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~iman .. Japon anlaşmasma 
!ovyet Rusyadan mukabele 

~Faşistler 
~dünya harbi 
hazırlıyorlar 

planını yapan profesör Prost'ı müstak 

F k t b t t e bel planın ana hatları hakkında iza· a a U a eş hat vermek üzere A!ıkaraya çağır-

d ' 
mıştrr. Belediye Nafıa Vekaletine 

e d·ı . klar ır mütehassısın plamrıın ana hatları n 1 e rı yana ca . hakkındaki etütlerini henüz bitirme-
" 11 diği için bunu ikmal eder etmez An· 
ıvelt vaziyeti tehllkell gHrUyor - lng - karaya hareket edeceğini bildinniı· 
te adalarında bir senelik erzak birlktlrl- tir. 

Jecek - ltalya ile Japonya arasında Diğer tarafta~Dı;:;:ui~cut':~,._ 
. yeni bir anlaşma (Yazısı 6 ınclda) 

n .. r:l<tl!Jtt.~M?ı111ı11 c;VVtolJ\:ı yrı . x-~ iı:ıtiJ!.m>~~,.ı~--- .. 

A.nlıi/üjti ve -!Skenileia"trda- ................. -: 
tnrkıe~ı. · .ıa·zyik:in 
.devamı üzerine. 
Hükumetirlıiz diplomatik 
teşebbüslere girişecek 

I'------ Kamutayın ewelki !fiJ,M:tı tarihi cel8e8inde (Ya.mı Z incide) 

'Danyal asilerlnce ıtalyaya verilmiş lt OlduQu söylenen Mayorkada 

alyanlar 1500 sivili 
kurşuna dizmişler 

Bu sabahki posta 
ile gelen İngiliz 
gazetelerinden Ni
yüz Kronik! şöy
le bir havadis ve
riyor: 

Akdenizde, bir ta 
nesi müstesna bil· 
tün Balear adala • 
larının yeni ha
kimleri olan İtal

Mütekait, dul ve yetimlere velileiı . . 
Cç aylık· 

.maaşlar· 
Tediye günlerini gösteren • 
Mufassal llste 

11 inci sayt'adacllr ·······-························-·----.... ._ 

va- Na 
Bugün Cnyeye 

gidiyor 
Yazıları her gtın 
gazetemizde çık-

makta devam edecek 
Türk okuyucularının yüzde doksan be 

tinin tanıdığı ve yazılarını her zaman 
herhangi vesile ile seve seve okuduğu 
güzide muharririmiz Vi-NQ (Vali Nu· 

(Devamı 6 tncıda) 

Gürbüz ve Güzel 
Çocuk 

Müsabakamız 

yan zabitleri Ma- ı 

yorka adasının a
halisinden 1500 ki .
şiyi idam etmişler- Müsabakt.ımtZtJ ~8 mtmartnjUı iştirak 
dir. eden Bay Ali Kemal oğlu iiç yaşında 

Romadan gelen GüNEY 

bütün tekziplere Kupon: t9 çocuklarınızın muaa 
rağmen Musolini bakamıza l§tirak edebilmeleri için 

nin zabitleri İbiza. bu kuponların toplanmuı IAzımdJr. 
(Devamı 6 ı~--ıda) 

... f<ızlla~y ~ ıstanbul mümessili · 
Gene·ra·ı ·Ali ·uıdü 

Ayni zamanda Veremle MUeadele Cemiyeti 
reisi olan rahmetli hayatını bayır 

işlerine vakfetmişti 
Kmlay ve Verem mUcadele kurum- -

lan büyük bir rüknünü kaybetti. Kızıl· 
ay btanbul mümessili ve Verem müca
dele umumi reisi general doktor Ali 
Çalımlının bu aabah vefat ettiğini bil
dirmelde elemliyiz. 

General Ali Çalımlı Kızılayın mevcut 
en eski azalarından bulunuyordu. Kızıl • 

ay cemiyetinin hemen on be§ senedcnbe 
ri mütema~iyen reisliğini yapmış ve Ve 
rem mücadele cemiyetinin kuruluıunda 
en büyük rolü oynamı§ olan merhum. 
Kızılay ~ensuplan için bir sembol ha
linde idi. Bütün memleket Ali Çalımlı 
yı tanır ıever ve sayardı. Kendisi çok 
ya§h olmasına rağmen yorulmaz bir ce· 

(Devamı 6 ıncula) 

Yunan Kralı Yavuzu 
gezmek istedi 



Denlzcllerlmlzln Yunanistanda RÖrdOklerl 
bUsnOkabul 

değil mi· 
Berberlerin hafta tatili 

Yunan Kralı Yavuzu ~öyBe bir suQ 
~ k • t d• mahkeme~• 1 gezme JS e ) ~cırtagetBırDllr"." 

/ :.Berberler, bugünd~n itibaren tatil yapıyorlar. Artık bundan sonra he~ pa
zar on1ar da, hafta tatilinden istifade edenler ara!lna kan§llllş ve medent ınsan-
ların tabii baklanndan birisine kavuımuı bulunacaklardır. Y B k • ı • A • 1 Bu ~ki g~teler fÖyU, 1Jjf' Dün de unan aşve 1 1 mıra 86 kayckdiyorZardı: Onlann . 

Bugüne kadar aralarında anlaımalanna imkan olmadı. Bir kısmı kapattı. 

Bir kisrlu aça. Kapah bulunanlar mÜ!terilcrinin ellerinden gideceği korkusile 
açık olanlann yolunu tuttular. Kendilerinin hafta tatili .. kanununa ithallerine 
kadar bu kararsızlık içinde çalkanıp durdular. Fakat bugun bu çalkanma durdu 
ve çalkanan ıSU duruldu. 

tt• ayn.mı alıyoruz: · gemimizi ~iyaret e 1 "Dün öğle zamanı, bir po1is 
- dan adliyeye Muzaffer isminM 

Berberler, hafta tatiline kavuıtuklanndan dolayı memnundurlar. Bu 'mem
nuniyetlerini de ilk ve hakiki tatil günleri olan bugü.n de Cumhuriyet ibideıine 
çelenk koymakla gösterecekler. Ama ~u arada tatılden mcm.nun olmayanla
rm da bulunduğunu illv.e etmek liz:ım. Bılhassa semt berberlerı bunlar araSin
dadır. Bunlar zannediyorlar ki. pazar günU tatil yaprmş olmakla en çok iş yap: 
tıklan .biı1 gün ellerinden gitıniş bulunuyor. Dediklerine göre zaten iki gün işlerı 
var4It:- Cmnartesi, puar... Haftanın diğer bölUmlerinde bot oturmaktadırlar .. 
Daimi bir tatil halindedirler. Yanıldıklannı zaman gösterecektir. Pazar günkü 
kadfıçtannı kaybetmediklerini, itlerin haftanın diğer günlerine dağıldığını g(). 

rece'lclerdir. 
''İnsanlar ttaş olmak ihtiyacını duydukça, bu endie ye mahal olmamalıdır. 

Hatıl kendilerine en bUyük rakip bildikleri jilet, insanı kendi kendine traı edi
yona aaJıi. 

Berberlerin ilk tatil günlerini nete ile geçirmelerini temenni ederim. 
RASiH CANAY 

Yeni çıkan kanun mucibine~ 

Dün Faler limanına vbıl olan do
nanmamız Amirali ile Yunan hükftmet 
erkanı ve deniz kumandanları arasın
daki karşılıklı ziyaretlerden sonra sa
at 16 da Yunan başvekili General Me
taksa.s beraberinde deniz müsteşarı ve 
deniz kurmay başkanı olduğu halde 
Falere gelmiş ve Yavuzda Amiral Şük
rü Okanın ziyaretini iade etmiştir. ı 

Yunan Başvekili Yavuzda topla. u
ğurlanmıştır. Gece Yunan Başvekili 

ta.rafından Büyük Brita.iıya otelinde a
miralimiz şerefine bir ziyafet veril
miştir. Ziyafette hükfun.et erkanıyla 
elçimiz ve iki dost donanma kuman
danları hazır bulunmuştur. Ziyafetin 
sonlanna doğru Başvekil Metaksas 
kadehini Türkiye Reisicumhuru Ata
türk şerefine kaldırmış ve bu esnada 
istiklil marşı çalınmıştır. Buna elçi
miz Ruşen Eşrefin kadehini Yunan 
Kralı şeref ine kaldırma.siyle mukabele 
edilmiştir. 

Bundan sonra evvela Yunan başve
kili Metakaas Tlirk • Yunan dostluğu
nun sağla.mlığma dair bir nutuk· söyle
miş, elçimiz Ruşen Eşref mukabele et
ınlştir. En l!IODl'a Amiralimiz gösteri
len sempatiye teşekkür eden bir nu
tuk söylemiştir. 

Berberler bugün 
hafta tatili yaptılar 
AJay halinde Taksime giderek 

abideye çelenk koydular Bu Ab•hkl ztya.-etler 
Bahriyelilerimiz bu sa.balı 9,30 da 

çelenk koymak üzere berberler alay karaya çıkmışlar ve elektrikli trenle Bütün Türkiye berberleri gibi lı-ı 
i:PUbul beıberleri de bugün ilk defa 
olariik liep birlikte ha!ta' tatili yap· 

halinde hareket etmi~lt-rdir. Atın.aya giderek evveli. AkropolU ve 

maktadırlar. Geçen hafta kanun vi
IBY.ete tebliğ cdilıriedi~ jçin bir kısnn 
~ler ıatil yçml§, değer k.ı8nu 
salırn111a?dı. Bugün ise tehirde bü. 
tija ~ d;ikkiıılan kapalıdır. 

-~berberluk nvClce hazır. 
Janan pıogram mqçibince bugün sa· 
at o•mnitibaien' B~h.indaki ber
berler mektebinde toplanmı§lardır. 
BuraCla tlcarct ôdasr namma esnaf §U 

~ müdürü Kazlm Yorulmaz bir 
.5'x1cv vennı1tir. · 

B~nöap sonra Taksim abidC8inı; 

Alayın en önünde bando muzik"l l!IOnra diğer müzeleri gezmişlerdir. 
ve onun arkasında iki çelenk gidiyor- Saat 13,30 da amiralimiz ve maiye
du. Bu çdenklerden birisi bcrbcrleı ti denis milatepn tarafmdan Yat 
cemiyeti, ~ğir berberler mektebi ta· klllpte verilecek ziyafette hazır bulu· 
rafmdmı hamhıbhnqtı. Çelenkler nacaklardır. Saat 18 de de bahriye ge
den eonra kaclm berberler ve onları dikli mektebinin gezilmesini müteakip 
takiben de lıtanbulun en ihtiyu ber- ...;;...---------~-
Weri :tel~ Yit-onları' ~yet ida
r~ he~t~ diğer aza takiP- ediyor• 
lardı. Berberler cllcnndc fırka bay· 
raklannı ta§ıyorlardı. 

Alay .hu şekilde Tak.sime gidip a
bideye çelenkleri koymuş ve burada 
berberler cemiyeti rei~i lsmail Hakkı 
bir söylev vermiştir. 

ıçerlde. 

· __ AnlQ,kqa ve lskenderunda 
Türkılere tazyikın 
deva·mı üzerine 
Hükumetimiz diplomatik 
teşebbüslere girişecek 

• Beyoğlu aemtmln Ciluuıg11' kaneıızuyo 
nu in§aatma ilkbahara kadar devam edile 
cektlr. nkbaharda ba§l&yacak otan Kadıköy 
kanalizasyonunun da porjesi ikmal edilnıi§Ur 

• Belediye odun ve kömür tiyatıarma u.m 
yapanlan tec.ziye etmek kararmdadır. 

• Erzurum Villyetl, alleal Enurumda bu 
lunan üniversiteli gençlere yardım etmek 
karan verdiğinden bunların lln1versiteden 
bir Uateıdnl lltemlştlr. 

• Çuvalla otobllae binmeıdne mani olmak 
lstlyen halka kutreden Balatlı Yasetıe, sar 
hoş oldutu halde kah.veci Failti döven eev 
gillsi Seher birer ay iklııer gtln hapae mah 
k1Un olmuıtardır. 

• İlkk!nunun ikimden itibaren Ankara -
İstanbul öğle trenlerine de yatakh ve ye 
me!dl vagon ilAve edilecektir • 

• lnhLla.r memurları kendllerlnden yanlı§ 
lıkla keailen paralarm iadeai içtn tqebbU.ller 
de bulunmuşlardn'. litaJrYa lskendenın ve havallsi i§i

.ıti lıılilWtlr Ceinlyetinde görll§Wmesi 

~~ Mniyet umumi kltip
~ tahlirt mttraeaa.tta bulunula. 
eıdttıt. Mtlri.caatm ,eekllne göre ruz-

~ almaeak mesele, cemiyet kon
·~ ~lecektir .. Konaey de ~ 
DilmOzcleki kbunUMnide toplanacak -
1Jt. 

HikOmetimiz, bakkmdan ve davasın 
d•:emiıı olarak meseleyi cihan ef
kAn um.umiyesinde izah ederken ev
ve,loe-n~la.nmızda dahi .serdedilmiş o
lan Belilleri Zikredeeek ve tezimizin 
jiktısad.i bakımdan da kuvvetini ortaya 
~oyacaktır. 

BUjtlk Millet Meclisinin, sancakta 
olagelen ve &iman hüerlerden maale
sef p~ de devam ettiği anlaşılan 

~ etraflllda gösterdiği h88888iye
tl bir direktif telA.kkl eden hariciye-
~ ~ bu acıklı hali karşısmda dlp
l<aatik te&ebbtialerde bulunacaktır. 

Sancakta vaziyet 

·Az?.J>!f!r~ .. ~Urtlerin arası sancakta 
birçok &e~er dolayısiyle açılmak
~· BuiıA sebep Araplar tarafmdan 

i~ Suriye hudut!~ Wndeki KUrt 
ve Alevflerin si&tematik imhaya tAbi 
tu~ ha.kkmda alınmış gizli bir 
kara.r. olcl~Wl pŞre~ealdir. Bu 

karar k8J'§ısmda KUrtler birleşmeye 

ve harekete başlamışlardır . 
Bir yobaz daha 

Kmkhanda Hafız Ali isimli bir yer 
baz namazdan evvel vaız verirken şap 
ka giymenin günah olduğunu söyle
miş, bunun üzerine halk camii terke
derek bu imamın arkasında. namaz 
kılmıyacaklanru blldirmişlerdir. 

Sillhı aı1nan va 
•l•lh ıandırılantar 

Fransız idaresi Uç gllndenberi hal· 
kın ve aşiretlerin sil8.hlarıru topla
makta.dır. Buna mukabil vukua gele-
cek herhangi bir harekete karşı koy. 
mak üzere Şam ve Halepteki Ermeni
ler sili.hlandırılm.aktadır · 

Silih ve tUtUn aramak behanesiyle 
mütemadiyen Türk evlerinde aramalar 
yapılmakta, halk tazyik edilmektedir. 

Bundan evvel gece sokakta ger.er
ken tevkif edilen gençlere illveten &v
velki gece Antakyada gece aokakta 
gezen birkaç Türk genci de sebepsiz 
olarak tevkif edilmi§ ve kışlaya götU
rülmUştUr. 

Evvelce tevkif edilen gençler Benıt 
divanıharbinde muhakeme edilecekler
dir. Muhtelif memleketlerde misatıret, 
seyahat, tedavi veya sair sebeplerle bu 
lunan 111LDcak halkmm memleketlerine 
dönmek istlyenlere müşkülat çıkanı. 
dığı görillmektedir. 

• Maarif idarea1 eroin, kokain va em•Hnt 
kullanan talebeyi derhal mektepten t&rdile 
mUddl'lumumlliği~ teslim etmek emrini al 
mqtır. 

• Nunumnanlye c&mllnde akf&Dl namazı 
na abdest alan Kenanı tell§a vererek palto 
auou çalan sabıkalı Tevfik dUn cUrmU meıı 
but muhakemeatnde dört buçuk ay hapae 
mabkQm olmUJtur. 

• Frrtmad& kar~ oturan genıllerden E 
rcğlidekt Yunan vapunı kurta.nlmt§tır. 

• Galat& nhtımı üzerindeki &hırlarm dQn 
den itibaren yıkılmuma bqlamnl§tır. 

• Ttırkott. lskendertye komeyUğine tayin 

edilen Nemllz&de Srtkı bu sabah tehrimlae 
gelml§tlr. Buradan vazlfestne gidecektir. 

• Kllç11k sanallar kanunu projesi Bqve 
.kllete verıımı,tır. 

• ıı:tgb harid1"' nazın Feyz Kuh&mmed 
han dUn Ankaraya vasıl olmuıtur. 

• Son bir haftada muhafaza leJkllltI biri 
ölU 70 kaçakçı, ı ıso kilo gilınrtık. M kilo 
tnh1Mr kaçağı yakalamııtır. 

Dıferda: 

• V&rfOVad& bulunan Romanya hariciye 
nazın AntÖııeüo V&rJO•• radyoaund& bir 
nutuk eöyllyerek Lelıistan - Romanya mu 
naaebatmm uır..1mlliğinden b&h8etml§tlr. 

• latanbul, Ankara Bafd&t ve Tahranı :d 
yaretten llO!lr& dönmekte otan :Abııan lktlaat 
na.zırr doktor Şaht tayyarealle Rodoaa vuıl 
olmu,tur. Orada birkaç giın kalacaktır. 

• Fra.n.mzca Le Jour guetestnln Roma mu 
ha!Jiime nazarl\D yakmd& ~lltere lle İtal 
ya arasında Akdeniz hakkmda bir IUlltna 
me aktcdilccektir. tttıMnamenln bir maddesi 
mucibince tkt deV'tet deniz prop-amlannı ~ 
l'ekdJterine "1)dinceklerdil'. 

burada verilecek 
lunulacaktır. 

çay ziyafetinde bu- genç getirilm~tir. Sol kolu aar 

Gece 20,30 da sefaretimizde büyük 
bir ziyafet verilecektir. 

Yunan Krahmn arzusu 
Yunan Kralı, Yavuz harp kruva.zö

rümüzü ziyaret arzusunu göstermiştir 
Kral, bugün veyahut yarın Yavuzu
muzu ziyaret edecektir. 

Maltadakl tnt ba 
İngilterenin Akdeniz filosu kuman

danı Amiral Sir Dutley İngiltcrenin 
Ankara bUyUk elçisi Sir Percy Lo
rainc'e şu telgrafı gönder.miştir: 

"Türk filosu bu sabah gitmiştir. Bü
tün Türk zabit ve neferleri burada 
haldı bir surette kendilerini sevdirdi
ğinden Türk filoıruna yapılan teşyi me 
rasimi büyük ve kalpten gelen bir coş
kunlulda dolu idi. Filonun muvasalatı 
dakikasından itibaren, her iki memle
ket zabitan ve mürettebatı arasında 
hakiki bir d~tluk havası teessüs et
miştir ve böylelikle Türklerin, büyük 
bir nezaketle duyduklarını söyledikle
ri memnuniyet kadar bUyUk bir mem
nuniyeti biz de duymuş bulunduk. Hiç. 
kimse, hiçbir dakikada tam bir sa.mi· 
miyetten başka bir hlssin ifadesine şa 
hid olmamış, hiç kimse öteki tarafm 
bir rol oynamakta bulunduğunu bir an 
bile düştlnmemiştir. Ziyaretin son iki 
gilnü esnaamda çok fena bir hava hU
küın sürmekteydi. Fakat bu kimseyi 
mif•.eesair etmediği gibi, misafrlerimi- 1 
zin de neee ve ootkunluğunu 7.erre ka
dar haleldar etmemiştir.,, 
M•lt•d• Turgut Rele c•dde•I 
Donanmamızın Maltayı ziyareti ve

silesile İngiliz hükılmeti büyük bir ce
mileklrbk göstermi§tir. 

Bu adada mei!!un bulunan Tur~rı 
reisin fsmile beraber donanmamızın -zi
yareti hatırasmı da ebedlleJtirmek için 
adanın en büyük caddelerinden birine 
"Turgud Reis caddesi,, ismi verilmesi 
takarrilr etmi§tir. 

Kahraman Türk denizcisinin Adada
ki şehadeti esnasında kalan kılıcını ve 
metrl'tkatı ada umumi valilik dairesin-
de bir ''Turgud köşesi,. nde muhafaza 
edilmektedir. 

Bulgaristanda 
faşistlik 

Profesör Çankofun 
seyahati ehemmi
yetle karşılanıyor 
Bulgariıtanda haricin maddi ve ma

nevi yardımlarile Alman metoduna uy
gun bir faıiıt tetkilAtı kuran ve kendi 
de batına geçen aabık Bulgar baıvekili 
profeMSr Çankofun Belgraddan baılaya 
rak Bertin ve Romayı ihtiva etmek 
üzere yapmakta olduğu seyahat alaka 
ile takip edilmektedir. Çankofun tah· 
minler hiliftna Belgradda hüsnü kabul 
görmesi Alman tavassutunun iyi bir şe· 
kilde neticelendiğine delil telakki edil· 
mektedir. 

Profesör Çankof Belgradda iken ga· 
zetecilere demi§ ki: 

''Daha ziyade hususi tetkikat yapmak 
için aeyahat ediyorum. 1925 tenberi 
Bulgariıtandan dışarı çıkmadım. O za
mankı seyahatimde de Belgradda tevak 
kuf etmiı ve maruf Yugoslav diploma
tı Pqiçle görilpnüştüm. 
Faşizm ve nasyonal ıosyalizm, bü· 

yük devletlerin rejimleridir. Bence Bul 
garistan,:n bunlardan herhangi birini 
taklit etmesi doğru değildir. Bulgaris
tandaki nasyonalist cereyan batka ve 
tamamile kendisine haa bir ıeydir. 

Bulgaristarun Balkan paktını girmesi 
meseJesi için sadece şunu ıöyliyebilirim 
ki Bu1garistanın biitün komıularile ak· 
tedilmit dostluk muahedeleri var ve hep 
sile iyi geçiniyor. 

ispanyadaki son hidiıelerle bizdeki 
1923 senesi hHisatı arasında ben hiç
bir benzerlik gi:)remiyorum. Zira biz o 
zaman yalnız Bulgaristanı değil, blltUn 
B~lkanlan komünizm t.thlikcainden 
kurtardık.. 

Zan ve bir değneğe dayanarak bifl 
metle adım atan bu genç, ancak 
maklara otura otura; dinlene 
merdivenleri çıkabilecek derec~ 
ta ve dermansızdı. 

Getirilmesinin sebebi, bir 
do'layı h.a.kktnda 1J6T'il,en aıabfta 
ti altında tutulmGk karannın 
uygun hareket etmediği iddfası 
anla§ılmt§, müddeiumumilikçe 
nah.met ikinci 8UZh ceza mah 
gönderilmiştir. 

