve biraz 
sonra. omuzundaki güvercin güya onu 
gagalamış, canını yakmıa gibi, somurt
tu ... Şiddetle güvercini yakalayıp boğ-

Seyircilerin: 
- Y a.sasm çıplak dansöz. .. 
Sesleri arasında bu perde de !tapan

dı. 

Tiyatronun ikinci katında sahneye 
yakın localardan birinde iki Alman 
zabiti, perde arasında gülerek konu~u
yordu: 

···························-······-··············· .... i Yazaın: ı 
~ laken der F. Sertelli i 
. 7 . 
: - J . . . . . . ............................... -................ -.... . 

- Nasıl buldun? 
- Mükemmel, eşsiz bir artist. 
- Bir kusunı var. 
- Nedir o? 
- Çok ciddi.. Hiç gülmüyor. 
- Yaptığı rol icabı .. 
- Blraz gülmesi, etrafı selftmlaması 

lazımdı. Baeını yukarıya, localara bi
le kaldırmadı. 

- Her artistin sana göz . atacağını 
mı umuyorsun? 

- Acaba hakikaten İstanbullu mu 
bu kadın? .• 

- Zannetmem. Ben tstanbuldan ye
ni geldim. Orada böyle bir dansöz gör· 
mcdim. 

- Türkiyenin başka bir şehrind.: 
oynamış olabilir. Bir dostum bana o
nJ.lll lstanbuldan geldiğini, kendisini 
trende gördüğünU söyledi. 

- Ne demek istiyorsun? Ondan çok 
hoşlanmış gibi söyleniyorsun! 

- Hoşlanmak da 13.f mı a canım?! 
Bu gece her halde onu bulmalıyız. 

- Ne yapalım? Benim de ho§uma 
gitmedi değil. 

- Sen şarkhlan benim kadar sev· 
ınezsin! 

- Belli. Se\•diğin için, mUttefikimiz 
olan Türkiye hariciye nazırının çanta
sını a.sırdın, değil mi? 

- Adam sen de. Keşki 1411rmasay
dım da, bir müddet daha tstanbulda 
kalsaydım. 

- Haydi bir buket ısmarlayalım. 
- Fena olmaz. Ga.nonu çağır .. 
Zabitin biri zile bastı: 
Garson locaya geldi. 

(Arkası yann) 

refine, rakslarına devam ettiler 
baları tutmuş gibi coştular, tepi 
bağrı§tllar. 

Bu merasim, bir buçuk, iki saat 
dar sürdü. Sonra, bir nevi ge 
içildi. Yemekler dağıtıldı. lki 
müttefik muharipleri, hep birliktB• 
ranhklara doğru hareket ettiler. 
raltılarının ovadaki tepeler ark 
kaybolduğu görüldü... e 

Gemide kalan diğer harem"aıafl )\p 
kadınlar gibi, Havva da, bUtUD 
manzaraları küpeşteye dayanmış 

retti. 
"- Ne sa.adet. .. Zencilerin 

giriyorum .... thtiyar da olsun, ne 
sa olsun, onlardan birinin bal 
gireceğimh. Daima zihnimden • 
erkeği., diye geçirirdim .. Fakat d 
su zenci ve hakiki bir erkeğin 
olabilece~mi aklımdan geçirın 

tim... Gerçi harell}ağalarmı görilP 
rurdum ... Fakat onları bir an bile · 
kek saymadım .. Şimdi, hakiki zeoel ·· 
keği .. Afrika topraklarında yetiee' 
mahluklar nasıl oluyor acaba? .• ,, 

Hem, şimdi, uzun zamandır )l' 

mediği bir değişiklik arzusun\J 
duyuyordu. Son seneler zarfında, ~ 
sının te.c;irine kapılmıttI. Ondan 
bir erkeği gözü görmemişti. V 
Hacı Mustafa, yoksa Hacı Mustal 
Halbuki şimdi, bu delikanlıya 
yüreğinde büyük bir .Kırgınlık d 
yordu. Gerçi, o, kopardığı fırt 

sonra, bir de çelebilik g&termift 

karısının gönlünü almak istemişti-,,~ 
kin bu, sadece onun bir insan, bit e 
kadaı ola.ra~ gönlünü alm~:,~ . .Ki 
sa, bir kadlli olarak, lfalbı, ~.t 
bul etmez §ekilde kmlmıştı ! 

Şimdi, deği§iklik hissine, bir de, 
dmlık hodbinliği karışıyordu: 

Başka bir erkek! ... Yalnız bulle 
yanına sokulacak olan bu ihtiyar 
cide bile bir zevk ve ihtiras ka 
arıyacaktı ... 

- Efendimiz! 
Batını çevirdi. 
Demin kendisiyle alay eden o :ırı 

tiftik didici haremağası: 
- Ben ettim, sen etme, ef endilJI 
Namazda secde eder gibi önünde 

paruyor ... 
- Arkadaşlarım cariyeler de Y' 

!arından pek pişman oldular •. ~ 
Onlar da, kamaralarının kapı 

ürkek ürkek belirdiler. Yeri öpil) 
lar. 

Demek ki, hepsi, nikihm tuel 
ğini duynıu§ ... 

Bu haber, ıUratle bütün eve 1'l 
mış .. Doğrusu, Havva, bunoan 
nun oldu ... 

O mağrur tavriyle: 
- Peki, peki... İşlerinize gidiıı! 

pinizi affettim! - dedi. 
Haremağası ve cariyeler, teşe 

ve dua ederek ayrıldılar. 
Yalnız Hacı Musta!anın karnY• 

mak emrini verdiği haremağalafl 
dı: 

- Örtüneceksiniz, değil mi, efe 
miz? .. Hazırlanınız. .. Nasıl gitrnelı 
yorsun uz? 

Havva emirler verdi. Harem ti: 
sinde kendisine ait qyadan bilYU 

1 çarşaf getirdiler. La.kin ka.dı0 ti. 
giydiği çarıaf değil de, yatak ç" 
gibi bir şey ... Bundan seyyar bit 
aır yaptılar. Havva içine girdi· J 
mağaları. gelin götürür gibi, oıı\J 
le aldılar... . d• 

Şimdi, sıcak topraklar üzerU1 ~ ı 
yaktım yanarak yilrüyor... Aciı~ 
mak, bir basamak yükselmek, ,~ 
yerde duran bir taşın üzerindell I 
mak. .. Hulasa ne 19.zım!!a, hare~, 
n ona o suretle emir veriyorl ıs' 

Sahile çıktıkları vakit, HaVV••,,, 
mağalarmdan birinin ara~a ol• 
mamı sorduğunu duydu. tJ41) 

(D8'XJIM 
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Y•zlllllar: lnglllz orduau hen zablUerlntlm Kenn•th Brovn Colllna, 
Me ... ur .,,.,. ye muharrir Lovvell Thom•• 

- t• - Dlllmlze oeYlren : A. E. 

