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ta ya ve Almanya 
ile Fransa ve Sovyetıere karşı 

iş yapacakl 
e e filoları Alman amiral idaresinde 

• 
1 

arselona açıklarında toplanacaklar 
imdiden parçalanıp 
·· kdmete ayrıldı 

laPanya h" 

Mülkiyeliler iibide'IJe çetenk 

• • 
sonra 

~arla adiscleri hakkında ltal-
' Alınanlar arasında gizli ko-
~. ~ Olduğu Paristen bildirilmek
baıırt u konu§malardan sonra iki 

~öate:enıJeket filolarının kuvvtini 
bir .. ek için Barselona açıklarında 
~:~er~§ Yapmaları muhtemel gö • 

edır. Bu gösteriş İngiltere, 
'Ilı .k~e bilhassa Sovyet filosuna 

'stUnı~· : .. fB§ist memleket filosunun 
tır Ugunu göstermek için yapıla-

.1\:ın.iraı ~ -
''a ~r adlı Alman zırhlısı Tan 
., gelın· 

ış ve bu zırhlıda. bulunan Al-

man açık deniz amiral! İtalyanlarla 
temas etmiştir. 

İki filoya Alman amiralin kuman· 
da etmesi ve iki İtalyan amiralinin 
muavin olarak bulunmasının takarrür 
ettiği söylenmektedir. 

Madrldde anarşist nazırlar 
Madrid, 5 (A. A.) - Largo Cabal

lero kabinesi, eski kabinenin hemen 
hemen bütün nazıilariyle dört anar
şist nazırı ihtiva etmektedir ki, şun
lardır: 

Gracia Oliver adliye nazırı, Juan 
Peiro Sanayi, J uan Lopcz ticaret, Fe
derica Montseny sıhhat işleri. 

... uzlu 
. Nasıl temin edilecek ? 
1Yecek ve içecek fiatları bu 

11 
.. Yıl geçen yıldan yüksek 
likunıet· 

'il başı ın bugünlerde meşgul ol- dirilmek suretiyle yağ, yapağı, et fi. 
~tr 'llcuzı 1': nı~elelerden birini ha. yatlarında tesirleri görülebilecek bi:· 
~'kil a rtıak iç.in alınacak tedbir. hareket yapılmıştı. Bu yoldaki yilrü

~'kler ;!:~tedir. Bunun üzerind~ yüş bu sene de devam edecek ve biL 
- oqq}atı ha1 nıaktn ve yeni kanun ~assa benzin, petrol ve mevaddı müş. 
~ cle"let ıırlanmaktadır. Geçen taile fiyatlarının indirilmesi temin o
rtsiyıe kdoğrudan doğruya veya Junacaktır. 

't(>S· endi elinde bulunan mad· Bir yandan da devlet hayatın her 
le b ırn "c "ergilerinde tenzilat safhasında yüzde otuza kadar varan 

ltnı1r1 lltrtıaddeler üzerinde ucuz. bir ucuzluk. temin etmek için )iyecek, 
"e c rnişti T 
tle ı:tıadcn kö : . .. u~ şeker, çimen. içecek, giyecek, yakacak maddeleriyle 

'llcuııat rnuru fıyatları bu su- ihraç, ithal, dahili istihsal, istihlılk 
ılrnış \•e ... sayım vergısı ın. (Devamı 6 ıncula) 

Diğer nazırların mensup oldukları 
fırkalar: 

Altı sosyalist, iki komünist, iki sol 
cenah cümhuriyetçisi, iki cumhuriyet
çiler birliği u.ası, bir Basklı nasyona. 
list, bir Kataıonyalı. 

• * * 
İspanya dahili harbinin şimdilik 

merkezi sikleti Madrit önündedir. Ast 
ler ümit ettikleri gibi dün Madrih• 
girememişlerdir. Madrit kapılnnnd:t 
kanlı ve çetin bir harp olmaktadır. 

Asi tayyareler şehir üzerinde u. 
çarak halkı mukavemet göstermem eğe 
davet etmektedir. Madrit tayyare ka. 
rargahı kamilen tahrip edilmiştir. 

Cenup cephesinde hükumet kuvvet. 
fori dün sabah taarruza başlamışlar. 
dır. 

ispanya parçalanıyor 
lspanyol topraklarında marksist va 

anarşistler tarafından birçok hükt'l. 
met kurulmuştur. Bu hükumetler 
şunlardır: 

Madrit hükfsmeti, (marksist kr.. 
moıW! , ne on hiı mefi (nnnr • '-

• komünist), Bujabaloz hüldimetl (a 

a 
e er 

An araya 
ettiler 

(Devanu 6 ıncl'fa) Miüldyclilcr abide öniıtıde 1stikUi1 1nar§ını söylerlerken (}'azısı 6 ıncıda) 

e 
o ur. 

Doktorlarla görüştük. Diyorlar ki: 
Bu usulün nesil üzerinde de faydası görülecek, 
kadınlarımız güzeııeşecekt:ir 

Türk kadınlığının muhtemel biri halkın bu meseleyi nasıl düşündüğünü 
harp vukuunda geri hizmetlerde ç.a. tesbit etmek istemiştik. 
Jışması için bir kanun projesi hazır. Bugün de bazı doktorlarla görüşe--
landığını yazmış, ve bu münasebetle rek fikirlerini öğrenmek istedik. 
de muhtelif kimselerle görü~erek Ka-dınların asker olmaları hakkın. 

da bundan üç sene kadar evvel çıkan 

alabilecek kabiliyette olduğunu şid

detle müdafaa eden, doğum ve kadın 
hastalıkları mütehassısı doktor Nadi. 
re Sa<ii daha ilk sualimize bir çırpıda 
şunları anlatıverdi: 

- Ben esasen bu mesele hakkında 
bir münakaşaya, hemcinslerinin de er. ki fikrimi bundnn üç sene evvel söY. ... 
kekler gibi vatan müdafaa!'lındn rol (Devamı 6 ıncula) 

Kileük sanat ar nasıl himaye istiyorlar --Kontenjandan şikayetçi bir küçük 

Çinici· 
halk hi 

sanat: var 

. çilik e • 1 
ncak devlet ve 

ayesiy e yaşaya bi ir 

(Va - NO) nun bu macera ve aşk romanı bu ayın 
on birinde başlıyor ... iyi bir tefrika okumak =1== 

ihtiyacınızı tatmin edeceksiniz! .. . 
·······················································-··········································································-.............................................. ; 



Ruzveltin muvaffakiyeti 
Amerikadaki seçimi RuzHlt kazandı. Hu, beşeriyetin lehine kaydedile

cek bir muvaffakıyettir. 

Belki de çok kim.ı:ıe, dünyanın tA öte tarafında cereyan eden hadiseler. 
le A~rupanm bu uzak köşeciğindeki meseleleri biribiriyle alakadar deği:· 
rniş, yahut da tavşanın suyunun suyn. mesabesh:'l'de ilgili imiş gibi teUlkkf 
eder. Fakat bundan daha hatalı bir görüş yoktur. Çünkü biliyorsunuz ki, 

meşhur iktısadi buhran ilk önce Amerikada patlak \'erdi. Biz. burada •bize 
ne?,, dedik. Fakat sarsıntıları memleketimizde de esaslı tesirler göster~: . 

Nihayet şunu haber aldık: Amerikadaki buhran geçmeğe yUz tuttu. "Masatt .. 

diye omuz silktik. Lakin, aradan kıs:ı bir zaman geçti. itiraf etmeliyiz kt 
iki üç sene evvelki iktısadi ,·aziyetl~ şimdiki vaziyet arasında dağlar ka. 

dar fark var. O zamanlar, bütün dünya ah,·a li batmağa doğru gidiyordu. 
Şimdi saH\h ümitleri belirmiştir. Hele bizim memlekette! Her gUn yeni bir te 
sisatm zuhurunu görüyoruz ve seviniyoruz. 

Bulıranı Amerikada önliyen, • mü.ıakaşa kabul etmez bir hakikattir k? 
Ruzvelt olmuştur. Bu adam, pek sol bir nokta! nazara sahiptir. Sermaye. 
darlık alemini yıkmamakta beraber onu bir takım kayıtlara tdbi tutmak v~ 

sosyalistl\rırı müesseseleri de kapitalıımJe }:tnyana yürütmek \'e inkişaf et . 
tirmek istiyor. Dunun da pek ala !rnbil olduğunu, fara7..a. Js,·ec;teki koopt.
ratifltri misal göstererek iddia ediyor. 

Ruzvelfin muhalifleri, onu, ~ermaycdarlnrı soktuğu kayıt \'e şartlardaı• 
dolayı, kanunu esasiye muhalif hareket etmiş olmakla itham etiler ,.e 
harekatına kısmen m:mi oldular. Fakat, lhız\'elt, iktidar mevkiinde kaldı~ı 

müddetçe, buhranı önliyccck ,.c Amerllrnya. dolayısiyle bütün dünyaya mü<l. 
bet tesirler icra edecek birçok muvaffakıyetler elde etti. Nihayet, aleyhinde. 

ki dedikodulara rağmen, Ruzvelt'in büyük bir ekseriyetle yeniden cumh:.ı:

reisi olduğunu öğreniyor ,.e memnun oluyoruz. 

Onun 1.aferi yalnız Amerika sahasında, yalnız iktısadi buhranın kalkması 
ve daha da kalkmakta devam etmesi mevzuunda bir zafer değildir. Ayni za· 
manda, sol cenahın en mühim iktidar mevkllerinden birini muvatfakıyett~ 

elinde tutması \'e diğer makul temaytillerle elele ,·ererek Anupadaki faşizm 

aleyhtarı cereyanlara destek olması demektir. 
HuHisa, Ruzvelt'in zaferi, her cihPtçe memnuniyeti muciptir. · 

iş Kanunu 
için 

Sanayi birliği 
hazırlıklara başlıyor 

Yedi ay sonra tatbik mevkiine •'
recek olan yebi li kanuna için una)l 
mahafllJn,de thndlden hazırlıklar ya. 
pıldığı görülmektedir. Kanunun çer. 
çevesı ve şümulü d:ıhiline giren mü
c.sse.se ve kurumlar vaziyetlerini ba 
kanuna göre ayar etmeğe başlamıştır. 

Hüseyin Faruk TANUR 

• Llmannnada 
kruvuörll zabit ve bahrlyellleri dUn ~lrde 
ıtezlnt1ler yapmlflardır. Kendilerine konso. 
loalukta * JdJ'llfet ~· 

• lnh.18arlar 1darcıı1nde ııon bir yıl iç' de 
yapılan ıal~at ve yonlUklere dair bir rapor 
hazırlannıl§tır. 

• Şark demlryolunun Yunan toprağından 
geçen kısmı için müzakerelere birkaç güne 
kadar ıehrhnlZde başlann.caklır. 

RABER- :Akşam poslalr 
1 • 

lzmit kôğıt sanayii 
merkezi oluyor 

ilk fabrikanın açılma, diğer 11'1 fabrikanın 
da temel atma merasimi yarın yapılacak \ 

lzmitle ~imdiki kağıt fabrikasının 
yanında ikinci bir kağıt ve bir de se!· 

Jüloz fabrikası yapılması mukarrer 

oldu~tıllU en·ekt> yazmıştık. Ilu fahri. 

katarın tc>mel atma merasimi de rarı!. 

lzmit kağıt fabrikasının açılmasını mu 
tealiip gene bizzat Başvekilimizin u. 

ğurlu eliyle~ apılncaktır. ı 
Yeni kağ'ıt fabrikası, cignra ka~ı· 

dındaıı başhyarak her ne,·i kağıdı ima: 
edecek kudrette olacaktır. 

Gerek lzmit kağıt fabrikasının a. 
c;ılışı. gerek yeni fabrikalarımızın ku. 
ruluşu için lımite gidecek olan Ilaşv~ 
kilin reisliği altndald heyet \'e dnet. 
1iler bu akşam Ankaradan hareket e., 
decek ı·e 19,t:> te hareket ederek olan 
katar yarın sabah ILkişehirde bulun:ı 
raktır. 

Ankaraya su temin edecek o1a11 Çubıık barajının açıld1ğını ya.."'mı§tık. 
Fotoğraflarımı:: a.çılma merasimine ait iki intibaı tcsbit ediyor. 
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Doğrum 
değil mi 

leeır~eırneırn ını 
troafta tatDDI 

Berberlerin artık ezeli dene 
bir dertleri vardır: Hafta tatili .. 

Ila/ta tatili kanunu çtktığı ::tJ 
bu meslek, unıumi hizmetlerden 
yıldığı için bu kanun dı~nda kJJld 
O glln bugün berberler hafta t 
pe§inde koşnıaktadır. Dün de ga 
Zerde okııduk: Cemiyet rcisll'f'i 
için Anka.raya gitmiş. 

Berberler zaman zaman h.afto 
li kanuııımll dahil bttlunmıya r 
görnıcden bu i._tti aralarında ]Uıll 
ye k.ruiar varmı§ltı.r, anlaşm.1şıar, 

7~'J.Ç p~r dilkkdnüırını kapam 
Fal:at her toplulukta olduğu gibi 
!ar arasından da ba~ı bozgutıcıılor 
mış, diikl•anlarmı açrnt~lar, mınll 
ren diğerleri de ayni yolu takip et 
mecbııriyctindc 1..alm~lardır. 

Sö::iin kısası, berberlcrfn h<iJ.-ik 
haf ta tatiline ihtiyaçları bıı7ıııt 
dur. Belki butıdıın dükT;an acıhi 
mutazarrır değillerdir. Onlar, lf 
ettikleri kalfalantıa dükkanları~' 
rakarak hr/tada bir giln deqil, lı' 
gün bile i~leri bo§ından uza'k·fa 
nabilirlcr. Fakat, kalfal<ır •.• Onlt1t'. 
rasırıda on beş günde bir, 1ıatid '' 
giln pcıtronıoıdan trıti1 k.oporet 
Zer, kendilerini mes'ut saym,(l,'k' 
lar. Bu mcsclmıi aralarında 7ıtJll 
miycceklerini birçok tecrf1.bc1erle 
tıan ber1>crleri, 1ıa.ftrı tatili kan 
kendilerinin de katılm.alanııa · 
hazırüımıya çalı.şmnlarında 1ıaklt 
mck uc bu pllrii.ıü bir an etmcl 
nıek Ui::ımd1r kaıuuıtindcviz. 

Halkın PCJI 

Boğazda 
bir kaza 

On iki tayfa lJIU 
tehlikesi ıreçlrdl 
Dün gece Boğazda bir kua 

12 tayfa ölUm tehlilrdl geç! 
anyet'de oturan SUrmeneH . 

met dün gece yanma aldığı orı bır 
fasıyla büyük kayığına binmlt, 
tutmak Uure Anadohıkavağı 
çıkmııtır. 

Milli sanayi birliği de i'.S kanunu. 
nuu tatbiki sırasında hadis olmas: 
muhtemel olan bazı müşklitat ve ihti. 
J:".flar hakkında fabrikatörleri tenvir 
etmek ve kendilerine daimi surette 
mua,·enet ve miihazerette bulunahil· 
mek için birliğin muntazam ve daim! 
şekilde çok faal çalışabilmesi lazım 

geleceği neticesine varmıştır. 

• Belediye memurlanndan öldükten sonra ------------------------------- Saat ona doğru kayıktan atılaSl 
lar toplanırken kayık tap. 
delinmiş, su alarak batmııtır· 
lar deni?.e düşünce feryada ~I 
lardır. Bunlardan bir kısmı 
Anadolukavağına, bir kısmı Rtırtl 
vağına çıkmış, akıntıya kapılatı 
tayfa da feryatlarına yetişen 
kayıkları tarafından baygın bit 
de kurtarılmışlardır. Birlik idare he,.eıinin son içtima. 

ında bu meseleye dair mühim gö. 
rüşmeler olmuştur. 

Birlik 'heyeti umumıyesinin bu a· 
yın yirmisinde yapacağı fevkaliide 
toplantıda bu m~~Je görüşülecek ve 
birliğin münhal bulunan umumi ka. 
t.ipliğine bir zat seçilecektir. 

Basın birliği 
nizamnamesi 
ŞUkrü Kayanın 

başkanlığındaki bir 
lopiantıda görüşüldü 

'l'ürkiye matbuat birliği idare ht. 
~eti dün Ankarada•C. H. P. genel sek· 
rcteri Dahiliye Vekili Şükrü Kayanuı 
başkanlığı altında ,.e Parti binasındl\ 
Lir toplantı yapmıştır. 

Bu toplantrya ınatlıuat müdürj 
Yedat Nedim \'e baş miişavirleri Bur. 
han Belge ,.e Sadri Ertemle, Ankara 
da bulunan İstanbul gazeteleri başmu 
hnrrirlerlnden Necmettin Sadık, Alı· 

met Emin, Asım Us, Peyami ~afa ii' 
tirak etmişlerdir. 

Toplantıda evv~Jce kararlaşmış bu. 
hman Basın BirJiği nizamnamesi o
kunmu; Ye bazı tndillerle esas nokta. 
ları knlıul edilmiştir. 

nu nizamname iki hukuk mütehas. 
Hsı tarafından tetkik edildikten son· 

klml birinci derecede varis addettiklcrtnln 
bildirilmesi lstcnml§tlr. 

• Nafia vckllleti Belediyeye ch!fyetnameslz 
mUteahhltlerc iş yaptırılmamasını blldlrml§. 
tir. 

• Ticaret odası meclisi dUn toplanarak An. 
karaya gidecek kU!:Uk sannt murahhaaları 

için tahsisat kabul etmiştir. 

• KoD.Bervatuvar bu scı. k konaerfnJ 
aym r: sinde verecektir. 

• Olgunluk imtihanında :- .. ınız bir desten 
kalan talebenin Unlveraltcye kaydına bu'1ln. 
den ıtibaren bqlanmııtır. 

• TUrk • Yugoslav Ticaret anlqmuı ya. 
nn merlyet mevkUne glreecktlr. 

• Rlga _ Tokyo scdrlnl yaparken Konyada 
yere inmek mecburlyetlnde kalan Lltvanyalı 
tayyareci Herbcmst dUn Konyadan hareket 
etml§Ur. · 

• Ankara Halkevlnln davet ettiği marut 
Macar kompozlUlrU Döla Dortak halk oarkı. 
Jarmm nasıl derlendiğini, kompoze edildikleri 
ve melodllerl hakkında U<; konferans vere. 
cekUr. 

• Hava yollarımız için aımacak yeni tay. 
yarelere dair bir tngtUz tirketile yapılmakta 
olan mUzakereler bitmek üzeredir, 

• Marut Etl tarihi tıllmlerlnden ve Llver. 
pool üniversitesi profesörlerinden Carstong 
\'e refikası Ankaraya gclmlıı ve Alnca HöyUk 
hafriyatı hakkında tarih kunımu ile görtl§. 
muıtur. 

• Orta Anndoludakl göçmenlere 5000 pul. 
luk tevzi edllmektedlr. 

• Tiran maslahatgüzarlığı orta elçiliğe 

tah\'ll edilmiş ve Hariciye umum mUdl\rle. 
rinden Ali tayin edilmlıtır. 

• Liman umum mUdUrU Rautl Manyaa bu 
akşam Ankaraya gidecektir. Liman umum 
mUdUrU limanın yeni kadro \'e blitçesını dr 
tasdik edilmek Uzere Ankaraya götUnnel•te
dir. 

Dısarda· 

• IAndrada BtıyUk Brttanya, Japonya, 
Amerika, ltalya ve Fransanın l§Urak edece. 
ğl bir toplantı yapılarak denlzalt.ı harbinin 
lnsanlle§tlrilmesl görU§UlecekUr. 

• lngilterede slyast tc§ekkW!erin Unlfor. 
maları menedllmektcdlr. 

•İngiltere ve Fransanın Adisababadakl sc. 
fareUerlnl kaldırarak konsol general b:uun. 
duracakları haber veriliyor. 

ra hükiımete verilecek ve hiikfımet~e ======================= 
yapılacak ohı.n yeni matbuat kanunu. 
na esas te~kil edecektir. Dünkü top-
1nntıdn. gazetelerin resmi makamlar. 
Ja tcmasl::ırında ve merasim qnası.,. 

da kolaylıkla vaZif el erini ira etme le-

ri içiıı bir talimatname hnzırlanmMı 
da görüşülmüştür. 

Bu mesele toplantıda hazır bulu. 
nanlarm fikirleriyle de tak\iye edil. 
mlştir, 

42 kişinin ismi kanşan 

Mahut takas meselesi 
mahkemede 

Dün 42 maznundan ancak 
15 şi m~hkemeye gelmişti Ruzvelt 

Bir daha relsiuu 11111 
llü,·ük takas suiistimaline vazır.-. 

lerini lhmal suretiyle yol açmak, tah. 
kikatta yalan yere be)anatta bulu~· 

mak veya vazifelerini suiistimal et.l 
mek suçlularından maznun 42 kişinin 
muhakemesine dUn üçüncü ceza mab. 
kemesinde başlanmıştır. 

Muhakeme altına alınanlar 42 ki· 
şidir. Bunlar Muhsin, Vehbi, Akif, 
Basri, Necdet, Zeki ~bdülgani, Feri1. 
Faik Süleyman, Samı, Bayram, AH. 
Salim. Bekir, Celal, Cemil, Mehmet, 
Rifat, Ömer, Mustafa, Fethi, lsma'I 
Hakkı. Nazif, Ali, Uurhan, Yahya, Ke. 
mal, Enver, M. Enver, Agah, Hamdi, 
Durhr.n, Şerafettin. Alaettin, RahrL 

dir. 
Bu kırk iki kişiden on beşi mahke

meye gelmişti. Gelenler şunlardır: 
Tarife dairesi reisi Muh8in, komi.~ 

yoncu Bahri. yliksek iktısat \'e ticaret 
prof l!~Örlerinden \''ehbl, Enver, dahiH 
ticaret ve ihracat gümrüğü muamelat 
memuru Durhan, gümrük muhafaza 
le\'azım katibi Cemil. gümrük muha. 
faza memuru Salim, tüccardan Suat, 
şehir meclisi birinci reis \'ekili Necip. 
tüccardan Uı!kı, Tüccardan Re.cep, 
iktısat ,·el~aldi lstanlıul deniz ticaret 
mektebi müdürü Zeki. deniz ticareti 
müdürü Necdet, tiuret Ye zahire bor. 
sası umumi katibi Akif. 

Gelenlerin hU,·iyetleri teshit olun
duktan sonra muhakeme kararnamesi, 
müfettişlik fezlekesi ve diğer bazı 
tahkikat enakı okundu. 

Mahmekeye rerilenlerden bir kıs. 

mı gümrük memurları, bir kısmı or. olamıyacak .. 
man memurlarıdır. Bir kısmı da vak· Amerikada Cumhur reislıl' 
tiyle takasa tabi eşyayı muayene "C minin kati neticesi dün saat 1-' 4' 
ihracına müsaade etmek '-nzifesiyll! me n ilan edilmiştir. Bu netice1' 
teşckl;ül etmiş olan komisyonda za. re, Ruzvelt büyük bir ekseriyeti• 
man zaman i\7.a olarak bulunmuş 0 niden Cumhurreisi intihap edil 
Jan kimselerdir. Ruz\•elt 21.750.000 rakibi ı..a11 4,... 

Şimdi iktisat ,·ekaleti tarife dair~ 13 buçuk milyon rey almıştard )1 
si reisi olan Muhsin Naim, evnlce ls. Bu muzafferiyet 1932 de 'Td· 
tanbuJda ticaret müdürü sıfatiyle ta. re karşı M. Ruzveltin ka1..andıl1 

kas komisyonunun reisi idi. Şimdi den daha büyüktür. .. -
komisyonculuk etmekte olan Bahri Do Ruzvelt aleyhine en bü)'Uk 
ğan, en·elce iktisat \'ekaleti namınH deleyi açmış olan gazeteci k~~·~lı 
,.e Muhsin Naimin yerine reis vekiii b uP-· 

undan sonra Ruzvelte "' lf 
sıfati~ le bu komisyonun bazı içtima· kendine borç bildığini ilan etırı f 
larındn bulunmuştu. Şimdi ticaret Ruzvelte gelen on binlerce" 
mekt~bi profesörlerinden olan Vehbi telgrafı ara.o;ında rakibi Londo• 
en·eke ticaret oda.cıı umumt kl\tibl "'· f k · i gra çe ·mışt. 
fatiyk. zahire borsası komic;eri Ak~f Rt.z,·elt bu telgrafa şöyle ırı 
de bu sıfatla komisyonun tabii aza ... , le etmiştir: 

1 idiler. Deniz tkaret müdürü ~ıuf:t 'Biitün Amerikalıların ınell' 
sa nayı müdür ' ·ekili Daniş de mem•ır müştrı ek hayır ,.e menfaati ttfll' 
olarak bu konıi~yonda bulunmuşlar. hir ara~·a toplanacaklarına f 
dır. Komisyona ticaret odası namın:ı d var rr... al 
iştirak etmiş olanlar da Recep, Rıf!u. So!1 reıe·cumhur1"' t 
Necip Suat \'e Ganidir. Diğer isimle· Amerikada me\'cut an1111t) ti' 
,ri yazılanlar gümrük ve orman m?. bir reisicumhur üç defa se~il'~tı• 
Jtturlarıdır. nun için Ruzveltin bu ~ort '

11 

Diınkii celsede dava enakr okun. · ı·w·.ı· ı~ ıgı.ıır. ___.-'. 
muş ve gelen on beş suçlunun ~orgu hBf 
]arı yapılmıştır. Daşta ticaret mii. Bolken Pr"anı 1 
dürU Muhsin ve profesör Vehbi olmak yelerl l~t1oıs1,.ıı 
itzere hepsi de şuçlan olmadı}!ını ~.V Bükre~tc toplanacak ola~ =~ 
lemi~lerdir. klnrharbiye reisleri konseY1 

Mahkeme diğer ~u~luların celple- lacaktır. 11 
rlne karar vererek duruşmayı 25 ikin· Romanya kralı dün aBlk:;.f'• 
citeşrtr. saat 14 e bırakmıştır. harbiye heyetlerini kabul e 
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~~-1§38 
ı~,..;:: ~: 
~~----' &J>asoaıraı ~nır 

StQ DOıtaır 
~ğl. >'1, aevcr bir arkadaşım vardır. 
~- .. taı.:des!ndc yanyana yürüdüğü

lırada pat diye koluma vurdu: 
- ltayrola 1 n~ var? 
-Pop! 

