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Ceneraı Mola idareıindeki asi kuvvetlerden topçular Te Piyadeler mevki alıyorlar HükUmete aadık " Halk cephesi,, menıu bu ıivil milisler ıokaklarda barikatlar arkaıında 

hazırlanıyor 
4/rikadan gelen asiler ispanya 
~., toprağında karaya çıkh 

YUGener al Mola ve bilktl.met kuvvetleri Sen Sebastlyana 
~ ; nYor, şehirde karışıkhk oldu, dftkkAnlar yağma edildi 

Sılerin bulundukları şehirler 
geceleyin bom balandı 
rgos'ta askeri 

bir hükômet 
~llruıduğu 
~~"letıere 
~11lldiki halde 

ecnebi 
bildirildi 
ispanyada 

•• ,'ti,, 2s (.\ uç hükumet var ı 
~it. ..\.) - Havas ajansın- normal olduğu iddiasında bulunmakta• 

ıq 'Cflf 
1 ,lf_ l?ılitahitı • 
t il ,.. t,Pa er, bu aabahkı btya· 
~~tıı~e~Y~l ihtilalinin ne suret 
;"lltr, ll lunnııy akkında h içbir tah
~ tr İlti acaldarrnı söylemekte 

~' <>l.up ~;: da mevzil«ini hazır 
~ bir ltıt~aren eh ınuharebenin yapıl

\. ttlt'l?ı cmmiyctıiz ufak te• 
t... ~, Çarpıırnatar yapılmakta· 
~)\ . •J•nıının . 
~..... ılt ı:ı Lızbon muhabiri "-"il dU Ortek' ' 
~ aıd lldcl\ itib ız arasındaki milna-" lt' "lunu bila~en normal bir 1ekil 

t...~'lf l't'd•n b.:1:~ektedir. 
~ da "aıiye 1 .dırildiğinc göre her 

•ltında btın ancak kendilerinin 
Ulu nan eyaletlerde 

dıdar. 

HUkOmetln vazlJ•tl fenalatmıf 
• Paris, 28 (A.A.) - DUn lspanyada 

hükO.met kuvveUerioln .vaziyeti biraz 
fenalaşmıştır. Filvaki hava yolu ile 
Ceut:ıdan gelen yüzjerce ut Algesira.L 
da karaya çıkmafa muvaffak olm111-
lardır. 

ı,zoo ast, estoponayı ihata etmi§tir. 
Burada halkçılar cephesi milisleri nev
midane bir mukavP-met göstermekte.. 
dirler. 

Milisler ricat ~erlerken ilatıerln 
ileri hareketlerini durdurmak için or. 
manl:ın ve çalıhklan ateşe vermekte. 
dirler. 

... "'-~ 
Banelonada Jıüldimet emrindeki ıiV11 kuvvetler tiltelerden yaptıklan ıiperler arka 111,da, ve gene p ileli kanvonlarla 

Mareşal Fevzi l A t at u·. r k 
Çanakkalede 
Genel Kurmay baş- 8 •• k •d• 
kanımız teftiş ve ugun an a .. ra ya gı ıyor 
tetkiklere başladı B k.I ·ı Adi. D h·ı· 

Çanakkale 27 <A.A.) - Genel Kur- aşve 1 1 e ıye, a 1 ıye ve 
Hariciye vekilleri dün gittiler may Baıkanı Marepl Fevzi Çakmak, 

Orgeneral Fahreddin ile beraber Tınaz 
tepe torpidoıile saat 5 de buraya gele• 
rek, Tümgeneral Hüsnü Ktlkı1, Vali 

(Devamı 4 üncüde) 

. . 
K'lmutayın Montrö mukıtvelesi mü-ı müş 'e sonra Flory:ıya gitmiştir. Rüt. 

nasebetile perşembe günü yapacağı tü Aras da bunu m;jteakip lngiliz el. 
fevkalade toplantı için bütim hazırlık çisi Persi Loreni kabul etmiş ve ken.. 

F 1. h R f k lar i.lilirilmiştir. disi oe Floryaya gitmiştir. a 1 1 1 B·ı toplantıda bulunmak üzere Maarif Vekili Saffet Ankanla Ma. 

Y d 
• •• Cumur Reisi Atatiırk de bugün öğle. liye Vekili Fuat Ağrah ve şehrimizde 

e lgunde bulunan diğer bazı sayl:ı.vlar da bu 
den sonra husuı.;i trenle Ankaraya ha. 
reket edecekıerdı·r. akşa:nki ekspresle hareket edecekler-

Yedigüıı mecmuaaı Neair Uatadı F&llb Rıt 

kmm daimi yardımmı temin etp. Uatadm. &şvekil İsmet lrönü ile Dahiliye dir. d 
bllhua YEDIGUN için yazdıg-ı tık nefia Vekili Şükrü Kaya, Hariciye Vekili K a muta y a n eler 
mtıaahabealni bugün YED1GU'N'de okuya · • • • 1 
cakmnız. YEDlGUN'ün bu sayısında aynt Tevfik Rüştü Ara!l, ve Ad!iye Vekili gör U ŞU 0C0k? 

Denizaltı ana gemi.!i samanda bir gueteclllk muvattaklyeti adde- Şükr-i\ Saracoğlu dün akşam eksprese Ankara, 27 - Kamutay fevkalade 
olarak alınıp dün mera- dilen çok mUbJm bir röportaj bulacakamuı. ili.ve edilen hususf bir vagonla Anka. toplantısında Boğazlar meselesinden 

25.000 münevver gibi bugün .ız de bir •tm• 1 d' 
.ım~ aoncağtmız çeki- raya gı ış er ır. • baı:zka askerlik tekaüt kanununun bir 1' YEDlGUN alınız, ve TUrklyentn en çok oku- :< 

..... 2 Zen "Erkin,, gemi.!i ve nan mecmuumm niçin bu kadar aevildiğtııi İsmet İnönü, dün öğleye doğru Pe- maddesinin değiştirilmesi ve berberle-
m~ı ---· • ~ -~~~~~ ~~~lı-~~~~~.......-.~~~~~~-'--~-~~~~~.~~ 
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DUrt tane daha sipariş edilmiş olan 

Den za ı e ileri 
fil om __ ~ • • 

çın 
1 

A.lmanyadan alınan ana gemisine dOn ı 
merasimle bayrağımız çekilerek 

gemiye ad kondu j 
Almanyadan alınan denizaltı ana ge• dan &abn alınmasına müsaade ettikleri I 

misinin bayrak çekme merasimi dün bu gemiye, hu.zunınuzda sancak çekme 
yaptlmı§tır. ıneraşimini yapacağız. Tefrifinizden do· 

Merasimde merkez kumandanı Gene- layı te§ekkür ederim. lki saat evvel aJ,.1 
ral Fehmi, İstanbul komutanlığı Kur- dığnmz bir emirle gemiye "Ericin,, adı 
may başkanı, Bahriye erkfuu, Deniz ti• vcrı1miftir.,, 1 

caret müdürü, Liman ve Denizyollan Bundan sonra, istiklal maf§ı çalar--
Umum müdürü ile gazeteciler hazır bu· ken gemiye bayrağımız çekilmi§tir. 

lunmuılardır. Erkin 924 senesinde suya indirilmiş 1 

M'erasinı saat on beş buçukta Deniz- 9415 ton hacminde ve 14 mil süratinde 
altı gemileri komutanı Albay Hüsnünün bir gemidir. Boyu 145, eni 18,95 ve yük 1 
§U nutkuyla başlanuştır: - .. - . 1 

" - Kıymetli misafirler! sek~ığı 13 ~:tredır. u:ak şark sulann· ı 

T "rk tannu ".J.-L_ • • k da ışlemek ıçın yapıldıgından çok daya· u va nıuuan1a ıçm arn, 
h d · ıku t] . . ~•--- nıklr ve fırtınalı havalarda yalpasız yol ava, emz vve erının çoı:;a&ıU<UomI 

arzu eden büyüklerimiz ve bilhassa Bü· alabilmesi için hususi tertibatı haizdir. 
yük önderimizin mevcuduna zamimeten İçinde açık denizde ufak tefek tamirat 
dört tane daha ıipari~ cdi1mif olan de. yapabilecek tezg§.hlan vardır. 

HABER - 'Al<~am Postası 

Büyük 
müsabakamız 

Büyük müsab3kamıza iştirak c. 
den okuyucularımız topladıkları re. 
sim parçalarını sırasına koyduktan 
ve ı:ıonılan Uç sual in cevabını verdik. 
ten sonra mufassal adreslerile bera 
bc.r. Ankara caddesinde Vakit kü. 
tüphanesine getirerek mukabilindl" 
bir numara alacaklardır. 

Cevapları posta ile göndere. 
ceklerin, hallettikleri resim ve sual. 
leri 

(HABER gazı:tısi büyük mü.sa. 
baka memurluğu) 

lstanbul 
• Adresine göndermeleri rica olu 
nur . Bu gibilerin sıra numaraları 

posta ile kendilerine gönderilecek 
tir. Ancak bunun için aynca üzer. 
!erme mufassal adresleri yazılı ve 
pullu bir zarf göndermeleri lazım 
dır. 

Müsabakaya iştirak edenlere ve 
rilen numaraların kayhedilmemesi 
bilhassa rica olunur. 

15 Ağustostan sonra gönderilen 
cet·aplar kabııl edilmiyecektir. 

er n o1impiyat1~. 
Türk futbolcuları sadece fU 

kiyenin değil, balkanıarı'1 
şerefini koruyacaklar 

11 inci Olimpiyad futbol turnuvası· Norveçliler diğer şimal. ~c 
na bu sene 16 millet iştirak ediyor. İ§ti· gibi ağır fakat o nıs. ~ 
rak edenleri guruplara ayıracak olursak ve sun ile oynarlar. ı,s saa;d~ 
Şimali Amerikadan Amerika, Cenubi A- yorulmadan bitirirler. ve _..ıil 

sert oynarlar, sistemleri İrl5"";'"at 'I merikadan Pero, Garbi A vrupadan İngil- rır 
. k'l "b . e ekse nnı ta ı tten ı arettır v 

tere (Irlanda, İskoçya, Gal ve İngiltere 

amatör muhteliti halinde) Şimali Avıu· 

padan İsveç, Norveç, Finlandiya, Şarki 

avrupadan Polonya, merkezi avrupadan 
Avusturya, Macaristan, İtalya (amatör 

takımlan) buraya Almanya ve Lüksen
burgu da koyabiliriz. 

teminde oynarlar. ~ 

Bizim takımın sert ve te1cıı ~ 
F'kret 

karşısında ve bilhassa ı 
zi gibi biri seri ve diğer taııı .,e el' _, 
teknik iki ~utbolcu karşısı:.~ 
kımm fazla hır şey yaparıııY' 
nediyoruz. ~ 

ni:zaltı gamleri erlerile subaylannm Bu vapur denizaltı gemilerinin zabit 
istirahatlerini, bütün ihtiyaçlanm ve bil ve efradının harp manevra ve hizmet 
hu. mazot mtiyaçlanm temin etmek, zamanlan haricinde istirahat etmeleri~~~~~~~~~~~~~~~ 
makinelerinde vukua gelecek ufak tefek için kullanılacak, zabitan ve efrat ana· p a m u k ip 1 i g-i 
mn:aJarmr tamir etmek için Abnanya. gemide yatacaklardır. 

Balkanlardan Türkiye, Afrikadan Mı
sır ve nihayet futbol fileminde ilk defa 

görülen Asyalı iki millet Japon ve Çin. 
Almanlar dünya kupasında oynadıkları 

Takımımızı giden on °0 e1' ; 
arasından Norveçe göre seçets 

..... 
Avni - Hüsnu,·· Yaşar • 

F'krt:" 

Cumartesi günkü fırtınada 

Mudurnu büyük bir dolu 
feliketine uğradı 

Yerde yarım metre yüksekliğinde bir yığın 
teşkil eden ceviz büyiiklUğündP. dolular 

bfltfin mahsulü mahvetti 
Mudurnu 27 (A.A.) - Cumartesi} 

gilnll M'.udumuya ceviz bilyüklüğünde 
dolu diltmll§tllr. Yarnn saat süren dolu 

yerde elli santimi bulmuştur. Şimdiye 

kadar böyle bir dolu afeti görülmemiş· 
ti. Dolu bUtUn mahsulita büyük zarar" 
lar ~ennittir. 

Dolunun en !azla zarar verdiği yer
ler örencik, Albagut, Çini, Delice, Sür
meli, köyleridir. 

Bu altı köyde ekin ve hububat kat· 
manuştır. Fırtınadan ağaçlar devrilmiş, 

yemişler mahvolmuştur. 

Ekin destelerini seller alıp götürmüş 
tUr. Albagut köyünde, iki kadın ö1müş, 
davar ve sığır hayvanatı da oldukça za· 

yiat vermi§tir. Köyde bulunan arabalar 
ve ziraat aletleri seller arasında kalmış
tır. Selden köy evleri ve anbarlar olduk• 
ça harap olmuı. birçok kadın ve çocuk" 

iki kişi boğuldu( 
Zavallıların cesetleri 

bile bulunamadı 
Dürı iki kişi denizde boğulmuştur. 

Bunlardan biri Akay idaresinin 6 nu· 
maralı mavunaınnda tayfa kırk yaşında 
İbrahimdir. İbrahim Sarayburnu önün• 
deki pmandırada duran Akay vapurla· 
rından birinin kenanna çıkmış, uzaktan 
geçen mavunasındaki arkadaşlarına ha· 
ğınrken muvazenesini kaybederek de· 
nize düşmüştür. İbrahim bir daha de" 
nizden çıkmayınca vapur tayfaları tara· 
fından denizde araştırma yapılnuş, cese· 
di bulunamamıştır. 

Diğer boğulan da Ortaköydc Takke
ci sokağında 6 numaralı evde oturan on 
dört yaşında Vasildir. 

Vaail dün akşama doğru Arnavut 
k~yde Boğazi!(i lisesi önünde Balık av

larken birdenbire ayağı kaymış, denize 
düıerek akıntıya kapılıp gitmiştir. 

Vasilin denize düştüğünü lise talebe" 
]erinden Hasan görmüş, polise haber 
vermiş, ı;ocuğun cesedi aranmışsa da 
bulunamamıştır. 

Keskin sirkenin 
zararı! 

Davutpaşada Horhor caddesinde 
26 numaratı evde oturan balıkçı Mu· 
harrem ile ayni mahallede oturan Alfi
eddin sarhoşlukla kavga etmişlerdir. 
Alaeddin eline geçirdiği şişeyi Muhar" 
remin kafasına vurmak üzere kaldırmış 
sarhoşlukla şişeyi kendi kafasına vur
muıtur. Başından ehemmiyetli surette 
yaralanan '.Alaeddin hastaneye kaldırıl· 
ımpı. 

lar başlanndan yaralanmıştır. Bir he
yet mahallinde hasar ve zaran tesbit 
edecektir. 

On sekiz ev bo,altlldı 
İki giln üstüste yağan şiddetli yağ

murlardan sonra hava düzeldi. Hava 
dlln olduğu gibi bugUn de açıktır. Rasat 

hane müdfirü Fatin havalann diltcldi
ğini, bu mevsimde bundan sonra böyle 
yağmur g8rlllmiyeceğini söylemiştir. 

Yağmurlann vilcude getirdikleri tah 
ribat Belediye §Ubc müdürleri tarafın• 

dan tesbit edilmektedir. Belediye mü

hendisleri de sellerden yıkılma tehlike
si gösteren evleri tetkik etmektedirler. 
Bu tetkikler neticesinde on sekiz evin 
boşaltılmasına lilzum görülmüştür. 

Harap olan sokaklarla kaldınmlann 
tamiri için Belediye bütçesinden muay" 
yen bir tahsisat ayrılacaktır. 

Montrö 
konferansında 

Bulgaristanın 
hattı hareketi 

Sovyetleri memnun 
bırakmıştır 

Geçenlerde bir seyahata çıkmı§ 
olan Sovyet Rusyanın Ankara bü. 
yük elçisi Karahan Sofyadan ge. 
çerken Bulgarca "Kampana,, ga
zetesine beyanatta bulunmuf, ez. 
cümle demiştir ki: 

"- Montrö konferansında Bul
gar heyetinin hattı hareketi Sovyet 
Rusyayı memnun etmiştir. 

Bulgar heyeti bir taraftan kendi 
memleketinin menfaatlerini göze. 
tirken dieğr taraftan da dünya sul. 
hunun kuvvetlenmesi için devlet. 
lere yardım etti. Çünkü bu konf e
ransta Sovyet Rusyanm bütün iste. 
dikleri kabul olunmu§tuT. Konfe. 
rans Türkiyenin de bütün istedik. 
lerini kabul etmiştir.,, 

Filistinde dünkü 
hAdiseler 

Londra, 27 - Bugün Kudüs ve Ya. 
fada isyanın 100 üncU günU münasebe.. 
tile elen Arablar için bütün camilerde 
dualar okunmuş ve öğleden sonra vu. 
kn bulan çarpışmalarda 2 1ngi1ız, 8 
Arab ölmüştür. 

Arab komitesi erkanı, M:.lveravıer. 
dün amiri Abdullah tarafından Amma_ 
nn davet edilmi~lcrdir. 

ihtikarı 
YUzUnden fabrikaların lfll• 

yemedlGI lddlaslyle 

Tekrar şikayet ve 
müracaat edildi 

Memleketin her tarafmda pamuk 
ipliği ile çalışan fabrikalar ve tezgah.. 
lar, Famuk ipliği buhranı yüzünden 
faaliyetlerini durdurmuşlar ve bu yllz. 
den binlerce kadın, erkek işçi açıkta 
kalrm§tır. 

Şehrimizdeki dokuma ve yazmacı. 
!ar cemiyeti idare heyeti ticaret oda.. 
sma ldnci defa müracaat ederek bu 
vaziyetin düzeltilmesini istemı§tir. 
Bu esnada orada bulunan iç ticaret 
umum müdürü M'umtaz da bu mese. 
leye alaka göstermiştir. Ticaret odası 
yazmacılar ve dokumacılar cemiyeti. 
nin bu ikinci müracaatı üzerine Ve
kllete müracaat ederek vaziyeti bil 
~tir. 

Şehrimiz iplik ihtiyacmm en mü. 
him. kısmım temin eden bir fabrika 
İktisat Vekaletinin tesbit ettiği fiat
lan protesto etmek üzere çorap ve do. 
kuma yapılan 15 ve 12 numaralı ip. 
likleri çıkarmamaktadır. 
~------------------~~--~~ 

Bir tecavüz iddiası 
Zabıta bir kızı igfal eden iki kişiyi 

yakalıyarak müddeiumumiliğe teslim 
etmiştir. dcliaya g6re Recep ve Yasef 
isminde iki kişi İfakat isminde bir 
kızı izdivaç vaclile kandırıp sandalda 
namusuna tecavUz etm~lerdir. 

Yunanlstanda 
Fırkalar arasında 

birlik müzakereleri 
Yunanistanda partilerin müşterek 

hareket etmesini istihdaf eden hareket 
devam etmektedir. 