Gazzed<f müthiş kötek/er qedik; iki defa 
can yakan dayakları tattık 

Tayyaremizin motörü durdu, yere indik.. Ama iyi ki inmişiz .. 
Gallba bugDnler de babtımızın karo olduğu zamanlara tesadDf etmişti 

... bvp fÜphe yok ki fÖe 
döfütlerinden çok daha öldü· 

Jt. Türk makineli tüfek mev· 

GF.~de ~T~~k~daf f tWJtin yenı ur mu aaaı 

Gazzenin çevresinde kümelenmİfti. 
Buruı Semaon ve Dalilanm eski yur. 
du ve Filiatin ittifakının bet ,ehnn· 
den biri idi. 

Gazıede mütbit kötelder yedik. 
iki defa hem de can yakan dayakla-
n tattık. 

mamıtfı. Havaya çıkalı yanm saat 

olmadan motör kızdı. Sonra da eo

ğuyarak durdu. Ancak hattm beri 

tarafına inerek kendimizi güçlükle 

emniyete atabilcl,k. 

Pilotum olan Elton : 

- iyi ki durdu ı Şunları görÜyor 
.musun. 

Dedi. 
_,. 

de daireler çizip duruyordu. Bunlar 

herhalde resim alamıyalım diye bizi 

dü ıürmek yahud da uzaklaştırmak 
için havalanDUf olacaklardı. 

Bindiğimiz. Martinaayt tayyaresi 

ile önlerinde sabit makineli tiifekleri 

bulunan bu Alman Halberatadtlarma . 
kal'fı ıelemiyecektik. Ejer makine· 

Böyle oJacaiımız da hiç ıüphe 
yoktu. O iki Hal>entadt Türk kuv· 

vetlerinin o gün malik olduklan ye

gane hava kuvvetleri idi. Bununla 
beraber iki tayyare bile bize haddi· 

mizi bildirmek için 1clfi gelmiıti. 
Hem de canımızı lüzumund.-n fazla 

ilk Caze muharebaine fU adı ve 
rebiliriz: .. Siain kaybettiıdiii harp .. 

Harp tabiatın yaptılı bir mle batla· 
dı ve manevi bir mle bitti. Bu kimin 

hatamdır, diye bana bir feY 80rma 
Biz bilfiil hadX kazannutbk. Fakat 
bunun hiç 1cim8e farkına varmnamıt· 

Ev~t görmüıtüm. İki tane Hal

beratadt tayyaresi tepemizin üıtün-

miz bizi yere inmeie mecbur ebne

aeydi kurfunlan yiyerek apiıya yu., 

varlanmıe olacakbk. ' 

ııkm1ttı. Size burada motör kızması 

vesaire sibi bir talum mazeretler 

söyledim ama .. aakerlikte mazeret 
yoktur .. sözünü elbette hatırlannuz. 

Ben burada töyle oldu. böyle ait· 
ti diye bir taknn özürler ve bahane-

tı. Kıtalanmız tam galibiyeti pençe· 
lerine geçirmif iken geriye c;ainldı· 
lar. 

A--L • ı ••.L:..: Ali 
~ ımnw•r muu819w. 

Mantar tepeli Cazzeyi müdafaa eder 
Birbirine kenetlenmit bitmez tüken· 

mez dikenli !renk incirleri de buruJ. 
m korumaktacbr. Bunlarm c:likenleri 

yürüdü. iman oiullarmm ellerile yaptıJdan 
aa llDll:anç tel örsüleri engellerin-
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dıiı bUy(lk torbadan ild parça zehirlı 
tt sıkardı. Sonra çiftlilin tahta p11rmak· 
ldr bllınnine ,aklaprak kendiline bar· 
llJan ldSpeldere bunları birer birer attı 
ldspekJerden biri &ıUne atılan et parça· 
lala eneJl halnnedı bile .. P'abt eonra 
da1Ua1Dıyarak hemen kapıp yuttu ve 
1'atar JQtmu ,ere yanrJandı. Seli ke· 
~ Yerde lınramp daru,ordu. 
B1llhiaa ... dil• k6pek de eti yedi. 
O da arbd8rm aldbetine upacb. 
.... 8seriae Petra arkadaflarmı bir 

ltlretJe çalmlz. Dpelderin 6ld0iilnü 
~ wrdf. On bet dakika lraadr bek-
1-.11 maftfdc buldular. Çilnldl köpek· 
lerin leainden n sahipleri uyanmJt ola-
1-iıirletdi. 
~en~. Nbırsıabktan ne yapacaltm 
::-uaJWQu. Bdnrdan çok mitbit bir 
intiQDı ümt o1acalzm dilfGntl,ordu. 

Petra, mm odnmm binanın ne ta· 
l'lflftda oldupu Lllenbya IOl'du. O 
~ Udnci katta oldupu söyledi ve oda· 
" .ıQe ckterdi. ÇilnJdl Edvarla Anna· c......, ettili cOn •kfama kadu çiftlik 

.._ dvannda dolapnıı. Annanm 
~ llrenmJtti. 

P.tıa. tahta pannakbk üserinden ceç· 
111't1t isin bir delik açmak lbım ıeten 
=.:.ı::ııanna ıösterdi. Biraz aonra 
.._ nlan Uçil sessbce kelilmi' 

tlftlilia içine ıirileeek !bir delik açıl· 
::..::ıeı Debura bu sırada cBzcWUk 

~ delikten yavatça çiftliie cir· 
~ ~ dinledikten 10nra yavaı ya· 
~ yaklaıtııar. 

,.::;;. VUfyeti tetkik etti. ikinci kat 
lllİ6.....!.. l~e aptıdan f p merdiven atıp 
~-... ~çok sor ve tehlikeli idL Bu· 

-.nne da11an birinci btm balko
::- bt1ar Usanan bir apca tmnancb. 

.... blrlnct btm balkonuna ıeçti. 

Sonra balkon kapısını açarak birinci ka• 
ta cirdi. Vaziyet çok tehlikeliydi. Bir 
kıpm1n ııc:ırdamaaı, bir aandalyanın 
devrilmeıi hullaa yanlıı bir adım atma· 
11 kendiıini ele •enneie sebep olabilir· 
di. 

U.lenka, apjıda aabınıahktan titri· 
yordu. Saato ise o da heyecanla netice
yi bekliyordu. 

Bu urada Petra, ikinci uı. çıbut ve 
Annanm yatak oduı yanındaki odayı 
1Pnnit ve yavatça 1Mıranın penceresini 
açnuıtı. Petra bu pencereden Annanm 
yattıılı odanın penceresine uzanarak ip 
merdivenin bir ucunu oraya aıkıca bal· 
tadı ve merdiveni apltya salıverdi. De. 
bura aplrda merclivenin ucunu tuttu. 
Santo ile Lllenkı bu merdivenden yu· 
karı çıkmalı bafladdar. Petra daha ev· 
vel yan pencereden merdivene ceçmiı 
\.e camın orta11nı bir aift parçaaı yapıı· 
tırarak bunu tutmUf. ve etrafım elmu· 
la keserek cam parçaamı tilfWtüalbce 
yerinden çıbnmttı. Sonra buradan ko
lunu aobRk yavatça pencereyi açtı ve 
içeri cirdi Onu Santo ile Lllenb takip 
ettiler. Debura qaltda ip merdivenin 
.ucunda g~cWUk yapıyordu. 

