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Boğazlar konferansmda bunca f1rtmah münakaşalardan ~onra 

Nihayet dediQirniz oluYor 
Sovyetlerle ihtilftfımız kal Zafer serhoşu olan 

ltalganlar kendilerine 
• 
adı, lngilizler tek-
ilerini tadil ettiler 
Konferansın müsbet netice 
"ermesi en kısa bir zamanda 

olacağa benziyor 
._b't.>~dra, 15 (Ra1yo ile) - lngilizl 
!ar ltıesr bu sabah toplanarak Boğaz 
<leai ltonferansının şon safhasını göz. 
'~eçirmiş ve Afontrödeki İngiliz 
ti,. lhha.slarına yeni talimat vermiş. 
' J.yi haber alan mahafilde konfe 
~ '1l bugün kati bir itilaf elde ede 

eöyienmekted.r. 
~abine aynı zamanda LokarnG 

1:tansı ile A vuJturya - Almanya 

anlaşın ası yüzündcrı A vrupadd tan ad. 
düs eden yeni vaziyeti tetkik etmiştir. 

Konhransm dUnkU safhası 
Dün Boğazlar konferansında hava 

birdenbire değişerek her tarafta nikbin• 
lik hakim olmağa başlamıştır. Hükumet 
merkezlerine talimat almağa gitmiş o
lan murahhaslar tam manasile uzlaştrr~ 
cı ve uzlaşıcı tadil tekliflerile gelmişler, 
bu arada Fransız murahhas heyeti reisi 

· ( /Jeııamı # üncüde) 

GUAM --, 

Bu mini mini şairane ada, 

tinyanın en müthiş 
istibkftmı oluyor 

./o. ~tfl buı 
llo>ı Jı_ ntağa mecbur kal1,ıor. "On . 

-'ın annıa.sı Amerikan donanma s a 7rorJ:unç bir raldptir. 

Uşnig istifa 

11 
l!decekmiŞ 

\l\.tatu tadan bildirildiğine göre 
'd~Ce'- l)rı.. Başvekili Suşnig istifa 
~' o i( \'e o A • 

~tır " sıyası hayattan çekile. 
'd . ıe. 

' tıne Propaganda nazırı 
•~ektir. 

Avrupa ve Afrlkadakl 
" muharebeclkler,, 
buranın müstakbel 

bar plerl yanında 
birer çocuk 
oyuncağıdır ! 

13 derece, 13 dakika şimal tul dai. 
resi.. 144 derece 37 dakika arz daire. 
si.. 

Burası, Okyanusur. suları 'lrasmda 
kaybolmuş ~a?.iyette. cennet ll!isali 
bir ac:acıktır. Yeşillik içindedir. Her 
yanı ldan sıcak memleket teba~lart fış 
kırır 

rami Guam oları ve 45 kılomC'tre 

uzunıuğunda. 10 - 12 kilometre enin 
de b~Junan b:ı adacık, eskiden t~r:ı :ı 
yaya aitken, 10 kanunuevvel J.":!W 1 

muahedesile Amerikaya geçm:şt!r 
&:>n zamanlarda buraya ecnebilerin 

ayak basması menedilmiştır. Vapur 
lar i~ uzaktan geçiyor. 

Me.nil'den t500 ve San Fransisko. 
dan 5000 mil uzakta bulunan Guamda, 
Bah:-i muhitin haşh<'a kabloları top. 
lanmış gibidir. 

Mt.nil, Yokc-hama, Midvay ada. 
!arı ve Jap buraya bağlıdır ve Guam. 
da büyük bir telsiz olduğu gibi, dev. 

(DelJtllllJ 1 llncüde) 

Çanakale Boğazının 129 sene evvelki 
bir resmi 

1807 senesinde LAypzJg'de neıredflmiJ 

"Çanakkale .. isimli kUçUk bir risaleden aldığı 
mrz bu resmin altında §öyle yazılıdır: 

"Çanakkaleyi insan güzel bir kızla m~ 

/azla güvendiler 
Habeşist:anda müstevli ordusunun 
çok müşkül vaziyette kaldığı ha
berleri teeyyüt ediyor 

Londra, 15 (A.A.) - Maııches- defalar rayları sökmeğe ve müna· 

ter Guardian gazetesinin diploma- kalatı felce uğratmağa muvaffak 

si muhabiri, ltalyanların Habeşis- olmuşlardır. 

tanda büyük müşküllere tesadüf lalyanlar demiryolunu tahrip 

etmekte olduklarını yazmaktadır. 

Muhabir bilhassa diyor ki: 

"İtalyanların yağmur mevsimle· 

rini karşılamak için yapmış olduk· 

ları hazırlıkların mareşal Badoglio 

nun azimetindenberi yerinde ol· 

madığı meydana çıkmış gibidir. 

Yolların çoğu geçilemez bir hal

dedir. İtalyanlar, bilhassa Adisa· 

edeh çetelere karşı ne zaman taar· 

ruza geçmek istemişlerse bu çete

ler kaçmağa muvaffak olmu,lardır 

ve olmaktadırlar. 

Habeşler organize edilmiş bir 

mukavemet göstermiyorlar. Fakat 

yese etmelidir. O kadar gUzel bir kız ki pek baba - Cibuti demiryoluna güve. 
çok A§ıldan var, fakat namuslu olduğundan 
hiç blrlsile de alfika peyda etmek ıstemiyorl niyorlardı. Fakat bu yol, mütema
ve onun için doğduğu ve Yllf&dıfl memlekete diye Hab 1 • t hd.d' 

çetelerini takviye etmektedirler. 

Hatta bu s:etelerin biraz inzibat 

dahilinde çalı,makta oldukl~rı gÖ· 

rülüyor hali hazırda umumi bir ta· 

arruza geçmek üzere Habeşlerin 

Gore mıntakasında teşkilat vücu· 

da getirmekte oldukları görülmek· 

tedir. 

ııevdasmı vererek bUtUn A§ıklarmı redded!- n e' erın e 1 ıne maruz 
yorı.. bulunmaktadır. Habeıler birçok 

Başve 2 il dün tayyare 
ile ankaraya döndü 

Vekiller Heyeti 

Zafer sarhoşu olan İtalyanlar, 

kendilerine fazla güvenmiılerdir 
fakat 'imdi memlekette ealh ft 

sükiinun temini itinin zannettikle

rinden çok daha müşkül olduğunu 

görüyorlar.,, 

toplanarak konferansı görüştü ouyuk müsabakamız 

Evvelki gün ıehrimize gelerek 
Floryada Atatürke miıafir olan 
Baıvekilimiz ismet İnönü dün ıa
bah ıehre inmit ve öğle yemeğini 
Perapalasta yedikten ıonra tekrar 
Floryaya dönerek Atatürke mülaki 
olmu,tur. 

Atatürk bu esnada, evvelki gün 
sefirlerle görütmü, olan, Adliye 
vekili Şükrü Saraçoğlunu da kabul 
etmittir. 

Baıvekilimiz, Adliye vekili ve 
hususi kalem müdürü Vedit hava 
yolları idaresinin bir tayyaresile 
Ankaraya hareket etmişlerdir. 

Atatürk kendilerine iyi seyahat
ler temenni etmit ve arkadaılarına 
ıelim göndermittir .• 

İsmet lnönü, Adliye vekili ve 
Vedit saat on sekizde Ankaraya 
muvasalat ettiler. 

ismet lnönü tayyareden indik- No. 35 
ten sonra doğruca evine gitmit ve Bu resmi, kenarlarında bfç beyu 
Vekiller heyetini toplamıttır. Geç kalmıyacak bir şekilde kesip saklayt' 
valCte kadar süren bu toplantı da nız. Bu parça, tam bir resmin 42 ye 

Saat on altıya doğru Atatürk ve 
ismet lnönü yanlarında Adliye ve. 
kili Şükrü Saraçoğlu, Baıveki.let 
hususi kalem müdürü Vedit ve di. 
ğer zevat olduğu halde otomobil. 
le Y etilköye gitmişlerdir. 

bölünmüş parçalarından biridir, Bun-
Boğazlar meselesi etrafında görüş. ıar kırk iki tane olunca yan yana getl
mder olduğu tahmin edilmektedir. ren~k A.Sıl resmi vücuda getireceksinla. 

~--=-~~:--:-~~-:-~~~~~~~~~~~--...:~~ 

SocakDaıra kaırşı karDkatlYıırclUılf\llUıın itaıvsnyeDerı: 

EZ arabası Ş3klindc baston. Aynı m.. iş ba§ında serinlemenin çaresi/ 
manda çantanızı taşımanıza da yarar. ,,,.. Banyolu çocuk arabaaıl 

Terl\'llenlere bir tavsiye: Omuz ba§Za.. 1 

nnıza birer. manika tobmzt 



HABER - J\lqam Potlan 

Bir Fransız mebusu- Bir rivayet daha 

Ziraat 
Veka:etine nun hakkımızdaki Hasan Hm! @oyakın 

du .. şu·· nceleri _ gelirlll'Cl'ğı ı 

.. rk ,ımendHerlerlnd• 

Hesap isteriz 1 diye 

_ söyleniyor 
• •. ortaya koydugu• Dünkü sayımızda, Ziraat vekili Muh·ı "Fransa sı,ın liıin çekileceği ve Ziraat vekaletile 11.ti-

nuz O •• rn' ekten kendisine haylı at veklletinin de birleşerek bir vekalet 
halinde idare edileceği hakkında bazı 

faydalı Olab·ııecek misaller rivayetler dolattığmı yazmıştık. 
Bugllnkil "Kurun,. arkada§lllllz, bu 

1 a b I., ,. r rivayetlerden bahsederken ortaya yeni 

a • '' bir rivayet çıktığını yazmaktadır. Bu 
Basın genel direktörlOQOnQn neşriyatı aözlere ıöre Ziraat Vekili kabineden 

ek ıyl k&r$ılanmaktadır çekilecek oluna yerine Cumur baıkanlı 
p Di kt" ZüğUnün kuru- cumhuriyetler arasında esaslı ve stl- lı ıenel aekreterl Haaan Rıza Soyak 

~:Sın G~~tı ::nıt:a yolunda ya- rekli yaklaşmaların husule gelmesini mebuı seçilerek Ziraat Veklletine geti-ZıışıL mem . kadar dilerim şurasmı da bilhassa tebarüz 
pılmayıı bc1ı7Jancıft Mf"Ytdı':uc":~ ettirmek ~sterim ki, ben, Türkiyeyi _ril_ec_e_kti_r_. ---------

yerinde 1Je M :":::!~ ... onu; ull geri bir memleket telakki etmiyor. Kırk ham al 
nu gösteren de ,.....,..,,.:1 · dum. Bununla beraber bu derece seri 

Propaganda M§riyafttnu Jfonff'&ü bir surette tekamW göstereceğine de 
Mlyflk bir tıttııooffalriyd 1c.a2ıanmt§'W'. inanmıvordum. 
Fransız gaz6te1mi ttıktw'lc4r 1JOllİllll' r --., 

bita• ı~ CIJI* takfff'Ze Tilrkiyenin killttır sahasmda da yap. =ft'Mfftr· tığı cehitlerin gözel verimlerini gör. 

A Tanrtfl-1 

Fransız fa•lstıerlnln arb 

Yeni Frcınsız kabineai tarafından feshedilen /CJ§ist te§ki~ı geçen 
te kanlı nUmayi§lcr yopm~lardır. Yukarıdaki reaim, pol18 ~ • 
liain ve bir çok nümayişçilerin yaralanması ile neticelenen numay'§ 
sahneyi teabit etmektedir . 

Müreftede Filistind ntlmaylı yaptılar 
sirkecide Şark nemJryoııan hamaı petrol çarpışma 

1armdan poata batt tmnall. Halil ve I ğ O il KudUı 14 (A."A.) - Röyt 

ı DirekUW'lla .h ft6friyatl dfJfl- melde büyük bir sevinç duydum. 
Gene ıun~ ... 1cfJUG,.Je ___ ,, olaft "Barıf gibi ve bcırı§kl beraber, ter. 

yanın po 'KMU vv ••-yY- •• 11~1 o.ıu ba§ıt MmalannCI yollanf, 1cendi- biye t'e taMU, •imetlerin m bay ... _,_. 
mıltaıealar .._~ BK ara- dür ve milletlerin ilim 116 tr/anı hir. 

lerindetl taıeaıanM ,._. bfr 1':n8uu riyefüs bir aldmetidir.,, 
tbrahlm hamal arkadqlarmı bqlan.. istihsali 0 aca I m • yor: Dejeirin yakınında A 

na toplıyarak lma bir müddet görlle- lerl k u vvetlenlyor gilb aakerlerl arasında ça 
da~~"-~- İşte bu, bUtUn milletler hakkında 
me elde «tO:. Bil mt ,.,.._ aoa- varid olduğu gibi, 1789 da oldufu ka. 

mUtter, IOlll'&, kafile halinde lirketm Mıireftede mayısm sekizindenberi muı, bir tngilis neferi hafif 
pmhanem &ıllDe gelince "kontrol 18- görülen kuvvetli petrol tezahüratı ma. ve 7 Arap ölmUttUr. 

teriz! Beab laterlz!,, diye balırmıya den tetkik ve arama enstitUsUnUn pet- Çekoslovaky 
bqlannıJU'dır. rol sahasındaki araştırmalarmı bu • .... • 

;,:'iat mebw.flanlldan w 11tlllfJteoUer 06- dar dimdi de doğrudur. 
miyeff ~ Myefi--'- Jlflf'C Milletlerin tahsil ve terbiyesi, bO.-
.VouaMM'4"'. tftD dtbıyanm tam bir lnkf§&fı bakı. 

Dikkate deler llfıMer ~ bu mmdan, en faydalı ve en geçilmez o
~" terdln•••.....,..,,._ "· lan bir eeydir. Bu itibarla da, cumhu. 
riyonl8: riyetlerin bqlıca rolil, bütün memle-

Ramalarm bu tekilde nUmayft yap. mmtaka üzerinde teksif etm'iştlr. A,. Silah fabrık 
malan üzerine zabıta memurlan ye- raştınnayı idare eden petrol mUhen. 

"Bana g&ıderdJlhds ı;otibı "8lka. ketlerın halklan tarafından sabırs:ız.. 
lan tamamen tetkfk etmefe hen11z va- hkla beklenen refah ve saadet devrini 

tl§mi§, kırk kadar hamalı emniyet disi Cevad Eyübiin maden tetkik ve a. Emniyette .ıUr 
mtıdUrlllğtlne götttrmil3tilr. Bu ha. rama enatitUsUne gönderdifi rapon dlM için Roma 
ma1ar bakJnnda kanuni taldbat yapıl. göre ıtmdl burada 90 beygir kuvvetin.. 8 • 
maktadır. de blr Vonkeeha maldneslle ifllyen Star oakledf leCP 

kit ~ halde bu W8lb1arm h&ZD'lamaktır. 
ne kadar allka verici oJOk1anm s&-- !ate bu kadar mühim ve esaslı olan 
dUm; aynı zamane!& da - l'raulz- bir sahada, yani maarif sahasmda, el
lann ekaerlal gtbt - mimtebttniz de etm1' olduğunuz terakkiler ve, ay. 
hakkında çok gayri kAft ma1ftmatmı nca da kültürel mfieueaelerlniz, Garp ~ gUn evvel Kiğıthaneye bir san. 
olduğunu, daha dôiruını hemen hemen memleketlerinin en ileri gelenJerile mu. dal gezintisi yapan EyüplU Şerif ça. 
hiç bir şey bllmedlğim1 farketttm. kaymıe göttıreblllr. TUi ile kaTdetl Mehmet ve diler iki 

Haliçte boğulan 
kardeşlerin 

cesetlerl çıktı 

Genç Cumhurlyetln!zln terakldlerl, TUPJt Cumhurl,eti tantmda:n lhc!u arbdq1111mm bliullft .mıdal taba 
bana hayret verdiff. kadar ftCd de du. edilen laik, ücretsiz. mecburi ve muh. fabrikası önünde dP.vrilmie iki kar. 
yurmuştur. Hatıl cll,ebWrlm Jd, bu- telit tedrisata gelince, Fransa, bu al- det botulmut, diler ild kiti kurtanl
günku TtlrldyenJn eed tekAmfDtı, ken.. ıfm ortaya koydufunuz örnekten, de. mJIU. 
di Cumhuriyetimlz içtn CSe ibret denile- mokratik usuller balmnından, kendisi- Şerif çavuola kardeşi Mehmedln ce. 
rile doludur. ..Ankara,,. nm aon iki llL ne haylı faydalı olabilecek milaller a.. lledlerl dUn akp.m Kiğıthane köprüsü. 
yısı, Tilrk halkmm menfaati baJmnm- labillr. nün altında bulunmue, morga kaldınl-
dan, birbirini takip eden aiyual, ll08- Bflha1sa zevkle okudufum elfrler mıet;ır. 
yal ve finansal defifUdlkJerhı 1Ü1D - ve ya.zılar, Ahmed Hq1m, Ziya Gök- -------------
dan taldblnl mthnkthı Jahnaktachr~ alp, Nazım Hikmet, Behçet Xemal, "Kınalı Ada " 

Çok allb uymM!mcı mab.Je ve re. Yatar Nabi, Rll§en E§ref, Falih KadıkUye çarptı ! 
almler ihtiva eden ft iyi tam:hn ec!l- Rıfkı Atay, Sadri Ertem, Refik Halit DUn akgam saat sekizde Büyüka. 
len bu guete, l'ranms guetelerhıln ve ömer Seyfettininkiler olm\lltur. dadan kalkan Rifat kaptanın idaresin. 
ekseriaile boy lSlçtıfeblUr. Ayetullah Sumer ile Hikmet Onat'm deki Kmahada vapuru Kadıköy ls'ke. 
~ Cumur Baıkanmm KamAJ rt 

b1r kaç peyzaj ve po releri ise, Garp lealne )'&llallrken yanht bir manevra Atattlrk'iln faaliyet ve eaerl, gerekse k 1 
reMA.mlarmm en iyi ve en modem an- yUzUnden bavupun baş tarafı is e e. 

Batbakanmn lımıet fn&ıtl'n1ln bey&- anel ~ıinden mülhem olan sanatk!rlan. Din sağ tarafındaki rıhtıma çarpmış. natı, lllzln ileri gelen devlet adamla. 
mzm kudretini bana isbat ettL (1) tır. Çarpma şiddetli olduğundan nh. rmnda mlhlm tetebbOaler '9Ultulle h 

memleketinizin ma4d! ve manevi refa. Ziraat sabasma gelince. mesell Or- tımm beş metre kadar bir yeri asa. 
hını dalına kollam4 b)gwm aesdlr- man çiftliğinde tatbik ebnekte olduğu. ra uğramıştır. 
mektedfr4 .nuz metotler kadar tam ve modern Bir hafta evvel taınirden çıkmış 

metotlara rastgelmek için bugün Sov- olan vapurun da baş tarafı kısmene-
Ticaret, ziraat w eııcltl&bi aJia.. yet Rusyaya gitmek lAzmıdır. Demek z'llmlştir. Bir fen heyeti tarafından 

larmdakl faallyetfnll ve bu alanlarda ih r tz k rt bir tetkikat yapılmaktr.dır. kullandığmız usuller, btıyWC ulusunu. oluyor ki, ist' sam artı se 
za llyıktJr ve bu, Myfe otdufu gibi, ımrette artacaktır. , __ E_k_m_e_k __ o_n_p_a_r_a __ 
bam proeedelerfnfz de, bana, ıdzfn Hele spor hayatı, çocuk terbiyesi 
komeuııuz bulunan ve çok takdir etti- ve bdmm açılışı gibi faaliyetler, bu. ucuzladı 
fim bO.yttk b1r Cmnhurlyetlnldlerini gtlnktl TUrkiyeyi bUyUk ve gUze1 bir Belediye nark komisyonu önUmtlz-
habrlatıyor. memleket kılmakta olup bu memleketi cleki on bet gün için birinci nevi ek-

Yenl Tnrkiyeuin ekonomik siyasa. görü!' gezmek hevesini vermektedir. mek fiatmı 11, ikinci nevi on kuruş 
m, cndfi8triyel m'ldptı, bet yıllık 30 para ve francalayı' 16,20 kurut ola. 
pllm, bO.tUJı. deml?'yolu tebekeefnhı (1) Bera h ~ bilAaaa iyi bC.. rak teablt etmlltlr. 
bu kadar ileri bir aurette hıea edilme. irim· 1cendim 4e reıatımtm w hem 

111, örf ve ldatta huule gelmit olan •..t•t~ne,, ~ d,e "lntleperadatıta,, lşkodra müdafii 
derin delflikJlJder, ~ bUtftn bun. 1Clt' ga'Unileriw re.rim teıMr ederim. 
ıar, hem Garplller 1ç1n birer hıyret ır1Ut11r mnln pldatik atJMtlClt' koıu.. Hasan Rıza paşa için 
mevzuu, hem de btlytlt uluslar ara- ,... aekretm olmak asftıt~ tlflllt-. bld ld 
mnda yer almakta olan Cumhuriyet!.. manda aergUsr d6 tertip etmekle fMf- dlr a e yapı 1 
nizin hayatiyetini labat eden faaliyet. guJ o!tmım. Bekaiyonumllfttl geraff Amawduktan selen bir haber, Bal· 
lerdlr. Mr 1"""11et aG1&Gll vanllr W to1' f4'. Jrua harbinde tıkodra mildafB olaı) Hr 

...._ .. noktQ1 b"'9tmek 11- ...,,.., modern naaa " 1MfJteltnlf. 1m ıma pqa için Arnavutlar tarafm-
terim ki, ben bitin bllıtlt ve modern 1anbt ...,..Mepffto. dan bir &bide yapıldılsm bildiriyor. 