Millt ahali partic:ıi lideri Teodokis, 
partilerin ittihadı P.eticesinde parla. 
mentoya mUstenit bir k:ıbine kurul. 
ması yolunda çalışmaktadır 

Hükfunet mahfolleri bu temasların 
bir an evvel netice bulmasnu istemek.. 
tedirıer. Bu mahfellere göre müzake. 
relerin böyle devam edip gitmesı pek 
mühim meselelerin hallile uğraşmakta 
olan kabinenin kuvvetini sarsmakta.. 
dır. 

ltalya aldığı mala 
mukabil para 

vermiyor 
Italya hükümeti, hariçten geıecek 

Ful takurilariyle iştirak edemiyorlar. 
Şayanı dikkat olan bir nokte da Balkan· 
lardan yalnız Türkiyenin iştirak etmii 
olmasıdır. 

Tuh~{ bir tesadüf olarak Avrupa· 

nın en cenubunda olan Türkiyeye en 

şimalden bir millet isabet etti. Hoş bir 

tesadüf. Norveç futbol sistemi hakkında 

son gelen Alman mecmualannda şuma· 
lumatı görüyoruz. 

Cim Londos 
Dinarlı 

Ağustosun 
tehir 

maçı 
dokuzuna 

edildi 

Cim Londos 

Cim Londosla Dinarlı Mehme

din Atinada yapacakları serbest 

güreı karşılaşması bazı sebepler

den dolayı ağustosun ikisine bıra. 

kılmış olduğundan evvelce lstan· 

bulda festival programına göre bu 

tarihte yapılacak olan Cim Londos 

Kavriyan maçı ağustosun doku

zuna tehir edilmiştir. 

Ayın yedisinde bütün pehlivan. 
lar lstanbula gelmiş bulunacaklar. 
dır. 

her türlü mal için döviz müsaadesi ----------------
lstan'bul 5 inci icra memurluğun. verme;meyi kararlaştırmıştır Bu yüz.. 

dan: den !talyaya mal ihraç eden tacırleri. 
miz, gönderdikleri malın bedelini ala. Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa 
mıyacaklar, yalnız 1ta1yaya ithal et- raya çevrilmesine klirar verilmiş bu. 
tikleri mala mukabil gene mal alacak- lunan yüzük, küpe, tatlı takımı ve sa. 
lardır. ireni11 30 - 7 - 936 tarihine milsa. 

Yalnız, şimdiki halde ltaıya ile a- dif perşembe günü saat 14 de !stan 
ramızda ticaret anlıı.şması olmadığın.. 

bul belediyesi Sand::ıl bedesteninde ilk dan ve bu memlekflt1en gelecek mallar 
umumi tarifeye ~bi tutulduğtından açık c..rii:ırnıa surefüe ;;at:iı.ıc:ağm~t.n 
tilccarlarrmızın evveli! bu işlerle meş. taliplerin mahalinde bulunacak olan 
gul dairelerle temas etmeleri ıazım memuruna müracaatları ilan olunur. 
gelmektedir, (5608), 

Lutfi, Mahmet Reşad - 1 

Gündüz, Hakkı, Niyazi. ~ 

Tarzında bir takım çı~a ·ıdt 
dır, Avninin hiç bir kaJecıııı1 el' 
mıyan bir meziyeti vardır, 0 ~ 

oynıyan iki beki oynatrna~d~ 'f 
Cihada tercih edilmesinin ı1' ıı! 
bebi de daha çok Milli ve ectl:ıı 
yapmış olması ve Avruparıııı 
forlarının önünde oynarnasıdıf· 

Hüsnü, Yaşar ve .Mebıııe~jJJ 
LQtfi, İbrahim, Hakkı zateıı ıııf 

mın muhakkak olan bek ve 
Forlara gelince Niyazi, I-Ja1'1"~ 
Fikret bu hattın tabii ve raklr'~ 
cuJandır. Rebiiye geJince .. ~ 

t . . v • b tt ener.11 
emının agır ve o nıs e e gf!,. 

dayanan bir takım olduğurıB ~ 
de yanındaki Fikret kadar te 
bir oyuncu olduğundan Norf 
faaaıru kolaylıkla yarar. ~ 
başka yanında oynıyan Gilll~ 
kı gibi nisbeten ağır iki oY 
11!rıMa ırnuatını temin eder· ~ 

Bu mevkide oynaması ~ 
Şerefe gelince bu oyuncuda ~ 
meziyet vardır. Biri sağ • 

uzun pas vermek ve bütün .0~ 
dmca bir iki şüt çekmek bl~ ~ 
yanındaki sol açıkla de . 'fi 
!aşması görülmemiştir. Rebiİ ır-' .• e.,..., 
çe Şereften üstündür. Rebll dl~ 

iç oynardı ve Fikretin Y'~ ıe 'f 
larl daha unutulmamıştır. :8~ ı/ 
mın N orveçi yenmesi her ıa 1, 
bildir ve Berlindeki ar:ıcad•: 
bunu bekliyoruz. Ve bekteıııe "111!11J 

dır. 4) 
JJaliık G 

·ıe Şmeling 1 

Braddol<, 
DUnya ,amp1yo11ı1.1t" ~t 

Eylülün blrJ11d6 ,~ 
yorkla çarpış~"~ 

Berlin - Meşhur zene~ g 
Louis'i yenen Maks şrneliflıı 

·ıc• .. ır dünya şampiyonu Aınert ıır 
ile eylCılde dövüşmek u~ere ""f 
vele imzalanuştır. şınelıııg dJ 
lanmak i!(in ağustos batıfl 
ya hareket edecektir. 

Yediği dondutııJİi 
Manisa \l:i 

vefat ~~ 
İzmir 27 - Manı ;~ 

yediği dondurmadan sanel ,ı.ıt ~ 
haneye kaldınlmış ~e ~·~· 11~ 
tan ki saat sonra olınu~ ~"! 
talanınca İzmirden >:ıldı gi' 
tenen operatör Manısa_1' t>it f'1 
kendisi için yapacak J;ııÇ 
mıştır. . ~ 

Adliye. V~ öl~4' 
gördüğünden otopsı yaP cf,ı' ~J 
de Valinin mide iltihab~ 14JP'· 
şılmıştır. Ölüm hadises.:,.,tst• 
mirde teessürle karşılan 



-~Ht:_ 
'"111r1ı ~ ır o aı I('~ ~ ~ 

~' eı~oaıır 
tı ~>...._ . ttesı .. •. l 
ı.... ~ne ıbeh gunu stanbul 
~11\a AA k' er ınetre murab,.. ·J) t· . oıramhk yağmur 

r &er 
d 1ular 

d 0iru tk Yoku§lardan ini§· 
'~laaıa~ayıp sukut ettikleri 

, 'ıntiy~ k 1 böyle seller zu. 
itttelike (!ehriıniz ancak 44 
t ' l'lıant0 • u~ Parnıaklık) bir 
'lctt L· &•Yınecek d kt" 

oırd eme ı. 
llbuı .. e aksini d'· ·· ·· y t 'llıtü • U§un un : a 

d ~k llıe\'k~e ınen bu su sıkleti 
'o ıe düııs d'? B k 
1 tadak·ı x ey ı. u ta . 
ıa, ı er 471 

ı· nallıu d· tane Yavuz 
itle d' a ılb' . ı t ı. ır tazyık altında 
'~nh 
r,b uı takt·b 

~a1 old .. 
1 en 300 !kilometre 

~ılyon k~gun~ göre 13 milyar 
· ~.ıe Sekti~ ag~rlığında mayii 
d 1 edin · Bıran bunu rakı 
Uııya h~lkÇoluktu çocuklu bü
)d· ı 2s0 d:t ı, }>İ-..· gl'am)a kafayı 

ııc • ••ıı alt .. 
it ··•• 1 gun sarhoş ge-
""lllılar 'h 

ı aai 'lh 
~ • 

1 anılarım ! !. .• 
a.q.. .. • • 
iıı· tunu t 

ı D" tanıv 1 • . ~<>tiinc ay arın ıtleme. 
. tı~e'k ia~d~ton:ıobille Kaba

'teker)ekı un. Yollar kapan-
' d.. er T ~tt <ı~ed' ' ophaneden 
~tı-leJc 1

".' 
L. ... ı; d 
~ •ııa ıç Üıtu··nd·· .. ·· ,, anlar :r unuz mu 
ı~· ın en "h· h · -g~e . .. rnu ım ve e -
l\ ~e!İfle;r~Jınal icadıdır. Zira 
~~lidid' ep kendi uzuvları· 

tfı>:! ır· T ı k 
llıa "l.lllıiit" • e es op, mikros 
)) bal&ga~' telefon kulağımı-
~t in ndırıJınıt §eklidir. 
it ~aatınd 
~ ~vlar1 a uçan hayvan. 
~~erlek kopya etmişizdir. 

t~t İdi deij~a?iattan hiçbir §C· 
rılt'-". dır. Ag"aç k••t·· .... 
I{~. "·"'Va l u ugu-
. ı oı r arke h . ıJ du" n unun hır 
'teç;~nu," buradan bir 
·.,_ tı. ttteshuı lazı~ geldiğini 
~ ~ ~h n:ıucıt, §Üphesiz 
\k.bir hed~rın keşfinden bile 

ıııe d ıye vermiştir. 
it~ k. 'l>ri d h' h" ~· ~u.... . a 1 ala o mu-

ııı ı . l'" lstin . 
~ '. oır l>a.... at edıyor. 
~kı~' İtte in:ıur, tekerleği if. 
~ " Q)· s ... 
L th, • ilde d'· 
.'l\di, htarılar bort ayaklı ve iki 
~O}' ,,e earı.. u gayet basit ta. 

• C -.sınd h 
'ıılıa .._ .al>et h . a areket ede-

--..ql h aaıt h d' lı -r, .. ı rı a nı t . a ıse,,. Çün-
·~t ~ ~r~ U edı) b" 1:1~.· ~ }'a.... ır memle-
di -,ıa~ gış olınu t 
b )e di.j rı defi 1 Ş ur. Bura. 
~ d !\irıdu 1 

·Vah İtalyanla. 
' ~. ın ... 

'l't. l'ıh~ teknik . 
' , 81Yaset ilah 

ipekli 
kumaşlarda 

Hilenin Unilne geç
mek i çin t edbir 

alındı 
,. Hükumetin, hariçten gelecek ıpek. 
ll kumaşlara koydu~u yüksek gümrük 
tarüeleri neticesinde günden güne ve 
çok sui bir surette inkişaf eden ipekli 
istih5alatı pek fazlalaşmış ve bu yilz.. 
den müstahsiller ar~sında beliren ra. 
kabet dolayısile kumaşların mümkün 
olduğu kadar ucuza satılabilmesi için 
kaliteleri dilşürülmü~. iı:;lerine başka 

maddeler karıştırıl!rn§ VP, bu suretle 
halk aldatılmıştır. 

Sanayi umum müdürlüğü bu fena 
vaziyetin önüne gec:mek iizere ıpekli 
kuır.~şlar bakında yeni bir karama. 
me hazırlıyarak bir çok ipekli kumaş. 
ların evsaf mı • tayin ettiği gibi suni 
ipekten yapılan kumaşlara (suni), ha. 
lis ipekten yar,ılan\ara (halis) ve ka. 
rışık ipekten yapıl anlara (karışık) 

diye damga vurulmasını mecburi kıl. 
mıştır. 

Kararname rıeşredildikten bir ay 
sonr.'\ damgasız ipekli kumaş satan 
mağ·ı.1.alar satıştan menedileceklerdir. 
FaLr1kalar da kararnameden bir ay 
sonra, tesbit edilen Pvsafa göre kumaş 
imaline başhyacakl:ırdrr. 

E8ki kumaıılarm tasfiyesi için de 
mal rnhiplerine altı ay müsaade veri. 
Jecektir. 

Sırtla yü k taşımak 
" yasagı 

Sırtla yük taşımanın kaldm~ması 
hakkında Dahiliye Vekf.letince yapı. 
lan tamimden sonra her tarafla yük 
taşıyacak vasıtaların tedariki içirı bir 
hare!{et vardır. Belediyenin haller 
idaresi de sebze ve meyve ambalajla. 
rırun arabalarla taşınma.sına lmrar 
vermiştir. Elle çekilecek olan bu ara
balardan yinni tane yaptırılmakta. 
dır. 

Diş tabipliği rağ
betten düşüyormuş 

Diş tabipleri kongresinde seçilen 
üç di.j tabibi dün Maarif Vekili Saffet 
Arıkanı ziyaret edf"rek bazı mesleki 
meseleler etrafında görüşmüşlerdir. 
n:ıı tabipleri bu ıtrada meslekleri . 

nin tazı takyidattan dolaYI git gide 
rağbetten düşmekte olduğunu, bunun 
için lüzım gelen tedbirlerin s.lınm~sını 
Vekilden rica etmişler ve Vekil de bu 
işle rneşgul olacağını kendilerine vad 
etmi~tir. 

Gümrüklerde 
imtihan 

Öııümüzdeki cümartesl gilnü güm
rükte yeniden gümrük komisyoncusu, 
maiyet memuru veya müstahdem ol
mak istiyenler için bir imtihan yapıla
caktır. İmtihana girecekleı en son 
bu akşama kadar miiraraat edeoile _ 
ceklerdir. 

lsta nbulda ikinci bir 
vali muavlnllğl 

istanbulun bir transit merkezi olma· 
sr yüzünden, vilayetin id<ıri işlerinden 

başka gelen ve gidenlerin teşrifat i~le
rile meşgul olmak üzere yeniden bir 
vali muavinliği ihdas edilmesine karar 
verilmi~tir. Yeni muavinliğe kimin ta• 
yin edileceği henüz malum değildir. 

UmumA telefonlara 
7,5 kuruş ! 

Daha faz~a alanlar mesul olacak 
Yapılan bir çok şikayetleri n-ızan) 

dikkate alan telefon idaresi umumi 
müdürlüği.i telefon mükaleme ücretle. 
rinde :yapılan ihlikilnn kati olarak ö.. 
nüne geçmeğe karar vermi~tir. Bu. 
nun için şirkete umumi merkez ohrak 
kayıtlı bulunan abonelere bir tamim 
le üç dakikalık beher ml\klemcde•ı an
cak 7,5 kuruş ücret alabilec€klerı bil. 
dirilmiş ve mükaleme Ü"retini g-öste. 
ren birer levha asl)laları da ta.mim e. 
dilmiştir. Bu Licr~acn fazla ist:yen. 
ler konuşanlar tar3fınd\J-n en ·1akın 
polise veya telefon nç11aralı şi:-ketE' 
bildirilecektir. 

Umumi merkezl"r kapısında tele. 

Esnafın sıhhi 
muayeneleri 
Belediyenin her sene mutad oldu. 

ğu üzere esnafın .;ıhhi muayeneleri 
için evvelce temdit ~tmiş olduğu son 

mühlet de cumartesi gilnii bitmiştir. 
Bunun için dün sabahtan itib'!lren 
muayenesi yapılmat:ıış olar• esnafın 

muayeneye sevkler: ve kend:lerine ce. 
za kesilmesi beledıye şubelerine bil. 
dirilmiştir. 

Belediye ve Ticaret odası esna ~ şu. 

besi clün bu bir ay 25 günlük mUhlet 
zarfında kaç kişinin sıhhi muay~nesi 

veya sadece cüzdan tebdili i~inin ya. 
pıldığ:m tetkike baelamışlardır. 

Şehrimizde 50.000 den fazla cemi. 
yetlere tescil edilmu; esnaf vr.rdrr Bu. 

nun haricinde olanlar da gene miıhim 
bir yekun tutmaktadır. ZannedHdiği. 

ne göre bu sene .muayene ve t escili 
yapılanlar bunun )':lrısı bile değildir. 

Şim.i!. bunlar hem ceza verecek, hem 
de mliayeneye sevkedileceklP.rdir. Bu. 

nun da başlıca seb.1~i. geçen seneler 
müddetin üç dört defa temdit edilerek 

esna:a geniş bir müsamaha göst~ril. 
mekte oluşu olmuştur. Hal~uki müd. 

det t.u sene yalnız bir kf'ı re Ulatıl. 
mıştır. 

EvJenme 
Arkadaşlarımızdan "Cumhuriyet, 

.. t ı· ı gazetesi ressamı Errt:men "emal, B:ı. 
yan Emel'le nikfıhlanmıştır. 1\:endi:eri. 
ne saadetler dileriz 

SAl,.J 

r.EMMUZ - 1936 
Hleri: 135,) • 01'm:ızl)Pl!'\"\'PI: L 

ela 
/,_ 3,06 12,20 16,17 19,29 21,22 

t .. '!T
0 

7,37 4,50 8,47 12,00 1,51 

2,4j 

7,li 

OEÇEN SE!\"E nuotlN NE OLDUT 
Almanya1a Yahudi dllşmnnlığı son haddlnl 

bulmu§tur. 
ltalyada bir cephane fabrikasında paUama 

olmu§ 33 ld§I lSlmllştUr. 

fonuıı kampana şc-<lindcki aliım~ti o 
lan yC'rlerdir. Bunun haricinde .;lan 
abonelere ise kanunen ldcfonur u u 
mumun istifadesine koymak mecburi. 
yeti tahmil C'dilmeınP.ktcdir 

Telefon idaresi, f'imc!ilik İstanbul 
Beyo;{lu. Kadıköy VE' Osküd:ır<l.ı ya 
pılacak, biliihare şehrin her tarafına 
kurulncnk olnn teleron umumi müka 
leme merkezlerinin pro jm~ini hazırla 
mışt~r. Buralarda otonıntilc telt·fon 
lar bulunacak ve m'il iılcme beş !<11ruş 

olacaktır. Yalnız bıt merke1lerin ku. 
rulması için yeni beş kımışlukların 

de\·Jetçc piyasaya çıkarılması beklen. 
mektcdir. 

icra mührünü 
taklit 

Bu suçla bir Rum 
ağır cezada muhn

li eıne ediliyor 
Beşiktaş sulh icrasının mührünü tak

lit ederek emlakine konan bir haczi kal· 
dırmaktan suçlu Yaninin muhakemesine 

dün ağır cezada başlanmıştır. 
Tahkikat evrakına göre Yani bundan 

bir müddet evvel bir borcundan dolayı 
haczedilen Y eniköyündeki evini kurtar· 

mak maksadile Tapuya sahte mühürle 
bir tezkere yazmış ve haczin kaldınl· 

ması üzerine evini başkasına satmıştır., 
Neden sonra tezkeredeki mührün sah· 

te olduğu anlaşrlarak Yani yakalanmı~· 

tır. 

Dünkü muhakemesinde ehli vukufun 
raporuna rağmen Yani sahte tezkerede· 

ki yazının kendi yazısı olmadığını iddia 
etmiştir. Diğerb azı noktaların t~vzihi 

için muhakeme başka güne bırakılmış

tır. 

