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Bütün Dünya·da 
En az tren kazası Türkiyede oluyor 

Yazısı 3 üncü sayfada -
s~u~==============================================================~===~======================================================-

ruı. Telefon: 23872 29 Temmuz 1936 Çarşamba Sene: 5 • Sayı: 1629 

ispanyada hükOnıet kuvvetleri galip vaziyet~e 

likUmef kuvvet !eri 

ı\sı taarruza geçli 
~llb·~uvvetıerl yer yer teslim oluyorlar, 

1 ler hapsedildikten sonra neferler 
\t(l serbest bırakılıyor 
cı- C:uduna sakladığı 

~e •~amiti ateşliyerek 
~aı ~ir amele asilerin erkanı 
arbıyesini havaya uçurdu 
f aslıl~;aflar ~ üncü sayı/ada) 

lsp8 I 11Yaya karşı 
~.h s an için 
~ '3at b 
~'ta"' ekliyor ar ! BaT•elonacla siperler ve barikatlaTla tam bir muharebe yeri halini alan bir meydan 

Pa"'h tnUsıurnan Berberller 
V~ll'ıeıın~e Porteklzl almak 

~ '>'a.na.d besu~orıarmı• 
~}lltet . a çıkan Neue Frei Pres
~·. eaı Fr 
ı. 1tınd ansız F asındaki mu-
~. en .. 1 · §oy e bir telgraf almı§· 

~~::a.nya h · 
~~ ~fel( 1 adıseleri ispanyanın dı: ~bir ~ .. erınae, şimali ı:asta 
~· ~~er a aka ile takip edilmekte 

~tiı~~llta.k rn~rkezi hükumet mağ
lt;i l.ı~n 8° Ursa şiır.ali F astaki 

l)?ıı.thakk e~berilerin isyan etme. 
t~ı '.~et l a tır. 
~- ·d,~. arafta h 
'il)- ~. ta.kd· n ükumet galip 
~ al\ ·ı •rde h"kA ·ı t 1 k ~ • u umete kartı 
~ trıe erıd. V'\retlerin Faslı ol mala. 

) ·~ ıse} d -\ •en F • er ogurmaktadır. 
~ \>e !> aslı) 
~h Orte1 •• ar arasında lspan. 

t. 'll' "" ttı:zın .. .. b' • d 
"ı:ti~ ·•1UaJu gunun ırm e 

J. ~'ita l da.ir b~anların eline geçe. 
~İlıl~ itt lıp:r kanaat vardır. Müs 

lltaıı k nyadan çıkarılırken 
1 1.ltnandanJarı İspanyol 

Habeşler 
ıatlll edllen yurdtarıdd• 

ltalyanları rahat 
yaşatmıyorlar 

Londra, 28 - Mıaırdan gelen bir ha• 
vadisten 8greoildieinc eörP. ~disaba'" 
baya yapılan ıon hUcumu Ras Kaasanın 
oğlu idare etmiştir. İtalyanlar Habette• 
rin 1000 ölü bırakarak çekildiklerini 
bildirmekle beraber kendi zayiattan hak 
kında hiç bir adet ıöylememitlerdir. 

Diğer taraftan Eritrenin merkezi o
lan Asmaradan bildirildiğine göre, Gon• 
drand tezg!hlarında çalıtan İtalyan a .. 

Asilere 'JlaT§ı nı:·cadeleye geçen melesine kartı yapılan bir taarruza itti· 
"Halk cephesi,, mensuplarından rak etmit olan iki Habe§li idam edilmi~ 
Bar•elonalı bir genç kız tüfek tir. 

elde devriye geziyor J ______ b ___ va_m __ U_d __ 
aponya a a-

ıehir ve kalel~rinin anahtatrların• faası plAnı hazırladı 
da beraberlerıne almıtlardı. J .. ku eti 40.000 .000 İ ·• 

Bu eski biçim büyük anahtarlar 
1
. l~ponya hul 1m k b"ır hava .. dnfg~ 
ız ırasına ma o aca mu a a 

hala Faslılar tarafından muhafaza ası planı hazırlamıştır. 
edilmektedir. ' Maksat, Japonyanın yedi büyük 1ch· 

~~ 
~ 

_anya ihtilalinin 
•ki sebebi nedir? 

ri ile sanayi merkezlerini hava hücum• 
larına kar~ı korumaktır. 

Bütün hava meselelerile uğraşacak 

ayrıca bir hava nezareti ihdas edilecek" 
tir. - Sandey Ekspresden) 

Yazan: (Va • Nü) 
5 inci sayfada 

a suyu diye 
tou, ~t an sular 

r tlı · 
erıne Belediye heyetleri tarafmôan muayene ediliyor. 

. (Yazısı 2 incide). 

Büyük 
müsabakamız 

Büyük müsabakamıza iştirak c. 
den okuyucularımız topladıklar• re 
sim parçalarını sırasına koydı.klat 
ve ı:ıorulan üç sualin cevabını verdilt 
ten sonra mufassal adreslerile t>ern 
ber. Ankara cad'lesinde Vakit kü. 
tüpbanesine getirerek mukabilinde 
bir numara alacaklardır. 

Cevapları posta ile göndere. 
ccklerin, hallettikleri resim ve sual 
!eri 

(HABER gazı.;tı:,si büyük müsa. 