;iİİİİİİİi;iiiiiiii;iiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiliiiiiii•iilı---~----~~- Boan Rua P'P"'" ald kabrindeki 

ı Ol • ı d bmDderl bl,ek mwuimle yeni yapı• Ber in impıyat arın a :.ı::...-:::o--=: 
NA ı ı A•nın Fedak6rhQı :;:r.:=:::..,ı.::_;: 

JPu1a .,...,, ....... Berline bdu 11Jnclerdlll bir mwar ile BediDdea P'""''flli. tpodra &.ınnm Hun Rı" 
m otet w maldıllf lpCJI' bJ1eded daha tedarik etti. Bw ,erledDlll a Papya ıa.tercDll bu b1y11k allkamn 

8Jll'IP blletlerinld alnm. Mbebi. papnm burada vali oldup ar 
--·--·-,._ ., Mt acentuı Galatuaray - tatanbul Telefon 44914 mantar halka ıaatermit oldqu kola7hk 

,.. )'U'dımlardır, 

sondaj maklneel çabtmaktadır. BUkrqten gelen bir haber 
Mlireftenln Hotköy civarında 1936 çtlk ltiW erklnı harbiyele 

senesinde bırakılan sondaja bu eene. tan temaslar neticeeainde, 
nln 24 nlsanmda, f üat Milrefteye da- yadaki ıiWı ve cephane fa 
ha yakın bir mmtakada bqlanmıftı.. herhanp bir ıkın brpmda 
Sondaj 82 - 84 metreler arumda olaımyacafı anlaplmlf ve ti 
petrole ve 115 - 116 metreler nn Romınyaya nakline kar 
arasmda da hava gamıa teladUf 
etmlft,tr. ~ C&Sk411 ... 

a.ıetıeri kaıdınnak kuvvetini ,gfüıterc-n M 1 
ve lçerdekl çamuru kule tepaiDe ka- 1 • ıt 
dar atan bir hava gazı tabakuma te.. n g 1 er 
s&dUl edilml§tlr. Bu gazm dktan A k Sil 
85 000 metre mlkAbı tahmin olunm111- DCa veyş 
t~. 150 metrede hafif bir tuzlu IUya taka8101 işgal e 
teeadtif ecmmtetir. Kahire 14 (A.A.) -

M'.ilreftedeki araştırmalar daha de. • 
rinde -iktisadi petrol bulmak ümidini lngiliz murahhularıle M 
kuvvetlendirmiştir. rahhasları araıında bir i 

Ağır demir 
•• san ayn 

olduğu beyan edilmekted 
lif 1930 tarihli itilaf proj 
md1r. lngiliz i11ali, Süve 
mıntakaıına münhasır ol 

Fabrika inşaatı için Sıcaklard 
civardan amele Amerikad 
temini mUıklll 1580 k·ış·ı • 

gUrOltıyor 
Karabükte kurulacak büyük aanayi Nnyork 14 (A.A.) -1 

merkezinin hazırlıktan süratle ilerle- beri hüküm ıüren ııcak d 

mektedir. Burada inşa edilecek demir zünden 6len veya kaybol 
ve çelik fabrikasmm lnpatmı teahhUt ların adedi 1580 dir. R 
eden İngiliz grubundan yirmi ki§ilik 
bir heyet Safranboluya giderek tetkl çiftlik haıılatının zararı 
kat yap1JU1tır. yon dolan çok ıeçmek 

Heyet civardaki kuaba ve köyleri derece mühim iman tellf 
gezerek arazi tesviyesi ve inşaatta ça. zaman ı6rillmemiıtir. A 
lı§acruc binlerce amelenin ne suretle • • 
tedarik edılebilS'ceğinl tetkik etmişler. ler Nnyorkta üç aün iÇ 

dir. otopıi yapmıılardır. Akıl 

Safranbolu ve civan halkı daha zl lan hutahanesinde 8.1 
yade Zonguldak, EN'ğli ve Filyos kö. mlttilr. 
milr ocaklannda .1me~ olarak çalıt-s __ .;.._fy----.~---ı 
tıklarmdan yeni sanayi merkezindeki o a cıvar 
hazırlıklar için icap eden amelenin bu b • • • • k b 
mmtakadan tedariki · müşkW görtır. Uy U 
mttettır. 

KarabUkte fabrikalardan batka ya. yangın 
pılacak btlyik aanayi eehrin.ln ineum Sofya 15 (Radyo ile) 
dan flVVel timdillk oraya g!decek mU- Hukovoda çıkan bir ~ 
lıend1e ve memurlann barmmaaı lchı 
bir memurlar dairesi yapılmuı mtma. 
alp görlllmQe. ve bu it Safranbolulu 
bir mUt.eabhit 1Jı1ba ihale edtlmletir 

KarabOk latuyonu Saftanbolu ka
sabasınm da istuyonudur. Karabtlk 
k6yil S&fruıboluya llS kilometre me. 

«*inde 130 ev yamnıı 
açıkta kalmıfbr. Birçok il 
alevler arumda lcalmqlı 
tanca zayiat yoktur. Mac 
300 bin liradan fazladır. 

l&fededlr. l'ilyol 11manmclaa Kara. ========= 
bftk ştmendlferle ~ aattlr KarabUlr rabllb 1IS dıJdb mel&fede 
köyllnUn bul~ arul mlnhat bu- köyll clvarmda kunillliul mt 
lunduju 1çbı 1-8111 aanatı aehrlaiD Ka. rWmUttar. 
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D<uc nn@ Dlfils~;D -
Ölçüler E değişti ... 

'V'et: Okka . k"l A ittin yenne ı o... qm 
1( e lb:ıet:re ••• 

0~ !na.nevi ölçüler de bamba,. 

~ ll: Makbul bir delikanlı ıü
tnd en, kı:ıaran, lafa kan,ma-

ı· . 
, 

1 !Utıdi her mesele hakkm-
tı~~tane fikir yürüten kıymet 
n~· 
ahj~~ da binbir misal bulmak 

ır. 

ilk Türk kadın 
Romancısı 

dolandırıcı 
Baharat tüccarı musevlyJ 

Kandıramıyarak 
yakayı ele verdi 

Tathakaledc bahauı.t ticareti ya
llk Türk kadın romancısı Fatma pan Nesime, bir kaç gün evvel Tevfik 

Aliye 72 ya~rnda olduğu halde ve- isminde bir adam müracaat ederek 
f at etmi§tİr. hususi surette göriişmek istediğini 

Fatma Aliye 
öldü 

Kendisi tarihçi Cevdet paıanın 
söylemiştir. 

Ayn bir vdaya çekilmeleri üzerine 
~· • • • kızı olup ilk eseri Fransızcadan bir Tevfik şöyle demiştir: 
~ .::aribi, insanların ya§ ölçüsü (Hanım) imzasile tercüme ettiği "- Babanızı gayet iyi tanırdım. O 

ııanı bir inkılaD 2ecirmiı· {Meram) romanıdır. öldiltden sonra dört kardeşle, Ameri. 
Bu ilk tercümeden aldığı cesa- kadaki hem~irenize haber vermcdcr. 

Ankarada bir kaza 

Otobüsle tren 
çarpıştı 

Otobüs biletçisi 
yaralandı 

~~den: retle (Refet), (Vadi), (Enin), malla~ taksim ettiniz. Hükfunetten 
pi l\a d ? d 1 d (Nisvanı islam), (Tetkiki eçsam) verase vergisini de kaçırdınız. Tanı. 

hij ç yasın a • • er er i. mad1ğınız bir adam, bütUn bunları 

Ankara, 14 - Dün ak§am saati 
20,30 da istasyondan tecrübe için 

Kayaşa hareket eden makinist 

Nazifin iadre:;indeki tren Cebeci 

istasyonundaki geçitten geeçrken 

18 num:ıralı Belediye otobüsür.e 
çarpmıştır. Müsademe neticesinde 

arabanın ır.otör kısmı tamamen 

parçalanmış ve hadise mahallin

den 15 metre öteye fırlamıştır. -'1 ~il ;Yada bulundukları aenele- gibi eserlerile yirmi seneyi müteca- hükumete haber verecc~ini bana söy
n biı ~ edir.e bakarak, hemcinsleri- viz bir zaman matbuat aleminin ledl. Ben de babanızın gayet iyi, can 

~bild~ındn bir fikir edinmek kuvvetli bir muhaniri olarak ya§a- ciğer dostu olduğumdan şimriilik ha. 
[) ı. mı,tır. ber vermemesini temin ettim. Yalnız 

Kazada otobüs biletçisi Mehmet 
sağ kalçasından yaralanmış, hasta. 

haneye kaldırılmıştır. Şoföre bir 
şey olmamıştır. 

b erk f buna mukabil 600 lira istiyor.,, 

i:)e:~.:r :~:: ,.:~~;a birden Bahkesi rdeki Tkrevfıb"k isimli adam, Ncsimin ailesi 
, l\ :r ve a a ası hakkında daha pek çok 

·ıl' ldınlarm ynşı sorulmaz, yan g 1 n maHlmat verince, Nesim altı yilz lira-
1 th "· dediler. O yı vermesi için diğer varislerle görüş. 

Hadisenin geçit bekçilerinin va
zifelerini bırakarak evlerine gitme 
!erinden ve İ§aret fenerinin yakıl. 
mamasından meydana geldiği an. 
laşılmışhr. 

11;,.oıd,,ı'.lle yapalım? Bizde sus pus 8 ev yandı klan tükten sonra bir ceyap verebileceğini 
~ soora sUndilrUldU söylemiştir. 

aıv b· ~lte11 k d Balıkesir 14 - Gökçedağ nahiyesin• Tevfik bir kaç gUn ilst Uste gelip 
ıle. ~ ar a an arkaya sorsak de başlayan yangın 80 kadar ev yandık Nesimi tehdit edince baharat tüccarı 

8 ?t,'~jl:u-, pudralar, saç boya. tan sonra söndürülebilmiıtir. Açıkta razi clmuş, aynı zamanda zabıtaya 
•e fa aJlar, sporlar, usta terziler kalan ailelerin miktarı 300 kadardır. haber vermişt'ir. 

Dahiliye VekAletlnde 
Belediyeler fen 

heyeti af~leııl>kacılar ve nihayet güzellik Yangın Ömer Ahmet isminde birinin Evvelki gün Tevfik, Nesimin Tahta-
~~! kadınlnrın ya~ını 0 derece evinden c;1kmı~ ve §iddetle esen rüz- kaledeki mağazasına gitmiş, Nesim 
'ıj ~ek usullerini ke§fetti ki, yir. gar yüzünden bliyümü~tilr. altı yüz lirayı tamamlıyamadığıru, an. 

( ea y d k b · l d İnsanca zayiat olmamakla beraber eV" cak ;yüz lira bulabildiğini, beş yüz li. 
J j,.d· ~. ın a İ ır m mla krrk rayı da bir gu .. n sonra verebı"lecegwın. ı· 
l. ... ek k lerdeki eşyanın soğu kurtarılamamıştır. 

Dahiliye VekAletinde belediyeler 
için I!lerkezden yapılacak muhtelif i§
lerle me§gul olmak üzere bir belediye. 
ler fen heyeti teşkil edilmiştir. "il. ı e seriya farkedilmez ol- söylemiQtir. Kızılay ve vilayet açıkta kalanlara yar• :. 

e, ~ S
0
llr dım etmektedir. Tevfik buna razi olmuş, yüz lirayı 

aP ile k a: ~imi saklıyor, on sekiz Yangının sebebi hakkında tahkikat alıp ('ebine koyduktan sonra çıkıp gi. 

B;ı heyetin kadrosu bilhassa muh. 
telif mütehassıs mühendislerle takvi
ye cdHecek ve ayrıca fen heyeti olmı. 
yan belediyelerin i~leri buradan yapı. 
lacaktır. 

lo' b .. d endıni küçültüyor; kimi de başlamıştır. derken saklanan zabıta memurları ta. 
"' ay 1 1 raf mdan yakalanmıştır. Numaralan 

art°\tı, ., I I { olsun, şakaya boğul- y apJ lacak paraşüt evvelce tesbit edilen paralar cebinde 
i>"';6liif~ıiiltüye gitsin ve orijinal kuleleri çıkmışır. -------------

ril>' &\in diye otuz ikisinde iken: Ttevfik, David isminde bir diari K 1 .. 1 ç 1 .. 1 K rilıf ......._ 4$ Tdrk Hava !{urumu merkezi, Türk k -s".1 '-' '-' 

lıt? d· Yaşındayım! Anla~ılmıyor Kuşu azalannm ekzersiz1erlnl yapa.. nin endisiııe bu işi yaptm:lığmı söy. 

, '1tiı!J:: ortaya bir laf atıyor. caklan paraşüt at.lama kulelerinin bir leml3tir. Davidle Tevfik adliyeye ve. H A B E R L E R 
•tti, l~"<t: ı a~ terazısı "bozuldu, un evveı yaptır ılııuı.sımı. karar vcrmi§- rllmişlerdir. • Müttehit Amerika hükQmctlcrinin 

or • 1 d k b tir. =-==-=·-==··=-=··=·= .. :: .. :: •• ::._::.:: .. :-: .. :-: .. :-: •• :-: ... -.-.. -•• -.. -.... - •• -.. -•• -.. istiklalinin yıldönümü münasebetile A· 
'd esı §aşa a ı; artı ir şey K ~et- Paraşüt kulelerinin projeleri yapıl- a 1 be tatürkle, M. Ruzvelt arasında tebrik 

.fi " •&.&ez oldu. ı ...._ mıştır. Kuleler kırk beşer bin liraya telgrafları teati edilmiştir. 
1 "ili " • • ı . d )~ ~ enı nazarıye erı e buna çıkac&.ktır. Evvela Ankaradaki kule G i d e n . Galatasaray lisesinde bu sene de 
e l'a ~diniz: "Hayat ellisinden yapılacak ve iki ay sonra da tstan- resim sergisi a!iılacaktır. Serginin 20 

ı• Q :ı ••• ,, nnş. ., a marn ana ı mesı ıçin çalı" .. b ~"lar r bulda bir kule '-'apılacaktır. VO 1 tem.muzd ta 1 b·1 · · 

~u iddia eden eseı-Ier yazıl- Kasımpaşa deresinin şılmaktadır. 
h'~l. heraber,diğertaraftandok. bir kurbanı daha! Hissi ve Edebi *KapanmşolanTürk-Romenmuh 

"l' i Roman telit mahkemesine ait evrakın, hazinei 
ıJ 1~ old~n Ömrü vasatisinin krrk Kasm: paşada Camii Kebir ma- Y evraka nakli kararlaştırılmıştır. 

'n' }!~Ucunu haber veriyorlar. hallesinde Batı hanında oturan azan : * Sultanahmetteki ticaret ve sanayi 

a.J1,!~İtıd:· Adem oğlu, mezara gir- Osman dün ak~am Kasımpa,a de- Kaı~ n ırcca ıril Ka'iFU D müzesi iktisat vekaletinin emnle Anka· 

kt1 ~)'ı: de beş yıl sonra mı yaşa- resinin üzerine yapılan tonozdan Kurun gazetesin- raya kaldırılacaktır. 
Lı, ~ i şl~yor?.. Aksiliğe bakm geçerken düşmü~, sol bacağı kınl- de bugün başladı • Emniyet direktörlüklerinde mün· 
~)'~~ .ddıada bulunanlar, uhrevi mı~, hastahaneye kaldırılmııtır. ···············-·····..................................... hal bulunan üçüncü komiserlikler için 

aeı~d· •nanmıyan maddiyetci kim- Ha Ik ondan bir bugün üniversite salonunda yeniden bir 
11 

~ lt, ~ imtihan açılmıştır. 

v~ eıİtı d b ~ocu k düştü 1fWtlıwlPi" TAMYfwi • Kültür Bakanı Saffet Arıkan, yük-
' il ir e u müteselsil tenaku- Tahtakalede Balkapan hanında ikin- sek ve orta tedrisat müdürlerile teftiş 

ııcl ~ille ':;d.en çıkın... Gelin de ya~ ci kat parmaklıklarından aşağıya bakan heyeti reisi ve vekalet müsteşarı ile bir 

1ı ~ ~I aıın olacak bir insan ölçü- dokuz yaşında Abdullah isminde bir ço· likte bugünlerde şehrimize gelerek mek 
dl tin! cuk parmaklığın kopması üzerine altı ÇARŞıUIBA tepler hakkında bazı tetkikatta buluna-

~iJ .. , • • • metre yükseklikten düşmüş, başından rEMMUZ -
193

6 caktır. 
e t- " b kl d Hkrt: 1s:;s _ RcblUl:ıhır: 21> 
~ ~"et... ve aca arm an ağır surette yaralana- Gala tada yapılmasına karar verilen 

~elell; atlık kullanılmaz bir hale rak hastaneye kaldırılmıştır. G.:.,,.ti1>llotuau lllllliıl!llllllll ÔÜ!>~iıı ~ol.,, yeni yolcu ;;ı}onunun proje:;i hazırlaa• 
• b .'''tın yerine kaim olmak üze Vefat 4.H 10,40 mıştır. Salonun inşasına yakında başla· 
ıÇ I~ nlar b" "I .. b l I d nacaktır. Salonun önünde iki katlı iske• 

b1 
.... "· ~... ' ır o çu u mu~ ar ır. Kurukahveci tüccarlarından Hü- <l•kıl ~ Öıı'I• tlcirıdi /Jıfun ~ •• ı • ı ı 1 k 1 1 1 " 1 '~Ukt ın&11 e er o aca , yo cu aT vapur arın gü-

" ıfl· tı d1.1" edan bir zat, bunun ki- seyin Hüsnünün refikası bayan vertrsinden doğruca rıhtıma çıkabilecek 
I 1 ~: g\ınu bana haber verdi. De. Emine müptela olduğu hastalıktan ı!!:., 2.•~ 12,20 16,19 19,40 2ı.ss 2,2i lerdir. 

t"- ?el'-~ kurtulamıyarak vefat etmi§tİr. Ce- t!:a 7
•
08 4

•
39 8

•
39 12

•
00 1

•57 6•4~ • Dün, Belgrad üniversitesi talebe· 
.._ lıı-. ~.~İden ya! neyse §İmdi kilo nazesi 1617 / 936 perşembe gunu " lerinden 25 kişilik bir grup p~ofesör 
.... , 'iO:fl •• 1 ı OEÇEN SE:\"E ncoON NE OLDUT' M h t B . . "d • d ~: e soz er kulağınıza çalı- öğ e namazı Valide camiinde kılı- e me agavıçın ı aresın e şehrimize 
~··~ narak aile kabristanına defnedile- DUnkU maçta 1stanbul mUhteııtı Atına gelmişlerdir. 

I~ kilo al G" .. cektir. muhtcllt1nl 4--1 yenml§tfr. ıe: fzmitin Suadiye köyü ihtiyar heyeti 
t.. ••• h. mış .. · oçmuıı: za- A t rt tan k k 1 h' ~)'l Qlhn. :ı- vus urya - Mnca s imparatorluğu• aç.ı. çı an ımaye ettikleri iddiasile 
~ ~~. ış ... ,, Yahut: "On kilo Allah rahmet eylesin nun tekrar dlrlleccği söylenmclttedir. ihtisas mahkemesine verilmişlerdir. 
IQ "·,, a~':·· Görmeyin ne gençleş- --------------------------___ __:. __________ __::___: __ 

• .{~lil~ıın zanıannnızda sıhhat, 1 :J ~~: cı~~., r a18.rrneti olan sıklet faz- ş E H 
J1 ~ ·: l-f~~di ihtiyarlık ni§anesi ol- , 

R.IN 
~ ı· 'tııa.11 asa, bu maddiyatçı devir-

"• tn da ölçüsü artık kilo ol-
e.ı1 

1 
· ~~fl rY!-NOl 

~~ı Çırağı iş arıyor 
~ •• 1 S•ra .. b' ltı \i.ıetc • gı ır eczanede çalış-

t llro 1~ arıyor. lntiyenlerin 
iP ll~ Paganda servisine müra· 

Mi 

Gene 
Mimar Nail Doğandan aşağıdaki mektubu aldık: 
"Muhterik Adliye sarayının enkauna bakın, naırl kal

kıyor? Bir kahve değirmeni kurulmuı horasan (harç) ya. 
pılıyor. Bu hesapla o rr.oloz yığını oradan ancak on rıenedc 
kalkabilir. Bu ne biçim mukaveledir? Müteahhitler sadece 
iıe yarayan m:\kine, boru, kalorifer, kurıun, tuğla ve mcr" 
mcrleri kaldmmılar, süprüntüyü bıralmuılardır. 

• 

o dert 
Bu yolauzluğu arayan, soran yok mudur? 