Muza/fer, adliye dairesinıin ~ 

katındaki mahkeme sal<muna de 
ne dayarıar.ak yaooş yaVCJ.Ş yü,;l 
girmiş, ayakta duracak hakle ol . 
ğmı gören Mkim Saldhattin 
li, sandalye verilmesini söyl 
Muz,a/fer, m~~rin !JÖ"tterdi!j.i 
da/yeye çökmil§tür. Duvar dibi~ 
ti benzi uçuk, 'adeta inliyen ha.!t 
biraz dinlenince aorgtaru yapılm 

- Zabıta nez.aretitiden kıaçtı 
dia olunııyor, ne diye.ceksiniz1 

- Ben, mahkumdum. MahkU 
mi "bitirdim. Bttrsadan Eski.~eh · 
aramıya gittiğim zaman oto 
tren altında parçolandı, ben dA 
~rette yaraZandım.. HCJtttoneye 
nldım.. Bundan dolayı "loarakıo'ki 

de defteri imzalıyamadım! • 
Hdkim St.ıldJı.atfüı Demirelli, 'il 

ferin aerb63t bınıktlmamna w 
den muam.el.e yapıhnak üzere 
'"" mUddeiumumiliğe geri 
muine karar verdiğini bildi:-ı.~ır• 

- Berbestainiz. H oydi. gidip 
nız, T«mdinizi tedavi etHrinia. 

Mumfft1r, ~la ~ 
mg.,, ~ baflonuı, ~ 
mt§tl~: - • · 

... NIJ81.l ~"'' Y~yıe~k 
değilim 'ki. Param da !/Ok.-

Bunun fl..zerine, Mkim, poliatl 
~: 

- Bunu ne diye getirdiniz 
kadar 1 Bu adam, ha.!tanede ., 
'lı.alde1 Bir adam auçıu, hatta • 
da olsa, Wyl.e ah3ta haldeyken 
bir hastanede yatınlır, tedaııi 
liri 

Polis, Muzafferi koridora ~ 
kanntf, ha.!ta, aradan bi1' mwwcı· 
çince, kendi kendine git'tMğe 

mıı§, frik4t merdivenin yarısına 
oturtı otura inebilm~, merdi~ 
""'nda artık yerbıMn kal'lca 
ağlıycırak değneğini ta.,1ara 
d6Wnmllştilr. Bu aırada merdi 
inen asliue. ikinci ceM reiai 6 
civardan geçen ilçllncü ceza -nı 

nt 906'rmtf, JIWJaf!er, ~ 
tMJ qfrmeai ve yardım etmuUe 
pıya ,,arabilmiftir. Garllp ~ 
yanl.ardan birisi Beyazıttcı otur. 
söyli11en ha.!taya yarım lira 
otomobille qitmesini tav8iye 

Bu gibi .~hhi ~yette olan 1ri 
rin, kanuni takibat baktmı~ 
laka yakalanm'lZan,, pol~e ~ 
yeye getiriZrMleri lüzumlM 
takdirde, ayni zam.anda vy~fl 
kil ııasıtası temini de gerektir· 
ğilae bundan sonra . olnn ~ 
gözetilmesi için, alô.kadar o-ıtftli' 
zımgelen yerlmin ehem.miytnll 
dikkatini ce'!bed.erial 

- Jroynonam. beni "" 
Peki burayc& gelırit&l 



q&üşiim: 
liıı.~------------- - -evDe\;lmDzln 
Clhazuında 
9unsuzDukDaır 
idam tasavvur ediniz: Sağ eli 

tokat atıyor. Yahut sağ aya-
&yağm.ı kıskandığı için, "kendi,, 

ona gitmesin diye, "rakibi
devera.nma mini oluyor. 

ne dersiniz? Normal bir hal 
bu? 

devlet dairelerinin aralarm· 
biaica.ınsızlık ve rekabet de ay

benziyen manasızlıklar, man-

vek8.lct, Avrupaya Webe 
Gençler. mühendislik tahsil 

gelnılşler. Halbuki, bu tahsilin 
ya.ptınldığı sonradan a.nlaşıl-

Ctın.ku o kısmın mühendise ihti
~k. Öyleyse muallim olsunlar ... 

muallimliği ediyorlar .. Ya-
hesap hocalığı ve saire .. thtisas-

haricinde çilrüyüp ziyan ve se
ltıyorJ&r... Halbuki, memlekette 
l'i nerliyor... tktısat Veklletinln, 

nıUhendise ihtiyacı var ... 
de . neka.dar! ... 

tthct var ama, olmaz... O tahsil 
gençler orada. çalışamazlar. 

llllJallimlik edecekler .•. ÇUnkU pa-

ne nafıa vermf ş, ne iktisat ve
.. Sakın ha: öte tarafa geçecek 
hetn manen bir nevi küfranı ni-

6bııiş sayılırlar, hem de maddeten 
t vermeleri iktıza eder ... 
!lhniyet budur! 
~ zllın.iyet mi ya? .. Geniş milc

i t.eamuı de böyledir ... HalA. bu 
usullere devam ederiz. .. 

tellkkisine. mfilk biitünlüğiine 
srt bir haL. Eskiden, valiler 
~ huduttan içini dUşUntı.r-
ôteki valller1e harp bile eder

.. Bu tan;Iar da o zamandan ar-

eUn tnenafii, öteki elinkiyle zrt 
Kan, bütün vücut içlııdir. 

?nUesseseıerinde de öyle olmak 
eder. Olmadı mı, devlet mefhu-
~ eksiklik, teşkil!tırnızda yan 
()lduğuna kanaat getirmeliyiz. 

tVA-NQ\ 

•kaoetneırde 

.• Siyasi 
Usteşarhklar 

:•tlanan IAylbanın 
ıt!larını yazıyoruz 
t f lnUstcfirlıklar ihdası hakkın· 
~ 'Çen tene Manisa aaylavı Sabri 
ıa'1Iı&~fından Meclise vcrilmit o

tCSrQ ~rtinin son umumi içtima
~ llı ltilınU§ ve bir rapor hazırlan-

~t llaaan Sakaya verilmiştir. 
lllf.t lra raporunu en kısa bir za
~e~lryarak fırka umumi rlyasc 

• tCtktir, 

~ esaıtan şöyledir: 
· 'haf ınUateıartar Büyük Millet 
~~ ~llftda.n intihap olunacaktır. 

htte ı.:ıı--· .. . 
'.lltı~ ucuı muat~ yenne 

'i lrıilat 1 lıltip bulunacak ve bunlar 
...... "P.t·· ewara tabi olacaktır. 

· tltırı:tcıırtar vekilin emir ve lda
' le bulunacaktır. 
tccıt ~e•ck?Icri ~e~etincc münasip 
lamı b/c~ı vekıle ıçtimamda müs 

biu 1 P•ı veya bir kısmı ha.zır 
l'i t~r:r~ •e baavekilin •ereceği 
....... lla r. 
~ila~k&lc~e iıtifuı talep olu-

. dtrakap müstafi addolu-

' )(u, 
lı' t~ ~lara ayda 200 lira mlis· 
'~ •ıaatr v ·1· • "-.. en ır, otomobil vc-

~Qy.~....._ __ _ 
~ Uıao oır ev 
cStıı »atidin yanında çalışan ar-

' ktrı&aadctn Cağaloğlundaki 
· .f:ttttıı 

20 
lınn surctfte ıoyulnıuş-f 

'llttt ile ~ lira para ve bir diki§ j 
&a.ir C§Ya çalmıştır. 

Kaçak kolonya 
satışı 

ltrlyatçılar şlkAyet
Jerlnl Ankaraya 

blldlrdller 
İstanbul ıtriyat fabrikalannın, ev

lerde yapılıp seyyar satılan kolonya
lar ve sair ıtriyat yilzilnden vergi ka· 
çakçılığı yap1ldığını ve hazinenin bil
yük zarara girdiği yolunda ihbarda bu
lunduklannı yazmıştık. Itriyat fabri
katörlerinin bu husustaki mUracaat ve 
ihbarları dün sanayi birliği ta.rafın· 
dan iktısat ve maliye ve1<aletine ayrı 
ayn blldirllm.lştlr. 

Itriyat fabrikatörleri vergi kaçakçı
lığmm önilne geçmek içtn başlıca c;a
re olarak inhi5arlar idares;nden satı
lan ispirtolarm kimlere satıldığmm 
her ay nihayetinde maliye şubelerine 
bildirilmesini teklif etmişlerdir. 

Fakat dün yaptığımız tahkikata na
zaran buna imkan yoktur. ÇUnkü inhi
sar idaresi iki şekilde ispirto satmak· 
tadır. Birinci satış doğrudan doğruya 
Kabata.ştaki inhisar depolarında yapıl
maktadır. Bu satı3 tenzilatlıdır ve yal
nız eczacılarla, inhisarın murakabesi 
altındaki ispjrtolu i~kHer fabrikalan 
ve ıtriyat fabrikalan istifade etmek • 
tedir. Burada verilen ispirto miktarı 
muayyendir ve kimlere verildiği ma
lUmdur. Bunflan ba.5ka inhisar sabş 
mağazalarında saf ispirto satılmakta· 
dır ki, vergi kaça.kçllığı yanılan kolon
yaların bunlardan imal edildiği anln
şılıyor. Bunları her istiyen alabilir. A· 
lanlann kontrohı ise kabil görlilmeme~ 
tedir. 

Ereğli Şirketi 
ocakları 

Satın alma mukave
lesi dUn imzalandı 
Ereğli kömür şirketinin satın alınma

sına ait mukavele dün aaat on' altıda 
Ankaıada murahhaslanmızla şirket mu 
rahhaslan aras:nda imzalannu§tır. Bu 
münasebetle bir çay verilmiştir. 

Ocaklarla Zonguldak liman tesisatı 

ve hattın teselliimüne bugünden itiba
ren baslanacaktrr. 

Ma gala d•k katı 

Kömür çarpma 
vakaları 

Son gilnlerde çoğaldı 
Son günlerde soğuklarla beraber 

şehrimizde kömilr çarpma vakaları ço
ğalmaktadır. Dün de Pangaltıda Sun-
gur sokağında oturan Tahir kansı E
mine odada mangal çarptığından hava 
almak için sokağa çıkmı§, fakat Şişhane 
yokuşundan inerken üzerinıe fenalrk 
g~rek sokağa dtişmüştür. Emine has
taneye k~ lfi, .. ,ı..,,ıc;tır. 

Tramvay 
yüzünden 

Talebe derslerine 

Hastası olanların zararına o,mesın da! 

lliç fabrikalarile depo 
sahipleri anlaşmış 

Fabrllieların eczahaoelere doğrudan doğ
ruya llAç satmamaları esası kabul edilmiş 

Eczacılarla ecza clcpoları ve Av:un· ( kararını ver:nişlerdir. Fakat Avrupa 
firmalarının mümessilleri arasında üç firmalarile depocular arasındaki anlaş
taraflı bir hadise bag göstermiştir. Bu· manm kat'ile~ip kat'ileşmediği henilı 
na eczacıların kulaii,ma gelen bir riva
yet tebebiyct vermiştir. 

anla !?t!a:rıaınıştır. 
Diğer taraftan depo sahipleri de bun

dan 1Jir müddet evvel eczane sab:pleri· 
Bu habere göre ecza depolarile Av

rupa firmaları miimcssillcri arasında 
bir anlaşmanın ~saslarr kurulmuştur. ni~ vaptıklan bir nnla§mayr öne sür-
Anla5manın mahiyeti Avrupa firmaları mektedirler. Bu iddıaya nazaran ecza
nın b,ından sonra eczanelere hiç bir ba- ne sahipleri bir müddet evvel muayyen 
zrr ilaç veya ecza satmar.1alarr ve ecza
nelerin ancak depolarla ahş veriş etme· 
teridir. 

Ecza.neler bundan biç memnun olma
mışlardır. Aralannda ban temaslar yap 
mışlar ve Sıhhiye vekaletine müracaat 

ilaçtan ayni fiyattan satmak hususunda 

Eczacılar cemiyetinin bulduğu bir for· 
mül <lairesinde anlaşmışlardır. Fakat 

bu anlaşma şimdi tztbik edilemez ol
muştı.:r. 

Banyodan sonra 

Bir genç kız ı Hayatı 
ucuzlatmak 
için hazırlık 
iktisat VekAletl 

Mangala düşerek 
yaralandı 

Dün bir genç kız banyo yaparken 

yanmıştır. Süleymaniyedc tsmetiye cad 

desinde yeni apartı:manrn bir numara• 
smda oturan on sekiz yaşında Emine 

evde kimse yokken baııyo yapmış ve 

banyodan çrkarkcn orada bulunan man

galr'\ üzerine ayağı kayarak düşmüştür. 

Zava1h genç kız göğsü ve kalçalarrndan 
yanmıştır. 

Matbuatın 

hizmeti 
1\dlfye Veklllmfzln 

çok yerinde bir 
kararı 

Adliye vekili ŞUkrU Saracoğlu 
yerinde bir karar vermiştir. 

çok 

Meşhut cürümler kanunundan alınan 
memnuniyet verici neticelerde matbua
tın büyük bir hissesi olduğunu nazarı 

dikkate alarak matbuatın takibinden U· 

zak kölması muhtemel olan cürmü meı 

hutlarm günü gtinilne kararlarilc bera

ber müddeiumumiler tarafından matbu-

ata verilmesini muvafık görmüştür. 
Bu karar hafta i~!nde mUddeiumumile· 
re bildirilecektir. 

PAZ..\.R 
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Hicri: Hl55 - H.a.rnıu:ın 14 
Ülker dtinflmU f•rtmıı.sr 

şehrimizden acele 
malumat sordu 

Ankaradan, şehrimizdeki allı.kadar 

makamlardan müstacel kaydiyle bazı 
malum.at istcnmi§tir. Bu malumatm 
hükfunetimizin bayatı ucuzlatmak için 
bugünlerde alacağı mühim kararlara 
esas olacağı anlaşılmaktadır. lktısat 
ve'~:i.leti şeker, kahve, tuz, petrol, ben
zin, madenkömürU, çlvi ve çimentonun 
muhtelif ellerdeki fiatiariyic peraken
de alı~ fiatmı istemiştir. 

Derhal tetkikat yapılarak Ankara.ya 
bildirilen bu malmatta.n anla.şıldığma 
göre hükumetimiz evvela 1.:>u maddeler 
ti?.erind~ bazı tedbirler alacaktır. 

Mor•s şovc::ı,ye 

lstanbula 
geliyor mu? 
•İstanbulun çok iyi tarudığt sevimli 

Fransız artisti Florel şehrimize gelmek 

üzeredir Florel önümüzdeki aym ilk 
haftası içinde ilçüncü defa olarak şehri 
mize gelecdctir. 

Onu takiben Marta Egert gelecektir. 
Marta Egert tstanbula ilk defa olarak 
ve kocas:ı Jan Kipura ile birlikte gele

cektir. Bu iki sanatkar henüz evlenmiş 
olduklarından Lehistandan ba~lıyan 
bJlavı seyahatlerine şehrimizden de ge
c;erck devam cde::ckler, fakat burada 
kaldıktan müddet içinde bir iki temsil 
de vereceklerdir. Her ikisinin de bütün 
Avrupaca meşhur olan §3rkılanru din
lemek mümkün olacaktır. 

Henüz teeyyüt etmiyen bir habere 
göre Fransız artisti Moris Şövalye de 
M.ısrra gittikten sonra Atina ve İst:ınbu 
la gelecektir. 

lMahmut_p_o_ş_a_hamamı 
J 

geç kalıyor ' ,.~ ~.ss ı2,02 14.29 ıs,4s ıs.20 6,11 

Maarif müdürlüğü bir takım tlebe·ı t~~o 12,M 7,21 0,46 12,00 1,37 12,36 

mUze yepılacak 

nin derslerine geç kalmaları sebeplerini l 
tetkik e~rmiş ;e ~unun. t~a~vay bekle GEÇEN SENE BUCUN NE OLDU? 
me derdınden ılerı gelclığıru anlayarak aft dil 

M?.hmutpaşa hamamı sahipleri ara
smda çıkan öir ihtilaftan dolayı satılı

ğa çıkarılmıştı. Belediye, büyük tarihi 
kıymeti olan bu hamamı l 3,800 liraya 
sa tın almı§tır. 

. • Yunanistanda \'eniZ<?losun e meslnl 
talebe tramvayları tahrıkı veya bei~ka tstıml:ren halktan bir grııp rıUmayfşler yap 
bir çare bulunması ıçin Belediyeye mti- mtş (Kahrolsun l<raı. yaşasın Kondills) diye Hamam tamir edilecek ve bir müze 

halinde muhafaza olunacaktır. racaat dmİ!tir. l;ağırr:uşlardır. 

Uzaktan arkadaş kalınız 
Erzurum.dan (A. M.) im:ast ile alclığrıruz mektupta l 

mektupta deniyor ki: . 
"Bir ~en~ adamı bir senedenberi tanıdım ve seviyo

rum. Fakat ker.disine ne ıaman izdivaçtan bahsetsem mev· 
zuu hemen •leğiştiriyor. Acaba benimle alay mı ediyor? 
Çok müteessirim; çUnkil bu i§e biltlin kalbimi vernı.iştim; 

alakamı kesey;m mi yoksa d,aha bekliyeyim mi? .. 

CEVABIMIZ: Hiç tereddilt etmoden alakanızı kesme 
]isiniz, fakat bunu teessürilnüzü göstermeden yapmıya mu-

<Jnffak oJraalısmız. Arkadaş kalmıya gayret 

uza!tt;\n,. 
winiı "tabil l 

Buhran 
caıveoern 

FaUlı Rıfkı Atay "Ulu.<t" da ~~· 
yor: 
"Zamanımız hakikaten ga.ı-abet bağ· 

!adı. Her gün, bu torpilden da.ha şaşar· 
tıcı fikir ve iddialar, aklm kena.rmı Si· 

yrnp geçiyor. 
Avrupada herhangi bir millet, her

hangi blr idare ta.rzxna karar vermek
te serbest midir, değil midir? Giorn!I· 
le d'ltalyaya göre hayır! Eğer tek 
bir adam, silahlı kuvvetlerle bir ror
rejim kuracak olursa, bir milletin bu
nu kabul etmeye hakkı olabilir. Fakat 
bir halk yığını, da.De daLe rey Vere
rek, mesela, iktidan istcliği gibi soı. 
laştrrrrsa, garb mcdeni~·etini mllda!aa 
etmek için, buna müsaade etmemek li.., 
zmıgeliyor. 

Zamanımızın yeni prensiplerindci'l 
biri de "şu" dur: Uzun bir sulh, m·ı~ 
Jetlere faziletlerini kaybettirir. sa 
halde bıca.k biler gib!, Slk s1k, milli int
deleri barb çarkmda.:ı geçirmek gerek
tir. 

20 inci asır hakikaten fena büyii
yor. Yedi sekiz yaşında iken in.sa..-Urıb 
ne kadar funitlendirmişti. Siperelerde 
sinirini bozduğundanberi, her gün bit· 
az daha akıl hekimler:nın teda'rlBU.. 
muhta<' bir hale geliyor. 

Bu hastanın elinden va.htm bir kau 
~ıkacak gibi görünilyor.,, 

Peyami Safa "Cıımhııriyet~ te di21or 
ki: 

"Fransa.ya (ihtiyarlar memleketi) di 
yorlar. Mecazi bir tabir değil bu. Tu'
velki senelere nispetle Fransada ihtJ
yarlann sayısı artıyormu'- Tabutla
nn beşiklere karşı bu zaferi de~am ~ 
derse, günün birinde. FTansada bir tek 
Frans1z knlmıyacaktır. Korkunç beda
het. Fransız gazeteleri çığlıklar kQpt:· 
nyorlar. 

Acaba dünyanro (~ençler memleke
ti) neresi? MilletJer Cemiyetinin ista~ 
tfstiği bize bu bahtiyar ülkeyi haber. 
-veriyor: Türkiye! Evet, . seVinçteın 
"ya.§:ı.sm !,, diye ba.ğı.rara.k şa.pkarum 
havaya fırlatabilirsiniz: Türkive! Dün 
yada bu istatistiğe giren 61 millet ara .• 
smda gençlerinin nisbl f azlalıgije 
Türkiye birinciliği kazanıyor. · 

Demek kJ yeryilzilnün ~n e.s}tf ve el1 
genç milleti bizi~ Bu. ba.kika.t önün1'e 
bütün guddelerlm yepyeni bir ~nerf! 
ve tazelikle doluyor. Bu hakikat mm~
timin istikbali için en büYftk teminat
trr. Tevekkeli m1 ben Tilrk · gen~liği~i 
hududsuz 8everim, ona hor ba1taniarm 
kafalarını anlamam, onu teş'vik ve hi .. 
maye edeceği yeroe hamlesini kırmak 
istiyaDJere ~13amn. · · · 

Yeryüzünün (gençlik memleketi) ot .. 
mak şeref ini biıe veren hakikat. ~ 
bir rakam halinde, bir iatatistik defte· 
rinin yapr3.ı:,~da kalmasın. Onun ma
nasmı a.n1ryalım. Onun manam a.çıkot' 
ve şudur: Bilhassa Tilrkiye i~in (gen~ 
lik her ~P,rin ilcrtitnifPnir. l • 

Gazı köprüsü inşa 
masrafının falzlerl 
lstanbul belediyesinden: Şimdiye 

kadar biriken Gazi Köprüsü inşa maa .. 
rafı karşılığının kırk bin lirayı bul~ 
faizinin nerelere sarf edileceğin~ ne 
suretle kullanılacağının tesbit · edil• 
melde olduğuna dair bazı gazetelerde 
havadislere tesadüf edi1mfştir. Beledi .. 
yenin bütün gelirleri ba.Iıkadaki ~ri· 
larmm faizleri de dahil olmak ~re 
bütçenin varidat 1nsmrha irat kaydedi
lir. Ve bütçenin varidat kmmı ile mii· 
tevazin masraf kısmı vardır. Bu vıızi. 
yete göre menşei ne otursa olsun batr· 
kada mahalli sanı büt~ede gösteril
merrı ic:ı t-ı.-l,;,. ,.,,.,..,..,,,,?'! ,,,..1<-tnr. 

Amiral Horti 
Bomada bUyUk 

merasimle uğurland1 
Macar hükUınet naibi ve Maear na· 

ztrları diin saat onda Rortiada.n aynlı:ut 
tardır. İstasyona kral ve kral\çeden bat
ka prens Otto ile evlenmesi . mevzue 
bahsolan prenses ?.farla, Musolini ri 
nazırlar gelmiıjlerdi. 

Hareket dakikasında Madam Horti 
prenses Maria ile kucaklaı:nıtbr. 