1 
baka memurluğu) 

lstanbtıl 

Adresine göndermeleri rica olu. 
1 nur . Bu gibilerın sıra numart.lan 

posta ile kendilerine gönderilecek 
tir. Ancak bunun için ayrıca !lzer. 
lerıne mufassal adresleri yazılı ve 

, pullu bir zarf ~öndermeleri lizım 
dır. 

Müsabakaya iştirak edenler~ ve. 
rilP.n numaraların kaybedilmemesi 
bilhassa rica olunur. 

15 AğWJtostan sonra gönd<"Yilcn 
ccmplar kabııl edilmiyecektir . 

lngiltere ile dostluk 
Eden ile Hariciye vekilimiz arasında çok 

dostane telgra · ar teati edildi 

Lord Loydin e Q de tekrar 
Ankaraya gelecegi bildiriliyor . 
Boğazlar mukavelenamesinin imzası 1 

münasebetile, İngiltere hariciye nazırı 

Hari,ı;eye vekilimiz Tevfik Rüştü Arasa 
aşağıdaki telgrafı göndermiştir: 

"Montrödeki Türk n:ıuralıhaa heyeti. 
nin hattı hareketinin bu derece genit 
ölçüde yardım ettiği mes'ut netice teı· 
kil eyleyen Boğazlar hakkındaki yeni 

mukavelenamenin akdi esnasında hisset 
tiğim büyük memnuniyeti Ekselansmı. 
za bildirmeği kendime vazife telakki e,. 
aer ve bu hadisenin memleketlerimiz 

arasında yeni ıbir dostluk ve sıkı bir İf 
birliği devresinin bqlangJcmı teşkil ey'" 
liyeceği hakkında kalbi ümitlerimi arz. 
eylerim. 

Antoni Eden,, 
Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü A .. 

ras da şu cevabı vermiştir: 
"Sir Percy Loraine, avdet eder et-

mez, Ekselansınızın çok nazik telgrafı. 
nı bana bildirdi. Bu nazik dikkat e~ .. 
rinden derin surette mütehassis olarak 

(Deuamı 1 ÜnC'Üdt>J 

Atatilrk diin öğlcdcıı sonra hususi trenle Ankaraya gitmi§tir. Rcsimler(le 
Cumurrcisimizüı Hay~darpa.Jftrla uğ1Lrlam~ları g~rill~Y<J'f'.._ T~fş_iMt ~2. i?W'--M!l

faMilır" , 
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~! Menba soyu diye 
2 

: 

Bertin satılan sular 
Atatürk 

Dün öğleden sonra 

An.karaya gitti 
Olimplyatlarında . 
Basketbolcularımız 
Şilt ile karşılaşıyor 

Yapllan şikayetler üzerine 
Belediye heyetleri tarafmda~ 

Gumur Reisimiz Eskişehirden geçer
ken oranın su meselesini tetkik etti 

Berlin, 28 - Çekilen kur'a neticesin• 
de Türk milli baaketbol takımının kar" 
ıwna Şili takımı çılmıııtır. 

muayene ediliyor tf01 
Son gilnlerde menba sulan tiıe vel ne geçilmesi için sık sık koll ~ 

Büyük önder Atatürk dün saat 14, vekili Şükrü Kaya, Adliye vekili Şükrlı fstaobolda heyecanlı damacanalarının açıldığı, içlerine sarnıç masını bildirmiştir. Bunun 
10 da Sakarya motörile Haydarpaşaya Saracoğlu dün Ankaraya vardıktan zr bOk8 maçları 
ıeserek buauat trenle Ankaraya gitmiş- man istasyonda b~yük merasimle kar- Haber aldığımıza göre yalanda ıeh-

· ı rr •0 
ve çeşme suyu karıştırıldığı hakkında Beledıye zabıtası memur a telif 
her taraftan bir çok tikiyetler yüksel· tabiblerinden mUrekkep ıııub rd 
mekte ve misaller gösterilmektedir. Bil ler şehrin her tarafını geıe ıJS'f"' 
hassa sucuların iyi kapanmayan şişe a- rın şişe ve damacanalarını dl p 

Jdir. şılanmrşlardır. rimizde heyecanlı boka maçtan cereyan 
Atatilrkilıı maiyeti erkanı da Akay Ankarada bulunan vekillerle ~ebua· edecektir. Eaki Avrupa profesyonel 

idaNinin Heybeliada vapurile Haydar lar binlerce halk istaıyon meydanını dol boka pmpiyonu Popesko birkaç haitr 
JMl.P.Ja geçerek ayni trenle Ankaraya durmuştur. Karaılayanlar Hariciye veki- ya kadar ıehrimize gelerek burada Ku· 

ğızlannı, sıkışmayan kapsülleri açtıkla· mişler, numuneler almıılardıt· ft 
rı bu şikayetlerden anlaşılmaktadır. yanda seyyar sucuların ıulatl 

,ıtmiflerdir. lini hafirctle tebrik etmitler, halk da çük Kemalle çarpıpcaktır. 
Kurif Vekili Saffet, eski Maarif büyük tezahürat yapmıştır. Ayni zamanda Melih için de kuvvetli 

Bu şikayetleri nazarı dikkate alan ile su taşıyanlann fıçı ve cıassı' 

ftldli Hikmet,Londra büyük elçisi Fet- KamutaJlft Jarınkl celN8lnde bir rakibin getirilmesi kararlaıtırılmıt· 
Belediye bUttün ıubelere bu halin önü• da muayene edilmittir. 