Bence bu İ§İn en çıkar yolu enkazı Alm kapı yoıu \'C 

mavunalarla Kadıköyüne ta~nnak, geçen kasırgada harap 

olup clyevm toprak molozlarile doldurulan Kadıköy rıhtım 
caddesini doldurmaktır. Bu suretle hem nhbm ı.ağlam olur, 
hem de bu it temizlenir.,, 

Alakadar makamların nazan dikkatini celbederiz~ 

.. .. iL41AM 

SlYı ~lYı'lt '4<e 
ze 1FO ~o li'"D n n ık 

.. 

Yıısuf Ziya, buoünlrii Taıı gazete
süıd:: §öyle yaz1yor: 

Dikkat edıniz: Nazarımızda az ko. 
nuşa:, adamın kıymeti çoktur. Sükü
tün ınıhladığı bir ağız. bize, içinde 
meçhul hazineler saklıyan kılitli bir 
kasa hissi verir. Bunun için çocukln.. 
rımıza daima susmayı tavsiyt"' ederiz. 

(Söz gümüş ist! sükut :ıltmdır) 

cümlesi, insanlara bir kuyum<'u gözü 
ile baha biçmiyor mu?. (Bir ~öyle, 
iki .iinle ! ) (Boğaz dokuz boğumdur), 
tabirlerinde ise 8.deta insanları sükfı. 
ta davet eden birer kumanda edası 

var! 
Dikkat ediniz: Hayatta muvaffak 

olmuş, murada ermiş olanların çoğu 
sükı'.'ıtidir. Çenesi, kafasındaki bütün 
b:Igileri öğüten, dilı, kalbindeki bütün 
duygulan konuşan açık bir adama 
karş•, dudakları esrarlı bir gülümse. 
yişle kilitlenmiş kapalı bir insan neka.. 
dar loymeUi, nekadar rağbettedir. 

Galiba ata sözlerimizin manevi var. 
lığımıza yaptığı gizli tesirler ve aile 
hayatımızda süklıtun terbiyevi bir 
kıymet olu§u gün günden hepimizi dil. 
siz insanlar yapıyor. 

Eskiden, yolda karşılaştığımız dost.. 
larla uzun uzun, tatlı tatlı konuşur

duk. Yavaş yavaş bu sohbetler kısal.. 
dı. İkişer kelimelik birer cümle oldu: 

- Ne var, ne yok? 
- !yilik, sağlık .. 
Şimdi ise, sual de Y,ok, cevap t.a., 

Sadece, hafif bir el. göz, omuz işare. 
tile anla§ıyoruz. Ben: Ne var, ne yok? 
mannsma §Öyle sağ elimi açıp, sol gö. 
zümii kapıyorum. O da: Şöyle böy. 
le manasına: İki düdağım büzüp omuz. 
larını kaldırıyor, geçip gidiyoruz. 

Eğer, denildiği gibi, sahiden (sükfıt 
altın) olsayclı, muhakkak dünyanın en 
zengir. milleti biz olurduk! 

* * * l}=fl lÜl s lfl) lÜJ !hl al 1e 
Da;Eo m<§lo ır 

M. Turhan Tan, Cumhuriyette ycr
zıyor: 

Türklerin heder olan zahır.etlerin. 
den bin de Arab harflerini güzelleştir .. 
mek yolundaki büyük didinmedir. 
Süryant alfabeyi kendi zevkle:-ine gö. 
re millileştiren Arablar, bedii bakım. 
dan hiç bir güzellik ta~ımıyan yazı 
şeklini İran yolile Türk yurduna ka
dar sokmuşlardı. Kırık dökük harf .. 
lerden vücud bulan Arab yazısı Türk. 
lerin hiç hoşuna gitmedi. Fakat siya
si, iktisadi zaruretlere din alakası da. 
katılınca bu yazıya milli harsı bağla
mak icab etti. 

Şimdi güzel san'atlarm her şube. 
sinde dilediğimiz gibi eser yaratmakta 
hürüz. l!"'ırça da kalem kadar keman 
teli .radar serbesttir. ResimlP doya.. 
mıyan san'atkfır ruhlar, heykeller ya.. 
ratmakla atşini dindirebilir. Alf abc
miz de millidir ve yazımız tıraşlara. 

tadillere, tezhiplere ihtiyaç göstermi. 
yecek kadar güzeldir. Buna rağır.en 

bir tnkım mecmualarda, vitrinlerde ve 
şura.:i~ burada eski ~eceri yazıları, di. 
vani satırları andıracak ecelacayip 
harfü.r kullanıldığını .görüp hayret 
içinde kalıyoruz. 

Yazımızı yeni baş+..an resim yapmı. 
ya ç..ılışmakta ne mana var?. Maksad 
san'.ıtkarlık zevkini tatminse resim 
ynpa~ım, heykel yontahm. GüZP.l harf_ 
terimizin kolunu kanadını krmak gü. 
nah değil mi?. 

.. jf. • 

M. Turhan Tmı bir bak"1ma 1ıa1..-lı. 

dır. lAldn, diğer bak1mdan da ~' ci
h't mmfıtlmamalt: ır eni harflerimiz 
ve yetıi hayatımız sebcbile, ar* ık e,cı7;i 
manada hattatlığa lü::ımı l:almaıtı 

) 

amenna.. Fa1:at, mcm1lrlarımız ba§t<J 
olma'.: fi zere, yiizde doksan dolmzu
muz11n yeni harflerle ya::ısı, çocu1:ça 
kaı·g tetk, burgacıktır. Ôylc 7.:i ilk ta1ı
silini bile görmemiş insanlar manza. 
rası arzcdiyoruz. Her 1ıaldc hiısnülıat 
Mzımdır. Bunıı Mekteplerde değil, 
memurlar arasında da tamim zarureti 
vardır. Daimi surette saklanacal.· ve
,,ikalırrdald el yazm 1wınt1ar y~rek. 
Zer paralayıcı şcldldcdir. 

(Hat • Sür) 
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lngiltere, Akdeniz anlaşmasını c=:-::-.::::-::-ı 

AJmanlar Avusturya ile anla-
şıp ittifak yaptıktan sonra 

Bolşevlklerın neşe ve 
bayramı 

ıtalya ile de ~ 
as! eri r11üzakere i. 

yapıyorlar ~ 
Londra, 14 - Briik::elde toplanması 

mukarrer Lokarnocular konferansının 

İtalyanların da iştirakini temin için geri 
b rakdacağı söylenmektedir. 

Diğer taraftan iddia edildiğine göre 
bu tehirin ast sebepleri ıudur: 

1 - İngiltere dadcce Fransa ve Beı· 
çika ile yalnız kalmak istemiyor. 

2 - Buraya Almanyanın da iştiraki 

ve Akdenizde karıılıklı yardım tedbir
lerinin kalkması. 

lnglltere Akdeniz •nlafmaann 
bozdu 

Londra 14 (A.A.) - İtalyaya kartı 
' konulmuı olan İngiliz zecri tedbirleri 

çarıamba geceyanaından itibaren kaldı
rılacaktır. Ayni zamanda bir tecavüz 
ihtimaline kal'fı İngiltere ile Akdenizde 
ki devletler arasında teati olunan kar§ı·ı 
lıklı yardım teminatı da munkazi olacak 
tır. 

ıta yada z&crl tedb r bayrzmı 

Roma: l S ( A.A.) - Zecri tedbirlerin 
ilgası münasebetile Musolininin emriyle 
bütün binalar donatılmııtır. 

Rom•dakl Alman ••kert heyeti 
Paris, 14 - Oluvre gazetesinin yaz

dığına göre birkaç gün evvel Romaya 

gitmiş olan Alman askeri heyeti bazı 
teknik meseleler etrafında bir itilU vü-

cude getirilmesi için müzakerelerde 
bulunacak ve erkanı harbiyeler arasın· 

daki mukavelenameler hakkında görü
tecektir. 

Almany• • A vuaturv• ittifakı 

Viyana 14 (A.A.) - HabCT verildiği
ne göre, Avusturya - Almanya ittifa• 

kının emrettiği teknik tedbirler muhte

lit bir komite tarafından kontrol edile

cektir. SalAhlyettar bir kaynaktan teyit 
edildiğine göre, Drı siyasa meselelCTi 

Boğazlar konferansında 

Dediğimiz 
nihayet oluyor 

Sovyetlerle ihtilaf kalmadı, 
lngiliz teklifi tadil edildi 

Kat'i netice yakında 
(Baı taralı 1 incide) 

Pol Bonkur büyük bir tavassut rolil oy" 
namıgtır. 

UzerJnde uyufulan mlddeler 

Dün üzerinde uyuıulan maddeler 
ıöylece hillaaa edilebilir, ,_ 

A) İngiltere, Sovyetlerin sulh zama
nında Akdenize harp gemisi geçirmele• 
rine bazı tali ıartlarla razı olınuıtur. 

B) Harp, zamanında Türkiye bitaraf 
kaldıfr zaman, Boğazlan, her iki deniz 

ve Türkiye, mmtakavt miaaklardan do

ğan taahhütlerin ifası hususunda ısrar 

etmiılerdi. Bulunan telif formulU dola· 
yısile Türkiye ile Fransa, arasında yeni 

bir mi•k akdi mevzuu bahıolacaktır. 
D) Boğazların beynelmilel bir deniz 

yolu olması dolayııile beynelmilel mü• 
rakabe altında bulunması nazariyesi 

ni iltti aUren İngiltere ve ona iltihak e-. ~ 

den Fransa, eskisine benziyen bir Bo-
fazlar komiıyonu bulundurulmasmı is• 

temekte iken Fransız murahhasının ta
vaaautu ile komisyonun lağvı üzerinde 

anlatılmıı ve bilhassa Türkiye, Roman• 

bu komite mesaisinin dışında kalacak9 
tır. 

HabsburJllar Uç sene Eo:ıra 
gelecek 

Paris 14 (A.A.) - Echo de Paris 
gazetesi, Londradan istihbar ediyor: 

Belgraddan gelen ve Alman - Avur 
turya itilamamesinin gizli bir maddesi
nin Habsburgların saltanat makamına 

getirilmeleri meselesinin üç sene müd• 
detle tehir edildiğini natık bulunduğu• 
na dair olan haber, burada hayret uyan 
dırmaksızın kar§•lanmıgtır. 

Almanr• • Çekoalov•kya 
ml•akı? 

Bertin 14 (A.A.) - Çekoslovakya el
çisi Massmen Praga hareket etmittir. 
Alman - Avusturya andlagması dolayı• 
aile Çekoslovakya hükmetinin elçiyi ça• 
ğırdığı sanılmaktadır. 

Bazı Alman siyasi mabafilinin lhaaı 
ettiklerine gCSre, bir Alman - Çekoalo
vak iki taraflı ademi tecavil.z ve ademi 
müdahale andlatmaaınm temini Alman 
diplomasisinin gelecek aylar içinde 
takip etmek istediği sulhçu proıram i• 
çinde bulunmaktadır. 

fnglllzler Almanlara 
mUatem:eke verecekler 

Londra, 14 - Londra siyasi mahafili 
Almanyaya Afrikada milnasip miktarda 
arazi verilmeden evvel bu memleketle 
sulh yolunda tegriki mesai edilemiyece
flne kanaat ıetfrmlttlr. 

Macarlatanda tefsirler 
Budapeıte 14 (A.A.) - Almanya A• 

vusturya anlaımaıı bütün aiyaat g8rür 
melere mevzuu teşkil etmektedir. sa• 
lAhiyettar mahafilde, açıktan açığa, bu 
vesikanm, harp ıonu tarihinde kat'i bir 
d<Snüm noktası tqkil ettiği söylenmek
tedir. Çünkil bu vesika, Roma protokor 
lannı imza etmi§ olan Uç devletle Al• 
manya arasındaki sıkı bir iş birliği arzu 

eden herkesin istediği bir şeydir. Sanıl
dığına göre, bundan sonra, Almanya, 
İtalya, Polonya, Avusturya ve Macaris• 
tan müşterek bir hattı hareket tutacak
lardır. Gene sanıldığına g8re, Habsburg 
lann tahta dönüşü meselesi başka blT 
zamana talik olunmuştur .• 

Katoliklerin naşiri dldln Uj Nemze
dek gazetesinin yazdıtma g5re, Avuı• 
turyanın dıt siyasası bundan ıonra yeni 

bir istikamet alacaktır. Berlinle Roma 
arasında ehemmiyetli anlaşmalara inti
ı:ar olunabilir. 

devletlerinin harp gemilerine kapaya• 
caktır. Milletler cemiyeti taahhütlerini 
ita edecek olan gemiler bundan müates 
nadır. ya ve Yunanistanın noktai nazarları---------------

C) Yalnız Milletler cemiyeti miaa• 
kından doğan taahhütleri değil, ayni 
zamanda o misakın ruhu ve çerçevesi 

dahilinde aktedilmiı olan mmtakavf mi· 
sakların da icaplarını yerine getirecek 
gemilerin serbestçe hareketi için uzlaş· 
t rıcı bir formül bulunmuştur. 1ngiltt." 
reye karşı bilhassa Fransa. Romanya 

tasvip edilmiştir. 

Sovyetlerle lhtltlf kalmadı 
Boğazlar meselesi üzerinde Türkiye 

- Sovyet noktai nazar ihtilafı da kaı· 
mamıştır. 

Bükregte bulunan Romanya başmu

rahhası TitUlesko }\fontröye dönmekte
dir. 

, .. - .................. -........ ·-·······-·~ı 
1 HABER i 
i Jstanbulun en çok satılan ha·~ 
i kiki akıam gazetesidir. llinia -'. 
i rmı HABER'e verenler kire ·İ 
i derler. · ......................................................... : 

S caktan şikayet edenlere 
karikatürcünün tavsiyeleri: 

Metıdfl yeı·tne oluk/ Duz dolapl1 koltu7~1 VantilaU:irlit ~apkal 

Sovyetler, sanayilerini yoluna 
koyduktan sonra, halkın, bu ni

metten istifade ederek netelenme· 
si lazım geldiğini dütünmüılerdir. 

Bolıeviklik aleyhtan netriyatta, 
Ruıyanın ahaliıi, en gamlı ve asık 

suratlı inıanlar halinde tasvir edi. 

lir. Halbuki, Stalin, yeni zuhur 

eden refah üzerine, neteniO 
lerde artık pırıldaması lehi 
tuklar ıöylemittir. Onun, 
zevki hakkındaki vecizeleri 
lara yazılmıştır. Bu sene, 
ler, bir "Neıe ve güneı b• 
ihdaı c'.mitlerdir. Reıminıİ 
ramda, Sovyet kadınları 
meydandan Şlectiiini ~öste 

Guam adası 
müstalıkem 

mevki oluyor 
(Btıf taralı l incide) 

Asa bfr bahri ve hava! Us haline gel. 
mek Uzere her tUrlU tesisat yapılmak. 
tadır. 

• • • 
Deniz sillhlannı tahdit konferan. 

sının suya düımesi üzerine, Japonya. 
alabildiğine silA.lılanmağa başlamış 

zırhlan 16 - 18 pus kalınlığında su. 
pel'dn-tnotlar yaptırmaia koyulmua
tur. Marlan, Karolin, M~raa1'ı sev. 
kUlc~yı adalan haline getirmiş ve 
Formuzda hava istasyonları kurmuş. 
tur. 

Japonya, elindeki 200 tane ur' 
harp gemisi ve yüzlerce tayareaile, 
denizlerde muazzam ntimay!,ter yapı 
yor, böylelikle faikiyetini Bahri mu. 
hit hakimiyetini illn etmek istiyor. 

İngiliz Amirali Sir Roger Keyer de. 
miştir ki: 

- BUyUk Britnnya donanması A. 
mirali olarak diyebilirim ki, Japonya, 
masun ~ir haldedir. 

• • • 
Bu vaziyettır kl, Amerikalıları bum 

malı bir faaliyete sevketmiştir. 1184 
deniz tayyaresi satın almak üzere ya 
rım milyar dolay tahsis etmiştir MU. 

temadiyen yeni krediler ac;:ılıyor. Bun. 
larla altı yeni kruvazör, otuz tahtel. 
ba}}i: altmış beş lorpido mu'ıribi ve 
6 - & bin mi&lik bir meuha üzerinde 

Zoraki 

faal c.lmak üzere elli kabili 
lon yaptırıyor. 

Böylelikle, faaliyet, şimdi 
miıli görillmemiş §ekildedir. 
ka, Japonyaya k~Jlık verm 
160 gemi, dört yüz elli tayare 
rimuhitte nümayişler yapmış 

• • • 
Fakat coğrafi vaziyet öy 

Amerikan kuvvetleri Japonl 
k~oıya kadar pek b 
me~afe :k.cı.ktuıcA, LüJ h: l1 

yetlerinin dörtte birini, hatta 
rlnl kaybetmek zaruretindedi 
ğer \ ihetten, Panama kanalı, 
tonluk zırhlıların geçmesine 
değildir. 

İşte bunun içi~dir ki 
yukarda bahsettiğimiz Guanı 
Bahri muhitin bir Maltası, 
belittankı hRlinde silAhland 

cennC't gibi tabiatır. ortasın 

Guamda cehenemi bir faaliyet 
Burası, dUnyanır. en bilyilk 
mı haline gelecek ve ismi artJ 
madlyen duyulan 'llenhus ad 
sına karışacaktır. 

Asyanın istikbali hattA 
kın mı, sarı ırkın 'mı beşcari 
kim olacağı davası burada b 
caktn Burada dönecek rJI 
faciaya nazaran bizim A vru 
Afrik3daki küçük ınuhare 
birer çoc.uk oyunu halindedir· 

fotoğraf 

Ditl4nger çefesinın son ferd:crinden biri oZatt G;nnon yakai!oflıfll'l"'a 

adam resmini çıkartmak i8temediDinde11 aivUler onM b/Jyle zorlO 
fotoğrafını cılmıflardır. 
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Bulunan 
iş 

- Gideceğimiz yerde güzel 
~ar llıı baba? 

yerler 

b' - l-Iayır kızım. Biliyorsun ki orası 
hır sanayi şehridir. Güzel parklar, ağaç· 
k~lar, dereler yerine fabrika, ambar, 
ki0ıtıUr depolan var. O~un içi~ diyor~~ 

tutacağımız ev şehırden bırkaç kılo 
llıctre uzakta olsun. Maaşım:z bol ola· 
C~t. Onun için kullanılmış olmak şar
tilc taksitle küçük bir spor otomobil de 
~tın alabiliriz. Bununla ben her sabah 

gidip gelirm. 

Aay§e her on sekiz yaşındaki genç 
~ gibi ellerini sevinçle biribirine vur
lilı: 

" Çok güzel. Ben de otomobil kul• 
~asını öğrenirim. Sabahleyin seni 

il götürürüm. Akşamları da gene ben 
tclir alırım. 
.- Olur kızım. 

* • • 
1-iecati feleğin kahnna uğramış bir 

'~nıdı. Hayata bilyük bir ticarethane· 
de kUçük bir k5.tiplik vazifesile atılmış
':. Gençliğinde böyle basit işlere gire
tc1t: tnilyoner olan adamların hayat ro· 
~nlannı okuya okuya o da gUnUn bi• 
~de bu büyük ticarethanenin sahibi 
0labileceğini umuyordu. 

Fakat harp olup da o kadar bel ba~· 
ladığı ticarethane tatili faaliyet edince 
"e o da as1tere alınınca bu parlak Umit
lczinden hiçbiri kalmadı. 

liarp biterbitmez derhal evlendi. O 
ıatnan otuz yaşlarında idi. Fakat karısı 
lanki yalnız Ayşeyi bırakmak için ona 
~rınıştı. Kızını doğunttken öldil. O da 
0 zaınandanberi - ki tam on ıckiz yıl 
0hıyor - tilrlU işlerde, amelelikte, kü· 
Silk klltipliklerde çalıta çalıp ihtiyar· 
laınııtı. Ve hayatında yaptığı it sadece 
•olgun benizli, nahif sıhhatli bir genç 
~z yeti~tirmekten ibaret kalmııtı. 
._ l'ilrlü türlü işlerde çalışma~ bilhas
"'l son "'buhran ve yarınından em 01-

lbaınak endişesi Necatiyi çok yıpratmış 
tr. k.ırk sekiz yaşında olduğu halde att• 
llıı~ Yaşına yaklaşmış görünüyordu. Fa
kat 'Onu en ziyade üzen şey üç aydanbe
ti İ§siz 'kalması idi. :tyice yorulduğun· 
dan ağır işlerde çalışamıyor, hafif bir 
tltiplik arıyordu. 

ll'akat nerede 1 Böyle bir is bulmak 
ile kadar güç ı Şimdiki halde pek az bir 
l>ara ile geçiniyorlardı. 
~aaınafih ümidini kırmıyor, çahş-

~kta, iş aramakta devam ediyordu. 
•tckiın aradığı işi buldu da. Bir gün 

~•tetede uzakça bir sanayi şehrinde bir 
•btika için küçük bir katiplik arandığı
~ 0kudu. Yüz elli lira maaş veriyor
~dr. Şart olarak da sadece adamın be-

Yahut dul olması isteniyordu. 

il ~ecati bir mektupla işe talip olduğu· 
f 12 bildirdi. Birkaç gün sonra da muva· 
~at cevabilc yol masrafı olmak ilzere 
~Ut lira aldı. Ve işte bildiğimiz gibi der 
aı kıziylc hareket etti. 