Papa amiral Hortiye proteıtanla,. 
veriler:ek en bllyük nişan olan altıft 

mahmuz nişanını vermiştir. 
Amfral Horti ve refikası ile nanrlat 

bugiln Viyanayr ziyaret edeceklerdir· 
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TO RK Sineması 
Bugün ı de tenzilatlı matine 

2 büyük film birden 

1 VEŞiL Fran!:!~MiNO 1 
1 DAN1ELLE DARR1EUX-CHARLES V A..l'-'EL-Maurice Escande 

K A L !M~> N T E 1 
D O L O R E S D E L R t O Franmzc& s6zl11 

EKLERJURN 
EI1 l!!On dUnya babel' 

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

6t1 zellfk Doktor 
• 

verıvor./ .,ı)~ 

BAVA N LA R Gazclcmizc, "Gllzellik doktonı.. adresl 
ne ha.kik! veya mUstear adlannızla aora 

cağımz suallerin cevaplarını bu sütunda bulursunuz. Bu cevapla~ Par1ste anlll§mııı bulun 
duğumw: güzellik mUessescm vermektedir. GUzeJllğinlzi noksan brrnkan kusurlarınızı bize 
yazınız.. 

-15-
N. S. iıDzasiyle soruluyor: 

"Dört b~ senedcnbcri yüzüm.dek 
kılları d.üşünccsi::Zil~ ve sonunu bümc
nıczl1k yüzü.nelen gerek ağda. v.e gcrok
sc cımbızla temizlemeye ba§lamıştım. 
ilk günlerin verdiği zevkle bu hale se
nelcrdenberi devam ediyorum. 
Şimdi iJ;i gün hatta bir gün u{jra§

.,,ıasam adeta erkek gibi sakalım çı

kacak. Beni bu iç sıkıcı ü...-üntü ve a
zaptan lcurtaracak cevabınızı bflyük 
bir end.i§e oo sabırsızlıkla bekliyorum. 
Hürmetlerim efendim. 

Cevabımız: 
Dört beş ~enedenberi ağda ve 

cnnbrz ile kopanlan yüz kıllarından 
kurtulmanın art1k hiç bir çaresi kalma 
mıştır. Ötekinin berikinin tavsiye 
edeceği ilaç ve vasıtalara da beyhudf' 
aldanmamanızı tavsiye ederiz: çünki. 

kalındır. Bu kadar şişmanlanadan 
iyi bir vücüda sahip olduğunuzu tah· 
min ediyorum. G~el ve muntazam 
bir göğse sahip olmak iddiasında ol-
madığınızı da söylüyorsunuz. Bunda 
haklısınız. Size muvaffakıyetli neti
ce verecek bir şey tavsiye etmenin 
güç olduğunu da teslim ediniz. Anlat 
tığınıza göre, göğsünüze tatbik edi
lecek bir runeliyatm neticelerinden 
fazıa bir şeyler beklenemez. Çünkü, 
böyle bir ameliyat siı:e arzu ettiğini? 
göğsü temin edemedikten başka, göğ 
sünüzün düzlüğünü dMa fa·zlalaştı 
racaktır. En doğru olanı adali rejim 
leri takip etmekliğinizdir. Nevmit ol· 
mayınız. Göğsüni.iı: hakkında bes
lediğiniz endişeler pek yerinde de 
ğildir. 

hiç bir fayda göremiyeceksin!z beli~ ; --------------
de derinize daha çok zarar ·erirsiniz 

25 ARANYOSSY RAJKO 
Macar Çingene Çocuk 

orkestrası 
OU-yam., har tarafında oldu§u gibi ıstanbulda da alk•• topıamaDa get'yo .. 

ea langıç tarihine dikkat: 
2 Kanun~evveı T b GAR O E N'd Çarşamba aKşamı epe aşı e 

Ayn. ~~:JJ:.~~~~dız~eşhur LA KUKA R AÇ Ç A filminin art:IS 

L U P E R K i N S Fiatlarda zam yok. 

~nır yoD~D~DfrD 

lhleıwo ır <dlemesa 
Bir başkasına şöhret 

kazandırdı 
(Holivuttan bildiriliyor:) 

r-----------------------·------~ SD-lllRLEV TEMPLIE 
Cazib ve g'1zel tebeuümile bu hafta bütün takdirkar 

~g~~~ı::: SARAY Sloemasıod 
kabul ediyor ve bütürı filmlerinden en fazla muvaffak otduğu 

Sizin için yapılacak yegane iş P"' 

ne eskisi gibi temizleme usullerine dc> 
vam etmektir. Ancak kıllan yolduk 
tan sonra derinizi kolonyalı bir los 
yonla iyice firiksiyonlamağr ihmal et 
memelisiniz. 

Kıllan temizledikten sonra tabii· 
clir ki bunların yeri yüzde baz'.ın kc -
yu kur§uni bir gölge bırakır. P.unun 
önüne geçmek için her temizleyişten 
sonra }'Üzi.i yebazlatıcı bir kremle m-ı 
saj etmek lazımdır. Şu tertipte b 0

r 
krem yüzü kıllı olanlar içindir. Bun
lara tuvalet malzemesi yapanlar Va
nishing Cream adını vermektedirler . 
Stearet d'Ethanolaminc 100 a 150 gr 
Beyaz dennin mumu 50 a 151 .. 

Eeyaz perdenin gittikçe yükse
len yeni yıldızı Jan Artur bu günler
de Karol Lambard için allaha ne k..i

. dar dua etse yeridir. 

SHiRLEV KAPTA 
Fransızca sözlü ~on filminde takdir allaşlan topluy-,r. 

Shirley Temple'in madalyonlan ve foto bijulan dağıP.ı.hyor. 
Çocuklar için fiatlar: Hususi ve balkon 25, duhuliye 20 lnuut 

Bul"!Ün saat 11 de tenzilith matine 

Hrunamelis mukattar suya 1 kg. 
Güzel kokulu bir esans 

Beyaz mumu yan yanya su ve 
gliserin içinde kaynatmız sonrn müte-
madiyen kanşhrarak diğerlerini :t'lZ"lr 
o.zar ilave ediniz. Halita kıvamını bu· 
lunmıca kadar kanştmlacaktır Burt1 
bir eczahaneye deyaptırtabilirsiniz. 
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Taksimde Fazliye imzasiy!e yazı. 

Güzel seçip i11n etmek hevesi dünya 

nm en uzak ve ıssız köşelerine kadar 
bula§mıştrr. 

Yan yabani bomco da Gelia adlı bu 
lryor: 

"Göğs1lm çok küyük 116 çok düz. Gö- kız balta görmemiş ormanlann güzellik 
rülünoo insanda merhanıet uyandın- örneği olarak seçilmiştir. 

yor. Karnı~ baldırlarını ve kollarım 
çok iri. Güzel bir göğse tmhip o1abiZe
cağimi iddia ettiğim yok; famt hiç 
olmazsa dolgun olsun isti1Jorum, ea· -
bır.sızlıkla cevabınızı bekliyorum. 

Ttirkofist~ki 
değişik ilkler 

Tilrkofisin İstanbul şubesinde müşa

vir iken yeni ihdas edilen Bombay ti-
Cevap: 
Göğsünüzün bahsettiğiniz hu~u ~ret milmessiliğimize tayin edilen Tur 

siyeti size ne kadar azap verebilir. Bu han ve İstanbul şubesinde raportör iken 
nu tahmin ediyorum. Arzu et•iğiniz Türkofis merkez müşavirliğine tayin e· 
gibi yağlanmanız, ve göğsünüzün dilen Faruk yann akşam Ankaraya gi-
ba§ka §eyler kaybctıl"eden düzelme· _d_e_c_ck_l_er_d_ir_. _________ _ 

ıi çok güç. Sizin için ba§ka bir §ey 
düıünülcbilir. Bir kere bu kadar waıcs:ıı:n::::.-:ı::::::.:. ... -.:::::::::---:::::::: 
fazla kilo alr~ak~~ iyi bir şey ~pma · il Casino de Paris ii 
mışsmız. Çunku 160 santım boy ! H 
için azamı kilo miktan 56 drr. Bili- n· Al Jolıon- Ruby Keelen H 
yorsunuz ki, vücudunuzun üst kıs- ::::::::::::::::::::::::1::::-.::::::::=:::::::::::::::::: 
mı çok geniş, ve bacaklarınız fazı~ 

Mesele şudur: Karol Lombardırı 
mensup olduğu stüdyo, sanatkarr• 
bir gazete filmi olan "Hususi hikaye,. 
filminde oynamasını isti~ordu. JGı. 
rol Lombard ise Holivudun erkek 
aktürle.ri arasında en şöhretlilerinde•ı 
biri olan Spenser T reysinin de bu 
filmde oynaması temin edildiği tak
dirde baş kadın rolünü alacağını sö,• 
lemi~ti. 

Fakat stüdyo Sp.!nseri elde ede· 
medi. Bunun üzerine ~mbard' ~11 
.. Hueusi hikaye,. de rol almıyacağıf"• 
bildirdi. 

~tüdyo Lombardın yerine Fred 
Mnıc l\:lurraym karşısında oynamak 
üzere bizim parnmızla 7 20 lira haf 
talık la }ın Arturu angab etti. Kı7, 
rolü:ıde çok muvaffak olduğu içiı 
parldk bir yıldız olmak yolunu tuttu 

Ru hikayenin asri tuhaf tarafı şu 
rasıdrr: Karol Lombardm konturatn• 
da diledirY.i film ve J.ıikuyeleri seçec-:
ğine dair hiç bir medde yoktur. Bun;t 
rağ.nen kumpanyanın hiç St"~ cıkc..r 
mamağa sebep konturatınm bitineoı; 
ne nz kalmıs olmasıdır. Memmo ~,,. 
1un:iuau stüdyo !'!On zamanlarda Geri 
Kuper. Marlen Ditrich, Jak Oaki vr 
Mey V esti kaybetmiş ol..Juğund;:,ı~ 

Karol Lombardı da kaybctrncmeı" 
°'r"qmakt11dır. 

Söylendiğine göre Karol Loır; 
bard yapacağı beher film için bizi• , 

ramızla 187.SOO lira istemektecliı 
ki bu yekun Klodct Kolbere veri1· 
melde o1an paradır. 

Bu gidişle istediği parayı da alabi 
lec~ğine ihtimal verilmekted;r. 

................... ~ .......... ~f'M!-14"'11111•••t•J!!ll!!I~\·""-. .. """' ..... ~ 

gü~ MEl:EK ve SAKARY 
SDnemaıaronda blırden 

Senenin en büyük ve en güzel filmlerinden 

MOSKOVA 
ŞANl-HAY' 

Emsalsiz bir zenginlik ve wtifam içeruımde geçen nefis bir 

AŞK ve G OZELLlK filmi. Ba§ rolde: 

POLA NEGRi 
Aynca: Paramount dünya habf.rleri gazetesi. 

Matineler: 11. 2 - 4,15 • 6,30 ve 9 da 
Burri1n Sl!Ut.t t 1 ~'? tf"nzila•l' metine 

.. .,..... ~· ... ".... . . ~ . ' . - , ' . 

venı r esrıvat: 
-s~,-, (~l> k_u_tı_a_k ka ı N OV O TN i D~ 
Halide Edibin son romanı olup ga· 

zetemizde tefrika edilm: _ olan bu eser Her ak şa r11 
kitap halinde çıkmıştır. Eserin başın 
da A vnıpa gazetelerinin eser hakkında ş a r k D l ı M o s 1 
yazılmış dikkate aşyan tenkitleri var· 
dır. Pazar gilnleri otel salonunda Dl 

Muallim Ahmet Halit kitap evinh açılacaktır. Fia.tlarda değişikll~_ ... 
büyük bir itina ile bamnış olduğu bu tur. Büyük bardak bira 20 )CUP"' 

kitapta 400 sayfa olduğu halde bir lirtı '-----------~ 
fiat konulmuştur. Tavsiyeyi borç bili 
riz. 

Yeni TUr~ edebiyatı 
Şair Vasfi Mahirin son zamanları 

edebiyatını tenkit yolunda yazılmış , 

lan bu eseri bUtün genelerin bil~ 
alaka ile okuyacaklan bir eserd t' 
met Halit kitap evinde 50 ıcuf'1 
'tlmaktadır. 

Mi ki Afrikada haydutlar peşinde 

~İKa 
PL'\HLAR\ 

SuL..Mj\K 
i~i.-J 

TOPA\.. 
Dc6A'NıN 

ODA~lNA 

~iRE:~ 

ACABA ?l.A'NU\R SV 
ODAt>AM\ SA~ L\'(O~ 
6U At>AN\ •• ? 

Bu kAR'c'O~ 
OAN .şvP

HEM \/Afl.. 



29. ikinci tCşrin ·_ 1936 

Define 

Kenar kahvelerden birinde, yeni bir 
i3 hakkında konuşmak için sözl~tiği 
arkadaşını beklerken. va.kit geçsin di
ye eUDe aldığı bir gazeteyi kekeliye, 
heçeliye o~ağa çalışıyordu. Kulak-

-lan birdenbire yem kokusu alınış bir 
eşek gibi dikildi; evet. yanlış işitmi
yordu. Arkasındaki masada oturan iki 
adam, al~k. fa.kat kendisinin işitebi
leceği bir sesle şunları konuşuyorlar
dı: 

- Birkaç bin liramız olsa, şimdi 

milyoner olmuştuk. Köşkün sağ taraf
taki bodrumunda bir define saklı ol
duğunu moruk tam öleceği zaman be
ni oğlu mnnederek söyledi. Halbuki 
köşk şimdi satılacak, Adnan beye söy-

lesek de şu defineyi çıkarıp orta.kla
ma payl~sak, ne dersin? En iyisi sa
tınalmak ama ... 

öteki buna itiraz etti: 
- Yok be! .• Enai misin sen .. Adam 

evi satınca alıcılar taşınmak yahut ki 
raya vermek için bir müddet boş bı
rakacaklardır, biz de bu sırada işim.izi 
bitiririz. 

İki ahbap bu muhavere esnasında 
evin adresini, müzayedenin nerede ya
pılacağını ve diğer lazım olan malUına
tın hepsini söylemişlerdi. 

Ali ef endl bütün bunları hassas bir 
'1"8mofon plağı gibi kafasına yerleş
tirdikten sonra arkadaşım filan bek
lemeden kahveden fırladı. Gözleri hını 
tan parlıyor, düşündüğü şeyin verdiği 
sevinçle kendi kendine gülliyordu. 

Kahvedeki muhaverenin ertesi günü 
doğru köşkün bulunduğu yere gitti. 
Köşk denilen yer Boğaziçinde geçen -
lerde ölen eski paşalardan birine ait 
koca bir yalıydı. Senelerdir tamir gör-
mediği bahçe duvarının yıkık, pence
relerin kmkdökük olmasından anla.şı-

Bu vaziyete daha~k menınun oldu 
Böyle harap bir yere, olsa olsa yıkıcı
lar müşteri çıkardı. Onlardan birkaç 
yüz lira fazla pey sürecek olursa bu
rasımn kendi üzerinde kalacağı mu
hakkaktı. lşi sağlam kazığa bağlamak 
için yalının sahibini bulup işi arala -
rında halletmeyi daha mUnasip gördil. 
Fakat mal sahibi müzayede olmadan 
burasını satmak istemiyordu. Belki 
daha fazla arttıran bulunurdu? Hem 
kendisi bir müddet daha burada kala
caktı. 

Ali Efendi ne yaptıysa fayda verme 
di, Ad.nan bey: 

- Müzayedesiz satamam, zaten mti-
7.ayedeye koyan ben değilim, alacaklı
lar icraya verdi, diyor ve bir daha 
demiyordu. 

Çaresiz müzayede g\lnUnü bekliye 
cekti. İple çektiği o gün de nihayet 
geldi çattı. Alıcıların miktarı hayli 
kalabalıktı. Arttırma. başladıktan bir 
az sonra fiat ümit edilemiyecek kadar 
fırlamış, salondakilerin yüzleri asabi
yetten renkten renge girmeye başla. -
mıştt. Şişman bir yahudinin son mik
tarı bin lira birden arttırması üzeri
ne ortalığa çöken sükutu müzayede 
memurunun gür sesi yırttı. 

- Haydi, yok mu arttıran, yirmi bin 
lira.. Satıyorum, satıyorum .. Sat .. 

Ali efendinin titrek sesi araya. ka -
rıştı. 

- Yüz Ura daha.! 
Yahudi bırakmadı: 
- Yirmi bir bin lira! 
Eski bakkal artık kızmıştı; ışın u-

cunda nasıl olsa zarar yoktu .. arttırdı. 

- Yirmi iki bint 
- Yirmi Uç bin! 
- Otuz bin!. 
Derin bir sessizlik ve sonra memu

run sesi: 
- Haydi, yok mu arttıran? Otuz bin 

lira.. Satıyorum, satıyorum, sa.t .. dmı ! 
Ali efendi büyük bir yükten kurtul

muş gibi derin bir nefes aldı. Oh! ı. Ar
tık tamamen zengin olmuştu. Şimdi o 
iki serseri gelsinler de defineyi çıkar
smlardı bakalım. 

Üç gün sonra, ömründe ilk defa ola· 
rak etraftan topladığı birkaç bin lira 
borç parayla otuz bin lirayı tamamlar 
yıp yalının ferağ muamelesini yaptır
dı. Adnan bey de o gün taşınmıştı. He
men boşalan binaya yerleşti. Yalımn 
biri deniz taraf mda olmak üzere ve 
dört tane kapısı vardı, aksi gibi dört 
tane de bodrumu. Acaba define hangi
sinde saklıydı? İşe bu geceden başla· 
mağa karar vererek alt kata indi. O 
gün satınaldığt bir kazanıyla bahçe 
k•ptsma na.zaran l.501 tnra!a dUşcn bod 
rumu sabaha kadnr altüst ettl, yok, 
yok! .. 

Geriye Uç bodrum daha vardı. Elbet 
de define birisinden çıkacaktı. Hem 
zaten kahvedeki adamlar, definenin 
hangi kapıya göre sol taraftaki bod -
ru.mda olduğunu tasrih etmemişlerdi. 
Geceki yorgunluktan her tarafı sızlı

yordu, öğleye kadar uyudu. Kalktığı 
zaman bahçeye açılan büyük kapının 
altından bir gazete atılmış olduğunu 

gördü. Bunu yalının eski müvezzii bı
rakmış olacaktı. Şöyle bir göz gezdir
mek maksadiyle birinci sayfaya ba -
kınca gözUne Adnan beyin resmi ilişti. 
Evvell merak, sonra da dehşetle şu 
satırları okudu: 

"Zabıta büyük bir dolandmcı şebe
kesini meydana çıkarmıştır. Bunlar 
eski evleri, içinde define varmış gibi 
göstererek bazı safdillere yüksek fiat
larla satmaktaymışlar. Elebaşıları, es
ki paşalardan birinin oğlu olan Adnan 
yakalanmıştır.,, 

N. Yoksul 

Satılmayacak eşya. k, 
ralanamıyacak ev, apar
trman yoktur! Ancak yo
lunu bilmeli: 

HABRR 
GAZETESiNiN 

KUÇUK ILANLAHI 
Çabuk ve iyi satmak 1 

kiralıunak için en emin. 
en ucuz ve en kolay vas:
tadır. 

20 kelimeye kadar beş 
def asi 

100 
kuruştur 

HABEH UAZETESI 

tstanbulda en çok satır 
lan hakiki akşam gazete. 
sidir. 

Çe ~~ Aater}e birlikte yeni bir film 

b .. vırtnekte olan Meksikalı Mar<Tot -------- -------
~Yiik ~ " ha rağbet kazanmaktadır. Mütl";· H A B E R' in 

y ~tslar onun Meksikalı yıldız Lurı OUzelllk Do toru 
te~' ~l e .rakip olubilecebni ,söylemek. K u Do n u : 

Qlf er. 

HADER - Akşam ~tasJ 

To lr\l ır o li'"ll aı m ca 
masa ve 

nskemoesnıııın 

cı lt1ıze011:Dy(Q) ır 

HABER 
AKSAM POSTASI 

ıDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Poıta kutuıu ı l!ilaobul 214 

Telgrar adresı : ıstanouı HABER 
Yazı ışıerı telefonu . 2~ı.n 
idare ve ııan .. . 2010 

ABONE ŞARTLARI 
Senellk 
e avhk 
3 aylık 

t avıık 

Tür/1111~ 
1400 Kr 
730 .. 
•OO .. 
1~0 .. 

Eı:nd, 
2700 Kr. 
t4ŞO 

800 .. 
300 •• 

Sulııbi ve Neşrıyat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Bası/dıjı qer (YAKIT) matbao11 

5 

Yazan : Niyazı Anmet: 
~--~--------~~----

346 sene evvel bugUn 

Avustt.ııırya nıe 1&2>Dır sunn=ıı all<~e(dınncdU 
Sinan Paşa "Hediyeler geımedi~i 

takdirde harp ilan edılece1<,, diyordu. 
Hedıyeıer geıdıği gün kenoisı 

azıedılmiş't•. Fa Kat: ••• 
1590 yılı 29 ilci~citeşrin güniı, 1 ~· kupalar, kasele:. billur ;urahil:~ 

346 t.ene evvel bugun, Avusturyalı- dı. Bunlardan başka, sadrıazama u 
larla Osmanlı hükumeti arasında bir bin ve diğer vezirlere biner eku ve 
sulh muahedenamesi imzalnndı. riliyordu. 