.... O da ne öyle? 

~
ğU""" Unuttun mu yahu? papaa görUl
l'l 'Ya taınan uğursuzluktan kurtulmak 
r? rıtndakine vurmak adet değil mi· 

Amerlkall milyarder 

Rokfeller 
Ankara sıhhat mUeaaeaaslne 

280,000 dolar 
verdi 

Ankara da ) eni kurula n hıfzıssıhh.1 

p mües.5esesinc Amerikanın maruf pet. 
dı- eki arna, şimd~ sokakta papas rol kralı milyarder Rokfcllcr büyüt, 

tnı? Dini k kl la d 1 · alık ın ar 0 aşmıyor• bir teherrüde bulunmu~tu r. I<okfelle; 

HABER - 'Altşam 1>05la.1r 

Türk milleti yüksek 
müdafaa kudretile 

iftihar edebilir 

Papaslık hah l k Jb. 1 . 
tak Vazife :r amdı ~ ·ı~se erı bu müesseseye 280.000 dolar tebern. 

1 
k d b' k - be 

1 ı ası •ınm a gıyı ıyor. . . . tr·· Dün mem c etimizden ayrılan Sov·ı en ıraz <.>vvel geçen as er aga ye-
- 'leni üniformalara ne dersin?. etmış \·e hundan başka e~ ıtım~t e ':' yet sivil havacılık teşkilatı reisi gc11e· rinden hiç de aşağı kalmıyorlardı. 

Dün şehrimizden ayrllan 
Sovyet generali böyle söyledi 

- ~uarnm 'b· k d elemanlarından doktor Kalensı bu mu. ral ı-;ydcman bu ayrılrştan evvel mem Ben ve arkadaşlarım asri Türkiye-ııı a gı ı onu~uyorsun os- -
·· cssescye müdür olarak göndermiştir lcketimiz hakkındaki intibalarını şu nin kültür ve ekonomi sahalarındaki 
/\rkadaş·m: Hatırlardadır ki maruf milyarder suretle anlatmıştır: muvaffakıyetlerini ve Tiirk milletinin 

rt~ liiç de muamma gibi değil!. di· bundan m"\·el de muhtclir 1.amanlarda "- Türkiye Cumhuriyetinin ız ün- b:hakkin iftihar edebileceği yüksek 
• sırarnı , cü yıh kutlulandrğı !riin miişahedc et- miidafaa kudretini memnuniyetle mü-ltara zc;a yürüyen kara gakal· memleketimizde hazı müesseselere te. ~ ~:ıhede ettik. Henüz uzak olmıyan bir 

şapkalı ka d ")" ka a b "l d b ı t ti"ı!imiz grup halinde }Jaraşütlc atlama '# ·&el. • ra par esu u, r erru er e u unmuş ur. mazide hemen kurak bir sahadan iba-
ı, hatta - lar gerek beni ve g<'rckse arkada.~la-ıtılc'-ı· .. papasalara mahsus kara Mektebin açılışı münasebetiyle dok ret olan bir yerde bir riçek gibi inki-
•q bı i nm Sovyet paraşütism mi.itchassısla· "' 

... rın gösterdi: tor Kalcns demiştir ki: şaf eden Ankarayı ve Tiirkiyenin l{ay 
~aın rında.n Nikola.yeva, Mioov ve Vınit! tl'İll rnanasiyle kara keşiş olduğu - Bu mektep hf'nim indimde A'·· seri. Kırıkkale ve Eskişehir gibi sü-
dcn ala pek nıütt-hassis etmiştir. Bilhassa ha- . k ' Yor.. rupa Ye Amerika için örnek olabilir. rekli bır şe ılde inkişaf etmekte olan 

- Bu ad va şartları bu gibi grup halinde atla-arn kimdir dersin? .l\lektcbimizin faalivct sahası ara· yerlerini gördük. 
...... p " matara hiç te müsait bulunmadığı 
- h apcl'.ailst sında hekim hemşire \ e sıhha t memur h u·-· Mcmlekclımizc döndüf;<iimüz zaman, 

ı: u 6 rni ya' H hal' bag- r halde ba :;c ıgım bu inişlerin gayet başmda Atatürk gibi büyük bir önder 
,ır ha" ··· er 1 1 larımn tckamlilüne ~alışmak da ""3r. parlak bir şekilde cereyan etmiş olma 

ı. Crtyor.. d S hh 'd . . . . . bulunan Türkiye Cumhuriyetinde elde 
. "~cıcı . .. ır. ı a t ı arcsın ın taazzuv ve ın· ısı bu ıhtısasım ı r.1 daha ziyade arttrr- edilen muau.am mU\·ı:rfakıyetleri, a-

ttıl'tnck e, hır kılık musavatı husule kişüfına yardım etmek, statis t ik ve mışlır. zimk:ir ve asil Türk milletinin bnc:ar-
,._. • bu gibi üniformaları orta· . . .. · b !ı' 
"""'ldırınak•· H . . ılım araştırmaları yapmak, sıhha t m •ı Cumhurıyet ayranımızı görmek be dığı tcrakkiyatı milletimize memnuni-

a ..... albukı, g\ıya, bız, pa· · · · k fa dal ı · · 1 
tlbisclcrin· . . • hcndlc;liği, suların tasfiyesi ,.~ kanaH. nım ıçın pc Y ı ve mz vcrıcı o· yetlc anlatacağız. 

tibi . ın modası değişsın demı- .. k . du. Çok gürel talim \'C terbiye edilmiş Sovyetler birliği milletleriyle Türk 
;c..:

11
• bır resmi ün"ıfonnayı bırlkarak 1.asy.onlarm ~-thhi kontrolu mc tebın . . k d 

' ., t tk k d - 1 d d çelık Tür or usunu seyrctmeğe do- milleti arasındaki dosUuk sağlam ve 

'
. c ge,.til Ad kılJ h'l . • e ı c cceg ı mevzu ar arasın a rr. 

t ı bi :ı: er.. am a ı ı eı şer yamadım. Bayramda An karada yapı· karşılıklı hürmete istinat etmektedir. 
r Yola saptılar.. Bu son iki şey de hirihirinden av· lan merasim fevkalade güzel oldu. Bu dostluğun , her iki memleketin en 

- ÖyJı-.,5 ? Eld 1. ~ rılmaz var.iycttedir. Birisinin muvaf. h 1 . ,_ d'k k . 
1 

-
_ ~ -J c .. en ne ge ıt'r .. . ·- . . . Bil assa g~nç erınu. çok na7.a.rı ı · aranlık günlerınc e dogmuş olması 

lrıılt c rni t:,elir? .. Müslüman müte· fakıyett dıgerının mu,·affakıyetı rfe- katimi çekti. !zci Türk gençleri as- bunun dürüst, asil ve melin bir dost-
~lll ku:ın §apf.a giymekten kaçnmak mektir. Yekalettcn gördüğiimüz yar· kcrlik kabiliyeti fühariyle kendilerin- luk olduğunu ispata kafidir.,, 
~. nd~~nbüilinhikkrke~edil- ~mlarla yeni do~n mektehlmi~ ya. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~-
~iti.. ~cacı~. bere giymeleri menedit- kında tam hir t ekamül r-:eyr ine soka· Krom madenlerimiz Küçük sanatler 
'1.lJt.aı alıaıı da var: Taassupla hi~ c.ağrz. f çin bfr Şf rket 
~ 5cn:lınryan bazı gençler bile, bir Mektebin bu denesi 4 ay sürecek Maden tetkik ve arama enstitüsü kongresine 

\ara uf:v,,eı, bere giydikleri için ih- ve eylülde ikinci kurs açı lacaktır. H"°!" tarnfmdan meydana çıkarılan ''e dün· 

,~~'h <irnI§lal:{JlJ !'ene iki kurs açr]mak Suretiyle tedr(. yanın en zengin krom madeni olduğu' lstanlJuldan 00 beş 

, 

---... --ıtiıım1Rm.ı..utiaıutfftltdlua-.H~~ 

Maı~ırnt ~VJştlt!ık
~eın scnıra 

"'Kurun" da Sadri Ertem Madritl 
dil.Jtilktcn sonra ne o1acağrnı tahlil c· 
diyor: 

"Madritin kapılarında ya bir bevaz 
bayrak sallanacak, yahut kıpkızıl bir 
yangın yeri. ölüm ve kan pıhtısı ha
linde uzanıp giden Madrit kaldırımla

n üstünde Frankonun mahmuzları şa
kırdıyacak, günlük kokusu, İsa kelle-

si, başının ortası tıraı;h papaz başları 
\'e feodaller elele yürüyecekler. Bu fa. 
cianrn yeni bir tarafı yoktur. 

Madrit düştükten sonra ne lnncak? 
İspanya sıkı bir sağ cenah dikta

törlüğü kurulacaktır. Bundan şüphe e
den kimse yoktur. Ancak sol cenah 
Madritin sukutundan sonra ı:ıilahları
ru bo7.guna uğramış bir ordu gibi, bir 

kiltle gibi getirip fa.sizme teslim mi 
edecektir? 

lşi sadece kaybedilmiş bir şehrin 
psikolojisi ile diişiinmck doğru değil

dir. Mukavemet edemiyen bir §Chir, 
bir hükumet merkezinin elden çıkmıı
sı çok defa insana bir davanın niha· 
yet bulduğu hissini verir. Fakat yakın 

tarih hükumet merkezi sukut ettiği 

h!ı.lde mücadeleye devam eden devlet. 

Jeri bize hatırlatır. İspanya bu cins -
ten meydana çıkacak bir muka\•c.me~ 

tin sebeplerini bir hayli znmandanbe
ri hazırlamış bulunmaktadır. 

lspanyadoki mücadele tam mano.si
Je bir sınıf kavgası olduğu için Madri
di kaybedenler, Madritin sukutile ölü
mü kabul ctmiyeceklerdir. Çocukların 
ve kadınlarm bile saflanna girdikleri 
bir hareket bir şehrin sukutile dur-
maz.,, 

'* ~ırc'ffesycneo 
güveşclDar 

Abidin Dav'cr "Cumhuriyet" tc proAnkarada bu ayın 12 sinde lopl:ı-

l?ı ~Ptlc, l>apaaıara da ~ ·r sat yapılacaktır. ilk deYJ'eye l!'i " rhha t anlaşılan l!'rganl civarında. Gulcman murahhas g1dfyor 
l)· 5a fena olmaz: "'d·· . l 1 h.'kü t tah'J .. f' • 

~ 1ıı ld mu arıy e )('Ş u · me 1 ll ış ıraK madeninin i.']lelmesi Eti banka veril-
ııı tı:ır c).~~anru~ .~~ntz eski ünifor- etmiştir. Müteakip kurslara bütü"i / esyoncl güreşçilerimizin bir hizmntı 

tlcrj d .. gıl, ycnı unıformaJannr giy- mişti. Banka bir taraftan madeni İŞ· 
~~ c Yasaktır. sıhhat müdürleriyle hükume t tabip- letmeye b~larken. d 'ğer taraftan da 

nacak olan küçük sanatlar kongresi bahscdt'· 
bağlamnaları lüZtınımulan 

için ticaret odasından hazırlanan ra

por bu akfiam Ankaraya gönderilecek

tir. Kongreye İstanbul küçük sanayi 

erbabını temsilen iştirak edecek on 

beş murahhas da gelecek çarşamba 

gtinli Ankaraya hareket ed~cekler -

~k blıYUJc l>ct . teri i~tirak t'dcceklf'rdir... bu maden irin sark kromları Türk a-~ • a.~lar ronun clınde mak:ıs so • ~ -
tıtiğirıi ltlda beklediğini ve sakalları E i R k d • nonim şirketi namiyle 350.000 lira 

b •• tarih, takdirle yad eder . .Jr gan a ır ma enı sermayeli bir şirket kurmuştur. 
• tııı, 'l . 1 1 t • 

cıııttı.ı e~ıcami berberlerini köşe· ş r { e 1 
l}>tlhıd P rahırJeri zorla tra§ ettirmek: Ergani bakır madenleri Türk ııno • 

c de"'}' toturrn gı ız. Lakin, inkilabı ifrat· nim şirketi heyeti umumiyesi Anka-
•frıı d tkten men için, mukabil rada toplanmıştır. Bu fevkalade içti

l> a tedb' r ilPaıı ır ı olması lazımdır. 
ar 1 'IJerk 'b· · · · ı · cı es gı ı gıyının . 

lYl·NO) 

mada şirket nizamnamesinin bazı mad 

deleri değiştirilmiş ve Almanlara ait 
hisseler kamilen sat.ınalmdığı için ida-

re meclisinden çekilen Alman aza ye

rine Türkler seçilmiştir. 

Şirketin şimdi altıda bir hissesi !ş 
1 

bankası ve diğer hisseleri kamilen Eti 
Bank elindedir. 

Belediye çliı>IUğü 
~ı ne" leri ne ilaç 

Sıhhiye müdürlüğü tetkiklerinden 

sonra nihayet Mecidiyeköyü çöplüğün 

den beslenip çöplenen sinekleri imha 

için beklenen formülünü ortaya koy
muştur. Buna dair belediyeye bir tez

kere yazan sıhhat müdürlüğü çöplü • 
ğün üstüne çekilen toprağa I<aparat 

mahl\ılü dökülmesini tavsiye etmekte
dir. 

dir. 

Kongreye gide~ek olan İstanbul kü

çük sanat şubeleıi mümes~illcri şur,. 

tardır: 

Şekercilerden Kazım, dokumacılar

dan Yahya, Terzilerden Mustafa Sa

lim, yorgancılardan Hasan, fırıncılar

dan Emin Rıza, ayakkabıcılardan Vah 

di, marangozlardan Alaeddin, saraç -

!ardan Vahid, dericilerden Ahmet, His 

yor: 

''Halkevlcri memleketin her tara
f ma dalbudak salmış bir teşekkül ol
duğuna göre, spor kollariyle profesyo

nel pehlivanları en iyi idare edebile
cek bir vaziyettedir. llk iş olarak bir 
nizamname yapmak ve prof esyoncl gli 
reşçilerl bu nizamname dairesinde ha-

rekete mecbur etmek gerektir. Pro
fesyonel pehlivan, şimdi, hiçbir kayıt 

ve şartn tabi değildir. Canının istedi
ğini yapmakta serbesttir. !sterse gü

reşir, isterse güreşmez. Bir müsaba
kada güreşmeyi kabul ettikten sonra , 
meşru bir mazereti olmadan kaçanla
rı, pehlivanlığa yara.5mıyan bu çeşit 

hareketlerden. ancak bir müddet İ<1in 

,, Vanda 
Utı iversite 

s,tk ~Çılacak 
~ . "ılayetı . . 

'Ilı hl "e . erımızdc emniyet. sıh. 
Ereğli kömür 

ocakları hükumete 
geı;mek üzere 

tikçilerden Hayreddin, madeni eşya - güreşten menetmek gibi. cezai tedbir

'tıdatı .._.:_•ınendifer, iş, maarif ba-
l!ij .... l>ılan k 

tatı i b' nlkınma harcketı 
!tada \? ır Şekilde ilerlemektedir. 
11 ır an .. 1 •• 

t~ l\·ersite~/0 U cıvarında bir do. 
11, la lbaarır 1h kurulması, bu suretle 

ÇtkarıJın:ı areketinin en son had. 

I ~,·eritmiştir. 
~ tab 

oı 8 111 ı 2 sene 
'r·r llYor ınu '> 
''tı ı ''ekaıe . • 
l'ıJ~ liSeletd tı talim ,.c terlıiye 
~ı11 ll«ı i~ı e~ tahsilin 12 seneye çı. 
l 12 da bltirec rak ~ındaki tetkiklerini s,.. e tır l . 1 • 
aı ••eye k · Jıse erın gelecek 

dah·ı1· çı arılmas 1· b' 'h lltde b ı ga ıp ır ı -
~ Ulunınaktadır. 

tıı~ tıessıı~ı---
~ ~e trıudar.. rt f h o I 
li .,,. arı ~ ~ı ve kahraman Ga-

.. ,~b' ~erhn- . 
ı ha U.Su s -.ıun eşı ve Ko-
~ ı_ YtJt l1'at allhaddin Yargının 

~avtı....._ trıa d':- . 
~ .--ı•nUştu -uı gece rahmetı 

e i U Baat o r. Cen112esı yannki 
~aıstaaYon c n bir buçukta Göz

'~ll'ılaraı- addesindeki kö~ktin-
~n ~ a- ~ 

. 1tf anltıdıktan SOO~epe camiindc 
lır. e 1'ıtı.kb nra Karacaah . 

.\ııa.h ~!°t'~fne defnedile • 
l'ahnıet eyrı 

Ye. 

dan Mustafa, kuyumculardan Ahmet lerle yola getirmek kabildir. 

Cclülcddin, bıçakçılardan Mukbil, mil-

s Evvelce de yazdığımız gibi devletçe 

satınalınma.sı mukarrer olan Ereğli 

şirketine ait kömür ocaklarında bir 
milddettenberi muhtelit bir heyet ta
rafından tetkikler yapılmaktaydı. Bu 

tetkikler bitmiş ve ocaklara kıymet 

takdir edilerek tediye şartlarında mu
tabık kalınmıştır. 

PERŞEMBE 

ccllitlerden Ali Rıza ve işlemccilcrden 
~rustafa. 

lKINCiTEŞRiN - 1936 
Hicri : 1355 _ Şaball 20 
Kuş geçimi tırtmast 

Hususi idare müte
kaitlerlne ikramiye 

6,Sb 

lla l..ıl .SU.h Cvlı 

vÜı>•~ n .81>!~, 
17,02 

Şirket murahhasları fiat hususunda 
şirketleriyle yapmıya lüzum gördük · 
leri teması da yapmışlardır. Bugün. 
!erde Ankarada son görüttmeler yapı
lacaktır. 

fr~ 5,12 11,55 1443 lD.02 lS,36 3,57 
t!~. S.12 ll,58 lM3 li,02 l~.86 3,34 

Tekaü t maaşı bağlannıasına hiı. 

met müddetleri kati olnııyan hususi 

idare t ekaü t \'e öksüzlerine ikramiy~ 

Yeri lerek aJakaları kesilmektedir. ı~ 

tihkak ı-a hipl <'rin in bir an en-el müra

caatları için kendilerine tebligat ya. 

pılacaktır. 

Saadeti • • 
nıçın uzaklarda aramahyız ? .. 

Büyükadadan aldığımız ' Bü!bül.. imzalı mektupta 
'1eniyor ki : 

Tatil esnasında iki gençle tanıştım. İkisi de beni sev
melerine rağmen bana karşı lakayı t davrc:ın ıyorlar. Halbuki 
ben çok seyrek gördüğüm ve hakktmdaki düşüncelerini bil
mediğim bir üçüncü genci sevmekteyim. Acaba ne yapma· 
lıytm ?., 

Cevabımız : 

s:z bize şu hikayeyi hatırlattınız (Tatilden dönen bir 
genç kız arkadaşına der ki • sevdim ve seviliyorum • ötckil 
de, o halde çok mesutsun diye cevap verir. Gene birinci 
ge-nç kız hayır, der, çilnkü mütekabil değil ki ... Niçin saade· 
ti böyle uzaklarda aramalıyız, halbuki o ekseriyetle hep ya· 
kınımızda bulunmaktadır. 

Profesyonel güresler, Ha.Jkevleri ta
rafından hazırlanacak bir nizamname 

ile idare edildiği takdirde, güreşin 
memlekette daha çok inkL~a.f edeceği 

ve binlerle pehlivan yetişeceği muhak 
kaktır. Sporu, kuvvetli ve gtirbüz. ne-

siller yetiştirmek için yaptığımıza gö 
re, profesyonel pehlivanlığı da nizam 

ve intizama sokmak alı.emdir. Bizim. 
knç tane amatör pehlivan yetiştirip 

kaç tanesini malum şekillerde bcsliye
bileceğimiz meydandadır. !~, ı:ınde a

matörlere dayanırsa, güreşçilerimiz d:ı 
ima mahdut bir miktarda kalacaklar

dır. Binaenaleyh. profesyonel pehli
vanları da bir disiplin altında <;nlış

tırmakktan zarar yok, fayda vardır. 

Bunu da Halkevlerinden bekliyoruz.,, 

Ustasını yarahyao 
firınc1 

Fatihte Hafızpaşa caddesinde Meh

met Alinin fırınında çalışan Aziz. beş 

lira alacağını istemiş, para olmadı~ı 

ileri sürülünce Mehmet Ali ile Aziz a-

1-asmda kavga çıkmıştır. Aziz bıçakla 
ustasını ağrr surette yaralaınrş, ka
çarken yakalanmıştır. Mehmet Ali 
hastaneye kaldırılmıştır. 



Yazan: Gordon Casserly - ~ - '.Nırkçeye çeviren: A. E. 
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ş ı tli Val 
Neşeli, r.evkli Fransızca operet. Henri Garat • Rene Sen Sir 

irll:JJRK snnemasunda Varun 
~kşem ~aışftnyotr 

Bu akşam S RAY 
1 a il ·r ·n ve iç s n e leri ir çoğunun 

r 

Gayet cazip ve ıüzel filmlere başlıyor: 

un nfl ... Stni Sf UiYORUM ferah ve p muh şe 
Burada, durduğum güzel yol, şeh. 

ri ku::,atan bütün tepelerden geçme .. 
s uretıylc }'ası bir çenber içine alıyo-, 
ve orasını her taraftan görebilec('k bir 
vaziyete sokuyor. Fransızlar buyru. 
ğunun hakimiyetine bir misal daha 
var: Benim silahsız olarak tek başuns 
durabilmem. .fü kiden benim gibi b!r 
hıristiyanın ömrü burada pek UZU" 

irmczdi. 
Bir \•akitler anarşi ve zulüm mın. 

takası olan Afrikanın bu köşesi şimdi 
İspanyol mınfakasından çöllere ka -'1:

banş ve sükun içindedir. Yalnız or
tadaki dağlık bölgelerle cenuptaki 
birkaç Berberi knbilesi henüz dizgin 
a1tınn slınamamışlardır. 

FRANSIZLAR BURASINI KOLAY. 
J.,IKLA ALDILAR 

Bundan tam yirmi dört sene evvel 
Mevla:r Hafid Merakişte asi tebaaları 
tarafından kuşatılınca Fransayı imcla. 
drna çağırdı. 2 mart 1911 de Fransız 
kıtalan Fas şehrine girdi; her ne im
dar ertesi sene hücuma maruz kalarak 
birçok zabit ve askerleri öldürülmii~ 

ise de, artık burasını bir daha bırak. 
mamışlardır. 

Umumi harpte, Fransa, kendi 
mevcudiyeti için çok tehlikeli bir Jiav. 
gaya tutuştuğu zamanlarda bile, bu
radald demir pençesini bir an bi!P 
gevşetmemiştir. Fas, harici dünyaya 
anca!ı: son zamanlarda açılmıştır. 
Böyle olduğu halde henüz eski çchrc<;i 
ni kaybederek bozulmamı tır ve SC}'. 

yahları kendine çekecek kadar da me. 
rak ve alaka uyandıran şeylerle dolu· 
dur. Ahalisi bugün 107.000 kişidir: 
bunların 10 bini ynhudiclir ve F.as El. 

ceditte yahudilere mahsus mahaUl'. 
de yaşamaktadırlar. 

La ville Nouveııe·de yaşıyan Av
rupalıların sayısı 9.600 dür. Bunların 
en çoğu Fransız, geriye kalanlar dn 
İtalyanlarla Jspanyollardır. 

Fasın esJ..i, yeni ve en yeni adı ve. 
rilen üç kısmından en ziyade tetkika 
değer olanı hiç şüphesiz ElbaJi•di" 
Burasıı görmek için insan şehre ya ~ :ı. 
ya yahut da at üstünde girmelidir; 
dnxacık sokaklanndan tekerlekli na· 
kil vasıtaları geçemez. 