Penc:ere«İen siren ay rptı her ıeyden 
habersiz uyumakta olan Annanın yüıU· 
ne vurmu9tu, Sanıo. ayaklannı:ı ucuna 
basarak Annanın yatalım yaldapp 
etildi. Ona dikkatle baktıktan ıonra 
dofrularak mmldandr: 

- ömrümde bu kadar güzel bir m 
ıörmedim. Bu bir barine .. 

Petra, elindeki torbadan küçük bir 
tiıe çıkararak atnnı açtı ve uyumakta 
olan genç kın koklattı. Anna,.derin bir 
kaç nefes &ldı. Sanra nefes alına hare
keti darlattı ve cilçlqti. Kuın bayıldı· 
imı anlayınca ot111 hemen genit bis 8r. 
tüye sardılar. Kıı:, ne bir ıea çıbnyor 
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ler icat edecek değilim. Herkeein ha· 
yatında kara günleri vardır ve gali
ba o gün de bizim bahtnnızm kara 
olduğu zamanlara tesadüf etmİfti. 

(D«allU N1') 

Bizim 
görüşümüze göre 

Gazze 
muharebeleı'i 

GUZEL PRENSES 

ra ıenç çinıene kıaı Lalenkaya 90rdu:I 
- Söyle bakalım Ulenb. tıte fU 

aramuda ıördUğiln lapanyol misafiri· 
nü Kont Riberanm bu fellkete phit 
olan hfavıetçiei idi. Kendiıile verdlilmiz 
karan sana anlatayım: 

Koııt Ribera hl1l bayattacbr. Yine 
Sevil civarındaki ptolUnda ikamet edi· 
yor. Zencin ve nüfusludur. Kum w 
kın Biyanb da yamnda .• Kısı o kadar 
ıüul ki kenditlne .. Sevil tehrinin eme.. 
adı ftri1ıııit. Sen- bu ima o kadar bemi· 
yorıun ki liai birbirinisden a:yırt etmek 
mümkün delil. tıte SaDfO bunu bbe 
temin ediyor. Şimdi ne yapmak ietiyo
ruı: biliyor masun? Blsimle beraber tı· 
p&nyayı .,. ... leceksin. Şeni 'yanbnm 
yerine koyacak, ve Biyankayı bçıraca· 
iız. Sen, zencin Kontun kızı rolünü oy• 
nayarü servet ve ıaadet içinde yüze 
cekain. Kontun kuını da Santo alacak 
ne iıtene yapacak. Bir cUn ıelip Kon
ta krmu aldıinm ve ailesinin tuefini 
nıahvettifimı anlatacap. Böylece b· 
nrnın ve çocuiuJnun intı"kamını almq 
olacatnn. Ne denin? 

Lllenb hayretle: 
- Bu ne mllthit bir intiJrcm. Ben bu 

hiltye vasıta olacap öyle mi? 
Çinıene reisi ıUpbe Ut laA baktı: 
- Böyle icap ediyor. Yokla ruı ol· 

maya~ mıun. Unutma ki pııeneler 

daima birbirine yardana mecbur4ur. 
Madeınki bu iti aenden batka kimse ya
pamaz. O halde bana itaata ve yardı
ma mecbunun. Bilinin ya. Baban b&
yilk ç · ıene barbında ölürken seni bana 
emanet •tmitti. Sen o nman bir çocuk· 
tun, on )'afmcla idin. Baban bir Jnutun· 
la öldükten IOlln hemen seni kucakla
dım ve illtimlbe yapar pti. yapn 
kurtunı.rdan kurtararak bir mapraya 
uldadı.m ve seni bu hale ptirdim. Şi• 

di bana bu hbmeti yapmalı mecbunan 
aaıunm. I 

- Biliyorum. fakat bu rualeti kabul 
~m. 

Petra, lmın bu cevabı karpsmda bir
den bire hUSdet1encU: 

- Nud benden blyle bir yarcbniı 
ah'ciyonun 6yle mi? Ben ki aeain için 
bnmu abttnn. Çabdk bana cevap nr 1 
Bi.dmle ispanyaya pdecü milin? 

Genç im, korku ile brtmmclalri adİ· 
ma baktı. Sonra SaftfO Pen ve falcı De
burayı ıüadU. Bir mllddet duttlftdlkten 
sonra: 

- Petra. dedi. Teklifini kabul ediyo
rum. P'abt bir prtJa : Sen de benim 
intibımmm almmaaına yucbm edece~ 
sin. Smin cibi ben de aldatıldım. Bu 
utırabJ bana çektiren adamdan intilwn 
almak isterim. tntilwna arp intikam 
teklif ediyorum. Nuıl ruı auam? 

Santo Peri 18ze bnfb: 
- Evvell meseleyi bbe anlat. 
Petra da bunu teyit etti: 
- Lllenka. !ıtcdilini lüe ~ ~e

ldnmeden açıktan açıp 18yle ki na ya• 
pacainnm anlayabm. 

Utenka. anlattı: 
- intikama karfı intikam. Sen bana 

.az ver, ben de sana ak verecelim· 
Buraya yalan bir yerde bir çiftlik var • 
Orada _.placak bdar ıUael bir laı 

var •• 
SanfO. lamı sözünü keserek atıldı: 
- Ne lll ! Biae iyi bir pa~ tamtmıt 

oluyorsun .. 
Ulenb, deYUD.etti: 
- Ben bu lmün nefret ediyorua 

Bu kız bellim uadetlmi 11ktı. Sis ne ka
dar kederliaenis ben de o kadar mata• 
ribim. Bunun sebebi de o kızdır. Bunun 
için b:ı kızın ortadan kaldınlmumı isti· 
yorum. tıte benim teldiftm da ba. O la· 
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Yazan: Sir Harry Du1:e 3 - Dilimize çeviren: H. M. 

Hatip Çiçeron Malta adası için ''bal ve gül 
diyarı,, derdi. Maltalılar ise oraya 

''Dünyanın çiçeği,, diqor 
FALDETTALARIN KUSURU bir kadındır. Barone." Mari Inıuanez ı DÜNYANIN ÇlÇEGl 

Bu başlık her yerde bol siyah ku- Bu bayan Notabil mevkiinde gayet Hatip Çiçeron l\laltayı "Bal ve giH 
rnaşlardan yapılır. Yalnız Zabbar vı; tarihi Ye güıel bir sarayda oturur. diyarı,, diye tavsif etmişti. Malt.ahlar 
Zcytun isimli köylerde ınavi kumaş. Sarayın muhtelif dairelerinden birin· adalanna "Dünyanın çiçeği,. derler .. 
tandır. Kadın kumaşm bir yanını ken. de mermer bir levha üzerinde şu sa- E~er bu tabir, Maltanın umumi 
di halinde bırakırken, diğer tarafı tırlar yazılıdır: manzarası veya nebati bakımında:t 
nr eliyle tutarak gezer. 1927 yılının teşrini..<tani 9 zunda verilmişse, doğra.su biraz mübalagah 

Eski bir ananenin muhafaıa edil· lajeste 13 üncü Allons bir sözdür. Maltanm muhtelif T~he 
me.si itibariyle dikkate değer olmakla 1'32 de kral 1 inci Al/onsun Ii enteresanlığı ve ıüzellikleri kaste-
beraber bu başlıkların bir kusuru nr- üç ay misafir kaldığı bu evi diliyorsa pek yerinde söylenmiştir. 
dır. O da, kadınların bu başlıklarla o. Ziyaretilc şereflendirmiştir. SON 
tobfü;Jere girdikleri zaman fazla yer MALTADA YETiŞENLER 
işgal etmesidir. Filhakika kendilerine Malta adasmın başlıca i~i ziraat Esraren~iz dağlar 
tahsL-; edilen yerden fa:dasını işgal tır. Maltalılar, adalarının kayalrk ol 
ederl«:l'. Otobüsler ise. l\laltada da!
ma binmeğe nıecbur oldukları modern 

peşinde 

bir nakil vasıtası<!ır. 
Malta saraylar Ye kiliseler adıssıdır. 