Afyonlarımız 
Uyuşturucu mad~eler inhisarı müs 

tahsı.in elinde bulunal' ve bundan 

sonrc1. elde edecPği afyonu ay başın. 
dan itibaren sntm almağa b:ışhy.:ıcak

trr. Yalnız bu satın alma iş 1 ni, anlaş. 

nıa ırıucibincc uyu5turucu maddeler 

inhisarı namına ziruat ~ankn.sı yapa
cakcrr. 

Toplanan afyonıar irhis~rm depo. 
larma yerleştirilecek \'e toı,lanma işi 

teşri:ıievvele kadar ikmal eJilecektir 

BunJnn sonra Türk afyc.nu için mor 
fin derecelerine göre bir fiat biçile. 

cektir. Mamafih ~iraat bankası da. 
ha malı alırken beher sandık afyon 

başımı hükumetçe tayin f'dilecek bir 
mik~r avnns verf'cektir. Müstahsil 

malının mütebaki !:>edelini malı tattl. 
dıktaıı sonra alacaktır. 

Bu seneki afyon rekoltesinin 4000 
sandık ile 5000 sandık ı:.rasmda ola. 

cnğl tahmin edilme!!tcdir. Yeni ı.:ıah . 
sul haziran sonlarmdarber· to:>lan 

ınağa başlamıştır. Fakat en hnr J,.etli 
istihsal bugünlerde olmaktanır. Dağ 

mahsultinün ise elde cdilmes· ey!Ul or. 
talarınn kadar sürmektedir 

Bir fırından şikayet 
Kurtuluşta oturan bir okuyucumuz bize telefon ede

rek hayretle karc;ıladrğımız aşağıdaki sözleri söyledi: 
- Burada bir frnn var. iki aydanberi eknıd< yapmak 

için pis bir kuyunun suyunu kullanıyor. Kendisine birktıç 
defa müracaat ettik. Terkos ıuyu ile ekmek yapılamadığmr, 

nnıtlııka kuyu suyu lazrmıcldiğini söyledi. 
Her ne ise ekmek ister terkos suyu ile isterse kuyu 

suyu ile yapılıım ! Bu bizi alakadar etmez. Fakat suyun te• 

miz olm:ıs ı §art değil mic:Jjr ? Mahalle araıında bütün evlerin 
pisliklerinin sızması tabii olan bir kuyunun ıuyu temiz ol
m:ısı kabil midir? 

Belediyenin nazarı dikkatini celbederiz. Ekmek gibi 
halkın en esaslı gıdasını teşkil eden bir maddenin temizliği 
umumi sıhhatle alakadardır. İleride herhangi bir fa:ianın 
önünii almak için bu gibi işlere fevk:ılade iht imam etmek 
11izımdır. 

....... , .... ~~--..... --------
5 C" W ® '\Ç n=navaıco-

Oo@o !Fil olfD IQ)Dır 

m lYI "a'ff1F aı k o w .. ~t n 
Omnhltri.yct'tc .t1 lıitii•ı zı,iver ıJa::ı. 

yor: 
Son günlerde tA.·,·varecilik alt!min

de mühim bir hadice oldu ki Montrö 
zafer, ve Boğazlnrm i~g:ıli g:bi büyük 
milli b:r bayrnmııı sevinci icınde. kô.fi 
dcrccc·clc kuwetle g ;izümü1e çarpma.. 
dr. 

::>ovyet tayy:ırecıleri ı\nt 25 tayya. 
resi ıle Moskovadarı kalkarak ~·mal 

Buz rJenizine, orad0 n da K:ımc;atka 

yarı.nadasına uzan lılar, b11radnn ~on. 
ra Nikolayevske indiler. Oradan iti
baren bütün Siberyrtyı katederek tek
rar :.\IoskO\·aya döndüler. Hiç yere ın. 
mf'der. §npılan hu çetin uı;uş 56 Fnat 
si.ircl \ \'e tnyare 9,370 kılometrl' k:ılet. 
ti. Bu, miikemmcJ hir rökordur Hat.. 
b müstakim üzerince Hi~ yere inme
.den en uzun mesafe rökoru - ki 9,104 
kilometre 700 metre ile Fransız tay. 
yarerileri Rossi ile Kodosa aiddir -
kırılmış demektir. 

Fransızlar 1933 de Birleşik Ameri
ka devletlerinin Flayd Bcnnett şehrin. 
den kalkıp hattı müstakim üzerinde 
uçmuşlar ve Suriyede Rayaka inmiş. 
lcrdi. Sovyf't tayarecileri ise haltı 

müstakim üzerinde uçmamışlar, Mos. 
kovadan kalkıp hiç yere inmeden yu. 
kamı.. bahsettiğimiz 9,370 kilometre
yi krı.~elmişlerdir. 

Sovycller hiç. yere inmeden bu me. 
safcyi katettikleri irindir ki Fransız 

rökonınu kırmışlardır diyoruz. Sov
yet tayarecilerirıin rfl·oru 266 kiloıncL 
re fazladır ve bilyük bir kısmı Şimal 
Buz ~enizi gibi havası mUtcdil değil, 
bilfıkıs sert olan bir yerde yapı•mış
tır. Bu da Ant 2.5 layares:lc rikib
leriniı, yUksck kıyr.lPtin:. gi"i..~terir 

.S::ıvyet tayyareciliği yansı Şimal 
Kutbuna yakın yerl~rde olrııak t zere 
bir ilı:ımlcde 9,370 kilometre ı:çmal. su. 
retil'.! dünya tayyareciliğinin f'n ön 
safında , havacılıkta m ileri milletler 
arasında bulunduğuı•u isbat ctm~tir. 

41 ~ sa=ı~ R 
Bugilnl:iı Ak§ar.t'da Orhan 'iclim 

ya::ıyor: 

Dün gazetelerde şöyle bir haber o. 
kudunuz: 

"Pazar günU akşnm saat 20.36 da 
Hay.Jarpaşadan kalkan tren Kmltop. 
rak önünden geçerken hat boyunda, 
Yanko adında, 55 yaşhrında bir a
damc::ığıza çarpmıştır. Zavallı Yan. 
konun ayakları kesilmiştir. Nümune 
hast.,lıanesindc kazac~n ü~ saat ·~onra 
ölmü§tilr ... 
B,~ habere göre: 
1 - l{aza, pazargüno 20,36 da oı muş, 

2 - Razadan üç saat sonra aaaın
cağız hastahanede öldüğüne na1.aran, 
hemen kaldırılıp gotUrU!mi•e 

Şıındi gelelim bi1e bu korkunç fa . 
ciayı bir kerre daha ya7.dırtan sehebe: 

Pazar günü 20,36 ile pazartesı gü. 
nü 9 36 arasında tam 13 saat vardır. 
Bu hiı. 

Pc:.zar günü 20,36 dan pazartesi 9,38 
ya kadar hava güzeldi, av ışığı var
dı. Bu iki. 

S:ıbah saat dörtte ~ün ağarır ve 
bcşt:! ortnlık günlük güneşliktir. Bl Ü~ 

B· ı üç noktayı aklınızda tutun ve 
şimdı söyliyeceğim hadise hcıkın0.a bir 
hüküm veriniz: 

El' sabah Erenköyiln::len 9,2Z de 
geçen ve Haydarpa~ada bf'kliyen vapu. 
ra yolcu getiren •ren bir saat retar 

yaptr. Sebep? 13 s..ı.at önce olan ka. 
za hakındaki tahkıkatın bitmemiP ol. 
ması. 

Diyeceksiniz ki hfr kaza tahkikatı 
13 saat değil, 130 snat de sürebilir 
ve icab ederse trenler 24 saat geç ka. 
labkı. 

Bıına verilerek bir tek cevabım var. 
dır 1-i, bu da benim soracağım şu su. 

aldiı:: l~i;ıu kazanmtahkikatınııpazartesi 
sabanJ saat kaçta başlanmıştır ve tah. 
kika ~'\ nıemur olan!ar güneş doğar 

doğrl'laz lcazn mahalline gelmişler m1. 
dir?. Eğer pazar günti saat 20,36 dan 
itibaren de, mnhnllındc, or:ı.sını aydın_ 
latar.•k tahkikat ve tetkikat yapılma. 
mışs ı \'e bu faaııyct ya.nız seyri bakı. 
romdan uzamışstı. dıyeceğim yok. 

Fakat eğer, geceden vaz geçtim, 
tahkikata sabah saat yedide, sekizde 
başlanmışsa o vakit diyecE'ğim var, 

1 
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( 8Qf taralı 1 incide) 
Yapılan savaşlar esnasında halkçI

lar cephesi taraftaılnrından 400 ve a. 
silerden f20 kişi telef olmuşlardır. 
Hüktımetin harp gemileri Meli\Tayı 

bombardıman etmişlerdir. 

Şihalde de vaziyet vahamet peyda 
etmiştir. Filhakika San Sebastien et. 
rafmrla muharebeler tekrar başlamış 
tır. 

Ecnebi elçileri, hükf1metin mUtale. 
ası j.izerine San Sebastieni terk etmiş. 
lerdir. Fransız sefarethanesi Then 
terr .ıbıaya lngiliz sefarethanesi Za. 
rausa. ve İtalya, Amerika, Arjantin, 
Çeko~lovakya ve Norveç sefarethane. 
leri de !runa yerleı->mişlerdir. 

San Seb:ıstiende karğaşalık çııonış 
ve dükkanlar yağma eililmiştir. 

Dün f;\at on altıdanberi şehrin ya . 
kınında topların gUrlediği işitilmekte. 

dir. 
S.:ı.n Seba'l.tion telsiz istasyonu bir 

tebliğ neşrederek halkçılar cephesi 
mensuplarım asker yazılmağa ds.vet 
etm:ştir. 

Öğrenildiğine göre San Marcu cep 
hesinin hükumete sadık kalmış olan 
kuvvetleri, San Sebastien yakının. 

da kain Ozaoyazzun tepelerini işgal 
etmiş olan General Molanın bir müf. 
rezesini topa tutmuşlardır. 

A.s1ler Oyarun kasabasına hakim. 
dirle:- • Yalnız şehrin kilisesi, halkçı. 
lar cephesi mil!slerirrin işgali altında. 
dır. 

a 
Ecnebiler, Madritte serbestçe işleri 

ve güçleri ile meşgul olmaktadırlar. 

Asll•rln pe•inde 
Madrit, 28 (A. A.) - Dahiliye ne· 

zareti, hükftmeti kuvvetlerinin general 1 

Mola kıtaatını takip etmekte olduklarl"' İ 
ru bildirmektedir. 
HUkOmet kuvvetleri bir şehri 

ı gaı etti 
Valansia, 28 (A . . A) - Katalonya 

kıtaatı, Barbastio'yu işgal etmişlerdir. 

Diğer bir kol, Granada üzerine yürümek. 
tedir. Oviedo şehri asturie'lerde asilerin 
elinde kalmış olan yegane şehirdir. 

Şark sahi1indeki bütün limanlar, hü. 
kumete sadık kalmışlardır . 

Feci sahneler 
Sen Nazer, 28 (A.A.) - Meksik a-

dındaki vapur ile buraya gelmiş olan 
mülteciler , Koronia ve asturi eyaletle
rinde mütemadiyen bir takım feci sah
nelere şahid olunmakta olduğunu söyle
mi~lerdir. 

San sebastien'de bütün evlerin kapı. 
lan ve pencereleri müselliıh sivil muha
fızların nezareti altmdaıdr. 

Madrltte sUkO .ıet 
Berlin, 28 (A. A.) - Madrittcki 

Alman büyük elçisi , hariciye nezaretine 
bir telgraf göndererek İspanyol pay:tah
tında siikun hüküm sürmekte olduğunu 
bildirmiştir. 

a Ha iciye 
" U---.. ' şiklik hasıl olmuştur. Sebebi de "Hu· 

manite,, gazetesinin vermiş olduğu bir 
haberdir. Bu mbere göre iki Fransız 

fabrikası, Kral on üçüncü Alfonsun er 
ki sefiri M. Quzinones de Leondan is• 
panyol faşistleri için evvelce ısmarlan· 
mış olan tayyare, otomobillerin bedeli 
olarak yirmişer milyon frank almışlar

dır. 

ekkir·z,, d 
ltalya, Türkiye ile Yunanist 

ve ugoslavvaya teminat 
Sağ cenah gazeteleri de nazırlar mec· 

lisinin İspanyol meselesinde tam bir bi. 
taraflık muhafaza etmek kararından 

dolayı memnuniyet göstermektedirler 
ıkı sosyalist mebus 

Fransaya kaçn 
IIendaye 27 (A.A. - Fransız güm-

rük memurları, Navarredeki asilere veı· 
mek üzere kaçak olarak petrol götüren 
birçok İspanyol kamyonlarını yakala· 
mışlardır. İspanyol sosyalist mebuslann 
dan Araguistain ile Alvarezodel Vayo, 
Fransız hududunu geçmişlerdir. 

":'emps gazetesinin 
ba, makalesi 

Paris 27 (A.A.) - Temps gazetesi, 
başmakalesinde İspanyanın vaziyeti ve 
orada cereyan etmekte olan vakayiin 
muhtemel akisleri hakkında şöyle di· 

Lcındra, 27 - ingiltere hariciye 
nazır: Eden, Avam Kaır.arasmda bey. 
nelmı1el vaziyet etrafında mühim iza. 
hatt<ı. bulunurken Montrö mukavele . 
sind·~n bahsederek şunları söyl~miş. 
tir: 

"- Geçen haftanın en mübim rnese. 
lelerir.den biri Montröde imzalanan 
Boğ<J'lar mukavelenamesidir. Bu mu
ka\'ete, muahcdclt!rin doğrudan doğ_ 
ruya müzake• eler le \'e meşru yollarla 
ycnic.cn tetkik ımkiinı mevcud oldu 
ğunu isbat etmi§tır. Ça::ıakkaledeki 
mez.ı.rlıklarımız için verdiği teminat. 
tan dolayı Türk hükumetine müteşek. 
kiriz Boğazlar meselesnide Türkiye. 
nin takip ettiği hattı bereket takdire 
layıktır.,, 

yor: Akdeniz mfsaKfarı meseresl 
"tsp:ıny.ada kuvvetin bilfiil hangi ta· Ingiltere hariciye nezırı bundan 

rafın elinde olduğu hususunda da ayni sonra Akdenizde aktedilmiş olan kar. 
kararsızlık vardır. şılık'; yardım misaklarınrlan bahsede. 

Madritteki cumhuriyetçi hükumetin, rek :fomiştir ki: 
Barselonadaki İtalyan general kon· 

solosu , bir Alman harp gemisi gelinci
ye kadar Alman tebaasının himayesini 
temin etmeğe memur edilmiştir, 

Ge.neral Ml>la.nın Bu~ostan ayrıl. HUkOmet kuvvetlerlnln 
mış oMuğu ve Loyola şimalindeki. asi 

askeri isyanın tenkili için kendilerinden, "- Akdeniz devletlerile yaptığı 
yardım talebinde bulunmuş olduğu müf nıız karşıhklr yardım teahhütleri bit. 
rit teJkiUit tarafından icraatında tama• mişti. Zecri tedbirlere iştiraklerinden 
mile serbest bırakıldığını kabul etsek dolayı her hangi bir intikam hareke- kadar epey işler görüle 
bile, ancak nisbeten mahdut bir saha tinde bulunmıyacağına dair ltalya üç itibarile yenilmesi gayri J11 
dahilinde, sözünü yürütebilmekte oldu· Akdeniz devletine (Türkiye, Yunanistan zalar bulunmadığını söyJ 
ğu görülebilmektedir. Hakikati halde, --;;;;;;;--;-----:---:-----------,--------~ 

bir gaıebesı 
kuvvetlerle iltisak peyda etmek üzere 

Barselona, 28 (A. A.) - KataJon
şima!Q doğru ilerlemekte bulunduğu 
söyleımıektedir. yadaki kuvvetlerin baş kumandanı albay 

Sandino birçok sevkülceyş noktaların 
Diğer taraftan hUkfunet kuvvetlerL 

bu dakikada hakiki mahiyetleri meçhul r~caret borsa sın 
bulunan yekdiğerinden ayri üç kuvvet 

dün zaptedilmiş ve Katalonyalılardan 
ne mensup iki koldan biri !rundan ve 

mürekkep bir kolun Madritli milis efradı 
diğcr.ı San Sebastienden Loyola doğru iTh takviye edilmiş olduğu halde Saragos 
ilerlemektedirler. Pek yakında katı 

varldı~ Madrit hükumeti, et• ces • bugün 1 
b . h b k 

1 
ktir B üzerine yürümekte olduğunu beyan et· 

ır mu are e vu ua ge ece . u . t' 

2 - M. Companysnin tesis etmiş ol
duğu hakimiyetin müfritler teşkilatının 
sıkı bir kontroluna tabi bulunmakta ol" h b G 

. .. . mış ır. 
.nu are e, uıpuzcoa cyaletıhln akıbe. 1 111 • · • 

1 tini tayin e1ecektir. ng z ame.e parl s .n n yardımı 
, Londra 28 (A.A.) - Amele partisi-

duğu Barselon hükumeti. 

A lıere aHra · ·11· k · · "d k · · "d . . nın mı ı omıtesı emo rasıyı mu a-
Sevıl, 28 <A.A.) - General Gucıpo f t k · · k ı d''k 

3 - Nihayet General Cabanellasın 

riyaseti altında asiler tarafından Bur
gosta teşkil edilmiş olan muvakkat hü· aa c me ıçın an annı o en• 

de Llano. tc!lsizlc bir tebliğ nc§rcderck İspanyol a 1 · h. b bi b . me esme ıta en r eyan· 
I '1'a d rı t ve Barselon radyolarının ver- . . kum et. 

name neşrctmıştır. 
~~kte oldukları haberleri tekzip etmiş· B be T d" nl k u yanname, rey unyo ar on-
t'r. gresi umumi sekreteri Sir Walter Citrine 

Bütün eyaletlerde (Beyazlar) la"Kı" 
zıllar,, arasında mücadele devam etmek 
tedir. Bu iki parti de yekdiğerinden 

tamamile ba~a temayüllere sahip bir 
takım gruplara ayrılmış bulunuyor. 

General, hükQmet kuvvetleri tarafın• • 
tarafından imza edilmiştir. Mumaileyh 

d.,n Meliallanm bombardrmanma kal• kongre namına İspanyol amelesine bin 
kı~ıldığı takdirde bu şehirde mevcut İngiliz li rası göndermiştir. 
bahriyeli ailelere mensup 1300 kişinin 
rehine olarak muhafaza edileceklerini 
beyan etmiştir. 

Mumaileyh, asiler payitaht ile şark 
sahillerindeki limanlar arasındaki müna· 
kalat yollarını kesmiş olduklarından 

Madritte yiyecek şeylerin tükenmek ü• 
zere olduğunu eöylemiştir. Bundan baş
ka general Molanin kuvevtleri payitah' 
tın su ihtiyacını temin eden LQaoya de
polarını ellerinde bulundurmaktadırlar. 