Bu muahede yıldönümünün ehem Hediyeler gelmezse harp ilan edi 
miyetini, sulh yapılırken koşulan lecek diye amirane mektuplar yazaı 
§artlardadır. Şartlar şunlardır: Sinan paşa, hediyeler, lstaJi1bula gel 

İmparatorluk. senede otuz bin du- diği vakit sadmizamlıktan azledil· 
ka vergi verecek ve bir sefaret heye- mişti. Bunun iç.in, Avusturya ha~ 
ti vasıtasile bi1 gümüş sofra takımı kında ötedenberi hiddetini göstermi 
hediye edecekti. olan paşa, büti.ın \'ezirlerden sonr 

Anla§mada vaadedilen hedi)'c, bü- z~yare~ ~i~di. B~ ~adise, paşam 
yük bir ehemmiyet almı§tı. Bunun hıddetını kme çevırdi. 
biran önce İstanbula gelmesi beklen- - Elbet fırsat gene ele geçer .. dt 
mekte idi. Fakat, bazı sebepler yü mekten başka çare bulamadı. V 
zünden imparator, hediyeyi gecikti- fırsa.t bir gün !-on~ikaten eline ~eçtı 
riyordu. SadrıBzarr. Sinan paııa il'! Yanı tekrar sadrıazam oluverdı. ( 
Budin Beylerbeyisi yazdıkları mek- günden itibare'fl n.tmak için fırsa 
tuplarda hediyeyi vokit geçirmedef" aramağa ba~lach. Bir gün divand 
fevkalade sefaretle göndermelerin: sefire: 
bildiıiyorlardı. Hattı Sinan paşa, bir - Verginin tediyesinde niçin b 
mektubunda, hediy ... ler gönd,..rilme· kadar teehhür gösteriliyor? .. diy 
eliği tc:.kdirde harp il~n edileceğ;ni ha- sordu. Sefir: 
tırlatıyordu. - Sebebini bilmiyorum .. Viyam 

Hediye i~i o kadar ilerlemi,ti ki. ya yazıp cevap alayım .. Kar~ılığı v< 
imparator sara:v müşavirini elli kişi rincz, paşa hiddetini yenenıedj v .l 

maiyeti ile lstanbula gönderdi. Blı orada bulunanlara sefiri kastderek: 
maiyet ara~mda birçok büyük me- - Adi bir yazıcıy: eiçi yapma 
murlarda bulunuyorlardı. iktidarını Viynna kralına kim veı ı 

Heyet padişr.ha, otuz bin dukn miştir ~ .. d;ye sordu. . 1 

vergiden başka gümüşten kaseler, Sefir, bu ağır tahkir alanda ka ·ı 
kup..ııar, şeker tepsileri, surahiler ve mak istemedi ve cevabı vermek c< · 
çok ~anatkarane işlenmiş ahı asma saretini gösterdi: 
saat eetirmişti. Bu &aatlerin i.:ç tane - Padişah hiı domuz çobanını V< -i 
sinde her çaldıkça bir takım resimler zir yaptığı gibi imparator da bir Y< "l 

ortayç, çıkıyordu. Bfrincisinde birbi. zıcryı sefir yapabilir. dedi. 
rile cenkleşen süvariler, ikincisinde. Sinan paşa, çocukluğunda Am. 
bir Türk tarafından takip edilerek vutlukta çobanlık yapmıştı. Sefir bt 
yakalanan bir kurt, üçüncüsünde nu hc.tırlatıyordu. 
gÖ'zlerini, ağzım kulaklarını oynatan Bu sözü du}anlar. birden Sina 
bir Etdam vardı Sefir, padişaha getir- paşanın yüzüne baktılar. Bir hadis( 
diği bu hediyelerden ~ka Ferhat nin vukua geleceğini umuyorlard . 
paşaya, cerrah Mehmet paşaya, Siya· Sinan paşa gül~rek ve sükune~le ş ·~ 
VUf İbrahim pa~alıııra, kaptan paşa· cevabr ve,..di: 1 

ya, Ceneviz mi.ihtedisi Cegale zade- - Kafir benim v,..rdiğim para) 
ye de hediyeler get;nnişti. Bunlar o cinsten akçe ile ödedi. 

Eserı hazırlayan : Nüzhet: Abt>as 
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KÖŞE VURUŞLARI: 
Köşe vuruşlNından, hasım oyun· 

cuları müdafiler tarafından çok iyi 
marke edildiği takdirde gol olmak 
ihtimali çok azdır. Bununla berabet 
her oyuncunun çok iyi marke edil
mesme rağmen köşe vuruşlarının ha
zan gol ile neticelenmesini de tabii 
görmek lazımdır. Buna sebep bazı 
oyuncuların kafa vuruşlarının ço~ 
isabetli olması ve kalecilerinde hata
dan salim olmnyışlarıdır. 

Köşe vuruşlarınd-ı marke edilecek 
hasudann boy mesdesi çok mühim· 
dir. Mesela 1 metre 90 boyundaki bir 
hasım muhacir-1ini 1 metre 60 bo-

yunda bir hafm marke etmesi hiç d~ 
doğru olamaz. Boy farkını nazmı 
itibare almak, bu bakımdan son de
rece faydalı ve elzemdir. 

Diğer taraftan açık hafın uzaklar· 
dan yahut köşe vuruşlarında hasım 
açık <Jyuncusunu marke etmesi lazım 
dır. 

Aleyhe çekilen köşe vuruşlımnd,• 
müdafaanın vazifesi topu miimkür 
olduğu kadar si.iratle kale ağzından 
uzaklaştırmaktır. Mesela sol lıaf ek
seriya kendi muhacjmleri arnsmdn 
sol aoğı (h~unm sağ hafı köşe vurq
şu için ilerlemiş bulunacağından) 
açık ve marke Pdilmemiş bir vaziyet· 

te bulunacağından topu derhal on'l 
pas vermek suretih kale önlerinder• 
uzaklaştırmaldır. Bu tehlikeli mın
takada ise dripling yahut çalım kada,.. 
saçma bir · şey olamaz. 

KOŞE VURUŞLARI (lehte) 

Yan haflarmın mümkün olduğl 
kadar hücuma yardım etmeleri lüzu 
munu bundan evvel de yazmıştık. 81 
umumi kaide köşe vuruşlannda dah 
kuvvetle caridir. Arcak hasıır. kale 
sinin ta icine kadar sokularak, kend . 
müdafaalarına büsbütün uzak kal . 

mamak da şarttır. Kö~e vuruşlarındı 
hasım müdafaası tcpu kurtarıp çol · 
uzaklara kad:ır sevkedemez. 

Bıı itibarla hücum eden tarafı 
men.iup yan hC\fları kaleden yirm 
beş, otuz metre uz•"'ta yer rlırlars, 

çok münasip C'!ur. Bu suretle hen 
hücuma hem de lüzı .m hasıl olurs1 
kendi müdafileıine yardım t-dece~ 

bir mevkide bulunrr.tış olurlar. Saye 
top k~ndilerine gelcn:k olursa bira; 
sürerek kaleye şüt cekmekte. yahu 

(Lop) tarzınd:ı topu havaya knldıra 
rak hasrm kalecıini.-ı önünde dikmek 
ten hangisinin daha münasip oldu 
ğunu bittnbi o andnld vaziyet tayir 
edecektir. 

Maamafih kale a~ı cok kananık 
olduğu için ~üt çekmekten zivad~ 
topu havaya dikmek daha fayd<>lıdır, 

ANTRENMAN VE PRAKTlSl: 
Yan hafları, mevl:ileri itibarile sa 

had:ı en çok koşmak mecburiyetind,. 
olan oyunculardır. Yan haftan he[ 
cihctçe m\lkeIT'mel bir futbolcu ol· 
mak ve aynı zamanda otomati': bir 
mnkine çalışmak ml"churiyetirıdedir· 
lar. (Det amı var) 



HmlAk işlerinde bir 
açıkgöz şebekesi 

(8aftarafı 1 in-:ide) de kulaklara geliyor. 
fakhel teklini tayin edecek şehir pla Vilayet karşısında adliye saray: 
~ mimar Prost tarafından hazırlan· yapılması kararla~tırıkh. Derhal ora· 
bir ıu günlerde şehrimizde emlak ve da emlak kıymetlerinin yükseldiği 
hZİ alım satımında r.ıühim işler ce· görüldü. Orada derhai emlak edinen 
~yan ettiği anlaşılmaktadır. ler oldu. Dükkanlar. kahveler yük-

Vali ve belediye ıeisi Muhittin sek ücretle satıldı, kiıalandı. Galiba 
Pstündağ bundan bir müddet evv .!l bu yüksek kıymetler karşısında adli· 
lazetelere gönderdiği bir mektubun- ye saraymm bu sah:.ıda yapılmasına 
Ja çok mühim bir noktaya temas et· imkan Ş?Örülemedi . Şimdi ayni hali 
• Bu mektubunda vali, şehir planı yeni adliye sarayının yapılacağı mu
aakkında daha hiç bir VMlSlı karar ve· hakkak olan Sultanahmette görüyo
lmediğine işaretten sonra bu husu· ruz. 

~ta ileri sürülen riv&yetlerin ba"'!ı Daha evvel de şehir stadyomumm 
~lerin spekülasyonlarına yarıya· yerinde bulunan arnlurın ve bostan 
iileceğini ilave ediyotdu. larm, belediyenin · '~imlake başlıya· 

Hadiseler vali Muhittin Üstünda cağını duyar duymaz bazı kimseler 
pn bu noktai nazarında hakir oldu- tarafından kapış kapış alındığı görül
junu meydana koymuş ve koymak- müştü . 
ladır. Yeniden ö<Yrenivoruz ki lstanbul. 

Beyoğlu ve Üskiidarı:la birer spo · 
meydanı, umumi m'"tarlık. milli m ij 

sabakalann yapılaca!iı şehir stadvo· 
mu, istasyon ve iki tl\ .,.vare mevdt'lnt· 
nm yerleri ... 1:;_,.,.fa takin ve tesbit e· 
dilmiştir. Bunların yerleri de doğru 
veya yanlış kulaktan kulaiYa fısıld::ı· 
nıyor. Bu iı::in aı:•k ı:: ·>zlerin1n gen<> 
hal;0-t•~ ol.:l.,f.11n~ :;iinhe yok. 

Miihim bir hadi3e karşısında hu· 
lunuyoruz. Bir takı1n vatandaşlar 
.. Kar edeceğim .. ,.:ı:,.e 1'-ırk yıllık eviri 
barkım satıynr. Bir kısmı st:nnave· 
cıini olmıyacak •ıere yatınyor. Bunul'I 
önüne ~eçec-ek bazı tedbirler alınahi 
l rf'pÖİ11i l'Y'11 '1akl·-1< vr. bunu evvel· 
den hisseden ve derh:JI önlivecck te~ 
bir!,..r ,,. J...,,..lc , ,oJ .... .r ... ilk ""'°'"""'ı atan 
valimiı:in hPnu dür.üu~ceğini şüph"'· 
·- rröriiyoruz. 

Asri sinemada dün 
gece yangın ~ıktı 

Halk telaşla kaçıştı, bir kadın 
heyecan ve korkudan bayıldı 

Dün ıece saat on buçukta Tepebaşın 
Asri sinemada bir yangın çıkmış, 

yanda kalmış, ahali telaşla kapıla-
koşupuş ve bu arada bayılanlar ot
tur. 

"tlk gece,, isimli bir film gösteril
~kteydi. Ayni erkeği seven iki rakip 
i~dmın biribirile karşılaşma sahnesi 
~dildiği sırada perdeye en yakın 

sıralardan bir gürültü kopmuş ve 
ktrikler kapalı olmasına rağmen si· 

ananın ön tarafında sol köşeden doğ
lf'l bir duman sütununun buram buram 
iıJrtıiı garülmüştür. 

Bu esnada paltosunu, §&pkasını ka
n biribiri ardınca kapılara atılmıştır. 

Bazı kimseler halkı itidale davet için: 

- Acele etmeyin! Daha yangın uzak 
Hepimiz çıkabiliriz. Sonra hepimiz 

rada kalınz; diye bağırıyordu. 
ElektriklCf' yanınca ahaliden biri du

a asılı duran yangın söndürmeğe 

us ecza tulumbasını eline alıp, 

umanm çıktığı yere atılmıştır. 
An1a1ldığın göre, yangn, Asri sine· 

lıalalarının bulunduğu yere ko
Uf olan duvar ilanlannın tutuşma-

11111& ...... 11• neri gelmiştir. 

- NQ 
ugün Cnyeye 

gidiyor 
(llaıtarafı 1 incide) 

din) bugün 'Unyeye hareket ediyor. 
Şunu hemen kaydedelim ki Va-Nü 
etemizin muayyen köşelerinde her 
yazdığı yazılan HABER okuyucu
a eskisi gib!, hergün muntazaman 
akta devam edecektir. 

Vi-NQ kendisinin de müteaddit de
itaret ettiği gibi yazılarına bir 
çeşni dahi sokabilmek ve §imdiye 

dar İstanbula toplanmış muharrirle· 
mevzuu haricinde bir şey yazıp ka· 

..... wnm ' ' ''• memleket içine 
etmektedir. 

D '' ı tık fM91 uzakta bulunmak 
beraber, manen daima karilerile be

blacak olan Vi-Nfı'ya ı;izel yol 
•ıJWır dileriz. 

Bu kağıtlar arasına bir cigara atıldığı 
zannedilmektedir. 

Yangın söndüren ecza, alevlerin ya
tışmasına yardım etmişse de duman bü 
tün sinema salonunu sarmıştır. Bu sı

rada iftaiye ve polis gelmiştir. 
Polis ahaliyi tamamen dışarı çıkar· 

mış, sinemanın kapılarını kapatmış ve 
itfaiye, çok sürmeden yangının tama· 
men önünü almıştır. 

Dün gece kaçışma esnasında bayılan 
genç ve nahif bir . kadındı. Bir kac!ın da 
kargaşalık arasında çantasını çaldırmış

tır. 

Irak Türkiyeyi 
takip ediyor 
Halk partimizin 

esaslarlle bir parti 
kuruldu 

Yeni irak kabinesi matbuat hürriye
tini selbedc:n kanunu kaldırmıştır. 

Yeni inkıl5bı yapan hükumet "halk 
inkılap partisi,, adlı bir parti kurmuş 

ve buna aynen Cumhuriyet halk partimi 
zin tüzüğünü esas tutmuştur. Halk 
partisinin programlan irakta tamamen 
tercüme edilmiştir. 

Yeni hükümet Türk partisinin ve hü
kumetinin yürüdüğü yolda yürüyecek· 
tir. 

Mal tepede 

Bir köylü 
donarak öldü 
Anadolunun bir çok yerlerinde kış ve 

kar devam etmektedir. Boluda bu yüz
den yollar kapanmıştır. Bolu vilayet 
daimi amelesi yolu açmak için çalışmak 
tadır. İstanbul postası Düzce ve Bolu
ya gidemem.iştir. 

Donan kllylU 
Evvelki gün kar yağarken şehir civa· 

rında bir köylü donarak ölmilttür. Bu 
zavallı Maltepedeki evine dönerken so
luktan uyutmuştur. Bu halde evine ge
tirilen Aziz evinde ölmüttür. 

HABER - Dpm ı>c*ldr 
--==-=-~--

Gen~~~ Ali Faşistler dünya 
m;yetç; ;d;. v.~~~~n~ =:ı:~du- harbi hazırlıyorlar! 
ğu zamanlarda bile ıelir, bayır işlerile 1 

bıkmadan usanmadan meşgul olurdu. 
İstanbul ilkmekteplerindeki gıdasız 

çocuklann iaşesi fikrini evveli o ortaya 
koymuş ve bunun temini için her feda
karlığı yapmıştır. 

Merhum gençliğinde istanbulun en 
yak şıklı gençlerinden biri olduğundan 
kendisine "Çalımlı .. denilirdi ve bunu 
soyadı olarak almıştı. 
Aramızdan ebediyyen kaybolan gene 

ral Ali Ç~lımlımn cenazesi merasimle 
yann evinden kaldırılacaktır. Kederli 
ailesine taziyetlerimizi bildiririz. 

ltalyanlar 1500 
kişiyi kurşuna 

dizmişler 
Formentera, Kabrera ve Mayorka ada
lamıı kontrolleri altında bulundurmak
tad:r. 

Yalnız Minorka adası hükumete aa-
1 dık kuvvetler elindedir. 

ltalyanlann başında olan general 
Kon!le Aldo Rossi'dir. Kendisi diktatör 
adiyle anılmaktadır. 

Mayorka sivil ahalisinden 1500 kiti· 
nin kıırıuna dizilmesi bu sükQn içinde
ki adalarda hüküm !Üren tedhitin an
cak hir safhasıdır . 

Gaye, Mayorka adasınz bir üs haline 
getirmektir. tcap ettiği zaman Barae
lon ile Şimdiki hükfımetin makan olan 
Valansiyaya buradan hücum edilecek· 
tir .. 

Mayorka adasında yüzlerce tayyare 
-nrdıt' Bunların yüzde doksanı, İtal
yan tayvaresidir. Ada, İtalyan tayyare
cilerile doludur. Pek az da asi İspan

yol rilotu görülüyor. 
ltalyanlar kendi tabüyetlerini açı-

ğa v~rmaktan menedilmittir. Harice 
mektup yazamıyorlar.,, Mayorkadaki 
askerler 4000 milisten ibarettir. 16 
yaşındaki çocuklar bile askere alınmış
tır. 

Herg iln bir kişi laybo1uyor. Kimse 
nereye gittiğini bilmiyor. lrtr tenkit SÖ· 

zil, hapse girmek demektir. Artık kar
de§İ kardeşe itimat edemiyor. 

iki resmi gazetede çıkan yazılar ha
ricinde hiçbir mevzuun milnakap edil
mesi emirname ile menedilmittir. 
Aa11er N'arlde karfı bir fey 

yapamadnar 
Madrid, 28 (A. A.) - Yirmi iki gtin-

Birkaç gündenberi tahmin edildiği ı 
gibi, dün Japonya, İtalyanın Habeşis
tan imparatorluğunu ve İtalya da Man 
çuko hükumetini resmen tanımışlar • 
dır. Bu karşılıklı ta.n.rma.la.r bütün 
dünyada ehemmiyetle k&.r§ılaımuttır. 

İtalya şiındidenı Mançukoda başkonso
losluk ihdaa etmektedir. 

Akialer 
Amerikada, İtalya ve Japonyanm bu 

hareketleri gayrimUsait bir şekilde 

karşılannuşt:r. Amerika, anlaşmanın 

tehlikeli bir vaziyet ihdaa etmekte 
olduğuna kanidir. 

Hollandada Almanya - Japonya an
laşması endişeli akisler uyandırmış

tır. Bu endişeler anlaşmanın gizli mad
deler ihtiva etmesi ihtimalinden ve 
bunun da Hollanda müstemlekelerini 
tehdit etmesinden doğmaktadır. 

Meksikoda üratperwrler grupun -
dan altı kişi evvelki gtin fecirden bir 
az evvel Japon sefaretine tabancayla 
ateş açmıljlardır. Bunlardan ikiııi ya
kalanmıştır. Miitearrrzlar bu hareket
leriyle Alman - Japon anlaşmasmı pro
testo etmişlerdir. Ayrıca sefarethane
ye kundak sokmak teşebbüsü yapıl
mıştır. 

Lltvl · o:u., mUhlm rutku 
Sovyet kongresinin dünkü toplantı

sında Sovyet hariciye komiseri Litvi
nof söz söylerken Japon • Alman an
laşması hakkında da beyanatta bulun
muştur. 

Sovyet Dış İşleri Komiseri bu anlaş
manın tamamiyle taarruzi bir mahiyet 
te olduğunu söyledikten l!IOnra komü
nizm tehlikesinin sırf bir bahane oldu
ğunu, bu anlaşmaya ya.kında İtalya
nın da muhakkak surette iştirak ede
ceğini ve bu anlaşmanın taarruz! ma
hiyette olduğunu ispat eden en büyük 
delilin, anla.'.jrnanın Berlinde imzal~
masmdan 48 saat sonra Sovyet Rus
yanm Mançuri hududuna iki hücum 
yapılması olduğunu ilave etmiştir. 

M. Litvinof, bu anlaşmanın Sovyet 
Rwsy~ da a.yı:ü sekildo .muko.lıtqle.ve 

mecbur edeceğini söyliyerek sözünü bi 
tirmi§ ve pek çok alkışlanmıştır. 

Yangında ilk yanecakl ar 
Ukrayna hallt komiteleri konaeyl 

b~anı Liobtchenko da demiştir ki: 
"- Faşist memleketler, komttniznıe 

bl'fl mücadele behanesiyle en irtica-

cı devletleri blok haline getirerek Sav· 
yetler birliğine k&.r§I taarruza geçme
ğe hararetle çalrşma.ktadırlar. Polon
ya diplomasisi Alınan faşizminin yo • 
hınaa yilrtlıİıektedir. 

Alman faşizminin plinlarmda Sov• 
yet Ukraynanm Sovyet Rusyadan ay· 
nlmasına husuat bir ehemmiyet veril· 
mektedir. Ukrayna milleti, Sovyetler 
Birliğinin diğer milletleri gibi, ·kud -
retli ve sarsılmaz bir Kızılordu teşkil 
etmiştir. Faşist idarecileri şunu unut· 
mamalıdır ki, bir dünya harbi ateşini 
körüklemekle, bu yangında il.könce 
kendileri yanmak tehlikesi karşısında 
bulunmuş oluyorlar.,. 
lnglıtere bir -nellk yiyecek 

biriktiriyor 
DUnya hi.disa.tmm son zamanlarda 

nezaket kespetmekte olmuıı üzerine 
İngiltere yeni birtakım kararlar al· 
mıştır. Milli müdafaa nezaretiyle teş
riki mesai etmek Uz.ere yeni bir iaşe 
müdürlüğü ihdaa edilmiştir. Bir harp 
vukuunda memleketin iaşe vaziyetini 
organi7.e ed~k olan bu müdürlük, tn
gilterenin bir senelik yiyeceğini dai
ma hazır bulundurmak için şimdiden 
llznngelen tedbirleri alacald.ır. • 

Razvelt vaziyeti tehllkell 
gllrUyor 

Rio - de· Janeiro, 27 (A. A.) - Bu
enoe • Alrese gitmekte olan Amerika 
Cumhurreisi Rooeevelt bir nutuk irat 
ederek ezcümle demiştir ki: 

• "-Amerikan milletinin harbe kar
şı tiddetli bir nefreti vardır. Dünya 
biribirimizin ayağını ezmeden herke
se küayet edecek derecede büyUk:~r. 
Teşekküre şayandır ki. Amerika kıt'a· 
sı eski dünyayı bu derece kara bir se
falete sUrtikliyen dUşmaİılıklardan u • 
zak kalmiştır. 

Dünyanın diğer kısımları patlamıya 

müheyya birçok ihtili.flardan ve kar
şı karşıya vaziyet almış düşman küt
lelerinden mürekkep çirkin bir manza 
ra göstermektedir. 

BGC.WJ .Jtuı.Y .. J'• ..ı--aa..ı. ....a- -

tehlikeler havası içinde Amerika mil· 
letleri bütün mee'uliyetlerini tanımak 
ve kendi kıt'a.lan için yıkılmaz bir sulh 
ilb etmek vazifesi ile muvazzaftırlar. 

Rooeevelt, nutkunda Kanadayı da 
Amerikanın ayrılmaz bir parçası telak 
ki etmiştir. 