Maltanın bir İngiliz olan valisi. müs· 
temll!ke idarecilerinden belki en tan
tanalı bir evde oturanıdır. 

Valletta meYkiindeki sarayı aynı 

zamanda dünyanın en milkemmel bir 
silAh kolleksiyonudur. Odalar 17 inci 
asrın Goblen halılarile s üslüdür. 
Yazın oturduğu bina ise, on altıncı 

asrı:1 derebeylerinin şatolarından bi · 
ı-ldi ı· . 

l\IALT A ASiLZADELERi 

masına, rağmen, mevcut toprktan aza 
mi istifade de bulunmak azmine sahip 
insan·ardır. Hatt.-ı ziraat usulleri ni8 . 
beten iptidat d hi olsa, yine istifade-

Çllii} a iFDbeit: 
hududuna 

b s yalh t 
yi bilirJer. Ya.nan: J~ph F. Roc.k 
Malamın patatesleri ve portakalla- Dilimiıe çe,·iren: H. M. 

rı ,-ü ek bir sCihrete maliktir. Sebu- _ 1 _ 
Jeri luiıdir. Ve er bulur.ca b d °i "B ünUn haritaları dünyanın gfı-
da mü emmel yetişir. Fakat a b.•, U hiç bir tarafını blrakma ışbr ... dı
s nelik Yİl ce.k ihtiyacının anca - bir ye papa n gibi öyl nip dcruruı. Fa. 
·ısmmı temin etm kt dir. Birçok :.. kat Tibeti ba tan ba kim blliYor? 
le.r hari~ten alınır. l"'ahut gub Çinin uzıat hudutlarını 

YERALTI A. 'BARLARI kim etrafiyle cörebihni~ir. 
altada eski d"·irle.rdtn l a e·ı Aylarca tehlike ,.e ü ·ül t için. 

di te c1 e.r yerle.rden biri de yemi· de Jtptanara ?.00=> mil UlllDlqğunda-l\faltanın kendine göre bir asalet 
tarihi de vardır. İngiltere kralı tara
fından tas lk cdihnis ve Malta hiiktl
meti tarafından takılan unvanlar 

tı anbalandır. Bugün hile bun) r dı- i san nmrin yukarı ına Te Am. 
şarda alınan hububab saki ak ni Maçen dağlarının keşfedilmeıniş 

için kullanılır. Ağm]arı büyük Te • silsilesine rdım. Bu dağlann en 

Maltalı. kadınların. FaldettQ adı verilen. kxısnak şekl~ki 
'ba.§lı klan 

mevcuttur. nrlak bir m .rmer kapakla kapalıdır. yüksek tepesi yirmi edi bin kademe hayvana rastladım ki cennette imişler 
gibi sessiz, uysal ve insandan hiç kork 
mıyan mahluklardı. Denir. sathından 
10 bin kadem yukarda akan kudretli 
san nehir. derin. üç yollu uçurumlar 

arasmcla gürlüyordu. 
25 muhtelif Malta Lordluğu vardır 

ki bunların en mühimi on dördüncü 
a sra lmrla r nzannn bir ai eyi temsil 
etmektedir. Ve şimdi bu nnnnı tutan 

Maltanın an•anevf endüstrisi dantel kadar varıyor. Hemen everst dağı 

i itmektir. kadar yük.~ek bir şey .. Himalayalarla 
Şimdi yerli pamuktan k maş dıı boy ölçiişecek muazzam bir silsile. Bn. 

dokumağa başlamışlardır. rndaki ücra ,·adilerde sürüyle yabani 

Dünyanın bu tenha kö iJıd) 
ran Hurıılepe.rest YlU'lilerl Y• 
cak olursan rz, zaman. tam ·n 
riye gider. 
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zı huduttan dıpn kaçırarak Sanşoya 
teslim ederiz. Onu ister öldürsün, is
ter ya~tsın, ne istene onu yaps.ın. 

Bu teklif, İspanyol kadın tüccarmm 
pek hoşuna gitti Eğer bu kız hakikaten 
güzelse hayli para edecekti. Petra.mn 
austuğunu görünce evveli kendisi fik
rini söyledi: 

- Bunda anla§Jlmayacak ve tereddüt 
edilecek birşey yok. Çiftlikteki kız Ulcn 
kanın Aşıkmı elinden alınış. O da şimdi 
bu kızdan intinm almak istiyor. Bu ta
bii bir şey .. Bunun için bizim de kendi-
9İnc yardım etmemiz iktiza eder. 

Bir intikam heykeli gibi gözlerinden 
ateşler saçılan, bütün asabı gerilen U
lenka, sözüne devam etti: 

- O kız ne kadar yeis ve ıztıraha 
ilüşerse ben o kadar sevineceğim. Kahır 
-ve kederinden ağlayarak ölmeli. Onun 
yüzünden ben ne kadar sıkıntı çektimse 
o da bunun birkaç yüz mislini sekmeli. 

İspanyol San~o yine söze karıştı: 
- Siz bu işi bana brrakmız. İspanya

da bir tanıdığmı va-rdır. Elinden her iş 
gelir. Bu i§i ona havale ederiz. 

Lalenka itiraz etti: 
- Teklifim kabul edilmedikçe ispan

yaya gidemem! .. 

Bir müddettir susan Petra buna daya
namadı: 

- İyi .ama senin teklifin ağrrdır. Se
nin işin benimkine benzemez .. Kont Ri
bera benim namusumu mahvetti. Karı
mın ve çocuğumun ölümüne sebep ol
du. Halbuki intikam almak istediğin 

genç kız sana ne yaptı? Senin sevdiğin 
bir adalDl aevdi. Bütün kabahati bundan 
ib:ırct. Aranu:a giren de Edvardır. Hal-
1auki Edvar o kızı çocukluğundanberi ta
nıyor. Onu sevmeğe hakkı var. Öyle de-, 

fil mi? 
11 

Ulenka, itiraf etti: 

- Evet, saklamağa ne lüzum var? 
O kız benim sevgilim Edvarı elimden 
aldr. Edvar beni bu yüzden terketti. 
Ben de intikam almak istiyorum. 