• • • 
'd Şehre ancak öğle vakti vardılar. Sağ
~a sade fabrika, '9ade baca ve sa• 

·~, 
D .. 

de duman. Maamafih batkalarına çok 
boğucu ve dayanılmaz gelen bu manza· 
ra onlara çok güzel geliyordu. Hatta 
trenin istasyona varmasına dört beş ki• 
lometre kala güzel bir bahçe içinde kü• 
çük bot bir ev görmügler, kiralık levha· 
sı gözlerinin önünden bir yıldız gibi 
akmış, ikisi de ayni şeyi düşünerek bu 
evin kendilerine çok uygun olacağım 

söylemişlerdi. 

istasyona iner inmez derhal Ahmet 
Rıza fabrikasının nerede olduğunu ıor
dular. Küçük ve fena yapılı fabrikayı 

görür görmez ilk sukutu hayale uğradı• 
tar. Böyle küçük bir fabrika nasıl olu· 
yor da bir katibe yüz elli lira verebili'" 
yordu. 

Fabrika direktörü kendilerini göriln• 
de tuhaf bir vaziyet takındı. Arkasında 
30 unu geçeli bir hayli olmut çirkin kara 
kuru ve direktöre baba diyen bir kadın 
vardı. Kızı olacaktı tabit. 

Dazlak kafalı kısa boylu, §işman ve 
çirkin bir adam olan Ahmet Rıza der· 
bal söze batladı: 

- Galiba bu işte bir yanlıtlık olacak. 
Ben ilanımda bekar, yahut dul demiş· 
tim. 

- Size takdim edeyim: Kr.zmı Ayte. 
Bir tek kızım var, karım yok. Binaena· 
leyh prtlarınıza muhalif hareket etme
dim san.mm. 

- Evet, evet haklısınız. Kızınız çok 
sempatik. Tebrik ederim. Yalnız burası 
onun sıhhatine hiç de iyi ... 

- Zarar yok. Siz bu hususta hiç it' 
zWmeyin. 

- Hayır müsaade edein izah e"deyim. 
Burada ne sinema, ne tiyatro var. Ne de 
başka eğlence yeri. Kızınızın burada 
fevkalade r - •u sıkılacaktır. Hem doğ• 
rusunu iste. ::eniz biz de kfi.tip almaktan 
vazgeçtik. Maamafih siz de buraya ge
linceye kadar çok masraf ettiniz. Bu 
s•ü~ ir::>Jtt klllıul c.Iıcntcni~ memnun ka• 
lınm. 

Talisiz baba kız merdivenlerden iner 
ken Ahmet Rıza kızının arkasından ar
ka odaya girdi. Çirkin kızı ipekli elbise· 
sini çıkarıp 5.di iş elbisesini giyerken 
Ahmet R·za: 

- Bu iş bize iki yüz liraya patladı. 

Bir daha ilan verirken taliplerinin res• 
mini ve hususi hayatı hakkında malu· 
mat isteyelim, diyordu. 

• • • 
Tren bu boğucu şehirden gittikçe u

zakla§ıyor. Baba kız bambaşka hislerle 
pencereden dıprısını seyrediyorlar. Mi· 
nicik kiralık köşk gene bir yıldız gibi 
gözlerinin önünden aktı. Konuşuyorlar: 

- Maksadlarrnr anladım. Kızını ba· 
na verecekti. Ve fabrikanın ismi Ahmet 
Rıza ve Necati olacaktı. 

- O kızla evlenir miydin baba? 
- Evet, senin için .. 
A ,,~ e isyan etti: 
- Hayır, hayır .. Ben senin yerinde 

olsam kat'iyyen evlenmezdim, asla 1 

Nakleden: Murad SERTOCLU 

·/!"~.::'! KREM BALSAMiN 
l Esmer, sanşın, kumral her tene tevafuk 

· eden güzellik kremleridir. Sıhhi usullerle ha. 
zırlandığmdan cildi besler ve bozmaz. Çil, leke, 

sivilce ve buru~uklukları kamilen giderir. 

4 şeklide takdim edilir: 
l - Krem Balsamin yağlı gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsanıin yağsız gUndüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acıbadem gece için 
4 - Krem Balsanıin acıbadeın gUndüz için. 

l{ibar mahfillerin takdirle kullandıkları yegane sıhhi kremlerldir. 
1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ, Beyo~lu - !staııbul 

' 

HABER - Alitam Poataiı 
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Dünyada 
meraklı . 

hadiseler Yazan : Niyazi Ahmet 
--~~~--~~~~~~~~~ 

Londrada Garner isminde biri, bü- 452 sene evvel bUQÜ n 
tün askeri üniforma düğmelerinden 

bir kolleksiyon yapmıştır. Dünyadaki K 
1
• l y 8 k 8 l e s 1• bütün orduların ün'iforma düğmele. 

rinden birer ..ıümunesi varmış, bu kol-

leksiyonu bir Amerikalı milyonere 30 z a p te d ı· d ı· 
bin İngiliz lirasına satmıştır. 

* Amerika cambazhaneıerinden bi. Kılıç kuşanmadan padişahın 
rinde bir şişman kadın zayıflamama. 

ğa karşı kendisini sigorta ettirmiştir. huzuruna çıkan paşa .. 
Rokveı ismin! bir Amerikalı ke- Herkes sırmalı kaftan alırken Kefe fatihi 

dilere çok kızıyordu. En çok ölü kedi ölüm alameti olmak ilzere siyah ketenden 
getiren adama 700 lira verdi. Öldüğü bir kaftan aldı ve bir dakika sonra da •• 
zaman vasiyetnamesinde ~u satırlar 
görüldü: • - Bana ne yapabilirsin, ki.. Baba. mak üzere siyah ketenden bir kaftan 

"Kedilerden nefret eden her adama mm ruhuna yemin ederim. Eğer bir . verlldi. 
bir paket şekerleme gönderiniz!,. gün tahta geçersen senin hizmetinde Bu hal, hazır bulunanları derin bir * bulunmamak için kılmç kuşanmaın. sükfth boğmuştu. Padi§ahm işareti üze 

Geçen sene bir ihtlyar lalyan dul Bu sözleri Gedik Ahmet paşa Şeh. rine bir dilsiz Uzerine atildı Havaya kal-
8 zade Bayazide söylüyordu. Gene dırdığr elinde keskin bir hançerin par. 

kadım geride bıraktığı 13 köpeğine Otranto fatihi, bir muharebe giinU ladığ. göründil. Hançer bir kavis çiz. 
bin İngiliz lirası vasiyet etmiştir. Bu emri altındaki asker~ maharetsiz ida. dlktcu sonra Ahmet paşSJUn göğsün. 
kedi dostu kadın 250 sterlin de bir ke-

re ettiği için Bayezidi azarlamış, Şeh.. de hızını aldı. Kumandan cansız bir 
di bakım evine bırakmıştır. zade de ona: halde yere yığıldı. Gözlerini ebediyen 

l$- - Bir gün seni bu cUretlnden do- kapadı. 
Bazı hırsızlar önUne gelen şeyi <:a- layı pişman ederim. Bu hadise.ien iki sene sonra Baya. 

lıyorlar. Amerikanın meohur haydu- Deyince Ahmet paşa yukardaki zit, Buğdan üzerine yU.rUmek için ter. 
du D:llinger öldUrUldUkten sonra talı. cevabr vermişti. tibata başladı. Muhasara toplan Ka.. 
nit edileceği zaman beyninin çalınmış Seneler geçti ve Şehzade Bayazit ra.denizden Tuna mansabına gönderil. 
olduğunu görmüşlerdir. tahta çıktı ve Ahmet paşa Bey§ehir di. Padişah Edirneye giderek Cami, * muharebesinde ilk defa padişahın hu- medrese ve hastahane yaptırmağa baş. 

Bir İngiliz profesör, bir çok tecrU- zuruna davet edildi, Paşa, huzura ÇL ladı. 
bel erden sonra diyor ki: karken, belinde olması lbıın gelen kı- Ahmet paşanın öldürillü§Ü biiyilk 

"GUrUltü ne kadar fazla olursa ol. Iıcmm atmm eğer kayışına asılmış ol- bir teesür uyandırmıştı. Padişah bu.. 
sun, yapan adanır nadiren tazip eder!,, duğunu göreııler hayret içinde idiler. nu unutturmak ve dilsizin bir hiddet * Kimse bunun ne demek olduğunu neticesi Ahmet paşayı öldürdüğü §&-

lngilterede hA.la lSrs ve çekiçle ça.- anlıyamiyordu. Bayaıit gülümsedi ve: yiasmı kuvvetlendirmek için bUyUk 
- üstadım., dedi. Sen pek eski seferlerde dalına halkı memnuu edecek lı3an 12900 demirci vardır. 

->. şeyleri tahattur ediyorsun. Gençliğim va.ziyE:tlerde bulunuyordu. E<lirneden 
14 zamanmm hatalarmı unut. Kılıcını ayrılırken, bir ay önce ya.nan çarşıyı 

Belgradlı bir kitapçı, 50 lira mtlkA.... kuşan ve düşman1arnnm aleyhinde geldiği vakit taştan binalarla süslU 
fat almak üzere 40 tane kavunu birbiri kullan.. görmek istediğini bildirerek lazım ge. 
ardınca yemiştir. "' Bu barışma. hakkında tarihte şu len masarifin yapılmasını emretti. 

l$- Jinyrt var: \ Bayazit ordusu :.Lsakçiden geçerken 
.Amerikanm Kolorado §ehrl ahali- "Bu zahiri barı§ma, Bayazldln in- Ef15.k voyvodası yirmi biri kişilik bir 

sinden Begaram ancak ayakta oyuya. tikatr. tasavvuratmı unutması:r.dan zi. kuvvetle orduya iltihak etti. VergisL 
bilmektedir. yade, Karamanda kardeşi Ceme karşı ni verdi. Padişah Kilya. kalesini kara.-

{! edecek olduğu mul.ataralı muharebe- dan ve denizden muhasara ettıirdi. 
Sıhhati yerinde olan bir adam gece- de vezirinin mahareti harbiyesine YürUyeceği yol üzerinde Kırım gira.-

leyin yatakta vasatı 20 ill 40 defa muhtaç olmasından neşet ediyordu.,, yı elli bin kişi ile kendisini bekliyord~ 
vaziyetini değiştirir. Yatak ne kadar Bu hükmfuı ne derece doğru oldu. Onun için önüne çıkan dü~man muka. 
rahat olursa o kadar fazla knnıldar. ğu, Bayazit Karamandan döndükten veme~ cesaretini gösteremiyordu. 

}:} beş hafta sonra Topkapı sarayında ve- 452 sene evvel bugün, 1484 yılı 15 
Şanghayda bulunan bir çocuk, da- rilen ziyafette görülür. Padi~ah, bu temmuz çarşamba gUnU kale alındı. 

ha 4 yaşında iken 1000 kadar Çin har. bizyUk ziyafete bütün vezirlerini da. B'.1 ı1arpten sonra. Kırım askerleri de 
fi yazabiimekteydl. vet etti. Yenilip içildikten sonra heP- orduya iltihak etti Kırımlılar, ilk 

~ sine hil'atler giydirildi. Yalnız Kefe defa Türk askcrile bir safta harp edi
ve Otrnnto fatihi Ahmet pa§aya sır- yorlardı. Akklrman on altı gün mu.. 

Amerika.da Cumhur başkanı olmağa malı kaftan yerine ölüm alameti ol. kavemet ettikten sonra kapılannı açtı. 
namzedken öldilrUlen Huey Long isim. ------
li Ayan azası Amerika Ayan meclisin
de 15 buçuk saat nutuk söylemiştir. 

Amerika A.yan meclisinde en uzun 
nutuk rekoru 1908 de bir aza taraf m. 
dan verilmiş ve 18 saat 25 dakika sUr. 
milş olan nutukur. 

Dr. Neceaddin 
Atasagun 

Doktor Necaettin Atasağun her 
giln sabah 7 den 8,30 a, akşam 16,5 
dan 20 ye kadar Ulelide Tayyare 
apartımanlan daire 2 No. 3 de has· 
talanm kabul eder. Cumartesi giln· 
teri saat 14 - 21 arasında yapılan 
muayeneler parasızdır. 

HABER' 
AKSAM ,POSTASI 

iDARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi . .. 
Posta kutusu 1 lıt•nbul 214 

, Telgraf adresi: ıstanbul HABER 
Yazı ışıerı telefonu : 2:ı1172 
idare ve il&n .. ~ 24370 

r ABONE ŞARTLARI 

senelik 
e aylık 
3 aylık 
, aylık 

Titrlti11r Ern~bı 
,400 Kr. 2700 Kr. 
7301 .. ,450 .. 
400 •• 800 •• 
150 .. 300 .. 

Sahibi w Neırırıat Müdürü: 

Hasan Rasim Us ,,. 
' Basıldığı qer (V AKIT) matbaa., 
~ .. -

Berlla Olimpiyat 
seyabatı 

SPOR POSTASI'mn okuyucularına bir kolaylık olmak üzere tertip ettiği 
Berlin seyahati için gimdiye kadar Spor Postası abone makbuzlarile müracaat 
edenler 29 temmuz çarşamba günü Galata rıhtımından kalkacak olan Romanya 
vapurile Köstenceye ve oradan trenle Berline gideceklerdir. 

Pasaport muamelesi iki şekilde yapılabilir: 
a) Müşterek pasaporta dahil olarak vizelerde tenzi15.t yaptırmak 

Berline gidip gelmek, 
b) Hususi ve şahsi vizesini yaptırarak seyahate dahil olmak. 

Her iki hususta da seyyahların pasaport muamelelerini yaptırabilmeleri içiıı 
alelusul mensup bulundu klan maliye şu besinden hilkı1mete vergi borcu olmadı
ğına dair ve yine mensup bulunduktan ahzı asker §Ubesinden askerlikle bir 
ilişikleri bulunmadığına dair iki vesikayı nüfus cüzdanlarile birlikte ya şah• 
san veya vasıtamızla pasaport dairesine ibraz etmeleri lazımdır. Bu iş azami 20 
temmuz salı günil akşamına kadar bitmiş olacağından o vakte kadar bebeme • 
hal VAKIT Propaganda Servisine müracaat olunmalıdır. 

Taşra okuyucularımızdan muamelelerini yaptırmış olanlar .. müşt~rek pasa • 
porta dahil olmak istedikleri takdirde bu tarihe kadar tekemmul etmış evrakla • 
nnr sekiz adet fotoğraflarile ayni yere göndermiş olacaklardır. 

Fazla tafsillit için VAKIT Propaganda şubesine müracaat olunmalıdır. 

• • • ft\tt • 4 · r '• • • ~ .. ''" • ,. , . • . . . . • '..-!. . <"f ' .·.~ •• •' • ' • • 1!;: .. ~'"--\ .• ~~1111' 

' 'İSf~ribUI '' Beı~:&iY0sr:' µ~O:laf.i. 
~_ .. ___ ... . ~' ' .. ~ '.,#lf"··· . . ,\ , .... , •.• ~· ,.__., .·• > ,,/' 

Karaköy köprüsünün sabahları açılan parçasının dubalarından 

bir tanesi değiıtirilecektir. Bu sebeple köprü ayın 20 inci pazartesi 
sabahı açılıp kapandıktan sonra per§embe akşamına kadar açılıp 
kapanmıyacak ve gemilerin Halicegirip çılanaları kabil olamıyacak
tır. Yine bu müddet :ıarfında küçükmerakibin Haliçten çıktığı Galata 
ta.raf mdaki göz kapalı kalacağı cihetle merakibin Halice girip çıkma 
lan yalnız lstanbul tarafındaki tekbir gözden olacaktır. Alakadarlar· 
ca bilinmek üzere ilan olunur. (8) (4021). 
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R A lJ Y U 

t 8 T N BUL: BEYOGLU 
1 

S l N E !ıt A L A R 

18 dıuJs musikisi (pl~k), 19 son haberler, TOHR ı Programını bildirmemiştir 
10,15 tUrk..,,. hafi! parçalar, (pl~kJ, 20 sıhhi ~JlCL~K Sevmek ya.sak mı ve 
kon!ernns, Dr. İhsan Rı!at tarafından, 20,30 Holivut eğlenlyor 
etU;Iyo orkestralar, 21,30 son haberler Saat IPl!:K a Karım beni aldatırsa 

22 den sonra Anadolu ajaııaınm gazetelere (t1lrkçe) ve Donanmada 
mahsus havadis sen.isi verilecektir. 
V t l:' A NA: 

18,<15 musiki, Amerika hayatı, 19,40 espe· 
ranto, haberler, hava raporu, 20,15 konuşma, 
20,85 gramofonla Vert:her operuı, 23,05 ha• 
berler, hava raporu, 23,15 musiki, Moza.rtın 
eserleri, 24,05 konuşma, 24,20 dans musikisi, 
Cazband :ve §an. 

BE R L l N: 
17,l>O gramofon, 19,05 Frankturttan mı:· 

siki ve pn, 20,05 gramo:onıa eg-ıeneell hava.
hır, haberler, 21,20 gene milletlerin zamanı, 
21,:SO orkestra konseri, 23,05 hava raporu, 
havadis, spor, 23,20 Alman merkez istasyonu 
28,35 gece musikisi ve dana havalan, 
BUDA PEŞTE: 

18.05 senfonik konser, 19,25 konfera.n.a, 19, 
55 keman konseri, konferans, 21,05 aalon oı
kcstrası, 21,45 Biya.s1 haberler, havadis, 22,45 
şarkılar, 23,20 çingene musikisi, konferans, 
24,20 gramofon, eon haberler, 
Bt>'KREŞ: 

SAHA V 

ISUMEH 

YJl.IH.:t 

'fAN 

-'1.RAZı\R 

ŞARK 

-'STOIU'A 

cinayet 
Parla esrarı ve Kızıl ova 

a Glli'.el g1lnler ve MeçhQI 
kuvvet 

a Ç&lmmıt aşk ve Stüdyo 
çılgmlıkları 

13 numaralı casus ve 
Faldr bir dallkanlmm 
hlkO.yesl 

ı Gizli sevda ve Dertsiz 
arkadaşlar. 

Maskeler aşağı ve Söz 
silahmdır 

ı Proı;rammı blldirmeml~tir 

ı Batakhane gölgeleri ve 
Kaçakçılar kralı Alga· 
pon 

oınıuntYET ı Tarzan ve eşi, Şen mü

Jazim ve Genmanyar 
hafiye. 

tSTANBUL 

.. ıABER - Akşam Postası 

Milli takım 
futbo,cuları 
Kampta kalıp 

Rusya seyahatine 
hazırlanıyorlar 

Türk milli futbol takımm:n Berlin 

olimpiyadına iştirak etmemesine karar 

verildiği halde kampta bulunan futbol· 

culara kampı terketmeleri hakkında he

nüz hiçbir tebligat yapılmamıştır. 

Sovyct Rusyaya yapılacak seyahat 

tarihi eylUlden, ağustosa değiştirilecek 

olursa futbolcularımız Rusya seyahati• 

ne kadar kampta kalacaklardır. Seyahat 

tarihi tepdil edilir de ağustosa alınırsa, 

olimpiyada gidecek güreşçilerimiz ve 
diğer sporcularımız da ağlebi ihtimal 
Almanyadan Rusyaya geçeceklerdir. 

lstanbul 
18,05 orkestra kon.seri havadla, 19,20 kon

serin devamı, konferans, 20,25 gramofonla 
§&rkılar, mektup, kutusu, 21,40 muaiki: Şum 
manm eserleri, 22,05 program, ıan konseri, 
haberler, spor, 22,50 orkestra konseri, haber 
ler 23,50 franaızca, almanca haberler, 24, eon 
haberler, 24,05 kona.re 

ını.u 

llILAL 
ı Nlnon ve Tarzan geliyor t 1 t • k · 
ı Kadm ne yapsın ve a e ızm opası 

Topogan 

P AB t S (P, T, T,): 
17,05 konu§1IMl, gramofon,18,06 orkeatra 

spor, haberleri, 18,35 sıhhl konuşma. 19,05 
orkestra konseri, 20,•0 orkestra konseri. 21. 
05 seyahat haberleri, 21,25 p.rlalar, 21,35 bir 
gala gecesi, 23,85 havadis, 2•,05 Amerika ha 
vad1sleri, 
R O~ A: 

19,25 yabancı dillerde konU§m&. 20,05 
liman haberleri, gnı.mofon, 20,10 almanca 
haberler, 20,25 eğlenceli muslkf, franmzca 
haberler, 20,55 Yunanistan için yaym. 21,10 
h:ı.vadis, 21.•5 senfonik konser, !stlrahatıerde 
ccyahat haberleri, 23,05 ıtmd1Uk maldm oı
'Tltyıın program, 23,35 dans havalan, tstfn.oo 

a•1tıcrdc h~w:ıdls, 24,20 ingillzce haberler, 

AKIT 
PROPAGANDA 

::iE~ViSiNDEN: 
ilanla <ılakadar müessesat şirket· 

.~r ve tüccaranm nazarı dikkatine: 

Gazetemizde neıredilecek ilanlara 
ait tarife a§ağıda gösterilmiıtir. 

Birinci sayfada santimi 300 ku
ruştur. 

İkinci sayfada santimi 100 ku· 
ruştur. 