Tahrik eseri olmaksızın 
~:k p~:ı:=~~~1:n=~~!;Belçı•ka bı·r ı·aarruza 
besini yarmak için kama şeklinde iler-
lemekten ibaret olan tabiyelerinin su- . · · · . . """ . 
ya düşmüş olduğu söylenebilir. u g r ·8 r s a 

Halihazırda teşkilitlarmı ikmal et-

:::~=y~ük::~ kbu:==~~ lngiltereden. yaf dırTI görecek 
Fazla olarak, Madrid cephesinde de ' · · . Londra 28 (A.A.) - Beynelmilel büyük bir şeref ve topun ilhamındall 
harbe iştirak etmiş olan ast kuvvetler ticaret odası, İngiliz komitesi tarafın- daha ince bir ilham aramaktadırlar.,, 
kafi miktarda ve hattı ricatlerini hi- dan B1lr-ı·ka ba .. vek1·11· Van Zecland .... 1 .. " s s :ıı• Belçikaya yapılacak yardım meıe e-
maye edebilecek kabiliyette degildir • refine verilmiı olan ziyafette Hariciye sinden bahseden M. Eden şöyle demit• 
ler. Bu vaziyet, hükumetin bir kuvve- Nazın M. F.den, Belçikaıun taluik neri tir: 
tinin Aranjueı.den hareket ederek Ta· olnııyan bir taarruza uğramaaı halinde 'mk" b b t i• - Ben, bu sözleri kat'i olarak söy-
laveraya yürümesi ı anını 8 şe • tngiltereye güvenebilecegvini söyledik-. · lüyorum. Çünkü bu ıözlcr, tngUi• 
mıştır. ten sonra ezcümle fU sözleri söylemit· milletinin arzu ve iradesine tercüman 

Madrid muharebesinin başlangıcın· · tır: olmaktadır ve çühkil bu sözleri yüksek 
danberi ölenlerin miktan 2500 ve ya- .. _Bütün dünya, kuvvetin hatin bü 
ralananların miktarı da 3000 kişi tah- kümlü. behimi bir ibdaıdır ve medeni- ıeale söylemek ıulha yardım etmek de• 
min olunmaktadır. Madridin ıimalin- mektir. Memleketlerimi.zin yüksek he-

yetin bütün gayreti, hayvanların seviye defi sulhtur. Dostluğumuzun phitleri, 
de mevzilerde değişiklik yoktur. Hava si fevkine çıkmak olmalıdır. İngiliz ve 
çok soğuktur. Sıfırın altında on derecr Belçika milletleri, sulhün muhafazası i· yalnız ananelerimiz ve hatıralamnu de 
hararet kaydedilmiştir. çin takip etmekte oldukları fasılasız si- fildir. Beynelmilel nizam ile milli bit 
Milletler Cemıretl konaeylnl yaıetlerinde muharebe tcrefinden daha sinayet ileti olarak harbi kullanmaktarı 

davet feragat ihtiliflara muslihane vaııtalarll 
Dün hususi haberlerimiz arasında ru hükfuneti olarak tanmmaaının "la- temayül ve bıµı hukuku düvel kaidele

tspanyanm Milletler cemiyetine müra- panyol Cumhuriyetine karşı bilkuvve rini kabul hususundaki telikkileriıDİ' 
caat ettiğini yazmıştık. Bugtin gelen bir tecavüz olduğu,, beyan edilmekte- de de müpreket vardır. Fakat alda~ 
telgraflar bu havadisi tafsilatiyle te- dir. mak icap eder ki, b utelikkiler, ne ee• 
yit etmektedir. Nota, netice olarak. General Franko teklik ve ne de cebanet al&metidir. sııJI 

Val · 28 (A A ) Ha · · nun hükiimet kontrolu altında bulu -ansıya. · · - ncıye larm medeniyet ni~neleri oldu~u uıil.,. 
N M Del · za8.l M'l nan İspanyol limanlarının ticaret ser- :s- • 
azın · vayonun ım 1 e 1 - lea11ndayız. Milletlerin intihap ve tel" 

ı tl "'- · t• ·ı n b' tada bestisini menetmek kararı dolayuiyle 
e er vcmıye ıne verı e ır no cibte bulunmalan icap eder. E~er roJ)' 
İspanya hükumeti, M. Avenoldan MU- beynelmilel müşküller zuhur edebile - • ~ 
letler Cemiyeti konseyini, Cemiyet mu ceğini tahmin eylemektedir. letler, kıhcm hakemliği uaulilne ru-
kavelenamesinin ıı inci maddesi ah • Mm~ tıer Cem yeti dehlll .-harp etmeie karar verecek olurlarta, prid• 
kamı mucibince, içtimaa davet etme- lerle m•flul alamaz mı 7 cektir Jd, ferdt ve milli hilrriJetlerl " 
sini istemektedir. Konsey, İtalya ile Londra, 29 (Huswıi) - Roma maha ven bu hürriyeti muhafaza etmek ni1"' 
Almanyanın İspanyol dahili harbinde filince İspanya bükfunetinin milletler tinde bulunan milletler de ilmin n ı-; 
asiler lehinde yardımda bulunmaları- Cemiyetine müracaata Sovyet Ruaya - nin vücude getirmit olduğu 11lot1i. 
nm neticesi olarak hadis olmuş olan nın teşvik etmiş olduğu taJımiıı edil- ıilihlan hiç de istihdaf edilmiyeceJl bil 
vaziyeti tetkik edecektir. Bu notaya mektedir. ıecaatle kullanacakfordır. . ~~ 
göre, bu müdahale, beynelmilel kanun- Şimdi mevzubahi olan ••ele, lapuı Pabt b5yle bir fey, hakikate ço~ aJı 
lar ahkamının alenen ihllll demektir. yadaki harbin dahli! olın&sı ve Millet- fır olur. Bu itibarla "mazinin bat t 

İspanyol notasmda, bundan sonra ler cemiyetinin dahlll harplerle iftipl büküml~rin,, tekrar için hiçbir ~aıerc 
Bursoe hüktlmetinin lspanyanm me§- etmemesidir. ' 70ktur.,. 



29 ikinci teşrin - 1936 

tarı şalka 
ramvaylarda kalabahk azalırsa 

Bedava tuldat 
sahnelerinden 
ahrum kalacağız! 

Belediye yakında lstanbulun - Biletlerinizi görelim l 
telif yerlerinde bir alay otobfü O vaziyette, hemen hiç kimsenin 
eğe başlıyacak; bu suretle de ceplerindeki biletleri çıkarabilmesi· 

vaylardaki o çekilmez kalabalı· ne imkan yoktu; çünkü on on beş 
onij alınacakmış.. kişinin biribirine kenetlenmiş olduğu 
Desenize ki yıllardanberi lstan· o vaziyette kimse kolunu knnıldatıp 
tramvaylannda bedava tarafın- ta cebine sokamazdı. Hele ellerinde 
iÖrmeğe alıştığımız ocannn ko- müteaddit paketler olanlar.. Demin 

~ 'lcri, vodvilleri artık göremiyece- kontrole mesaha ile <'isimden dem vu
IQ Ne yapalnn, buna, bu hasrete ran adam da bu, elleri paketlilerden · 
~kabil de hiç olmazsa arabalar&ı di ve önce kontrole o cevap verdi: 

t edeceğiz ya 1 - Benim biletim yeleğimin üst 
~ bBari, oldu olacak, gider ayak, si- cebinde, sana ne kadar zahmetse sok 
~ ll tramvay komedilerinden son elini oraya, al biletimi, yırt, gene gü

:Yenisini anlatayım da dinleyin I zelce yerine koy! 
Vakit: Tam akşam .. Ön ve arka Delikanlının biri: 

~larda her zamanki adet üzere - Benimki de pantalonun sağ ce 
)) lrdanacak yer yok .. Her iki araba· binde ama, sağ bacağun nerede? Bu
~ da Yarı yarıya kadınlar doldurmuş. labilene aşkolsun l 
~dm~ardan ~ğunun da evlerine, Kontrol bin zorluk içinde birkaç 
~ Yetişmek ıçın can attıkları hal- bilet yırtabilmişti ki tramvay bir du-
b.. lldcn belli ... On arabaya nisbetl~ k · d · b d "tCn • · k d 1 k ban ra yerın e stop ettı ve u urak ye-

~ ıçı pe ara an ar a ara ın . · ·ı d ld ıı· k · 
1 ... da ı· d · d"' .. 1 rını sı me o uran e ıye ya m ınsao 

ı..... - ıgm e ın e cıgara, ort szoz e . .. . 
"Pil bekliyen muşmulamsı bir baya- da aynı arabalara huc~m. edince a-
~ gözleri minarelerde .. Ayni sahan- ?.alannm kucaklarındakı ~ır ... kaç çocuk 
ıl \a. boyuna, işin bayağılık tarafın- onden arkadan acı acı ç~glıgı bastılar. 
~Çenebazlık eden yan kopuk iki Derken arka taraftan hır şankırtı: 
~helan biri, bir aralık kibriti":li Ayakta duran zavallı bir bayanın 
-~ koca karıya uzattı: kucağındaki turşu kavanozu yere 

-. Yak anacığım cigaraml yuvarlanmıştı. Şankırtmın arkasın-
~dm irkilerek sordu: dan kalmlr, inceli, irili, ufaklı bir a-
-. Top atıldı mı? Iay ses: 
-. Şimdi atıldı! - Eyvahlarolsun, mantom her-

~-. Hani minarelerde kandiller bat oldu, bitti . 
bıadrya? - Eh, bizim pantolonun haynnı 

~L - Cereyan kesilmiştir de ond:\n görün artık! 

HABER - '.Ali§lm ))09talı 

Voleybol 
maçları 

Askeri liseler 
arasında yapılan 

maçlarda 
Deniz lloesl ve 
Kuleli kozandı 

Beyoğlu halkevi salonunda dün aske· 
rl liseler arasında voleybol müsabakala 
rı yapılmııtır. ~ 

Birinci müsabaka Maltepe ile Deniz 
lisesi arasında idi. Çok güzel ve heye

canlı olan bu müsabakayı Deniz lisesi 

15-12, 15-5, 15-13 ile karandı. İkin 

ci ve son müsabaka Deniz ve Gedikli 

ile Kuleli takınılan beyninde oynandı. 

Neticede 15-5, 15-1 gibi çok aç.ık 
bir üstünlük ile Kuleli lisesi maçın 

galibi oldu. 

Bu suretle Kuleli ve Deniz liseleri 
Askeri liseler voleybol birinciliği fina
line kalmış bulunmaktadırlar. 

Galatasarayh 
atletler 

Dllo toplandılar 
Ga!atasaray atletizm şubesi dün klüp 

merkezinde toplanmıştır. Yeni atletizm 

kaptanı Cezmi ile yeni ve eski sporcu
lar uzun uzadıya görüımüşler ve yeni 

sene için brr program hazırlamışlardır. 

Bu programa göre; haftada iki gün 
klüp iimnastikhanesinde çalışılacak, 

pazar 
0
günleri de Şişli haricinde kır ko

şuları tertip edilecektir. 
··ııaı. 1 

- Anneciğim, anneciğim, anne- M .,, ... 
~ !\adın cigarasmı yakarken içeriye ciğim ! acar m 1 1 
~~on trol atladı, sahanlıktakileri sı· - Ne oldu Jçızım ~ k 
r~\.lrarak kendine yer açmak istedi. _ Baıım .aırııklam oldu. gözleri- ta J m 1 
.'Ota karı hiddetlendi : 

me turşu suyu kaçtı! y t sonra L,.-1Hah,tamam,bizsığdıkdasecı t arın maç an 
"'ICtın - lahi tramvaycdar, bir şeycik 

demem, hepinizin gfo lerinize turşu be 111 olacak ~le..._ Ne yapalım, vazife göreceğiz , 
8en şöyle biraz kımılda bakalım' 

ıq A.nalık. kendini biraz geriye doğ· 
~herecek oldu; fakat arkadaki ortn 

adam bağırdı: 

suyu dolsun l Londı'ada İngiltere milli takımiyle 

7 

Lik maçları 
DUnkU mUsabakalarda Galatasaray ı ı, 
Fenerbahçe de 15 gol atarak rakiplerini 

yendiler 
Birinci küme B takımlanrun maçları 

na dün de devam edilmiıtir. 

Kadıköy stadı ................... ~--
Vefa - Hilal 

Vefa - Hilfil arasında oynanan Ka
dıköy sahasının ilk maçı Yeşil beyazlı· 
lann hakimiyeti altında geçmiş; Hilal 
takımı atığı bir gole mukabil beş gol yi
yerek mağlUp olmuştur. 

Fener 
Süleymaniye 

Kadınköy sahasının ikinci müsabaka· 

sı Fenerbahçe ile Süleymaniye arasında 

idi. 
Bu maç Fenerlilerin kahir üstünlüğü 

ile cereyan etmiş ve sarı lacivertliler 
rakiplerine 15 gol atarak bir rekor tesis 
etmişlerdir. 

Taksim stadı 

Galatasaray 
Anadolu 

Taksim sahasının gol rekoru da Gala 

tasaray - Anadolu B takımlarının ma· 
çında kırılmıştır. 

Sarı kırmızılılar her iki devrede de 

Anadolu kalesinden ayrılmadan on bir 

gol atarak maçı kazanmışlardır. Anado 

lu tek gol bile çıkaramamıştır. 

Güneş - Beykoz 
Bugünkü vaziyette biribirlerine en 

ziyade rakip bulunan Beykoz - Güneş 

klüplerinin B takımları da dün heye

canlı bir müsabaka yapmışlar ve netice

de bir gol atabilen Güneşliler Beykozu 

yenmeğe muvaffak olmuşlardır. 

Boksör J. H. Leuvis 
Bir gün bütün şampiyonların zenci 

olacağını söylüyor 

Avrupadan Amerikaya hareket alabilmesi için büyük bir §ansı olması 
eden dünya orta aik\et şampiyon11 lazımdı. 

zenci John Henry Lewis Paristeki İn Bunlardanbaşka Avrupalı boli· 
T ransi geant gazetesine: sör olarak tanıtılan Marcel Thil şimdi 

"Avrupayı mesı~·~ icabı terke lik b·ı· . b" be d l · 
ld 

w . . k .. . . ı mmıyen ır se pten o ayı nn 
mecbur o ugum ıçuı ço muteessı· . . 
rim. Çünkü Avrupada kendime rakip ge çıkmıyor, Max Schemelıng ıse 

la k b. k' ·· diın Ame temizliyecek bazı he~plan var. Bu o ca ır ımse iOreme • · 
rikad8. ise, lier kategoriden ro maç iki höksördcn başka dünya pmpi&-

organize etmek çok basit bir şeydir; yonluğunu istiyecek Avrupalı bok
bunlann dögüşmeleri de dünya şam- sör göremiyorum. Amerikada meç· 
piyonasma benzer. bul bir boksör bir ayda şöhret kaza-

Avrupaya ayak basınca karşımda 
kimseyi göremedim diyebilirim. Yai· 
nız Sen Hawey vardı. O da ya,lı 
olduğundan dünya şıunpiyonluğunu 

)I)~ Ne o valde, ne yapıyorsun, 
tııt\) aahurluk pe.itil mi eziyor-

Curcuna en sunturlu yerinde iken Kanunuevvelin ikinci günü karşılaşa
birdn top patladı, minareler yandı. cak olan ve evvelki gün Buda.peşteden 
YC önden topun patbcLğını, kandili -!- hareket ederek, bugün de Pariste son 
rin yandığını gören koca karı, kendi- bir antrenma.n müsabakası yapacağını 
sine vakitsiz cigara yaktıran delikan· dün yazdığımız M..:ıcar milli futbol ta· ---------------:--
hya kar§ı ağzını açtı: kımı tamamen ~ilmiş değildir. BOKS : 

~it;- Ne yapalım, önümdekiler be
•,-or, ben de seni! 

- Seni çapkın seni, seni külhani Bu seyahate kaleci olarak Sza.bo, 1 • ı t 
seni, bana vakitsiz yere orucumu bo7 Palinkas; Müdafaaya Vago, Biro, Pol- n g 1 ere nabilir. Benden evvel şampiyon olan 

kontrol adama çıkıştı: 
~I ...._ Siz de biraz kımılda.sanız şöy-

durursun hal gar; muavin: Dudas, Turai, La.zar, A. ;ı., ·ki t Bob Oblin uzun müdc!et boks yap'" 
Çoktan yere- atlamış olan deli- Szues; muhacim olarak da: · Sas, 0-..,ch, ~ I r S I e mı§, fakat aklına şampiyonluğu ge-

kanlı hem ka!dınmaa kıs kıs gülüyor, Titkos, Saro.~i, Vince, Zeengellcr ve ŞampiyonlUOU tirmemişti. Tesadüf onu şampiyon 
...._Nereye knnıldıyacağıml hem de: P. Szabo bu seyahate iştirak etme~ Büyük Britanya imparatorluğu ve vapıverdi. Ben ise ondan talili idim • 
...._ Geriye! - Ziyanı yok a:ıncığım diyordu: dirler. İngiltere ağır sıklet şam.iyonluğu için, 90 mcı maçımda şampiyon oldum. 14 
...._D C_ crisi demir kapıl sen seferi sayılrrsın, seferi... Hem İs· !ngiltere milli ta.ıcımma karşı çıka- bugünkü şampiyon Ben Ford bir müd-
elıkanlmın biri: tanbul tramvay]armda sefer etmek, cak olan :Mac:ır ekip:, Paris antren - det evvel yendiği Jak Petersenle sene yaştanberi her katagoriden maça gi~ 

...._ D h S k b" b k kte" ·· ld - man mu··sabakasmdan sonra belli ola- ı.. ..... ında "arpıaa.ca.ktrr. dim. Avrupadaki ~ibi Amerika&! Ö ? a aşağısı irkeci.. a :r aza ı çe me · • guç o ugu UG9 !' ~ 
tckı delikanlı: için, vakitsiz oruç bozdun diye allah caktır. Bu maç bir intikam ~ı mahiye - yaşlı §ampiyon yoktur. ~ 

İ( Dat tarafı da Gülhane parkı! sana günah değil, b~:ki de sevap ya- ___ M_e_ş_b_u_r_M __ &_C_B_r___ tindedir. Lalnız T ony Can7oneri ve Bar 

ontrol: zar. 8 . . t•k ney Ross müstesna .. Bir gün gele-D }(!111ıldıyalım baylar! . Arabaların içi yeniden sükunet oyuncusu ır ın 1 am cek ki dünyanın bütlİn şampiyonla. 
ernınki adam: bulduğu zaman içeridekilerden diğeı s S • rıni zenciler teşkil edecektir. Bumı 

~ k Nasıl kımıldıyacağız yahu? bir yaşlı kadın, önündeki sırada otu- a rO 1 maçı emin olabilirsiniz. Jce Louis'ye ge-
l( cnetlcnmişiz biribirimize.. ran fötr şapkalı bir adamın şapkası· Ve iki kardeşi Londra.dan bildirildiği.ne göre meş. lince 0 dünyanın ağır siklet şampiyoo 

ontrol: nın kenarma konmuş dan küçük hir Macaristanın Ferencvaros takımı bur boksörlerden Len Harvey ile Jak nu 0lacaktır. Schmeli11g'e karşı mağ .. 
~C~ldi~anım, biraz şöyle sağa, sola hıyar parçasını aldı: merkez muhacimi meşhur doktor Sa- Mac Avoy pek yakında bir intikam 

e n 1 - Top atıldı, bari ben de orucu- liip olmadı yalnız ş11.şırdı. Bir in ti .. 
-. -n roşi hiç şünhe yoktur ki, dünyanın eu maçı yapacaklardır. 

ı... oay k 1 · al'ba mu bozayım 1 "' kam maçında bütün servetimi onun ···~ . ontro , senın g ı ya iyi oyuncularından biridir. Avnıpada Bu maçta hasılatın hepsini galip ge 
~t b" ı}e cisim hakkında zerre ka- Üeyip besmele çekerek onu ağzr bu ismi işitmiyen bir tek sporcu kal- len taraf alacaktır. Malüm olduğu ü- için bahse koyabilirim. Bununla be-
~İf~~ fıkrin yok, yahut ki insanları na atarken arka arabada eşsiz bir mamıştır. Fakat son zamanlarda yeni rere 933 senesi şampiyonluk maçında raber bir gün onunh r:la çarpışma~ 
~b"~~~~ınbm~z~~~ bhb~fırtın~ilir '·~~. ~~~~hla~~~~~--M_a_c_A_w_y_,_H_a_n_~_Y_i_y_e_~_iş_ti_·. ____ n_i_y_e_ti_n_d_e_y_im_.,_._d_~_~_t_ir_. ____ _ 

ıtcr rnahluku farzediyorsun ! "' "' :f. lanmıştır. 
d~..: ... Ocb·a kan tüttürdügwü cigaradan Ne yazık ki belediyenin otobüs- v il b ·•,, d Budapeştede günün en begen en o-
İtıc ~r ttrnan daha alarak elini kal leri geldikten sonra biz bütün bu be- yuncularından birisi olan bu genç, meş 

stırdı : dava seyrettiğimiz sahneleri ancak hur Saroşinin ikinci kardeşidir ve mü-
~U.:- Sürnme haı:a , sümme ha~u· ! para ile tuluat kumpanyalarında göre <.Jatck ~ r- kemmel bir muhacimde bulunması i-
~Ut\<tha . r_'.'mazan günü hep birden bileceğiz. cap eden ve çok az oyuncuda bulunan 

1( R•rıyoruz Ayol! Osman Cemal Kaygıb bütün hassa.lar kendisinde vardır. 
tı... ontrol z l kl h l w 

·oeıqı.ada or u ~sa. an ~gı.n o~ta· Balıkçılık kongresine Fakat, bütün bunlardan başka, Sa-
~le.nd · r sokuldu, ıçendekı bıletcıye h roşilerin tıbbiyeye giden küçük kardeş ...._ •: ~ azırlık 

Bur" l leri de futbola kın~ı o kadar büyiik 1( ... ya ge 1599! Balıkçılar cemiyetinde yarın bir top -:.-
C>ca k bir istidat göstermektedir ki, büyük 

......._ A an: Jantı yapılacaktır. Bu toplantıda ayın 
~ arkad ~ kendine yer bul da son- birinde An.karada toplanacak birinci münekkitler üç numaralı kardeşin ya-

8i1et~rnı. Ynnına çağır! balıkçılrk ve deniz mahsulleri kongre- kında büyük ağabeysinin yerini tuta-
~tılığ çı lr\.ıç bela, kan ter içinde sine gidecek murahhaslar seçilcrektir. bileceğini açıkça yazmaktadırlar. Bu 
~le U~tYanaşabildi, kutusunu kon· Murahhaslar fntihaplarmı müteakip gidişle Saroşi kardealcr Macar futbo
~ ti Ve oracıkta kontrol .ha§· derhal hareket edecekler ve salı saba- lunun temelini teşkil edeookler demek· 

hı .Ankara.da. bubmacaklardır. tir. 
Gayretli jockey birinci gelmek istiyor isti.yor ~maJ ncrC?.JC gideceğini kes
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Mafsallarımız ve bilhassa dizlerimiz şişti. 
Saodahmızda kımıldıyamaz bir hole 
gelmiştik. Biraz sonra ayağa bile 

kalkamaz olduk 

Diri diri yakıhyorum. Fakat ıztıraplaı 
mülfersa olduğunu sanmayınız. H 
hayatımda sinirlerimi saran çaresi~ 

nazaran bu, hiçtir! 
~u .müddet zarfında Kirşays kemali 

sükunetle kasabaya giderek kendisine 
vaadedilmiş olan birkaç portakalı al -
mak istiyordu. Mümessil şehadetna -
meyi hazırlatmıştı. Yerli kılavuz 

hareketımizin birkaç saat daha tehir 
e~ekliğimin muvafık olacağını söylü 
y&du. Lakin mi.imessil derhal hareket 
edebileceğimizi kat'iyetle söyliyerek 
beriKlıii susturdu. Ben de bu fikirdey-
dim. . 