Petra, sordu : 

- iyi ama, bu kız sevdiğin adamı 
elinden almak için gayri meşru bir ça
reye baş vurdu mu? Sana bir şey vaad
etti de sözünde durmadı mı? Bir aldat
mak ve aldatılmak var mı işin içinde? .. 
Benim anladığını o kız yalnız güzel· 
liğile geni mağlup etti. Sonra senin 
kı~dan riyadc delikanlıdan intikam al
man icap eder. 

Ulenka asabiyetle cevap verdi: 
- Kız ortadan kalkarsa delikanlı be

nim olur. Fakat mademki teklifimi ka
bul etmiyorsun. Ben de senin intikamı· 
na vasıta olamam. Başka birini bul.. 

Petra, müşkül bir mevkide kalmıştı. 
Kont Riberadan intikam almak arzusu 
ateş gibi içini yakıyordu. Bu fırsatı ka· 
çmrsa bir daha kim bilir ne zaman bu
na muvaffak olabilecekti? Bunları düşü
nerek nihayet cevap verdi: 

- Teklifini kabul ediyorum. Lalen· 
ka. Fakat ömrümde bana ilk defa fena 
bir iş yaptınyorsun. Fakat zararı yok. 
Mademki ısrar ediyorsun, öyle olsun. 

Lllenka, sevinçle reisine teşekkür et
ti. Bundan sonra çingene reisi ile La
lenka, İspanyol kadm tüccarı Sanşo 

Perz ve falcı kadm Debura başbaşa ve
rerek Annanın nasıl kaçırılacağını konu
şup kararlaştmiılar. 

$ • • 

Ertesi ak~m Anna, kendisini evlAth
ğa kabul etıni~ olan ihtiyar ~iftlik sa
hibi Tubi MUlzer ile karısı madam Han
niye veda ederek yatmağa çekilirken 
madam Hanni ona odasının kapısını 

iyice kapayarak yatmasını, çUnkü civar• 
da JÜpheli adamlar bulunduğunu işitti-

ğini söyledi. Sonra Anna yatak odasın& 
çekildi. Odasında bir müddet dikiş dik
ti. Bir taraftan da Kont Adoları düşün· 
dü. Edvar §imdi Adaların şatosuna var
mış olacaktı. Acaba Adolar gelecek mi 
idi? 

Nihayet saatin onu vurduğunu i~tin· 
ce kalktı. Soyunarak yatağına girdi. 
Adeti olduğu üzere dua ederek uyuma· 
ğa ba~ladr. 

işte tam bu sırada gecenin karanlık
ları arasrnda dört kişi Tubi Mülzerin 
5iftliğlne doğru yııklaşryorJardı. Bunlar 
çingeneler reisi Petra ile İspanyol ka
dın tilcean Sanşo Perz ve Lllenka ile 
falcı Debura idi. 

Sanşo Perz yırtıcı bir ku§ gibi en ön
de ilerliyordu. Petra ile beraber LaJenka 
ya verdikleri sözU yerine getirerek An
nayı kaçımıağa geliyorlardı. İhtiyar De
bura ise hem oğluna yardım etmek hem 
de bir kızm kaçmhşını seyretmek zev· 
kine eri§mek için beraber gelmişti. Pet· 
ra i!le bu işe istemiyerek girmişti. Bu
nu kendi düşüncelerine aykm buluyor. 
ara sıra Ulenkaya tekrar etmekten geri 
durnuyordu. Fakat Kont Riberadan İn· 

tika:n almak mecburiyetini düşününce 
her şeyi unutuyordu. 

Bir arahk Sıınşo , LAlenkanın kulağı
na fmldııyarak sordu: 

- Kaçıracağımız kız ba:-i hakikaten 
güzel mi? 

- Gördüğünüz zaman ne kadar güzel 
olcluğunu anlayacaksınız. 

- Ll.lenka, böyle iyi bir parçayı ba· 
na ~österdiğindcn dolayı sana teşekkür 
ederim. Bu kızla iyi bir it görmüş olaca
ğım. f spanyada kumral güzellerine rağ
bet çoktur. 

Ll.lcnka, sordu: 
- Kızı bu gece kaçıracak olur,ak 

İspanyaya ne zaman gideceğiz? 

- Petra ile konuştuk . .t:,;vvela ben ka
çıracağınuz kızla beraber yola çık.ıc.a.
ğun. Ben başka bir yoldan gideceğim. 
Siz başka bir yoldan gelec.ckııin.i%. 

- Niçin? Hep beraber gitsek olmu 
mı? 

- Bilirsin ki bir memlekette bir ço
cuk, bir kadın kayboldu mu, polis ev• 
veli çingenelere saıp.rrır. Bunun için 
beraber gidersek Bohemyadan geçme. 
den evvel bizi hemen yakalayıp hapse 
atarlar. Giderken arabalannın ararlar. 
Halbuki ben ıizdcn eYVel o kız ile yola. 
çıkacak oluıısam tehlikeyi atlatmıı ola• 
cağız. Sevil civarında sizi beklerim. SU; 
de gelince Kontun kızı Biyankayı kaçı· 
nrız. 

- Ya sizi bu güzel imla görecek 
olurlarsa. yahut kız bağırır, etraftan işi
tilirse ne yapacaksınız? 

- Yanlış düşünüyonunu~ yavrwn. 
Ben sanatımı pek iyi bilirim. Bir kı% ka· 
çmldığı ıaman onun nasıl r.aklanıp mu• 
haraza eciileceğini de bilemeuem yaıık 
kadın tüccarlığıma benim .• Ben onu öy
le bir yola getiririm ki arzusilc kar§ım• 
da göbek bile atar. 

- Aman dikkat ediniz ce polise ıö· 
rünmeyiniz. 

- Siz merak etmeyiniı.: matmazel. 
Ben bu işin ae.cmisi değilim. Benim gibi 
bir kurdun elinden kolay kolay kız alın• 
maz. Hem bir kere Viyanaya ayak ba• 
sınca hic krı · k!T1a m. O roda bana yardım 
edecek çok dostlarım var. 

- Susunuz, bir ses var, işittiniı: m~'t 
Bu sırada Petra durakladı. Arkadan 

gelenlerle birlc§tiktcn sonra: 

- Köprkler hıwlıyor. Ben size dcmiJ
tim. Çiftlikte daima iki köpek gezer. Si$ 
saklanınıı. Ben çaresine bakaynn. 

Bundan sonra Petra ilerledi. Diğcdc
ri bir kenara sindiler. Pctra elinde taşı· 

l 

ı 

8p0 

ler, 
3:5 
be 
24 

n-" 
] 

ııuı 
Pro 

h 

t 

s 

{' 

' 

l:i 



2V ikintitcşrin - 1936 ============================= 

lSTA~"BUL: 
18,30 pltüdo. daıuı musiklsl, 19,30 spor 

nıusahabelerl, Eşref Şefik tara!mdan, 20 
Türk mustkl heyeti, 20,30 Vedia Rıza ve ar 
kad!\şlan tarafmdan Türk musikisi ve halk 
aarkılan, 21 orkestra, 22 plAkla sololar, 22, 
ao bavadi.e, 28 aon. 