Üçüncü ve döüdüncü sayfalarda 
santimi 50-35 kuruştur. 

ilan sayfalarında santimi 30 ku· 
ruştur. 

Resmi ilanlar santimi 20 kuruştur. 
Kitap kitaphane mektep, gazete 

ve h:ıyır müesseseleri ilanatı 20 ku· 
ruştuc. 

Başlık ilanlar: 500 kul'U§tur. 

Ticari mahiyeti haiz olmıyan k~· 
çük ilanlar yirmi kelimeye kadar 
30 kuruştur. 

Küçük ilanların beş defası 100 ku
ruştur. 

Muhtaç sanatkarlar ve iş arayan· 
ların ilanatı bedavadır. 

Devamlı yapılacak ilanat için ten· 
zilat yapıl r. 

İlanlar için yalnız Ankara cadde· 
sinde Vakit yurdunda ikinci katta 
vakit pro.,a~cı.nda servisine müraca· 
at cdilmelin·"t". Telefon: 24370 

Diş tabiplerinin 
fi on gresi 

Türk D:ş Hekimleri Cemiyetin· 

ı Alibaba (türkçe) 
Zincirli mahkQmlar 

ve 

ı Voronzoflarm esrarı ve 
Kadm &VeISı 

K.EM.ALBEY ı Binbir tehlike adası 

8UREYl'A 

llALJD 

•llALJC 

KADIKÖY 
Slav ihtirastan 

ı Maskeli kadın 

ÜSKODAR 
ı Klo • Klo 

BALAT 
ı Garp sUvarllerl ve DU§Illan 

elinde esir 

OZEN 
KARAGOMROK 

ı Komik Fahri 

TiYATROLAR 

rAKSllı BAHÇESİNDE 

Bu akşam 21,45 de 

HALK OPERET/ 
l~abmet Efendi 

Yeni bUy1lk operet 
Masalar evvelden ayırtıla• 

blllr. Telefon: 48708 

Yakında: B A B A L I K 
lılc,rubat: 75, 50, 30 

Ticaret Odası Sanayi 
şubesinin vazifesi 
Ticaret odasından: Bazı gazete· 

lerde sanayi mamulatmın maliyet 
fiyatlarının kontrolü hakkındaki 
kanuna jstinaden İstanbul Ticaret 

ve Sanayi odası tarafından bu hu
susta te§kilat yapılacağı ve ticaret 
ve sanayi odasının bu kontrolü icra 

ederek neticelerini vekalete bildi
receği tarzında neşriyat yapılmak. 

tadır. Bu nşriyat Odamızda bir sa

nayi §Ubesinin tesis edilmiş olma. 
sından çıkarılmış yanlış bir netice 
olsa gerektir. 

Odamıza fiyatları kontrol için 
verilmi~ bir sdahiyet yoktur. Oda
lar ancak velnketçe bu hususta so
rulan suallere cevap verebilmek 
için nazari tetkikat yap:u ve top· 
tan satış fiyatları tc:nevvüç!erini 
bildirir. 

der.: gününe bırakıhnnştu. O gün saat 
Ek:;~r:yct olmamaama binaen al- 10 da sayın arkadaşların Cağaloğ. 

tı aylık kongremiz nizamr.amemiz lunda Etibba odasındaki cemiyet 
muciıbince 19 temmuz S36 pazar rnarkezine gelmeleri rica olunur. 

Ba kallar cemiyet·nden: 
Muayenede terazileri İptal edilen esnafımızın kanuni evsafı 

' h:ıiz terazi bulmakta müşkülata uğradıkları görülmii§tiir. 
Avrupa fabrikalarından celp ile hiçbir kar ilave edilmcksi-

1 
zin esnafa ucuza mal edilecek olan terazilerden almak istiycnle- 1 
rin 20 Temmuz 936 pazartesi günü akşamına kadar ceımiyet mer· 
kezine gelerek kaydohmmaları kendi menfaatleri iktizasındandır J 

maçları 
İstanbul atletizm ajanlığından: 

1 - İstanbul kupası na.mile her yıl 
ayni tarihte tekrarlanacak olan müsaba· 

kalar 18 ve 19 temmuz cumartesi ve 
pazar günleri Taksim stadında yapıta· 
caktır. 

2 - İstanbul kupası müsabakalan 

bütün klüplere açık olup her takım iste

diği kadar atletle bu müsabakalara gi· 

recek; tesbit edilen dereceleri en çok 
atleetle elde edecek takıma Atletizm 

federasyonunun tahsis ettiği kupa veri· 
lecektir. 

3 - Müsabakalar iki günde yapıla
caktır. Tesbit edilen program aıağıda 

gösterilmektedir. 

4 - Cumartesi: 4: 100 metre. Gülle 
atma, uzun atlama. 4,15: 1500 metre. 

4,40: 10.000 metre, yüksek atlama, 5,20 

400 metre. 5,45: 100 metre final. 

5 - Pazar: 4: 200 metre, cirit, üç a· 

dım. 4,15: 110 metre, 4,30: 5000 metre, 
disk. 1: 8000 metre, sırık atlama. 5,30: 
4X400 bayrak yarışı. 

Bisikletçilerimiz 
Romanyadan 

döndü 
Berlin olimpiyadına gitmeden evvel 

Romanyada bir tecrübe yapmaları için 

verilen karar mucibince, birkaç gfüı ev

vel Romanyaya giden bisikletçiler dün 
istanbula dönmüşlerdir. 

Orada yapılan müsabaka hakkında 

Anadolu ajansı şu maJUmatı vermekte
dir. 

Bükreş 14 (A.A.) - Romanya ajansı 
bildiriyor: 

Türk olimpiyad bisiklet ekibile Ro• 

manym (B) takımı • A. takımı Pariste 

bulunmaktadır. • pazar günü 123 bu• 

çuk kilometrelik .Bükreş • Guirgui yolu 

üzerinde karşılaşmışlardır. Kazım, Kir"' 
kor, Sudo ve Talattan mürekkep olan 

Türk takımı yarışı kazanmıştır. Ferd i

tibarile alınan neti:eler ~unlardır: 

Birinci: Dime Braila 3 saat 44 da ki" 
ka, 50 saniye. 

İkinci: Kfizım ayni müddet zarfında 
ve bir bisiklet boyu forkla. 

üçüncü: Sudo beş yüz metre farkla. 
Beşinci: Kirkor. 
Dördüncü: Toncu. 

Türk takımı iyi bir intıba brralll'lıştır. 

Adalarda deniz 
eğlencesi 

Adaları güzelcştirme ccmıyeti 25 
temmuz akşamı içir. bir deniz eğlen. 
cesi tertip etmiştir. Akay idaresinin 

büyük bir vapuru He bazı istimpotlar 
donanacak, Marmarada gezinti yapı. 
ln.caktrr. Vapurda bir cazband saba. 
ha kadar çalacaktır. 
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Serbest sütun 

H ~tku;•;•~ve ollmplyadlar mUnasebetlyla 

bir karat 
ilk Milli Takım kalecisi Nedim 
böyle söylüyor 

::..a 
ilk Türk milli takınunın kıymetli kıt 

leciıi Nedim. futbolrularunuı olimpi: 
yatlara gönderilmerneıi hakkında veri· 
ler karar etrafında bir yazı yazmı,tır. 
Bu eıki milli oyuncumuzun yazısını 

~ k 1 a,agıya oyuyoruz: 

Son milli temasın arzu edilen randı· 
manı vermemesi üzerine futbolrularımı
zın Berlin olimpiyadına götürülmemele" 
ri hakkında futbol federasyonunun ver
miş olduğu kararı, gazetelerde okudu· 
ğum zaman cidden hayret ettim. "Bu 
karar neye müsteniden verildi ve böyle 
bir karar nasıl verilebilir?,. diye uzun 
uzun düşündüm .. 

Senelerce canlarını dişlerine takıp 
bilhassa son maçta gördüğümüz gibi 

kafasile topu hasım kaleye sokmak için 

her türlü fedakarlığı göze alan, ha• 
sım futbolcuların ayaklarına korkmiya· 

rak kafa ile dalan; kazanmak ıçın ne 

yapmak lilımsa yapan zavallı fedakar 
futbolcularımıza cidden acıdım. 

Bunların kabahatleri ne idi? 

Muvaffak olamamak mı? Hayır .. Ben 
ce ve bütün spor efkarı umumiyesince 
de muhakkak olan bir kanaat varsa o da 
son maçta futbolcularımızın değil, bili· 
kis futbol federasyonunun kat'iyyen 
muvaffak olamadığıdır. 

Bu muvaffakiyetsizliğin başlıca se· 
bebi futbol federasyonunun takım teşki· 
tindeki isabetsizliğidir. 

mış tam kombine bir takımımız bulun' 
muş olurdu. Elli ikişer defa enternasyo' 
nal olmuş futbolcular karşısında, il~ 

• defa milli formayı giyerek 3- 3 berabC 
re kalmak ta benim için büyük bir nııt' 
vaffakiyettir. 

Halbuki yokanda yazdığım gibi elde 
mevcut elemanları yerlerinde kullanro~ 
sını bilseydik bu 52 defa enternasyonal 
oyunculara malik olan tak· mı mubai 
kak ki büyük farkla yenerdik. 

İsmen tanıdğım ve yüksek şahsiyet' 
!erine de büyük sevgi ve saygı beslC
diğim kıymetli başkanımız General Ad 
Hikmetten rica ediyoruz. Kabahatsiz ,,t 

İyi te~kil edilmiş bir takını1' 
mutlak surette galibiyeti elde edecei 
terine benim gibi bütün sporcu efkaıi 
umumiyesinin kat'i kanaati bulunan bd 

kabahatsiz ve günahsız çocuklar, 42 nıf 
letin iştirak edeceği Berlin olimpiyad' 
larına götürülsünler. 

Bu çor.uklar da biz ağabeyleri gibi 4S 
millet arasında çok şerefli mevkii bulıf 
nan Türk bayrağının yüksek kıymet 'il 
varlığım idrak edebilecek kudrettedir • 

ler. Daha ve büyüklüğünün önünde 'o1 
tün dünyanın boyun eğdiği Atatürk ç<I 
cuklarının 42 millet futbolcuları arasırf 
da bulunmaları elbette ki her bakımda11 
elzemdir. 

Pariı olimPiyadı ilk Türk millı takır11 
kalecisi: 

Biz Yugoslavları yenemez miydik? ------...,.-
sualine ben ve benim gibi bu futboldc.n 

Nedim kaleci 

herhalde az çok anlıyan eski miUı takım 
oyuncu arkadaşlarım, bita kaydü tart 
"evet, yenebilirdik.,, cevabını verecek
lerine hiç şüphem yoktur .. 

Bu maçı kazanmak için ne Avrupa• 
dan futbolcu ismarlanmasma ne de fut"' 
bolcu fabrikasından oyuncu alınmasına 
hiç lüzum yoktur!. Tek, bir tek oyuncu 

nun yerine, yani santrhafa LQtfiyi koy
saydık bu maçı büyük farkla kazanabi

lirdik. Bunun aksini iddia etmek fut
bolden hiç bir şey anlamamak demektir. 

Sol hafa Esadı, ve sol içte tbrahimi 

oynatsaydık hücum hattında da çok da· 

ha fazla bir randıman alabilirdik. 
Son maçta hücum hattını muattal 

ularım z 
Olimpiyadlara 
Ayın 20 sinde 

gidiyorıar 
Serbest ve Grakomen güre~ takımll 

rımız, bisikletçilerimiz, basketbolcula"' 

nuzdan müteşekkil son sporcu kafilesi 
ayın 20 inci günü Romanya yoluyl• 

Berline hareket edecektir. 
Peştede bulunan eskrimcileı:imiz d• 

kafileye Berlinde iltihak edeceklerdir. 
Kafilemize Tokat mebusu ve terıif 

ve basketbol federasyonu reisi Siirey1~ 
' riyaset edecek, Türkiye olimpiyat ıco 

mitesi umumi katibi Nizamettin de ıcl 
file ile beraber Berline gidecektir. 

bırakan, hatta beklerin oyunlarını bile ----------------
bozan hiç şüphesiz ki haf battımızdı, rr 
yunun devamı müddetince haf ve hü· 
cum hattı arasında liiçbir irtibat yoktu. 

50 metrelik daimi bir boşluk vardı, işte 
bu anlaşamamazlık ve bu boşluktur ki, 

hem hasım müdafaasının işini kolaylaş" 
tırdı. Hem de hasım hücum hattına mü 

kemmel iniş ve atak fırsatları verdi. 

"Lutfi cumartesi oynadı pazar oyna· 
yamazdı,, cevabını da mantıksız bulu· 
rum, çünkü LQtfi bugün milli oyuncula" 
nmızzın en nefesli bir uzvudur. Ve hiç 

şüphe yok ki her cihetten diğer santr"' 

haflardan üstündür. İşte bunun içindir 

ki federasyonun vermiş olduğu karar 

hiç yerinde bulmuyorum. Bu karar tat

Bu sene Balkan 
oyunları 

Atinada olacal< 
Balkan oyunları komitesi yedin~ 

Balkan müsabakalarını bu sene Yun• 

nistanda yapmağa karar vermiştir. ~I 
dinci Balkan oyunları 27 eyh1lde başlı" 
yacak, 4 birinciteşrinde bitecektir. 

Atletizm federasyonumuz Balkan mU5' 
bakalarında iyi bir derece alabilmek içiı' 
geniş bir program hazırlamıştır. :sar 

ıl 

kan oyunlarından evvel iki ecnebi tertla 

sı yapılacaktır. 

bik edilirse. zaten gayesi milli oyuncu y 1 k • [ • • -1 
ol:ırak olimpiyada iştirak etmekten baş· e encı erı mı,_ 
ka bir şey olmayan zavallı futbolcular~ B . ı. idi ıar 

. k. 1 v u a H şa m g yor 
mız: ın ısarr haya e ugratır ve ye- eJJ 

· · · · · kl · Berlin olimpiyad·na iştirak edeC nı yctış~- 1rrın ve kendt yetışece erın . i' 
b b t k . h 1 · · k bı"nnc· olan yelkencilerimiz bu akşam beş kı~ u ran: a ı evcs erını ırar ve . . . . leı-
t . l k t' · d f tb ı ·· meye lık bır k~dro ıle Kıle hareket edecek ıce mem e e ımız e u o son 

dir. m::hkum olur. 

Yugoslav futbolcularının içinde 52 
defa enternasyonal olan oyuncular gör
dük. 

Bizde ise 5 senede bir milli maç yapa 
rak futbolde muvaffak olamıyan fedc· 
rasyon mudur? Yoksa milli formayı 

beş senede bir defa sırtına giymek hah· 
tiyarhğmı elde eden zavallı futbolcuları 
m·zm mıdır?. 

Bizim çocuklcı.r da Yugoslav oyunculal 
n gibi beynelmilel temaslar yapmı§ olsa 

lardr. Bugün elimizde biribirile anlaş• 

Hususi maçlar 
Geçen gün Edirnekapı Gençler birıf' 

ği ile Lonca Apollon takımı arasıl1~ 
yapılan müsabakayı 9-0 Edirneka 

Gençler birliği kazanmıştır. t 
Tarrabya sahasında Taksim Gerıçı;, 

birliği ile Yeniköy tak·mları arasıJ1 tf 
yapılan maç ta ise heyecanlı bir oyıı ~ 
dan sonra Taksim Gençler birliği ııetJ 
ceyi 3-2 kazanmıştır. 



• 

E:Ski Türk şehiri·erinden 
Diyaribekir 

biri • • 

Canlı bir faaliyet hamlesiyle 
Gün geçtikçe daha 
9üzeı bir hale geliyor 

Diyarbekir muhabirimiz yazıyor: f 
Cok eski bir tarihe malik olan bu 

g~l Türk şehri her yıl biraz daha bu· 
Wınekte ve ehemmiyetini arttırmak· 
tadır. Kolordu ve müfettişlik teşkilatı, 
Sonra, en mühimmi tren, şehirde bil· 
~k bir hareket ve canlılık uyandır
lllıştır. 

1 
biyarbekir, coğrafi vaziyeti itibari· t: bu mevkic esasen lfıyıktı. Şehir bü-

lın doğu havalisine merkez olacak yer 

l>i,arbek\r surttnda Urfa kapısı 

:~ kUrulmuştu. Geniş toprakları fazla· 
'Ilı. . rnUnbit ve mahsuldardır. Özbeöz 
~~kttir. Onu bir yarım daire şeklinde 
;;:,..Dicle tükenmez ve ebedi bir 

~ı§d!!ıte~ ~hft-

devirlerinde bakımsız bıraktıkları şe• 
hir, cumhuriyetin yapıcı ve yaratıcı 

elinde gelişmeğe der~~al başlamıştır. 
İstasyon mahallesi, müskirat fabrikası, 
ordu ve halkevleri, ilbay ve korkomu• 
tan kona1darı beton arme yapılar, pü• 
rüzsüz bir cadde ve yer yer kurulmak
ta olan binalar hep cumhuriyetin ese· 
ridir. 

Belediye çah,mafarı 

Diyarbekir belediyesi çok mühim iki 
davayı başarmıştır: Su ve elektrik .. 
lki tesisata sarfedilen para yarım 

milyona yakındır. Fakat, iki hayati 
ihtiyaç da bu suretle giderilmiştir. Su

yun mikyası yüzde 8 dir. Şehre boru· 
larla fenni surette celbedilmiştir. Elek 
trik sekiz kilometre mesafedeki san· 
traldan temin olunmuştur. 

19 bin liraya bir mezbaha yapılmış
tır. Yıllık varidatı kırk bin liradır. 

Bundan et fiyatlarının fazla olduğu 
anlaşılmasın. Koyun etinin kilosu yiJ• 
mi iki buçuk kuruşa verilmektedir. . 

936 çalışma programı oldukça zen· 
gindir: İstasyon dışına ait plan tatbik 
edilecek, Atatürkün heykeli dikilecek . 
asri mezarlık yapılacak, kanalizasyon 
tesisatı tamamlanacak, ekmek f abri· 
kası bitirilecek, Atatürkün hatırasını 

taşıyan saman köşkü tamir ettirilecek, 
iki uınumt hali. ve bir semt bahçesi 
yapılacak, kimsesiz ve fakirleri hiına• 
ye edici bir müessese kurulacak, mey
ve ve sebze satış yerleri inşa edilecek 
ve ikiyilz üç bin liraya fırlayan bütçe 

ile daha bir çok fay dalı işler görtlle
~ 

.. -- . 
' 

Dicle üzerinde bir köprü 

~~tur. Surları bile eskiden dünyanın T caret ve sanayı 
1 h-etini üzerinde toplamış ve insan Bilhassa tren geldikten sonra ik-
\·~dr:linin yüceliğine dair bir nümune tisadi sahada inkişaf görülmüştür. 

l'ıılı§tir. Doksan bin ton olan buğday rekolte-
cle ~Ski şehir, sahip olduğu tarihin ifa- sinin otuz bin tonu Mersin ve İstanbu· 
tu:llıe rağmen muntazam kurulmuş. ıa gönderilir. Koyun, keçi, deri, bağır
t · Caddeler genişce, sokaklar nisbe· sak, yün, yağ, mazı, kitre tatlı ve acı 
c~~~ dtizgün ve kıymetli binalar mev- badem ihracatı da mühim mevki işgal 
b ur. F'akat, Cumhuriyetin kurmağa eder. 

~~adığı ycnişehir ise Diyarbeklre Pirinç istihsalatı 6-7 bin ton mikta 
lt em çehresini vermeğe başlamıştır. rında ise de tren tarif elerin.:eki yük· 
~~Irlanan imar planı sur dışında beş seklik dolayısile ihracı kabil olama· 
~et~ ~nra güzel bir şehir meydana maktadır. ,An~ak civar vilayetlere 500 

il tınış olacaktır. ton kadar gfüıı'Jerilir. Tarifelerde ten-
adi§ah ve sultanlarm bütün tarih zilAt yapılırsa pirinç çok para getiren 

~~ 

' 

ve filzla kar bırakan bir ihraç maddesi 
olacaktır. 

Diyarbekirde iki ipek bir tuğla ve 
kiremit, iki un, bir buz ve İnhisarlar 

idaresinin bir soma ve rakı fabrikası 
vardır. 50-60 kadar poşu dokuyan 
tezgah vardır. !pekli mamulii.t, bütün 

Diyarıbekirden bir görünüş 

Halkevl çahfmalerı ı 
Halkevi üzerine aldığı ödevi başar

mak yolunda büyük ve muvaffak a
dımlarla ilerlemektedir. Evin hemen 
her kolu tam bir faaliyet içerisinde -
dir. - ._...... 

:ı 

müreklCep bir orliestra ta1iımı teşeli • 
kül ederek elliye yakın konser vermi§. 
piyano ve keman kursları devam etil· 
rilmi§ bir resim sergisi açılmıştır. 