General Uano, San Forkda geçenler 
de bir takını kargaşalıklar vukua gelmiş 
olduğu haberini teyit etmiş, ancak Al· 
gesirasdan gelen kuvvetlerin intizam 
ve asayişi hemen iade etmiş olduklarım 
ilave eylemiştir. 

Ask rf hUkOmet 
Lizbon, 28 (A.A.) - Sevil ve Kordo

bada vaziyet sakindir. Saragosda da va
ziyette sükCtn hüküm sürmektedir. 

General Franko, Tancadaki Porte• 
ki:ı: konsolosuna hali hazırda bütün ec· 
nebi hükömetlere Burgosda General 
Kabanellas m riyaseti altında bir aske
ri hükumet teşekkül etmiş bulunduğu" 
nun bi din"lmiş olduğunu iblağ etmiştir. 

Dadajoz ve H ueyva eyaletleri, tama• 
r;' ... faşistlerin hakimiyetleri altında· 

c1ır. 

• • Mesela Kızıllar içinde sendikalist 
ve sol cenah cumhuriyetçileri grupları. 

Londra 27 - ispanyadan gelen ha· Beyazlar arasrnda da mutedil cumhuri 
berlere göre hüklımet kuvvetleri bilhas· yetc;ilerle. krallık taraftarları ve hattfi 
sa cenupta muvaffakiyetler kazanmakta modası geçmiş olan Don Garlos taraf
dırlar. Madridde sükunet tamamen av

tarhğım güden bir takım kimseler var-
det etmiştir. Cenuptaki asi ordunun 

. &~ 
mühım bir kısmı hükumet kuvvetlerine Bu haşin mücadelein sonu ne olursa 
dahalet etmişlerdir. Şimdiki halde yal· olsun İspanya, uzun müddet dahili ni· 
ruz şimaldeki asiler hükumet kuvvetle- fak içinde kalacak, her türlü siyasi istik 
rine faik bir vaziyettedirler. Sen Sebas- rara mani olan gayz ve kin dalgalan i
tiyen bütün hücumlara rağmen asilerin cinde çalkanacaktır. 
eline geçmemiştir. Barselonda da süku· --------------:-:---

net avdet etmiş bulunuyor. lt"raz bolluğu 
General Frankonun idaresi altında 

bulunan asiler Kalana civarındaki hükfı Bir ltalyan gazetesi 
met kuvvetlerini çevirmeğe çalı~makta· her şeye itiraz 
dırlar. Atılan toplardan Malaga şehri edf yor 
tamamen harap olmuş ve şehir ateşler Ingilizce Niyuz Kronikl gazetesin. 
içinde kalmıştır. de okunmuştur: 

Seville 27 (A.A.) - Seville radyo "ftalyan gazetelerinden Giornale 
istasyonu, bu sabah saat 1 de ası kuv" ditalya, Akdenizdeki tngiliz donanma... 
vetlerin Mııdride 50 kilometre mesafede sının tabii kuvvetinin arttırılmasına 
bulunmakta olduklarını ve şehrin pek itira~ etmekte ve bunu, münhasıran 
yakında düşeceğini bildirmiştir. ttalylya tecevvüh eden bir tedbir ola. 

sr lrnvvetıcr mU'!llm zayfata rak göstermektedir. 
uğram•ş Bundan başka tta.ıyan gazetesi 

Madrit 27 (A.A.) Dün hükfımet tay- Malt.anın İngiltere tarafından tahki. 
yareleri tarafından Melilla ve Ceutanın mine, İngiliz _ Mısır misakının ak. 
bombardımanı esnasında Afrikadaki asi dine, Hayfanın, Hatta Kıbnsm tah. 
kuvvetler mühim zayiata düçar olmuş· kimine ve nihayet lngilterenin Türki. 

Ticaret borsasında 
Ticaret ve zahire borsası yeni ida. 

re heyeti seçimi bugün saat 11 den 
13 e kadar yapılmış ve reylerin tasni. 
fi saat 14 de tamaınlanmıstır. Seçim 
esnasında Vali, Belediye reisi ve Par. 
ti Başkanı Muhi1din Üstündağ da 
borsada hazır bulunmuş ve borsacılarla 
buğday ve ekmek mahsulü üzer'.nde 
hasbihal yapmıştır. 

areşa Fevzi 
( Bll§ tcrrafı 1 incide) 

Nizami ve. askeri erkan tarafından kar-
şılandı. " 

Ayrı bir heyet de Mareşala Çanakka-

le halkının tazimatını bildirdi. Binlerce 
kişi Mare§alı Çimenli iskelesinden kar•ı 

şıladı. Ve bir askeri bölük resmi seHimı l 
ifa etti. 1 

Mareşal iskeleden doğruca Çimenli
ye giderek oradaki kıtaları teftiş etti. 

Belediye gazinosunda biraz istirahat

ten sonra Jandarma mektebini ve tay• ' 

Jlir faşist kolu , Seville üzerine yüri."
mckt,. ve hiç bir mukavemete tesadüf 
ctl'!l '":-nekteclir. 

tardır. Asi kuvvetlerin Boğazı geçmek ye, ~unanistan, Sovyet Rusya ve yare karargahını teftiş etti Geceyi vita· 
tasavvurundan vazgeçmiş oldukları söy- Yugoslavya ile dostluk siyasetine de il yet konağında geçiren Genel Kurmay 

As1 a-r.n verdikleri yanlı, 
haberler 

M:adrit, 28 (A.A.) - Bu sabah saat 
3,30 da Madritin telsiz istasyonu, bir 
teb1iğ ne§rederek asilerin ellerinde bulu 
n:ın telsiz istasyonlan tarafından veri" 
len bütün haberleri tekzip etmiştir. 

Bu tebliğe Sierra Guadarrama mınta· 
ka:lmın tamamile hükumet kuvvetleri
nin elinde bulunduğu beyan olunmakta· 
dır. 

İsyan halinde bulunan şehirler, gece 
leyin hük(tmet kuvvetleri tarafından 

QOmbardıman edilmiştir. Tolede, istit
dat cdllmiştlr. Şehirde sükun hUkUm 
sürmektedir. 

lenmekteclir. itiraz etmektedir.,, ' başkanımız bir iki güne kadar yeni mÜ" 
Barsclondan haber alındığına göre Si b k e l tahkem mevkileri teftişe çıkacaktır. 

hükumetin tayyare filoları hükumet erya e spr s 
kuvvetlerinin Saragossea doğru yapmak yolda O ÇJ k t I 
ta oldukları ileri hareketini takviye et- Şanghay: 28 CA.A.) - Harbinden 
mişler ve kaçmakta bulunan asilerin Ü" bildirildiğine göre, Siberya ekspresi 
zerirıe bombala:- atmışkırdır. yoldan çıkmış ve müteaddit vagonlar 

e·r rnt:ra ~ dereye düşmüştür. Ölenlerin adedi ma-
Brüksel 27 <A.A.) - ispanya sefare- ltlnı değilse de çok olmasından korkul

ti ma:ılahatgüran ile katibi. istifa etmiş
lerdir. 

Fransa .ki farafada mı 
sUt'ih naflyor? 

maktadır. 
. 1 

Habf sburgların 
emU\kl iade edilecek 

Paris 27 (A.A) - Sağ cenah gazete· 1, Viyana, 28 <A.A.) - Habsburg ba-
lerinin İspanyaya silah verilmesi mese- nedanma ait emlakin pek yakında bu 
lesinde hükQmete karşı yapmakta olduk hanedana iad~ edile:eği zannolunmakta• i 
lan mücadelede beklenmiyen bir deği·, dır. \.. 

Ölüm 
Kardeşim Artin Basmaciyanın bu 

gece vefat ettiğini kemali teessürle be. 
yan ve cenaze mer:ı.siminin yarınki 

çarşamba günü saat on beşete Beyoğ. 

lu Balıkpazarı Ermeni kilisesinde ya • 
pılacağını saym akraba ve dostlarımı. 
za ilfuı eylerim. 

Hemşiresi 

A rıjel Rasmaciyan 

Bu azaya oda 
ilave edecektir. 

Montrö zaferi ~o S 
Umumı •• 
isteyen bit 

mahkftmlar • 1 
Memleketimizdeki al ,,r. 

hanele:rde bulunan bir ç 
lar Adlıye Vekaletı11c trı' 
rek Montrö zaferi §er~ 
·1· · t · 1 de\ e ı anı.ı· ıs emış erse 
lik buna imkan görUietıl 

nı 
Balıkesir, 27 (A.A) - r1JI' 

A t<ara 
kanı Celal Bayar ~n el: 

• da as{( ' 
gelmı§ ve istasyon 
rezesi, mektepler ve çok 

tarafından karşılanmıştı~· ~ 
.. "k bır Celal Bayar buyu fi 
. k par1'1 

lanmış olan Atatiır . 1 
Ziraat fidanlığını gcz:rtl1~.0 

Ekonomi Bakanı btlgu 

S
• 1İ }(tl 

Borasit ve Balya ırn 
bıtwrı 

rinde incelemelerde ıırd!: 
şehrimize dönmO§. gec:e ~ 
Atatürk parkında şerene 
yafette bulunmuştur .• 



HABER - 1\.IC~am Postan 

Yazan: 
1 

1Cleaı tip NiQazi Ahmet 

143 sene evvel bug ·· n ~\~t.n b" • 
~.. ~ : ~deali, bir ideal tipi r 
~di: ııını Necibin de ideal 

t; krvır 
Kız~e~~:k~~ ;:~~iki saat evvel Kleber kuman dan la ra 

saçlarımı pcrmanaııtlatmıştım. Şim. e 
~ lllJl ~ s~rı saçlı ! 

Yaıı kırpıkli' .\!, aı .. • 
~pır...._ Yanaklı! 
~t>ı:'nllı?I dua 

:!n':'~=~~:::rıbozul•cak hemde ve on iki fare ile ziyafet v 
- Saçlarımın rengı. Demm 5aÇla.. 

"'l.ll delika aklı bir genç kız!. 
bu ıdea.r nlı gece demez, gündüz 

ı .. te giı~ ırıdeki tipi arardı Ama 

rımN~~~.s~ü~~r~:~dundabirso~k- Fransa hudutlarından beş hükumet ordusu 
girmiş, ilerliyordu. Dahili isyan a ve zecri t b r 

her yeri kıtlık ve açlığa boğmuştu. Fa at ... 
"""a ""llezdi '> s · 
\'e 8tady · • !nemalara, tiyat-
h 8aire, oınıara, plajlara ve sai. 
c:ı k . 
u il~ tesa.a .. , 

ikJiy Uı ederetmez derhal 
t\ıieıı.... ecek ve 

(\1, ""'ileğe ta . Yanına yaklaşa. 
" lıp olduğunu söyliye
~t ~ 

"'o liııte ekcıbin kötU talihi mi yok. 
., \' ·adı ' 
~ ainız ın n Yok muydu bilin. 

o da ~ Uhakkak olan bir şey 
tıd .. b ecib'n "k· d b . 
t ~ ı.ı vaslfl ı ı sene e.n erı 

A .... astlıyanı arı toplamış bir genç 

luğun dolaştığını hissetti; 
-Ya!. 
- Aksiliğe bakın ki yanımb. ~anta. 

mı da almadım. 
- Ne olacaktı?. Bir şeye mi ih-

tiyacmız var? 
- Elbette. Fakat sizde bulunmaz. 

Biz kadınların neye ihtiyaçları olur?. 
Allık, pudra, ruj!. Sular yUzüınde
ki bütün pudrayı, allık ve ruju götür. 
dli. Kim bilir ne çirkin olmuşumdur. 
Derim de aksine esmer mi esmerdir. 
Vakıa esmerlik şimdi moda ama bana 
gitmıyor. 

tip
''lllk ii._. anı.asıdır. 

'<IJ.lld" 
llıdA.. 1 kaını.,..- 'd l" d Bu sözlerin her kelimesi Necibe bir · 1 ""' az d ....... ış, ı ea lıl e. 

{), 1k :iapın ~a olsa bir miktar fe. tokat gibi tesir edivordu. 
t113u aga karar vermiQti. Teessüründen ~özlerinden nohut ona b" ~ -

, ı. l\ena· ır az hak da vermek büyüklüğünde yaşlar döktilüryordu. 
~ l'a a 1 kendine: Fakat bereket yağmurdan bu ya,elar 

tıınd ~en bu t· t a ra ıpt.e bir kadına ve ağladığı belli olmuyordu 
"h.~ tltiYiın :t gelnıezs'!m? Evlenmi- Kız bir ara ytizünü havaya kaldır. 
~' ı-. •• N• l' ~ · uıye d"" .. -s ım münkariz mi mak istedi. Fakat kaldırmasile bir. 
~~at tal"h u~unUyordu. likte: 

•. ''IJt k· 1 nıh 
l!ıt 1 hiç b· "Yet Necibe acımış - Ay!. Diye bağırması bir oldu. 

~daıı. hır ır fedakarlık yapması- Necip gayri ihtiyari: 
h~ akmadan geçen günkü - Ne var?. Diye sordu. 
Çı'~IIlUrda · d . 

~"'arar. 1 ealındeki tipi kar. Kız sellerin üstünde ufak bir fırça 
~1 de nerede b"l' gibi yüzen bir şeyi göstererek anlat. 

l-°o'k taJun ı ıyor musunuz?. tı: 
lıı.~l'ii u . in edemezsiniz. Me. - Sol gözümün kirpigı-·ni düı:ıUr-
~ e ŞışJı ~ 

Sevgili . arasında. dilm. Ah bu yağmur. Bu takma kir. 
dUşın~1 b~ada bisikletle do. pikleri de çok itinasız yapıyorlar. 
~ri e ·/ bısıkletini kırmış ve Znmklannı gayet az sürüyorlar. Ko.. 

•e a~a olarak şehre dön. laylıkla sökülüyor. Şimdi böyle tek 
~l~i. kirpikle ne yapayım?. Onu da ~ıka. 

lı'ıııkıı ıvır ıvır san saçlı, rıp atayım bari! 
~ \~tl ~Y~ tenli, al al ya_ Murad Sertoğlu 
\'!%dön u-akJr gene: kızı gö. ~--...,....----------
e &en erek hemen peşine ta. 

llı!itee ç _kız başına gelen ka. 
.. Ssır 

0
1 _ 

liince .. .. o.'Ilasına ragmen 
)) d gülumsedi. 

e buna 
, ~ ba~ı an cesaret alarak 

~' s~ lloyıea~~ı ve maksadını açık 
~ ~·' d~i B . 

tıb ·· Sizi ~ enım idealimdeki :1 İl§ıkıın vıyorum. Size aene-
'Cu 1haYE!t . · Her Yerde sizi ara
~ ~tlt:hurrrı'§te, aman ... 

t Ilı lb· aYın, ök .. 
) ~ 1§ ııa~ g gurledi Nerede 
tı- ııı. ltı ganak k 
~· tıe ne etr opacak. Aksili-
bı_· btr de ieına· afta sığınacak bir 
~- >!::ileti ,/Ye, Palto gibi örtüne. 
'it ~ at. Endi il · afih N . §e e bakış. 
~':' ~ilı ecıp sözUne devam 

~ ~ayet işte . 
{~ ~ ıı.\lııa ko..ı sıze rastladım. öm. 

aıı.._ b «uar hA, .. • • 
~ .. ""~t ~llitnl .r.'"yınızı bırakmı. 
·'lll 1;ar1ı:ıı.anıın e evlenir misiniz?. 

't,~~trı' 'ayda be§ yüz lira ge. 
)t}llı:ıı.1 Parlllıte2 .• 
t~cıe h~ı Söl-'lerkiluv~ edelim ki bu 
<t~~~i~r llıenın.~~ ıdeal sevgilinin 

ı lıa hUYUlt ıyet dalgası geÇ-
~ı:. ltoı~a, koıuoa bi~ muhabbetle 
~e et ~ belin gınnesine, daha 
~İı> .~1• e dolanıasına bile 

~' ~ ııoıu ~t ~~di a~U hıt.irdi: 
ı. ~ " b _Zden ee 
~,,. '~t ı...·~Yır vap bekliyorum. 
}, J(t' b "il ını? 
"il! ' ~ _suaıe ·· .. 

\,, ~ <lôtı.b gokten dökülen 
~ {u: ... ee.,. "uten d' 1 

~ iti ~'ll.tıt- ap \'erdi. •Yemeyiz, boşa. 
~ hıt- 1ta o ltaaa,. .. 
ttıı ltqdarç 8aniyed §ı~d~tıe yağıyor 

) ~t eı-. ~ 18lallln e 1kısi de kemik. 
{'~· ll altat Ya ış olduklannı his. 

>~ı.:ıı.ç ~~ecbarı Pacak hiç bir şey 
~ '<>~ ~· İ<ıklif ~e ıslanacaklardı. 
~~ lttııı:ıı. lddetina hararetinden ve 

t ~bdi}.; ~ll. en Necibe büsbü. 
4:t1 be ecıp b 

"l~ ~ lle ir tn 
-.:r.ı 1"1r aı ~ Yağ raftan büyük bir 
~ ' hit- tırı ten n_tUrdan ıslanan 
. ~rıı.ıı haıı~tan g~nde saçlan ok. 
b .. ~, 1l-'an y .... a kendisine bu 
-"'lı~ t bt agı:nura dua edL 

eıı l'l'et ı 
l'ah ·· 13 

t' u altına ı 

Kalamışta 
köşk almak 
isti yenlere 

Kalamış caddesinde 7 numaralı köşk 

satılıktır. Uç dönümden fazla bahçesi, 
iki caddeye kapısı olan dışı yağlıboya, 

içi sanatkarane nakışlarla süslü bulu· 
nan bu köşkün on odası iki salonu, ha· 
mamı, taşlığı çamaşırlığı kileri iç ve dı
şı ve mutfak uşak odasx, havagazi, elek 
trik ve kumpanya suyu tesisatı, kuyusu 
ilh. mevcuttur. Mükemmel nezareti nak 
likat ve çarşıya yakınlığı olan bu köşk 
hakkında fazla mah1mat almak istiyen· 
lerin Hebr gazetesinde VAii Nureddi-

iş arıyor 
Kalorifer, au ve hava gazı tesi

satı ve tamirat İflerinden anlayan 
bir genç herhangi bir müessese da. 
bilinde daimi olarak az bir ücretle 
çalışmak istiyor. İsteklilerin HA
BER gazetesi g. v. rümuzile müra
caatları. 

HABER! 
AKSAM ,POST A Si 

iDARE EVi i 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu~ lstanbul 214 

Telgraı acıresı : ıstanouı HABER 
Yazı 1$1erf telofonu : 2;,R12 
idare ve ll!n .: ! 24370 

ABONE ŞARTLAR! 

Senelik 
6 evtık 
3 •Yltk 
, •v•ık 

TD,Jtig~ Ec11cbı 
1400 Kr. 2700 Kr. 

730J .. 1450 ". 
400 .. 800 .. ' 
150 " 300_ .. 