Bab Elhaditten (Demirkapı). Bu 
J.elud'un yeni kapısına kadar yani es. 
ki Fasın yeni Fasla birleştiği yere 
kadar davarın içinden bir araba yolu 
uzanmaktadır. Bu yol boyunca, asri 
medeniyetin serpintileri göze çarpar: 
Fran.c::ızların Auvert hastahane.ı:ı:. 
Fransız posta idaresi, Britanya kon. 
solosluğu, belediye hizmetleı·i dairesi, 
askeri kulüp ve eski bir sarayın bah· 
çcsinde ayrı ayn kısımlara ycrlcştiri. 
ll'n müze ... Bu sarayın adı Dar Bata. 
dır. Sevimli bahçelerin ortasında o
lan Dar Beidaki sultan sarayı d:ı 
Fransız umumi valisinin Fas ziyare. 
tinde oturması için tahsis edilmiştir. 

Asri ihtiyaçlara gör<! tadil edilmiş 
''e Avrupalılaştırılmıo;; olan arap evle. 

'<Ü1.BA$.\ 
\"f"OPAL DEBA 

ASKER
LERE 

TAL.İM 
ETTiRt

'fOR. 

~ 

rinden hiç birisinin dış manzarası de; 
ğiştirilmemiştir. Bunun için şehrin 

yerli ;manzarası bozulmamı~tır. lnsan 
bunların arasından geçerken dik ) o· 
kuşlardan aşağıya iner, yüksek evler·n 
sokak üstüne bakan cephelerinde he. 
men hi~ pencere yoktur, bu evlerin lm
zıları beş ve altı katlıdır. Kargacık 

burgacık kıvranan sokaklardaki e\•ler, 
sanki göklere kadar yükselir. 

Dışarıları ç.irkin \'e iç sıkan bu ev. 
terin birçoğunun içi ferah ve pek muh 
teşemdir. Çünkü bunlarda asil ve zen. 
gin Magribiler yaşarlar. Sevimli hnh· 
çelerinin mahremiyetini Tavaşi dedik. 
Jcri harem ağaları muhafaza eder. 
Burada haremlerin güzel sakinleri, 
~ üzlerini örten kahn peçelerle yakı. 
şıklı endamlarını örten çirkin örtüler! 
atabiJirler. Yerlere bağdaş kurup sırt
larını evlerin duvarlarına d.nyıyarak 
bekleşen sürü sürü adamlar hep di 
Jenci!crdir '\"e ekserisi de kördür. 

lşte şurada yanynna oturmuş ü~ 
sefalet arkadaşı var. Sessizdirle-:-. 
Çeneleri göğfü;lerine dayanmıştır. Ani 
bir hareketle bu üç lıaş birden kalknr, 
çirkin yüzler ve görmez gözler yukn. 
rıya çe,·rilir, üç el dilenen tencerelt.>r 
gibi, ileriye fırlar ve üç ses, mükem
mel bi~· ahenkle. uzunca süren bir di. 
leği söyler: 

'Allah aşkına bize sadakanızı ve 
rin ! Zengin olan sizi ar, biz yoksullara 
merhamet edin_! Gözleriniz vnr, körle· 

re r ahim olun I iyilik size sükun vere. 
cektir! Peygamber aşkına bize sada. 
ka verin!,, 

Üç ses hep birlikte durur \"e üç a· 
vuç hep birden çekilir. üç baş eğilır, 
çeneler göğüslerin üı:ıtüne düşer. Bu 
hareketlerin hepsi tam bir ittihatln 
yapıhr. Uzun bir fasıla, sonra gene 
hep birden yüzler kalkar, elleri ile&i 
ye doğru fırlar ve acındıracak naka. 
ra t yeniden işitilir. 

Sokak yolalrr, iki sıralı olmak üze
re hep bunlarla doludur. Karşılık' 

tünde k.ıları bırakılmış bir ke~i tulu. 
mudur. Bunu taşıyan adam da d~. 
mirhindi şerbeti satmaktadır. Sağ ~ 
Jiyle de herkesin nazarı dikkatini ~e" 
.mek k ir pirinçten, parlak bir zil çn. 
l:ır. 

1\lerakiş Pransız himayesine ge~. 
rnedcn ön~, Britnnya hükumeti ıı~a:; 

sultar.mn mektup ,.e hediyeler göti\· 
ren b!r heyet göndermişti. Bu heyete 

(WlEN . • . WIEN .•. nur Du ALLElN ) 
Bir güzellik huly.ası . . . Bir musiki incisi . . • Adı~ ıtyık 

olan bu emsalsiz w zengin musiki filminde 
Tatlı ve muhrik sesiyle bütün dünyayı gaşyede.n tenor 

~DCHA~IC ir.AU!SlER 
Schumann'ın en nefis mol..:dilerini ,.e bir çok büyük 

opera şarkılarını taganni edecektir. 
ilaveten: BE R L T N OL 11\1P1YATLAR1 

FOX JURNADE: Madrid etrafında, 1\ont Ciano Berlinde, 
Paris • Saigon tayy&re postası vesaire .... 

lc::koç muha~zlnnndan ~çük rütbclf ~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hir zabit nrilmicıti. Bu r.abit ~imdi bir 
lord ve generaldir. Zabit bu heyet•', 
mezuniy<'t aldıkça burasını birkaç de

fa ziyaret Ptmlş olduğu için -rcrilmjş. 
ti. Fas c.-chrin" mrra~imle girdiği bü· 
yük bir katırın üstünde idi. Alayınm 

altın sırmalarla süslii penhe kumaşta'l 
b"jyük üniforırnsınr giymişti Başında 
da hür: ' c n;:-·ıü ko~lrncaman kaJpal!ı 

\•ardı. KenCli';i iri ynrı n çok yakışck. 
h bir delikanlı olduğundan muhteşe'!l 
üniformnsiyle, herkesin Ye sultan sa. 

rayına giden yolun iki yanına dizilı>rı 

h'l P·ı ., ... ·; .. ur<' batıyordu. 

Fnkat halk ayı derisinden yapılan 
koskocaman kalpağa şaşa kalmışlar· 
dı. Seyircilerin ön sırasında duran 
!'nŞkın yurttaşlardan birisi kendini 
tutarnıyarak: 

- Bunun başındaki nesne nedir 

MELE. K S nemasınd 

Tarafından FRANSIZCA SOZLÜ olarak yaratılan nefis bir fil 

Karısı Ve Daktilosu 
Ht:rkesin beğeneceği • Herkesin seveceği ve herkesin bahsede 

bir mevzu. 
Ayrıca: Paramount Gazetesi: Mü hlm havadisler arasında: lspa 
asli eri l\fadrit önünde • l talyan H riciye Vekili Berlinde • Son 

modaJan vesaire-. 
Numaralı biletlerinizi e.-kenden atdrrm. Tel: 40868 ki? diye bağırdı. 

Ala~a hltl~te~denleruasında -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ burada, senelerce oturduğu iç.in arap. 
yı hilen bir azete muhabiri vnrdt. 

Ifatınn üstünde dönerek, bu suale ge. 
Sineması açıldıOından bugUne kadllr 

ne arnpça yüksek sesle cevap verdi: sene içinde REKOR • HASILATTA REKO 
- Bu bir su tulumudur. Kendi Şt:h-

rinde bir yangrnı söndürdüğü için pa. EHL. SAL.ıP MUHAREBELE 
dişah ona bu su tulumunu bir ~ere! 
işareti olmak üzere başına giymek TÜRKÇE soz1.I 
ruhsatını vermiştir! t" 

Seanslar saat 2. 4,1S • 6,30 ve 9 da crıLMINDED r 

Ü~fi~e~ktlm~~hlduranbk~. 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hirde yangının ne büyük bir felaket I 
olabileceğini tecrübe ile bilen halk,&· Büyük filmler kendilerine llyık olan mevkii tutmalıdırlar! .. 
yı postundan yapılmış kalpağın çok işte, kahkahalar raıı 
elverişli bir şeref nişanı olnbill'ceğinj C H A R L ( E C H A p L 1 N ' J D 

duvarların içi ise zenginlik '\"e lük~ (Devamı var) 
saklar. Velhasıl içi ihtişam, dışı sefJ. --------------

kabul etmişti. 

Ri ZAMA LAR 
lct olan bir şehir. 

Sokaktan aşağıya doğru, yük .. !! 
katırına binmiş zengin ve sakallı b!r 
l\lagribi gelir. Gandurah adını verdik. 
Jeri üç etekli ve kolsuz beyaz mtnr;
sinin üstüne siyah abasını giymiştir 
Altındaki eğer üstü gümüş knkma'ı 
kırmızı lrndifedendir. Gür scsiyh
"Balek !,, yani' Varda!,. diye bağırc'ı. 
ğı zaman sokağın her iki yanında'<i 
dilenciler büzüHip davarlara y~ pışır. 

lar: böylece, katırın nallan altınr:a 

ezilmt-ksizin zengine yol \'ermeğe ça . 
haJarlar. 
BiR SU TULUMU VE BlR KALPAl~ 

Bir zil tatlı tatlı çalar. Dik yoku; 
tan yukarıya doğra palaspareJer için 
de bir adam koşar bir kolunun altınd& 
suda boğularak şişmiş bir köpek le~. 
ne benziyen kıllı bir şey taşır. Bu, iis-

İstanbul asliye 3 üncü hukuk mahke
mesinden: 

Cemile vekili avukat Celal Ensarioğlu 
tarafından İstanbul kültür direktörlüğü 
istatistik §efi ve Be§ikta§ Valide çe§mc
si Spor caddesi 102 numarada mukim 
Sıtkı aleyhine 936/ 1301 numara ile açt· 
lan boşanma davasında: MUddeaaleyhin 
ikamctgfilımın mcçhuliyeti hasebile veri· 
len karar dairesinde bir ay müddetle ila· 
nen tebligat icra ettirilerek müddetin 
hitamında müracaatta bulunmamıg ol· 
duğundan davetiyenin dahi ilanen tebli· 
gine karar verilmiş ve tahkikat dahi 17· 
11-936 tarihine müsadif Salı günü saat 
10 da talik edilmiş olduğundan müddea
aleyhin yevmi mezkurda mahkemeye gel 
mediği veya bir vekil göndermediği su
rette hakkında gıyap karan ittihaz olu-, 
nacağı tebligat makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

Fllmlnl bunun için SAKA~VA (Eski Elhan'I. 
sineması birkaç gün daha Y ALNil OLARAK tutmağa karar verııı1 , 

Geç kalıp bu eğlenceler, kahkahalar filmini glSremlyenler bir~' 
günden istifade ediniz. BfitUn kederlerinizi unutur ve neşe 

içinde evlennfze dönet1'1nlz. 

Programa ilaveten: Renk:JI canlı resimler ve )·eni Paramount dil 
havadıaleri... Bu film içln talebelere 25 kur1'1 

BARRY BAUR'un 
DANlELLE DARRlEUX ve JEAN PlERRE AUl\ION'f 

lle beraber temsil etikleri 

HAS B LBA 
emsalsiz filminin gördüğü muvaffakıyet üzerine 

Birkaç gün daha göst:rmeğe karar ,·ermiştir. 
Oilı:i~"1iiiii1 Geç katanların istifadeye koşmaları. Tel: 42851 

r p şinde 
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bö &~ın.. değil mi birader beni{ 
..Y~.e ustum başım liyme Jiyme. baı;;ım 
:0zunı sarılı görünce .. Şaş .. Şaş.. Sen 
e Şaş, ben de şaşayım. 

d 
Ne oldu biliyor musun? Köylüler. 

en b' . k ır temız dayak yedim .• Ama hak. 
ıındır, hakkımızdı:r.. Diyeceğim bir 
~Y Yok .. Bilakis .. Az bile attılar. G.?. 
~ele~ yeriydi .• 

Y·· .: tnı yapım? Hnşa •. Şüphelenme! 
s U~ume Öyle göz kırpıp bakma .• Kim. 
enın karısına, kızma kısrag· ına iPcı. 

l:tıed· ' •v 
ıc 1111•• Para da çalmadım.. DokuL 
d:Y~e.n koğ~Jacak derecede doğru}'u 
s so~ıcmedım. Cahil bir hocayla hah 
d~ ttıtuşarak ben ineğin yazısını yaz~ 
t rn, 0 resmini yaptı da 'Hangisi doğ. 
u?,, div .. k'" ı·· .. h k d "" ·oy uyu a ·em seçdik san· 
ın~1 • nafile, o da değil .. 
B~l.amnzsrn, uğraşma .. 

d" •lıyorsun ki. birader, bundan ü~ 
~~! ay evvel, i izlikt-en lstanhul so .. 
g ~rında sürünüyordum. lmantm 
,;;:

1Yordu. Nihayet bana rehberPk 
"~;·Sarıca köyde muallim olmama 
da Yle oldun .. Allah razı olsun .. Bun. 
ke 11 on beş gün evYeline kadar mü. 
~ rnrneıen yaşadım. Ders okuttum 

u;a _nıukabil nafakamı temin ettim . 
~· alft. gUıel .. 

Gunun b' · d · · ald ırın e, senden bır mektup 
tı ıın l>iyorsun ki: Bizim hoca K&
bı~' tariht tetklkatta bulunmak üzere 

; .oralara gelecekmiş .. 
~11. 

1
·•hen insanın köylük yerde canı 

" 1 ıyo §ehirı· r, Çene çalacak, oyalanacak bir 
biJd· 1 arar. Ben de bu ziyareti nimet 
"ar ırn. Üstelik senin de mektubun 
tan;r Hem bu hoca Kazımı ötedenberi 
Ülinı '7· ı.şitirim: Gayet kıymetli bir 
tin b~ ş dıyerckten .. Eh, "Onun gibile. 
l'ıtıda ~a ~?nderilmeleri köylü nam. 
~flrırned~ 1t1hanmı artbrır !,, diye de dU 

ım a ~ı 
~] e• .. 
.. ş adını d~ftdim p~gandaya: 

dır.~ Çok okumuş bir üstadımız val'. 
la~a gelecek. Şanına lfıyik bir karş:. 

.ı\~a bulunalım!,, diye .... 
sarın,'' demez olsaymışım, demez ol. 

() 
§ırn .. 
ca~ 

o l!!tbe gını Yiktr Hüsmen dayının da 
l'ad,· ı>lc Yedik dayağı, bu hallere uğ. 

.c ... 
& Canım .. h 
~hı gfbl ' şup elenme.. Senin bildf· 
~ <>cak :}ıkmalardan değil .. Ka. 

den; AkIT Propaganda serviıin-

1 - Tük ~ r evlatlarının işsiz kal-
liA:a~~r arzu eden KURUN ve 
lthnı . gazetelerimiz iş anyan 

esız .., bik . 
llıeccan e eslenn il~nlanru 

l§S· en kabul eder. 
tif ad ız kalmamak için bundan irr 

e Cdiniz. 
2_~ 

lta'ia.8 e:nur,katip,muhasip, artiat 

(

. lılı: 'ie' :dacı B§çı, hizmetçi, evlit
dıkJar er nevi işçi anyanlar ara-
b ını y 
Ulabiırn orulmadan, üzülmeden 

li~~ ek için KURUN ve HA
' ilanıa ... gazetelerinin ucuz, küçük 

·•lldan . . 
ıstıfade etmelidirler. 

a_A 
ıııa.... . Partıman t 1 h 
\r ... ,, ırat d" ' ev, o e' a-
. ' Batzrıak ~kkS.n, mağaza almak 
'lletin1• ' kıralamak istiyenler bu 
b· ga 
l(ı.r §ekild Yet kolay ve en ucuz 
_l1~tıN e temin ctmi§ olmak için 

~ın Ucuz -~~ HABER gazeteleri· 
ilqe etllıe;·~lar sUtunundan isti-

4 1 ırler. 

lllob·- Otornobiı 
ılya , araba '>iyano 

ne"· • tad · • • 
•~ ı C\r Cıt., Yo, gramofon ve her 
...,.tllı ,_ '41.ı ası v . 
l{tJ a"' arzu c ıaıre almak ve 
, .. ~lJN edenler HABER ve 
lltu11 gazete} · 

lilldan . erı ucuz iHl.nlar 
. :aoıu ıstifadc etmelidirler. 
•çin n bu 
llıı lllUraca arzularınızın temini 
ttı \1 "-l<:ll' at edecek mahal ynl-

r, fııt Prop lttl' anbuı A aganda servisi-
!411•11ııhıı,_:_~rdu 'l' nkara caddesi VA

"'lllllllllllrllııı11' clefon: 24370 
ıuuıınıı"llılııııllffMl~ııı ııruıııınııııı.. 

rı, kız, kısrak işidir sanma.. Başka 
tiirlü mesele bu .. Görülmemiş işler. 
den •. 

Uzatmıyalım ağabey .. Kizım hoc:ı· 
yı bir karşılayış karşıladık ki, davul 
dümbelek eksik .. Ta şoseden istikbal 
ettik. Pınar başına buyurttuk .. Kuzu 
kestik, ayran ezdik .. Hemen o gün ta)! 

ocaklarını dolaştı, bir ~yler aradı .. 
Köylüler: 
- Hazine varmış •• diye dedikodu. 

ya başladılar. O topraklarda bir şey
ler knnştmrken .. 

Ve fiskos konuştular: Erte.cıi gün 
nerelerde ne yapar~a. onlar da arkası 
tiıra göz kulak olacaklar. Ta ki, eğer 
bir şey çıkarırsa. ortaklaşa, kırrşsın. 
lar ..• 

O gece. gene ba7.Jamaç hulnmaç. 
yattık .. Kazım hocaya, Hüsmen ağa 

nın en süslü ocakh odasını ayırdılar. 

Biz de, oğullariyle beraber, öteki oda
da kö,e minderlerin üstüne sıralandık 
bir güzel. 

Gece uyuyorum.. • 
KuJağıma bir sürü sesler çalınır: 

Tırrr, mıkır, tıkır .. 
A1lah AJlah .. Merakla başımı kal. 

dırdım. 

Meğerliğime, llÜ!men atanın ço. 
cukları da uyumazlar, dinlerlermiş .• 

- Ne o? Fare mi? - diye sordum. 
Alay ettiJer: 
- Fare ama •. lki ayaklılardan ga. 

Jiba ... 
Merakımızı yenemedik; danan. 

dık •. Onlar önde, ben arkada, tıkırtı 
pıtırtrnın geldiği tarafa doğru gittik. 

Olur şey değil.. Sesler Kazım ho. 
canın odasından geliyor .. 

Hüsmen'in büyük oğlu Hü~eyin, ka 
pının budak deliğinden i~eri baktt: 
sonra bize dönüp: 

- Ulan be .• Büyücü bu be .. Ocağı 
kazıyor .. 

Ben: 
- Olmasa gerek .. Öyle şeyler yap 4 

maz! • dedim. 
Hasan da gözünü uydurdu: 
- Öyleyse, hazineyi bizim evde a. 

rıyor .. lşte bakın .. 
Ben de dikiz geçtim .• Sahiden de, 

Kazım hoca, ocağın bir taşını kazıyıp 
duruyor Delirdi mi böyJe gece yarı
sı? .. Yoksa sahiden de hazine peşinde 
mi? 

Köyliller gibi, benim de zihnimi bir 
acabadır kurcalamağa başladı. 

Derken kavilleştik oğlanlarla: 
- Bekliyelim: Hazine çıkıncıya 

kadar duralım. Altınlar görünür gö. 
rünme.z, derhal kapıy:ı omuzlar, P&l' 

isteriz. 
Ha kurcalar, ha kurcalar .. Bir ta-.. 

raftan da nunl mrnl mırıldanıyor •. 
Sözleri kulafrmıza kadar ge1mesL1 

mi? Ne diyor, biliyor musunuz? .. 

•- Hazine?.. Hazine!.. • diyor _ 
Bunu bu zamana kadar burada hangi 
avanak bırakmış.,, 

Eh, artık tereddüde de mahal kal· 
madı .. Gö:derimiıde hmı, altın pınltı. 
sının zuhurunu bekliyoruz .• 

Birdenbire: 

Gürrr ... 

Toı., duman, tepeden aşağı doğru 
bir tazyik, diri diri mezara gömüldük. 
Işte bu hale geldim, ağabe.r.. Kafa 
göz gitti.. Belki de büsbütün gebe. 
rirdim ama, taliim varmış, atlattım .. 
Nüfusça da zayiat olmadı çok şükür, 
fakat, Hüsmen ağanın evi gitti .. Yerle 
bir oldu .• Hepimiz altında kaldık .. 

F.-kat, ankazın altından kurtanl
mamı.ı:la dayağı yiyip köyden dışarı 

edilmemiz bir oldu. 
Y:ılvardım, yakardım: 

- Bu herifi ba§ımıza sen getirdin! 
dediler, dinlemediler. 

Ha .. Hazineyi mi 11oruyonıun? .. O. 
nu ~ok aradılar, bulamadıl81' .. Meğer, 
bizim Hora KiiZTmın hazine dedi~ şey 
ocağın taşları arasında gördüğü na 
kışlı bir mermermiş. Kimbilir hangi 
devrin va rfigarı.A m:ı kih'lüler hunu an 
l:tr mı? EY yıkılınca bizi d<'hlediler 
işte ... 
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334 sene evvel bugün 

Dev Süleyman icat ettiği 
bombalarla düşmanı şaşırttı 

ve kaçırdı 
Seksen yaşında Kadı Habil Efendi askeri 
önünde koşuyordu. ilk düşmanı öldürünce 

Osmanlı ordusu ile Macar ordus!J 
karşı karşıya gelmi~lerdi. 

Peşte muhasara edilmişti. Fakn: 
orduda müthiş bir kıtlık başgcister

mişti. Beylerbeyi Ali pa§oll ile kadı 
Habil efendi, sadmizama Belgradn 
gitmesini rica ederek ;kna ettiler. 

Ordudaki paşalar, günlerdenberi 
gizliden gizliye bir şeyler yapıyorlar. 
dı. Yalnız yapılan işlerden kimseni:ı 

haberi yoktu. Gizli konuşmalar, te. 
Hişh hareketler, ve bütlin bunlarla be. 

"Dev Süleyman paşa, ihdas ett 
varol kumbaralarını düşman üzeri 
yurnrlayıp içlerine ''ardıkta içinde 
lan timur parçaları nice bin düşm 
kırdı.,, 

Bugünkü bombanın ilk icadı ol 
bu usul, düşmanı şaşırtmış, periş 
bir hale getirmişti. 

Birkaç gün sonra Arşidük l'tiaty 
muha~aradnn yazgeçerck muharebe 
bırakıp kaçtı. 

raber güler yüzler, neşeli yüzler as. ---------------' 
kere esrarengiz görünüyordu. 

Harbin en tehlikeli bir anında 

pa~'l1ar arada bir ortaya çıkıyor, ef. 
rada: 

- Çok yakında kurtulacağız. Dü~ 
man mahvolacak •. diyorlardr. 

Büyük muvaffakıyetler görmüş ol. 
duk1arı için cesaretleri daima me\•cıı. 
olan yeniçeriler bu sözlerden bir ŞCJ 
anlamıyorlardı. Daha birkaç gün ön. 
ce paşalar birihirlerine girmişlerdi. 

Düşman toplarının sesi bo~luğu 
inletirken Ali paşa Hasan paşaya: 

- Sultanım, bu gece benim casu. 
sum geldi. E.cıkiden adamımdır. itimat 
edilir. Düşman seksen binden ziyade. 
dir. Kırk topları vardır. Muratlar! 
Budin'i muhasaradır. Eğer hilafı çı. 

karsa beni öldürün. 
Demiş. fakat gene sözünü dinlete. 

mcmiştf. 

Şimdi ordunun en tehlikeli anında 
sadrıazam a)Tılmış, fakat geride ka. 
lan paşalar, beklenmiyen bir cesaret 
gösteriyorlardı. Bunun sebebini kim. 
se anhyamıyordu. 

1602 yılı beş ikinci teşrin günü, 334 
sene evvel bugün, gene askerin bir şey 
den haberi olmadığı bir anda Mehmet 
paşa: 

- Bir huruç hareketi yapacağız .. 
Emrini verdi. 

J<~mir, emirdi. Uyutacaktı. 
H&rcket hazrrhğr bitmişti. Sekse'? 

yaşında bulunan kadı Habil efendi, 
askerin en önüne geçti l'e şöyle bağır. 

dı: 

- Beni takip edecl'ksinh:. llk kar. 
~ımr7..'l çıkacak düşmanı kendi eIJerim 
le ölrüreceğim. 

Dev Süleyman paşa diye anılan 
paşa da ortaya çıkarak şunları söyJr. 
di: 

- En yiğit, en cesur kim ise b:ı. 
na gel in ... 

Eline siH'ıh almış ht>rkes, ce.ı;urdu. 

J\imse kendini ce aretsiz gö termek 
istemezdi. Binlerce ses gürledi: 

- Hepimiz C<'suruz .. Bu nnı:;ıl söz. 
Dev Sil1eyman, gaf yaptığım an. 