Beş yüzden fazla yetim çocuk giy· 
dirilmiş, hastalara bakılmış, fakirlere 
kömür, odun ve para tevzi edilmiş, iş
sizlere iş bulunmuş, Uç nümune köyün
de yenilikler vUcuda getirilıni§, yurt 
bilgisi ve lehçe müsabakaları açılmış 
ve müsabakalara giren 230 köylüye 
muhtelif hediyeler dağıtılmış, ipek ve 
koza, hububat, meyva, gül ve çiçek ser 
ğileri açılmış, tarihi asardan elde edi· 

!enler toplanılmış, klüpler bir bina al
tına toplatılmış, getirtilen antrenör 

Dicle ' • 

vasıtasile klüplerin teknik vaziyetleri 
tetkik ve futbolcular bir intizam da· 
bilinde çalıştırılmış, atletizm, boks, 

tenis ve cirit oyunları ehemm\yetle 
devam etmekte bulunmuştw·. 

doğu illerine gön"derilir. Del)aget ipti• 
dai bir haldedir. Ham deri.,,.. vil&
yetlere ihraç edilir. Çermik kazasında 
pamuk yetişir ve köylil ihtiyacı için 
dokuma tezgahları da vardır. 

Viliyetin ihracatı ithalltmdan faz
lardır. 

Yıllık ticari muamelesi 4 - 5 mil
yon arasındadır. Diyarbekir ayni za· 
manda bir transit merkezidir. Şark vi• 
Iayetleri bütiln ihtiyaçlarını bu yoldan 
temir ederler. 

Nüfsu gittikçe artan Diyarbekirin 
iktisadi vaziyeti normaldir. Ve iktisa· 
eli buhrandan diğer viU1yetler kadar mü 
teessir olmamıştır denilebilir. 

KUltUr hereketlerl 

Kültür hareketleri oldukça canlı o
lan Diyarbekir §&rkm bir kültür mer
kezidir. Bu hareketlerin günden güne 
canlanmakta olduğunu ilave edersek 
maarif vaziyetinden memnun kalabili
riz. 

Ortamektebi de ihtiva eden lisenin 
mevcudu, doksan dokuzu kız olmak 
üzere, 804 dür. Birinci devrenin son 
sınıfında on bir kız, seksen dört erkek 
ve ikinci devrenin son sınıfının fon 
kolunda on altı ve edebiyat kolunda 
yirmi beş talebe val'dır. 

Vilayet merkezinde beş ve kaza 
mektebinde bir ilk okul ve köylerde on 
bir köy mektebi vardır. Merkezdekile
rin son sınıflarında 171 ve diğerlerin• 
de doksan talebe vardır. Buralarda 
çalışan muallim sayısı 86 ve talebe a· 
dedi yedi yüz dördü kız olmak Uzer~ 

3141 dir. Merkezde bir de hususi -ana 
mektebi olup otuz kadar talebesi var
dır. Müdüriyete bağlı iki biçki ve dikiş 
bürosu da mevcuttur. 

On beş yıl evvel kurulan sanat mek· 
tcbi elfm devam etmekte ve bu sene 
maarif vekaletine bağlanmış bulun
maktadır. Talebe mevcudu yetmiş beş 
olup on kadarı neharidir. Torna, ma· 
rangoz, tesviy~ soğuk dem:r atölyelEt 
ri vardır. On iki bin lira sarfile tesviye 
ve torna i~lerine mahsus bir paviyon 
ilave edilmiştir. Bu yıl bir kız sanat 
mektebi de açılacaktır. Mektepte dikiş, 
şapkacılık ve ütü işleri gösterilecektir 
Tedrisat geceleri yapılacaktır. 

Bunların Başardığı işler sayılamı -
yacak kadar çoktur. Bis bu ailtunlar

da o çalışmaların bir hillisasmı dahi 
veremiyeceğiz, ancak bazılarından 

bahsetmekle iktifa eyliyoruz. 

Kütüphanenin kitap mevcudu üc; 
bine ulaştırılmış, okuma odası büyü • 
tillmUş, fransızca, ingilizce, italyanca, 
usulü muhasebe ve ölçüler kursları a
çılmış ve inkilaba ait bir çok asar oy~ 

nanmıştır. 

Güzel bir halkevi binası yapılmak· 

tadır. Yeni binanın salonu iki bin kişi 
nı halletmiş ve tren resmi küşadında 

alabilecek genişliktedir. 

Ytizll mütecaviz konferans ve iki 

yüz kadar da nutuk verilmiş, Folklor 

üzerinde incelemeler yaparak halkiyat 

adlı kitabı çıkarmış, Diyanbekir tari

hini bastırını§, çarşaf ve peçe davası-

"Diyarıbekire bir bakış.. adlı kitap 
neşredilerek dağıtılmış, on beş kişiden A. E. 

• 

Diyarıbekir Halkevi sporculan bfr _maçta 



-Gece uyurken odanın kapısını muhak
kak sllrmeıe ! Y:lylp içtik lerlnlo zeblrll 
olmadığına inanmadan ağzına alma! Bu
rası Bağdattır. 

Cesedi taııyan iki adam ayni yavaı 
lılcla bahçenin Dicleye doğru uzanan kıs 
mında yilrllmeğe başladılar. Hüseyin de 
kendilerini arkadan takip ediyordu. Bu 
turada yabancı Hilseyine yaklaıtı. 

- Ne olmuı? 
- E .... Artık çok oluyorsun 1 Çok 

sordun. 

Fakat yabancının ay ııığı altında 

parlayan yUzllnde 8yle hatlar gördü ki 
onu bu tekilde azarladığmdan dolayı tu
haf bir teessür hissetti. Sesinin tonunu 
defi§tlrdi: 

- Yani demek istediğim burada me • 
raltlı olmak iyi şey değildir. 

BÜ" müddet hiç konuşmadan yürU -
diller. Dicle ile saray arasmdaki mesa
fe aıağı yukarı Uç dört dakika aürüyor
dU. Ve cesedi taııyanlar kendilerine bay. 
le bir it tahmil edildiği için küfür edi -
yorlardı: 

- P.ia kanbur blltlln kanlan ilıtnme 
aUrUlüyor. En güzel elbiselerim berbat 
oldu. Allah belbnu versin. 

- Sonra kurıun gibi de ağır. Böyle 
ağırken ayağına yeniden taı bağla.mağa 
lilzum yok. USppcdek denizin dibine çö
küverir. 

Yabancı nöbetçi zabitine bir daha 
sordu: 

- Sakın bu caircl kanbUT Reıid ol -
masın? 

- Ta kendi.si 1 
Bunun ilzerine yabancı adnnlannı 

sıklaştırarak önde cesedi ta§JYanlara 
yaltlaştı: t 

- Müsade ederseniz cesedi ben ta§I· 
yayım. -Siz oraya kadar yonılmayml 

Cesedi ta~ıyanlar kendisine güphe ve 
tereddütle bakarken o hemen cesedi ku
caklayıp onl_ardan aldı ve yürilmeğe baş
ladı. Cesedi taııyanlar Hüseyine d8n -
diller: 

- Hay Allah razı olswıl Ne iyi adam
lan:ı var. Mapllah kuvvetli de. ikimi
zin zoru zorunu taşıyabildiği cesedi ko
şar gibi götürüyor. 

Hüseyin hiç cevap vermedi. Yanm 
dakika kadar ne yapacağını düşündü. 

Sonra lakaydane bir şekilde: 
- Öyledir diye mirildandı. Ve ya -

hancı kucağında esirci kanbur Reşid ol -
duğu halde iki yüz adım ötede ayın ışığı 
altında ağaçların arasından pml pml 
parlryan Dicleye doğru ilerlerken üç 
adam geri · döndüleT. 

On dakika sonra yabancı yalnız ba
şına nöbetçi zabiti Hüseyinin kulilbe -

sine dönmilıtü: 
- Müsaade ederseniz: gidiyorum. 

Hüseyin onu başından ayağına ka -
dar süzdü. Elbisesi yam yagtı. Ve hlll 
yere sular damlıyordu: 

- Nerey~ gittiğini, ne yaptığını ve 
yapacağım "sormuyorum git! Yalnız: sa
na ıunu söylemek isterim. İyi temiz, Fa
kat çok dik kafalı ve cliretkSr bir deli
kanlıya benziyorsun. 

Bu tipteki insanların ekseriyetle ba
ıma feUiket gelir. Bir hiç yüzünden, da
ha doğrusu başkaları uğruna kellelerini 
kaybederler. 

Bağdat'ın yabancıaıaın. Burası mUt
hi' tehlikeli bir yerdir. En samimi zan
ettiğin adam, casus ve senin düşmanın
dır. Gece uyurken oda kapını muhak -
kak surette sürmele. Yiyip içtiklerinin 

zehirli olmadıklarına emin olmadan ağ. 
zma alma, yolda yUrUrken sırtına bir 
bıçak yememek istiyorsan sık sık arka
na bak! Ayni handa ilst ilste bir kaç ge

ce kalma. Her kervana kanıma! Bilhas
sa Gerek halife, gerek adamları hakkm
da ağzından tek kelime kaçırma 1 Hele 

bu yüksek ve kalın duvarlar arasında ki 
sarayda neler cereyan ettiğini merak e
dip kimseye sorma. Ve öğrenme 1 Blltlln 
bunlar senin başnıa tUrlil facialar ve fell 
ketler getlrlr. 

Ba§m aılapcak olursa nadir olmak 
p.rtyle doğrudan doğruya bana uğraya
blllrsin. Ben milmkUn mertebe sana yar
dnn ederim. Haydi timdi yolun açık ol· 
ıunı 

- Bana karııı bu yaptıklarını hiç bir 
vakit unutmryaca~ Kılıcım ve haya -
tım senindir. Öyle zannediyorum ki çok 

yakın bir istikbalde benim de ıana çok 
bUyük yardımım olacaktır. 

Buraya sık sık gelmemek meselesine 
gelince, vallahi bu hususta hiç bir söz 
veremem. Sana daha açığını söyliyeyim 
mi? 

- K.Afi 1 Anladım. Fakat ıana ıunu 
haber vereyim ki bu gece hiç bir ıey ya
pamassm. Ben yann sana içeride olan 
bitenleri söyleyebilirim. 

Yabancı adam ümitsizlik ifade eden 
bir i§aret yaptı. Hüseyin kendisini te -
selli etmek ihtiyacım duydu: 

- O derece müteessir olma 1 Hüznü
nU anlıyorum. Fakat merak etme 1 Altı 
saatten beri durmaksızın içiyorlar. Bu 
halde iken hiç bir ıey .. 

(Devamı var) 

-5 
O sabah Şadiye deliler gibi soknğa 

fırladı. Dudaktan morarmıştı. Göz
leri buln.nık abuk sabuk sözler söyle
nerek llerdeki korunun içine saptı. 

Sonra boylu boyunca yere yuvarlandı. 
O anda gözünün önünde korkunç bir 
sima belirdiğini farkeder gibi oldu. 
Bu Mahirin yilzU idi. Fakat Emin 01· 
mağa vakit kalmadan bayıldı. 

Ayıldığı zaman gUn epi ilerlcmi§ti. 
Yava') yavaş kendine geldi. hasta vU· 
cudunu sUıilkliyerek evine döndü. Bir 
tUrlU zihnini toplıyamıyordu. Acabr. 
gördUğü yUz hayal r.ıi hakikat miydi? 

Hatice kadın onu hain hain sUzdil. 
Kendi kendine homurdandı: 

- Rezalet tövbeler olsun. Bu ne 
kepazelik. ~ek gibi yavrularını bı· 
rakıyor, sarho:ı sarhoş sokaklara fıı
IJY9r. Çocuklara acımasam bu eve a· 
ynk bmam! 

Yatağa uzanacağı sırada gene ba· 
omm döndüğUnU hissetti. Hemen bat· 

taniyeye sarılarak balkona çıktı. Ge
ceyi orada geçirdi. Kabuslarla pençe· 
leşti. Mahalle çocukları etrafını saı-

mış. "sarhoş karı,. diye bağırıyorlar" 
dı. Sonrn Mahir gülerek yaklaşıyor, 
o kaçmak istiyor, fakat kurtulamı

yor, menhus surat yakınlaşıyor, ya· 
kınln~ıyor. dudaklarının dudakları

na. yapıştığını hissediyor. 
Tu-, kan içinde uyandı. Gayri fü· 

tiyari elile ağzını tildi. Oh, hamdol· 
sun :-Uya 'imiş! 

O sab:ı.h kafnsı salim kalktı. 
Böylece aylar geçti. Kah hastalr 

ğı artıyor, kah iyileşiyor. 
Kışın ba§ında Galip cfer.di veda et· 

ti: ,; 
- Allaha ısmarladık Şadiye Hanım. 

Kı§ geldi, bizim iş de kapandı. Ar 
tık bahara inaaallah !. 

- Güle güle efendim! 
Günler geçti. Her nedense Şadiye 

Y.avaş yavaş kendine geldi. Baş dön• 
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· Gene bizim Kolonfilin kilitli qazı
lıanesini bir karıştırmalı 

Kızı savdıktan sonra tekrar Krokere 
döndüm. 

Ertesi sabah erkenden katil neferin 
kur§una dizilme sahnesinde hazır bulu· 
naeağnn için erken yatmalıydım. Bina
enaleyh odamda yevmi işlerle meşgul 

olduktan sonra yatağama uzandım. 

Tam dalacağım sırada kapım vuruldu 
ve içeri giren bir polis memuru Kolo
nel Balların beni İstanbul klübUnde 
beklediğini söyledi. Derhal giyinerek 
İstanbul klübüne gittim. 

Bizim yaşlı Kumandan orta salonda 
beni bekliyordu. Kafayı adamakıllı tüt
aüle~işti. Beni görünce ayağa kalktı 

ve: 

olsa bu iş de diğerleri gibi ucuzlaya
caktı. Bizim ahbab çavuş Rayti buldum. 
Kendisine miralaydan a11ığım emri. 
tafsilata girişmeden bildirdim. Bir saat 
sonra yukan katta beş oda gelecek meç 
hC'il misafirlerimizin emrine amade 
vaziyetteydi. 

Bu odalara gelecek kimseleri her ne 
kadar bilmiyorsam da ne gibi kimseler 
olabileceklerini ahval ve hadisattan is
tişmam ederek tahmin edebiliyordum. 
Kolonel Ballarin ve Ledi Düsmun:lun 
konuşma tarzlarına naza.ran Krokere 
misafir olacak olan bu adamlar, İngıliz
lcre düşmanlık ettikleri için yakalanan· 
lar nevinden kimseler değillerdi. BiHi
kis bunların İngilizlere fazla dostluk 

- Gel bakalım Mister Efdal, galiba gayretile Türklüğe ve memlekete fenalı 
seni uyandırdılar. sözlerile şakalaşmağa ğı dokunan kimseler olması tahmin olu-
başladı. na bilirdi. 

- Hayır, henUz uyumamıştım • Şu vaziyete göre, işten evvel~ polis 
- O halde mesele yok. Sana anlataca- müdürümüzü haberdar etmek ve herifle 

ğım bazı işler var. rin de isimlerini biran ~vvel öğrenme-
Beraberce yandaki küçük salona geç ğe çalışmak lazım. Bunun için de gene 

tik. Eliyle beni bir kanapenin üzerine bizim babacan Kolonelin kilitli yazıha
itti. Oturma ile düşme arasında bir va- nesini bir karıştırmalı .. Dün gece tadını 
ziyette kanapeye oturdum. Kumandan tattık ya .. Ama işin sonunda yakalan
kahkahalarla gtilüyordu. O da karşıma mak da var. Her iş tehlikesi nisbetinde 
oturdu. Ve öne doğru eğilerek. kimse- tatlıdır. Geceyarısı ~·anmak için de 
nin işitemiyeceği hafif bir sesle şunları tertibat aldım. Erkenden yatacaktım. 

söyledi: Yatmazdan evvel bir yemek yemek il-
- Yarın, şahıslarını müdafaa ve ııt· zere Tünel pasajındaki itıkili lokantaya 

yanete mecbur bulunduğumuz bir takım gittim. Bu lokantanın bizim gizli teşki
kıymetli zevat bize misafir gelecekler- !Rta mensup bir Bulgar komitecisi ta· 
dir. rafından igletildiğini daha evvel söyle-

- Şahsiyetlerini müdafaaya mecbur miştim. Lokantaya girince arkadaşlar-
bulunduğumuza göre bunlar mevkufen dan son .zamanlarda Sultanahmet asker· 
gelmiyorlar demektir. lik şubesi reisi olan Şevketi, şimdi İş 

- Hayır, mevkufen ge1miyôrlar, mi- bankası Bartın şubesi müdürü olan 
safircten geliyorlar. Onları bize Galata- Feridunu ve Ferdiyi gördüm. Üçü ba~ 
daki istihbarat bürosu gönderiyor. Bun- başa vermiş rakı içiyorlardı. Onlara 
larm istirahatlerini temin ve hayatlarını yaklaşırken gözüm diğer bir masaya i
muhafaza iıi sana aittir. Jişti. İngilizlere mensup iki Ermeni ha-

- Bu gelecek .zevat bir tehlikeye mı fiye bizim arkadaşlardan iki masa ile-
maruz bulunuyorlar? ide oturmuşlardır. Bizimkileri göz hap 

- İşin teferruatını da Sl)nra öğrenir- sine almışlardı. Onlar da şüpheyi cel· 
sin. Şimdi sen doğru Krokere dön.Onla- betmemek için rakı içiyorlardı . 
nn yerlerini geceden hazırlat. Bizimkilerin yanma oturdum. Şevket 

- Üst katta mı, alt katta mı yer sordu: 
hazırlayalım? - Ne var ne yok? 

- En üst katta.. - Yavaş konuşun. Etrafımızda hafi· 
Koloneli sel!mlıyarak Krokere dön- yeler var. 

düm. Bize misafir geleceklerin kimler - Oğlum, biz o Ermenilerle hısım 
olduğunu hala öğrenememiştim. Artık akraba olduk. Ense kökümüzden biran 
o kadar da merak etmiyordum. Nasıl ayr:lmıyorlar. 

melerl, göz -kararınaları geçti. Eski" Ya kocası ?.-Orada, kömür ocaı,· 
haline döndü. Adeta canlandı. Rahat~ larında ailesi için çı:ılışan o merd &dam 
sızlığı müddetince çocuklarını cpi ih· ne diyecekti? Namusunu payimal e
mal dmişti. Tekrıtr onlarla me§gul den 1::.u kadını nasıl karşıltyacaktı ?. 
olmağa başladı. Kocasına yazdığı Ona l:akikati an!atmak kaLil .,ıamıya· 
mektuplarında hastalığından asla bab· caktı. Ne diyebilit rH? Kendi de bir 
setmemişti. Beyhude y~re adamcağı- şey b!lmiyor, bir şahıs tayin edemiw 
zı ne diye endi§eye düı;:ütrr.cli? Hem yord.ı ki!. 
hamdolsun artık iyileşmişti. tnrihar !. Iştc yegane c:aresi, bu iş 

Fakat.. Günün birinde feci bir ha· ancak clümle temizlenebilirdi. Etra. 
kikatle kar§ılaştı. fına l-akmdı. Derin bir rızı kalbini 

Gebe olduğunu anladı. acı acı yaktı. Çoc..ıklar yat~larında 
Bil" kaç aydanbcri hafif hafif şUp- ııyuyorlardı. Ayak ucuna basarak o. 

heleniyordu. Lakin böyle bir ihtima· dalarına girdi. Onları uzun uzun süz 
lin imkanı olmadığım 'lÜşiinerck bu dil. Yavaş yavaş eğildi, alınl:ırmdan 
fikri l::ir çılgınlık tclfıkkı etmişti. Çek· öptü. Bir müclet övlece kaldı. T~inin 
tiği ıztırabın tesiri olsa gerek! parçalandığını duyuyordu. KJru hıç. 

Ama, artık tereddüde mahal kal· kırıklar boğazında boğuluyordu. 
madı. Kendisinde gayri tabiilik oldu· - Yavrularım, Revgili yavrularım. 
ğuna emindi. Doktor Remzi Beye Allaha emanet olun. 
mür.u.aat etti. Asabiyet içinde 1erdi· Usulla kapıyı kapadı . Scnde1iye 
ni anlattı. O mutlak canice bir tcca· scndeliye bahçeye fırladı Kendı ken 
vUzWı kurbanı olmuştu. dine mütemadiyen: 

İhtiyar hekim tecavüze inanmadı. - Ölmeliyim, ölmeliyim Başka ça-
L.'\kin hamilelik nrazını katiyctle tes· rem yok. 

bit etti. Denize doğru yUrUmeğe b:::eladı. 
Gt>nç kadın bir sairi filmenam gibi Yıldızsız, siyah bir gece idi. Rüz 

evina döndü. Gözlerinin içi yamyoı- gar c;Jdukça serin esiyordu. TJz~ktan 
du. Boğazında bir şeyler tıkınmıştı. bir köpek uzun uzun oludu. 
Fakat bir türlü ağııyamıyordu. Çok - Ar.ne!. Anne'. 
kederli anlarda insana biraz inşirah Bu feryad karanlığın sükunu için 
veren göz ya§ları da kendini esirger. de çın çın çınladı. 

Hiç bir ferd onun masumiyetine Acaba ku!nh'lDa gelen bu S<?sler hn. 
inanrr.:yacaktı. Herkes neler söylcmiw yal mı? Yavrular yataklarında mı§ıl 
yccckti? mışıl uyuyorlardı. Gene yoJuna de. 

Feridun mırıldandı: 
- Bu akşam da bizi takip 

buraya geldiler. 
Şevket ne olsa asker bir türlü bil 

hazmedemiyor. Arkadaşları onu ttS 

ediyorlar. Ben de lafa karıştım . : 

- Takip edildiğinizi hissetrtı~ 
görününüz. Takip edilmekten kor 
ğunuz hissini vermeyiniz. O zamarı 
den çok şüphe ederler. 