Salııbı ve Nesrıvat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer (YAKIT) matbaa11 

On altıncı Lüi id1\m edildikten son. 
ra, Lıgiltere Fransanın ve cumhuriye. 
tinin amansız düşmanı kesHml3ti. Di
ğer devletler de İngilterenin teşviki ile 
Fransa aleyhinde harekete geçtil<:ır ve 
Fransa harici muharebelere başladığı 
gün, dahili isyanlarla da karşı kar§ı
ya gelmek mecburiyetinde kaldı. 

Bil harplerin en belli başlısı, Avus.. 
tury_ı ordusunun il'!rlemesi ve bir ~ok 
kaleleri zaptederek Fransayı mü~kül 
vaziyetlere sokmasıdır. Bir aralık bil. 
yük muvaff akiyetleri görülen Fransız 
kumandanı Dö Moriye'nin ihanet etti. 
ği gorüldil. Bu kumandan Fransaya 
krallığı iade edecek, idam edilen on 
altıncı Lüinin yenne on yedinci Lüi. 
yi tahta çıkaracaktı. Avustu~ or
dusu baş kumandanı ile yaptığı müla. 
katta kendisine askert yardım. da te. 

143 yıl evvel bugün. Mayans kale. 
sinin zaptından beş gün sonra bu ka. 
le de Fransızların elinden gitti. 

Fransa arazisine muhtelif cepheler. 
den beş ecnebi devlet ordusu girmiş, 
ilerliyordu. Bundan başka dahili mu 
harebeler de bütün şiddetilC' devam e. 
diyordu. Rusyalı Markof, Avusturya 
diplomatı Kopençefe yaıdığı mektup
ta şunları diyordu: 

"Fransa aleyhindeki teşebbüsler. 

den her şey beklenebilir. Frruısanm 

vaktile kazanmış olduğu nüfuzu yeni
den J:; azanmasına mani olmalı. Size 
mUnasip gelen Fransız vilayet1erini 
zaptediniz. İspanya ile Sadina da hu
dutlarını genişletsiuler. İngiltere de 
menfaatlerini ihmal etmesin. Bu ~§ler 
bittikten sonra geri kalan Fransada 

sabit ve kavi bir kr:ıllık kurmağ .. ça... 
hşalım. Fransa bundan sonra ikinci 
derecede bir devlet olur ve artık hiç 
kim:;cyi korkutamaz Bu suretle bü. 
tün Avrupayı İhtilal ate~i içind·~ bı. 
raknıak istiyen hakimiyet tnraftarlan 
ortadan kaldınlmış olur,,, 

Bu sözler o vakit için tamamile 
tatbik edilir.gibi idi. Fransa karadan 
ve denizden kuşatılmıştı. AVPUpa 
devletleri onu hukuku umumiye dışın. 
ta tutuyorlardı. Tatbik edilen zecri 
tedbirler Fransızları adam akıllı açlı. 
ğa ve f elakcte sUrüklüyordu. Hi\ıi bir 
yerdE:.Il yenecek eşya girmiyordu. 

Fakat miliyet hü:si gittikçe kuvvet
leşti, kökleşti ve taksim 'edilmek üzere 
bulunan Fransa tel".rar hakimiyetini 
kazandı. 

min ettikten sonra M'Dld ordug9.hın. 9 
daki piyade alayını ilmaa çalıştı. Mu. iJ 
vaffak da oldu. Bu alay: · 

dakika için 3 saat! 
- Yaşasın Kra1. I ' 

Diye bağırıyorlardı. Bir ses, plağa nasıl 
Fakat topçular, böyle oağırmaKtan 

çekiAerek cumhuriyete sadık kaldılar. 
Bu vaziyet kumandanın planlarını alt 
üst etti Dü Moriye bir kaç arkadaşı 
ile Avusturya hududuna geçmekten 
başka çare bulamadı. Yalnız burada 
da tutunamıyarak kovuldu. Çünkii 
Avusturya ba§ kumandanının vaıdle
rini hariciye vekaleti i§in yapan B:ıron 
Tuge reddetmi§ti. 

Fransız ordusunun bu şekilde boz
guna ve kargaşalığa uğraması, ku
mandanın kaçışı Prusya. ordusunun 
cesaretini arttırdı. Ordu Ren nehri. ' 
ni geçerek Güstin'in kuvvetlerini pe. 
rişan etti. Bir çok mühimmat Prus. 
ya askerinin eline geçti. 

Prusyalılar mütP.madiyen muvıı.ffa. 
kiyetten muvaffakiyete geçiyorlardı. 

Yalnız Mayans kalesi, her şeye rağmen 
müdafaayı bırakmıyor, hatta zaman 
zaman huruç hareketleri yapılarak 

düşmana büyük zayiatlar veriyordu. 
Kaleyi müdafaa edenlerden Kleber bü
tün ~an ve şerefi kendi üzerine topla. 
mağa muvaffak oldu. General rütbe
sini kazandı. 

Marlen adındaki kumandan göster. 
diği cesaretten dolııyı "ateş §eytam,. 
admı aldı. Fakat dört ay kat kat üs. 
tün kuvvete karşı duran M.nyans kale. 
si, yıldırım gibi yağan top ateşi kar. 
şısında fazla mukavemet edemedi. Bir 
gün büyUk bir baskına uğradı. Ku. 
mandan Monge yaralandı. Top cepha.. 
nesi ateş aldı. Şenrin tiyatro, hapis. 
hane, kilise ve evleri alevler içinde 
kaldı. Asker erzak namına bir şey 
bulamaz oldu. Kleber, maiyetindeki 
zabitlere bir kedi ve on iki fare ile 
ziyafüt vermek mecburiyetinde kaldı. 

Artık teslim olmaktan başka çare 
yoktu ve böyle yapıldı. Yalnız teslim 
mukavelesinde askerle beraber çarpış. 
mış olan Mayanslıların da §ehirdcn 
çıkmalarına milsaa~e temin edildi. 

A2 bir kuvvetle görülmemiş bir 
müdafaa gösterenlerin teslim olmala. 
rı milli meclis tarafından tenkit edil
di. Sebep olanların cezalandırılrna la. 
rına karar verildi. Bu kı:ırar bazı ku. 
manjanların öne tıürdüklcri fikirler 
yüzünden geri bırakıldı. Fakat ku. 
mandan Jüstin'in idamına mani ola. 
madı. 

Avusturyalılar artık biitün gayret. 
!erini hücumda gösteriyorlardı. Kon. 
de ve Valansiya mevkilerine yapılan 
saldırmalar görülmemiş bir şiddette 
idi. Kaleye 84 bin gülle. 20 bin obüs, 
48 bin kumbara atılmı§tt. 

- Sul!unuz ! Öksiirmeyin, aksır. 
mayın. Ayaklarını yere sürtme! 
Elindeki kağıtları bırak; hışrrtı ya. 
pacak !.. Olmaz, olmaz, sigara ya
kamazsın! Şu cebindeki uf aklık 
paraları tıkırdatmaktan vazgeç ca
nan... Lutfen, rica ederim susu
nuz! 

Londranm bir gramofon stüdyo. 
sundayız .. Bir kögede, muganniye 
mikrofona dönmüş duruyor. Sağın. 
da yirmi kişilik bir orkestra .. 

Derken ihtar vızıltısı işitiliyor. 

Kemancılar yaylarını kaldırdı. Or. 
kestra ıefi de kollarım kaldırdı. 

iki keskin vız.ıltı daha işitildikten 
sonra nihai bir ihtar işareti verili· 
yor. 

Mikrofonun "Canlandığını,, bil. 
diren kırmızı ışık yanıyor. Aynı 

zamanda iki plağın da, görünmi
yen bir odada dönmeğe başladığı
na işaret bu .. 

Orkestra şefinin elindeki değ. 
nek hareket ediyor; muzik başlı
yor. Muganniyenin sesi hepsinin 
iUtünde ... 

Ve her nağme plakların üzerin
de bütün inceliğile tesbit edilmek
tedir. 

Çok sürmeden kırmızı ışık sön. 
dü. Muzik birden kesildi. Beyaz el
biseli biri meydana çıkıp bir takım 
hatalara işaret etti. Mikrofonun ye. 
rini değiştirdi muganniyeyi orkes-

geçer? 

Bir ı<ere dana sükut. Bir daha 
vızıltı. Orkestra şefi kolunu, ıke
mancılar yaylarını kaldırdılar. 1ki 
işaret daha .. Kırmızı ışık ve prog· 
ram yeniden başlar. 

Bu defa, çalman parça biraz da. 
ha devam etmişken, beyaz gömlek. 

li adam yeniden zuhur ederek doğ. 
ruca orkestra şefine gidip ona bir 
şeyler söyledi. 

Bu tecrübe,bir daha, birkaç defa 
daha muhtelif sebeplerle tekrar 
edildi. 

Bu haller, her gün böyle devam 
eder. Bazan her şey yolundadır. 
Şarkıyı söyliyen kadın veya erkek 

biraz sinirlidir. Şarkının sonuna 
gelmişken, küçük bir sinir alaimi 
yüzünden yeniden başlamak zaru. 
reti hasıl olur. 

Bazan bir plağın alınması üç 
dakika sürdüğü halde, onun pro
vası üç saati bulmaktadır. Bizim 

ise, çok defa bu plağı, gramofon 
makinemize koymamızla kaldırma 
mız bir oluyor. O kadar zahmetle 
meydana ç_ıkarılmış bir şeyi lcolay
ca beğenemiyoruz. 
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Hayvaıiların sürtl~ 
Torpito süratinde balık, es 

RADYO 

J S TAN BUL: 
ıs: Opera. pe.rçe.le.n, (plı!.k), 19 Haberler, 

19,15: Muhtelit plAklar. 20: Piyon konseri, 
Profesör Ferdi Statser tara.tından, 20,80: 
Bayan Livie Fierettl (soprano) ve stüdyo 
orkestraları, 21,30: Son haberler, Saat 22 den 
sonra Anadolu ajansının gazetelere mahsus 
havadis servisl verllcccktır. 

P R A G: 
20,05: Salzburgde.n nakil: :Mozartm (DON 

JUAN) o~ası, 28,15: Orkestra. 23,45: Ec.• 
nebi dillcrlle haberler, 

BUDAPE Ş TE: 
20: EnstUrmantal konser. 21: Straussun 

"Şen dul kadın,, opereti. 22: Yabancı dillerle 
neşriyat 

VAR ŞOVA: 
20,30: KUçUk radyo orkestrası. 21,30: 

Konuşmalar. 22,20: Oda musikisi, 23,15: 
dans m us1klsi, 

V 1 YA 'SA: 
19,50: Haberler, 20,05: Salzburgdan nakil 

Mozartm (DON JUAN) operası (BrUno Val
terln !do.resinde), 23,35: Haberler, 23,45: Vi• 
yana. muslklsl. l: Dans p!Akları. 

i hra ç maddelerimiz 
~hriınize gelen malfunata göre, 

İktisat Vekaleti blitün ihraç maddele. 

SiNEMALAR 

TURK 
&IELEK 

lPEK 

SARAY 

TAN 

ŞIK 

A.LRA7.AR 
ŞARK 

B EY OC~ L U 
ı Kara yılgı ve Arian 
ı Çılgın hayat ve Davlt 

Koper!ild 
ı Deli kız, ve Beklcnmlyen 

§ahit 
ı Ağ'zınde.n değil ve ln.aan 

kaçakçllan 
ı 30 gUn prenBes ve Gece 
ı Agk uğrunda ve Knock

Avt 

adamlan 
1 Bir gecenin skandalı ve 

Dertsiz arkadaşlar 
ı maskell kadın ve Ftttma. 

dan sonra 
ı Karakedi ve Sessiz çete 
ı Kafeste q k ve mUhJm 

motoslkleUl polis 
ASTORVA ı Vahşi orman esrarı 24 

kısrm birden 
CUMURIYET ı Denizaltında cehennem ve 

Grişa çavug 

lltLAL 

A7 .. A K 

lSTANBUL 
ı Brodvay melodi ve ~z 

sUAhmdır .• 
ı Unutma beni ve Kaçak 

sevdalılar 

Roberta 
kolisi eri 

ve Radyo 

rimizin -ayrı ayrı ihracatının kontrolü KE!\IALBEY 

ve tağşişten korunması için nizamna-

ı Hudut kahramanlan ve 
Barkarol 
Frankeştaynm 

ve Ateş saçan 
Kara çete 

ntıanltsı 

sll~lar, 

meler hazırlamıı;;tır. Bu nizamname. 
ler yakında neşredılecektir. 

.E ZEMA 
ve eski deri yaralarına 

DERMO.Z 

KADI KOY 
St1REYYA ı Programmı blldlrmemfşUr 
lIALE ı Bağdat yolu 

ÜSKÜDAR 
BALE ı Aşk bandosu 

Bağlarba.şı HALE bahçesi 
Sekoya kaplan kuı 

BALAT 
&llLLJ ı Vahat atlar kralı (Ulrkçe) 

ve Zencller kralı Bubul 

KARAG O MROK 
En tesirli bir ilaçtır 

Sirkeci, Merkez ea.anasi 
OZEN ı Programını blldlrmemiftir 

TiY A TROLAR 

Eski k itap alınır 
Eski ve yeni harflerle türkçe ve 

ba§ka lisanJarla yazılmış her türlü ki· 
tap alırız. Bir kartla adresi bildirmek 
kMidir. 

TAKSİM BAHÇESİ 

HALK OPERE T İ 

Saat 21.~ 
DE..'VtZ HA VASi 

BUyUk operet 3 perde 
Yakından: B A B A L I K 

Maaalar evvelden ayırtıla• 
bWr. Telefon: tS'JOS Adres: İstanbul Ankara caddesi 155 

numara İnkılap kitaphanesi. -

~ 
==nanla alakadar Bankalar, mues

sesat, şirketler ve tüccaranın 
Nazan Dikkatine: 

= iE 

tl s 

1 

' i = · 

' § 

' 5 = 

KURUN ve HABER gazetelerinde nefredilecek ilarılara ait 
tarik tı§ağıda göıterilmiftir: 

Birinci sayıfada başlık 
Birinci sayıf ada santimi 
i kinci sayıfada santimi 

Kuru~ : 

' 
Üçüncü ve dördüncü sayıfada santimi 
ilan sayıfalarında santimi 
Resmi ilanların santimi 
Kitap, kitaphane, mektep, gazete ve 
harıı · ;less: _.d~ri ilanatı santimi 
Tüc~ mahiyeti haiz olmıyan küçük 
ilanlar yirmi kelimeye kadar 
Küçük ilanların beş defası 
Muhtaç sanatkarlar ve iş tırıyanların 
ilanatı 10 kelimeye kadar meccanen 
Devamlı yapılacak ilanat içın tenzilat 
yapılır. 

ilanlar için yan!ız Ankara <"addesinde 
YAKIT Yurdunda 

" 
,, 

" 

,, 

., 

., 

500 
300 
100 

50 . 
30 
20 

20 

30 
100 

00 

PR OPAGANDA 
&ervisine müracaat edilmeliciir. Telefon: 24370 

. . . 
-·---..........-- --------.---...-.----·~ 

Manş denizi ni il k 
kim yüzer ek g e ç ti 

Manş denizini yiizerek geçen ilk 
adam kaptan Matyo Veb'di. 24 ağus. 
tos 1875 de !ngilterenin Dover Jlma
nından denize girerek 25 ağustosta 
Francanın Kale Jimamnda karaya çık. 
mış ve bu yolu 21 saat 45 dakikada 
almıştır. 

O gündenberi is"' içlerinde bir ka<; 
tane kadın olduğu bide bir çok kişi. 
lcr her iki istikametten de bu denizi 
yüzer •k geçmişlerdir 

Kıllç ballk ları 

Etini lezzetle yediğimiz kılıç l:ı:ılık. 
!arı dünyanın hemen bütün deniz
lerinae vardır. Bunlar küçük balıkla.. 
rı kılıçlarile ikiye biçerek denizde 
dehşetli tahribat yaparlar. Kos ".<oca
man gövdelerini besliyebilmek için ki. 
lolarca balık yutar!ar. Kılıç ba!ıkla.. 
rının ağızlarında dişleri olmadığı gibi 
sırtlarında öteki balıklar gibi pullar 
yoktur. Ne dersiniz kılıç balıkları, bi
zim t:skumruların en yakın akrabası
dır. 

şeytan adası 

sistem tayyare süratinde 
kuşlar var 

Muhtelif ördeklerin ne kadar hızla ko§abildikleri işte böyle to!IYo 
denenmiştir. 

Fransanm müstcmlekat nazırı M. Jı'd' 
Marious Moutet ŞP.ytan 9.dasmdaki Muhtelif hayvan ve balılı:ların ya ı 106, !ıığırcık kuşu 9°. }.t!lro ~,d' 
ceza menfasını lağv~dip Pesifik Okya. pabileccklcri en bl~yük siirat n~dir? orman güvercini 9t1. 1<ar~ıtııf 
JlUsurda başka bir ada üzerinde Ame. Bu sorgunun karşılığını buımak için 1 koğu 90, balıkçıl 76 k 110ıııı 
rikanm Alkatraz hapishanesine b~nzer • 1' alim!er, tayyareciler ve balıkçılardan Hayvanla r saatte kav 1 
bir ceza evi tesisini düşünmektedir. müte;:şekkil ayrı ayn heyetler uzun u. hız a k o ,ab ll r•''-~ı 

Müstemlekat na.,ırı Şeytan adıısına ,,,.fi>'. 
zadıya tetkiklerde bulunmuşlardı.. Bu Ceıylan 120, kamıştı!< " ~-mah 1<0.m göndermenin müthiş bir iş o ., 

olduğunu söylemektedir. tetkiklerin neticelerini aşağıdaki liste. çeka (kedi ailesinden) 12 31',J' 
Müstemleke bun'ian 80 sene evvel lerde gösteriyoruz: dasi 70, deve kuşı• 70, c; ·~ı' 

"l o-c)1r .. ı 
mahkOmlara iş temin etmek için ku. Muhtelif ku,ıar saatte kaç kllo· rafe 70, Afrikanır co .;.> }F 

rulmuştu. Burası Fransa hükumetine metre · hızla uça blllrler rikanm bozkır gcyıi!i 70
· r~ 

senede bizim paramızla 6,350,000 lira- yaban domuzu 60, föJ 50, y, ~f 
Ördeklerin birkaç dns: 144, yagmur tr• 

ya mal olmaktadır. Halbuki kendi kuşu 140, yabani horo3 136, ~ahin Bah kfa r kaç ki o l11e 
varidatı yalnız 1.525.000 liradır. uça b!Hr 1 .. n 

Mahkumlar §imdiye kadar bu. .. ada 124, süglün 120, çil kuşu 120, bıl. ıtle 1"" 

yalnız 160 kilometre §ose il<' 90 kilo- dırcın 114, atmaca 110, Roh ıruşiı Tuna 90, yayın 30, 
metrelik dar hatlı demiryolu yapmış.. 110, kaz 110, kumru 110 keklik salhun 24. 

lardır 

Yanar daQın tekrar 
patlamasından 

korl<uluyor 
Tokionun 120 kilometre şarkında 

Hakon gölünün çevresindeki fevkala. 
de güzel araziyiyüz binlerce yabani 
sıçan istila etmiştir. Japon köylüleri 
dehşet içindedirler . Bunlar uzun za. 
mandanberi sükun \C'inde bulunan ya.
nar dağının yeniden infifalar yapma
sından korkmaktadırlar. 