11\ Vaqova büyük elçisi Ferit, Vali tır. 

11.\ablddin ttıtiindağ, İstanbul kuman· Ankara 28 (A.A.) - Kamutayın Ollmplyat meşa1est 
dam General Halis, İstanbul merkez pel'Jenbe gilnkü fevkal!de toplantısın• A vusturyada 
k9mandanı General Fehmi, Emniyet da Boğazlarda aıhht resimlerin indirll-

Vlyana, 29 - Atinadan Berllne anktartl ve bazı aaylavlarla bir çok mesi hakkındaki kanun da görlltülecek-
...at AtatUr1dl Haydarpa.., istasyonun tir. götUrUlmekte olan meş'ale Macar at. 

Ingilterenin harbe 
mecbur kalacağı 

:s- letleri tarafmdan Avusturyalı atletle-
.. karplayarak ufurlamqlardır. Bundan başka Bofulann tahkimi re teslim edilmiştir. 

l!•klf•hlrden geçerken münaaebetile lbımgelen tahsilata ait lııfe§'ale bugün Viyanaya varacak-

Büifehir 29 - Atatilrk Ankaraya 
ptmek üzere buradan geçerken trenin 

kanun layihası ile MontrlS mubvelenr 

meainin tasdiki hakkındaki kanun Ityi9 
halan da ruznamededir. 

tır. 

vaziyetler .,, 
Eski lnglllz harıcıve nazırına götJB 

bir mtıddet durmaaı esnasında Eskite" 
hirin au meselesi ile mqgul olmuılar

ct.r. BGyOk önder Belediye reisinin ver'" 
dlll kllbatr dlnlemitler, her eve su ve" 
ram.un emir buyumıuıtardır. 

Dünkü kazalar 
KUltU .. Bakanı gitti Vç kltlye otomobil 

imparatorluğun müdafaası , 
Belçika, Felemenk lstikıaueri~ Kültür Bakam Saffet Anbn dOn 

korunmasıdır 
Güzel sanatlar akademisine giderek tez- ve motoslk let çarptı 
yinl aanatlar ıubeain'c!e yapılacak yenr Dün Uç kaza olmuştur: 

~tatilrk 1ıallon çok aamimt tezahUra 
tı arasında Ankaraya gitmi§lerdir. 

Bafvekll Ankarada 

Evvelki akşam trenle i\nkaraya hare
kel eden Baıvekil İsmet 1n8nü, Harici• 
ye veldll Tevfik ROıttü Ans, Dahiliye 

liJfrer1e meıgul olmut. ve Univenltede 1 - Arap camide oturan çöpçü Mu. 
de bir mOddet kalarak ban direktifler aa, Okçu Musa caddesinde yol sUpU-

rtlrken 1<>för Tabirin idaresindeki 
verdikten sonra akpm tlzeri 'A'nkaraya 2008 numaralı otomobilin altmda kal. 
hareket etmi§tir. 

mış, arka kemikleri ile kollarından 
Bakan, on be§ gi1n IOma tekrar tch- yarala.nmıı. Cerrahpaşa hastanesine 

rimizc ge1ece1ctlr. kaldmlmı§br. 

2 - KadıköyUnde Fener yolunda 

Londra, 28 - Hariciye nazırı Edenin 
Avam kamarasındaki beyanatını mev
zuu bahseden eski hariciye nazırı Osten 
Çemberlayn ezcümle demittir ki: 

• ._ İngilterenin herhalde harbedece
ği bazı vaziyetler vardır. Bu vaziyetler 
fngilterenin ve İmparatorluğun müda• 
faası ve Franaanın istiklil ve tamamiyc-

ti mülkiyesine sıkı sıkıya ba~Jı 
Belçika ve Felemengin il eti' 
korunmasıdır. Diğer mesel~ 
tere hükumeti her vakada tı'
ve menafiile diğer memleke 
hareketini gözönünde tutJ~ 
muhakeme etmek hakkını 
eylemelidir.,, 

Borç vermedi diye oturan Ayge Karakövde yolun kargı -----------------------. 

BW. sandalcıyı kasatura 
ile gırtlağından kesti ! 

tarafına geçerken Faikin idaresindeki 
176T numaralı otomobil çarptl1J3, ba
caklarmdan yaralamnıştır. 