- Peki ama, böyle gölge gibi t 
nereye gidersek takip mi edecekler! 

- Mani olabilecek kuvvette roisitl 
- Tepelerim herifleri .. 

- Bu makbul bir tarzı hal değil~ 
Lafı kapattık. Havai bahislerderl 

nuşmağa başladık. Ailemde bütilrl 
kekler asker olduğu için benim Şe" 
le konuımam pek o kadar şüpheyi d 
etmiyordu. Fakat, herifler ne de 

Millicilerin gizli teşkilatında çatışııı' 
ta olan bu arkadaşlarla temasımdarl 
ni mimlemişlerdi. Yalnız beni kurt• 
bir §ey vardı. Bu hafiyeler, bütün ti 

lanna rağmen benim koğulmayışıtı11 
rerek beni İngilizlereJıizmet etmek 
iki ylizlü casusluk yapmak suretile t 

dileri gibi Entelli:ens Servis hcsa 
çalıştığım zehabına düşüyorlar ve 
nim üzerime pek düşmüyorlardı. 

Saat on b-Jçuğa doğru Krokere )\ 
düm. Baktım, nÖbet usulü değiştirilJ" her 
benim yatacağım kata da bir n6. ettıı 
konmuş. Halbuki bu adet değildl· ~ 

- Yakında buraya bazı misafirler 
lecek. Onların muhafazası için inıı 
tedbirlere ehemmiyet veriyoruz. 
kata nöbetçi koyduğumuz gibi biıl' 
şındaki devriyeleri de çoğalttık. d 
ler. Gördünüz mil aksiliği.. Ben tci 
geceyansı Kolonelin odas!na gir 
yazıhanesini karıştıracaktım. Halb 
koridorda nöbetçinin bir aşağı bir 
karı dolaştığı müddetçe böyle bit 
giritmek çok tehlikeli bir şeydi. çU 

ita 

ne olsa yazıhaneyi çekerken, yerine 
ken bir gürültü olacaktı. Bir gün 11• o 
öğrenmek imkanı olan bir işi on ile• 
at evvel öğrenmek pahasına başıınt 
le bir tehlikeye uzatmakta hiç de ~· 
yoktu. 

(Devamı 

vam etti. 
~akat yeniden bir çığllk 

yay.Jdı: lıt 
-· Anne! Anne! Neredt>si"l? ~ 
Evet, aldnnmıyorrlıı. Yavrııtı:ıl'~ ~I 

scsiyöı. Ne olursa oısı.:n dfncrl' tlı4 
Hangı anne çocuklarım böylP per la. 
ve ağ1 ar bırakab:Iir ! , ?tıı 

Ev~ doğru kcışmaga başladı. ~ 
rular bahçe kapıst.11 açmışlar s0e1 
ta hem titreşiyor, hem nffla:-rı"t 
dı. Annelerini görünte hemen bD) 

na c;,u ıldılar: 

- Anne, nerede idin. Uyan1ıl<·; 
le!ldik Kimse cevap vermedi lC 
tuk. ti 3~tı 

Genç kadın evUit1annı griğsi.lrıe ' 
tırdı. Uçü de b:rbirlnine snnsı1'' ~ 
rıldılhr. Kadın tatlı sesile onıaf'I ~ 
selli ediyordu. · ~ le

111 
- Benim gUzeJ kızlarım. ~ r, 

cici yavrularım, anneniz nereye ~I 
cek. Hiç sizden ayrılır mı? ~ tıı 
ağrıyorduı Hava Rlmak iGin bil~ ıı 1 

çıktım. Haydi gelin sizi yatırsY>,.. ~ 

0 - Ama sen de yanımızda kal-
- Peki, peki. 1't; 
- El;n elimizde uyuyacağıı. e~ \.e 

- Olur şeKerlerım, merak ~tJ11 • il 
sabaha kadar odanızda kalaca~, 

Kı:::lar gene uykuya daldılar· J 
rahat etmiş. viizlcr! glilüyordL' S ~ 
onlara müşfik gözıcrile baktı: 1 

(Devartı• 
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Zabıtanın senelerdenberi 
Arrca<dlnQo lhcay<dluıt 

~ . Sevdiği kadının kocası 
/ bır boks şampiyonunu 

• 
qerıne 

' öldürdü 
Nihayet 

ıelakayı ele 
,~ 'lerdi 
es 

i 
r? 
;i 

Haydut Jimmı 

~e.tr 1 
a hn ° kralı, Rokfcller kadar zengin 

·e ~ ;~ ~lına koyan Bruklen haydu-
lta ~ı sırasile gece hırsızlığı, b:ır

. l'aıı~~~ncuıuğu ve içki kaçakçılığı 
ıtıı' bet ··ı.an sonra bundan iki sene evvel 
. ııed 
~ e~ ense daha. sıcak iklimlere göç 

~ ~· ~ecburiyetinl duymuştu. Belki 
kaea,~ ıs~ kendi şahst işlerine can sı
sı btı hır biçimde burunlarını sokma· 

iri yarı bir adam yumruklan kalkık ola
rrıh bana ı:nğru gelip de çeneme bütün. ~iddeti.. 
le ı·urunca /,ur~unu veri~tirdim. 

casma 'k'.arşı himayeye ihtiyacı olup ol
madığını sormak suretile, bir cenup e
fendisi rolünü oynamağa kalkışmıştı. 
Ve telefondan kulağına gelen sesler c

na böyle bir himayeye füzum hasıl ol-

llayduclun n.~ık olduğu madam F;-"""~in 
iki porlr<'.si 

'
1
t ;e i mecburiyeti hissettirmişti. Her 

1
, "aS: haydut Jimmi cenuba göç etti. 

· d 'ieşrniş Amerikanın cenup toprak
~ a hala bir şövalyenin ruhu var-

duğu kanaatini verdi. ~~l!İ'İiOlll,.~'fli""' 

sandalyesine geçip de sinemanın k~· 

ranlıklarmda vukubulan konuşma ve 

teklifler de dahil olmak üzere bütün 

~llıı:e gaJiba Jimmi bu şövalyenin ru
~" kendini kaptırdı. Burada iki sr-«e . • 
~~I ııe geçindiği malfım değildir. 
~~i~ olduğu Atlanta şehrinde iki 
~etlberi failleri meydana çıkarıla-
~ (ı!d esrarengiz bir çok soygunculuk 

so o~ ll. Yalnız bilinen bir şey varsa. 

ıci ~:~rninin şimalde kadmlara dair 
~. ~·Eli düşüncelerin değişmiş olması

ı1l ~a ~lltıtnı tipinde adamlar "kadın faz 
) 

11lall?l'~tdınıı tokadı §aplat,, yasasına 
ıf gaç et . r. Halbuki bu adam cenuba 
lfl l'tıııııı. lı edeli "kadın dünyaya karşı ko 

~l'~ı lazımgelen nazik bir çiçektir,. 
t8 ~~Yesine inanmış bulunmaktadır. 

Ilı ô~arı~ .. şerefine kadeh kaldınnası
c:!a ~lf lldıgi gibi kendi e.ftosuna karşı 
~i~er 1den hiç bilmediği bir takım ince 
~~ ~Ydablamıştı. Böylece Jimmi 
la ~ bırinde güzel Fransis Foksvort 
trı.ı J..ltı §tı. Ve güzelliğine büyülendi. Jim 1 
~ıbi ~ e~kan haydutlarından bir çoğu 
tl ~lırı~1tnli ve cazip bir simaya malik 
' b· an başka yaptığı i§e dair ağzın 

ı?) ~. ır S" 
,'<ı.llda 0z çıkmazdı. Kadınla az za-
\l ~ ~nlaşır gibi oldular. Onu sine. , • ~ı.... gotU 

'ıco '41.ll. rdU. Uzun uzadıya konuş-
~ı Sonra kadın toptan bakkaliye 
~~llel'd satan kocasından bir çok şika
'~ "a. e bulundu. Bakkal henüz yirm:. 

~ ~ U l'lnarnış olan bu cenup güzelinin 
~l:ı.:ı ~Uncu kocası imiş. Jimmi kadını 
ı "'\IJ Çil 
~ıııl> ho nkü kendisi de beş defa ev-

te, &ltı §antnış bir adamdı. İkinci de
u1 emay . 
-ı:; ~a a gıdişlerinde kadın gene 
ltıı ~bt'ak kocasından şikayet etti. Jim 
tı~ hı.a 

eJil'l en tabancasını çıkararak r-
e 'Verdi ve· 

'ş . 
!at; ı.~ llnu al da herifin beynini pat
" "'!ll. ce ,e ~ lı.ım ıtup kadınlığının çiçeğisin 

.a aye ea ·ı ~ 11 ·~ecı.ı. ı mege layıksın! .. 

f( ~ 

Şöı:aliyeliğin kurbanı sabık h11f,;,Ör 
l~.~ter Scon 

- Tabancasını geri almasını Mister 

Rozdan yalvardım. Buna rağmen onu 

sevmeğe devam ettim. Çünkü gözlerin

de dayanılmaz bir cazibe vardı. 

Çünkü telef on çalar çalmaz kadın 
!;:oşmuş ahizeyi kulağına koyup da Jim 
minin sesini işitince: 

- Aman konuşma, aman! .. 
diye bağırmış bundan sonra Jimmi 

bir erkeğin kızgın kızgın bağırdığını 
\ ' C kavga gürültülerini işitmiş ve aka

binde de bir adamın ağzını telefona 

koyarak kendisine müthiş küfürler sr
vunnasmı dinlemiştir. 

Artık Jimmi gibi bir haydudun, hem 

de kalbinde aşk alevleri parlamış bir 

kabadayının vaziyetini gözönlinc geti

rin. Aradan çok geçmeden evin kapı

sı hızlı hızlı çalınmıştır. Zaten kavgr .. 

dan canı sıkılmış olan aile dostu Lestcr 
Stone: 

- Gidip kapıyı ben açayım!.. 

diye uzaklaşmıştır. Bu sırada bir ta- l 
banca patlamış ve Ston yere yuvarlan-

mıştır. Yere yıkılan adamın yanma kc

şan madam Fransis pencereden dışarı

ya bakınca bir adamın tabanlanm kal· 

dırarak vargücüyle ko§tuğunu görmüş 

ve bunun yeni sevgilisi Roz olduğunu 
anlamıştır. 

Lcster Ston fazla yaşamadı, b>. 
banca sesinden bir iki dakika sonra öl
dü. 

Madam Fransis sinemadan çıktıktan 

sonra bir müddet haydudun apartım~-

nmda oturmuş ve gece geç vakit evine Mesele bir polis muamması oldu.Res 

l d k .1 sabık bolrs mi kulaklar bakkal ile kansının ar.-dönünce sa on a ocası e , 

şampiyonlarından Lester Stonu bul

muştur. Burada misafirin huzurunda 

!attıklarına inanmak istemedi. Polis 

hafiyeleri madam Fransisle kocasın

dan şüphelenmek istediler. Maktulün 
gene acı bir karıkoca kavgası olmuş- eskiden kavga etmiş olduğu bir adamı 
tur. Kankqca kavgaları ekseriya bir nezaret altına aldılar. İşin sarpa sar
dram sahnesini andırır. lşte bu sahn'"· ı dığını gören Madam Fransis nihayet 

ninen ateşli bir anında Madam Fran- Rozdan şüphelendiğini söyledi. Zaten 
sis kendisini himaye edebilecek ve Iü- Rozenfeld'de caddeyi tutup kapağı 

zumu takdirinde şimale dahi götüre- Nevyorka atmış bulunyordu. Büyük 
cek yeni bir arkadaş bulmuş olduğunu şehirde yapılan küçük bir araştırma., , 

söylemiştir. Bakkal tam bu söz!eri haz işi meydana çıkardı ve senelerderı°bt"r 
metmeğe uğraşırken telefon çalmıştır. yapmadığı rezalet kalmadığı ha.k!e yrı .. ' 

' & bı <l<lırı. b 
~~ u \'akayı mahkemede 

etıı-. 
şöyle Telefonun öbür ucunda haydut Jim- kayı bir türlü ele vermiyen ~~ 

minin sesi işitildi. Madam Fransise kc. haydut elleri kelepçelenerek Atlaııt.ö..)~ 

gönderildi. Ağır ecza ma hkemesinde olup biteni baştan aşağı anlatınca Jinı 
yapılan muhakemesinde Jimmi: mi kadınlara dair küçüklükten beri e-

T.· •
1
. . 

11 
• 

1 
dinmi12 olduğu kanaatini değiştirdiğine 

- napı zı mı ça c ım. hapı ac·ıldı. -
. . · bin kere pişman oldu. Çünkü bu şaha-

rı yarı bır adam vumruklarmı kaJd·-

k .. . .. · .. 
1 
.. Ç "tl. ldet kendisini Corciya umumi hapishane 

rara uzerıme vuruc ıı. ;(>neme mu uş 

b. k' d b. . sinde mUebbed küreğe mahkfim ettir-
ır çe ıç ar esı indiğini hissettim 

df. Amerikanın bu vilayetinde kürek 
ben de tabancamı ateşledim. Cenuplu 

cezası ise ayaklara iki ağır zincir tak-
olan herhangi biri benim yaptığımdan mak demektir. 
başka türlü hareket edemezdi sanırım. 

demekten çekinmedi. 

.Jimmi sevgilisinin koca::n bakkalı öl 
diirdüğünü sanıyordu. Fakat yanlışlık

la. zavallı Stonu öteki dünyaya gönder 

diğini işitince canı sıkıldı. I•'akat üzün

tüsü bununla da l<almadı. !mdadma 

koşmuş olduğu güzel kadın, ~ahitlik 

Bütün suçlarına rağmen bu kadar 
zamandır yakayı ele vermeyen haydut 

Jimmiyi kadın \'C aşk mahvetti. Jin::.

minin mahkemeden çıkarken: 

- Efendilik senin nene gerek, a ke
ıata ! .. 

diye söylendiğini yanındaki muhafız 

ları duymuşlardır. ___ ,,__ -

Bayanlar henıen 
koşun~z! 

Çünkü; en son moda ve en güzel desenli 

ipekli emprimeler, 
yazlık panıuklu 

., kunıaşlar ve yünlü~er 
lfi'<evB<a\Oa©ıce lYl~lYl(E fnwa'l.toaıroaı 

ya;ıO in O~oaıt 

,~AMAN 
f • 

• 4 

Manifatura Ltd şirketi 
Mağazasında satılmaktadırc 
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50 kitap koca bir kütüphane 
teşkil eder 

Bu mühim eserleri 8 lira pefin ~ermek ve her ay 3 lira öce· 
mekle elde etmek mümkündür. tik serilere abone olanlar ye. 
ni çıkanları da bedellerini taksi·he ödeyerek alabilirler. 

lstanbul - Ankara Caddesi - V AKl1 Kütüphanesine 
müracaat ediniı. lta+fi EMFEHWfW 

lstanbul Cumhuriyet Müddei- 1 

umumi .ğ.nden: 
İstanbul ceza ve tevkif evleri için mühayaa edilecek 3550 kilo 

süt ile 4050 kilo ikinci nevi dağlıç eti ve 14700 kase yoğurdu açık ek· 
siltmeye konmuıtur. Sütün muhammen bedeli 355 lira olup muvakkat 
teminatı 27 liradır. Etin muhammen bedeli 1399 lira olup muvakkat te
minatı 105 liradır. Yoğurdun muhammen bedeli 735 lira olup muvakat 
teminat 56 liradJT. Eksiltme 24/ 7 / 936 cuma günü ıaat 14 de yapıla
caktır. Şartnameyi görmek iıtiyenler tatil günlerinden maada her gün 
İstanbul Müddeiumuıniliği Levazım dairesinde görebilirler. Eksilt
meye girecekler banka teminat mektupları veya teminat makbuzlarile 
1'.birlikte Y enipoatahane binaımda İstanbul Müddeiumumiliği Leva
zım dairesinde toplanacak olan komisyona müracaatlan ilan olunur. 

(3853) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

4. cü keşide 71 Ağustos 936 dadır. 
Büyük ikramiye 35.000 Liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(20.000) liralık bir mükafat vardır. 

Istanbul 5 inci icra memurluğundan: 
Cemile tarafından Emniyet Sandığı namına birinci derecede 

ipotekli olup paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına. 600 lira 
bymet takdir edilen Çartıyıkebirde F eracedler aokağında 19 No. lu 
,.a tt-ı Ali Rıza dükkanı ~olu Fatma Zehra ve saire dükkanı arkası çar
~ı derunu önü Feraceciler caddesile mahdut tonoz kemerli olup cep· 
he kepenkleri ah§ap yapraklı m~ahası 6,00 metre murabbaında kagir 
bir dükkanm tamamı açık arttırmaya vazedilmiı olduğundan 20/8/ı 
936 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar dairede 
birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhamme
nenin % 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. 

Aksi takdirde en son arttıranm taahhüdü bakı kalmak üzere arttırma 
15 gün müddetle temdit edilerek 4/ 9/ 936 tarihine müsadif cuma gü
nü saat 14 ten 16 kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttır
masında arttırıma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulmadığı 
takdirde &atı§ 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. 
Satı§ peşindir. Arttırmaya İ§tirak etmek istiyenlerin kıymeti muham 
menenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil bulunmalan lazımdır. Hakları tapu sicilli ile sabit 
obruyan ipotekli alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sa
hiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddia
larını evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 
20 gün ıza.rfmda birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdir
.de haklan tapu sicilli ile ıabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasın· 
dan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevel
lit .Belediye nısumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tnzil olunur. 
ve 20 senelik vakıf icaresi tavizi demüşteriye aittir. Daha fazla malu
mat almak istiyenler 1/ 8/ 936 tarihinden itibaren herkesin görebil
mesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 934/ 
3401 No. Iu dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki gö. 
rebilecekleri ilan olunur. (3996) 

30/ Temmuz/ 936 da müsabakaile 18·28 yaş arasındalci Orta mek· 
tep ve Lise mezunlarından 60 istasyon memuru namzedi alınacaktır. 

imtihanlarda müsavi derecede kazananlardan Lise mezunları ve ec 
nebi lisan bilenler tercih olunur. Askerliğini yapanlar terhis tezkeresi 
ve askerlik ynşlıırındakilcr de §Ubenin resmi bir vesikasını gösterecek· 
lerdir. 

Talipler bir i&tida ile AnkaradaUmum Müdürlüğe ve lstanbul, 
Balıkesir, İzmir, Afyon, Adana, Malatya, Knyseride işletme müdürlük. 
!erine ve Mudanya.da i~letme i.mirliğine müracaatla mektep diploma
sı, nüfus cüzdnnı, ask erlik vesikası 1ın istasyon şeflerince resmi mü· 
hürlü tru:dikli birer 5t:reıini ve poli! ~·eya B,.lcdiycdcn bir hüsnühal il
mühnberini istic"n.inrına bağlayacaklardır. lmt;hnnlar Ankara ve l~lct 
~e merlc~z ler:rde yapJ nmk kazamı.mılnr :-..., lira ücret verilecekt ir. 
Taljple:-in ;,..._ • :h~:ı ~·--r er; ne gidip ı:elmelcri parasız temin olunacak-
br. (16: ~). c~n:::~) 

HABER .:_ ~m Poıtah 

YAVUZ SEZEN 
İstanbul 7 inci icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa· 

raya çevrilmesine karar verilen tstan• 
bul lthalit gümrüğünde ( 4) numaralı 

ambarda 717 numaralı (250) dilzilne 
yakalık ve 3 numaralı ambarda (36) 
düzUne 132 numaralı bir sandık yUn i>r
me gömlek ve gene (3) numaralı ambar 
da 43,5 dilzüne 2014 numaralı bir san
dık yün örme kaşgorse 16-7-936 ta• 
rihine tcsadUf eden pergembe günn aa· 
at 9 dan 11,5 kadar birinci açık arttırma 
ile paraya çevrileceği gibi İstanbul gUm 
rUk nhtmı antreposundan 5/2 numaralı 
ambarda 843 numaralı bir sandık 13 top 
pamuk bomozluk ve rıhtnn B. ambarın• 
da 650 numaralı bir sandık 116 metre 
69 kordon pamuk bomozluk 17-7-936 

gününe tesadüf eden cuma gUnU saat 
9 dan 11,5 kadar birinci açık arttırma i9 
le paraya çevrilecektir. 