Sıçanların Hakon dağ silsilelerin. 
den kaçarak ovalara inmeleri, 0-

ralarda hararet ederecesinin çok yük. 
selmi11 olmasına atfedilmektedir 

K CÇ CK 
HAB ER L E R 
• 1 Ağustosta Viyanada toplanacak 

olan beynelmilel diş tabibleri kongresi• 
ne iştirak edecek diş tabiblerimiz dün 
hareket etmişlerdir. 

• Birkaç gündür şehrimizde bulunan 
Devlet Demiryolları umum müdürü 
Ali Rıza Ankaraya gitmiştir. 

• Tünel şirketinin mukavelenamesi 
mucibince Tünelin Karaköy cihetinde 
yapmağa mecbur olduğu büyük hanın 

in~aatına ağustosun il1c günlerinde baş· 
la nacaktır. 

"' Şehrimizde bulunan Amerika bü· 
yük elçisi Sir Makmuray dün Ankara· 
ya gitmiştir. 

* Belediye Turizm dairesinin muhte· 
lif lisanlar üzerine hazırladığı resimli 
broşürler dün dünyanın muhtelif yerle
rindeki otel ve seyahat acentalarına g§n 
derilmiştir. 

* Belediye bu sene içinde tamir edil• 
mesi Jazımgelen şehir yollarının bir lis
tesini kaymakamlardan istemiştir. 

KURUN Doktoru 

Dr. Necaeddin 
Atasagun 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
Lalelide Tayyare apartımanlarm

da daire 2 numara 3 de hastaları
nı kabul eder. Cumartesi günleri 14 
den 20 ye kadar muayene parasız
dır. 

Talip var mı? , 
1.000.000 do ar sahi~ 

bir Koca ara f 
ıyor· 

- ----- ------ {ot 
N evyorktmı yazılıyor: Bll sevimli kız, ticıırf relll 
Donanma merkezi olan şehirlerin için modellik yapına!< sll11ı,;ts6l hav.ı~mdan mıuır, suyundan mıdır; O- ça büyük paralar knıaııtıl ııt,ııt' 

ranm kızları hem çok yiirekli ve kor. cnsı :se onu ev kadını yıı~ııt 1~ 
kusuz, hem de istiklal sever ruhlıı o. ettiğ;nden, müşterek b3>ı:tı 
luyorlar. Bu belki büyük harp gemi. mül edilmez bir hal alt111~o<'ıı-~~ 
leri, müthiş toplaL parlak ünifor. bir deniz kumandarııdı~~bıı;P~'' 
malaı ın yarattığr bir ruhtur. de y .ı.kışıklı bir deniz yu t0ğfl" 

İşte size Corciyana Harpı örnek na nğmen Corciy3nıı fo •
1 
rt~1 , ·car e olarak takdim edelim. afiş ressamlarına ve U geCJJi 

Bn muhteşem, güzel, Amer!kan modellik yapmaktan ,.n.ı dif t! 
bahriye mektebinin bulunduğu Anea. lından bile geçirmerneıcte o<lell~ 
polis şehrinde y~amağa başladığı Cvriyana NevyClt'l;tn ~utOfl~ 
günclcnberi dediğimiz gibi olmuştur. ladıktan pek az sonra "ı;clİ·· • 

Herkesin tanıdığı bu sosyete kızı kada "modellerin en gu et d~ 
aldı ve tabiidir k! knıeJl )(~~" 

Amcrikanm l>iiyiik mccnmalammı 
hemen hepsinde bıı sevimli kızın rcs. 
miııi görJ. rsiiııUz. Çiüıkii. bu kız ticari 
paraf(, kucak dolum paralıır 1:a::.aıı. 

fotoğraf !ara ve il<i•ılara modcllil: ya. 
maktadır. 

doğruyu söylcmektı>n hi(j c;eldnmez ve 
sözlerile muhitinde dabıa hayret U

yandırır. Fakat gt.•c_:enlerde Kocası T. 
Reci:ıald Harp'tcn boşanacağına dair 
söyl~diklerile açık sözlü~Unim en üst 
kert~&ine çıktı. ç;.inkü boşanacağım 
derk1 n tekrar evleneceğini, fakat bu 
sefer kendisine talip çıkacak kocanın 
evve!a 1,000,000 dolar nakit pdrayı 
ağır!;k olarak vermesi lazım geldiğinij 
de ilave etti. · 

,·c ~v 
bette arttı. Bu şönrct ttlııll rJ' I 
bibi olan bir kadım cv~re ııı-' 
meğe kalkışmak, :>~~ ~ıttl r~ 
"insafsızlık., dır. Nıt~ 11eıııt 
del böyle bir insafsızııga. Jf'lııt·~t 
ederek soluğu boşanrn:ı ~ 
de almıştır. c:ıe' ,. 

ııZcte '._.rtı; 
Hevadisi duyan g 

1 5
sr ... 

meşn1.r kadının etrafın I' 
mülakatı almışlardır: ıc isti~ ı 

- Niçin mi boşıın~~0e ed''J 
Kocam çahşmaıpa. rnU Jf'lıı Jel 0 İstiyor ki sabahtan sıkşııdisill' , 
şı.sınd~ oturayım, kCfl ~~ 
yım. c''ıe f 

Boşanmakla bir d:ı:eyitldill 
ğimi aklınıza bile getı ... ı.etı ~~· 1 

·rıe" , .. cvleameden evvel pc•şı 
13

,1 tcıı1 ı 
niyet altına alacağırn;f ~1eeC~ıı ~ 
bir milyon doların ıaı 1 pııfll tı'" 
nıy0rum. Bir erkPJrteıı ~tııfl dl' 

W• • b ' o 'k f •gt b!l'> ...,jtl..: 1 
cegını: ırıcı ırs ~ ı;ııv- ı ,. 
yeca_ı içinde bulunf ugu 111dıtl1 /, ~ bfl.Ş 
kerre kavga etmeg~ tuıcı ; 
artık hiç bir şey kar e ııt1rl1~ ııif j 

Görüyorsunuz ya. ı;$rt· .. ~ ~~ 
~ tyl Jll"' 

diye ortaya koyd~gu rıo ol dl~ l 
Hind mihracesi m.ufteS of.C ııl •j ~ 
öyle her baba yiğııın g i>'ere~e ~ 
cağı, aldırsa bile vt- re~ bl'Jl ıJtl .. ~ 
kiındı.r. Bir mihr.ıc<>ıiirl1'?_.ı1!fİ'' 
dan geçirmiyorum· etS ~ır 
ayağıma papucumu t 
kapı dışarı eder-



l'rA~ Akşam f'"ostas. 

• • • 
Geçen yaz saatte 700 kilonıetre ı 

harp sUratile uçabilecek süratte, çok 
gizli bir surette inşa edilmiş bir deniz 
tayyaresi tecrübe uçuşlan yapmak U. 
zere J{alif orniya körfezine indirilmiş.. 
tL 

Makine işletilmeden evvel, pilota 
uzaklara gitmemesi ve gör.den kaybol. 
maması ~çin sıkı fıkı tembih ve emir 
verilmişti. 

Mükemmel bir yUkselişten sonra 
tayyare havada daireler çir.di, hari
kullde manevralar yaptı. Aşağıdan 
gözetlemekte olan mUşahlt zabitlerin 
memnuniyetine payan yoktu. 

Bu zabilerin gülümsemeleri birde11-
bire soldu. Zira tayyare ansızın en. 
gin denizlere doğru açılmağa başladı. 
Kocaman gümüşten bir gülle gibi ka. 
yıp giden tayyare bir iki saniye zar_ 
!ında gözden kayboldu. 

Bir daha da dönmedi. 
Ve Amerikalılar tarafmda.n şimdi. 

ye kıdar yapılmış olan en mükemmel, 
ve e;ı btiyük harp tayyaresi sırra ka 
dem bastı ve bir daha hiç buluna-
madt. 

Amerikan gizli teşkilft.tı hiç rahat 
Dün ve Yarın neşriyatı -----,. etmeksizin çalıştı. Sağa sola paralar 

~· 1-t i p not iz ma dö~~tUn a.nlıyabildikleri ŞU oldu: 

~ ~~~1~1İYe _kadar bizde ilmi mahiyet~e mütalea edilmemıt Tayyare Pasifik Okyanusunun şi. 
'l~ ·"'at h mal kıyılan boyunc3 uçmuştu. 
~'c, ~ 1 

tr bahistir. Hele ruhi meseielerdeki derin ihtisası Df..nizde pek uzaklara olmıyan bir 
~ ttıllh 1lının11 olan büyük profesör Dr. P. Jane'nin meıhur noktadan şimale doğru bir surat mo. 
'll tere- c · d b" · • ·ı ·· k 't · t' M t" C)l ~"ol ... enul Sena tarafın an tam ır ıtına 1 e tercum~ törU suları yarara gı mış ı. o or 
ili) u,._ Udnınuıtur. Bu ~emleket hesabına büyiik bir kazanç o günü erkenden sahilin az açıklarında 

"4' ı h görülmüştü. U tercümesinden dolayı haaaatan teb,ik edt;rİ~. 
ku Gizli teşkillt ancak bu vakalan 

\1-4.l(ır Fiyatı 1 ()() ruı. keşfede bildi. Fakat tayarenin deniz 
kii"tiiohan~si - lıtanbul - Ankara caJJeıi ortasında. bir nokatda suya inerek ya-

-........_ 1 nş motöründen petrol aldıktan sonra 
A tekru uçtuğuna. emindirler. Bundan 
'llı\~L başk.ı tayyarenin fazla petrol aldrğı 

Pi ~l\e ~ takdirde Japon topraklarına kolayca 

'4U ti U ! '.. Fabrika 1 ar Umum Mü- var•bil•ceği•i ~· :ö•i~ır.•k!Pdirl•r. 
'}l; 9Unden· Son haftalarda. Amerikan polisi, A. 
~~122 • merikan limanlarından birinde ani o. 

)-.~ ( 24/ T emmu:ı tarih lerinde gazetelerle ilin edilen Kı· larak ölen yaşlı bir gazinocunun tah. 1 ~k İllfaat hakkındaki ilin hükümıüzdür. .(45), . kikatına çağrıldı, 

Polis doktoru ölilyü muayene ede.. 
rek kalp sektesinden vefat teşhisini 
koydu. Doktorla polis odadan dışarı. 
ya. çıkarken, duydukları bir zil sesi 
üzerine durdular. Bu ses ölüntin vü. 
cudundan geliyor gibi idi. 

Heyetin başında olan komiser kar. 
yola.ya saldırdı; yatağı kaldırdı ve dı
şanya bir kuçuk kutuyu çekti. Kü. 
çük kutuda bir telefon vardı. Komi. 
ser ahizeyi kulağına dayayınca, ya.. 
bancı dille söylenen bir takmı sözler 
işitti. 

Komiser !ngilizce cevap verdi: 
- Konuşmak i.l:itediğiniz adam öl

müştür. Biz onun arkadaşlanyız. 
Arada bir sükut oldu. Sonra da 

kırık dökük bir İngilizce isitildi: 

- Lütfen hiç bir şey bozmayın. 
Ben bir yabancı devletin konsolosu.. 
yum. Az sonra orada bulunacağım. 

Bir saat sonra konsolos eeldi ve ö. 
lUnün bütün e§yası kendisine teslim 
edildi. 

Fakat aynı saatte hükfımet ajanla
rı biııadaki bütün kağıtların fotoğraf. 
larmı almış bulunuyorlardı. Bu fotoğ. 
raflar gazinocunun yıllardanberl de
nize ait malümat toplıyarak o yabancı 
devlet konsolosuna satmakta olduğunu 
isbat etti. Bu konsolos da Japondu . 

• • • 
Bundan bir sene evvel Europa ge.. 

misi Nevyork ŞE"hrinden yola çıkma -
ğa hazırdı. 

En son düdük çalınmadan evvel 
adi görünü~lü, ufak tefek bir adan va. 

• 

damla. bile su sıçrall]azdı . 
.Makineli tüfeğe dair haberler du. 

yulu\· duyulmaz, beş yabancı devlet, 
tefer:iiatlı planı elde etmek için Amc. 
rikava saldırdılar. 

Bi.- ordu zabitine bu planlar için bL 
zim paramızla 5500 lira teklü edildi. 
Zabit bunu reddetti. 

Yazıhanesine· soyguncular girdi. 
Planları çalması için de uşağına o!zim 
paramızla 750 lira teklif edıldi. Ai
şamları çöplüğe atacs.ğı için ka.ğit se
petine atılmış kağıtl~ da kendilerpıe 
teslim edilmek üzere aynca 500 lira 
verd!lcr. Uşak buulara yanaşma:lı . 

• • • 
Büyük Pasifik O'kyanusunun Ama. 

rika cahilerine yakm sularda 250 kü. 
çük gemi hiç durmadan seyrrüsef er 
ederler. Bunlar görünüşte turna ba. 
lığı avlamaktadırlar. Hepsi de Japon 
gemisidir. 

Her birisinde 500 beygir kuvvetin.. 
de birer motör, gıı,yet kuvvetli birer 
projöktör, bir telsiz telgraf cihazı 

vardır ve 8000 mil sah alık sefer kud-
retine maliktirler. 

Bunlar balık ağlarile sarnıçlar· ko. 
laylıkla mayn mağazası ve torpil ko. 
vanına tahvil edilch;lir; Birleşm;5 A
merika ile Japonya arasında harp çı. 
kar çıkmaz hemen bu tahvilt yilpıla. 
caktır. 

Amerika dopanması manevr4Jara 
çıktıkça bunlar donanmanın etrafın. 
da dolaşırlar. Almanların teleskopik 
adeselerile techiz edilmiş ve iki kilo.. 
metrtı mesafeden !'E>Sim çekebilen fo. 
toğraf makineleri, gemilerin Mtün 
hareketlerini olduğt• gibi tesbit etrıek. 
tedir. 

Son aylarda "mümtaz bir yabancı 
alim~ .. Amerikan cephane fabrikala
rından birini ziyaret etmek müsa <tdesi 
verildi. Fabrikayı dolaşırken bir nok.. 
tada bir saniye kadar durdu, ~ketinin 
ön düğmesini .açtı ve bunu içerdeki 
kUçUcilk fotoğraf makinesinin lazım. 
gele!l resmi çekmes'. için azıcık açık 

bıraktı. Durduğu yer, menni doldu
ran makinenin önü idi. 

• • • 
Bır amele bu mümtaz aımıin ne 

yaptığını gördü. Fotoğraf makinesi 
elinden alınarak tahrip edildi, fakat 
alimin kendisine hiç bir ceza veril. 
medL 

Aııcak istikbaldE" artık bu gevşek
likler olmıyacaktır. Şimdi Amerika 
mahkemeleri her hangi bir casusa yir _ 
mi ser.e hapis ceza131 verebilmek sala. 
hiyetindedir ve bu cezalar verilmeğe 
başlar.mıştır da. 

puru.ı merdiver.lerinclen ,yukarıya çık. -----:::---:-----------
tı. Elinde bir keman çantas1 taş,yor- Oöztepede 

du.Güverteye adımtm atar atma1 iki Acele satrhk 
kişi yanına yaklaşarak onu kaptan ka. 
mara~ma götürdüler Keman ku!:usu arsa 
açılclr İçinden haritalar, resimler, 
krokiier ve harp tayneleri için yapıl
mış ~'eni bir tip makine1i tiıfek plan
ları meydana çıktı. 

E:ınlar geminin kamarotlarıııdan 
birin~ teslim edilecekti. Kamarot bun. 
lan .) abancı devletlE>rden birinin aja_ 
nma verecekti. 

Bu adi görünşiü ufak tefek ı:ı.dam 

orta Orta. Avrupa rl0 vle•lrinden biri. 
nin tebası idi. 

Aınerika kanunlarında1'i bir ak~ak. 
lık d.ı layısile bu ad~ın aleyhine adli 
hiç ;'l:ı takibat yapıl'lnıadı. Yalnız ilk 
kalkan tayyare ile ı<anııdaya gitmesi 
için ıc.rlandı. O da ta•·yarcye binerek 
gltti. 

• • • 
B•.rleşmig Amerika dakıxada yük-

Goztepcde Rıdvanpaşa cadesınde 

Erenköy kız lisesıne pek yakın bir 
sem:te bir dönüm iki evlek 74 zira 

arsa acele satılıktı!'. Talip olanla rın 
HABER gazetesinde Bay Fethiye mü
raca:ı tları. 

Fatihte 
Acele satılık arsa 
F'atihte Kıztaşı'lda Sofular cddd~ 

sinde üç tarafı muntazam cadde, :.eni. 
ze nazır, tramvaya ve çarşıya pek ya. 
kın, rivarı kamilen mamur, 702 met. 
re murabbaı, kısmı azamı mülk mijs. 
tatilüşşekil ve altı parçaya mufrez arsa 
acele satılıktır. Talib)erinin saat on. 
dan bire kadar HABER gazetesinde 
BaY. Fethiye müracaatlar; 
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Çok defalar bir insanın, batta bir ordunun 
yapamadığını b r kadın yapabilir. 

18 

- Fakat bu derece nefretle bağır., 
mak için hastalığınız bir sebep ola. 
maz! Neye danldınız? Ne yaptım? 
Nihal seni ne kadar sevdiğimi bilirsin 
değil mi? Bazan suratım asık dola
şırım. Benim bazı üzüntülerim var, 
lakin mümkün mertebe sana bunları 
belli ctmemeğo çab~arnn. Senin ne. 
şen, rahatın en büyük gayemdir. Bu. 
na mukabil senden biraz muhabet, sa.
mimt dostluk bekliyorum Halbuki 
bu gece gözlerinde garip bir ifade var. 
Adeta benden tiksiniyormu§sun gibi 
bir 5CY!. 

GöZieri doldu: 
- Seni seviyorum Nihal. Za.ınet. 

tiğindeıı çok fazla. 

Kapıya doğru ilerledi ve meyus 
bir ... esle ilave etti: 

- Gidiyorum. Rahatsız olına. ü. 
zülme! 

O çıktıktan sonra Nihal koştu. Ka. 
pıyı kilitledi ve büyük bir nefes ala. 
rak: 

- Oh!. Gitti. Yarabbim ne sin. 
si, ne sahte adam. Ne de muni.c; ol. 
masını biliyor. 

Yatağa uzandı Uzun uzun ağladı. 
Artık onu görecek kimse yoktu. lçini 
istediği gibi boşaltabilirdi ! 