Küçük 
3 - Tlfvanyohmd& Sekerci eoka.. 16 eylülde 

ğmda 6 numaralı evde oturan 65 ya- Be • t • 'd 
:::...-~~d;:,ı: ır ıç ıma yapacP 
bir numaralı motosiklet çarpmış Sıdı. A t A 1 1 C .e1 Kumlrapı civarmida dün gece çağnmq, bir kahve ikram ettikten kanın 801 kolu kınlmI1. başı yarılmış vu s u ry a - manya an 8-11.' 

bir yaralama valaıiR otmaı,mr, ita- eonra: tır. Yaralı kadın Haseki hastanesine it 1 • t• 
diee tadar: -SeuLeıwm~aleyhin· b.ldmlmıştir. ve a yanın vazıye 1 

Li.ngada :Y,eııeiLepıÇepne aoka- denedeneözeöyiiyonan? diyerek .. .. u·· ıecek 
jında36numarabeV'.deoturansan Ha1dmnn üzerine atilnut, jiletle Tllrk dili goruş 
dalcıAlidüucecesaatüöye doğnı Hakkıyı ~den yaralamqtır. kurultayında Prag, 28 <Hususi) - Küçük anlaşma ederek icap eden tedbirleri 
aandalım sahile ç.elmıit, evine.dö. Hakkı tedavı albna almmq, Ali Sovyet Alimleri hariciye nazırları eyllılün 16 aında Çe- racaklardır. FA 

--Lı. --l.-!..J_ ..ı_ı:.:..ıbk y&kalanım_._ koslovakyarun bir şehrinde toplanacak İyi haber alan mahafil~ .Jırj. 
Derken .7'Ua'U9 e.Üuaıı l&Dua.R; .. ~ ... • • ııc....+ ..... un 24 Unde Dolm.abahre ı rifl"' r .A6...,."""' !il !ardır, anlaşma Orta Avrupa ite ~ 
yapan Celi.ite karplqbmıttır. Me ele . ·z aaraymda toplanacak olan tlçüncU Küçük anlaşma murahhasları bu top yanın takip ettiği hattı bıt' 

Celil IOD pmanJarda 1.:-&- yv rı m 1 Tllrk Dili Kurultayında Sovyet alinı- lantılarında bilhaaaa Avusturya - AJ• kik ederek mühim kararlar W! 

~ • k•kı lerin<!en Samoiloviç ile ~nof k 1 tılP"" 1ez111ebeclir. :Aiiyi görünce: •ıçın te~ 1 er hazır bulunacaktır. man itilafından sonra orta Avrupada Küçü anlaşma top an 
t: tahadcüs eden yeni vaziyeti müzakere vam edecektir. 

Gel d • k d oturup' Şehrimizde bulunan Japon profe. _ 
- enm enamı a Y apaD bir heyet llÖrU. Okubo da kurultaya iştirak ede-

..... pbm.. Hem ahbaplık ederiz, ita 1 ya 
!ima c1e aen bana ibiraz borç para Anadoloda dolatıyor cektlr. 

:-ı_ı 1 M 1 · · · &!--_. • -6!-: Avrupada beynelmilel 
YW'lftiu eyve enmızın ~I vazty-.aua Meyve halinde a-..1.1-ik !!!.-- -'-- tecfLL te•rlkl me•al için Demittir y · ~ ve ona svnıı s•wn uu-· 

dinmekte ~ıa:~ bu ~=f::~ leri almeir için hükOmetin aı&ter· mey velerln başına Habeşlstanın 
onabı vererek yoluna devam et- diii lüzum üzerine bir heyet mem- gP.I enler 1 llba k ı Dl o tanı om asın 1 

_. iatemittir. Celil, Alinin bu ha- leketin her taraf mı ıezmektedir. latan bul haline meyve getiren ci. · 1 s ley ece km 1 ş 
mketine kızmıf, önliyerek Aliye Heyet Türıkofia meyvecilik tubesi var kasabalar müıtahıilleri alaka. lngiltere hariciye nazın Edenin A 

.,,.r.-z ki Doi ti" et dar dairelere müracaat ederek bu tWdetli bir tokat VUnDUftur. Bu 'J'-rı e an, meyve car vam kamarasında Akdeniz anlaımaları-
.._._·ta Alı" de mukabele edı"nce Ce. ve ıtandardizuyonu mütehanııı aene lıtanbulda sahlan meyveler- İ 
:uımıL na dair beyanatından sonra artık ta 

Dr. Baud Yüksek Ziraat Enatitüsü den çojunun çürüklü ve bereli ol. W yanmda blfıdıiı kasabırayı çe

kerek Alinin gırtlağına 1aplamı1-
br. 

Sandalcı Ali kamayı yiyince ye

re yuvarlanmıı, feryada baflamıı· 

br. Celil hırı~ı alamadığından 
Alinin üzerine çıkmıf, kasatura ile 

boiazmı iki yerinden keamiftir. 

Bekçilerin kO§Uftuğunu ititen 
Celil hemen kaçmıfbr. Yaralı, ııh. 
hl imdat otomobili ile Cerrahpap 

hutabanesine kanlırılmıı, Celal 

W.ba kartı deniz kenarında dola 

tırbn yakalanmıttır. 

.. fk• bir ıaratama vak'••• 
Diler bir yaralama vakası da 

Calatada ol11!11§tur. Arap camide 
Y emeıüciler caddesinde oturan 

Halda evine giderken kahveci Ali 
• • ·kahve e 

yanın betler konferansına iıtirak etm 
ziraat ..... tJan tefi doktor Tahsin muma nazan dikkati celbetmitler 

--- meai için bir sebep kalmadığı sanılma 
Nahit ve Ziraat bankasmdan Rab. ve bunun yeni halde meyve nakli. 
miden mürekkeptir. ne biç ehemmiyet verilmemesi, kü. tadır. 

felerin oradan oraya atılmasından Bununla beraber, İtalyanın, Hab 
Heyet eYVeli Menine ıitmittir. ileri ıeldiğini bildirmiılerc:lir. Müs. şistan emrivakiinin de resmen tanınma 

Merıinde memleketimizden büyük tahıil için çok mühim olan bu va. srnı istiyeceği ihtimal dahilinde görülü 

mikyasta meyve almak iatiyen bi;. ziyet tetkik edilmektedir. 
Alman firmaamın mütebusıı mü. 