\'lYA.."O\iA: 

18,05 çocuklarm zamo.nı, 18,35 konser. 
8por, 19,25 seyahat, konferans, saat, haber 
ler, hava nıponı, 20.20 tarlh1 konll§ma, ~o. 
35 konser, 21,50 senfonik konser, 23,15 ha 
berler, hava r poru, 23,25 eğlencen konser. 
24,05 haberler, 2:ı ,w Viyana mualklsl. 

BERLtN: 

18,05 gramofon, 18,35 konuşma, sıhhl ko 
ntışma, 10,05 musikJ, 20,05 gelecek hattanın 
Programı, 20,25 mualkl, 20,50 gilnlln akisle 
rl, haberler, 21,15 gramofonla valsler, 21,35 
konser, 23,05 haberler, hava raporu, spor, 
23,35 eğlenceli koıuıcr, 

BUO.\PEŞ'l'E: 

18,05 çingene orkestrası, spor, konferans. 
19,45 keman konseri, 20,25 tarihi konu§ma, 
20,55 or1teatta ktmser'I, 21;35 haberler, 21~ 
kttata kanser!, 2SıOS hava raporu, 23,10 Ol' 

ke.Uta konser!, 24,0ti lnğtllzce haberler, 24,10 
!:lngene orkestrası, 1,10 haberler. 
BOKREŞ: 

18,05 orkestra konseri, ııaat, haberler, ha 
\•a raporu, 20,05 konfera.rus, 20,25 konser, 
konferWUJ, 21,20 pJyano orkestra konseri, 
lstiratıatleroo at, haberler, hava raporu ,.e 
Calro, 23,15 gece konseri, 23,50 f~ızca ve 
nlınanca haberler, 
LOSDUA: 

21,05 ııaat, haberler, hava raporu, iktisadı 
habet1er, 21,85 karl§JK yayın, 21,150 musiki, 
vo §an, 23,0tl vary tc nıımaraıarı, 28,80 org 
1tonscr1, haberler, spor, luı.vıı. raporu, konuş 
nıa, 2f,80 dans orkestrnm, 1,35 haberler ve 
Balre, l,45 gramofon. 
llO!\tA: 

20,15 gramoton, hnbcrler, Holanda dilinde 
turız:m haberleri, 20,25 yabancı dillerde ha 
berıer, ıınnt, haberler, hava raporu, 21,35 
fa§1znı haberleri, 21,45 senfonik konser. 
İ3UrabaUerde konferans, en sonra turizm ha 
btrıer1, 23,25 koro konseri, 23,50 dana must 
~ 24,05 haberler, 24,20 danıs mwdklsi. 

Veni nesrlyat 

~----------------li ava c ılık ve spor 
lık kadm h v • di Eribe için Bat 

6 lsmct1nönUnUn yazdıkla.n bir 
Yazıdan hususi blr kıymet alan {179) 
numaralı Havacılık ve Spor'u tavııiyA 
ederiz. Bu sayıdaki yazıların ba§lıca
ları şunlardır: İsmet 1nönU - Server 
Ziya Gürevin; Eribe - Behçet Kemal 
Çağlar; nk Hava şehidi Türk kızı -
.Abidin Dav'cr; Eribe - Ekrem Talu; 
Göklerimizin çocuklarına selam; Ge -
neraı Aydcıııan ve arkııda§larx - S. Z. 
GUrevin. 

o·~ndüz 

. G~ndüz mecmuasının sontcşrin ta
tıhJi 8 inci sayısı zengin münderecatla. 
~ahit Sıtkı, Miraç, İbrahim Huyi, Şc
tıf liutnsi, Metin Nigar, Şevket Hıfzı. 
Sabri Esat, Cevdet Kudretin makale ve 
~rile inti§ar etmiştir. 

Davet 
la htanbul milddoiumumiliğinden: 1s
C nb~~da ?lduğu anlaşılan Çemişke.zck 
d · Muddeıumumtsl Mecid Teoman'ın 
el"hal mernuriyetlmize müracaatı. 

SiNEMA.LA.it 

BEYOCLU 
SARAY , ' • .. f 

• l • • t . .. 

1" • : Aşk güneşi. 

rURK ı Aşk ölUm ve Şeytan 
(Suvarede): Yeşil domino 

MELEK ı Korkusu.Z kaptan 
tPEK ı Korkusuz kaptan. 

'\KABYA Dilediğim gibi yaşarım 
VILDU Mar~rita 

sUMEIC ı Marlnella 
41..KAZAR Devrt&lem ve kanlı takip. 
ı AN CUrUm, Ceza ve ÖpUşmc 

den yablm&Z 
ŞIK ı Şlrley asi 
'AHK ı Siyah gözler ve HUcum 

tuosu 
ASRI Klo- Klo ve Kali!orniya 

haydutları 

man ııUvan 

-'STORVA ı Define korsanları ve Dan 
tenin cehennemi 

CIDIURlYET Bağdad yolu, ÖlUm uçu 
rumu ve Vahşi atlar kralı 
(tUrkçe sözlU) 

ISTANBUL 
PERAB 

~ZAK 

&ılLL.I 
tllı..AL 

ALf"..MDA.R 

KEMALBEY 

BUtUn gUzellerl ııeverlm 

(Jan Kepura) ve Beyaz 

esire 

Günahım ve Berlin o- 1 

limpiyatlan 
Ehli B&llp muharebeleri 
Tnrasbulba 

Programını bildlrmeml§ttr 
At~ kraliçesi (türkçe), 
Denizaltı arkadaşları ve 
Berlln ollmplyaUan 

KADIKOY 
HALE 
sUHEfi'A 

HALE 

ı Programmı bUdlrmemtştlr 

: Programını bildJrmemişUr 

OSKlJDAR 
ı Monte Krtsto 

EUENKöY 
Ali~ : Programını bildirmemJştJr 

BALAT 
MlLLI ı Yıldrmp kaptan ve Bir 

qk g'{:Ceal • 

TiYATROLAR 

~ehir1Yyatrosu 

111111111111111 

llLlll 
lllllllH 

TEPEBAŞJ 
dram kısmında 

AYAK TAKDU 
AnASTh'DA 

t"rnn8ı:z Tlyatroaunctıı 

Operet kısmı 
MASKARA 

HALK OPEREn 
Makaim tiyatrosunda 

Pazar günU matineden 
itibaren 

Zozo Dalmas ve Fono· 
kosun iştirakilc 
PİPİÇA 

bUytik operet. Yeni kadro 

Yenl Bale 

BüyUk IUUzyonlııt ve 
manyeth:macı 

Pr. Zati Sungur 

Hor akşam 

Ş hzadeba§ında 

FERAH sinemada 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
r~ Münh 1 Silo Şeflikleri için Ankara'da bir müsabaka imtihanı açıla -

br. T tiplerin aşağıdalô teraiti haiz bulunmalan lazundır: 
1 - Türk olmak, 
2 - Hiç bir ç~vhile mahkfuniyeti bulunmamak, 

~"- 3 - En aşağı lise derecesinde bir fen veya san'at mektebinden me . 
.... ı 0 hnak 

' 
4- 30 yaşından aşağı ve 50 den yukan olmamak, 

ı , , 5 - Vazifesini muntazaman ife.ya mani olabilecek bedeni anza ve 
...:ı .alıklarla malul olmamak 

6 - Buhar ve elektrik 
1

makineleıinde ihtisası olmak. 
(-:brik Yukandaki maddelerde yazılı §attlan haiz olup aynı zamanda silo, 
'" z· a ve değirmen gibi müesseselerin fenni kısmını idare ebniş olanlar 
( : t •~at ınühendisi diplomasını haiz olup ta makinacılıkta ihtisası olan 

ercıh ed'l· ı ır. 

l:iYet :endiI:rine mesleki bilgilerine ve imtihanda gösterecekleri muvaffa-
;r~c~ıne göre "150--175" lira ücret verilecektir. 

tli.irlu-.. alıplerin bu ayın yirmi be§ine kadar Ziraat Bankası Umum Mü · 
tır. gune nıürac:aat ve lizmıgelen evrak ve vesaiki tevdi ebneleri şart 

ttrıd;ı • buhar, elektrik, değirmen makineleri nazariyat ve ameliya . 
n Yapılacaktır. 