Jamı~tr: 

- Ben tecrübe İcin ı:;ö"ledim .. de<li. 
Sonra da hücuma hazırlanmış olan. 
Jardan ıatetta 11 in hir kaçını yanına 
ca~ırdı. Büyük cadmnrn içine götür
dü. Ve onlnra her tarnrıarr kapal; 
bUyiik frc;ıtar Yereli. Ne yapacaklnr•nı 
farU f>Hikt<'n fo:l\nra çadırdan çıktıJar 

Habil efendi: 
- AJlah Allah .. 

ni"·e hıtykırdı ve ileri atıldr. 
Hi;,. .. ., role c;icf ~('tll ''l' l;ı.,ı·k11nd·ı 

Seksenlik ihtiyar vnadini yerine getir. 
.. '" · '" 'r""lnc;f•;;.t cliic;mam {'tleri İ}t> 
öldürdü. Bunu r.öreııler v1ldırım sü · 
afi il<' ileri atıldılar. l"tc hu anda 
fıir hf'lrl"""'İ''"" hir har?ic;e \'lıku hul
du. Dev Riiievmanrn adamları. fr~·
larr diicmıınrn ordn.!-luna fırlıtttılnp 

Bombalarla doln olan b11 ~lefler yen. 
yeni mir itattr. Her fıçı biiyük bir g\i· 
rültü ile pat1ıyor ve heı;;ap~•7. pa_rçaln. 
TR nnılarak ı>trııfı kesin hkivordu. 
Naima bu hadiseyi şöyle anlatıyor: 

IH1 <0> o n v lYI ~ lYI n en 
Ç9]ltlı~eD yoDdozo 

ihlasta 
~ 

Greta Garbe>ya uzun zaman direktör
lilk yapmış olan Rııbcn Mamuliyan 
adlı Ermeni sanatkarını herkes tanır. 
Meğerse o da Estetik duygulan. ku.ır
vctli, giizellileten anlar bir :sanatkar-
mış. Geçen hafta A'V1'Upaya gitmek 
iizere llolivuttan Nevyorka uçarken 
bindiği tayyarenin Albuk"'l'ck şehrinde 

mecburi bir iniş yapması neticesinde 
§iddetli bir soğuk algınlığı ile hasta
lanan tıe şimdi Nevyorkta hastanede 

yatan Mis Gcrtmt Mihael':in ziyare
tine ilk ko§an M amulyan olmU§tur:. 
Radyo neşriyatını dinlcrlwn Mihaelin 
başına gc'Umlcri i.Jitince hemen bir 
tayyare kiralıyarak 'Ncvyorka. hare
ket ctnıi*tir. 
Ilolitntd yıldızlarının en güzellerinden 
biri olan Mis Mihaeli sevip sevmedi
ğini soran gazetecilere ManıuUyan ne 
G'l.ıct, ne da hayır dcmi.,tir. 

Kabatasta 

kirahk apartı-
man daireleri 
Kabataşta SetUstlindc Çürüksulu 

Mahmut paşa apartımanmda denize na
zır, tramvaya yakın biri beş oda bir a.a
lon mutpak, banyo, diğeri altı oda blr 
salon mutpak, banyo ve her ikisinde de 
havagazi, elektrik tesisatı ve su mevcut 
iki daire ehven fiyatla kiralıktır, 



- 5 !kincite~ - 1938 
========::-===:::=~=== 

Ucuzluk Kadınların askerliği 
(Baş taralı 1 ıncidcJ ni kabiliyetlerini ne kadar arttırabi. 

lemiştim. O zaman, profesör Mazhar lir ki? 

( Baştaralı 1 incide) 
maddelerinin son seneler. fiyat seviye. 

Irak hadiseleri 
Ingiliz parlamento 

sonda gijrüşüldii 
Osman ,.e operatör Eminin fikirleri

me şiddetle itiraz ve beni genç kızla. 
rın maneviyatını bozmakla itham et. 

Geri hizmetlere gelince, ilk iş ola
r•ık hastahanelerdeki bütün hasta ha. 
kıcıların kadınlara devredilmesi tar..ıf 

leri üzerinde geniş ve süratli bir tet. 
kik yapmaktadır. 

melcrinc rağmen düşüncemi muhafa
za ediyorum. Delil mi istiyorsunuz7 

Jşte ispanya! J\'.adınlar orada erkel<. 
lerlc ayni safta çarpışıyor ve bunda 
muvaffak oluyorlar. Ve bu vakalaı· 

kadınlann nsker olab!Jeceklerine kıi. 
fi bir delil teşkil etmez mi? 

tarıyım. Diğer hafif hizmetlere d~. 
mesela hesap, telefon ve telgrafçılık 

Yiyecek ve içecek maddeleri 
Memleketin her türlü havaici za-

Dostumuz Sovyetlcrdeki kadın bö
liikleri fena mı netice vermektedia·? 

Almanyarfa te kil edilen yardımcı ka. 
dm taburları beğenilmiyor mu 

Bütün bu misaller, zannedersem, 
bu fikrin bizde de tatbik edilmesind•· 
bir mahzur olmadığım 
kafidir . ., 

Bir muhalif 

göstermeğe 

Ayni rr ... ele haklonda ne düşün. 
düğünü sorduğumuz gene kadın has
talıkları mütehassısı Rıza Unver de 
hiç düşünmeden: 

- Neden olmasınlar? dedi. l\la. 
dcmki h<' r sahada beraberlik iddiasın 
dadırlar .... 

- Bunun tıbbi mahzurları yok mu. 
dur? 

- Ha! .. Mesele oraya gelince baş
kalR.;.~r. 

-Ne gibi? 

- Tıp ilmine göre kadınlar erkek 
lere nazaran yaradılış itibariyle gerek 
bedenen, gerek dımnğen ve gerekse 

ruhan daha geridirler! Ağır işlere 
mütehammil değildirler ve tabiatin 

l"ndilcrine verdiği bazı hallerden dt> . 
layı sık sık istirahat etmek ihtiyacın. 

da d r r la r. Mesela kadınlar katiyen 

süvarilik yapmamalıdırlar. Sonra bir 
kadın hiç bir ?.aman erkekler gibi et

rafına hakim bir idareci olamaz. 
Ben şahsım itibariyle kadınlarırı . 

cephede çahşmaJanna muarızım. Hem 

sulh, iyilik ve şefkat timsali olan ka. 
dınların harbe iştirak etmeleri kadıu 

gayri tabr ne olabilir? Esasen böyle 
bir Mrelcete girişebiJmek için kadınla 

rımız haz1r1nnmış da değillerdir. Mck 
teplerde gösterilmekte olan haftad.ı 
1 'ı •• i mnas tik dersi, onların bede. 

l~aiya ve Alman
yanın nümayişi 

( llaş tarafı 1 incide) 
ınarşist - köylü), Santander hükumeti 
(anarşist - marksist), Valansiya hü. 

kOmeti (anarşist - marksist), Bilbao 

hükfuııeti (marksist separatist), Mala 
ga hükOmeti ((komünist). 

Sekiz bin ton bomba 
Bayandan verilen bir habere gön• 

hükUmet taraftarları için son günler. 

de 8 hin ton bomba karaya çıkarıl 
mıştır. 

Berlinde bir hAdise 
ispanya hükumetinin Berlin mas1:ı 

hatgüzarı iki İspanyol muhacirinır, 
taarruzuna uğramış ve mütearrızlar 

maslnhatgann evrak çantasını alarak 
kaçmışlardır. Maslahatgüzar yaralan 
mıştır. 

Sovyet Rusyaya giden heyet 

işlerine de kadınlar getirilebilir.,. 

Mahzur yoktur 
Bu hususta hem mütekait bir asker 

hem de kadın hastalıkları mütehassısı 

olan doktor Nuri Suar da diyor ki: 

"- Kadınlardan erkeklerle aynı şart
lar içinde askerlikte istifade edilemez. 

Fakat cepheler gerisinde mükemmelen 

çalışabilirler ve erkeklerden hiç de geri 

kalmazlar. Yani kadının askerliği husu
si şartlar içinde ve muayyen hafif işler 

ruriye maddeleriyle diğer eşya sat•ş. 

Jarrnın nazımı olan Istanbul piyasasın 

da 93:> senesi sonunda yiyecek ve içe. 

cek eşya fiyatları düşük iken bu sent

nin başındanberi fiyatlarda yükselme 

görülmüştür. Yükseliş bu seneni!'ll 
mayıs sonuna kadar devam etmiş, bu., 

dan sonra düşüş başlamıştır. Fakat 

yiyecek ve içecek eşyanın fiyatları g~. 
çen ~enekine nazaran yüksektir. 

Hariciye Nazırı Eden'in izaha 
İngiliz hariciye nazırı Eden lra11 

hadiseleri hakkında sorulan suale ('e

vaben askeri hükumet darbesi hakktn. 
da şu izahitı vermiştir: 

• - Ordu erkanının teşebbüsile I
rakta askeri bir darbei hükumet ya. 

pılmıştır. Jngiliz hükumeti, sam~r.-i 
bir lngiliz dostu ve kıymetli bir devl~t 
adamı olan Cafer EJiiskerinin katli:-ı. 
den çok müteessir olmuştur. 

kalliyetler hukukuna riayet edil 
hususunda yeni hükümetin nazar 
kntinı celbetmiştir. 

Ate.ığımz malümata göre, ek 
yetlerin hukukuna riayet ediJm 
dir ve asayiş temin edilmiştir. 

lngiJiz hükumeti Iraktaki ha 
leri yakından ve aJaka ile takip et 
tedir. İngiliz - Irak muahedesi a 
mı mucibince, Irak tamamiyle mü 
kil bir devlettir. 

Yakma ve aydınlanma 
maddeleri 

de pekala kahil olabilir. 

Kadının fizyolojik ve içtimai vazife· 
leri ise daimi askerliğe manidir. Beyin 

Yakma, aydınlatma ve temizleml' 

maddelerinde bu sene geçen seneyı~ 

Hağdattaki elçimiz bu gibi elim ha
disel~rin tekerrürüne meydan \'erilme 

mesini temin i~in Irak hükumeti nez.. 
dinde teşebbüslerde bulunmuş ve e-

Son had~elerde yabancı bir d 
tin parmağı olduğuna dair verilen 
herler hakkında hükumetimizin m 

teşekkülleri erkeklerden farklı olmakla nazaran ucuzluk vardır. Vakıa bu s~. 

beraber cephe gerisi hizmetlerine mü- nenin ilk ayında bu maddelerin fiyat· 
saittir. Fazla hassasiyetlerini vatani hiz- Jarında cüz'i bir tereffü olmuşsa da bu 

met duygusile kullanırlarsa edinecekleri devanı etmemiştir. Şimdi bilhassa 
meleke ve alışkınlık belki günün birinde mahrukat fiyatları geçen seneye na.. 
kadınlan göğüs göğüse harp etmek ka- zaran aşağıdır. 
biliyetine kadar ula~tırabilir. Bunda başlıca iki şey amil olmak 

Bunun çok faydalı bir neticesi de ola- tadır. Birisi hükumetin kümür fiyat
caktır: Genç kızlanmız ve kadınlar ta-

lim ve terbiye görecekleri için kadınla· 

rımız dolayısile bütün nesil gürbüzleşe· 
cek ve güzelleşecektir. 

Mltlngler hazırlamyor 
Kadınlann cephe gerisi hizmetlerde 

çalışmaları için hazırlanmakta olan ka· 
nun Kamutaya verildiği gün memleke· 

tin her tarafında mitingler yapılacaktır. 
Şehrimizde de kız orta mektep ve liseleri 
miting yapmağa hazırlanmaktadırlar. 

-----------------------------------------------
lstanbul 
bahkçıları 
Boykot mu 
yaptılar? 

Bu sabahki ak~ gazetelerinden 
biri, balıkçıların dUn sabahtan itiba-

ren fiatlar yükselinceye kadar balık 
tutmamaya karar vcrmi.'} ve bu kara-

rın derhal tatbikma geçmiş o!duğunu 
yazmaktadır. 

Karardan bütün balıkçıları haber
dar etmek için deniı.c motörler gönde
rildiği ve denize atılan ağların bo§ o
larak geri çekildiği de ilave edilmek
tedir. 

Bu sabah 48 saat süreceği yazılan 
bu boykot hakkında alakadarlardan 
tahkikat yaptık. Görüştüğümüz balık~ 

hane ve av vergileri müdürü dedi ki: 
"Böyle bir şeyden haberimiz yok. 
Balıkhaneye normal şekilde balık ge
liyor ve satılıyor.,, 

Balıkçılar cemiyetinden vaziyeti öğ
renmek istedik, şu malıimat verildi: 

"- Boykot şeklinde bir şey yoktur 
ve kanunen olamaz da ... Yalnız büyük 
toriklerin alıcısı olmadığından bun
lar tutulmuyor. Malt1m ya, ticaret bir 
arz ve talep meselesidir. Maamafih pi 
yasa ihtiyaçlarma göre bunlar da tu
tuluyor. Diğer balıkların tutuluşuna 
da devam ediliyor . ., 

Üniversitemizde 
sırpça kürsüleri 

Ankarada Yugoslav Başvekilile Başve
kilimiz arasında imza edilen son anlaş-

maya göre iki memleket arasında kültU
rel münasebetlerin daha sıkı olması ve 

]arını düşürmüş olması, diğeri de b:.ı 

sene kış mevsiminin ilk aylarının iyi 
havalar içinde geçmekte oluşudur. 

Giyecek ••Ya ve ev ••Y••ı 

1929 dan 1932 senesine kadar h!ç 
bir değişiklik göstermiyerek daima ay 

ni kalmış olan bu maddelerin fiyatla . 

rı ancak 9:l3 senesi başından itibare'l 

tedricen düşmeğe başlamıştır. Bu dü. 

şüş 1934 ve 193:>' senelerinde de dah& 

süratli olarak de\•am etmiştir. Bu se

ne başında da gerek giyecek eşya n 
gerek ev eşyası fiyatlannda küçük 

bir tenezzül daha olmuş ve hundan 
sonra fiyatlar ayni seviyeyi muhafaza 
etmiştir. 

Ev kiraları 
Ev kiralarının 929 senesinden 93:.l 

senesi sonuna kadar hep ayni fiyatı 
muhafaza ettikleri yapılan tetkikler. 

le anlaşılmıştır. Ev kiralarının suku. 
tuna başlangıç olarak 934 senesi ilk 
ayları görülüyor. 934 ve 93:> ~cnele-

rinde düşüklük gayet cüz'i olmuştur. 
Iluna mukabil bu sene yapılan anket
i ... C\ ' kirularınrn ayni seviyede kaldı. 
ğını ve daha fazla düşmediğini göster
miştir. 

Hayatın ucuzlıyabilmesinde tabi. 
atiyle ev kiralarının da büyük bir mev 
kii bulunmaktadır . 

Muhtelif ••Ya 

Cigara, tütün, nakil vasıtaları. 
doktor, ilaç, hamam, traş ve saire ~
bi bir insanın yapabileceği muhtelif 
masraflar 929 senesinden 933 senes! 

sonuna kadar hiç bir değişiklik olma
mıştır. Bundan sonr:ı muhtelif mas. 

raflar da 934, 935 senelerinde bir su. 
kut görülmiiştür. Bu sukutun başlıca 
sebepleri devletin nakil vasıtaları üc 

retleri, inhiı:;ar maddeleri fiyatlanndr. 
muhte:if n s ilelerlc yaptığı tenzihi! 

tır. 936 S<'nesinde bu mnsr:ıfların fi. 
yat seviyesi sabit kalmıştrr. 

Hayat ucuzlamaktadır 

Hayat pahalığı ~erçevcsini bu muh. 
telif unsurları böylece gözden geçir
dikten sonra hütiin ğurupların umumr 

yekun itibariyle 9.29 danberi muhtelif 

matr yoktur.,. 

Yugoslav başvekil 
Belgrada döndü 

Memleketimizden dönen Yugoslavl 
Başvekili Stoyadinoviç dün Belgrada 
vasıl olmuştur. Belgrat istasyonunda 
Başvekil parlak bir surette karşılanmış
tır. 

Samımı telgraflar 
Yugoslav Başvekili hududumuzdan 

çıkarken Başvekil İsmet İnönüne hita· 

ben gördüğü hüsnü kabulden dolayı fev
kaHide mütehassis olduğunu bildiren bir 

telgraf çekmiştir. Bu telgrafa Başveki
limiz de aynı samimiyetle cevap vermiş· 
tir. 

Dost memleket Başvekili Hariciye ve· 

kili Tevfik Rüştü Arasa da bir telgraf 
çekmiş ve Hariciye vekilimiz bir telgraf
la mukabelede bulunmuştur. 

Son ziyaretle.. hakkında 
tefsiri er 

ingliz kralı sekizinci Edvarddan son· 
ra Yug-0slav Başvekili Stoyadinoviçin 
Ankarayı ziyaıoeti Avr:upa matbuatında 

her gün yeni neşriyata vesile teşkil edi· 
yor. 

Bükreşte çıkan "Le Moment,, gazetesi 
Yugoslav Başvekilinin Ankarayı ziyare
tine tahsis ettiği bir baş makalede ez-
cümle diyor ki: • 

"- Sa Majeste sekizinci Edvardın 
Balkanlara yaptığı seyahatin siyasi iç 
yüzüne ve bunun beynelmilel manasına 
gelince, kralın ziyaretini müteakip Sflit 

şehri, Adriyatik denizinde bir İngiliz 
kalesi haline gelmiş ve burada nöbet 
bekliyen mükemmel Yugoslav ordusu, 

Vickers tarafından Yugoslavyada t 

edilen silah fabrikalarile takviye e 
miştir. Vickersin meclisi idaresi ba' 
Fransadaki İngiliz krtaatının eski e 
nı harbiye reisi bir general bulunma 
dır. 

Büyük Britanya hükümdarının 'f 
kiyeyi ziyaretine gelince, müşarünil 
hin orada, ufak mikyasta diplomatik 
şaheser yarattığı müttefikan söylenııı 
tedir. İslam aleminde bir yakınlık te 
için iktiza eden zemin de Montröde 
baretle hazırlanmıştı. 

Unutmayalım ki, kral Edvard, üç 
cü Boris ile de müzakere etmiştir ve 
hükümdar, Bulgaristanın Balkan ant 
tına girmesi ihtimalinden bahsetmitl 
di. 
Bazı kimselerin, ilk anda, hali hat 

daki yüksek ehemmiyetini kavraya 
dıkları bu müteaddit görüşmelerin rıe 
cesi bugün meydana ,.ktffiŞtır. 

tstan ul ve Ankara gazeteleri, B 
kan antantının himayesinde bulurıa 

garbte Yugoslavya, ve şarkta Türkİ1 
nin teşkil ettiği bu sulh çemberind 
bahsetmeğe başlamışlardır. 

Sulhun muayyen daire içinde kapa 
ması mümkün olmadığına göre, Balk• 
larda, bir müdafaa ve vahdet yap 
bir ı;ulh muhafızı olacak bir pa 
kasdedildiği meydandadır. 

Yugoslavyanrn enerjik Başvekili, 
kan Avrupasının yeni yapısını haınil 
döndüğü Ankara seyahatinin netice,;J 
şimdiden iftihar edebilir.,, 

Suriye vatani/eri 
Atatürkü tebrik ettiler 
Sancak Türklerinin protestosLI 

Milletler Cemiyetine verjldi . 
Antakyeden gelen habere göre, san

cağın tam muhtar idare istediklerini 
bildiren protesto telgraflarını Suriye 
fevkalade komiseri Kont Martcl Millet-
ler cemiyetine bildirmiştir. 

Vatanflerln telgrafı 

Cumhuriyet bayramı münasebetile 
Şamda Suriye Vatani fırkası reisi Fah
ri Elbarudi Reisicumhur Atatürke aşa
ğıdaki telgrafı göndermiştir: . 

"Samimi tcbrikinize teşekkür edeP 
Suriyeye karşı hissiyatımız halisane 
dostanedir. Suriye halkmrn mesot 
müreffeh olmasını dilerim.,, 

Trablusfamda örfi idare 
ô'" Trablus Şamdaki son hadisel~ 

sonra örfi idare ilan edilmiştir. Ar '( 

ler 12 yaralı ve 3 ölü ile neticeten"'' 
tir. 

Müslümanlar Lübnanla 
jJI 

suri1etl. 

:Madrit hükumeti, Sovyet ihtilalı. 
nın 19 uncu yıldönümünde büyük bi~ 
heyetle temsiline karar vermiş ve bu 
heyet dün limanımızdan geçmiştir. 22 
kişilik heyet limanımıza Dimitraf va· 
puriyle gelmiş Ye dün General Eyde 
manın hareket ettiği Yan Rustak va. 
purına aktarma edilmişlerdir. 

Japon yada 
Bir rezalet 

fikir birliği tesisi için iki memlekt üni- seneleri nazarı itibare alınırsa hayat 

versitelerinde mütekabilen karşı memle- standardının mütemadiyen ve müste. 
ket lisanını tedris eden kürsüler kuru. mirren gevşekliğe ve ucuzlamağa doğ 
Jacaktır. ru gittiği görülür. Ru ucuzlama harek~ 

"Arap §)eminin hassas damarı Suriye, 
büyük eserinizi tebrik ederken kendisi· 
ne karşı yüksek teveccühlerinizi diler.,, 

Reisicumhur Atatürk, kendisine aşa
ğıdaki cevabı vermiştir: 

1''' birleşmesi için nümayişler yapın• 
dırlar. ôP 

Berut • Şam treni çeteler tarafıJ1 
soyulmw~tur. _.-/ 

Memleketimizde biri üniversitete, di- ti 19:.J;i sonuna kadar de"am etmiş. 

Bir nazırın rüşvet 
aldığı tesbit edildi 

ğeri Ankara dil fakültesinde olmak üze- sonra hu sene başında mayıs sonunii 
re iki Sırpça kürsü kurulacak ve Bel- kadar hayatın bahalı lığa doğru gittiği 
grattan birer profesör gelince tedrisata görülmüştür. Fakat mayıstan sonra u 
başlanacaktır. mumi unsurlarda ucuzluk hareketi 

Japonyada mühim bir mali rezalet • ...... .-.-...•·····----··-.-··· .. _..._ .............. . meydana çıkmıştır. Bu işin tahkika. : 
tında eski demiryollar nazırı Uschi- H A B E R E 
danın inşaat şirketlerinden 300.000 ~ 
yen rü5vet alarak bu şirketlere mü. lstanbulun en çok satılan ha-~ 
nakasalarcla kazanmak hakkın.ı verd:.

1 
kiki akşam gazetesidir. Jl~nla -~ 

it te!blt edilmiştir. ~abık clemıryoll'l:- rmı HABER'c verenler kal' e -: 
n~zı~iy~e beraber altmış kişi te\'kif " j derler. ~ 
cl ı1mıştir. .. ....................................................... : 

tekrar de\'ama başlamıştır. 

Şu hareketlerin kendiliğinden olup 
bitivermiş şeyler olmaktan ziyade 

hükfımetin muhtelif şekillerle ala
geldil:ri tedbirlrrin de büyük tesiri hu_ 

lunmaktadır. Hükumetimizin bunda~ 
sonra alacağı tedbirlerin daha müe.s. 
sir olacağına ,.e tesirlerinin daha sür
atle görüleceğine şüphe yoktur. 

Mülkiyeliler gitti ~ 
Ankaraya nakledilen Mülkiye mekte-ı sonra muzıka İstiklal marşını ça ,ıf 

bi (siyasal bilgiler okulu) talebeleri Mülkiyeliler muzıka ile birlikte 1" 

de bugün Ankaraya gittiler. söylemişlerdir. ·de' 

Genç Mülkiyeliler bu sabah saat se- Mektep müdürü Mehmet Em~rı ~:ı ~ 
nin hatıra defterine ''Mülkiyclılerl ..,111· kiz buçukta Yıldızda bulunan mektepten 11~ 
derin saygıları., ibaresini yazmıf·. 0~ çıkarak otobüslere binmişler ve Taksime 

gelmişlerdir. 

MülkiyeJiler 

dan sonra Mülkiyeliler geldiklerı ·r''' 
büslere binerek Karaköye irırı'1 ..ajt 

Ayaspaşada otobu"'sler- · )et"' ı 
9,55 vapurile Haydarpaşa geçınıf t ı 

den inmişler ve örlerinde şehir bandosu Bütün talebeler ve idareciler ~~a rdi'' 
olduğu halde fıbideye gelmişlerdir. de kalkan trenle Ankaraya gitrrııŞ eeııil' 

Mülkiyenin rozeti şeklinde yaptlmış Müdür ve muallimlerde akşalXl tJ' 

olan büyük ~elenk abideye konduktan gideceklerdir. 