Beraat eden iki 
maliye memuru 

meaıili ile birletilerek Malatyaya 

gidilmittir. Buradan portakal Ye 

elma mmtakalan dolatdarak tima· 
Yeni cami maliye ıubeıi tahak

le doğru bütün meyvecilik mmta. kuk memur muavini Arif ile mua-

yor. 

• Berlinden gelen bir haber, İtalyanı 
Avrupa itlerinde tepik! mesai etmek 

için Habeıiatanm ilhakile Adiaababadr 
ki İngiliz elçiliğinin ve İngiliz garnizo 

nunun liğvını iıtiyeceğini bildiryor. 

İngiltere hariciye nazırının nutku 

Bertin hükumeti nezdinde müsait tesir 
yapnuıtır. 

kaları gezilmektedir. Buralarda, mele vergisi emmuru Hikmete altı 
bilhaısa timalde fmdık iıtihal ay evvel bir teftit neticesinde itten 
merkezinde müıtahıillerle temas. el çektirilmit, her ikisi de ıahte 
lar yapılacaktır. zabıt tanzimi iddiuile ağır ceza ----- --------

HiikUmet, kuru meyve ihraç ede mahkemeaineverilmiılerdi. Hltler Musollolyl 
bilmemizJçin büyük meyve kunıt. Dün ağır ceza mahkemesinde bu tebrik etti 
ma istaıyonlan kurmağa karar ver davaya bakılmıf, her iki memurun Be·Jin, 29 (Radyo ile; - Hitler, 

mittir. Bunların teıisi etrafında da suçlan olmadığından ber~tl_!'rİne İtalyan başvekili Musolininin do~ 
tetkikler ılmaktadır. karar verilmiflir. günüııü telgrafla tebrik etmiştir. 



* * 1':r 
sen <SJD<dleır 

lklYI m ika Do ır R 

ılbidin Davcr Cumhuriyette. yazı. 
yor: 

T._fanı nndıran yağmurlardan son. 
ra bir atalar sözünı·n doğruluğu •ahak 
kuk c tti: "Sel gider kum kalır.,, 

Hakikaten sel gitti kum kaldı. Hem 
de n~ kalış! Dün gifrdüm: Top!rnnc
den Dolnıabah;eyc kadar olan cad. 

de Uzerinde yığın yığın topral:lar, 
kumlar, çamurlar duruyordu. Bazıları 
insa.."\ boyunda ... F:tk!lt en focii, cad

deyi } aplıyan mtithiş tozdu Yolun or. 
tasında ~ellerin g •. ·fr diğ\ Vt! birakıp 

gitti: ı ince bir toz tabakası, şairin _ 
"Rikı revam seyli bela kılchn ey fe
lek!,, söziinü hatırlatan bir halde, her 

otomobil geçtikçe haYalanıyor, insa. 
nın nefegini tıkıyor; göz gözü görmli-

yor. ~aııırsınız ki, iizerinde İstanbul 
kumırndanhğının da bulunduğu bu 

caddede sun'i duman ve s!s saçma ta. 
limi yapılıyor? 

B!'lediycmiz, dcnizn yakın olduğu 

için ıem "zleıımcsi kolay olan bu cad-

deni::ı kumlarını, topraklannı. çamur. 

!arını çabucak kaldırtlıktan sonr::ı, to. 
zun :;,ıunc geçmek için de, parke kal. 

dırı.11ları iyice yıkatmahdır. Yoksa, 

kırk yıllık •1Rt'l gider kum kalır, sö
ziintin "sel gider toz kalır, şekline gi. 
rcceğt muhakkaktır. · · 



-- ----- --

ispanyada asiler bozguna uğradıla 
Madrit 29 (AA.) - Hükumet kuvvte 

Jeri, Bün Guipuzca eyaleti dahilinde mü 
him muvaffakiyetler elde etmişler ve 
Sen Seb:ıstiyen yakınında kain Loyola 
mevz;iini zaptcylemişlerdir. 

Hükumet kuvvetleri, bundan sonra, 
asileri Oy:ır.ı:unda ve iruna dört kilo
metre mesafede bulunan Ventasda boz· 
guna uğratmışlardır. 

Halihnzırda asiler, Bidassoaya doğru 
ricat etmektedirler. 

Yüz:barı Guigin kumandası altında 

bulun-ın hükumet kuvvetleri Madridin 
şimalinde kfün Guaderamada asilerin 
bir mühimmat deposunu tahrip etmcğe 
de muvaffak olmuşlarUır. 

Hükümet, isyana nihayet vermek için 
yapilması mukıırrer olan taarruzun baş
lamış olduğunu bildirmiştir. 