Ki~ays döndükten sonra bu tehli -
keli limanı terkettik ve açıldık. 

1 

On üç gün müddet sema ile denizden 
başka bir !Jey görmedik. Bu müddet 
zarlmda tabü kuru hiçbir tarafnnız 
kiilmamıştı. • 

İşte bu seferimiz esnasındadır ki en 
bllyuk sıkıntıyı çektik, gece gündüz 
dargalarla: uğraştık. Hiçbirinıiz gözle
rimizi bile kırpamıyor, nıütemadiyen 
ıhbtöre d6lan suyu boşaltıyordUk. 

Bu küçük adalara bir geminin mu
vasalatı ada halkı için daima büyük 
bir hadise teşkil eder. Biz adaya yak
laşırken halkın iskeleye doğru koşuş
tukları görülüyordu. 

Mitralyozlarımızı ve tüfeklerimizi 
hazırladık. Ayni zamanda Alman harp 
bandırasını da çektik, O zamana kadar 
silahlarımızı kullanmamıştık. Maama
ifh harp bandıramızı çekınekliğinıiz 

düşmanı diz üstü getirmeğe kafi geldi. 
Yaklaştığımız zaman ahali bayrağımı
zı tanıdı ve ümidimiz hilafına bizi 
memnuniyetle karşıladı. Bizi görünce: 

- Almanlar, ey kahraman milletin 
evlatları! diye haykırdılar, geliniz. 
Siz ki bütün bir cihana karşı harbedi
yorsunuz, bizlerden çekinmeden geli -
niz. Biz de muharibiz ama diğer ada
ların bütün muhariplerine karşı harbe
demeyiz. Halbuki sizler o harikayı 

gösterdiniz! 

Geçen tefrikalann hülnsası: 
Habcşl.'!tan sahillerinde Tantu kasab8.5J 
bir baskın& ug-ramış, bUtUn erkek ço 
cuklar, göçebeler tarafmdaıı hadım edil 
mlştir. Yerli bir Adet mucibince, zl1.rrl 
yet vermlyen erkek çocuk, utanılacak 
blr şeydir. Onun içln, halk, evıo.tıarmı 

esir tacirlerine satıyor. Fakat bu bas 
klDI terUp eden, eıılr taciri hacı Muata 
fanm adamı ihtiyar Anber laladır. Her 
keıı kayıklara biniyor. Son dakikada 
mesele anlaşılıyor. Yalnız o Tantululara 

esir oluyor . 

• • • 

ran içinde, eliyle oku çekmek istedi : l 
- Bırakmayın.. çelonesin.. Kan bo-

§anır, derhal ölür.. • 

- Fakat, kim attı bu oku?... -
- Esiri koruyun ... Esrar onda .. 

lki üç yerli, esiri getiren atın etra
fını aldılar Fakat onun da gözlerinin 
döndüğünü, ancak akının görüldüğü
nü farkettiler. 

. - Ölmüş .•• 
- Kalbine bir hançer saplanmış ... 

rini.. 'Y 
Adamı. 

Anb4 
tu. Gö: 
kekliği 

sini ka 
nü kah 
-E 
Fak~ 

dekiler 

Gelen süvari, atını durdurduktan ren ha.in, çocuklarımızın da celladı
sonra canbaz gibi, hayvanının üstüne 

- Kim vurdu bunu? .. Bunları öldü-

-K 
meğe c 
mahvo: 
decckle 

sıçradı. Ayağa kalktı. Dedi ki: 

- Ey ahali... Her şey anlaşıldı ... 
Bizim evlatlarm ne suretle hadım e -
dildikleri meydana çıktı .. Şu yakaladı
ğım esir, bütün esrarı anlatacak, şa
hitleriyle, ispatlariyle her hakikati or

dır .. Demek ki içimizde .. Zene 
Herkes biribirinin yüzüne bakar- Esir 

ken, bir ses duyuldu: kürek ı 
- Anber lala.. yandaıı 

Bu ses, yerin dibinden gibi geliyor- lar da 
du: Fakat, hakikatte, yaralı mUhari- dular. 

taya koyacaktır. Söyliyeceklerini din- bin ağzından, son nefesiyle beraber yakın 

zor lam: leyiniz... Bizim çocuklara bu suikasti çıkmıştı. 
-A 'GUndUz ~tiğimiz bu zahmete mu

kabilt geceleyin şöyle uzanıp dinlene -
bileceğimiz kuru bir yer olsa neyse ... 
Fakat o da yok, sırsıklam vücutları

Bir kenarda duran bir grupu işaret 
ederek ilave ettiler: 

- Bunlar sizlere karşı harbetmek 
üzere büyük bir gemiye bindinlerek 
garp cephesine sevkedildiler. Ama ik
lim. onlara pek sert geldiğinden hepsi 
hastalanarak dönmek mecburiyetinde 
kalmışlardı. 

yapan... Büttin kasabalılar kin ve nefret için 
de: miden Fakat, cümlesini tamamlıyamadı yapalm 

Havada, bir ok vmladı. - Anber lala ... • diye tekrarladılar.. tehdit 
- Ah... Reis dehşetle iki adım attı ... İhtiyar mız soğuktan adeta tütüyordu. 

.. ,Gıda olarak su ve bayat ekmekten 
ba.ska hir şeyimiz kalmamıştı. Geceleri 
hava pek serin olmaya başlamıştı. 
Halbuki yıpranmış vücutlarımızı ısıt
m8.k için ıslak battaniyelerd~n başka 
bir şeyimiz yoktu. Suyumuz azalmak
ta 'olduğundan doya doya içemiyordÜk. 
Hatta bu yüzden susatrr korkusuyla 
ıiefts domuz sÜcug\m~ el süremez ol .. 

Süvari kalbini tutarak, yere yuvar- hadunağasmm önüne dikildi: 
landı. · - Sen ha? .. Sen yaptın bunları ha?. 

Herkes, onun ba~ına üştü. Adamın Öyle ya.. İşte bakın .. Kınında hançeri 
gözleri kaydı. Yerde çırpmdr ... Buh - yok .. Esirin kalbine o saplamış hançe-(Devamı var) 

mu~ttik. · · 
i.'ll ~ .. 

YeJ.Keıileroen birisiyle yağmur suyu 
toplamıya t.eşebbiis ettik. Halbuki ycl-
~n: deme suyu i~i§ olduğmldan bu · • • • 
suretıe topladığmıız su çok tuzıu ve a- Prens, bu mağrur kızı kendı daıresın-
aeta deniz suyundan farksrndı. Bu de kOlayllkla SOydUQUndan memnun 
surette parmaklarımızı emmeğe baş • • • • • • • 
ladık. Bu suretle tükrükle gırtlağımızı Q 0 r U n UY 0 r d U 
ıslatmrya çabalıyorduk. - Dün akşam Rovayal lokantasında ğerli bir alay kumandam idi .. 

Mopelya adasında kurtulmuş oldu- sizinle beraber değilmiydik? Birkaç gün Yüzbaşı sözünü tamamlayamadı. O-
ğumu.z iskorpit hastalığı •eniden baş. beni bekliyeceğinizi söz vermemiş miy- tel garsonlarından biri kapıya geldi ve 
gösterdi. Ayni zamanda mafsallarnnız ı · din?.' Semra ya şu sözleri söyledi: 
ve bilhas!:la -dizlerimiz de şiştHer. San- Şatanke çok heyecanlıydı.. - Prens Vilhelmin teşrifatçısı otel 
dalımız da knnıldıyamaz bir hale gel- Şapkasını çıkardı: salonunda sizi bekliyor .. 
miştik. Biraz sonra ayağa bile kalka- -· Oturmıyacağım.. Saray teşrfatçı- :Yüzba'1 başını sallıyarak odadan çık-
maz olduk. Dillerimiz §işiyor, badem- smı beklediğinizi biliyorum. Lutfen bir tı. Semra da yüzbaşının arkasından sa
ciklerimiz beyazlaşıyordu. Dişlerimiz ,lakilraruzı beni dinlemeğe ayırınız .. ne lona indi .. 
sallanıyorlardı ve bu itibarla bayat ek olur? Prens Vilhelmin 
meği artık çiğniyemiyorduk. Birer ka.p - Ne var •. Bir tehlike içinde misi- bir teklifı ı .. 
mcak yemek' ve rahat yatak için hflrri niz ~ 
yetimizden başka her şeyi vermeye ha- - Hayır. Tehlike içinde olan ben de 
zırdık. 'ilim., sizsiniz 1 

Yalpalar dolayısiyle hasıl olan sa.de
melerden dfalerimiz o kadar fazla sız.. 
lıyorlardr ki, bilfühtiyar bağırıyorduk. 
Artık sabır"Ve tahammiılümüz tUken
mi:,crti. Bi.r~t kendi kendimizden iğre
niy.1rduk. Her gün mafsııll:.ırdaki şiş
kinlik yukarıya doğru çıkıyordu. Ken-

. di kendimize söyleniyorduk: 

- Su kalpTerimi.r.e çıktı mı, ölüp 
kurtulacağız! 

Hiç şüphe yok ki öliim bu halden 
bin kat daha ehvendi. Hatta bir aralık 
hepimiz birlikte. fümenin daha: muva -
fık olacağını düşündük. Tam la~a de
liğini açmak iizer~ydik ki içimjzde en 
cesur olanı Friç Röyterin kitabrnı 
aldı \'e iddia.edebilirim ki bu kitap ye
is ve nevmidimizi dağıtmak suretiyle 
bizm hakki halasldrmıız. oldu. Muhar
ririn :yazıları hepimizin kalbindeki ke
deri giderdi. Biripir.im~: 

'P - Evlerimize Jiöncccğiz, dedik, öl-
mek istemeyfa. 

Nörastenik adam tıpkı bir ~ocuk gi
bidir. Va.tanı bize hatırlatmak icirı 
bir ~~ta~ kafi. gelmişti. Ve o aralık his- ı 
~ttıgımız dl'lilssıla . kalplerimiZdeki ö-1 
hını arzusunu silip SUpünnliştü. 

Bir ı:ıabahleyin erkenden gözümüre 
Küçük bir ada g6rilndü. El' ası fngil
tereye ait Niue adasıydı. Buradan be 
1ı~:h~t ta~ ~n..ak--tedarik ctmekliği-
"""''"" ""''"'- ,..,.,..,~ .. ,... __ , ... .. . . . ... ... ...... 

v~ almnm terini silerek ilave etti~ 
- Bu gece bir rüya gördüm, küçük 

bebeğim 1 Ben rüyaya çok inanmam a-
ma .. Gece uykumda ne zaman bir kara 
öküz görsem, ertesi günü derhal dost
lanmd2n birinin başına bir felaket gel
diğini görür veya duyarım. 

Se·nra gülmemek için kendini zor 
tuttu: 

·- Öküz mü dediniz? 
- E'lret .. Buna inanınız yavurm! Ka

ra, kudurmu~ bir öküz .. Hem de sizin 
üzcriniJe saldmyordu. 

Semr;ı gülmekten kendini alamadı. 
- Haydi cannn, bunlar manasız! 

Bu asırda sizin gibi bir erkanxharp za
bitinin böyle şeylere inanmasını pek 
gülünç bulurum doğrusu. 

Zabit tecrübelerinden bir kaçmı izah 
etti: 

- Harbin ilk yılında .. Bir yrlbaşr ge
cesiydi .. Komşumuz bir lastik fabrika
törü vardı. O gece kendisini rüyamda 
bir kara öküzle gördüm. Ertesi gunu 
zavallı· fabrikatör dostumuz bir amele 
tarafından öldürüldü. 

Semra sinirli adımlarla odanın içinde 
dola~ryordu. 

Yüzbaşı sözüne devam edreek: 
- Bir gece de rüyamda amcamın ge

ne böyle bir kara öküzle boğuştuğun11 

görmüştüm. Ertesi gün bir mektup al-

Semra saraya vardığı zaman şiddetli 
bir yağmur başlamıştı. 

Prens Vilhelm kendi dairesinde Sem
rayı bekliyordu. 

Semranm o gece tiyatroya gitmiye
cek, geceyi prensin tertip edeceği eğlen 
tide ge~irecekti. Otomobilden çıkıp da 
saray kap:smdan içeri girinceye kadar 
bütün dikkat ve ihtimamlara rağmen 
biraz ıslanmıştı. Yağmur kova ile su 
boşaı::rrcasına yağryordu. 

Prens, Semrayı karşılayınca elinden 
öptil ve giılümscdi. 

Prensin bu gülüşünde: "İşte şimdi 

parasız öpüyorum!., demek istiyen bir 
mana vardı. Semra aldırmadı: 

- Islandım biraz galiba .. 
Diyerek yürüdü . 
Büyük, geniş ve muhteşem mobilyesi 

olan bir salona girdiler. 
ik:si yanyana oturuyordu. Vilhelm 

sordu: 

- Öğlenden önce gelmemiş o1saydı
mz canım sıkılacaktı. Müzik seversi
niz değil mi? 

- Şüphesiz .• Çok severim. 
Ve hemen ilave etti: 
- Beni öğle yemeğine davet ettiği

nfzi unutmadım .. Sizi nasıl bekletebilir
dim? 

- Yalnız öğle yemeğine mi ya?, .. 
Akşamı da sizinle ve misafirlerimle be
raber geçireceğiz. Berlinin en meşhur 
mosikişinaslarmdan birini davet ettim. 
Yı!mekte arkadaşlarile birlikte bize kla· 

:··-··················· -----·········-······· .. :· i Yazaı.n: i . . . . 
: lskender F. Sartefll : . . 
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- H<tklanız var, prensim 1 Müzik, 
ruhun gıdasıdır. Bilhassa böyle tanın
mış kimseler tarafından çalmırsa •. 

Bu srarda Vilhelmin gözüne Semra
nm elbisesi çarptı. Elini uzattı. Muaye
ne ederek: 

- Ornuzlanmz ıslanmış, dedi, ister· 
seniz şurada elbisenizi çıkarınız da ku
rutsunlar ve çarçabuk ütüleyip getirsin
ler. 

Semra burada yani prensin dairesin
de - hem de g~lir gelmez - soyunma 
nm çirkin ve manasız olacağını biliyor
du. Fakat üşüm~kten korktu, itiraz et
medi: 

- Fena olmaz, dedi, o halde emredi· 
niz de bana bir rop dö şambr getirsin
ler .. lT ava ser incedir. Arkama alayım. 

Prens uşaklardan birine emir verdi.. 
Derhal zarif ve ipekli bi rop dö şambr 
getirdilc.r .. Semra tuvaletini çıkardı. U-

pğa verdi. Rop dö ş.ımbrı arkasına alıp 
şöminenin önündeki koltuğa oturdu. 

Semra nereden bilsındi ki, prens onun 
elbisesinin ıı.:lanması için teşrifatçısına 
gizlice talimat vermişti 1 

İşte şimdi Vilheltrı, bu mağrur kızı 
kendi dairesinde kolaylıkla soyduğun
·dan rr:emnun göı ünü yordu 

Yemek salonuna h:rl'kte gidecekler
di. Se:nra bir aralık prense sordu: 

- Öğle yemeğinde başka misafirleri 
niz var mı? 

- Hayır ... Öi!Je yemeğini birHkte, 
başbaşa oturarak ve müzik dinliyerek 
yiyeceğiz. Misafi~lerimi akşam yemeği
ne davei ' ettim. 

Seınra dudağının ucuyla güldü: 
- Çok davetliniz var mı? 
- Kırk kiş:den fazla değil. 
Prensin sabrı tükenmiş giib gorunu-

yordu Bu kadar güzel ve şakrak bir 
kız k:uş•sr~da esasen tahammülsüz olanı 
Vilhcl~1 büsbüt:in iradesini kaybetmiş 
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Yazanlar: ınam·z ordusu hava zabltlerın~en Kenneth Brovn ColllnSt 
·Meşhur seyyah ve muharrir t..ovven Thomaa 
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Hedefe yalnız bir adam varabildi 
Evin içine açık pencereden bir el 
bombası fırlattı ve nıakineli tüfek 

birdenbire sustu 
~ do!nı ileri yQrliyü~ suyun T 

e ndaJci Şeyh Ha sandan Şemsiye 1 
di · t doğru iki kilomctr~ uzunl-;ğun 1 

bae ve kendi ayaklarile salhaneye git· ı rlanuun derinliğini henüz anlayaınamıı lan Ja;ı.m olduğu bir zanıanda içeriye Atlı latalar flertcmi~. yollannı Huj' 
md demekti. !ardı. sevketmiş oldu. tepesine doğru sürüyordu. Ben de fır .. 

hır tepbc ile harekete geçmiş bulu· 
H::ıkikaten de öyle oldu, Setrenin ete Falkenhayn bizim iç yoldan, Halilür· Biz de çarkederek dcni:te doğru yürü sat ve im.kan buldukça rapor verev~t* 

ıı;..ınl varan yeni Zelandalrlar biran bile rahman şosesi üzerinden Kudüse doğru bu latalatın pe~ini takip , cdiyordu.mo 
6' meğc başladık. Bu hareket zayıfla~ 
tereddüt etmediler; sıçrad!lar ye koştu _ yUrümck istediğim.izi saruyordu. Bu Eşşerada yegane mukavel'neti gördük · 

1
0rdu. N~ticelCr hakkında kat'i ha-

~ fr alınak isin henüz pek erkendi. 

·~ telgraf a.tctimi tekfu yüklenerek 
• 

1 ilerlemekte olan süvari kollannı 
• J) ctuıem için emir verildi. Bu kollar 

Al kum Trükleri bir kıskaçm kapanın.akta olan ' 
lar. Aç.ık meydana ~ıbrlarken Qnları sebeple m.an andan Gazzedcn Türkler biri durdurabilmek için· c~pha~ 

tasarruf cdebildig"'i ihtiyatları alıp. o mın çeneleri .ırasmda yakaladı. Ordum~ d ı t-ı· k berhava eım-~-sııydrm: tam on iki kişi idiler. ne epo arını a y,, ıycre e-. 
takayı takviye için göndereli. Böylece bu kı:skaçın bir kolu, Akdeniz: de ikinci mecbuiryetinde kaldılar. . . 

Bunun üzerine Türk ~akineli tüfeği onları tam da deniz kıyısında bulunma· koluydu. · (Deuamt va_r) · 
ölüm saçmağa başladı. ilk kur§unlarla -------------------------------------------....;...-

~ebi•i geride brrakinrg ve rezeleri 
~t~ otan muazzam bir kapı gibi 
~rltetnıeğe koyulmuştu. ' 

üc;: kişi yere e;erildi. Daha bir adım atma 

rmşlar.dı ki kurşunlar iki kişiyi daha 
topraklara çivUedL Hücum eden Anzak 
lann yansı kalmış, fakat onlar eve olan 

Bizim görüşümüze g ·öre Gazze 
\ "l'~i.ı telgraf !leti toplanıp yükle

tııı ben de dllrblin!e ortalığı gözet
içtn bir evin damına tırmandım. 

Ilı '~ (HalilUrrahman) yolu üstünde 

nleydan muharebeleri 
9-

KUDOS DÜŞTÜ 

bir hat üzerin.de t utunmağa wrar e • ı 
dilmektenso, Türk 01'dusu 30 kilomet-

etnwkte oltMt Türk ordulım~ın g'e~ 
bir fırsatını bu'llırak şurada · buradııt. 

toplanmalan ve m.ath.i§ mukavemet .... 
hareket görmek için tam da vak-

~ r: '4vnnnuıun; Karşımda insamn 
lUııq kesen bir hayat memat facia-
~~ oynanıyordu. 

Ütbilnüm beni hareket sahasına o 
1a.kın gördil ki, kolu.mu uzat-

""-~ askerleri omuzlarmdan tuta

., Fa.kat hiçbir ıey ~itemiyordum 
\il tüfek ıesi pek o kadar uzaklara 

ı. 

3~ 'ır 
1 ıı \ a-naç dolusu yeni Zelindalı. dağın 

;•olun yansına varmı§lard!. Şimdi git· 

tikçe daha yaklaşıyorlar, lakin makindi 

tüfeğin taktakbn onları bir orak gibi 
!:içiyordu. 

Eve yirmi beş metre ya.klaşıltruş; Uç 

ki§i kalmı§lardı ı Yedi metrede yalnız 

iki kişi. 

Hedefe ya.buz bir adam v;µabildi. E· 

vin içine açık pencereden bir el bomba

~- fırlattı ve makineli tUfe~ birdenbire 
r.ustu. 

Dürbünümti indirdiğim zaman terden 

msrklam olmuştu.µl. Ne hücum! Neyi

ğitlik 1 Benden başka bu manzaraYı hiç 
kimse görmemişti. Vaka mahalli ile, 

Oazzc muharebel.eri b~Uırken lngi
liz "Jı,flkUmeti Türkiyenin artık bilsbiJı.. 

tü1ı h.tılsiz dil§tüğünc kann.at getirnıiş
ti. Tü'Tkler §Grkta lngüizlerin 850000 
insaniy1e tam 1000 gemisini ·i§gal ed&
ı10rdu. Böyle büyük kuvvet ve muaz

zam m.a.sraflarla fedakarlıklara mal ol-
makta bulunan bu J}ark harbine hem 
de acele olmak üzere bir nfhayct ve
rilmesi kat'i bir surette 7aırarlaştırıl
m"t..şk Zaten AlT.enby'nhı Filistin etek-

re kJ.ular dah<1 gerilerdeki Karmel 
dağlarına çekilmiş ol.saydı, 1918 Filts-ı 
tin cephesi feıaketi bu kadar bü:yük 
ve şümullü olnuızdı; ln.qiliz ordıilairy· 
le çöl bedevilerini Attadol1' 1ınptlarına 
get inne-Jiik. 