Türkiye başpehlivanll"ı kemeri 

Merasimle 
llüseyine verildi 

Tak•lm stadyomundakl mUaabakalar hakkında hakem· 
•arın aözı eri - Eski ve yeni pehlİvanlar ara•ında lark 
•a.. mıdır ı . MUllylmln dUnkU meydan okuma•ına 

l>lııı Ta~l~d.ağıı Hüseyin cevap vermiyor. 
~ Enıınonti Halkevinde., Taksim dan memnun kaldıklarmı bizmt. ve 
~h .. Yapılan Türkiye serbest ve birçok defalar ayağ~ kalkarak gocuk· 
~ ~ bB.§I>eblivanı Tekirdağlı lan alkışla teşci etmek auretlyle göe
'e başpehlivanlık kemeri ve bu terdiler. Gene biz ikimiz bu sene Hıd· 
il bir betle gazeteciler ile güreşçile- rellezde Kırkpınar panayırmda yapı • 

lı{ çay Verilmiştir. lan güreşleri idare ettik. Bu müsaba-
tllk erasiınde Halkevi başkam bir nu- kalar iki gQn sürdü. Yalnız kUçUk or
beı lôyleıniş, buna Tekirdağlı muka- tada (36) çift güreşti ve maçlar ga

e etın· Yine ış ve kemerle madalya Bilse- yet güzel nihayetlendi. Halbuki bize 
~eriltniştir. bu maçlan bir gUn evvel bildirdiler. 

erden bu tnerasimde bulunan hakem-1 İnşallah gelecek senelerde daha mun
''anı Suyolcu ve Gilmrükçü pehli- tazam ve daha güzel olacaktır. 
ttı:ıa konuştuk. Hakemler, bu gü- Hakemlerin tarafgirlik ettiği sual!-

ve 11lreşçiler hakkında bize: ne gelince: Böyle bir şeyin varit oıa.. 
- ın._ 

.. 
4 1ABeYin bunların en iyisidir. A- mıyacağına emin olabilirsiniz. Biz he-

men hemen memlekette yapılan bütün 
yağlı güreşleri idare ederiz. DUşma-
nmıız dahi olsa haklıya hakkım ver

mekte hi~ tereddUt göstermeyiz. Bi
zim namusummdan şüphe eden bizim 
hakkımu.da dava açabiHr. Şerif ile 
Vlhidin gilreşine gelince bu gUreş gös 
teriş mahiyetinde yapılmıştır. Esasen 
dünyanın hiçbir yerinde bir in.Ban 
böyle dört gUn üst Uste gUreşmez. Ço

cuklar ringde güreşirken biz oturdu
ğlonuz yerde muztarip oluyorduk. De
diler. 

Bundan sonra şampiyonu gördUk ve 
ll~ b kendisine guetemiz vasrtasiyle MUl!-

Clfkanı f(lfnptyonluk keme- yim pehlivanın ya:ptıllk dd?iden bah • 
""" takarken o· ~ settik. Tekirdağlı sualimiz.e: Cuma gU 
~ nü memleketi olan Tekirdağı\ıa gide-

~ 1ııı Caı~ 1: :.:~ :::.: ceğini ve ancak resmi güreş müsaba
' Pehlivanlar içinde en çok id • kaJan yapıldıkça !ırtanbula plecefl • 
~\re nefeslisidir. Kendisi serbest ni, Mülayime vereceği cevabı da kendi 
ıa-. b~ ~ bilir. Yarmıdiinya Süleyma- bileceğini söyledi. 

' ' idnıam yok ve vücudu bakım- • * • 
"- ~Çocuk kendine bakarsa en kı- Öğrendiğimize göre EminönU Hal-
~ lrezı da 120 - 130 kilo olur. Bun- kevi bqkanı Agih Sırrı Levend güreş 
~~ne bakarlar ve himaye gö çilerden bazılarma, mUdüril bulundu-

ll'oc.. "t Çok, iyi pehlivanlar olurlar. ~ Istiklil lisesinde ve başka yerler· 
~ USUflar, Kurtdereliler, Filiz de iş temin etmiıtir. Bu hayırlı ha.re
~ \Ye Balr pehlivanlarla bunlar ketin birçoklanmıza da bir misal teş
~etle Çok fark vardır. ÇUııld1 bu kil etmesini dileriz. 

' k. f~ ali.kadar olan yoktur. • 
~adar b~ hiç himaye gör- til 
~ · Itendı kendilerine orada 

:rılJıı .::::iYorlar. Hiç nizam ve di-
ltı ~ çaJIŞmıyorlardı. Halbuki 

'1er ur ı>ehlivanıanmızı himaye 
'tlıteıa.ı "8.rciı. llerbirisini o zamanın 
~la .. ı.. ' P&§ala.rı ve hatta zamanın 
~I biJ ' ~ l'~ e tutardı. Onun için onla-
~ Çalı işleri güreşmek ve daima 
r iee k. lrtıaktı. Şimdiki pehlivan
~ .. -- · endiJe..;-· 

lıı.. ~ı te . & ~uın ve çocuklarmm na 
;;.))rnllt nı nıın için çalışmak, başka iş 
tt.... b~ ~u~yetindedirler. Bunla -
d '"'~kte ,_ otede beride rençberlik 

ıı- "I\... •ç Çok b. 
ıı~ "'«>ltcfir . az ır ~ almakta-
' ~llıd kı bu halde eskiler ile ye 
' \iar da : fa_rk olacaktır. Eğer bu 
~ ~e levc skı pehlivanlar gibi hi
~ lf da bt 1 görürlerse emin olun 
btt ll'ıııı ~ rer Koca Yusuf, Kurtde-

Jet:111etten Urullah olurlar. Onlar da 
faı-1t ~lttarı.~etiştf. Bunlar da o mil
letf )otr. ,;ı:_ _Arada başka hiçbir 

T.K.D. 

btı . Ylllldı g~rij '1 ıee el k 0 Yorsunuz, Halkev Tekirdağlı Hüseyin kazandığı 
~llJt~i gö ~~u. inşallah bunun §ampiyoflluk kemeri~ 
ttlf!t' otururuz. Güreşlerin daha-------------
,~: Su tşp 0hnarnası meseıesinr F r a n sad a bulunan 
~ ' olu~ daha güzel ve daha 8 k • • tltlı~herı bu i du. Bilirsiniz ki, biz ö- O sor 
ll~ ırıcıa~u •lerıe uğraşmz. Reisi- Teodoresku 
llh.. daha saylavı Şevket Ödüldür. 
"" rıı~ e~eı h 

t'l ı..,_~rtına aber verilseydi bu-
"lllld ltıesini ' 
~ llJ1 ~Ok Yapar \•e güreşle-

ilk maçını kazandı 
Şimdi Pariste bulunan ve iki ay ka

dar evvel §ehrimizde müsabakalar '-baıt 'ene Atı:aha iyi bitirirdik. Biz 
~atar Çok ~!'ada yaptık. Bu mü-
l~u ettı. GUrgU7.el ve muntazam ce-ı yapmış olan Romanyalı boksör Teo-

. l'e lnUa eşlerde Atatürk de bu- doresku Fransadaki son maçında ra -
abakaıarın intizamın - kibi Revaud'yu mağlftp etmiştir. 

1936 s e nesi 
zarfında 

Yirmi iki 
Dünya rekoru 

kırıldı 
Atletizm mevaimi bitmit olduğu i

çin 1936 ııenesinde kırılmış olan yeni 
dünya rekorlarmm bir listesini vere
biliriz. 

y eM 7'8kıorlm-: 

.JOO metro: 46 saniye 1/10, Willi
ams (Amerikalı). 

1500 metro: 3 dakika, 47 saniye, 
8/10, J. Lovelock (Yeni Zelandalı). 

~Mil: 8 dakika 58 saniye 4/10, D. R. 
Lash (Amerikalı). 

!0.000 metro: 1 saat, 4 dakika O sa
nJye, 2/10, J. C. Zabala (Arjantinli). 

110 metro manialı: 14 saniye, 1/10, 
Owns (Amerikalı). 

Yüksek atUıma: 2 metro 0,7 C. Yo
hnson ve Albritton (İkisi de Ameri
kalı). 

Vç adım atl.mna: 16 metre, Tajima. 
(Japon). 

.JX1fJO 1xıyrak ytın§ı: 39 saniye 
8/10 Amerika mflıt takımı (Owens, 

lııletealfe, Draper, Wykoff). 
Dekatlon: 1.900 puvan, G. Morris 

(Amerikalı). 

Yukarda zikredilen bUtUn rekorlar 
1 

tasdik edilmiş bulunuyor. Aşağıdaki-
ler de tasdik edilecektir: 

ıto tn.etro manialı: 13 saniye 7 /10 
Towns (Amerikalı). 

800 metro: 1 dakika 49 saniye 7 /10. 
Cunnlngham (Amerikalı) 

SOOO metro: 5 dakika 20 saniye 
4/10, Szabo (Macaristan). 

~000 metro: 8 dakika 14 saniye 
8/10 Hoeckert (Finlandiyalı). 

iki mU: 8 dakika 57 saniye 4f10, 
~t (l'JJtJiuac!lyah). 

Yedi mil: 34 dakika, 46 saniye 8/ 10, 
tso. Holo (Finlandiyalı). 

8 mil: 40 dakika 9 saniye 2/10. İso
Holo. (Finlandiyalı) 

9 mil: 45 dakika 13 saniye, tso -
Holo (Finlandiyalı). 

ıs kilometro: 45 dakika 15 saniye 
4/10, lso - Holo (Finlandiyalı). 

.JX.JOO boyrak: 13 dakika 10 sani
ye 6/10, İngiliz millt takımı (Roberts, 
Rampling, Fritz, Brown). 

.J X 880 bayrak: 7 dakika 35 sani
ye 1/10, Amerika millt takımı (Horn
bostel, Young, Villiamson, Wondruff) 

1 mil X .+ bayrak: 11 dakika, 17 sa
niye 2/10, Amerik~ millt takımı (He
rnbostel, Venzke, Romani, Cunming
ham). 

Bu rekorlara ciridi de ili.ve etmek 
li.zımdır: 77 metro 23, H. Zarvinen. 
Fakat bu rekor da bu senenin sonun
da tasdik edilecektir. 

T. S. K. 
Mlllt ktlme 
meselesini 

mOzakere ediyor 
Türk ıpor kurumu umumi merkezi bu 

gün Ankarada bir içtima akdedecektir. 
Bu toplantıda milli küme maçlarının 

ne suretle yapılacağı ve bu milaabakala

nn umum! hatları kararlaıtıralacaktır. 

Galatasaray 
klübü 

VDksek muraka be 
heyeti toplanıyor 
Galatasaray klübü yüksek murakabe 

heyeti; önümüzdeki cumartesi günü sa
at üçte klüp merkezinde toplanacaktır. 

Her altı ayda bir defa toplanması la
zım gelen yüksek murakabe heyetinin 
bu defaki içtimamda: Güpeş klübile bir
leşme müzakereleri, klüpten ayrılmış 

olan eski arkadaılarrn affı işi görüıülc
cektir. 

Galatasaray 
Beşiktaş maçında 
Galibiyet ibresi ne tarafta 

görünüyor 
liı.. pazar Şeref stadında senenin 

ilk ciadi maçını göreceğiz. Beşikta;: 

ve Galatasaray takımları arasında ce. 
reyan edecek olan bu mühim maç bu 
seneki Jile maçlarının tek devreli uluşu 
yüzünden büsbütün ehemmiyet kazan
maktadır. 

lki rakip takımın şampiyona üze. 
rinde!ti rolünü aşağı yukarı tayin ede
cek olan bu karşılaşmadan evel ne va. 
ziyett.: bulunduklarına şöyle bir göz. 
atıp galibiyet ibresinin hangi tarafta 
bulunduğu sualine cevap aramak her 
halde az enteresan olmasa gerektir. 

Uzun zamandanberi sıkı bir imti
han g~irmemiş olduklarından Gala. 
tasaray ve Beşiktaş oyuncularının ne 
vaziyette bulunduklarını katiyette 
kestirmek imkansızdır. Bununla bera
ber bu iki takımın kuvveti bizim için 
tamamen meçhul da sayılamaz. 

üç haftadanberi ciddi bir şekildi! 
çalışmakta olan Galatasaray takımı 

aşağı yukarı geçen seneki şeklini mu. 
hafaza ediyor. Takım oyunu oyna
mak itibariyle bilhassa Beykoza karşı 
çok muvaffak olan san kırmızılılar i ~i 
bir nefes kabiliyeti de göstermişler. 

dir. 
Avni - Lttfi, Reşat - dan mürek. 

kep geri müdafaa hattı hemen hem~n 
şehrimizin en sağlam bir hattını teş

kil ediyor. - Necdet, Eşf ek, Gündüz, 
Bülent, Danyal - gibi baştan bap 
genç ve seri e1emanların yer aldığı hJ. 
cum hattı ise geçen sene olduğu gilıi 
gene mükemmel surette randıman veı:-. . ......... 

Sar kırmızı takımın yegAne zayıf 

tarafı muavin hdtıdır. lki yan ha{
bek Suavi ile Salim yazifelerini mü. 
kemmel h<ı ~-ı rchkları halde orfada na. 
zım vazifesi görebilecek kuvvetli bir ?

leman mevcut olmadığından hücum 
· • i ' "geri miidafaamn irtibatı mii. 

kemmel bir surette tesis edilememek. 
tedir. 

Be~ikta~ karşı Galatasarayın b'J 

Kızken erkek 
Erkekken kız 
olan mafhur Çekoslovakyall 

Atlet 

mevkiae oynatacağı genç oyuncu Ha 
rullahın ne derece muvaffak olaca 
şüphelidir . 

Buna mukabil Nuri, Hakkı ve H 
nü gibi en kuvvetli elemanlannda 
mahrum bulunan Beşiktaş takımını e 
le alacak olursak bilhassa müdafaa • 
tibariyle siyah beyazlrlann rakipl 
rinden çok zayıf bulunduklarmı görii 
rüz. 

Küçük Nuri ile Faruktan t~l 
dilecek olan Jıeşikta.ş bek hat 
Galatasaraylılara gol fırsatı vena 
mesi ancak siyah beyaz muavinlerini 
fevkalade bir muvaffakıyet göeterm 
)eriyle kabildir. Halbuki bugiln ~I 
Beşiktaşın elinde belli başlı · bir t 
muavin vardır. Sol haf Feyzi •. Dit 
iki me,·kiin kimlerle dolduruıac:aııouı 
bilmiyoruz. 

Yalnız müdafaanın bu mübhem ..a• 
ziyetine mukabil Beşikta!}In her defan• 
sı yarabilecek kudrette bir hücum hat 
tı vardır. Beykozlu Rıdvanm iltiha .. 
kiyle (Eşref, Şeref, Nazım, Salht, Rrd. 
van) -::eklini alacak olan bu hattın de
şicilik kabiliyeti çok artmış oluyor. 

Kulaktan kulağa dolaşan bir pyL. 
aya inanmak icap ederse bir Bef1ktat 
taraftarının göze aldığı maddi feda.. 
kfırl1kla Ankarada bulunan Hakkı n 
Nuri \,le H!igüıı~ 4e J>u 
edeeelrhrfnf bbal etmet:'~Ja.m'!'IJl;ı:..ıllletHI • 

Bu üç mühim elemanın iştirakiyle 

Beşiktaş takımının çok değişeceği mu. 
hakkak olmakla beraber uzun bir müd 
dettenberi hiç bir ciddi müsabakaya 
girmemiş bulunan bu oyunculardan 
ne derece istifade edileeefi de aync:a 
münakaşaya değer bir meseledir. 

Hulasa, nefes ve beraberlik itiba~ 
le rakibine faik görünen Galatasara.. 
yın daha müsait vaziyette bulund..,. 
nu kabul ettiğimden galibiyet ibresini 
sarı kırmızı. tarafta hissediyorum. 
Filvaki unutmamalıyız ki top da yu
varlaktır. 

O. KaDrak 

Bir bisiklet 
mllkAfatı kazanıldı 
Danimarkalı Falk Hansen .. Pariı Jat

Geçen sene dünya matbuatını uzun Jık bi~ikJet pistinde büyük bir kalabalık 
uzun meşgul eden bir hadise olmuştu. huzurunda Henri Pelissier mükifatnu 

Müzik hol artisti 
oluyor 

Çekoslovakyanın meşhur kız atletle· kazanmıştır. 

rinden Zenako Koubkova, bir ameliyat Bu koşu bu mükafatın ikinci ıeriai ve 
neticesi erkek olmuştur. Efkan umumi- Amerikan tarzında olanı idi. Ve j!tiraJC 
yeyi epey meşgul eden bu hadise daha eden üç kiiş idi. 
unutulmadan yeni erkek bir ameliyat -liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıi
daha geçirdi ve bu sefer tekrar kız oldu. 

Bu netice ortalığı tekrar karıştırdı. 
Zenoko aynı zamanda bir amatör at

let olduğu için kadın olarak yaptığı re
korların tanıhp tanılmaması da Çekos· 
lovakya atletizm federasyonu için bir 
dert olmuştu. 

Son beş altı aydır artık bu hadise ve 
kahramanı unutulmuş oluyordu. Fakat 
dün gelen Fransız gazeteleri yine uzun 
uzun Çekoslovakyalı .kız - erkek) ten 
bahsetmiye başlamışlardır. Bu gazeteler 
diyorlar ki: 

Satılmayacak eşya, ki
ralanamıyacak ev, apar
tıinan yoktur! Ancak yo
lunu bilmeli : 

HABE R 
GAZETES i N i N 

KUÇUK JL A NL ARI 
Çabuk ve iyi satmak, 

kiralamak için en emin, 
en ucuz ve en kolay vas:
tadır. 

20 kelimeye kadar beş 
def asi 

100 
kuru etur 

Çekoslovakyanın eski kız atletizm 
şampiyonu ve geçen sene kızken erkek, 
erkekken kız olan meşhur matmazel 
Zendka Koubkovası meneceri ile beraber 
Parise gelmiştir. Bugünde bir kadından 
ziyade bir erkeğe benziyen bu genç kı
zın, pasaportuna bakmadan bir matma- 1----

11111
--- ------• 

zel olduğunu anlamak epey güçtür. H ABER G A ZETESI 
• Parise gelişi, bundan böyle müzik hol-1--ır---------.. -

lerde çahşmağa başlamak istemeıinde
dir. Bir müddet Pariste kaldıktan sonra, 
kendi hayatı hakkında bir film çevirmek 
üzere Holivuda gitmesi ihtimal dahilin
dedir. 

lstanbulda en çok satı
lan hakiki akşam gazete
sidir . 
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Hatıralarını anlatan: Alman korsan gemısi .. Denız kartalı" nın süvarisi 
l{ont reıUca /on IMlmer 
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iki e~kt sistem topumuzla mUhlmmatımız 
da şimdilik en dibe yerl~ştlrllmlştt 

BUtttn bu hazırlıklardan aonra yapa tekilde iatlf edebilecek yegine yük 
catumz bir it da.ha, gemimize bir ad buydu. Bu suretle geminin adamakıl
bulmaktı. ErkbıQ.arbiye bu noktad& lJ kontrol edilmeai imkinaız bir hale 
beni tamamiyle serbest bırakmıotı. geliyordu. 
Aklıma ilk evvela "Albatroe,, ismi Ufak çapta aillhlarmuz için di~-

plmişti. Albatroslar vaktıyJe ilk sef e· lerde ıizli yerler hazırlamı1, direkle
rimde ölümden kurtulmama veaile ol- rin bazı yerlerinı oyup Uzerlerini bi
mUf}ardı. Lakin bu isimde bir mayrı rer düğmeyle açılan g·zli kapaklarla 
gemiai olduğunu anlayınca vazgeçtim örterek içlerine tüf ek, tabanca ve el 
ve "Deniz ıteytanı,, iımini düşündüm bombası ile resmi elbiselerimizi yer -
ve nıhayet "Seeadler - Deniz kartalı'' lqtirmittik. Her eeyimiz yolunda idi. 
nda karar kıldım. İşler bu raddeye geld.kten sonra mU 

Kilrettebat mezuniyetlerinden geri rettebata roltımUzU ve vazif eleriai ha
çainldılar. Ne mükemmel mürette· ber verdim. Norveçli kılığıQı takına -
bat! Böyle arkadqlarla iki misli kuv- caklara rolleri ezberletildi. Sivil elbi 
wıtte cJUpanm hakkından gelebilir seleri dafrtıldL 
dik. Bllttln m11rettebat vatanları içi!: 
hayatJaı:Dlı 1eve seve feda edecek soy
dan kahramaıılardJ. 

"Deniz kartalı,. bir 10Dtqrin secesi 
Wflf!lel''den çıkıp Şimal denizine geçti. 
Bu esnada be.o de bütün mUrettebab 
VillheJmahafen Umanmm tenha bir 
noktumda toplıyarak elimdeki liste 
ile yoklama yapbm. Eksik yoktu. Bir 
stimbota binerek yola çıktık. 

Benden bqb kimse nereye gidild' -
jtni bilmiyordu. Hepsi merakta idi. 
Soniyorlardı: 

- Nereye gidlyorua? 
Cevap yok. 
Gözlerini dört açmıeJar, etrafı g~ 

ıaetliYQrlardı. Yelkenli bir gemiye ya 
n•phaea peırdılar. Kamaralarmı ge
zince hayretleri btıabiltihı arttı. Gemi
de konfor yerindeydi, hamak yerinE 
h~kl ve rahat yataklar mevcuttu. 

~ ... ....,.. &Jn '* lu
dW rı • ~ taJta • 
§zrnnlarm e1ı başında geliyordu. Ya
taklarmm ~bqmda Norveç mama
n.lan, Norveçli köylU lmlarmm re -
ilimleri uılı duruyordu. 

- ~ay canına!~ her eey Nor-
9'Gll Ja]ıu! 

- Sen N01WÇGe bilir mJeiıı? 
-Evet. Sen! 
-Ben de! 
- Ben de! 
- Ben de! 
Yerleri geminin diğer taraflarında 

..,._ diler arkail&§Jarını ziyarete git
t.Uer. Orada hiç de NorveÇ kokuau yok
ta. Gemtntn alt tarafmdakl bu kımm
lan. pgebilmelt için muhtelif ealon
hlİ'dakl bll,uk dolaplarm d~elerin
de mahreçler yapdmJttı. Gayet bQyUk 
olan bu dolapların içine icabmda bet 
altı adamm birden girmeei mtlmldln 
olabilecekti. 

:bd eaki aiatem t.opumuzla mühim
matnnız da limdllik en dibe yerlettı
rllmiltL 

Brteai gtln hareket ederek Amrun 
U'bımda bekledik ve bu sırada gemi
ye kereste yükledik. Kere.ate ytlkO bll
haaa MQllmfftl. Çllnkt1 havaleli oldu
lu lcln ambarların Ustünü kapatacak 

artık harekete huır1anmıe, mbait 
rlbgir' bekliyorduk. Yeni bir emir 
hareketlmizl tehire blzl mecb,ır etti: 

.. _ Doyçland tahtelbahirl dönilnee
ye kadar hareket etmeyiniz.., 

Ticaret tahtelbahlrimizin Amerika 
1eyahati dolayıaile İnglltzler abloka 
hatlarını mklaştırmıılardı. Bu aıra.dn 
bizim hatb yanp geçmenpz imklnsız
dı. Çaresiz bekledik. 

Bu beldeyle ,UUler, haftalar atlrdü . 
Benr.erimiz Maletta Kopenhagdan ha
reket etti. BUttln pllnlarmuz nya 
dil§mu,til. Yolda bizi çevirecek her 
hangi bir İngiliz harp gemisine M.alet
ta olduğumuzu söyllyemezdik. Söyle
sek teıetsle Kopenlıaga sorup vulyeti 
öğrenebilir, hiylemiz bu auretle der 
hal meydana çıkardJ. 

Bu YUlyette kendimize yeni bir ben
zer bulmak icap ediyordu. Loyd ligor
taaı rehberini açarak bqka bir isim 
bulduk: Karme.. Bütün evrakımm bu 
yeni lame göre dellttirc!ik. Geminin bu 

yeni imnlni tekneye yazdık. 1 
Fakat meaele böylece halledllmfl 

olmıyordu. Bu lamin hakiki eahfbl 

BIEMI 
Nakleden: 

ı-tısst Roman 
Hatıce Süreyya 
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Ne muammalı bir hali var .. Murad 
hlll beklıyor: Bu f acianm bir tlyaı.. 
ro sahneei ıtbi. romantik tekilde blt
me111Di umuyor. Ah. eğer cttmeaine 
mAııl olsa. •. Taptaze gülümseyifiyle ve 
arzu içindeki gözleriyle, (o eekl te -
belellmil ve nuarlarlyle): 
"- Murad, gitme kal .. Bu yaptıfmı 

mf bir tecrtıbeycU ! , dNe .• 
DelikaıılJ bunu. umuyor ve bekliyor. 
Fakat Umitleri bop, çıktı. 
Kadının gôJ'Jerınde hi~bir tlmeek 

çakmadı. Bakışlan cfddiyetinl muha
faza etti. Muradı alıkoymak Jçln tek 
bir harekette .)>ile bubmmadı. Yahu&, 

merdivenin basamaklarmı inerken: 
- "Ona., mektup yumakta devam 

edenin. delil mi? F.ğer dolltlulunuz 
inkıta& uğrana baıaa fena haılde kızar. 