Teslim olanlar 
Madrit, 29 <A.A.) - Loyola kışlala• 

rmda tahassun etmiş olan asiler, dün 
saat 13,20 de teslim olmuşlardır. Za· 
bitler, hapse atılmışlardır. 

Nefeı1er ise milislerle kardeş gibi 
geçinip gitmektedirler. Kışlalarda mu· 
him miktarda harp malzemesi bulunmuş 
tur. 

Hükümet kuvvetleri, pazartesidenbe
ri Oyarzunda toplanmış olan asilere 
karşı bir taarruz hareketi tertip etmiş· 
lerdir. Ekserisi Don Carlos taraftarı 

olan asiler §iddetli bir muharebeden son 
ra kasabayı terketmişler ve Ventasa 
doğru rlcat etmeğe başlamışlardır. Çün 
kil Navarre eyaleti ile muvasaleleri ke• 
silmiıtir. 

Saııt 18, de Ventasda halkçılar cep
hesi milisleri ile Don Carlos taraftarla· 
n arasında bir muharebe b~şlamıştır. 
Don Carlo~ taraftarları saat 19 da Bi• 
dassoya doğru ricat etmeğe 
lardır. 

Alkıızar sarayındaki asfler 
Madrit, 29 (A.A.) - Toledodaki Al• 

kazar sarayına iltica etmiş olan asilerin 
teslim olmuş olduğuna dair olan haber 
mcvsimsizdir. Yalnız bunlardan birkaç 
ki;:ıl teslim olmuştur. Diğerleri hlll aa• 
rayın içinde bulunmakta ve mukavemet 
r,füte:mcktedirler. Hükumet asilerin 
teslim olmafannr tesri etmek ve bunları 
esir almak için dün asker ve hilcum 
kıtaatı göndermiıtir. 

Birçok çarpıımalar vukua geleceği 
tahmin olunmaktadır. Çünkü asilerin 
imdadına yetişmek üzere Pamplune'dan 
takviye kıtaatı hareket ctmiıtir. 

Halkçılar cephesi mensuplarının dün 
kü muvaffakiyetleri onların Guipuzcoa• 
daki vaziyetlerini takviye etmiştir. Hal· 
buki bu vaziyet, evvelki gün asilerin 
elde e~miı oldukları muvaffakiyetlerle 
hayli sarsılmıştı. ,r 

Kur,una dlzilenler 
· Sevilden verilen haberlere göre, yüz 

kadar komünist yirmişer ki§ilik gruplar 
halinde ~urıuna dizilmiştir. 

As'ılere iltihak etmiş olan Almirant 
Cerveza zırhlısı Madrit hilknmeti tara
fından koraan ilin edilmiştir. 

İspanyol Fası ilzerinden uçmakta o· 
fan bir Fransız gazetecisi, tayyare ba· 
taryalarının ateşile maktul düşmüş, pi· 
Jot yaralanmıştır. 

Elçllerln toplantısı 
Berlin, 29 (Radyo ile) - lspanya

oan ;ılınan son ha~rler vaziyetin hü. 
k\tmet lehine inkişaf ettiğini teyit et
mektedirler. 

Mndrittekl yabancı elçiler dün fev. 
kalade bir toplantı yaparak Mad:itte· 
ki ecnebilerin vaziyeti hakkında mü. 
zakerelerde bulunreu§lardır. 

Cuma günü Ma.1ritten Valenz1a'ya 
hareket edecek olan beynelmilel bir 
tren yabancıları nakled~ktir. 

Manası rlar işgal edlldl 
Bcrlin, 29 (Radyo ile) - !spanya

daki komünist fırkası merkezi komi. 
tcsi milislere tahsis edilen manastır • 
larm halk evine ifrağma karar ver. 
mintir. 

Madritin en meşhur dört manastı -
rına (Lenin) (Maksim Gorki), (Di. 
mitrof) ve "Diaz,, adları yerilmi§tir. 

ispanyadaki Almanlar 
Bt!rlin, 29 (Radyo ile) - Ispan

y&daki Nazilerin reisi 1spanyadaki ha. 
diseler hakkında §ifahi izahat ver
mek \Dere dila Berline gelmişir. 

Mumaileyhin İspanyadan tardedil. 
dlğine dair deveran eden §ayialar tek 
zip edilmektedir, 

Asilerin §ellerinden ikisi (soldan itibaren) Kolonel Arevalo, yüz 
bCJ§ı Serra ve yaverleri 

Madrite akan sulua hakim bulun-
makta ve asiler ta!'afından asla taz. 
yik görmemektedir. 

Sosyalist lideri Prieto nihai mu
vaffakıyetten emin culunduğunu, an. 
cak kardeşlerile harp ettiğini gözönlin 
de tutan hükümetin boşu boşuna kan 
dökn,ekten ihtiraz eylediğini söyle • 
miştir. 

Asiler Sevll'de de fena 
vazlyetta 

Madrlt, 29 (A.A.) -Sevıllede ui. 
!erin vaziyeti çok vahimdir. GcneraJ 
Dcllano kaçmağa hazırlaLıyor. Bu 
sabah Logranoyu bombardıman et
mek üzere oraya ucaklar gönderilmiş. 
tir. Badajoz §ehri hükfımete teslim 
olmuştur. 

ispanya ı,çllerlna yardım 
Brüksel, 29 (A.A.) - Amele sos 

yalist entemasyonali büroları iie bey 
nelmilel sendikalar f ederasyon.ınun 
müşterek olarak aıctetmiş oldukları 
celsede bir beyanname sureti kabul 
edilmiştir. 