Ba..şkumtuul.an vekf.li Enver pa.şa 

her nedense Osmı:ınlı hJilkümetinin yilk 
sek merıafU için arazinin ~ruı. karı.J 
n'lıilda/aası ~":in kat'i emir Vermt§ti. Bir 
taraftan bizzat Osnı.aıılı lmparatorlu.-

ğunun artık bir enkaz 1ıalin.c gelmekte 
oU:luğunu kör kör parmağım gözünde 
gibi görürken, öte yandan yabancı top-

ter göstermesi üzer.ine gene'ral Aibt.. 
bi bir solukta. Kudüse giremiyeceğiM 

<1nla1nış ve 'lıarbe /aB11.a vermişti. Fa. .. 
kat 1-.."ı§ ~" eooel oo mu~ 
yerleri muhakkak ktirtarma'(' karen 
-verilmi-§ti. General Allcnby KudiLs_ ha-
rekatını kdnmıu.eı."Ve1 1911 tıi" ük Mf 
ta.aında yapacakt,. · 

Asıl / ngiliz taamızu 8 kaııtıımıevooı. 
d.e f1üneŞ doğarken ba.ş1.adi.. KUıdfl3ii 
miida/rm !O inci T~rk kolôrdusuM ı~
rilmişti. Bu . kolôrdunun kunı.anda• 

şimdi kamııtayda mf~ta.kf! 8a?/1.av . o • 

kın Ali Fuat ('PG!."") idi. Harekete. ~ 

çen fngilizler Tflrk kô1.or.dtl.8Ut1W1 ~· 
dOtli mul«ıvem:etine ttğromnlan aztti .. 
ne. p1ıin7.annın awk birinci 7ctsm,nt,,'• 
da 1»1' bir gilçUl.kk, ~rabildiler. 

bB- ~de bir evin damına yedeştirilmiş 
F ~it ~eli tüfeğini yerinden söküp 'Jc içtn yokuşu tırmaruyordu. Hü

re~ 'edenler gmdilik örtü . altında bulu-

cereyan ettiği saati not defterime yaz· 
clun: Sağ kalmış olan yiğit kahramanın 

le1'irıil..c top1.am1ş o'üluğu. kuvı;etler bıt-

1tu. pek aşikar bir surette gösteriyor
du. Fakat ne yazık ki bizim başTcu-

nuındanlık vekaleti bunu bir türlü an· 
Z<ımak istemiyor, Tü.rküıı en son insan 
kuvvetini de çoralr- ~l1erdc W.zunısıız 
yere israf edi~ıordtf. 

rakları 'kar~ kar~ müila/a,a, için ha.US 
Türk kanını hem de merhametsizce 
diflcmek, akıl ve. ·mantığın alq,mıyactığt 
bir çılgınlıktır. • lıı • Türkler onfan göremiyordu. 

1 f1ı 'tat göreceklerdi t Son merbal~, üs 

mlikaJatla.ıidınl~aı için elimden geleni 
yapacaktım. 

"de b" . 
'ı~i . ır tek çöp bile olmayap. açık 

'\ı,,,,, tdi. Bnra~~ı gecmck Meta bile 
Türkler Bir.ıebi'i elden çıkarmakla ~e 

na h°"lde fö:ü1.,.,{iıtlerdi. Faknt Allenln· 
Dalı.µ Ku_dilsilıı sukutmuüı.n Mn7"_Cı 

Nchrillalı1c • C(ılr:uUyc gfb-i tnana.~z 

lngiliz orduları Gazzeyi d~rilp Kul 
di1~. yolumı dayanabilmek ~n 15.000l 
teT~fat vermf.5lcr 1-'C her. yandrı.u rfo(Jt 

(Dt"Vam• tvJ 
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Bu sırada Edvar lafa karıştı: 
- Buu~ yazık. Hattı demin attığım 

Jru.rıuna bile acıyorum. Onu söyletecek 
baıka ~e var. ' 

Edvar, böyle ıöyliycrek hemen yerde 

. duran İspanyolun zehizli hançerini al

dı n onun yanma yakla§arak hançerin 

tacunu gırtlağına dayadı. 
lapanyol, gırtlağlnm üzerinde parla· 

)'an hançeri g8rllnee dtremeğe batladı. 

.boğuk bir ıcslc aunJdandı: 

- İstediğinizi sorun~. Bütiln bil-

dikieriJni söylerim. Yalmz camma kıy· 
lllayımz. Hançeri çekiniz. Ucu dokunur 

dokunmaz insanı bir san.iyede öldilrllr. 
Edvar, cevap verdi: 

- Billyonım. Fakat ;yalnız bizi alda
tacı)c olunan hançeri vücuduna sapta.; 

t&catım. 

du ~undan ıonra Adolar, İspanyola ıor-

- Mulıama ııattığın ktzm adı neydi? 
San§o cevap verdi : 

- Adını sormadım. Satbğım lnzlarm 
•e kadınJann adlannı sormak adetim 

değildir. Bunun bana lfu:umu da yok
tur. 

- Pek.tıa, bu kı:ı nasıl olup da eline 
Ccçti. 

- Kaçrrdmı, yani onu kurtard:ını de
lrl~k iatiyorum... 

- Bu ne demek ? 

- Çingeneler kendisini kaçrrmak ve 
l:ıatta_ öldürmek istiyorlardı. Acıdım ve .• 

. - Acıdın -..e utıp para kazandın de

fd ~? Neyac, çingeneler ııiçin onu ka-
~ htfywımh. 
\- - \;ingent'lerden bir kız, ondan inti

aro aJnıaıc istiyordu. 

- Fu çingene kıznun aJt nenir? 

- Ulen.ka. 
Edvar, bu ismi işitince ytldınmla vu~ 

rulmuşa döndU. Bitkin bir halde: 

- Şimdi her §eyi anladmı. Daha ba1 

ka ne öğreneceğiz. 

Adolar, İspanyola sordu: 

- Lalenka dediğin bu çingene kın 

niçin kaçırdığın kızdan intikam almak 

istiyordu.? 

- Bfr kıı, diğer bir kızdan niçin in· 
tikaın aJmak ister? Bunu anlamıyacak 

ne var? Bir delikanlıµ iki kız aevecck 

nJursa elbet ikisi de biribirlerini kıska· 

nnlar. 

- Peki kaçır~ğm ku nerede bulu· 
nuyordu? 

- Kız bir çiftlikte bul~uyordu. 

Adolar, hiddetle sordu: 

- Dünyanın her tarafında çiftlik 

var. Açık konuş. Bu çiftlik nerede? 

Sanıo dudaklanm ısırdı, bu suale 
cevap vermek istemediği anfaşıhyordu. 

Bu sırada Edvar lafa kanştı: 

- Mösyö kont, daha fazla bir şey 

scrmağ;ı JUzum yok. Ben her şeyi an

ladrm. Bu sefilin kaçmp muhafıza sat

tığı kız Anna Paskaldır. 

Kont Adolar bu acı hakikati işitince 

çok mfiteessir oldu. Bitap bir halde san 

dal yeye oturdu ve söytcnmeğe başladı: 

- Demek hakikat anlaştldı. Zavallı 

Arma mahvolmuş sayılır. Şimdi onu kı:.r 

tarmak lazım. Belki de çok geç kal.mı,_ 

l uJunuyoruz. Ah sefil haydut, beş on 
1 

vara için işlediğin bu cinayetin cez.:ısı· 
m cmrlin olduk;a çeksen gene azd!r. 

=· 

• 
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--------------------------------------------------.....,;--~ - Bak Sanşo, bu sefer komisyon 
fazlaca isterim. Bugün Silstircde ı:en

gin ve asil bir ecnebi var. Sana bir sipa 
rlşte bulunmak için görüşmek istiyor. 
Bu ad.:ım bir çingene kızı satın almak 
istiyor. 

San!ıô, biraz düşündü, sonra: 
- Bu kolay bir ıey. Fakat bu adam

dan cm.in misin? Sakın gizil polis me
murlarından olmasın. 

- Hayır, hayır. Şilphelcnmeğe ma
hal yok. Bu adam çok zengin bir ecne
bi. Otelci Silstirede bulunduğu müd· 
detçe beni ona kılavuzluk etmek için 
tanr!ftırdı. Bu adam söz arasmda bir 
çingene km almak istediğini söyleyin
ce aklıma sen geldin. Bunu kendisine 
temin edeceğimi ve seninle görliştüre

ccğin1i ıöyledim. 

Sanşo, bir miiddet dilşilndil. Bir ta· 
arftan bu zengin ecnebiden alacağı bol 
paraları düşünüyor, diğer taraftan da 
onun bir zahita memuru olmasr ihtima
linden korkuyordu. Nihayet par~run 
cazibesi galebe çaldı : 

- Bir çingene ·km öyle mi? Kolay . • 
Beş on kuru§ ~ bu işte kaı:arurız. E

llinde hazır bir tane var, demektir. Bu 
adamla bir kere görüşmeliyim. Yalnız 
emniyetli bir yerde görüşmek lamn. 
Kendisi. şimdi nerede? 

- En muvafık yer benim evimdir. 
Bir saat sonra evime gc!. Ecnebiyi de 
ben otelinden alır, daha evvel eve geti
ririm. Orada s~ni bekleriz. Artık benim 
evi.-nden de §Üphelenmezsin sanmtn. 

- Yok canım, seninle bu kadar iş 
yaptrk. Tam bir saat sonra evine geli
rim. Şimdi gidiyorum biraz: işim var., 

- Pekfila, bekliyorum. 
iki ahbap aynldrlar. Sanşo Yahudi 

bankerin bulunduğu ~emte gitti. İlyas 

Durbar da evine gitti. Evinin kap.ısını 

yavaşça açarak içeri ~rdi. Alt katta · 
bir masanın etrafında kont Adolar, Ed
var ve papaz Daguber o~ruyorlar.dl.ı 
Kont Adolann yardımı neticesinde Ed .. 
var kıyafetini düzeltmiı. yeni avcı biçi
mi elbiseler ve ayakk~bı· giymifti. _ 

Ev sahibinin geldiğini gören Adolar 
ona sordu: 

- Nasıl Durbar, ıeraiti kabul etti 
mi? 

- Evet. ·Eneli emniyetsizlik göeter 
dl. Sonra pararim cazibesine dayanama 
clı. Bir saat ·sonra gelecek. 1Rica ederini. 
İhtiyatlı hareket edelim de beniıı:İ sizin• 
le birlik olduğumu anlamasın. Sonra 
benden mUthiİ bir intikam alır. 

Adolar: . 
- Korkma, dedi. Senden intik~ ala 

maz. Çünkü ~u eve· ayak basar basmas 
polisin ·eline g_eçecck. Hemen .Sl?fyaya 

sevkcdilccek ve orada müstahak . oldı::z. 
~ . 

ğu c~ayı görecektir. Hap_ishan1:yi h?Y· 
laymca .akh başma gelir . 

HapiShanc' lfiluu ·işitince tlyas ~utıo 
bar sarardı ve sordu: 

. - Ben de hapishaneye gidecek mi-
yi.tn? Benim bir kusurum y~k.. r , 

Rahip Daguber ona teminat verdi: , 
- Sar.a vaadettim. Sen. onun renlet 

]erine şahitlik edeceksin. Mademki kxzm 
muhafrz paşaya satılmasına delalet et• 
tikten ıonra pişman oldunuz. · Vicdan. 
azabı çektiniz ve meseleyi geltp bana 
haber v.!rdinif. Sizin hi~bir kabahati
niz yQktur. Sonra kont da size İspat\• 
yolu tll2.ağa düşürebildiğini.z takdirde 
büyük bir müka,fat vaadetti. Bunu al~ 
caksınız . 

tlyas Durbar müsterih oldu. Teşek-
kür etti ve: 

- Ben bu mükafatı cebimde bilirim. 
Yalnız Sanşonun benden intikam at
masından korkamn. Bı.ınun cmrint tabi. 

'ı; 
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Yazan: JıliUe1oait Amerikan Amiralı 

Ri.ç,art Evelyn Byrd 
-1-

ÇGLIN 
Türkçeye çeviren 

A.E. 

Cenup Kutbuna seyehat 
Geride bıı·akmağa mecbuı· kaldığımız iki 

tayyaremize acaba ne olmuştu ? 
Küçük Amerikaya ne oldu? olduğumuz birçok malzemenin bir Bir iki mil kadar sol tarafta rüz
Cenup kutbunun buz çağı bu e, tek kalemine bile güvenmemeli idik garlar taraİmdan süpürülmüş bir kar 

cenuptaki ıehre dört sene zarfmd.ı Yeni evlerimiz. telsiz telgraf direk dağının tepesinde ~na Floyd Bcnett 
ne yapml§tı} lerimiz ve 14,000 den ziyade çqit tayyaresin:n kanat ucu gibi görünen 

17 ikinci kanun 1934 de dünya bu tutan malzememiz vardı. bir §ey gördüm. Levaz gemimiz buz· 
sualin cevabını bekliyordu. Çünkh lan söküp gelemediği için geriye bt-
o sabah saat 9,30 da bayrak gemimu BUZA GÖMÜLMÜŞ ŞEHRl rakmağa mecbur olduğumuz Ford. 
Jakop Ruppert scyal-atinin sonuna 15TlKŞAF tayyaremizdi bu. Bizi cenup kutbuna 
ermi§ti ve ıimdi öğleye daha epey Kar tepesinin ydmacma yakla§ır· ta§tyabilmesi için o mükemmel tay-
vakit varken eski yurdumuzcbJ, ;k.ı kcn hayatımın büyük anlarından bi yarcyi istiyorduk. Onu kuvvetli rüz
buc;uk mil ötede Balina körfezin tı. rinin gelmekte olduVunu hissettim. garlann üstüne karian pek yükselt 
buzların lxığlanmış JUh.:n·ı:'ordu. Tam ileride siyah bir şey göründü. biriktiremiyecejlini ümit ettiğimiz bir 

••Kiiçük Amerika., 1929 yılınr Sonra da birincisine yakın iki §C'I yere yerl~tirmiştik. 
birind ııünü, ilk sefer hey .. timizd~r .. >ha meydana çıktı. Bunlar AdoH idare binasma doğru yürüdük v~ 
altı kiti tarafından tesis edilmişti, Oks telsiz iswyonunun kulelerinin yumu~ak karlara batmakta olan y:>r
bunlar bizi::.ı §imdi geçmek istediğ\. tepeleri idi. Bunlan de.ha sabahleyin gun bacaklanmızı unuttuk. Gece ya
miz büyük buz seddi üstün<k bir Robcrtin ön direk tepesindeki gözet- nsı güneıi paı laktı ve geminin gÜ· 
kamp yeri :ıramışlardı. leme çanaklığmdan görmüştük. rültülerinden sonra buranm sükunu 

Ben de tiddetli bir merak içinde Kulelerden birçeığu gorunmeğ.:: hottu. 
idim. Son birkaç seredir yüzlerce ki- başladıkça bunların biraz mail olduk- Partimiz: Ç.arls J. V. Murfi, Jcu. 
tinin bana scduğu aynı sudi ben de lannı gördük; fakat bunda ~ılacak mımdan Vilyam C. Hayns, C' oıc O. 
boyuna kendi kendime tekrar sor- k k I Novil ve Kari Petersondan müt-k-bir §ey yo tu çünkü hepsi rüz .ara -ıc-
makta idim. devrilmiş ve gömülmüıtü. kildi. Son iki zat ilk c.enup kutbu is-

Buz başlığın hareketi evlerimi-'. tikıııahmda bulunmuşlardı. Novil ise 

Ammi Maçen dağlarmm heybetli manzarası. 
Yauın: J03eph F. Rock - g - Dilimize c;eviren: 8 

Esrarengiz dağlar peşinde 
çın - Tıbet hududuna bir yolcuıul< 

Amni Maçen silsilesinin 
muhteşem manzarası 

AMNl MAÇEN Sft..SILE.51NIN 
MUH~EM MANZARASI 

Bulutlar yer yer kaybolmağa ve 
güneş görünmeğe başladı. Kar kör· 
lüğüne uğramamak iç.in gözlükleri · 
mizi takmağa mecbur olduk. Şimdı 
Tarang vadisinde idilr. Burada da bi 
zim kafile ava çıktı. Ve dönii§te bir 
.nisk keçisi getirdil~r. 

Civarda vunnUflat Hemen hazı: 
latıp bir külbastısmı yaptık. Ve pek 
ho§Umuza gitti. 

Ertesi gün erkenden Amni Ma. 
çen dağlarını tam manasiyle görebil 
mek çin daha yukanlara tırmandık 

Dağ ilahtan tamamen leJıirniıe 
re!.et ediyordu. H11va güzel "' 
mizdi. K.ır fırtınası tamamen 
mU§ bulunuyordu. 

Saşu Y ımkar tepesine çık . 
rnan rıetemden boğulacak gibi 
Bütün Asyanm en muht~ 
silsilesinin muhtqerr. tepele~ 
knnu görüyordum. Takriben 1 
kadem irtifada bu1unnyorduk. f 
uzaklarda daha yükJek tepe!' 
rünmektevdi. 

1 d b la k Gömülmüş küçi•k Amerikanm :r ~ 
parça amI§ mıy ı v~ un rı ne ~· şimal kutbu seferinde ve Amerika- ======================== 
dar u~ sürükleyip götüruÜ§tü/ birdenbire mevkii göründü. Yarin" mn saat içinde kapıya yol veren tÜ· 

Ortach.ki tepe Amni Ma~ 
Bu silsileye de Amni Macen isıı'1 
Uyr. Bu dağ tam 28.CJOO kadeJll 
5ek1iktedir. 

O manzaradan kendimi ıo! 
rabildim. Şimdiye kadar hic bif 
yaz adamm görmedim mevki~ 
rülen o w·1·nare dağ 0

Mveti ko~ 
rakılacak bir mam.:ara d,.;:;;Jdj. 
ve tenha t,.nede bir müddet 
batmıa h .. 1.ı:a innde kııldnn. 

Bir buz çağır.m biri.len karlan bizim mil kadar uzakta gayet cazip ve mün dan Avrupaya uçuşumda bara refo nele bir delik açtık. ilk önce Hayus 
b. dah k"" k] . d k hat bir sahada idi Derhal, dürbünii kat etmişti. Bu anm kendileri icin :h gı"rdı". Arkasından hepı·mız" takip 
ır a ure eyıp mey an:ı çı ara-

ll)IYacağımız kadar derinlere ~Öm· mü aözüme koydum ve şehrin orada mühim olduğunu görebiliyordum. ettik. Tünelin tavan• bir mağara· 
-mÜ§ müydü) Gerid( bıraknuğa mec- olduğunun bildim: oralarda karları Diğerleri };oşum köpeklerini ta· nın Stalaktitlerine bcoziyen sivri u-
bur kaldığımız iki tayyaremize acabR altında bir yerde idi. kip ediyorlardı. yeni olanlar arzı zun buz parc;alariyle dolu idi. Bina· 
ne olmuştu} Bırakılan yemekler y! Bir soba borusu, vantilatörler, ve mevuda varmakla heyecan içinde idi- nm içine adımımızı atar atmaz çak· 
nebilecek bir h31de miydi) turada burada karlann içinden yük· ler. Bili Hayusla bir!ikte yatmı~ oldu tıOımrz yegar" kibritimiz söndü. Zifi 

Bu wallerin karşılıklarmdım ok" selen bambo d;rekleı ini görebilivor :ı.ıMuz irl· .... e binasın a varchk. Anon('• ri bir karanl'k verine pencr:releri Ört" 
dar emin değildik ki, berabcrimizd"! dum. Hava rasıdmm anemomethesi metre ~iremnden h~'.,., ll'lrtmrza birkl\t, mıf olan kalın karlardan mavi bir ışr· 
tam manasi1e techiz edilr.ıiş bir istik. hala idare b;nasmm yerini gösteriyor ölçü a1dıkfan sqnra ı;cüreklere yanış· ~ "!zdığmı gördl;k. 

Ve Tib•tHlerin bn karlı ~ 
O'\el~rin~ fll"" fivetin t;""Q" li ,..1 .. ~lc 
~: .... ta ... ,.....1.1,hnnm m?naıım k 
e.nlamı§trm ... 

şaf hevcti r-etirrlik. Kamnta hmıı.lcmtş du. tıl~ ''e "evkle kAnn~::Y koyulduk. Y7!.- (()prmnı ra,.) -SON-
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adamları var. Adeta bir haydut çcteıi 

teıkil etmiJlerdir. Böyle bir it yaptığı
mı duyacak olurlarsa mutlaka beni öl· 
dürürler. 

Santonun gelmesi yaklaflnca papaz 
Daguber oradaki dolaba uklandı. Ed
var da oradaki geruı ocağın arkasına 
saklandı. Edvar, Santonun biltün hare
ketlerlııi görebilecek ve icabında taban· 
casile üzerine ate§ edebilecekti. 

Bu sırada pencereden aokağı gözet· 
lemekte olan tlyaa Durbar pencerenin 
önünden çekilerek yavaı bir sesle onla· 
ra dedi ki: 

- Geliyor, aman yerlerinizde kıpır
damayınız. En ufak bir çıtırdı herifi 
ıüphelendirir. Bir tilki kadar kurnaz· 
dır. Sonra planmuz bozulur. 

Kont Adolar, çingene lan satın al· 
mak istiyen zengin ecnebt sıfatile ma· 
urun batında oturuyordu. 

Sanşonun bir ııhk çalması üzerine 
Durbar kapıyı açtı, Santo içeri girdi. 
Bir lahza kapının arkasında durdu. 
Durbann omuılarr ı üzerinden kont A
dolan itimatsızlıkla gözden geçirdi. 
Sonra masaya doğru ilerliyerek µka· 
daıma sordu: 

- Beni görmek istiycn bu mösyö 
müdür? 

Arkadaşının tasdik etmesi üzerine 
Sanıo, kont Adolara : 

- Sizi dinlemeğe bazının. dedi. Yal 
ruz şurasını da evvelce haber vereyim 
ki yanımda daima zehirli bir hançer 
vardır. Bunu kullanmasını da pek iyi 
bilirim. 

Adolar, kadın tüccarını ıüphelendir· 
IDemcğe gayret ederek cevap verdi: 

- Bu nasıl söz? Ben sizinle hançere 
ft 8Uime dair değil, kadınlar ve eğlen-, 
celer gibi latif şeyler üzerinde konuımak'( 
lstcmiıtim. 

SanJ<>, kapı tarafına dönüp oturarak 
mukabele etti: 

- O halde görüıebiliriz :nösyö kont. 
Güzel bir çingene kızı istiyormu15u
nuz, öyle mi? 

- Evet. Herkesin bir zevki var. Ben 
de bir çingene km istiyorum. Fakat 
güzel olmaaı şart... 

- İstediğinizden daha mükenuncl 
bir çingene kızı var. Bu kızı size nere
de ve ne zaman teslim edeceğim? Zan
nedersem Silstirede çok kalmıyacakıı
nız? 

- Birkaç güne kadar Viyanaya dö
neceğim. Orada size adresimi verece
ğim kö§küme gelininiz. Bu i§ için kaç 
gün mühlet istersiniz? 

- Dört hafta kadar bir JCY yetiJir. 
Zaten tanıdığım kadınlardan birinin 
yanında çok güzel bir çingene kızı var. 
Onu görüp de güzelliğine p.Jmamak 
kabil değil . 