İmtihan günü ayrıca ilan edilecektir. (3033), 

HAllER - Ak~am postası 

lstanlml Yedinci icra Merr11urluğun
dan: Mctoznde Hüseyin ve hissedarla· 
rın uhdei tasartu.funda olup Cevahirci 
oğlu Yorgiye birinci derecede ipotekli 
olan Bnlatta Tahta mlnare caddesinde 
eski 71 mükerrer 73 yeni 71,73 numa
ralı maaarsa bir b p hane clyevm mez
kOr numaralarla murakkam yekdiğe
rine münk&lip bir kıt'a arsa deynin 
ademi tediyesi ha.sebile açık arttırma
ya vazedilmiştir. 

Hududu: Tapu kaydına nazaran sağ 
tarafı mutasarrıf anı mezburun arsası 
sol tarafı Yoğurtçu Tana.ş hanesi ar
kası hamamın hatap mahalli, cephesi 
tahta minare caddesi. 

Evsafı: İki tarafı kendi duvarı ve di 
ğer tarafları ko~ulara ait duvar ve 
hanelerle mahdut olup derununda bir 
incir ağacı ve hane enkazından duvar 
parçalan vardır. 
Mesahası: 112 metre murabbaı olup 

yeminli üç ehlivukuf tarafından 224 
lira kıymet takdir edtlmiştir. "1-12-· 

936 tarihine milsadif Pazartesi günü 
saat 14 ten 16 ya kndfit' daJrede birin
ci arttırması icra edilecektir. Arttır
ma bedeli kıymeti muhammenenin 
%75 §ini bulduğu takdirde müşterisi 
üzerine bırakılacaktır. Aksi takdird~ 

en son arttıranın taahhüdü baki kal
mak üzere arttırma 15 gün müddetle 
temdit edilerek 5-1-937 tarihine müsa
dif Salı gUnü saat 14 ten 16 ya kadar 
keza dairunizde ynpılacak ikinci açık 
arttırmasında arttırma bedeli kıymeti 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisJigin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

11 

muhammenenin %ı75 ni bulmadığı tak ======================::;:·-===================:-== 
dirde satı§ 2280 N. ıu kanun ahkamı-
na tevfikan geri bırakılır. Satış peşin
dir. Arttırmaya iştirak etmek istiyen
lerin kıymeti muhammenesinin % 7,5 
nispetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu Iıamil 
bulunmaları lazımdır. Haklan tapu 
sicilliyle sabit olmıyan ipotekli alacak
larda diğer alfıkadara.nm ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hu-

susiyle faiz ve masarif e dair olan id
dialarını evrakı müsbite1eri ile birlikte 
ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün 
zarfında birlikte dairemize bildirilme· 
lcri lazımdır. Aksi takdirde hakları 

tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalır
lar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzi
fiycden mütevellit belediye rilsumu Ye 

vakıf icnresi bedeli müzayededen ten
zil olunur. Yirmi senelik vakıf icaresi 
taviz bedeli müşteriye aittir. Daha faz 
la malumat almak istiyenler 28 - 11 -
936 tarihinden itibaren herkesin göre
bilmesi için dairede açık bulunduruln
cak arttırma şartnamesi ile 934; 3311 
No. lu dosyaya. müracaatla mezkur 
dosyada mevcut vesaiki görebilecekle
ri füm olunur. 
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937 ECE 
c 

-- - --- - ----
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Ç 1 K T 1 
Avukat, doktor ve her iş adamına lazım olan takvial 

ve malumatlı ECE Muhtıra defterini arayınız. 10 çeşit 
üzerine zarü şekillerde hazırlanmıştır. Bilumum kağıt ve 
kitapçılarda bulunur. Deposu: AnkaTa caddesi, 

Afitap mağazası N o. 111 

,------ r 

1
,.--M-, _ A_ J_ E_ S İ K ~

1 
Bir müddettenberi rahatsız 

1=== .. 
1 •• 

bu unan 1 

,_ 

Lokanta va Birahanesinde H E R A K Ş A M 
lzmirin sevgili artisti Bayan F AHlRE 

Son zamanda kazandığı büyük muvaffakıyetlerle 
MAJESTlK B!RAHANES1NDE şarkılarına devam ediyor 

Yeni şarkılarile dinliyenlere zevk ve neşe veren Bayan F AH1REY1 
MAJEST!K birahanesinde dinleyiniz D!KKAT Bira duble bol meze ıle 
25 kuruş, Rakılar envaı ve nefis meze ile verilir. 

Bevo<>'lu Meı:ırutivet caddesi No. 97 - JOl . ~ ........... . 
ODEON 

Yeni çıkan plaklar 
ıst:anbul Radyosu ve 
Odeon Fabrikasının 
değerli sanat:karı 

Bayan Vedia Rıza Giz 

Nr. 270107 
Hilzarr. Şarkı - Aşkınla Sürünsem 

Beste: Salahaddin Pınar 
Kürdili Şark. Ellerine kimler ycıktı kınayı 

Beste: Salahaddin Pınar 

Bayan Hamiyet Yüce Ses 
Kürdili Şarkı - Sonsuz geceler 

Nr. 270106 Beste: lz. Zeki Duygulu 
Muhayyer Şarkı - Yürük Ali 

Beste: lz. Zeki Duygulu 

Baya~u ~~Ah~o~a~ı:sa7ı!::~ses l I 
Nr. 270103 Beste: Mustafa Şükrü 

T A N G O - Yeşil gözlerde bahar 
Beste: Mustafa Şükrü 

Nezipıi Deli Mehmet 
N 2 7 0114 Aymtap Şarkısı Duman duman olmuş karşıki dağlat 

r • öksüz Garip - Bir çiçek açılmış . ı 
Satışa çıkarılmıştır. 

m:m:ma ~in) $<§)in) ç n D<ca in) aı n tn in) lY ç n tY1 :::=:.-::: 