Satıı peJindir. Yilzde 2,5 resim ve 
tcllaliye gümrük ardiye ve gümrilk res· 
mi müşteriye aittir. Talip olanların ma• 
hallinde 93311865 numaralı dosya ile 
hazır bulunacak memuruna müracaatla• 
n illin olunur. 7-7-936 

İstanbul Tapu müdürlüğünden: 

_ 15 TEMMUZ - ~ 

--------~ 

KUMBARA DESTEKTi! 
iş Bankasının kumbaralarını almalı~ 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
aynı zamanda ; 

Taliinizi de denen1 
olursunuz. 

iş Bankası asgari 25 lira mevdll 
bulunan bUtlln kumbar11 sahlplerl 

senede 7 defa kur'a çekerek 

2 t· afıı 
veriyor. Mükafatların 10,000 Lirası her s 
1 Nisan ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde k 
çekilerek verilmektedir. Bu iki keşidenin 
birinde 5000 lira, şu ~ekilde tevzi edilmekte 

Biri~ciye 
ikinciye 
10 kişiye 100 •• yuzer 
20 " 50 elli şet' 
175 ,, 10 9nar 

liradan 

" 
" 

1000 
250 

1000 
1000 
1750 

Ceman 207 krşiye 5000 

ikişer bin lirahklar: 

Boğaziçinde Büyükderede Mektep 
sokağında eski 5 yeni 6 numaralı sırf 

mülk bir ev 287 tarihli hliççeti şer'iye 
ile Bakkal Vasil ile kansı Loksandra• 
nın yarıyarıya Üzerlerinde iken 45 sene 
evvel biribirlerini müteakip vefatlarile 
evlitları Mateo ve Nikoli ve Eleni ve 
Polimya, Zafiro namlarına intikali için 
milracaat edilmiş ise de bliççeti şer'iye 
ile tasarruf olunan yerlerin tapuda kay· 
dı olmadığından 1515 numaralı kanun 
hükümlerine tevfikan senetsiz tasarruf 
muamelesi yapılacağından işbu gayri 
menkulde bir hakkı tasarrufu olan hük
mi veya hakiki phıılar mevcut bulundu 
ğu takdirde tarihi ilandan itibaren 15 
gün kadar Sultanahmette Tapu idare
sinde Beyoğlu k:smma veyahut tahkikat 
için mahallinde bulunacak memura elJc• cıger be~ k8Şide_nin. t1er tu~·!"'cre 
rinde bulunduracakları vesaik ile birlik· nız 1 klşaye iki bın llra verıllyofı 
te Beyoğlu tapu idaresi muamele No. _- keşideler her sene Şubat. Ha.ıei' 
93613so2 ile bizzat veyahut musaddak il Temmuz, Eylül ve birinci Kanurt ( 
vck! letname ile bilvekale mtiracaatlan il ıarının ilk günleri yapılmaktad 1j 

Hin olun U<. \ıı111mıllllllWUllWlmııınmmıınınırnımmmıı111mmımın~11111mrnııım ıııını•11~ 
Esk 1 kitap ahn1r -
Eski ve yeni harflerle türkçe ve 

başka lisanlarla yazılmış her tUrlU ki· 
tan alırız. Bir kartla. adresi bildirmek 
kafidir. 

Adres: İstanbul Ankara caddesi 155 
numara İnkılap kitaphancsi. 

Otobüs alınıyor 
Ruhsatiyesi alınmış kullanışlı 14- 16 

kişilik bir otobüs satın alınacaktır. 

Müracaat: Eminönü Reşadiye cııd· 

desi Rus benzincisi Civan Ali 

...... --.. ················································ ·ı ························································:· !: Diş hekimi :: 
ii Ratıp Türkoğlu ~~ 
:: Ankarn caddcsı Mesarreı !! 

inhisarlar 
ğünden: 

Umum MüdiJtl 

Orta Ziraat mektebi mezunlarından askerliğini yapııııf 
ları otuz be§i geç.memit olanların mülhakatımızda münh•l ıJ 
Ziraat ve Tahrir kontrol memurluklarında bir ay müddetle 1~ 
tutulduktan sonra ve muvaffakiyetleri görüldüğünde harcit' 
lerek bu vazifelere '50,, lira ücretle tayinleri mukarrer bıll 
dan talip olanların ilan tarihinden itibaren bir hafta zarfırıdjı 
yazılı evrakı müıbitelerini hamilen bir dilekçe ile mürac•• 
mu Bildirilir. (3943) 

1 - Orta mektebi §ehadetnaıne veya tasdiknamesi. 
2 - Nüfus hüviyet varakası 

3 - Askerlik vesikası. 
4 - Hüsnühal kağıdı. 
5 - Sıhhat raporu. 
a - 3 tane fotoğraf • lU, ... ~!!!!!.~!J~.:.~~!.:.~~!.~~ .... H •• ·····~ ........ ~.!.•• • __ ........... 41•·•· •• ... ' 
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F8kir kızın 
evlenmesi · 

ADEMi İKTİDAR 
Fortestin 

BASURA ÇA'.RE 

Hedensa 
ÇARPINTIYA 

Nevrol 
TERi KOKUYU 
Hidroı 

ile derhal geçer.Erken ihtiya.rlıyan 
lara gençlik, yorgun vücutlara dinç 
lik verir . Yalnız ismine dikkat 

ediniz 

dır. Ameliyatsız memeleri kurutur. 

Kanı, ağrıyı derhal keser. Bütfuı 

dünyada tanınmış bir ilaçtır. 

birebirdir.Bütün sinir nöbetlerine, 

teessürle bayılanlara hayat verir. 

Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. 

derhal keser, Vilcuda zarar vermez, 

elbise ve çoraplarını çürümekten 

kurtarır. Eczanelerde 40 kuruştur. 

' ·, - ~ .... 1 • :. • • ". •ı··~.,. . ,, ...... 'ı J' •• ""ı . . • . ". \" '' ... ~~- -~ .ı ... ' ... , ,,. '• • ": ;. , \ '· • ~ ,ı' • • ~ • • '. • • '. .. ,; .... • 

ieorNsA~ 
HAFTAÔA ARTISTLUİ 

100.000 FIANK KAZAllıroı 

I 
... . ' . . . •lit. \ ·. ·. ·. ... .. f • 

Türkiye Ziraat Bankası 
Mü/ ettiş namzetliği ve Şef 

namzetliği müsabaka 
imtihanı 

11\~ 

Meşhur bir sinemacı: 
Bugiln Hollvud'da 

yalnız klAslk güzellik 
kifayet etmf yor. 

Türkiye Ziraat Bankasından : 
1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 

muvaffakiyet derecesine göre lüzumu kadar müfettİ§ namzedi 
ve tef namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal bilgiler "Mül
kiye,, veya Yüksek Ticaret ve lktısat okulasmdan veyahut Hu
kuk fakültesinden veya bunların yabancı memleketlerdeki ben
zerlerinden diplomalı olmak gerektir. 

. 3- Müsabaka 3, 4 ve 5 ağustosta Ankara ve latanbul Ziraat 
bankalnnda yazı ile yapılacak ve kazananlar yol paraları veri
lerek Ankara ya getirilip sözlü bir imtihana tabi tutulacaklardır. 

4 - Müfettiş namzetlerine "140,, ve tef namzetlerine "130., 
lira aylık verilir. 

Bu krem puaraya meayunum 
liayatmıda en büyük emelim 

?tı_~ut bir yuva kurmak arzuını iru 
taOllfukirim beni her erkek ala
tlıazdı tesadüfen parfümeri mües. 
8esesinden bir esans almak istedim 
tesadüf olacak bana NECiP Bey 
)'~Pız kremini verdiler müessese 
Ya~ bu kremi kullanmaklığmıı 
~~Ye etti bir sene bu kremi tec. 
l'übe ettim çehremde bir pembelik 
~evkaıaae değişiklik gör"düın mü. 
e:ı:ııa.ıcıi üç senedir NECiP Bep kre-

rtıi 'te pudrasını kullaruyonnn bu 
rtlüessesenin bütün mallarına med 

diyor ve ilave ediyor: "Zamanmıızda 

sinema stüdyolarında klAsik gUzellik 

günde 8 -tolar ve zeka 100 dolar kıy
mettedir. Güzel yüzler ise, zekadan ve 
gençleşmig bir tenden daha fazla, 1000 
dolar kıymetindedir. 

Sinema artistlerinin yakıcı ve kuv
vetli projektörleri altında çalışırken 

onların yüzlerini çabuk soldurarak 

sertleştiren ve buruşturan bu projek
törlerdir. Birçok yıldızlar, yU.zlerini 
düzeltmek ve güzelleştirmek için gü• 
zellik müesseselerinde bütün servetl~ 

rln1 feda ediyorlardı. Fa.kat, bugUn ... 

Her yıldız, kendi kendine tevesstil ede
ceği basit bir tedbir sayesinde ciltleri• 

nln taravetini v!k!ye edebilirler. Vi
ya.na ilniversiesi profesörU doktor 

Stesj tarafından keşif ve genç hay

vanlardan istihsal edilen cildi besleyi• 

el ve gençleştirici Blocel cevheri şim· 

di pembe rengindeki Tokalon kremin· 
de mevcuttur. Gece yatmazdan evvel 
kullandıkta, siz uyurken cildinizi 

besler ve gençleştirir. Buruşukluklar 

ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadın 

birkaç hafta zarfında 10-15 yaş genç 

leşmeğe muvaffak olabilir. Gündüzler 

Müfettit namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 
imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe 
geçirileceklerdir. Ankaradan Umum Müdürlük servislerinde ça. 
lı§tırılaca.k olan tef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra ehli 
yet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edileceklerdir. 

S - İmtihan programile sair şartları gösteren matbualar 
Ankara, İstanbul ve lzmir Ziraat bankalarından elde edilebliir. 

6 - istekliler, aranılan belgeleri bir mektupla en son 27 / 7 / 
936 pazartesi günü ak§aJDına kadar "Ankara Ziraat bankası tef. 
tit lieyeti müdürlüğü,, ne göndermek veya vermek suretile miira· 
caat etmiı bulunmalıdırlar. (3967) 

r1 ise (yağsız) beyaz rengindeki Toka• •••••••• Mühim Fırsat 

lon kremi kullandıkta bütün siyah Beyazrtta Umum Tramvay merkezin de İş Bankası yanında YILDIZ Otel 
ve kıraathanesi icara verileceğinden talip olanların derununda sahibine 

milracaatlan. 
l"lınunı çünkü benim fakir bir kız 
~klımn~en iyi biliyor. 
~ki evlen~~im NEClP Bey 

benleri gider ir , ve açık mesamatı kapa 

trr ve cildi beyazlatıp gen~lestJrlr. 
" 

zc:::u 

FKUST/\. 

ze kartı beslediği minneti~ .fayda- eğdiren Fausta değildi. Bu anda 
sını görürsünüz. kadınlığın bütün güzelliğini, a§k 

Fauata hafifçe batım yan tarafa ve &evginin bütün tiirini yüzünde 
çevirdi ve: ta§ıyordu. 

- Papa.s Jak Kleman nerede- Siyah birer elması andıran göz. 

dir? dedi. lerinden etrafa hıra ve ıehvet kı· 

Pardayan tereddüt etmeden: vılcımlan ıaçdıyordu, Ağlıyor, fa. 
- Serbesttir, madam! dedi. Na- kat dökülen yaılar yanaklarının 

aıl kardinal ile Metr Klot buradan hararetile kuruyordu. 

Pardayan iki elile ucu dö~ede 

dayalı kılıcının kabsezine dayan

mı§, dimdik bir vaziyet almıştı. 

çıktılar ve hürriyete kavuştularsa 

o da öylece serbesttir. Fakat sizin 

benim ricama ka111 göstermiş ol
duğunuz hituf, bu anda size doğ. Fausta Pardayamn yanma gelince, 
nıyu söyleme mi emrediyor ma- balmumundan dökülımüş gibi mun 
dam. Jak Klema.n zaten elimde 

tazam ve son derece güzel olan 
e·ı·r deg""ı'ldı' ve bu anda Dü"k Dan-
.. kollarını kaldırdı göğüsü şiddetle 

gulemin elinde de esir değildir. 

- Yani şimdi ben, üçüncü Han

ri hakkındaki idam projelerime 

halel gelmeden sizin öldürülmeniz 

için emir verebilirim, öyle mi? 

-Öyle madam!.. 
Fausta, en cesur bir imanı bile 

titretecek bir aea ve ifadeyle: 

- Bu emri vereceğim, ölüme 
hazırlanınız Mösyö Şövalye! ..• de
di. 

- Hazırun madam! 
Fa.usta yerinden kalktı. Şöval

yeye yaklqtı. Genç kadın tanın

mıyacak bir hale gelmitti. Artrk o, 

IC>ğuk bir heykel değildi. insanlara 
hilrmet ve korkuyla huzurunda baş 

inip kalkıyor, kapıldığı şiddetli 

şehvet buhranı yüzünden gözleri 

artık hiçbir fey görmiyordu. 

Bu, iki kol hemen Pardayana 
aa.Tıldı. Şövalyeyi kendine çekti. 

Baıını iki elile tutarak ve hıçkıra 

hıçkıra ağlıyarak ateşli ve s~psarı 
duran dudaklarım Pardayamnki

lerine dokundurdu. 

Pardayan bu busenin tesirile bü

tün ruhunun titrediğini hisseti. Fa

kat dudaklarını kıpırdatmadı. 

Gözlerini yummadı. O, onları ken· 

dinden geçmiş, bir anda yarım 

ilahlıkt::.:: insanlığa kadar inmiş 

olan, timdi vücudunun ııcak ve 

--- . 
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Allahm bir meleği sayıyordu. \ Ve gözlerini yumdu. Cellat odanın 
- Ölmeğe baf ladıkları andan- öbür kötesinde ayakta durdu. Göz. 

beri ne yaptılar. Ne söylediler. lerini il~iye dikti. Nihayet en müt. 

Fausta bunu sorar sormaz herif hit ve son ıztıraplar hat gösterdi. 

fU cevabı verdi: Evvela tikayetler yükseldi. Sonra 

Mukaddes mahkeme hüküm ver· bu §İkayetler iniltilere döndüler. 

dikten sonra iki mahkfun ilk saat- İkisi birden kapıya koşarak yum. 

lerden hareketsiz kaldılar. Herbirı ruklamağa ba~ladılar. Çıldırmış 
· hir köşede duruyor, kımıldanma. gibiydiler. Sonra yava§ yavaf, bir 

dan bir ıey söylemeden oturuyor

du. Sonıra cellat bir delik, çıkacak 

bir yer, bir kurtuluş çaresi aradı. 

Kaçmak imkanı olmadığı anlaşı· 

lmca sakinleşti. Böylece uzun saat

ler geçti. Sonra şiddetle ıztırap 

duymağa başladılaT. Birbirlerine 

yaklaşarak, acılarını unutabilmek 

maksadile konuşmağa çalıştılar .. 

Herif soğuk kanlılıkla söz söyl\. 

yordu. Anlatmıyor, adeta bir rapor 
okuyordu. 

kaç saat içinde hu haller de bitti. 

Ağlamağa, bir damla su için yal. 

varmağa başladılar. 

Pardayan: 

- Müthiş! Çok müthi§ ! ... diye 

bağırdı. 

Fausta sadece: 

- Devam ediniz r dedi. 

Sonra ulumağa başladılar. Ni. 

hayet bu son ntırap~ v ~a bitti. 
Şimdi ölmek üzeredirler sanırım. 

Çünkü can çekiştikleri ve pek güç
lükle nefes aldıkları belli oluyor-

Pardayan bu sırada Faustaya Fausta Pardaayna doğru döne-
"dikkatle bakıyordu. Sonra kendi rek dedi ki: 
kendine titriyerek şunlan mırıl

dandı: 

- Aman yarabbi, bir kadının 

böyle müthiş şeyleri soğuk kanlı· 

lıkla dinlemesi nasıl mümkün ola
bilir? / 

Herif devam ediyordu: 
- Sonra birbirlerinden ayrıldı

lar. Kardinal bir koltuğa oturdu. 

- Mösyö, ben bunları sırf 1.lu 
iki kişinin ölmek üzere bulunduk. 

larını size göstermek için anlattır• 
dım. 

Pardayan duyduğu şeylerin sf. 
nirlerine vermiş olduğu gerginliği 
gidenneğe çalıştı. 

- Odanın kapısı açılsın, mali. 
kumların hayatı bağışlansın. Bu 
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gibi hallerde hayat ve kuvvet ve- minki adam dqanya çıtla. Parda. 

ren tedaviler yapdsm. Yürümeğe yan da arkasındaydı. Süratle bir 
kuvvet hasıl edince sokağa götü- iki odadan süslenen salonlardan 

rülüp serbest bD"akıılım ve kendi- bir de koridordan geçerek bir açık 

!erine Mösyö lö Şövalye dö Parda- kapının önüne geldiler. 

'dayanın ric::a.sı üzerine kurtulduk- Yol gösteren herif: 

ları anlatılsın ... Fakat yalnız biraz _ I,te burada! dedi. 
canlandıklan zaman bana haber 

veriniz! 
Pardayan: 

- Madam! diye mınldan.dı. 

Fausta azametle: 

, - Henüz aramızda her şey bit
medi. Bir parça sabret! Deminki 
herif çekilmişti. Bir ölüm sessizliği 
hüküm sürüycrdu. 

Şövalye içeriye girerek F amezle 

. Metr Klodu koltuklara oturmuf 

gördüler. Siyahlar giyinmi§ bir 

adam, herhalde doktor, onları iyi. 

leıtirmeğe çalışıyordu. Bu, tuhaf, 
yüzlü, ufak tef ek bir ihtiyardı. 

Birkaç dakika geçti. Pardayan 
iç sıkıntısından ölüyordu. Nihayet · 
ihtiyar başını kaldırarak güldü ve: 

Pardayan kendisini bu şekilde 
memnun etmek istiyen kadını, ba. - Şimdi kendilerine gelirler. 
kışları hiçbir duygu ifade etmiyen Yalnız bir hafta kadar pek az yi-

gözlerle seyrediyordu. yip içsinler. Allah mukaddes hü-

Böylece yarım saat kadar bir va- kümdarrmıza uzun ömürler versin. 
kit geçti. Sonra aynı adam görün- diyerek çekildi. 

dü: Şövalye etrafına bakındı. Herifin 

-Mahkumlar emrettiğiniz gibi nereden çıkmış olduğunu anlaya-
canlandırıldılar. mamıştı. Nihayet yalnız bulundu-

- Mösyö lö Şövalye, arkadaşla. ğunu görerek Farnezin yanına git· 

rınızı büyük dehlize kadar uğurla - ti. Kulağına eğilip: 
yınız. Sizi burada bekliyorum.. - Buradan çıkınca yandaki lo
Çünkü teklif ettiğiniz değişi kabul kantaya gidiniz. Dük Dangulemi 
ederek iıtediklerinizi yaptım. Siz orada bulacaksınız. Her üçünüz 
tıle benim iıtediklerim hakkınd.\ birden Sendenir sokağındaki De
llzım gelen teminatı vermelisiniz. viniyer lokantasına gidiniz. dedi. 

Batile bir iıarette bulundu. D~- Sonra yüksek sesle: 
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-E, naıılsımz bakalım Mösyö? dehlize vardılar. Önlerinde Faus· 
diye sordu. ta.nm adamı yürüyordu. Geçtikleri 

Zavallı adamlann yanakları bütün salon tenha idi. FMat dehliz 

çökmüt, gözleri çukura batmış, de yirmiden fazla muhafız vardı. 

yüzlerinde bir damla kan kalma- Büyük demir kapı yarı yarıya açıl
mıttı• Korkunç bir hal alımı9lardı. dı. Derhal Farnez ile Metr Klot 
Biraz sonra kan yüzlerine hücum kendilerini dıtarıda buldular. 

etti. ihtiyar cücenin ilacı tesir et- Bu sırada birisi onlara: 

mitti. - Haydi, haşmetpenahmıızı tak 
İkisi birden ayağa kalktıktan dis ve ona teıekkür ediniz. Mösyö 

ıonra birinci hareketleri kapıya Iö Şövalye dö Pardayanm ricası 
doğru yürümek oldu. Fakat bir üzerine si7.i affetti. diyordu. 

çocuk gibi korkarak durdular. Pardayaıı bu sırada kapıdan fır. 
Düşünce kabiliyeltrini kaybetmiş· layıp kaçabilirdi. Fakat öbür iki 

lerdi. zavallının hali yoktu. Nihayet ta· 
Pardayan: 

- Viyolettanın aşkl için!.. dedi. 
iki zavallı alıklaşarak: 
- Viyoletta mı? dediler. 

- Evet, eğer onu seviyorsanız 
Pressuvar Döf er lokantasına gide

rek Şarl Dangulemi bulunuz. Üçü

nüz birden Deviniyere giderek be
ni bekleyiniz. Susss .. Bizi dinliyor· 

kipçiler onları tekrar tutacak, Par. 
dayanın ettiği hayır ürküttüğü kur 
bağaya değmiyecekti. 

Kapı kapandı. Pardayan yine 

önündeki herifin kılavuzlığile Fa.
ustanın karşısına geldi. Ve heye. 
canla: 

- Bu iki.zavallının serbest hıra. 
kılmasına çok sevindim. Bu yaptı· 

lar. 
ğmız iyiliği hiçbir zaman unutamı· 

Sonra Pardayan bir elile F arne· 
yaeağım ! dedi. 

zin öbürile Metr Klodun ellerin-

den tutarak aldı götürdü. 
- Duydunuz mu Haşmetpenah 

F austa sizi affetti. 
Zavallılar ne yaptıklarını bilmi· 

yorlardı. Kafalarında bir boşluk 
vardı. Birkaç dakika sonra büyük 

F austa bu sırada pek derin bir 

düşünceye dalmıştı. 

Pardayan sözünde devam ettİI / 
- Belli olmaz, bu kadar kudret-

li ve büyük olmanıza rağmen belki 

bir gün gelir §U aciz Şövalyenin si· 