Dışarda şafak çoktan ntmıştı. 
-6-

Ahmet ava meraklıydı O ekseri 
güneş çıkmazdan kalkar, daha giln a. 

r HABER - Alişam J'ostaıı 

Habralarıru anlatan •: EFDA~ TALAT -149-

Entellicens Servisin, I stanbııl 
kasıp kavuran bu üç şefı ile biti 
ilıtil}ar Ballar neler konuştu/af 

üıbarııt 
Anadoludaki muvaffakiyeti mahiyeti 

ne olursa olsun bu hadiseler bekelene
bilir. Binaenaleyh Türk polisile birleşe
rek asayişi temine çalışmalıyız. Binaen· 
aleyh, sen şimdi polis müdürüne gide
rek vaziyeti Esat (Beyle) görüş, o da 
vakit geçirmeden sıkı inzıbat tedbirleri 
alsın. Kendisine bugünlerde çok müte
yakkız olmak icap ettiğini ve böyle ha· 
reket edilmesini rica ettiğimi söyle .. 

Bu sözleri, Bicak bir temmuz günün·ı 
de buzlu bir limonata içen adamın duy"' 
duğu zevk gibi tatlı bir neşe içinde din
liyorum. O, &özlerini bitirince emrini 

ğarnıadan kırlara fırlardı. O sabah 
gene adeti veçhile soğulr sii+UnU içti, 
omuzuna tüfeğini astı ve dışarıya fır. 
ladı. Gelişi güzel yürüyordu. Köhne 
değirmenin civarında bir ağacın 'lltın.. 
da uzanmış bir kadın vücudu gördü. 
Bu saatte buralarda yatan kadın kim 
olabilirdi? Merak etti, yaklaştı ve 
hayretle seslendi: 

- Şadiye ne yapıyorsun, burada 
işin ne? 

Genç kadında yeni ayılmış bir sar. 
hoş hali vardı. Henüz daha tamamen 
kendine gelmemişti. Mırıldandı: 

- Ölüyorum. Oh! '11\e iyi kurtu. 
lacağım! 

Delikanlı merhametle iğildi: 
~-Yok Şadiye, ölmiyeceksin! Ken. 

dine gel. 
Bu müşfik ses tesirini yapmı8 ola. 

cak ki Şadiye gözlerini açtı, Ahmedi 
tanıdı, şaşkın şaş!un sordu: 

- Ahmet sen misin? 
- E\·et. Fakat bu saatte senin bu. 

rada işin ne? 
- Kocam geldi. 
- Biliyorum. On- ...dtlamırsbm. 
- Benim masum olduğuma inan-

madı. Çocuklarımı çaldı. Onlarla 

nüyoruz. Fakat asayişin muhafazasında 
çok titiz hareket ediyoruz. Çünkü, şehir 
de en ufak bir kargaşalık çıksa, İngi" 

lizler her şeye tekrar müdahale etmeğe 
başlayacaklardır. 

Esat Beyden de öğreneceğimi öğren· 
dikten ve miralay Ballara icap eden 
cevabr aldıktan sonra Krokere avdet 
ettim. 

KROKERDE BiR TOPLANTI 

kaçtı ..Ben de arkasından koştum. Bu. 
raya düştüm. Her zaman üstüme ge. 
len fenalıklar geldi Bayıldım. Olü. 
yorum sandım. 

- Haydi kalk koluma dayan, seni 
evim~ götüreyim. 

Kadın asablyefü• kendine uzsman 
kola dayandı ve boğuk bir sesle: 

- Biliyor musun daha ne oldu. Evi 
taşladılar. Beni katil sanıyorlar. Ço. 
cuğumu öldürdüm füyorlar Alçaklar! 
Üstelik doktor da bu fikirde. Al.met 
bu ne feci bir iftira! Ben ben °l>öylcı 

bir ~eyi yapabilir miyim? Söyle Ah. 
met Eöyle. 

O da bu dedi koduları işitmişti. 

Fakat ne diyebilirdi. Şndiyenin keş.. 

!edemediği bu muammayı o nasıl hal. 
ledebilirdi ?. Remzi Bey .mlideiumu. 
miliğc haber verecekti. İş alevlene. 
cekti. Zavallı Şadiye tiu sefer de 
kendini hakimlerin huz•ırunda müda. 
faa etmeğe mecbur kalacaktı. Ses çı. 
karmadan kadını evine doğru süriikle 
meğe başladi. Kapı açık kalını§, bir
likte girdiler: 

- Kardeşim. sı>n şu kanapeye 
uzan. Ben biraz sonra gelir, seni yok 
larım., 

Nihayet, geç vakit ist tııP 
ri çıkıp gittiler· Bir vesile bU OD 
içeri girdim. Kolonel Bauar'yasıY 
bir kağıda bir takım notlar 
Beni görünce: at 

- Biraz işim var. Yarıın sa 
beni gör, dedi. .. :ııa~ 

Tekrar odama döndu~·. or· ~ 
şüphe ve merak beni keınırıY ~ı 
ne oluyor? Ne gibi hazırlık~~ 

Yarım saat sonra tekrar eııill 
• d' v. zıba!l mna gır ıgım zaman ya . 

nü bombo~ gördüm. Halbulc~~ 
her zaman gizli olmayan : t fl 
sanın üstünde bırakırdı· gağı ıııU 
göz attım. Demin, Balların ~ıs
yaptığı kağıt ta oraya atılıtl~pd 
mele ki, iş benim tahıni~ et~at1 ti 
ehemmiyetli bir şeydi kı n° 
ğıtlan bile saklanıyordu. 

İçimden: 

- Ey açık göz efendileri tl 
kadar itinanıza rağmen berı b ıcilıl 
1 ... v v. d d" -c;uıa . , 
erı ogrenecegım, e un. r sili• 

ce miralay Balların yazıhaııe ı 
tırmağa karar vermişti~· l3~de' 
gündüzkü esrarengiz kagıdı 
ihtimali pek çoktu. 131~ 

GECE KARANLICIND..4 

ARAŞTIRMı\ .~;j 
'-;'i""· 

O akşam arkadaşlarla cı t .-' / 
lokantada yemek yedik. oec ~e ı~ 
kuzdan sonra; başçavuş Rart ..o!İ* 

ıc r-
kadar Beyoğlunda dolaşara ·ıı· 
riye ve noktalarım ~eftiş ettı ~ 

"' ıJ ~,,. 
Gece saat on ikiye dogr ~ti· 

döndük. Herkes çoktan yatııı1 :ı;~ 
kapıda bir nöbetçi duruyor~tl·r°·ı 

b . ·· ·k· tngilıı d' şr, ır tercuman ve ı ı . ·esi # 
mürekkep bir ihtiyat dcvrı~ t>t~' 
rıda yatak odası katındattı 
dasında oturuyorlardı. ıct: 

Başçavuş Rayte dedirtl getd 
- Artık yatma zarrıs111 

de git, istirahat et dil'tcıı • 
- Nöbetçiye emir ver cPİ 

yatacağım. seıı 
- Emri ben veririll'l· / 

çık. •pB'1 

- Pek ala!. YaJnı~ ~ıJiııı" 
malannı tembih eune)'1 

"'' ( DeıJDff'I' 

-Unutmam. 



~ ---l'ece ~ . 
<'· &ıne eın· l k . . 
~\irıku . ın o ma ıslıyorum. 
l'ol'su sız başkalarına benze.mi· 
l'oraa nuz. Sana, seni seviyorum di. 
lil'o rn bunu arzuma rağmen ıöy. 
Setı~?'·. Çünkü içimi aık yakıyor. 
\>e bu tçın seviyorum? Bilmiyorum 
"·· ı:ıu bil k d . . ı di .... me e ıstemıyorum. 
., uırn Yal d' ... . l 
'11.l~und nız sev ıgımın sen o . 

S ur. 
1 a.na b 

' :)~l.,, unları sarayundayken 
"'""S' 

ttıa.11 a ~~:a söyledim. Çünkü o za. 
~:"ti"'d~nı ôldüreceğime kati ıurette 
··ı .• ıın B 
ti ecekt· ' unu yapınca sevgim de 
l'otdu 

1
' Seni öldürdüm diye ağlı. 

l'otd rn. F nlcat bu sevinçten geli 
~ u. Se en n f nse şimdi hayattasın Sen. 
leı... e ret ett• .. . . ha.. ak .. 

·•ıeJt. ıgımı gırar soy· 
l-a,k tstiyo F tnte rum. akat, hu arzuma 
'iibı· n dudakl • d'... . ı ıl' arım sem sev ıgımı 
l'arı? t>r. Anlıyor musun Parda· 

:. inattessüf madam! 
~ ..... d en de .. ı· B ... ,, j ,_ genç guze ım.. azan 
S «:end· .. ııne sorarım· .. "\'tni • 

()n., Ytcek •. ? G 1· w• d lln.e .... ınısın. enç ıgın e, 
h- egıle • ~~it rn n çıçeklerden koparmı. 
>ıt ..• ı •aın? Sonra da: Hayır ha. 

ı l.ler· 
() !l'ıı~acı~. Sen öteki kadınlar gibi 

llit~L~ aın ! Sevmiyeceksin ! 
~i ~a Y .. l ki k" ' ttnti ' u ese ere, ımsenın 

i~• he;kceği Yüksekliklere çıka. 
~01'\t ese Yüksekten bakacaksın 
t'' llla,l'~· .• Ben İşte kendi kendime 
,]tdulll,80Yled.iğim bir sırada seni 

1 ~İnd Benı dolaştığım hayal, 
en buraya indirdin! 1 
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Kemal özsan 
Uroloo - Operatör 

Kırıkkalede yapılacak inşaat 
Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğünden 
J Bevllye MUtehassısı 

Hraköy - Ekselsiyor mağa:a&ı 

11 11anında. Her nün öğleden sonra 
2 • den 8 • " kadar_ Tel: 41235 
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Keıif bedeli (136032) lira (86) kurut olan yukarıda yazılı 
şaat Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma komisyonu 
14/ Ağustos, 936 tarihinde cuma günü saat 15 de kapalı zarfla ih 
edilecektir. 

~~··s~ı·;·i·;"kkAg.·;··k;;;k·11 .. .. 
H Nuruosınaniyede Şeref sokağın ·H 
g da 40-42 numaralı kfigir konakii 

Şartname (altı) lira (81) kuruş mukabilinde komisyondan 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (8051) lira (65) kuru§u h 
teklif mektuplarını mezkur günde saat kadar komisyona verme1 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelrinde ya 
h vesaikle muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları ( 42) 

aE ehven §artlarla satılıktır. Boğaza" ___ , _______ _________________ -! 

!a ve Halice fevkalade mnnzarn, yirmiH 
i! oda ve büyük bahçe. Istiyenlerin§ 
ii Nuruosmaniyede bakkal Hafız Ji 
~i Nuriye mUracaatıan. iEi 

Moda Banyoları 
.. . Bu sene fevkalAde. Duhuliye -10- kuruş ::::-..... ı:=:= ... - ••••••• ::=:::::::::---== 

Fausta burada durdu. Pardayan 

batını aıağıya eğdi. Birkaç ııaniye. 

lik bir sükuttan sonra Şövalye ya. 
vat yavat: 

- Madam! dedi. Bu basit dü§Ü· 
nÜ§Ümden dolayı beni affediniz. 

Ben yolumun üstüne dü§en şeyleri 
toplayıp geçen bir yolcuyum. Ben 

insan yaıayışını, bazıların pek ka
rıtık bulmalarına rağmen, güzel 
buluyorum. Etrafınızda bu kadar 

sizi saadete götürecek şeyler durur 
ken bunu uzaklarda arıyorsunuz. 

F austa, sanki bunları iıitmemit 
gibi ümitsiz bir sesle: 

- Pardayan ! .. dedi. Şimdi beni 
herkesten daha iyi tanıdın ve dü. 

şüncelerimi öğrendin. Şimdi beni 
dinle: Bana beıeriyete tahakküm 

hulyasından vazgeçersem, saadeti 
etrafımda bulacağımı söyliyorsun. 
Bu hulyadan vazgeçiyorum. Bu an-

da ben, etrafımda dolaıan diğer 

insanlar gibiyim. Artık Gizi idare 
etmekten elimi çekiyorum. 

Şövalye geniş bir nefes aldı.fa. 
usta devam etti: 

- Bütün ısabrımı kullanarak dü. 
tündüğüm ve tertip ettiğim bütün 
emellerimden vazgeçiyorum. Ya

rın Fransaya veda ederek, İtalya· 

ya gidecek ve orada sakin, neşeli, 
saadet dolu bir sevgi arayacağım .. 

Pardayan titredi. 
Fauııta yine söze bzı.~ladu 
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bir vaziyette her işin takdir edildi· 
ği gibi olacağına inanır göründü. 

Bu bulunmaz ruh yine bir vücu· 
da bağlıydı. O vücut ki, şimdi tir 

tir titriyordu. Fausta insanlar için. 
de bir hiç teşkil eden bir adam la· 
rafından bir defa daha mağlup 
edilmişti. Düşmemek için bir dire
ğe dayandı. 

Pardayan yanına yaklaştığı za. 
man, yüzünde F austa ile alay eden 
ufncık bir çizgi bile görünmiyor· 
du. 

Yavaş fakat nafiz bir sesle: 

- Madam! dedi. Size ilk rast· 
!adığım gün söylediklerimi tekrar· 
lamama müsaade ediniz: Güzelsi· 
niz ! Şaşalı b~r gençliğiniz ve vuru· 
cu, ezici, bir güzelliğini::: var. Siz 
lt"-. yay:ı. dönünüz. Bakınız nekadar 
açık bir kalbim var .. Sizin hoşlan· 

dığımz o yüksek ve aynı zamanda 
karışık düşüncelerden b~nde, bir 
§ey yok. Bununla beraber, her şeyi 
gayet açık görüyorum. Siz, hayatta 

saadet arıyorsanız hayalinizi dol. 
duran o hakimiyet fikirlerini silip 
atm3Jısmız .. Büyük bir filozof olan 
babamın sözlerini size tekrarlaya. 
yı ~ mı? Rabam bana: H::.yatı y~şa 

yınız, derdi. Kısa ömrünüzde yaşa. 
manın lezzetini duyunuz. Güne§İ 
ve yıldızları seviniz;y::.zın sıcak 

lığından, kışın karından yap-ı 
raklı ve yapraksız ağaçlardan zevk I 

lmaya çalışınız. Bir kelime ile 

dünyanın her ıeyinden başka bat· 
ka zevkler duyunuz .. 

işte babam mösyö dö Pardaya. 
nın hana öğrettikleri bunlar. Ben 
de bu sözlere şunu da ilave edece
ğim .. Aşkı da seviniz!. Aşk, insan. 
lığın her iki sınıfını da içine alan 
bir halettir. Hayatta bundan geri 
kalan bir hiç ve bir hayaldir. Size 
benziyen mahluklann size itaattan 
onları idare edecek dizginleri fU 
güzel ellerinizde bulundurmaktan 
ne zevk alırsınız?. Kral imparator, 
papa, kraliçe veya papes olmak 
güzel bir hayaldir. Madam! Kral. 
larla, Düklerle, Prenslerle mücade. 
leyi bize bırakınız; biz de biraz 
güneş \'e hayal istiyoruz. Belki bu 
sözlerim size biraz garip görünür. 
Beni öldürmek istediniz.. Öldür
dükten sonra da ağlayacağınızı 
söylediniz. işte bunun için size kar 
deşçe bir nasihatta bulunmak iste· 
dim. Eğer bu sözlerimi dinlemez. 
seniz s!z zararlı çıkacaksınız. Size 
hala büyük bir merhametle dost· 
luk göstermek istiyorum. Fakat az 
sonra bu merhamet belki bir cina. 
yetle nihayetlenecek. 

Fausta dilsiz ve sağır duruyor. 
du. Bu anda fikrinden geçen dü. 
'üncelerin ne olduğunu anlamak 
imkansızdı. 

Pardayan sözüne devam etti: 

- Benim üç fikrim var: Bırincl. 
si: Gizin krd olmaması. Onunla 
ilk karşılaştığım gündenberi düzel. 
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Türk Maarif Cemiyeti Peiss·s u a Resmi ilin 
işleri bürosu 

Mevcut kadın ıi.pka levazımatı mevsim sonu dolayısile büyük bızilAtla elden çıkarılıtl-; 
Lez-Panama-Bakü- ·zol- ang ok ve saı 

Yeni p~tane karşıs.nda Erzunım hanında 2. d kattaki 
dairede 20 temmuz tarihin den ıtibaren işe başlamışt:r. Ala· 
kadarların resmi ilanları bu adrese göndermderi. 

ADRES: Tünelbaşı Beyoğlu şubesi: istiklal caddesi Sent . Mari kilisesi karşısında No. 340 

Telefon: %1101. 
Resmi H~nlar Türk Umi tet şirketiyle alak;.ı~ yoktur. (60) 

Türk Maarif Cemiyeti 

Bursa Kız Lisesi 
(Yatı, Gündüz) 

20 ağu~tostan itibaren kayıt muamelesine başlanacaktır. 

YtUık yatı ikreti 185 gündüz ücreti 35 liradır. Memur, kar· 
det çocuklara ayrıca tenzilat yapılır. Bu yıl ff'!n kısm~ da açı
lacaktır. Lisenin resmi liselere muadeleti Kültiir Bakanlığınca 
tasdik edil.mi~tir. Beher ıını fa 40 talebeden fazla alınmıyaca
ğmdan gerel eski talebenin gerekse yeni kaydedilecek tale-
benin vaktirde lise direktörlüğüne müracaatla·,:. (55) 
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tilmesi lazım gelen hesapların ye
kUnu bir hayli kabardı. ikincisi 
Moröveri öldüreceğim.. Bunun, bu 
arzumun neden doğduğunu kendi
sinden sorup öğrenebilirsiniz!. 

Üç~cüsü ve sonuncusu da mös
yö Lö Dök Dangulemle Viyoletta
mn birbirlerine kavuıabilmeleri
dir. Madam! Bu iki gence acımıyor 
musunuz? .. Eğer biçare Şarlin ne 
kadar ağladığını görmiif olsaydı

nız, güzel çingenenin elinden tu
tup küçük Düke getirir ve: Birbiri
nizi seviniz, mesut olunuz! derdi. 
niz. Bu yapacağınız lutuf yüzün
den de büyük bir saadete ererdi
niz. Bu saadetin yanında krallık ve 
papalık tacının ne ehemmiyeti ka
lır ki ... Bir söz, yalnız bir söz söyle
yiniz .. Bu iki biçareyi saadete ka
vuşturunuz. Viyolettayı ne yaptı · 

nız? Kızcağız nerede şimdi? 

Buna dair bana bir §ey söylemez 
seniz çok şiddetli harekete geçece
ğimi itiraf ederim. 

Pardayan sustu. Kilise derin bir 
&cs~izlik içindeydi. Ortadan daha 
günllük kokuları 11yrılıp gitmemiş
ti. Yalnız iki çocuk ötede beride 
dolaşarak, hala yanan mumları 
söndürüyorlardı. 