Yalvanr sibi, delikanlıya baktı: 
- Ken.klaııma.. Vaziyette hiçbir 

deiiflldlk olmayacaktır. 
Diyen Murad, birdenbire: 
- Demek yalnıs ODU cflltllnllJOI"· 

IUD ? .. Yalnu ODU.. 

LWıı. kadm buna cevap vermeden 
yi1rUmefe_ bqladı. ı,te, bahçe kapı
emdan kllÇllk patikaya dofru "1ril· 
y0r. "Ona.. lidiyor .. Zira ••cmun,, ye
nıek vakti geldi. 

5 lldaclteerln -

Hatıralarına anlatan : EF.D•~ TALAT - 249 -

Ayrılık acısının, içkinin, genç 
müşterek buhranları içind 

saatlerce vuvarıandık, kal 
Matmazel T ... Hafifçe pencereyi vur

du. Biraz sonra genç bir kadın ıesi du
yulda. .ltrmenice ı 

- Kim o? diye sesleniyordu. Sevıi
lim kendilini tanıttı. Bunun üzerine de 
kapı açıldı. Elinde lamba tutan genç ve 
&iller yüzlü bir kı• bizi kartdadı. Mat
mazel T ... ile öpüttüler. Bir taraftan 
da yan gözle beni süzüyordu. Ben elim 
de paketlerle yağmur altında kapının 

dıtında aptal aptal duruyordum. 
Bizimki kıza sordu: 
- Annen yattı mı? 
- Şimdi yukarıya ~·ktı. Çabqk uyur. 

Belki de dalnuıtır bile ... 
Bu ct>vaptan hayli ferahladıfı anJaM· 

lan Matmazel T .. bana dündü, elimden 
tutarak içeri çekti ve : 

- En iyi arkadaıım matmasel H ... 
- Bu da ınalOm 1 
Diyerek bisi biribirimise takdim etti. 
Ev aahibeli olan Matmazel, ortt boy 

lu, kumral güzelce bir kızdı. Elini usat 
tı. Hürmetle 11ktmı. Fakat o zamanki 
toylucum herkesin nuan dikkatini 
ce16edecek halde idi. Ne bir kompliman 
ıösU aarfedebiliyor, ne de kapının eti· 
tinden kıpırduıabiliyordum. Bu halim 
a1'1ann da hotlarma ıidiyordu.- Niba -
yet matmazel T ... elimden çekerek beni 
kapmın biti§iibıdeki odaya soktu.Bu o 
da sade bir surette döfCIUDiıtt Fakat 
her ıey temizdi. 

tiri im elimdeki paketleri aldılar ve: 
-Siz biraz istirahat edtniz. Bu tim· 

di relirizl diyerek çıkıp gittiler. 
Bir kenara Wftlm ve calan bekleme-

j ıc idi l'E ih' ,." "l'i' pnıq • 
olan geminin nerede bulunduiunu bil
miyorduk. TeJmJe bir IU&l bi&i aeııe 
ele verebilirdi. 

Bir gün gueteleri okurken bu ,Up
hernlzin ne kadar yerinde oldufiınu 
anladık. Gazetelerde töyle bir havadis 
vardı: 

"Karme yelkenli8i bir ~ ta
rafından yolda çevrilmit, muayenesi 
için Kirkval limanma eevkedilmiftir.,, 

Ne talisizlik! Hesaplarmuz gene 
altilst olmuttu. Geminin ikinci lam.ini 
de kazıdık. 

Şimdi yeni bir hile aramak llzmı 
geliyordu. I>Qfflnmefe bqladık. Ant 
bir kararla hileyi ben buldum ve der
hal marangozu çafırdnn: 

- Baltam alarak gel ve ıurayı 
parçala.. 

Lumbuz parçalanme& tahta parça
larile UstUn körll tamir ettik. Bir fır
tına geçlrml§ .u.untı talnmna.k isti
yorduk. Bu takdirde kA#ıtlarmıızm 
mJanarak boaılmut olmuı mak\ıl gö
rilnebilecektl. Kamaraya kovalarla 
IU döktiik. EvrakımJZJ &Jl'lca ıslak 
bllvar ki.ğıtlan aramııda bir müddet 
bıraktık, mürekkepler iyice dağıldı. 

(Jl9uamı '"'") 

Arbk bqmı btle geriye çevirmiyor. 
OtomoblHııi harekete letirdftbıjn ve 
biran daha tereddüt ettifiniıı fulun
da ohm.yor. 
"- Enise veda için gideyim?,, diye 

biran dUşilnen Murad: 
"- Hayır!,, tararmı verdi. 
Ö)'leya: Gitmek, buradan UDkbLf

mak daha hayırlı .• Artık bu kadar da 
anla)'JlllZ detll ya: lfte, ı.... ondan 
adeta kaçarcasına, kurtulurcasına 
uzaklaştı. Onu 18teJDffor. Bu, besbelli 
bir gey.. Bir insana da bu kadar mu
sallat olunmaz ya.. 

Yoldan, evveli yavaş yavq llerle
mefe başladı. tstemiye latemiye, yo
kq qafı kayıyor.. Fakat, sonra, 
ma.ldneyl açtı motör, sevinçle homur
dandL Ufuklar, ldlçilk arabayı Bine
aine çekU .. 

Yatmur keeiflqti .. Geee butırdt. 
• • • 

lmet, yağmurun altında kopyor. 
w.Dnil. ve ellerini bnpnan l&ğnaia 
açıyor. Gökten dillen bu ralwnet, 

ğe baıladım. Dıtardaki gilrWtUlerinderı masel T ... ile yalnıs kal 
Ye ara ura kulağıma çal:nan konupna· tım ve buna imimam ed 
larından sofra haıırlasnakta olduklar beni bilabütUn becerikai 
anlaplıyordu. Nihayet yirmi dakika ınuttu. Adeta 1evcilimle 
10nra, ellerinde büyük bir tepai oldu· de bir odada ~ b 
ğu halde 5ıkıp ıeldiler. Ev uhibi olan sıkılıyordum. Hattı bir 
ku: Jüm: 

- Affedersiniz sizi yalnız bıraktık. - Git bak bakalım, a 
dıye özür diliyordu. sız olma11n dedim,. 

Benim ise, sofradaki mezelere ve kar Kis, blr teY aöylemed 
tınıdaki genç kızlara baktıkça ağzım dakika 10nra odaya dön 
sulanıyordu. Milthif bir surette acıkmıı - Çok yorıun oldu 
tnn. Onlar bakkaldan alınmıı olan me- NJUDJf. Senden cıyaben 
zelere evden de bir teler lltve etmifler· dedi. 
eti. içimden: Biz, rakı IOfruı bqm 

-. Şu teklif ve tekellüf kalksa da he- mııtık. Yanımda. hayli i 
men bir yemeğe otursak diye .CSyleni- kıllı sarhot olan kız, ilmi 
yordum. Bu da oldu. Sofra hazırlanır tin verdili çılcınhklar 
huıı:lanmaz, matmazel T... kollannı nanla artık ebediyyen 
bonuma dolayarak yanıma oturdu: o bu •Jnhlm acmm 

- Haydi bakalım, artık ylylp içelim, için aıkmm btldn ku 
Bu ıeee dBtUnmek yok. olmak istiyordu. Aynhk 

Ev aahibi olan matmazel de kafJ!IDI- nin, ıeaslllln mlllt4tre11 
sa geçmiı oturmuıtu. O da bu vaziyet içinde ... derce JUftf 
brpamda miltemadiyen gWUyor : Bir arahk aJlhr cibl oJ 

- Deli kız, deli kız 1 diye &aylenl - bir ayak Hal ıeUyordu. 

yordu. tJdyi ıeçiyordu. Kanam 
Matmazel H ... koca rakı tlıesinl eB- 1J bir rilya,_ clalmlt sfbi 

rilnce beni tiryakilerden aanmııtı. Şi - mnt bir halde snclllml 

IC1i matan.k: - Kalk. Yaldt çok ıes 
- Bunu açmak sofradaki erkeğe dö- Bu lll'&da koridordan 

wer. - Çocuklar: ben liıe 
- Bir trplfODunm var mı? den aymnuıum. affede 
--Aaa, JİICYİ sb tirpİfOllla mı açar- Ve arkadan kapı açıla 

amız. H.. içeri cirdi. Elindeki 
- Ya neyle açılır. dık. O, yulranda biraz 

eıat...W lu••ıMf ~tüaıu~~E~lf!_-~k~llH~~~v 
yorlar. Matmazel T ... §İfeyi elliııden kalmıt olduğunu söylüyo 
ll8pvak: luktan tib harap bir bald 

- Onun bu husustaki malQmatı kıt· bunu Deri stlrerek: 
tır. Ben babamdan öğrendiğim gibi aça- - Sisi ete çok rahatsız e 
ymı da siz de görünüz. edeneniz ben sldip bir a 

Ve &ıllndeki havluyu tltenin altına Sokap çıktım. Yatmu 
yerlqtirerek eliyle vurmafa baıladı. a~tı. Fakat ıyu pata 
Şfei bu hareketlerle kolayhlda açıldı. Bir araba bularak lk 
O bu muvaffaldyetinden müftehirane .,._ .. _. el H -•e-tmu ... ,. 
ıWüyor, ben de aptal aptal bakınıp du yola düzüdilk. Bir müdd 
ruyordum. Şife açıldıktan aonra da ilk sız &ittik. Kucaju ba 

kadehlerin ıulu mu, susuz mu içilmeli daymq, dalım yatıyordu 
milnakaplan batladı. Ekseriyetle suıuz onu aannıı olan elime 
içmeie karar verdik ve kadehleri diktik. döküldü. Baktım ığlıyord 
UsUnctl kadeblerdea IDllra mecliain ne- denberl sırf ellııdeJd mal 

illi bUabtlttln utmll buluaayordu. He· mek için oyaladıtnıı bu g 
plmls her ~ ctUUyor. l:aer feyden bini baJdlraten çalmqtım. 
ntttlemyordlik. Ev uhlbl matmazel - Ne oldu? Neye •Ilı 
bls P1aMd• 1emelini Jemlt olduiu 
l:aalde bisim lmm man IArlae içiyor- Bu 18ztım lberine hı~ 
du. O da ~ beraber adaot olmut narak daha futa ağlama 
tu. Bir 1a&t kadar bu suretle w tatlı - Keılri bu eeceyi be 
,. atem lçiade ıeçti. tki kıs 1rarpmda aeydik. Seni unutamıya 
.. el ciisel prlalar .aylediler. fa1ra • yann her feyimi, anamı, 
'*Prü. stılilferek beni •llencHnliler. da ederek burada kalaca 
Blr aralık ev Ahlbi dıpn çıktı. Çıkar· - Bu ~tlsmhJr olur. De 
ken da: burada kalınan ortaya çı 

- Oldqlm bakayım. Belki amıemln dün dütCln. 
Oattl ~ aplmqtır, dedi. Odada Mat• 

onu, .,... bdar yıkıyor. 
- VaJdt ........ Beni beldlJ'OI' •• 

Mat bekli~ ma acabaf.. Yapı. ...,.., .. 
Tlrml clliı't aattaı.ert ha,atlan 

........., ....... hosglmQftur. 
lluradm. banda bulw ybllnden, 
.... ODlan ....,... bırakmak için 
olv olmu fınatl...._ hep dıpn çık
mıştL Bugün de doktorla beraber gıt
mişlerdi. 

"- Yok.. Hay.rr.! BUtUn bu mllna 
18betsia2iklere artık bir nihayet ver
meli!,, 

Ak,amm tertewnJa nıtubttli havası
nı ciğerlerine bol bol çekerek, Uzerinde 1 

birikell yalmur damlaJarmı allldyor. 
"- Artık bitti .• BütUn hesapları tc

mlzledfm .. Yalnız onunum. • ., 
Adeta bir ıafer nidası gibi bu cüm

leleri, kendi ruhuna d"'fru h ''ltrnyor. 
Btran, mazisinin lhtirulıwına, he
yecanlarma. avdet t!debllece3 nf um
~u. Be., ayd&nberl ftRi"ine aldrJı 
mukacldea vultabl ,anmda, muW-

n1n yenidefı bortladığmı. 
cefini aanmııtı. Birkaç 
le, kendinl tehllkede r· 

"- Atklar ve qkl 
Wn kanfık vaziyetler, h 
dak 1Uda fırtuıa!,, diye 

Daha hmlı kOflllafa 
lann yapraklan aruma 
11tklann . Jllldıfmı glSrd 
geldi ki ... sanki 
DUfUyor. Ollar )'Uma 

ribl .. 
Hizmetçi 1'D, yeni 6f,rk 

ni söyliyor: "Onu terkettiJ 
ettim .. ,, 

ltmet, ona bitap eder 
\.fltdine: 

"- AJ.ı blJaen kmm.. 1 
ne iYi ettin .. , 

Kadm, bllytlk btr fntlr8 
larm, kovalamaca oyunaı 
~'e kawpıaJan kabHtn• 
Dk buamaklanna &,.,._ 
rfrdi.. Yubnya b11y8k il 
çıktı: (IJIA 
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Me,hur seyyah ve muharrir Lovvetl Thomas 

Türk askerleri Kanah makineli tüfenklerimizin ateşleri 
altında geçmek mecburiyetindeydiler 

Çöl boyunca sırtlayıp getireeekle ri 
salları burada yüzdürebilirlerdi 

~:' kısmın hülaıam } 

v.ıw~u~rtn mub.ırrirlerindeıı biri olıı.n 
tll c, 0 zıunruun ve hattA buı;1lıınn 
'I'Od~rar.-ngiz adamlarmdıın biri olan 
llı SU\'cY§ kanalı mncerumı anlat 
akladır: 
-Tu 1 

flllaca#/ t hUcuınunun hangi yoldan ya.. 
Yareaı nı anlamak itin Fransız tay. 
ha\'aı ve L'Estreau adındaki plloUa 
inan lllldtktan sonra Tlirk bornb:ırdı. 
:ra.r~~ Ve Tflrk ntc§hıe ıutuldıık Tay. 
~ :ı: Yaralandı. Faknt yolumuza 
tı'dık· ettık. Cıızza lstlkamcUnC' kıv . 
fırk~ nırtıssebJ'c &ittik. Orad•1 Oç TUrk 
le Çtl!k Ordugth lmrmuştu. DUzllnclcr. 
bav kayıklardan baı:ka marııngozlar 
~ gaz lcnl'kclerilc talıtn parı:atann. 

rumu verdim: Şefim, suratını ekşitti} 
,.e biraz dü§ündükten sonra: 

- Hımın! Eğer doğru ise meraka 
değer malumat.. Haydi Akabaya git 
de getirdiğin haberin ne dereceye ka
dar doğru olabil~ğini teshil et! .. 
dedi. 

Ne demek istediğini biliyordum. 

- Hayır olamaz, vapurla git! •. 
Ben de vapura bindim. 

Bana çamnr;ır teknesi büyiiklüğün· 
de bir gemi verdiler. Cayır cayır ya· 
nan beyaz kum sahaları arasında ve 
kanalın cehennem ateşini andırır sı
cak belkemiği boyw1ca sürüne sü
rüne ilerledik. Çatana hantal ve ağır
dı. Fakat sahil boyundaki askerleri 
daha yakından görünce artık kendime 
çok acımaz oldum. 

za,·alhlar; 1'Urklcrl durdurmak için 
sahil boyunda. siper kazıp tel örgüleri 
örüyorlardı. Güneşin hararetinde na-

) mck mecburiyetindeydiler. Kanal yal-l 
tuz 50 yarda genişliğindeydi ve bu 
•genişlık Sina yabanhklarının öte ba-

şında, Birüssebi eteklerinde gördü
ğüm ka)-ıklarmı, bütün çöl boyunca 

sırtlayıp getirebilirlerse yüzdiirmeye 
kafi bir genişlikti. 

Riiya gördiiğüme in~nnıağa başla

dım; bütün bunlar herhalde sadece 
bir kabus olmalı idi. Kendilerini taşı
ması icap eden gemiler askerlerin 

sırtlarında bulunacak ve bunları kos
kocaman bir çölden geçireceklerdi. Bu 
dünya tarihinin en çılgın fantaziyası· 

Türklerin istediği de bundan başka 
bir şeymiydi? Orasını bfü~bütün ka
pamak birkaç gemiyi batırmaktan 

ibaret kalırdı. 

lstasyoner gemilerin sayısı ne ka
dar çoğalırsa Türkler o derece nıcm· 

nun olurdu; gayelerinde muvnffaki· 
yet ihtimalleri de o kadar arlardı. 

Akaba bir Arap köyüdür ve öyle 
pis kokar ki! L'Easlreau beni burada 

karşıladı. Yüzii gülümsemekten kırı

şık ve buruşuk bir hal almıştı: 

- BirüssebiJeki motörümüzü 
tırlarsın ya? 

ha-

sa.ııar 
lltUıı l'BptyorlardJ. Kanala kadar 
ı:~k~d;ı ı;ctırerck kanalı bunlarla gc 
lılttı. ~rt anııı,ııııryordu. Bu bir çılgın. 
?Jl ell.k akat Krcss Yon Kresscn~t.ayn' 

Akaba, Sina çölünün cenup ucunda 
,.~ Türklerin kullanabile<'.cği üç yol· 
dan en aşağıdakinin yakınında idi. 
Eğer Akaba civarında Tiirklerin fa. 
aliyeti yoksa Kressin çölü geçmek 
icin orta yolu intihap ettiğine dair 
n~rdiğim haber do~u çıkacaktı. 

Oraya tayyareyle gitmez..c;cm V3· 

purla Sü\'eY§ kanalından aşağıya ine
cek sonra karşıya geçip Şap denizinin 
tepesine çıkacak sonra da geriye dö
nerek Akııba körfezine yürüyecektim. 

sıl pişmcdiklerinc adeta hayret edi
yordum. Bizim hiç olmazsa bol bol yi
yecek ve içeceğimiz vardı ve daha 

nı tnmamlnmak için eksik kalan bir Nalı, işte §İmdiki motörümüz de cm-

,.aa:aı :Yoktu. 'Bunu yapacaktı. 
tı .,...h l'll2 nıc-rkczt Slnadan yapılacak 
· uon 

şimdiden mcvzic girmiş 
duk. 

• 

şey vardı. Niçin çölün ortasınn büyük dan bin kat beter! .. 

lıulunuyor· 

'turıt llleye karar verdim. Dönüşte de 
're.~t'rtnJJcrilc bir hayli sıçradık. 
hıttı. llllz pa~alnnmndı. Gl\Zil'llız da 
re ~il hattındıın dnhn on kilomct. 
~ taydık. RUzı;tı.r kuyruk tarnfı • 
lı:e.t kar esUği için sahili bulabildik. Fa. 
de. 'l' actaı:ı ancak Uç dört ndnn ötcdt 

bot ~Y)oarenıız suyn saplandı. Bir ı;am. 
ta~ellp almcnya kadar batmayan 

Umumi kn.rargfı.h, Akabaya var
dıktan sonra kullanmam için, bir ne
niz tnyyaresini oraya götürmek Ü?.e

re L·F..askeau'ya l:"tzımgclcn emrin ve
rilmesini temin etmişti. Fakat oraya 
kadnr havadan gitmemek iı;in hiçbir 
sebep göremiyordum. 

Türklere gelince: Onlar, çölü, baş
tan başa yiırilmek rnccburiyetindey· 
diler. Üstelik yanlarında ta§ıyabilccck 
lcrinden ba~kn bir şeyleri bulunmaya
rak; hele suya bile hnsrct çekecekler· 
di. 

zırhlı ve direlnolları yerleştirerek pi- Yapacağım i!3c göre bu yaman bir 
yadelcri balırmağa kalkışmıyorlardı? havadisli. Bir ırmak yatağı Akabadan 
Bununla beraber gördüğüm gemiler şimale olan vadi boyunca uzanır; bu 
orad:ı, çölün başlangıç noktasında du- vadi Lut denizinin, şimdiki haline çe
ruyordu ! Bu ha.yal değil, hakikattı. kilmeden önce tabanını teşkil cdiyor-

:F'ransız zırhlısı Rcquim henüz de- du. Vadinin şarkında bir dağ silsilesi 
mir atmıştı ve kanalın sivil pilotu vardır. Bu dağlardan birisi Hor dağl
Johny Carew, Hindistan donanmasm- dır; Musa peygamberin kardeşi Ha
dan Hardi.nge gemisini Tussum Ustün- run ornda metfundur. 
de karaya yann.~tırırken elilc beni SC· Dnğlnrın öte b ldn, Hicaz dcmir
lamaldı. Bütün kanal boyunca fasıla· yolu üstUnde Ma'a.n vardır. Dağlarm 

larla ganbotlar dikilmi5ti. üstünden uçarak Türklerin demiryolu 
12<1e tutunmuş kaldık. 

~iperlcrimizin en çoğu garp sahilin
de kanalın önlerinde idi. Bunlar. as-

Sa.ııil • • • 
hba ~Yu Araplarla dolu idi. Ga

~ · t11 ta ap~cak başka işleri olma
'~~ tn ıkı !!laat ka.falanmız.-ı ni

Caııbo cğleMtler. 
Oradaıı t beni Port Saide götürdü. 

trenıe Kahircye gittim. Rnpo· 

Umumi kararg:"ıh bw1u muvafık gö
mliyordu. Sebep de şuydu: Türklerin 
ateş etmedikleri yerlerde benim t:ıy

yarc ile seyahatim galiba kanun ve 
nizamlnra aY.kırt geliyordu. Tayyar~ 
ile gitmekte ısrar cttfğlm sırada ~Cffn 
gök gürültüsünü andıran homurtusu 
kulaklarımı ('tnlattı: 

lerimizc tıpkı aslan yürekli Rişarla 

Ehlisaliplerin gUnlerindeki müd:ıf aa 

istihkamları gibi bir miidafan hende
ği hfzmctinl g6t1lyd'l'm.ı. 

Ganbotlar, oradn. bliyük bir eksiği- boyunca olan faaliyetlerini görmek is
mizi örtmek için bulunuyorlardı. Top. tiyordum. Böyle bir uçuşu yapabil

çumuz noksandı; fakiJ.t bu tabya adc- mck için bizim moruklaşmış tayyare
ta at-ıe oynamaktı. yf d lSrt hatta be§ b in kadem yUJı:ıİcfe 

Türk askerleri. bu kanalı makineli 
tüfeklerimizin ::ı.teşlcri altında geç· 

Kanalın kenarı~ ı dcmirliycn bir ge- çıkarmak mecburiyetindeydik. 
mi. kanalın yarısını kapatıyordu. (Devamı uar·) 
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~u sozlerj çok vazıh ol .. rcık işitmişti. 
ckrar avazı çıktıg~ı kadar bag·rrmak is· 

ted· 
. '.· Fakat boğazı tamamen tıkanmış 

gıkbı bir kelime bile söyliyemedi, sese 
çı araınadı. j 
b' 'Birden mahzenin ortasından doğru 
0~r hayal belirdi. Beyazlara bürünmü~ 

an bu hayalet ağn ağır kendisine doğ 
ru ilcrr • rn ıyorau. Vera, korkudan don -
~tu. Gözlerini yuvalarından fırlıya · 

~krnış gibı açmış, kendisine yaklaşan 
AaYale bakıyordu. Fakat bu hayal değil 
lannanın ta kendisi idi. Saçları omuz. 
tında ~ ka n aşagı sarkmış olan genç kız 

ba rşl ısına dikilmişti. işte konu§mağa da 
§adı: 

l3u- Ah diışes .. Beni de beraber götür. 
ncr rr_ıe~um zindanda bırakma.. Burası 

CStdır b'l • • • lllctçin· 1 mıyorum .. Fakat bcnı, hız-
lllı? N~z. Anna Paskalı tanıyamadınız 
?lUz? ıçın öyle tuhaf tuhaf bakıyorsu· 

ltu ~:ta:. bu sö~ler karşısında bütün kot 
~ey h fUphclerındcn kurtuldu. Gördüğü 
blrnc a~alct değil, Anna ıdi. Demek o 
ti. n llıışti. Cellat işini tam görememiş· 
§etli ~ ?nahluk şüphesiz katilinden deh· 
için ta~&aplar sormak i!;tiyecekti. Bunun 
hahas,n:tundan fırlamıştı! Onu her ne 
hutlltı olursa olsun susturmak, ta · 
tıda ha Yatırmak lazımdı! Celladın ya· 
d. ırakt w •• 

,, ıgı ısı kendi göremez miy 

işte o 
du nu ctnda v era bunlart duşünüyor· 
itte d ~ıtada Anna titryein ellerini dü· 

0 gru 
- Ne Uzatarak yalvardı: rn oldunı, B' 

tış 01,, · ılmiyorum. Galiba uyu-ltu «Ca ım U 0arı Çtld · y.ın •• ,ım zaman kor· 
tırn. lf a •tınış gbii bu tabuttan çık
•erıı btı~:olsıın düşes siz buradasınız 

'7 c"- b 1arı kurtarmrz ne olur dilşes? 
tad u und w 

ı. \Piiı .. tıgu yerden clelış-:tle ~ıs· 
Unun b·· .. utun adaleleri korkunç 

bir şekilde gerilmi~tl. Anna} a dıkilcn 

gözleri kin \•e nefretle §imşekler sakı· 
yordu. Birdenbire kızın üzerine doğru 

yürüyerek : 
- H<ila mı yaşıyorsun ha, diye hay

kırdı. Benim yerimi almak istiyorsun. 
öyle mi? Beni mahvetmeğe karar mı 
yerdi:ı. Cellat işini tamamlayamamış. 