,, .... a .yo_f 11 
ı,J Ü 
1 i: 

i=.
1
! Radyo ve Gramofon iğnelerini ii 

t:ecrübe ediniz. g 
fİ Bir IGne 5 plAk çalar plAkları tahrip etmez. Gramofon :! 
si mağazalarında araymız. ~.s .. 
:: Umumi safi• yeri: Sirkeci No. 37 N ı HAT 1 Şık 
fi tOO adeHlk kutu 40 kuruş, 200 adetUk kutu 70 kuruş fi 
H Taşra siparişleri süratle gönderihr. Ankara satış yeri: Anafartalar U 
ij caddesi Şen Ses muzik pazarı Şükru Durgun Si .. .. 
ıı:::::ı:::ı::ı::::::::ıııı::m=::::::::::-.:::==:=::-.:::::::::1:::::::::=::=::=::::::::::::::::::= 

"~stanbul Kültür Direktörlüğünden: 
Yeni Lise İlk Türk lisesi birinci ve ikinci ve Amelihayat okulunun birin

ci devresinden mezun olup bugüne kadar diploma alamıyan talebenin sı • 
nıf veya mezuniyet imtihanlarile ve hangi ders yıllarında menzun olduk -
larını en son 15/ Birincikanun/ 936 tarihine kadar İstanbul Kültür Direk
törlüğüne bildirmeleri ve Devlet Basrınevinden alacaktan boı diploma. ve 
lu~blarile 50 kuruşluk pul altı adet en son çekilmiş küçük fotoğraf ve hü -
viyet cüzdanlannın noterden tasdikli suretlerini getinneleri ve bundan 
sonra yapılacak bu gibi müracaatların nazarı dikkate almacağı beyan ve 
ilan olunur. (3024) 

!stanbıcl Mliyc mahkemesi üçüncü 
hul.mk daircs-i>ulen: 

Ahmet tarafmd:ı.n karısı Arnavutkö
yündc İskele ba.5ında Sebze sokağında 
20 No. da mukim Hasna aleyhine ika
me olunan boşanma davasından dola
yı milddeaaleyhin ikametgahının mec;
hul olması hasebile davetiye ilanen tcb 
liğ edildiği halde mahkemeye gelme-

diğinden hakkında ittihaz olunan gı

yap kararının ilanen tebliğine karar 
verilerek muhakeme 4-12-936 saat 14. e 
bırakılmıştır. Tarihi ilandan itibaren 
beş gün zarfında itiraz etmediği ve 
yevmi mczkurda bizzat veya bilvekale 
gelmediği takdirde gıyabmdn muhake
meye devam ve intaç edileceği ilan olu
nur. 

il 
H 

••••• Pipo Merakhlarına Müjde •••ıa 
Dünyanın her tarafında rağbet gören 

TAN 
OLDENKOTT 

AA 
PiPOLAR! 

En müşkülpesent müşterilerini memııun edecek derecede 
cuttur. Bir tecrübe kafidir. 

fstanbul, Sultanhamam Kebapçı Karşısında 

çe~idi mev-

Pi PO PAZARI 
•••••• Anadoludan arzu edenlere tediyeli gönderilir. ı••••ıl' K• ~ 

ıoıyager ,~~~~~~~~~~~~~--'-~~~~~~---

Hüsameddin •Ş•KL• 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil · 
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında İzze1 

Bey Hanı. 

SATILIK SON SiSTEM KOPYE 
MAKtNESt 

Çok az kullanılmış 100 X 140 boyun· 
da en son sistem elektrikli kopye maki
nesi gatılıktır. Arzu edenlerin Bahçeka
pı Sadıkiye han 11 numaraya veya Va· 
kit PROPAGANDA servisine müra
caattan. 

SATILIK HANE 

REKLAMLARI 
U<elYI~ ~<e taıksU'\tOe 

NECiP ERSES 
Galata: Sesli Han 

Meşhur .Rus - lsveç 

MÜHİM 
İLAN 

,c,\lMffllF'..q8 
~"t- ,t· 60L.qc~'1: 
1?~ • . ~ .... ~ CI:' ~ ' . • 

-l<'l 

MALMÖ 

R P EZ. 
LASTiK ve 

Langa Hisardibi Tülbentçi mahallesi taze mallarımızı bu sene de müşterilerimizi memnun etmek için büyük 
12/1 No. lu hane satılıktır. 6 oda, sah fedakarlıklarla getirdik. Bütün toptan ve perakende mağazalannda bu-

ŞOSONLARI 

nnç iki taracası vardır. Kum.kapı Kur- -k 
~s~~gh&~~Arn~mfu~~ı•a•b•il•~•i•n•b•.•~ıs_v_e~ç-•'•'•T-R-·A-P-•E-z_,•'-'-a-b•r-•_a_s~ı~~ 
caat. 

DEMİR.et USTASI 

Birinci sınıf sıcak demirci ustası 
iş aramaktadır. lstiyenlerin Vakıt Pro 
paganda servisine (Demir) rumuzile 
müracaatları. 

BmJoğlu, Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Nüvvare, Halise ve Hamdinin müş
tereken mutasarrıf oldukları Kaba~
ta Ömer Avni mahallesinde Karayalı 
sokağında eski 6 yeni 8 numaralı ar
sanın bilmüzayede satılmak suretil~ 
şuyuunun izalesine mahkemece karar 
verilmiş olmakla birinci arttırmanın 
14.12.936 pazartesi günü saat 15 den 
16 ya kadar ve ikinci arttırmasının 
29.12.936 salı günü saat 15 den 16 ya 
kadar BeyoJ?lu sulh mahkemeleri baş 
katipliği taraf mdan mahkeme bina
sında yapılacağı ve arttırma hak.kın. 
da başka malumat almak istenildiği 
takdirde 936/28 numaralı mahkeme 
baş katipliğine müracaat edilmesi. 
Evvelce Fındıklıda Ömer Avni mahal
lesinde Karayalı sokağında eski 6 ye
ni 8 savılr evde oturan ismi yukarıda 
yazılı Halise ve Hamdiye tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

(V. No. 19264) 

. . 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
6.664 Adet İskarta çuval Paşahahçe fabrikası 
7.625 Kilo Yamalık kaneviçe Ahırkapı bakım evinde 
9.496 ,, lskarta kaneviçe ,, ,, ,, 
1.625 ,, Yamalık çul ,, ,, ,, 
1.267 ,, lskarta çul ,, ,, ,, 
1.111 ,, lskarta çuval ,, ,, ,, 

336 ,, Gayrimamiil kıl çul ,, ,, ,, 
1.200 ,, Çinko Karaağaç Fişek deposunda 

500 ,, Çuval ''keten" Kabataş Levazım anbarında 

250 Adet tuğla Kabataş Levazım anbarında 

1.500 ,, Boş bobin sandıkları Cibali fabrikasında 
97 ,, Boı fıçı Likör fabrikasında 

727 Kilo çul Şemsipaşa bakımevinde 
Yukarda cins ve miktarları yazılı ıskarta malzemenin ıatı~ı 

1/ Xlf/ 936 salı günü saat ona uzatılmıştır. İsteklilerin maIIarı 
görmek üzere her gün hizalarında gösterilen mahallere ve pazar
lık için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile 
birlikte Kabataşta inhisarlar levazım ve mübayaat ~ubesi mü
dürlüğündeki satı§ komisyonuna müracaatları • . (2721 ), 