Bu beyannamede bütün ameleden 
her yerde ve her fırsattan istifaje e
dere:... İspanyol amelE>si ile olan tesa· 
nütleıini izhar etmeleri talep clun. 
maktcdır. Beyannamede netice ola. 
rak ı..!eniliyor ki: 

"Bütün demokrat devlet!erden. ls. 
panyol devletinin müdafaası için za. 
ruri olan vasıtaları elde edebilmesini 
temin etmelerini isteyin\z.,. 

iki tarar hangi 
kavvetlere 
dayanıyor? 

hpanyarun bugün neden harp halin· 
de olduğunu İngilizce "Deyli Ekpıprea" 
gazetesi §U tasnif edilmiı ıekilde anı.t.. 
maktadır: 

ispanyada bugünkü dahilt harp, 

mağlubiyeti asla kendileriı" 
memiJlerdi. . tJ...ıll 

Bir takım komiteler ~ 
landırdınıt olan ordu aıbi ,tdo 
tahtına müzaheret eden kUZtoO' 

Her ne kadar ~al . 
1 

6' 
leketi terke mecbur edıl111ifl asi 
terden müte§ekkil olan b\J ııo 
duğu gibi kaldılar. U 

Fakat "Halk cephesi . b ~ 
komitelerin kuvvet ve nilf 
yavaı torpilliyordu. Ordu. 
sadık cumhuriyetçiler taYitl 
baştanmıgtı. ~ 

Komiteler bunun üıerinedi)ct· 
meden mukabele etmek iıt~ 'fİ' 

t~te İspanya bugün bU~· 
dahili harp ihtillçlan içlnd 111 

"Halk cephesi hük:Oın•d .. 

"Halk cephesi,,inden müteşekkil hüku· 
met ile, ordu liderleri ve kralcılar arasın ,ı;I,. 
da bir mücadeledir. Aıilerlc çarpııırk•n Y":' .. __,ilf.ı 

Siyera Guadarama dağlarında asi kuf)vetleri topçuları "Halk cephesi,, bütiln sol cenah par· İfçi hcutahaneye ıöfil1"" 
Nazi reisinin söylediğine göre, ıs. liıı gönderilmiştir. Bunlar Deutschland tilerinin, yani komünist, sosyalist ve li- ki kuvvetlerden mUzahere~ ,...; 

panyada.ki Almanlar bir kac; gün zar. ve Admiral Scbeer ıırhlılarınt takviye beral partilerinin ittifakından mUteıek· dir: ~;, 
fmda memleketi te:kedeceklC'rdir. edecektir. Bu ıuretle İspanyol suların· k11 btr cephedır. J) ı-oıısıer ve sıvıı ııı ~ 

İspanyadaki isyanın §imdi hükumet daki Alman gemilerinin adedi altıya ba- Bu ittifak, geçen ıubattaki intihabat· 2) Hemen bütün hav• ~~dl 
lehine inkişaf ettiği haberleri gelmekte liğ olmuıtur. ta ekseriyet kazanarak sosyalist ve ko- 3) Bahriye ve birkaç P ~" 
dir. ı,çJnln fedaklrhjlı münistlerin müzahereti aayesinde tama· 4) Silahlı ııoıyaliıt ve ~ 

Madritle İspanya sahilleri arasında Fransız gazetelerine, Macrit husu- men liberallerden teşekkül etmek sure· kıtJlarr. . 1~,tl 
muntazam ıimendifer seferleri başlamış si muhabirlerinden bildirildiğine göre, tile bir hükumet kurdu. 5) Sosyalist amele bt~r. 
tır. Merkezi ispanyada hükumet vazl- son !spanya asilerinin erki!lı harbiye. Bu hükumetin programı, cumhuriye- (ki 1,600,000) azası "~r ·ıııeıi .., 
yete hakim bulunuyor. iade edilen sey- sinin huzuruna §Üpheli anar§i:Jttir ti müdafaa, arazi ıslahatı, bankaların 6) Anarıiıt amele bırl• d~""· 
rüsefer intizamı dolayısile Madritte ia• diye Asturi maden işçilerinden biri mürakabesi ve . terbiyenin tekamülünü ki alelmum bunlara şeı\,rı 
şe fıkdanı tehlikesi kalmamı!':tır. "ıkarılmıutır. temin etmek idi. mektedir. Ve 600,000 aı• • 

:ı :ı ".$ 111\e"' ' 
Cenup mıntakasında ise hükumet Erkanı harpler, sıralanmışlar ifa. Kralcılar beş sene evvel, kral Alfon· Ordu komitelerine ge 11,dl'' 

kuvvetleri Tolcdoyu zaptetmiştir. de almak istemişlerdir. Fakat amele: sup tahtını kaybetmesile neticelenen dıyandıklın kuvvetler t0~ ıo;t' 
Netice itibarile isyanın kolayca bir - Çok yorgunum ve asabtyim. Her 1) Hemen bütün su-vat'• 

neticeye varamaması, asileri yeise düıür şeyi söyliyeceğim. Likin bana b~ ci. yade kıtılırının bir çoi"· ~ 
müştür. Asiler arasında hoşnutsuzluğun gara verin de içeyim! - demi§f.ir. 2) Bütün kralcı hi-ıib1.c:r, 
gittikçe büyümesi üzerine asiler kuman Cigara yanınca amele kolunu göğ. süratle milis kıtaları bıJıl' 
danı general Franko tayyare ile Fastan silne yaklaştırmıştTr. Önceden gömle. !erdir. fır'f.tff 
İspanyaya hareket etmiştir. ğinin içine gizlediği dinamitler ateş 3) Müfrit sat cenah ııs 1~ 