O halde ,cellatlığı ben yapacağım. Bu 
dünyada ikimiz birden ya§ıyamayız. Ya 
sen ya ben ölmeliyiz. Sen buna daha 
müstahaksın, hortlak! 

Bu sözlen söyler söylemez bir kaplan 
gibi genç kızın üzerine atıldı, titrek cl
lcrile boğazına sarıldı. E$asen bitap bir 
halde bulunan Anna bu şiddetli hUcuma 

dayanamadı. Kulakları tırmalayan bir 
feryat kopararak mahzenin taşları iıze· 
rine yuvarlandı. Sonra büyük bir gay
retle: 

- Katil .. Katil.. Ben sana ne yaptım? 
diyebildi. Vera. kudurmuş bir hayvan 
gibi kmn üzerine çullandı: 

- Melun mahluk .. Sırrımı meydana 
çıkaracaksın değil mi? Sen yaşadıkça 
bana rahat yüzü yok .. 

Blr taraftan bunları söylerken bir t~· 
raftan da genç kızın boğazınt kuvvet:l". 
sıkmağa ocşladı. Zavallı Anna, büsbiı· 

tün hals1:ı: kalmr~. gözlerini kapayı:ırak 
kendini salıverm!şti. Ağzı kilitlenmiş gi· 
bi idi. Cansız ve hareketsiz yerde uzanıp 
kaldı. 

Düşes, Aı1nan:n cesedine bir müddet 
baktıktan sonra onu kollan arasma ala· 
rak kaldırıp tabutuna yerleştirdi. İ§İt· 

tiği ayak sesleri üzerine tabutun önünde 
eliz çökerek dua eder gibi bir vaziyet al· 
dı. Biraz sonra kral, arkasında ihtiyar 

gardiyanla beraber içeri girdi ve kızına: 
Haydi yavrum, 'eledi. Artık gide· 

lim. 

Bu suale kral vakar ve azametle ve 
Verayı hayretten hnyrete clüşüren şu 

cevabı verdi: 
- Bize tabii rabıtalarla bağlı bir ölü 

için. Vera, şurada yatan cenazenin ya· 
nında sana bir itirafta bulunacağım k• 
bunu kızına söyliyebilen babalar pek 
nadirdir. Pek çok düşündukten sonra 
nihayet bunu sana söylcmcğe karar 
verdim. Vera sen bugiin benim biricik 
kızını değilsin. Senin bir kardeşin var -
dır. 

Hükümdar, sözlerinin bu noktasına 
gelince kızının elinden tutup onu şefkat 
le kuc.akladı ve sözlerine devaın etti: 

- Anlatayım: Bir zamanlar benim 
saçlarım da böyle beyaz değildi. Genç
tim. Haristim. Temiz ve asil bir genç 
kızla tanıştık. Nihayet aşkımız inkar c· 
dilemiyecek bir mahsul verdi. işte bun· 
dan sonra biribirimizi kaybettik. Ancak 
dün bu kadını tekrar gördüm. Ölmek Ü· 

zere ıdi. Biltün hayatında ilk ve son is· 
tek olarak bana evladını himaye etme
mi ısmarladı. Ona yemin ettim. Sonra 
öldti. Ne çare ki evllidım da büyük biı 
yanlışlığın ve hatanın kurbanı oldu. 
İşte şimdi o, kız kardeşin şu tabutun 
içinde yatıyor 1 

Vera, lekesiz zannettiği babasının da 
bir hatası olduğunu, yeryüzünün bu 
korkunç derinliklerinde, onun ağzından 
işitiyordu. Duyduğu şeylere adeta ina· 

namıyacağr geliyordu. Fr.: t büyük biı 
teessürle kızının acı akibetini anlatan 
ve günahını itiraf eden babasının bu 
hnli ona çok, dokunmuştu. Gözlerinden 
ya'ilar geldi. 

Vera. ağlayarak cevap verdi: 
- Babacığım, kalbimi büylik bir elem 

le doldurdunuz. Biçare kardeşimi bu 
halde mi bulmalıydım.Şimdi bende sizin 
le bu ııziz tabutun ba ı 

tün dertlerimi dökerek dua etmek iste· 
rim. 

Kral. eğilerek kızının alnından öptü: 
- Teşekkür ederim, kızım. dedi. Gel 

kızım son defa şurad:ıki aziz ölünün 
yüziinü görelim. Bir :zamanl:ır zavallı 

kızcağız hiç yanımdan ayrılmazdt.Onun 
giızel yüzüne baktıkça kalbim belirsiz 
garip ve endişeli hislerle dolardı .. 

Kral daha sözlerini bitirmeden Ve • 
ra hayret \'e endişe ile birkaç adım geri 
çekildi. Ve titrek bir sesle babasına 

sordu: 
- Demek kardeşimi evvelce görmüş 

tünüz, tanıyorsunuz. Nerede rastgcldi
niz ve nasıl bulabildiniz? 

Babası heyecanla cevap verdi: 

- Vera, Vera 1 Onu sen de tanırsın!. 
Kral bu sözleri söyledikten sonra kı· 

zım elinden tuttu. Tabutun kenarına 

doğru ı:;~kti. Diğer eliyle de tabutun Ütı· 

tündeki siyah çoha örtüyü yavasça kal
drrdı: 

- Vera kızım. işte kardeşin! Bak, 
ne kadar da güzel değil mi? ölüsü bile 
gülüyor! Tıpkı uykuda imiş gibi ... Za
vallı yavrum ... işte baban yanında kr
zım .. 

Kralın başı tabutun içinde yatmakta 
olan ölünün soğuk yüzüne doğru iğil

mişti Tam bu sırada Vera ölünün yü
zünii görünce dehşetli bir feryat kopar-

dı. O kadar fazla bağırdı; ki ses kalın 
duvarlara çarparak büyük akisler yap· 
tı. Sonra babasına korku ve dehşetle 

bakarak: 
- Kabil, değil, baba. Bunda müthiı 

bri şeytanlık, feci bir oyun var. Bu ölil 
asla benim kız kardeşim değildir! 

Kral, kızının bu halinden büyük bir 
hayrete düşmüştü. Vera çılgınlığa yakın 
bir dehşet içinde bulunuyordu. Son söz 
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Altın satı kilogTam 17.087.iJ53'L24.035.573. 11 
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lSTA..""iBUL: 

12,30 pllkla Türk musiki. 12,50 havadis. 
13,05 pIAlda hafif mtl%ik. lS,25 muhtelif plO.k 
neşriyat?. 18,30 caz: PlA.kla. 19,::0 molonog 
bay Hnzmı tarııfmdan. 19,30 Rlfat vo arka.. 
daşlan tnm!mda.n Tilrk musikisi ve hnlk §ar_ 
kılan. 20,30 Saflyo ve arkadaşları tarafından 
Türk mwılkJ.sl ve halk §arkılan. 21,00 plAkla 
sololar. 21,SO orkestra. 22,SO ajans havadis. 
leri. 23,00 son. 

VİYANA.: 

18,05 konuşma, memleket fotoğraflan. 

18,35 keman konseri, 118.llat haberleri. 19,20 
tiyatro haberleri, konuşma, saat, haberler, 
ha\'a raporu. 20,20 cğlcncell konser. 22,05 
piyes. 23,15 haberler, hava. raporu. 23,25 pl. 
yano konseri. 24,05 haberler. 24,15 tıans . 

SARAY 

TÜRK 
MELEK 
iPEK 

SAKARYA 
nı.mz 

smnın 
ALKAZAB 
TAN 
ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

ASTORYA 

BEYOCLU 
Viyana seni seviyorum ve 
Bcrlln ollmplyatlan 
Kalicnto 

ı Karısı "e dakUlosu 
: Ehlisalip muharebeleri 

<Tllrkçe kopycsl) 
.As:rl umanlar (Şarlo) 

Pomplenln son günleri 
{Suvaredo): Margarito 

ı Tarns Bulba 
Blldlrmemltıtlr 

Bildirmeml§tlr 
ı .Mlşel Strogof 
c Königsmark 

SIIAh b:ı~mıı ve Şahane 
vals. 

ı Tunı; vtıcuUar 'Ve ~er 

Ufaklık, .. • " 845.191.55 35.660.249.66 
Dıı.lillclcld ımıhabtrler : 

Ttirk lirası; L. 444.129.52 444.129.52 I 
llı.rlı;-tekJ muhabirler: 

Altın safi kllogrnt 4,398,24.4 ! 
Altma tahvili kabU ııerbcst 
dömler. 

6.186.482.30 

74.000.1 l 
Diğer dövizler "o borçlu '111 
rlng bakiyeleri , • • , , ı 5.634.045. - 21.894.536.41 

llıızlne tah vlllerl: 1 
Deruhte edflen evrakı nakUye 

karşılığı. L 158.748.563-
Kanunun 6 ve 8 ıncı mad- ı 
delerine tevflkan Haziııe tara.o ı 

rmdac vak! tedlyat. J,, 12.064.611- 146.68.3.952- 1 

a:::'18~:~nı: _ . . ı' L. .429.381.67 ~ 
Tfcar1 seneUer . , • • • • ,. 24.270.663.64 24.700.0-15.31 

l'ed&vWdeki Banknotlar: 
Oerulıte edilu nr&kı ııa.kU1e 
Kanunun 6 ve 8 1nd madd~ 
terine tevfikan bazlne tarat~ 
d&n vtild tedtyat. 

Denıbte edilen evr&k:ı ııaktiyeo 

L ı ~. 7 48.56.3-

1 L. 12.064.611-

baklyest. • • .. .. iL 146.683.952-
Karşıtıgı tamamen aıtm olarak 
tedavUle tıa.veten vazedilen :L. 19.000.000-
Reeskont mulcabW l!Aveten ted, 8.000.000- 17J.683. 
vazed. I" 14.020. 
TUrk Llraaı lle9dııab 
D6vb '.h.alıhüclatl: 

Altm tab'ftU ka'bll <ı&vt&la iL t.090.47 
Diğer dövizler ve alacaklı kf-

Urlng baklYt)erf . L.24.76.5.417.5 24.766. 
lıluh&eW • • .. • 71-376.5 

EE&LtN: 

18,05 küçül:; konser. 18,35 şan .konseri. 19,05 
gramofonla konser. ~0,05 spor. 20,20 keman 
kOnsert. 20,50 gtlnlln aldslcrl, haberler. 21,15 
damı havalan. 23,05 hava raporu, haberler, 
spor. 23,35 dans bavalıı.rı 

ttlred1 

CUUURİl'ET ı BlldJrmem1§Ur 

Estı:ım ve To.h\'U.ll.t cllzda.nı: ı 

A l tıyenin ka.rDılrğl Wıam vt L.34.502.400.~ 
iDcrubte edilen evrakı nak-1 

lSTANBUL 
i tahvDtlt 1Ubar1 kıymeUc 1 

B Serbest esham ve tahvtll'ıt L 4.160.887.92 58.663.348.15 
Ava.nıılar: 

BffilAl'EŞTE: 

18,05 konferans. 18,SS gramofonla dans ha. 
valan. lt'l,45 konferans. 20,15 Bulgar §arkı. 
lan. 20,45 konupna. 21,15 konser. 22,15 ha. 
berler. 22,35 Arjantin tango orkestrası. 23,lü 
hava raporu. 23,50 orkestra konseri. 24,05 
Fransızca ve İtalyanca haberler. 1,10 son ha.. 
bGrler. 

FERAH Kanundan kaçılma.% 
~ : ,Kadmlıır klQbU vt:ı Kara 

kedi. 

Altm ve dt;viz 1lze.rlne avans 
Tahvilat Qzerlne avans. 17.391.126.65 

Mtı.U Kadınlar k!UbU ve Mohl-
kruıtann sonu 

R1LAL Bildirmeınl~Ur 
ALE.'\tDAJt Cf.zll veslkıı. ve Kızıl alev. 
lt&lUAI.BEY Bildlrmemtatir 

Uısııcdarla.1 

&luhtclif 

4.500.000-
8.461.780.42 

~.:.~·,~~I~ u 
2 llart 19S3 tarilılndeD IUl>ııreıı: 

!skollto haddi :J(Ude :s U - A1tır. uaruıe avau yOzde 4 11 
BKREŞ: 

18,05 orkestra konseri. 19,05 ııa:ıt, hava 
raporu, haberler, konferans. 20,2:5 gramofon 
kftapla.rıı dalr. 21,05 §&n konseri. 21,30 or. 
l«:stra konMri. 22,85 saat, hava rnporu, ha. 
borlar, r;por. 22,50 '.konser. 23,:W F.ranSI%Ca Vtı 

Almanoa haberler. 24. son haberler. 

llALE 
Si'OREVYA 
~nENKÖY 

KADI KOY 
Bilt!lrmemlştlr 

ı Bildltmctn~Ur. 

11111ıuıııınıuıııı1111ın""'111aııttnı1111111n1111ff nn1tınnıııırınımı ınu 1 
Yurdda.,: i Nafıa Vekiletinden 

BELGRAll': 

lS,05 mekteplilerin zamanı. 10,-0.5 halk ııır. 
kılan. lD,35 lngillEce dcra • .20,35 milletlerin 
zamanı. 20,55 gramofon. 21,05 konser. 21,55 
§llrkılar. 22,25 orkt'stra kot13Cri. 28,05 haber. 

ı ı>ro~ıı.mını trtıdlrmeml§tlr. 

OSKUDAR 
HALE ı Bildirmcmi§tir 

BEŞiKTAŞ 
SUATPARK: Fakir tıtr dclikanlmm hl. 

kAyesl 

BALAT 

Başbakanımız lsmct İnönü, Türk 
parasının en em'irt bir para olduğu
nu daima söyledi. Hakkı varmış 

bak, en sağlam gibi görünen yaban
cı paralar bile % 30 düştükten son
ra Türk 'Parası sapsağlam yerinde 
dunıyor. Türk parn.sı biriktir. 

l 6/Birincikanun/936 Çarp.mba günü saat 15 de A.nkarada N 
kaleti Malzeme Eksiltme Komisyonu oduında 60000 lira mulullDllP'll 
delli 35 basit ve 1 İngiliz makammı kapalı zarf uaulile ekailtme.i 
lır. Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı üç lira mukabilinde Arikaraa. 
lcalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 4250 liradır. 
isteklilerin teklif mektuplarını Nafıa Vekiletinden almmıt mü 

vesikası ile birlikte 16 / Birincikinun/ 936 Çarpmba günü saat t-4 • 
Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (1565) { 

ıcr. 23~ grıı.mo!on. l'ıılUJ Şanghıı.y ihUlMt, Saadet 
ve Lakukanıça 

usunınttıuıuıııııHıııttıııı11ff1111ı~ın~~ 

PAR1S [Radio]: 1 
18,'0:i gr:ımofon. 19,05 plyc:J: RUyalar. 19,50 

konferans, gramofon. 21,85 haftanın reı>ıni i T r Y A T R O L .A R 
geçidi . .21,45 kıraat. 22,0S ııarkılar haberler. --------

Büyük uıaııyetizör ve illüzyonist 

22,50 orkestra kOD!lCri. 24,50 druıs ha\'alart .$chir1i'yatrosu 
TEPEBAŞl 

dram kıunında l.2:ı~:~:~ld. 1 Uffi\\\~l\ 
18,05 haberler. 18;20 §an kollJ!erl, haberler. 1 ~' 

19 konışna, faşizm haberleri yabancı diller. 
de konuşma. 21,10 saat. hab<!rkıt', hava rço. m 
ru. 21,35 Habe:ılstruı harbi. 21,45 eğlenccıı j llUlH 
yayın, koro konseri. 

AYAK TAKD.fl 

ARASINDA 

Fransız l'lyııtrosund:ı 

OPERET KISMI 

MASKARA 
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---------------------------------------------------------------eda 11c söylemişti. Gözlerinde çok geniş 
bir endişe ve yeis okunuyor, bütün vü
cudu zangır zangır titriyordu. Bu halde 
müşkülatla söylenmeğe başladı: 

- Çok şey ... Anna Paskal benim kar 
deşim öyle mi? O benim hizmetçimai. 
Bu sabah idam olundu. Fakat baba 
emin olun ki aldanıyorsunuz. O sızın 

evladınız değildir. Sizi kandırmışlar, bir 
tuzağa düşürmüşler.. Hayır, hayır o 
benim kardeşim olamaz!. 

Hükümdar, şiddetle haykırdı: 

- O senin kardeşindir, diyorum. Ona 
nefretle bakma .. Bir zamanlar sana hiz
met eden bu genç kızın damarlarındaki 
kan benim kanımdır. O da bir prenses
tir. Yalnız kötü talii onu öz babasının 
yanında hizmetçiliğe sevketmiştir. Ben 
kaniim ki bu zavallı kız masumdur, suç 
suzdur. Böyle bir cinayet işlemesine im· 
kan yoktur. Vera, emin ol k'i onun idam 
rn:ızüatasmı ben tasdik etmemiştim. 

Kimbilir hangi mel'un el benim habe
Tim olmadan bu mazbatayı imzaladı. 

L5nct olsun o ele .. Zavallı yavrum Al· 
lah şahittir, huzurunda yemin cdiyo-
~um. Seni benden ayıran 'bu mel'un 
eli Hi.yık olduğu akibete çarptıracağım. 

Kral son sözlerini bitirirken, Düşes 
Vera adeta yıldırımla vurulmuş gibi a· 
cı bir inlemeden sonra olduğu yere yı
ğıldı. Baş.ım mahzenin soğuk ve rutu· 
betli taşlarına sürtüyordu. Artık ayak
ta durmağa mecali kalmamış babasmm 
laneti onun son mukavemetini de kır
mıştı. Bu halin sebebini anlayamamış 
olan babası hayretle sordu: 

- Kızım, ne oldun. 
Faknt Vera cevap veremedi. Yerde 

kıvranıyOT ve babasının dizlerine sarılı
yordu. Kral tekrar sordu-

- Vera, ne oldun? Haydi kalk. Uzat 
kollarını da sana yardım edeyim. Ne o-

luyorsun söyle Vera? Bana niçin böyle 
tuhaf bakıyorsun. Eğer vicdanmı sızla
tan bir şey varsa babandan çekinme, 
söyle ... 

Genç kadının göğsü asabiyetle inip 
kalkıyor, vicdanında müthiş bir müea
dele oluyordu. Dayanılmaz bir vicdan 
azabı hissediyordu. Bunun tesirile cür
münü itiraf etmek istedi. Fakat bunu 
yaparsa oynamakta olduğu rol artık ni
hayet bulacak, babası onu hiç acımadan 
koğup uzaklaştıracaktı. Nihay~t güna
hını itiraf etmeği düşünmüş olmasından 
bile ürktü. Hakikati itiraf etmek ken• 
dini mahveylcmck demekti. Bütün ce -
saret ve metanetini toplaması ve babası 
na bir şey hissettirmemesi lazımgeliyor 
du. Yavaşça yerinden ka.lktl. O kadar 
dermansızdı ki ayakta güÇlükle dura
biliyordu. Başını önüne eğmiş, düşünü
yordu. Düşmemek i~n tabuta tutundu. 
Sonra titriyen bir sesle: 

- Babacığım. beni affediniz, dedi. 
Yeis ve keder beni çok perişan etti. Söz 
lcrinizden müteessir oldum. caba han
gi alçak bu kızcağızın ölümüne sebep 
oldu! 

Babası kızını daha fazla heyecan ve 
teessüre düşürmemek l.iztmgeldiğini 
düşünerek: 

- Artık bu meseleden bahsetmiyelim 
yavrum, dedi. Şu tabutun önünde diz 
çöküp zavallı kızın istirahati ruhu için 
dua edelim. 

Sonra diz çökerek dua etmeğe baş • 
ladı. Vera da babasının yanında diz 
çöktü. Fakat o dua etmiyor, uğradığı 

büyük heyecanın tesirlerini gidermeğe 
uğraşıyordu. 

Kral duasını bitirdikten sonra ayağa 
kalktı. Kızına şefkat dotu gözlerle ba
karak: 

- Biraz daha burada kalacağız, dedi. 

r-.. ·,~ati Sungur 

Fcvkalllde bir prog _ 
'Mlmla tem&llcrtno de 
vaııı ediyor. Her ak.. 
~ .Sllllt 21 de BU. 

vare. bu~ ve her 
cumartesi J>tıznr gtlnlc. 
~1 saat 17 de :mııtlnc 

MAXSll4 Tiyatroaun.. 
dn. 

Y ayalann yollarda takiP- edece leleri ~ &ır o an 
tenbihine aykm hareket edenlerden bir lira maktu para cezası 
Daimt Encümenin 21-10-1936 la rihli 'karan üzerine ilan olunur· 
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Çünkii bu aziz ölünün defnine ait bazı 
emirler vermek llizım. İdam olunduktan 
sonra zavallı kardeşini tanilere mahsu11 
olan bu mahzene getirmişler ve layık 

olmadığı bir tabuta koymuılar. Onu çı 
karıp ailemiz makbercsine defnettir -
mek istiyorum. Ona bayatrnda bir -şey 
yapamadım. Bari ölüsü hor ve hakir 
olmasın. 

Kral. mrnm ccv~p verme.sine vakit 
ikalmadan mahzenden acele acele çıktı 
ve Düşesi Annanın tabutu yanında yal 
ruz bıraktı. Yukan çıkıp alikadarlara 
emirler verecekti. 

Vera, yalmı kalmca milthi§ bir heye
cana kapıldı. Bir müddet olduğu yerde 
mıhlanilll§ gibi kaldı. Sonra gözleri dol
du. Ağlamağa başladı. Babasının yarım
da ~aptetmeğe ~alı~tJfı hıçkmkiannı 
şimdi serbestçe salıvermişti. Annanm 
tabutu üzerine eğilerek ateşli bakışla

rile coun solgun yiizünil seyretrneğe 

başladı. Bir tar&ftan hıçkırıyor, bir ta
raftan da Annanın cesedine hitap ede
rek şöyle söyleniyordu: 

- Sevgili Anna, brcl~m olduğun 
evvelce bilmiş olsaydım asla bu murdar 
cinayetle ellerimi kirletmezdim. Fakat 
seni tanıyamadım. Beni affet. Çok bü
yük lıir günah işledim. Bana lanet et
me... Kardeşim olduğunu nasıl bilir -
dim' 

V c:-anın heyecanla söylediği bu söz· 
ler mahzenin duvarlarına çarparak gü
rültülü akisler yapıyordu. Sonra, ölü -
nün soğumuş olan ellerini tutarak ku
lağını göğsüne yapıştırdı ve cesedin k<ıl 
bini dinledi. Fakat birdenbire c;ıldmnış 
gibi doğrularak geri geri çekildi. GOı· 
leri faltaşı gibi açılmış, yüzü korkunç 
bir şekil aimıştı. Bir iki saniye bu hal· 
de kaldı, sonra acı acı gülmeğe başladı: 

- Galbia ben çıldırdım! Kızın kalbi 

işliyor .. Fakat bu kabil değil. O dara
ğacına çekilerek öldü. İfte ipin izleri 
h5..la boynunda duruyor. Kalp bir kere 
duyduktan sonra artık bir daha işliyC.: 
mez .. 

Vera, müthiJ bir kibus içinde boğu
luyordu. DüJündükçe zihnini yalnız 
korkunç bir fikir tırmalıyordu. Salan 
Anna dirilmesin l Acaba dirilecek ve 
ktndi cinayetini meydana çıkara~ak 
mıydı? İ§tc bunun için bu meşum ölÜ" 
niin dudaklanrun bir kere bile eçılması
nı istemiyordu. Eğer böyle bir şey olur 
sa Vera mahvolacak, babası onu evden 
kovacak, belki de darağacını boylıya - • 
caktı. 

Bu dü§ünce ile Annaya tekrar dik• 
katle baktı. Evet, bu ceset AnnanındJ. 
Başkası olması ihtimali de yoktu. He -
ye<:<tn ve ıstırabı o kadar ertmIJtı ki el• 
y~namadı. Babasınm yanma gitmek U -
zere kapıya doğru yürüdü. Attık bursd• 
kalın.ık :istemiyordu. Tam k:ıpıyı açtıı!' 
~rr.ada arkasından u%atılan soğuk bir r 
Hn tcm•sını yanağında 1Usseder gibi ol
cu. Müthiı ve acı bir çığhk kapardl
Deh~tindcn tirtir titriyor, ııe ileri ıı• 
geri bir adJm atabiliyordu. Anna, ub\J• 
tun iç.inde eski vuiyctinde yaoyord,,. 
Halbuki yüzüne bir elin deldipi dıl'f" 
muştu. Acaba bu el kimin eli olabili~ 
Bi".' galfltt hisse utradığma hükmedeCel' 
ti. Fakat mahzende bava cereyanı ya• 
pah:lecck açık bir delik yoktu. ]deyd•" 
da kim5e de görünmüyordu. 