Pardayan yeniden söze başladı: 
- Madam cevabınızı bekliyo

rum. Küçük çingene Viyoletta ne
rede? 

dıınına muhtaçtı. Daha ölmek iste
miyordu. Birdenbire: 

- Bilmiyorum, dedi. Bu çocuk· 
la hiçbir münasebetim yok .. Kendi. 
sine ehemmiyet bile vermem. 

Pardayan titredi. Fausta o hazin 
sesile devam etti: 

- Paristeyken sarayımda size 
söylememi~ miydim? Hakikatı giz. 
lemekte ne menfaatim olabilir. O
nun Morövere ait olduğu günden. 
beri ne olduğunu bilmiyorum. 

Bu sefer Pardayan sarardı. Fa
ustanın sözlerine inanmamakta 
mana yoktu. Yalan söylemeye ihti· 
yacı ve kabiliyeti olduğunu da zan 
netmiyordu. Pariste karşıla§tıklan 
zaman yalan söylemekte ne men· 
faati olabileceğini dii§Ünüyordu. 
Demek Viyolettayı Fauıtadan de
ğil. Moröverden sormak lazımdı. 

Pardayan heyecandan kııılmıf 

bir sesle: 
- Allah ısmarladık, madam! 

dedi. Gerçi burada tarafınızdan 
büyük bir hüsnü kabulle karşılan· 
madım. Fakat, bu araştırmalarım 
sırasında size bir zararım dokun. 
mamasından dolayı da çok bahti
yarım. 

Pardayan ~eçip gitmek için bir 
harekette bulundu. 

Fausta da bu sırada: 

- Ben de düşmanınız değilim, 
dedi. 

Fausta süratle etrafına bakındı. Fausta bu cümleyi o kadar gii· 
Yapayalnızdılar. Şövalyenin yar- zel, o kadar tatlı bir eda ile söyle-

mitti ki Pardayan elinde olmaksı
zm durdu. Fausta ona yaklaşıyor
du. Ellerini cübbesinin geniş kolla
nndan çıkararak Şövalyenin kolla. 
n üzerine koydu ve aynı tatlılıkla: 

- Biraz durunuz, Şövalye! de. 
di. 

Pardayan kendi kendine: 
- Acaba bu kadın benden ne 

istiyor? Yoksa Sartr kilisesinde de 
bir ağ mı var? diyordu. 

Fausta mütereddit duruyor, 
Şövalyenin kolu üzerindeki eli ha· 
fifçe titriyordu, ' 

Nihayet: 

- Şimdiye kadar siz söylediniz, 
Şövalye! dedi. Azıcık da bana mü
saade eder misiniz? 

F austa, birdenbire, sanki bunla
rı söylediğine pişman olmu§ gibi 
durdu. Kadınlık hissile, insanların 
üstünde bir mahlfık olmak fikri bir 
birile çarpıfıyor nihayet aciz bir 
kadın olduğunu, damarlarında Bor 
jiya kanının dolaştığını, her türlü 
ihtirasın, katletmek ihtiyacile, aş· 
kın mevcudiyetini sardığını anlı
yordu. 

Şimdiye kadar, ulvi bir vekar ile 
aşk nefsinde daimi bir mücadele 
halindeydi; yine şimdiye kadar ve. 
karı öteki hisse galebe çalmıştı. 
Fakat şimdiki mücadelenin netice. 
si tamamile aksi bir netice verece
ğe benziyordu. İki hiesin aynı za
manda bir yerde hükümran olma· 
ıına imkan yoktu. 

Faustanm, bakir ve krallnrdaıı 
daha üstün kalabilmesi için parcl;~ 
yanın ölmesi lazımdı. Y nhut l 
kaf a.smm içinde ya~attığı hnY' ~ 
den vazgeçerek bir kadın olsr~ 
kalması icap ediyordu. Bunun içııı 

çtJ• de Pardo.yanın sevgisine muht& 

Fausta, elini Pardayanın kolıJ~~ 
• pl' 

koymakla, onunla görü,mek ıstc. 
0 

ğini anlatmıştı. Halbuki şirııd~i· 
susuyordu. Nefsile miicadele e. 
yordu. Arkasındaki bol cübbcr>

111
' re· 

batına geçirdiği kukulatanın 511 
1 

sinde kalbinde kaynayan aşka b~fl 
muhabbete kar§ı giriştiği har 1'· 
tesirini, Şövalyenin gözünden •:el 
layabiliyordu. A2 sonra §U he1 ıı· 
gibi duran vücut canlandı. v~ı.ı· 
mu~ tekli değişti. Bir kadınlık )(a' 

ruşu aldı. Pardayan, şimdi bıı et 
dınm, bir nevi korku ve merhtı~,.ii· 
ile hıçkıra hıçkıra ağladığını go , 

yordu. f o • 
Fausta şimdi hayali için ağlı!,", 

du. Şimdi Pardayanın öfece~şıt 
teessüf ettiği için değil, krallar ~1111 
üstün olmak hayalile kadınl~tıldi 
feda ettiğine ağlıyordu. O §~isi• 
vekar ve haysiyetinin zedeletı 
ne, kırıldığına ağlıyordu. . ti• 

Aşk b;r defa daha galebe et~;!tı• 
Pardayana daha çok yak ya' 

Eli kolunu sıkı srkı kavranııştı. dtf 
muşak bir sesle şunları rnırıtdatı 

1
• 

- Beni dinle! dedi. K~Jbi~j;ti· 
çalanıyor. Bugün söylıyece: . .-.i• 

b•Jıpw 
min başkaları tarafından 1 
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,. adaşının kafasını insanlardan ı 
§ 

taşla ezdi daha zeki ; 
imişler! il 

\ 

' 

Mişigan üniversitesinden doktor fF 
§ 

N. R. F. Mayerin 1llinois şehrinde A- s 
merikan psikoloji cemiy_etinin toplan- İi 
ma.sında söylediği sözler bütün anne. ~ 
lerin sinirlerini ayn.ğa kaldırmıştır. ~ 

Sakin ve bilgin bir psikolog olan 
1
: 

Doktor :t.1a.yer bu toplanmada kürsü_ ~ 
'§ 

ye çıkınca yaptığı bir çok tecrübeleri~ 

anlatmış ve fareler1n insan çocukların- -~-· 
da.n, batta tahsil çağına vanp da -_ 

·-

mektebe gidip gelenlerden çok daha il 
zeki olduklarını söyliyerek bir çok e=:ı 

kimB7ı:. ~~:t;a~=:ı=~· çocuk. i 
Jarmdan daha zeki olduklarını iddia 1 
etmemiş, fakat yaşmı başını almış fa_ r 
relerin dilşilrunek kudretinde- altı ya- :!=! 

GTT'ldaki çocuklardan daha üstün olduk. ~ 
i~ı söylemi§ ve bunu muhtelif tcc... &i 
rübelerle Lsbat etmiştir. El 

Doktor, fareleri içinden çıkılması ~ 
~ 

çok gUç ve karma karışık bir lablrinte =-:= 
' koymuş, hayvanlar girmiş oldukları IJ 

• \iı~~~iü .. Morga,,,,. lıqmr byalar araımdan ç•kannok ;ç;n tam üç ~:::;.z.ı ::~ıy=~;~:~ ' K u M BARA DE s T E Krı· R 
(' l\ ıuçleriJe çalııtılar. Zavallı adam çoktan ölmüıtü. çuk ile sekiz arasında olan 39 çocuk i1 ~ 
~ ltW.. L. l aynı tecrübeye konmuş, bunların an. §§ -

~\~t~Cli ilc~ıqugc uu) r baktı. Doğrularak ellerine baktı ve pan cak y\izde 25 yollarım bulabilmişler- i iş Bankasının kumbaralarını almakla, -~ 
llıi zıneğ k k talonuna sildi. Gelenler daha yirmi met- d" Halbuk· f l · yüzd' 72 · ~ - -

Lt~ r değil · e çı ma tan her- ır. ı are erın e Si E::i y&IDJZ p8rft biriktirmiş Olmaz, -
"CJ ~ Clltidenb;1.ı? Fakat Ronald re ötede iken tabanları kaldırdığı gibi buna muvaffak olmuşlardır. ~ 

Ctitıde l..art arkadaı:ı.ı olan ve aksi istikamette koımağa baıladı. Adam §_3 aynı zamanda: ,.,. r :ıı: ı da ·k· · w Doktor bakın ne diyor. ı==: -~~ V· n erfeçan timarbane• ar n ı ısı ta§ yıgmmm yanında durdu. a 
'tıı Çc~~kct~r l{ohla birlikte gez- Uçüncüsü Kohun peşine dü§tii. Yetiş• "-Bir çocuk beş ya>ıud altı yaşı. ~ Ta ı ı· ı· n •. z .• de denemiş 

~ı.. ..... dı :a "k· menin imkanı olmadığını görünce arka· na varıncaya kadar bir çok şeyler öğ. ~ 
~lilı: · U ı ı kişi ayni mck 

t >t ~ Yaptıklar günlerden beri daşlarmnı yanma döndil· renir. Lakin öğrenmiş olduğu bilgile.. !§ o 1 u r s u n u z 
... ~tıtı b:c ~?rgan arkadaşile sık Adamcağızın kafaaını büyük taı par- ri yeni yeni meseleleri baUetmekte = • 
~tltt gczınttı . d . . çalannın arasından güçlükle çıkardılar. kullandığı pek nadirdir.,, ı::s 

ı.. tesir d enn elıyc şuaıı çoktan ölmüştü. 1 iş Bankası asgari 25 lf ra mevduatı 
\ ~tıı; ...... eti cceğine inanıyordu. 
\~b b~ ... düru de buna inan• Koh ise timarhancye dönünce soluk Göz Hekimi 1 ES bulunan bütün kumbara sahiplerine 
,.,1 gczinf! . soluğa müdürün yanına çıktı ve: ~ d 7 d f k ' k k 
tı~ .... e dönrnckt:yedr.dcn daıma §Cn - Bundan on iki sene evvel beni tah· Dr. Şükrü Ertan ~ sene e e a ur a çe ere 
~ı,~ ı. kir etmiJ olan arkadaşnnı öldürmek için Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 g:---=ı 
t~ için ~ene QQ;.ıe bir gezinti fırsat gözetliyordum. Nihayet bugün (Cafaloğlu Eczanesi yanında) ~ 20 000 L•r •• ka" fat 
~~ ~ltad astancden ayrıldılar· maksadıma nail olabildim. Öyle büyük Satı günlen meccanendir- ~ , 1 a mu 
~ ~ \'er..., aıına kocaman bı"r ·· · d k" T ~] ."~ ~ -.41§t" n puro scvınç uyuyorum ı.. elefon. 225156 § 

~dar g,~~· umanıan tüttürerek dedi ve ağzından başka bir söz atına· ~ veriyor. Mükafatların 10,000 Lirası her sene 
b ~için b" ıler. Burada kapıcı ile madı. Koh timarhanede bir odaya kilit" J~~ 1 Nisan ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde_ kur'a 
ti t ır rnUddet durdular. lenmiştir· Bir deliye gösterdiği ıcfkat ZA Yt - Kartal maliye şubesinden ~2 

d, Oh buyuk b. yilzünden en acı ölümle gözlerini bu almakta olduğum maaşıma ait mührü•,~.·;_~. çekilerek verilmektedir. Bu iki keşidenin her 
~ llibıc . ır sevinç içindeydi 
~il ı nıyordu: dünyaya kapamı§ olna zavallı Morgan mil zayi ettim. Yenisini alacağımdan ~ birinde 5000 lira, ŞU şekilde tevzi edilmektedir. 

11e "" da arkasında iki kürük yetimle bir dul eskisinin hükmil yoktur. ~ ~ 
tal'ıtı ı:.Uteı .. :s -- ı:--§ 

"\ııı u1 oldu~un; bundan daha i· kadın bırakmıştır. Hatice Servet ,~_-:_= Birinciye 1000 Lira~~--
'~ 'ana gurnu hiç hatır lamı· =-= • -

trt Yaşad ~ d D ı B . o· k .. ı ·· ~ .. d ij::5-=· k 250 -~.İtı ıı bir gUnı ıgın an do~ se· ev et asımevı ıre tor ugun en: rJi_= i İnciye . t' ~°lll.i, Sen de o fikirde de• E~ " 
t~t~ tıınıeti' Londrada mektebe git- Kültür Bakanlığı yayınlarının genel satıcılığını üç yıl aüre ile üs- ~ 10 kişiye 100 yüzer liradan 1000 " 
~~ıı~~llııı oıd:a_.na hatırlatıyor. Sur· tüne alını§ bulunan "Vakit,, idaresile yapılmıt olan mukavelename- ı 20 50 1000 

A ~)I t ll:lıısun>gurnuz kır gezintisini nin hükmü 25 temmuz 936 günü sona ermektedir. ~ " ellişer " 
r c,a ... ğj 5 

\b~~1tro;~nc söylene d • kr Bundan sonra Kültür Bakanlığı yayınlarının satıfı yalnız kitap- ı= 17 5 ,, 10 onar ,, 17 0 
·)ı,,_ ~kb er. Orada kucn1ız Y,151~ çılar elile yapılacaktır. -' 
• -~tı~ ' hcı m arın Ustun .. .. - C 207 k• • 5000 '~ t. lıza ~karı gezip tozmağa Bu yayınların satıflDI ustune almak istiyen kitapçıların ya bulun &i eman ışıye 

" 
" 
" t~~ 0lan ~~ ~a!alann Ustiinde dukları yerin "Kültür Direktörlüğüne veya Devlet Basımevi Direktör. ~ 

\ ~~ ~~ ~~··.'!' de bu Hd arka• lüğüne bapurarak ıabttartlarını öğrenmeleri ilin olunur. ( 41) ~ ikişer bin liralık ar : 
tıd t ~ Clelerinin yığmıı oı· H b ı · d D L• • M •• d •• ) •• .., •• d ~ 

~ t~ lto}ı t~PCai Yanında ne olduy ey e ıa a z. ısesı u ur ugun en i~ Diğer- beş keşiden in her birinde yal-~ 
>~rllı'atııa:dcnbire arkadaıınm Bu yıl Deniz lisesinin 9ve10cu sınıflarına a§ağıdaki §artları ta. ~ nız 1 kişiye iki bin lira veriliyor. Bu.:-.:--_ 
!t~" Uatundc1t· .boğmağa başladı. şıyan okurlar alınacaktır: ~ keşideler her sene Şubat, Haziran, _: 

\tlfı~~tol>naı ıuçkişiilköncebu 1 -Türkiye Cümhuriyeti te'baasıolmak t Temmuz, Eylül ve birinci Kanun ay--~-
ı. ~ ~ lııııı bu:a . sandılar. Koh un 2 - Orta okul mezunu olmak. Çok iyi ve iyi derecede olanlar ~~ 1 arı n 1 n i 1 k g Ü n 1 eri yapı I makta d 1 r. 
'-"~ ' Cdıkleri "b. "ki k ç_"' 
• ar~ l'orıardı. gı ı, 1 ar a tercih olunur. (ikmale kalanlar alınmaz). ~ullliruını~mıım~ıı m il.!~! 'll.l!l'llillnıl il! ~ ili ıu ını~ 

l tiııı. daıın1 " 3 - Vücudu zinde ve sihhatıyerinde olmak (Dilde rekaketi 
~~ ~ <ıt .rere ata ak .. v •• 

~~ 'tıar lttdu. Elind kr. gogsu- olanlar l\lmmaz). 
• "'Q ı. Saaı il' e ı kocaman 4 L. 9 f. • 15 17 d 1 ak 18 b ı... ~\t vç lt· . e Yüz" U .. v - ıse sını ıçın - yaıı arasın a o m ve yatına as· 

-~ ~ '•'- l§ı un dovmege 
~ - ~tiı "'ldıı 0turdukıa d b mamış bulunmak. 
"ıı. 'it t ar \' rı yer en a· f . . 16 19 d 1 ak 20 b '\t~b~~°ıllıq e deliye doğru bütün Lise 1 O sını ıçın · yafı arasın a o m ve yatına asma. 

rıı 'Q d:.- h b b 1 ak ' d 11\tduı; .. a§ladılar. Koşarken mı§ u unm . 
~t ~~ 0~l'tt 8~.u. .~damın cesedini taş 5 - Yapılacak srhhi muayenede ve müsabaka imtihanında kazan 
~ ara Urukıcd'ğ• l k 

t~r11 .. •ıııa ko 1 ıni ve ba§ım mıt o ma . 
~br lilcr. Yarak eımeğe başta· 6 - Okul gece yatılı ve meccanidir.' Mektebe girdikten sonra yi-

'ı~tı i. yim, giyim, kitap okul tarafından parasız temin olunur. 
§•ten ~ G . ·1 . b A 1 k .. wrtl ~oh başını dönüp etırı mesı mec urı o an ag ar. 

~~· 1 - Nüfus cüzdanı 
.. , .. .:ıı.. 2 - Mektep ıahadetnamesi veya sınıf geçme derecesini göste-

~ ~ttS~.,.=-:~----lrir tasdiknamesi 
~ Q~ "-'Okt Oroıog 3 - Askerlik öğretmeninin mahreın raporu 

'-')~!l', Or 4 - Aıı kağıdı 
~,~: Atomal 5-Altı adet vesika fotoğrafı 
~ .... ~,\>al' cı~Yoğıu • Parm 6 - Dilekçe ve buna mümasildiğer kağıtlar okul tarafından ve· 
~ tn l2J bi ~ğı, Roma oteli rilecektir. 

t\ ıs tinci kat 3-8 
........ 20 Kayıt muamelesi 1 Temmuzda baılanarak 1 Ağustos 936 tari-

Ye kadar . 1 k 1 1 
-------·--.: hinde bitecek ve bundan sonra müracaat eden erin ağıt arı a mmı· 

yacaktır .(53), • 

1Ullıwffırııınıınnınıııt1lffm'-ıt~-nıııı1111nııınııııır.111111ııırııııu1ıııııııt1ırıııııııın111ııııııııııuuııııııı~ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

4. cü keşide 17 Ağustos 936 dadır • 

Büyük ikramiye 35.000 Liradır 
Aynca: 15.COO, 12.000, 10.000 Hralılc ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vard1r. 
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Hükıimct taraftarlaruıdan bir inldlôpçının ntl§ı 

Madrid so7ca1clarında bir cest 

-

Madrit sakaklarin'd.!.ki müsadern~ler esnasında ölen beygirlerin Jeıleri, asilerce s\, 

per gibi kullanılmasın diye yakılıyor. 
!3!2"* • *"" 5411 

Ptlıdritte Katalonya meyda runda yakılan otomobiller 
/ 

ispanya 
• 
ıs yanın-

dan feci 
sahneler 

Sakin ruhlu İspanyol vatandaşı rüya
sında memleketin en emin yerinde oldu• 
iunu görüyor! - İspanyol karikatürü • 

-. .... "~'' .. ~., . ..: - .,...._... 

Y aralılan taııyan lapan yol "Kızıthaç,, te,kilatı ınensupla'f 

f,.., 

Asilerin tefi General Mola P~un aokakJarında 