- Bunun için ne istiycceksiniz? 
- Pahalı değil. On bin frank kadar 

bir para isterim. 
- Pek!la, iştediğiniz parayı veririm. 
Kadın tüccarı hiç pazarlık etmeğc 

lüzum görmeyen bu yağlı müşteriden 
memnun oldu. Ona bir tavsiyede bulun 
du: 

- Çingene kızlan ipek elbiseleri ve 
mücevherleri çok severler. Böylelikle 
onu kendinize istediğiniz gibi bağlaya• 
bilirsiniz. 

Kont Adolar, cebinden cüzdanını ~ı
kardr. İçinden bir demet banknot ala
rak: 

- Beni tanımadığınız için pey parası 
gibi mahsuben bir §ey istersiniz sanmm. 

Sanıo Perz, banknotlara gözlerini a
çıp bakarak: 

- Evet, zaten bu gibi alıJ veritlerde 
kararlapn paranın dörtte birini pegin al 

mak adettir. Şu halde sızden iki bin 
beşyüz frank isterim. 

Adolar, masanın üzerine bir deste 
bank:ıot bırakarak: 

- işte istediğiniz iki bin beşyilz 
frank, dedi. Fakat Sanıo paraları alaca· 
ğı sırada kont onu durdurarak: 

- Biraz durunuz, dedi. Görüyorau· 
nuz ki sıze karıı emniyet ediyorum. 
Buna karşı siz de kendinizi bana emni-

yet verecek bir şekilde tanıtınız. Hiç 
olma:zsa alış veri! ettifiniz adamlardan 
birinin ismini veriniz. 

Sa:ııo, biru düıUndükten sonra: 
- Daha bugün bu ıehrin muhafızı 

Ahml•t fbrahim paşaya gayet güzel bir 
kız sattım. Bu kızı görmüş olsaydınız 

çingene kızı almak fikrinden mutlaka 
vazgeçerdiniz. Muhafız o kız için serve
tinin yarısını vermeğe razı idL 

Adolar, heyecanını zapta çahprak 
aordu: 

- Bu kız hakikaten bu kadar güzel 
miydi? Nereliydi? Nasıl ele ecçirebildi· 
niz? 

- Güzel de lif mı? Yalnız altın gibi 
saçları yctitir. Ben ömrümde bu kadar 
güTel görmemiıtim. Bu, bir Franaız 

kızıydı. NaSJl ele geçirdiğime &elince 

bu. bana ait bir aırdır. Şimdi bu bahsi 
bırakalım da almak istediğiniz çinıenc 
kızından bahsedelim .•. 

Tam bu sırada genç papaz Dagaber' 
in saklandığı dolap i~inde bir tıkırtı 

ititildi. Santo Perz. birden yerinden 

fırlayarak bir hançer çıkardı. Ve A· 
dobra bakıp dişlerini gıcırdatarak ba· 
iırdı: 

- Me~er sen görUndüğUn gibi bir 
adam değilmişsin. Şimdi anladım. ıen 

bir hafiyesin. Fakat Sanşo ile oynamakl 
tehlikelidir. Ah zehirli yılan. 

183 -
Sanıo bunlan ıöyliyerek kontun uze· 

rine atıldı. Adolar, bu ini hücumu bek 
lemediği için mütecavizin önünd~ kaç- . 
mafa vakit bulamadı. 

İspanyol zehllri hançerini Adolann 
göğsilne E.aplayacağı sırada bir taban ~a 
patladı. Ve kadın tUccanrun elindeki 
hançer yere düttil. 

Edvar, tabancasile atcı ederek Adola• 
n muhakkak bir tehlikeden kurtarmıt
tı. Müteakiben saklandığı yerden çıka· 
rak İspanyolun üzerine atıldı • 

Santo. bu lni hUcum bqıımda ne
ye uğradığını anlayamadı. Ayni zaman 
da dolabın kapağı açılarak rahip Dap 
ber de dıprı çıktı. 

Güçlü kuvvetli olan Edvar, tapanyo
lu bir hamlede yere yatırdı. Ve göğsüne 
bir dizini dayayarak söylendi: 

- Sefil, Az kalım bizden birini C5Jd0-
recektin. Bereket ki tam vaktinde atet 
ettim. 

Edvann tabancasmdan çıkan kurtmı 
bpanyolun eline isabet etmitti. Fazla 
kan kaybetmemesi için hemen yarayı 

bir ı5lak bezle sardılar. 

Bu sırada tlyaı Durbar Abte bir te

laıta ilen atılarak kontun ayaklanna 
kapandı ve Sanşonun öldürülmemesini 
rica etti. Durbar bu bareketile tspaııyo-
1a kurulan tuzakla am~aa olmadığını 

anlatmak istiyordu. 

Santo. hiç sesini çıkarmacb. Vahtl 
nazarlarla etrafına bakmıyordu. Bu sı

rada Edvar, bir iple bpanyolun ayak
larım ukrca bağladı. Santo hiddet!• 
homurdanıyordu. 

Kont Adolar. kapıyı kilitledikten sa• 
ra San1onun yanına gelerek ona : 

- S... Perz, dedL Senden birlc8i 
fe'1 IOl'Beafrm. Doğru cevap vere'e~ 
olursan hayatJru baflflanm. Abi bal· 
de beynini patlatacağım. 
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latANBUL: • 
,U,30 pWda du.i ınuatıdat, 19,30 kODfe 

naus Suat Den'iş tarafından, 20 Belma ve ar 
kadaşlan taratmdaıı Türk mıWk.181 ve halk 
iarkılan, 20,30 Nezibe ve arkadaşlan tara 
tıaqan TQrk: mualküil ve liallt prkıları, 21 
Ofkeatn., 22, plüla ..ololar, 22,30- ajana ve 
1-M haberleri, 23 ııoıı. 
YttANAı , 

la.fi VJyau mu11dal, 21,05 f&J'kılar. 21,10 
halk komedl.sl. 23,15 habetler, spor, 23,315 
kış sporlan, 23,45 musiki, 24,20 haberler, 
24,30 da.na mualküd, 
BERLtN: 

8/NBllALAN 

6EYOCLU 
M&A'f 
MJRK 

ı Şirley kaptan 
ı Yeşil domino ve Kallente 

ı KOlkova • Şaııghay 
ı KeçbQl aaker ve Kan kar 

HABER - Akpm postası 11 
~~-==~~~~~~~~~~~ 
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KURUN ~ 
Haftallk Cumartesi ilavesinden 

başka ayrıca 

· saııgünü 

E 
1 
t 

SAKARYA 

.
:. :Ev:..:- Şanghay Algopan 

Ben öldUrmedlm. 
Denizaltı kaçakçılan ve 
kaııumu.s memleket. 

ikinci bir ilave daha 
vernıeğe başlıyor 

Her cumartesi muntazaman vermekte devam ettiği K U R UN lll
veslne karşı okuyucularının gösterdikleri büyük alakaya yerinde f 

ı Utuma beni ve Sevgtnln 
ııes1 

ı Kınk Rüya il! bir mukabele olmak Uz.ere : 

ŞIK 

ŞARK 
17,05 k&rı§tk yaym, 19,015 konaer, 19,40 Alml 

ı Turandot ve Akkart&l 
• SevU d&uö&O, ve nk gece 

Gripe Romatizma nevralejiye dit ve 
baı ağrılanna en tesirli katelerdir. 

ismine ve markasına lQtfen dtima 
dikkat. 11 Salı günleri 1.1 

H lkincl ve gilml bir ilave daha vermeği kararlaştırmıştır. Cumartesi H 
ıramofoala dana havaları, 2G,06 edebt ko 
DU§lna, 20,45 spor, 21,05 opera yayını, 2S, 
05 hava, haberler, spor, 23,35 karışık yayın. 
23,1515 gece musikisi, 1,05 karı§ık yaym. 
BUDAPEŞTE: 

17,55 koruıer, kon!erana, 18,45 piyano ve 
tan. 19,20 tılm yayını, )ıikAye, 20,20 çingene 
DıU811dS1, 21,05 komedi, 22,55 haberler, spor, 
23,20 konser, 1,10 haberler, 
İIVKREŞ: 

19,05 aaat, hava, 19,07 gramofonla musiki 
19,35 dana mualkisl, 20,35 karışık yaym, 
2C!·50 koro koıuıerl, 21,M pJyeıı, 22,20 eğlen 
ceıı koıuıer, lsUrahatlcrde saat, hava, haber 
ler, spor 24 haberler. 
l.oNOR.A: 

22 dini yayın, 22,50 haberler, hava saat, 
23,10 orkestra, piyano ve §an konaert, 
PARtS (P,T,T,): 

18 00 gramofonla Viyana v&lalerl, 19,05 
ıra.mo!onla hafif muıılkt, 19,35 komedi, l.U 
J'ahatlc.rde havadlıı, 21,35 hava, 21,50 orkes 
tra konııerl, 22,20 çor, 22,M operet, 24,3& 
haberler, hava, 21 ,50 dans musikisi. 

Göz Hekim1 
Dr. ~ükrü Ertan 

(Caialoğlu Eczane11 yanında> 

Telefon. 22566 

'1Uyük Wk)'ODlat ve 
manyetizmacı 

r. Zati Sungur 

Her ak§&%II 

Şehzadebıitmda 

FERAH ıinemada 

A~TORYA ı Meyerllng faciası, Kızıl 

ova .Uvanlerl ve Fatinln 
ba§ma gelenler 

VUllURIYl:T : Hucum filosu ve DUşmaıı 
elinde elir 

ISTANBUL 
ı Bir fakir dellkanlmm hl 

kA.yeai ve Amerika kor 
l&lllan 

ı Pomplyenln son günleri 
ve Bir qk gecesi 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

İstanbul 6 mcı icra memurluğundan: 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine ka

rar verilen muhtelif cins, renk ve mik
tarda KREPRENESANS ve Maroken 
kumaılar 2-12-936 tarihine tesadüf 
eder. Çarpmba günü saat 12 den 13 e 
kadar İstanbulda Sultanahamamında 
7 No. lr Margarit mağazasında satıla
caktır. Almak istiyenler o gün ve saatte 
mahallinde hazır bulunacak memuruna 

Mtl.LI 
WIAL 

1 Pomplyenln aon günleri müracaatları ilan olunur. 
ı lklyavrucukveEnbüyük ~~~~~~~~~~~~~~~ 

tı>hlike 

ALE1'11lAR 

KEM.\LREV 

ı Juanita 
ı Kahraman haydut ve Sae 

det gecesi 

KADIKOY 
BALI: 
SUREVYA 

llAL& 

ı Pl'Ogr:unmı blldlrmemlftb 
: Programını bildlrmemişUr 

USKlJCiAP 
lıllşel Strogof 

BALAT 
MiLLi ı Hlndlltan kahramanı ve 

Topogan boka f&Dlplyoınu 

T I Y A T R O t. A R 

fEPEBAŞI 

dram kıımında 

30YOK HALA 

l"l'IUUID Tlyaır-aDda 

Operet kısmı 

MASKARA 

HALK OPERETi 
lıfekelm tl,atro.uDda 

Zozo Dalmas ve Fono· 
kosun ittirakile 

PtPtÇA 

t>Uytlk operet. Yeni kadro 

Yeni Bale 

KUt<UN Uoktoru 

Necaeddin Atasa~un 
Her giln ı 6,30 dan 20 ye 'kadar 

LAielide Tayyare apartımanlarm
da daire 2 numara 3 de hastaları
nı kabuJ eder. CumartP<=I günleri 1~ 
den 20 ye kadar muayene parasız· 
dır. 

İstanbul 2inci icra memurluğundan: 
Bir borçtan ötürü haciz edilip satıl 

masrn:ı karar verilen ev eşyası 2-12-
936 tarihine rastlayan çarşamba günii 
saat 12 den 13 e kadar Büyükadada 
bahçıvan oğlu sokağında numara birde 
birinci açık arttırma suretile satılacak· 
tır. Almak istiyenlerin yukanda yuıaı 
geçen yerde hazır bulunacak memuruna 
başvurmaları ilan olunur. 

ZAY! - Ailemin üç nllfua tezkere
sini kaybettik. Bulanlar Galata, Ke
meraltı yonca sokak No. 18 Hriıtoda

pu1os apartımaru kapıcısı Yudaya tea
limlcrinde memnun edileceklerdir. 

Yuda Zonana 

!:i: günleri neşrettiği ilavedeki ayni emsalsız kıymeti muhaf~ =:.I 
za edecek olan 

H Salı ·iıAvesinin de il 
=ı.I Okuyucuları tarafmdan ayni alaka ile karşılanacağında şüphemiz !:==. 

yoktur. En doğru haberleri, en sağlam menbalardan en çabuk ve en 
ucuz olarak okuyucularına ta.kelim eden KURUN Gazetesi 

I< URUN ilaveleri 
Ü De de Türk okuyucusunun Magazin ihtiyacını karşılamakta devam iı 
il edecektir r 

Bu Hafta SALI ilavemizi 
Müvezzilerden isteyiniz 
~URUN Gazetesi 

Sa11 11avesile beraber 

ii Büyük yılbaşı müsabakası j1 I! da. tertip etmektedir. Şeklini yarın okuyucularına hemen bildireceği bu ı· 
ii büyük müsabaka kolay olduğu kadar çok eğlenceli bir müsabaka : 
!i olacaktır. • 
1 --·ın•-•r.:::--••00ıı•ıı00••••n00••••••-••••M• .. --ıı•ı"•"-• ·---··-·---·· .... . . ......... . ....................................... . .. ....._. 

Belediye merkez.: ve §Uabat fen heyetJeri için lüzumu olan 39 kate 
tersim levazımı açık ek~iltmeye konul muıtur. Bu levaznnm hepsine 23 
lira fiyat tahmin olunrnuttur. Listesi ve prtnamesi levazım müdürlü 
ğündc görülebili!. lsteklileo:r 2490 No. h kanunda yazılı vesika ve 17~ 
lira 50 kurutluk ilk teminat makbuz veya mektubiy,le br.rabcr 4/ 12 93 
cuma günü saat 14 te daimi encümende bulunmaktadırlar. (B.) (3066) 

SATILIK OTOMOBİL 

Mahmutpaşada Hürriyet otelinde' mobil pazarlık suretile satılacaktır. Ta 
kapalı taksi OVERT.ANT marka oto- liplerin Hiirriyet oteline müracaatları. 

Istanbul Viliyeti Defterdarlığından: 
Emlak ve Eytam Benkaamdan maqlarıru kırdırmak istiyen zat mHtlan sahiplerinin Malmüdürlüklerine vize ettirmek için müracaat günleri: 

.Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy malmüdürlüklerin<lcn: ---------- ·----~ -
1-12-936 

2 .. " 
3 
4 " .. .. .. 

5-12-936 
7 .... tt 

8 

9 
10 
11 

12 
14 

" 

" 
" 
" 

" .. 

" 
.. 
" 
" 

" 
" 

Salı 

Çarpmba 
Perşembe 

Cuma 

Cumartesi 
Pazartesi 
Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 

Cumartesi 
Pazartesi 

Mülkiye ve Askeriye Yetimleri ·' .. " " . 
mütekaitleri 

" .. .. .. " 
Mütekait, Dul ve Yetimlerin Kin unuevve1. Kanunusani ve Şubat 937 üç aylık maqlarmm tediye günleri: 

Eminönü MalmUdürlüğUnden 

MUlkiye yetim 
ve tekaütleri 

ı- 350 
351- 700 
701-1050 

10.51-1400 
1401-1750 
1751-2100 

2101- il! 

Aakert yetim 
ve tekaUtleri 

1- 450 
451- 800 
801-1200 

1201-1600 
1601-2000 
2001-2400 

2401-3000 
Hidenıatı vataniye ve avans 3001- il~ 

Beyoğlu Malmüdürlüğünden 

Mülkiye yetim 
ve tekaütleri 

1- 15~ 

ısı- 400 
o401- 600 

601- 800 
801-1000 

1001-1200 

1201-1350 
1351-1550 

Aıkeri yetim 
ve tekaütleri 

1- zoo 
201- 600 
601-1100 

1101-1600 
1601-2100 
2101-2600 

2601-2800 
2801-3300 

Uıldidar Malmüdürlüğünden: 

Mutki~ yetimler 

500-826 
827-953 
954- ili 

Aa. Tekaütleri 
1-209 

210-430 
431-654 

t\56-880 
881- ili 

Aa. Yetimler 

1143-1576 
1577-1805 
1806-2024 

2025-2552 
2553-2608 

2609- ili 
MUJ. Yetimler 

18- 243 
244- ili 

ilmiye ve peıin 
maaş 

Beıilct~ş Malmüdürlüğünden: 

Mülkiye yetim 
ve tekaütleri 

1-150 

151-550 
551- ili 

Askeri Yetim 
ve tekaütleri 

1- 200 
201- 600 
601-1000 

1101-1400 
1401-1800 
1801-2050 

P'att'h Malmüdürlüğünden: Kadıköy Malmüdürlüğünden: 

Mülkiye yetim ve tekaütleri Fatih Mal
mUdürlüiü binası altındaki tediye 

mahallinde 

As Yetim ve tekailtleri P'atih aıkerlik 
şubeıi yırundaki binada 

Mülkiye yetim ve tekaütleri Askeri yetim ve tckaütlcri 

S-tz-936 Cumartesi 
7 ., ,, Pazartesi 

8 .. " Salı 
g 
ıo 

ıı 

12 
14 

.. " 
" " .. ,, 
,, ,, 

" 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 
Cumartesi 
Pazartesi 

1- 350 
351- 750 
751-1150 

1151-1550 
1551-1950 
1951-2350 
2351-2700 
2701-3100 

1. ci kite 2. c;_I kite 

1- 350 2501~2900 

351- 700 2901-3300 
701-1050 3301-3700 

1051-1400 3701~100 

1401-1750 4101-4500 
1751-2100 4501-4900 
2101-2450 4901-·5300 
2451-2500 5301~5800 

1- 200 
201- 400 
401- 600 
601- 800 
801-1000 

1001-1200 
1201-1400 
1401- na 

~Ukandaki gösterilen numaralar 1lva numarası olmayıp kaza sahife numarasıdır. Her maaı cilzdanrnın isim tablosunun pağ tarafındaki numaradır. 
1 - Zat maaflan aahiplerinin muayyen cUnlcrde kitelere müracaatla maıalarını almalan li.zımdır. Akai takdirde iatilakakbrı umum tediyatın hitamında verilecektir. 
2 - Tediyata ubah uat t dan 12 ye ve 13 ten 17 ye kadar devam olwıae&k tır. 

1- 300 
301- 750 
751-1200 

1201-1650 
1651-2100 
2101-2550 
2551-2851 
2851- ili 
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Charles W. ~reckn il, lt . BiR iNGHA i 

) 

J 

· lgllterenln Her nevi BaskUI ve 1 
Otomatik Terazi Fabrlkalarmtn 

1 
Charles W. Brecknell 

Ltd. Fabrikasının 
• BaskUllerl ve Otomatik Terazi 

lerlnln SağlamhAı, Hassastyetı 
ve zarafeti fennin 

sır Harikasıdır 
Türkiye Umumi Acentahğı : 

B. . K A Z A N CI VA N 
Tarım ve Endüstri makineleri evi 

1 
il 

74 • 6 9 Tünel caddesi, Galata - İstanbul. E3 
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ADEMi iKTiDAR 
ve B E L G E V Ş E K L i G i N E KAR Ş 1 

• 
l 

Tabletleri Her eczanede arayınız 

ucuz v E ACELE sATJLIK Ev KimyaO'er :sa.-::::::::::::::::::::::::::::::::::.-=::==:.. 
,., --. :: Doktor H 

6 oda 2 mutpak 3 hala h~azi , elek •• •• 

lrik .. suyu bulunan havadar ve neza- Hu·· sameddin i!ömer Abdilrrahmaoi! 
rcti mükemmel Lfileli Fethibey caddesi !! D E R M A N Ü 
•• be b" b. Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· •: ı• 
- Dw:narah ton anne ır ev ucuz ır 5: Muayenehanesi - Eminönünde Si 
fiyatta acele satı1ıktrr. umum tahlilat. Eminönü Emlak ve •• •• 

Eytam Bankası karştSTnda tzzet !5 VALDE HANI iiçnde No. 21 * 
M ercan yokuşu No. 6 kundura ma- I :::::::.:::::m:::.-ı::a::=ıı ca •= HliWAAI: 

ü.~sına müracaa~ 1 Bey Hanı. 

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

Şık Bayaıılara Müide 'il 
Mevsimin en yeni orijinal 
Viyana modelleri·gelmiıtir. 

MODELLA ŞAPKA: 
MODEU..A ÇAMAŞIR 

MODELLA KOSTOM VE ELBlSE 
Rağbet ve ANKARA Elifleri sergisinde 

MÜKAFAT k~d;~-----·-··--·-·-
MODEUA -------·--· Beyoğlu istiklal caddesi 3 1 8 

Y-erli mallar pazarı yanında 

BO KU~ 
TRAŞ BiÇ AGI 

B 1 Ç A K L A R 1 N ASIDIR 
1 numaralı SERT 2 numaralı yu -

mup.k sakallar için yapılmq ve traş 
olacağınız günleri bıçaklar kena· 
rmda gün iıimlerile göaterilmittir. 

TQrık y d : 
ö Z 70 ISJMU VE 

ÖZ TORK SAHIPU BIÇAK YAL 
NIZ BOZKURT VE HALK TRAŞ 
BIÇAKLARIDIR. BU BIÇAKLAR 
HER TORKON BIÇACI OLMA
LIDIR. 

IŞIKLI 

E 
REKLAMLARI 

Ucuz ve talksıtoe 
NECiP ERSES 

Galata: Se_sli Han 

Devlet Demiryolları ~E Limanları 
• • • 
işletme Umum idaresi Ilanları 

l\ıiuhammen bedeli 1324 lira 60 kuruş olan 192 M. elbiselik lacivt;rt 
kumaşla 170 M. kaputluk kÜma~ 30! 11 / 936 pazartesi güni.i saat 1 O cb 
Haydarpaşada gar binası dahilinde 1 inci işletme komisyonu tarafından 
pazarlıkla satın a1macakur. '"' 

isteklilerin 99 lira 35 k~ruş muvakkat teminat ile kanunun tayin et
tiği vesikaları ve kanunun 4 üncü ma:ldesi mucibince işe girmiye rnanii ka
nuni bulunmadığına dair beyanname vermeleri lazımdır. Bu işe ait şart" 
name Haydarpaşada 1 inci işletme komisyonu tarafından parasJZ olarak 
verilmektedir. (3301} 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangoşu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

2 nci keşide 11 Birinci Kanun 936 dadır. 
Büyük ikramiya: 40.000 Liradır. 

Ayrıca : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 