Veranın alnından aıağt aoğuk ter : 
neleri yuvarlanıyordu. Tam bu sıra 
zayıf ve mecalsiz bir sesin arkasın~ 
şöyle mınldandığını ititti. 

- Dü~es Vera, darağacına yotıadılıtl 
bu vücut için duayı mı geldin? ~ 

Vera, ikinci blr çığlık kopardı. J. di 

kıılaklan da keııdiaini aldatmıyordu r 
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~ancak mektupları Küçük sanatlar 
nasıl himaye 

istiyor 
Cocuk baltası IIatay Türkleriıiin 

ticaret işleri 
öldürülmüştür 

( Baştaraf ı 1 incü:le) 
ri, bu nevi küçUk sanatlann yaşama
sına yardım edebilmektedir. M.aama
fih, işlemeli terlikler, yalnız buraya 
gelen birkaç seyyaha değii, ayni za. 
manda Arnerikaya bile gönderilmekte
dir. Terlikçi ustalarından birinin ver
diği izahata göre, kanaviçe terlikleri 
Amerikada kostümlü balolarda giy
mek adet olmuştur. Faknt bu adet pek 
devam etmemiştir. Usta diyor ki: 

Hediye kazananların 
adlarını yazıyoruz 

lskcndcrundan 
A.'1takya muhabirimiz yazıyor: 

1 Sancakta ticaret ve sanayi Türk· 
~~e~. g.~yrt kimselere inhisa~ e~iş
?rı\in BuYük fabrikalar ve genış tıcari 
deo· asebetJer hep akalliyetlerin elin
rı ır. :Milnbit ve mahsuldar toprakla
ıe' Y:.t•§lirdiği sayısız ham maddeleri
r; lnuhıın bir tecim ve endüstri kura-
t.I olan .. . kl b 
l'erıe . gtızcı sancakta, 'fur er, u 
hatd rı~ hakiki sahipleri oldukl:ırr 
leri e uvey evlat muamcle!'<i gördük
oıa nden, ticaret ve sanayie de hakim 
~aınışlardır. 

dar~k ticaretini ve Türk sanayiiı.i 
hr. ~tııek için akla ne gelirse yapı
Vuruı ddeten zayıflamalnn için baş
~ tnadık çare knlmaz. Mesela; bir 
ı:ıt~ında filfm yerden filan yere 
lu çe~e. olan bir Türk tacirinin yo
tılksıa lır 'Ve ona derhal "fişenk ka-
1ttınıet 1" datngası vurulur, yahut hU
' aleyhinae tezviratta bulunmak 
fa.~t ~~a itlia.ın edlllr. -"Kal) at! .. ı u-

l'ea :ı ek olmadığı icin istihbarat dai
ltı~ bulunduğu şehirden ayrılmasına 
Reli:.~: etmez. Ve günlerce gidilip 
bağıa ıgı h~lde mesele bir neticeye 
lı:ı~ıt ?lnıadıgından ticaret işini terket-
1§. h:ecb~riyeti h8.sıl olur. Esasen o 
lnUetu e nıustacelsc <'.oktan suya düş-

ll r. 
~--u suretıe ticaret ve sanayi Alevf 
·"ıen· ' • 
~ f!ek

1
• \'e Rumlar elinde kalmıntır. 

lıeari 12 Bene evvel büyük mikyasta 
'lllrJcı :ınuaınele ve alika sahibi olan 
ifıtsa er~en soğu ya iflas etmiş, yahut 

" :VUz tutnıu3tur. 
vcrg·ı 

'llırıtıe: :r. ağırdır. Fakat. bu ağırlık 
latıırnaıaıçın iki kattır. Çünkü; :r.ayıf
~ aa1a ".esas tutulmu§tur. Borçla-
1reıerd ~ır edilmez. Mahkeme ve da-
1!r· ııU: 1 ~l~ri . sUrünoemede bırakı
lilt, ean.:'1 ıçın ıtiraz edemez. MUşkU
trr "e ~ bu kütlenin ainma yazılmıt-
~ .aı~ Yazısını çekecektir. 

0~~hun çiftlik ve servet sahibi 
~aııl'ete d ek~ri~i b~n acmac&k 
~rf. eUel'i lltrnuştUr. Çiftlik ve servet-
~ ed:e? g~tmiş, g~imlerini 1.0r 
~atıla ılır hır hale gelmişlerdir. 

tahil\oo-ı rı enııtke ve eınvalc de halen 
ır •·'>I: er d 
it <lt-ırıerrıekt e. zarardan başka bir gey 
it aıara, J'r\ edırler. EmlAkin çoffeu ban-

bır görilnü~ 

dul Türk kadınının Arsus nahiyesinde 
ki topraklanna göz koymuştur. Ne 
yapıp yapıp bu araziyi eline geçinntk 
niyetindedir ve yaptığı tesir sonundıı 
bu arzusuna d& muvaffak olmuştur. 

Banka, alacağını tahsil için bu em
laki müzayedeye çıkarmış ve umumu
nu, pek az bir para mukabilinde ml!
f ettişe kiralamıştır. Halbuki, ayni be
delle kendisine verilmesiui Ha.tice 
bankadan rıca etmiş, dinleıımemiştir. 
ÇünkU mUfcttlş gibi bankanın mute
medi df·ğildir. 

Hatice üç çÔcuğu ile sefil ve peri
şan vaziyette kaimi§ ve karınlarını 
doyurmak için ona buna h iz:mete mec· 
bur olmuştur. Ayni akıbete maruz 
kalanların sayılan pek çoktur. 

Fazla misal vermeye lüzum görmü
yoruz. Hadiseler resmi kayıtlara isti
nat etmektedir. Bizim teessürümüz, 
bu hallere dost bir devlet olan Fran
sa idaresinde raslayışrn117.dan gelir. 
Biz, Fransayı hukuka hürmetkar ve 
cumhuriyetçi olarak tanırız. Hele, 
haklarına raiycti bir itillifname ile ta 
ahhüt ettiği sancak Tilrkleri hakkm
da büsbütün samimi ve dostça bir tar
zı hareket taltip cv1·-- ... "cği kanaatini 
beslerdik. lstemez1ik .li:i, çok eski ve 
yakın dostumuz Fransa, Sancaktan 
böyle Ees yükselmesine rıeydan ver
sin. 

Bunda bazı menf aatpcrest kimsele
rin hükflmet memurlarını iknaa, ya
ni kendi kötü fikirlerini onlara da qı
lamağa muvaffak olmu" bulunmaları
nın da tesiri yok dt-.iildir. Bilhassa 
yüz elliliklerden bl~oklan milli hıya
net hisleriyle meşbu bulunduklarmı. 
ana vatandan bir müdriı?ti muvakkate 
için ayrılmış bulunan, sancakta da is
pat etmişlerdir. Gözlerini vatana ha
inlik ve şahsi menfaat hırsı bUrüyen 
bu kimseler, yurdda yaptıkları yetiş
miyormuş gibi oralarda dıı faaliyete 
geQmiıslerdir. 

- Eğer talepler biraz daha artmıs 
olsaydı, Amerika balolarına terlik ye
tiştirmekte güçlük çekecektik. 928 sc 
nesinde Amerikaya terlik satabılmek 
için te.skilatımızı geni§ tutmuştuk, bn 
~ etrafında epey insan da ekmek pa
rası kazandı. Son senclerdeyse bu iş 
pek azalmıştır. 

Ayni terlikçi, birkaç sene evvel Mi
lano sergisinde bu nevi terliklerin te.j
hir edildiğini ve büyük rağbet gördü
ğünü söylemeklE'dir. Bu sanat erbabı 
da himaye istemektedir. Bunlar en zi. 
yade kontenjandan şikayet ediyorlar. 

- Sırma ve kanaviçalar dışardan 
gelir, son senelerde kontenjanlar yil
zUnden bunların miktarları azalmak
tadır. Bu yüzden piyasadan pahalı mal 
alıyoruz. Esasen bu nevi terliklere 
fazla el enıeği gittiği için pahalıya 
mal olur. Bir de, mevaddı ~ptidaiyesi 
pahalılaşırsa, müşterisi büsbütün aza
labilir.,, 

Şarka ait hususiyetleri olan kUçUk 
sanatlardan biri de, çiniciliktir. Son 
senelerde, yerli mallarm himayesi et
rafında yapılan propagandanın çini 
sanayiine büyük bir teffiri olmuştur. 
Kapalı çarşıda seyyahlara eşya satan 
dükkanlarda, çini takımları da biiyük 
bir yer tutmaktadır. 

Bir cini fabrikasının satış yerinde 
görüştüğüm bir zat, bu sanatın hima
yesi ~çin ~unları söyledi: 

- En biiyilk himayeyi, devlet de
miryollarından gördük, birkaç sene -
denberi istasyon binalannm levhaları 
çiniden yapılmaktadır. Bu yüzden, 
Kütahyadaki cini fabrikası kapanmak 
tehlikesinden kurtulmuştu. Fakat di -
ğer büyük müesseselerin de ayni şeyi 
yapması çok arzu edilirdi, Kütahya 
çini sanatının vatanı olduğu halde, 
ziraat banknsmrn kapısındaki levha 
yerli çiniden değildir. Bu inanılmaz 
bir şeydir. 

Türkiyede devlet eliyle büyük in
§aat yapılmaktadır. Banyo dairelerin
de, döşemelerde yerli çinilere büyük 
b ir yer ayırmak lazımdır. Eğer bunla
n ihmal edecek olursa~ çini sanayii 
sönmeğe yliz tutacaktır. Halbuki Kü
tahyada yüzlerce fakir aile bu yüzden 
ekmek parası kazanıyor . ., 

Bu bahisler etrafında görüştüğU
müz zat, halktan da şik<1yet etmekte
dir. 

- Neden diyor, evlerimize vazo, 
biblo alırken, Beyoğlu nıağazalanna 
koşuyoruz. Türk vazoları ve çini eşya.
lan bir odayı daha güzel göstermez 
mi? Halkımızın Avnıpadan gelen eş
yaya karşr olan ha}'Tanlığına hayret 
ediyorum.,, 11. A. 

Komşumuz ve dostumuz Suriye bu =================::::::======== 
çctit ta.hrikitın önüne geçecek ve a-
sırlarca kendilerine refah ve saadet 
temin etm•19 olan bir milletin efradı
na, kendi topraklan içersinde haksıı
lrk yapılmamasına · çalışacakken um
duğumuz neticeyi vermemi§tlr. Tür
kiye ile aralannda olan kardeşçe 

münasebetleri fanha hacet yoktur. 
Kendileri için milyonlarca Anadolu 
çocuğunun telef edildiğini iyi bilirler. 
Ve Türklerin Suriye istiklalini her 
milletten fazla ve adeta kendileri ka
dar çok istediğine de vakıftırlar. 

Co§'h--un 

1 7 birinciteşrin tarihli bulmacamız 

Karaköse, Kara ve Köse idi. 
Bir şişe büyük 

kolonya kazanan 
Birinci : Cahit Pertevniyal lisesi sı

nıf 3 - A da. 
Bir şiı;e kolonya 

kazanan 
ikinci: Nigar Akpınar İstanbul 

lisesi 1218 
kız 

Dolma kalem 
kazanan 

Üçüncü: Zeki Olçay Vefa lisesi 393 

I pekli mendil kazananlar 
1 - Cemal Karagümrükte numara 

50, 2 - Binnaz Karagümrükte numara 
50, 3 - Sevim Akdöl Beşiktaş Köylçi 
Altıntaı sokak numara9, 4 - Aram 
Vahe Robert Kollej talebelerinden, 

5 - Nuri Ülkümen Şehzadebaşı numa· 
ra 12, 6 - Orkont Beşiktaş Vişnezade 
mahallesi numara 10, 7 - Cengiz Ka· 
ragümrük Poyraz sokak numara 10, 

~ 4 ~ ~ 

Biıküvi kazananlar 
8 - Kimüran Laleli Çukur çeıme 

sokak 7 numara, 9 - Hristo Kurtuluş 
Bozkurt caddesi 223 numara, 10 - Pan· 
tazi Kurtulu§ Kuyularbaşı 25 numara, 
11 - Ayten Bağlarbaşı Şetaret sokak 
numara 15, 12 - Rakı R. F. Galata 
Necati bey caddesi 224 numara, 13 -
Muzaffer Bahçekapı Taşhan yanında 

2/1 numara, 14 - Mihriban Unkapanı 
Keresteciler kahvesi sahibi Feyzi kızı 

15 - Karagilmrük 27 ci okul Nuriye 
* * .. 

ÇikoUıta kazananlar: 
16 - Burhan Sezer İstanbul erkek 

lisesi 1761, 17 - Refika Öztürga Laleli 
Şair Haşmet sokak 13 numara, 19 -
Meıabat Deqıir iatanbul kız liuainden 
819, 20 - ögüstan Turga Kemal pap 
caddesi 2 numara, 21 - Bedia Balat 
Lonca sebil sokak 6 numara, 22 Meh· 
pare Derbent Beşiktaş Muradiye ma
hallesi Gökmar sokak 11 numara, 23 -

Bakırköy Yeni mahalle fırın sokak nu
mara 26, 39 - Necla Kansu Bakırköy, 
1 inci okul 180 numara, 40 - Osman 
Acar Samatya arpacı yoku§. 41 - Mü
veddet Kanat 4 üncü Vakıf han asma 
kat, 41 - M. Şazi Haydar Aşık paıa 

Karadeniz caddesi 41 · numara, 42 -
Vedat Uzman Sultanahmet Uçler 6 nu
mara, 43 - Mehmet İstanbul 54 üncü 
okul sınıf 4 B 315 numara, 44 - Sakip 
Kıvılcım Fatih Gelenbevj orta okul sınıf 
1 C 124 numara, 45 - Bülent Varal 
Boyacıköy, 46 - Nezihe ilkkesen Per
tevniyal lisesi sınıf 2 A. 47 - Şevket 
Kumkapı orta okul S. I. 9 204 numara, 
48 - Feyzi Ersan Beşiktaş Türkali ma
hallesi köprü sokak 3 numara, 49 -

Hikmet Kadıköy 3 üncü orta okul smrf 
3 A, 50 - Vesile Atahan Beşiktaş Spor
cu Adil sokak 5 numara, 51 - Anc Be
şiktaş köprü sokak 13 numara, 52 - Ali 
Beşiktaş köprü sokak numara 13, 53 -
Selami Bengi Vefa lisesi 667 numara, 

54 - Mehpare Bengi kız lisesi 1599 nu
mara, 55 - Kazım İstanbul 13 üncü ilk 
okul 528. 

• • • 
Kart postal kazananlar 

56 - Gündüz Lüleburgaz muhabere 
zabiti Avni oğlu, 57 - M. B. Gedikpaşa 
sandallı sokak 54 numara, 58 - Asu
man Nedim Akkuzu Beyoğlu Mahmut 
ağa yokuşu, 59 - Necdet Aksaray Sor-

gucu sokak 25 numara, 60 - Perihan 
. Altınel Fener, 61 - Aşhan Samatya 

Sulu manastır leblebici sokak 52 numa
ra, 62 - B. ağlı Samatya müdafaai mil· 

liye caddesi 52 numara, 63 - T. özel 
Mecidiyeköy Büyükdere caCldcai 69 nu
mara, 64 - T. Öze) Pertevniyal lisesi, 
65 - David Şişhane karakolu Okçu 
Musa cadddesi, 66 - K. Özel Beyoğlu 
42 inci ilk okul, 67 - Sabasuncr Ma
latya 15 numara, 68 - Hulusi iatüda 
lisesi 254 numara, 69 - Ruhi Bengi 
Muradpaşa mahallesi Simitçi sokak 25 
numara, 70 - Cengiz Ersan Emniyet 

direktörlüğünden Feyzi Ersan oğlu, 
71 - Semine Ersan Beşiktaş köprü so

Bekir Omem on sekizinci ilk mektep kak 3 numara, 72 - Halime Edirnekapı 
smıf 2 numara 12, 24 - Kenan Kasım Kelgeçmez, 73 - Ali Ertürk Çarııkapı 
paşa orta okul 505, 25 - Gülümser Sa- Hüseyin ağa mahallesi Medrese sokak 
raçhanebaşı numara 5. 4 numara, 74 - Semiha Beyoğlu befinci 

• * • noterinde, 7 5 - Nikola İtalyan liseai, 
76 - Kadriye Kınay Tophane Gecekuıa Delter kazananlar 

26 - Salahaddin 27 inci ilk okul nu- sokak 10 numara, 77 - Reşit Arnavut
mara 44, 27 - H. Z. Taksim Osman köy Beykan aparttman 3 numara. 78 -
paşa apartıman 7 numara, 28 - Adalet Mehmet Ersan Beşiktaş Türkali köprü 
Koya Beyoğlu Emin camii Nemrure so- sokak n3umara, 79 - Rabia Yavuz Sa
kak 34 numara, 29 - Münevver 13 Un- raçhanebaşı Serezli soklk 4 numara. 
cü ilk okul sınıf 5, 26 numara 29, 30 - :::::::::::::::::ı:::::::::::::::::::;:ıwma 

Hayri Şişli tramvay deposunda 338 nu- H K u·. ç u·. k 1 
mara biletçi, 31 - Zeynep 'Osküdar H 
Toygartep~e Zenciler s~~a~ .. 9 numara. I:; okuyucularım 1 za 
32 - Melahat Otku 64 uncu ılk mektep ç k f d b"I · h 11 d 1 . ocu say amız a ı meceyı a e r:-
sınıf 4 137 numara, 33 - Zekı Olçay k h a· k 1 1 
V cfa lisesi numara, 393, 34 - ismet .• re c ıye azanan ara 

Günker Kadıköy Çanakkale sokak nu· ijffedJyeler her hafta 
~ara 19. 35- ~alime Günenç Erenköy fi Cumartesi ollnlerl 1 
ıstasyon caddcsı numara 44. 36 - Or- • ,... 
han Uzer Ayyıldız apartıman. ii Uğleden sonra . 

* • * i~ verllmektedlr ı·· 
Mürekkep kazananlar ft •: Başka gün ve zamanlarda müracaat 

36 - Neriman Saraçhanebaşı Serezli ~ edilmemesini rica ederiz. 
sokak numara 4, 37 - Acarbele Şişli .: .. ·--···---... • .. ·-·--~~ ....... -• .............................................. - .... i~ 

terakki lisesi numara 371. 38 - Hatice 
~ııll'~l'hundur ve hasılatı masrafı 

d le}(etlde aınak vaziyetindedır. 
butrı.lar "ar~nda oturan öyle dul ka - .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
d .. gun htzın: k~,. dün maruf ailedenken 

•. . .. ;, . . . 

lltttıtışın İ.çıhk derekesine kadar 
O-...~ .. r. Bir · 

ltt!: ~llllllıh . mısal verelim~ 
ı llderıın hUk!irneti zanuirunda ls-
\>~ ııe:OSta, ~lgraf başmemuru bu 
~aı 1tarı81 ~ bır. gece ~çinde ölmüş 
~ tnır,ıır. F' ıce üç çocugu ile yalnız 
li~ 't'efllhla akat.' Beyazıt ailesine, on 

11bıtn,knıışt geçındirebilecek bir çift· 
" atice tar ır. 
h:~iın.ir. F'~: ve bahçelerini ortağa 
lıaı ;n hic.:bir nt sene sonunda elin~ 
<'ileı at ottaıtry geçmernistir. Çünkü: 
ba11~ tarafınd::ı ve diğer fellah çift. 
tına adan istik çalınmıştır. O senc> 
~ katmış raz etınck mecburiye • 
~ c! aıerıt 'h~~ erte.si sene hırsızlık I 
l'c~ ~ banıra t kdığı ıçin ne vergileri, 

.\ı ~1'rnU~u a s!ttni Mtyemez vazi-
e\1 b· r. 

ır :ınaı· 
•ye mUfettiıi ya§II ve? 

Dlşlerlnlzfn kıymetini bllloiz. Olur olmaz diş macunlarını ağzınıza sokmayınız. 
ÇDnkO her mikrop ağızdan alınır. Ağız mlkroplarıoı öldürecek kıymetli 

maddeyi haiz yalnız: 

•r, ~r•r.~,.•r~•r•~ 1 ~ '~ ' • v 1 1 ~ 1 
~~~,,,~,,,,~~ 

Diş macunudur. Fiyatı her yerde 15 kuruştur . 



1Dİ$ AGR.(LARINI 

NEVROZIN Ç48l/N ~ESEJ:t 

DE N 
Yeni çıkan pl&klar 

lst:anbul Radyosu ve 
Odeon Fabrikasının 
değerıi sanat:karı 

Bayan Vedia Rıza Giz 
Hüzam Şarla - Aşkmla Sürünsem 

Nr. 270107 Beste: Salahaddin Pınar 
Kürdili Şark; Ellerine kimler yaktı kınayı 

Beste: Sal&haddin Pınar 

Bayan Hamiyet Yüce Ses 
Kürdili Şarkı - Sonsuz geceler 

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

Beste: iz. Zeki Duygulu 

Bayan Mahmure Şenses 
RUMBA - Boğazın San km 

Nr. 270103 Beste: Mustcn Şükrü 
T A N G O - Yeşil gözlerde bahar 

Beste: Mustafa Şükrü 

Nezipıi Deli Mehmet 
N r 270114 Aymtap Şarkısı Duman duman olmuş karşıki dağlat, 

• öksüz Garip - Bir çiçek açılmış ılı 
Satışa çıkanlmıştrr. 

Edirne Valiliğinden: 

ITABER - llşam pa.sbm 

.. , .. ,...r.;l,·" • ... ' . 
• f,· ··' .. } ıt":!· ..... ,, ' .. ~ ,,.->'·' ' . • • ,ı.,., ,,.~ ~~~' ,, ~ı ' .. . 

ı 
Kömürün cinsinden, t:artısının doğruluğundan, 
fiyatının ucuzluğundan emin olmak ist:erseniz. 

ANKARA MEMURLAR KOOPERATiF 
ŞiRKETiNiN 

n=n~nn~ /A\Umaılfil 'lt~~lfi1ftlf\) ~@ll<lYllf11©1©1ıril aOnlFilo~a 
Adres: Sirkeci Mühürdar zade Han No. 32 
Telefon: 23074. 
Deposu : Kuru Çeşme Defterdar caddesi 
Altun Çapa Kooperatif Deposu 

Telefon : 40456 

Dikkat: Mıktarı çok az kalmıştır. 

ADEMi il{ Ti DAR 
ve B E L G E v ş E K L i G i N Ec--~--.,..,._._,K A R ş 1 

Edime Memleket hastahanesinin 1950 lira tutanndald 17(i kalem ec:m 'ti, 
yı tıbbiyesi açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin ihtiyaç listesini görmek 

üzere Edirnede Vilayet Daimi Encümeninde, lstanbulda Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet müdürlüğüne müracaatlan ve ihale günü olan 1-11-936 
salı günü saat 15 de 147 liralık teminat makbuzlarile birlikte Vilayet Da 
imi Encümenine gelmeleri. (2'21) 
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1 Doktor il 
=omer AbdürrahmaoH i 1: 
j Clldlye mUtehassısı i! 
~ Muay.,nehanesi . Kad1köy,!f 

---------------------------ı~p~~~~~~·~ı 
ğ önü sokağı numara 8 he" gün! 
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!LAN 

Milli irfan Türk Anonim Şirketin.. 
den: 

Şirketimiz heyeti umumiyesi 27. 
11.936 tarihinde fevkalade olarak top
lanıp atideki hususlar hakkında ka

rar ittihaz edecektir. 
Ruznameyi müzakerat: 

1 - İdare meclisinin şirketin tas

fiyesi hakkındaki teklifinin müzake

resi ve karara alınması. 
2 - Tasfiye kararı verildiği takdir

de idare heyetinin verdiği hcsabatm 
tetkik ve tasdiki ile heyet azasının ve 
mürakibin ibrası ve tasfiye memur 

ve mürakibinin seçilmesi. 
3 - Toplantıda bulunacak hisse

darların Şirket mukavelenamesi hü-

kümleri dahilinde müracaatla duhuli
ye varakaları almaları ve toplantıda 
hazır bulunmaları. 

KURUN Doktoru 

Necaeddin Atasa~un 
Her giln 16,30 dan 20 ye kadar 

Lalelide Tayyare apartımanların

da daire 2 numara 3 de hastaları-

m kabul eder. Cumartesi günleri 14 
Eir verrlsen bin ka2'anabilirsin. Bir kaybedersen paran heba olmamıştır. Hem 1 den 20 ye kadar muayene p~rasız

yüzlcrce vat:ında~·nız ı zengin etmiş. hem de yurdunun göklerine bir kaç filo d 
ır. 

Ra:.t<LA MLARI 
U~IYlz ve taıksD'ltDe 

E ES 
katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senin olmıyavağım kim iddia"-------·------.. Galata: Sesli Han 
edebil~? ------~------~------~~-~L--~------~---~L..!'11----~-~-~~---"~----"-~.....=.--~--~-~--~ 