Bununla beraber Malaga ile Cebelüt- almıs ve asilerin erklnı harpleri!c bir bık diktatör Primonun nl,. ,Y 
tank arasında hükumet kıtalarile asiler likte kendi de berhava olmU§tur, dö Rivera tarafından id• 
arasında kanlı müsademelcr cereyan Gene Fransız gazetelerine bilrliri}. lınkıı .. partisi. 
etmektedir. Son 51arpışmalarda Malaga• diğine göre, Madrıtte 400 asi muha. G ev 
nın önünde asilerin 100 ölü ve 1200 ya· sarada kalmışlar, teslim olmıyaCAkla- r .JI 
ralı bıraktıklan haber veriliyor. rmı bildirmişlerdir. Halbuki hüküme' 1 18 fJ 11 

Diğer taraftan asilerin Faıtan İspan taraftarları pek da!ıa çok kuvvetlidir. Vu nan s ıad' 
yaya geçmesine mani olmak üzere hü· ler. Asiler mahvedilecekler. yeniden b8f 
kQmet donanması Cebelüttarık Boğazı- Barselonlu ihtiyarlardan milrekkcp 0 re ı 4' 

bir kafile bu ge.'l"leri liyaret için hü- ze -~il' .oJİ. nı tutmuştur. '>I uııı ı,... _, 1". 
kfunettcn müsaade almış ve kı§laya A tina ve Pire urn '/lrJP" ·_,,J 

Bir muharebe dah• ın V'J giderek: tahdemler birliği ya~ . ırıırı' 
Cebelüttarık 28 (A.A.) - Estempa· 

nadaki çarpışma neticesinde 600 kigi 
ölmüş ve 1200 kişi yaralanmıştır. 

400 ölü veren hükQmet taraftan 
kuvvetler halen asiler tarafından ihta· 
ta edilmiş bulunan Estempana önünde 
asilerin piştar kuvvetlerile çarpışmakta
dır. 

'!esllm olan asller 
Hendaye 28 (A.A.) - Loyola kışlala 

rını işgal etmekte bulunan asiler, hüku
met tayyarelerinin bombardımanına ma 
ruz kaldıktan sonra kayit ve şartsız tes· 
lim olmuılardır. Dün bütün sabahleyin 
§iddetli bir top düellosunun sesleri işitil 
miştir. 

HUkOmet kuvvetleri Herllyor 

Stander 28 <A.A.) - Hüklımet kur 
vetleri, Oviedoya doğru ilerlemekte o· 
lup mezkur şehre hakim olan kuvvetli 
mevzileri işgal etmişlerdir. 

rspany•ya giden Atman 
gemllerl 

Berlin 28 CA.A.) - İspanyol sularına 

Köln kruvazörile ikinci torpito filotil· 

- Orduda bizim de sizi~ gibi ev. lik bir protesto grevı il ı•r ''~ 
latlanmız var. Teslim olun. Kan dö- miıtir. Amele ile patrorı rl JllY..J 
külmesin. Yazık! - demiı,ıler, fakat hur eden ihtilifın rnecb"etitl 
dinletcmemi3lerdir. olması hakkında hilk~ırıort• el._ 

S"n Seb t• ı· olan asiler "a emirname ile amele 
51~,,·~ ... as ıyen ı "' r. Asiler tarafından Burgoı da t,,... ""' pışmışlar ve mahvolmuşlardır. ~ nın, hükumetin rnüratc• ,ıf.ıf' 

Bu iki vak'a, İspanyadaki fırka kil edilen aıkeri hükumetin reiıi lacağı yolundaki niıaıl'" 
kinlerinin ne derece müthiş bir hal general Kabanellcu mektedirler. l 
olduğunu göstermektedir. 1 e 1 t • 1 d t 

Diğer bir habere göre de, boğa ngı ere ı e os 
dövüşçilleri teşkilatı hükOmetle birlik ,}$ 

olduidannı bildirmişler ve dövü:;ı;iller (Bmı tara/ ı · 'd )l h d'l .. •t 1ıakkt"d~-'*' .... 
11

.. -Y ı ıncı e ar e ı en uma ~·r 
gonu u yazılmışlardır. -•-ıeıan· 1 h tl' t -'-k"' 1 . t L -~!ı..: .. olP'" .- ınıza en arare ı •t- ur erı· aınamen __ ...... ~tı 

Te•llm olmaz ar•• mi bildinneyi kendime bir vazife telik- der ve en samimi hi• 
Madrit, 29 (A.A.) - Sierra cep. ki ederim. Montröde Birle§ik kraliyetin nemi arzeyleriın· Of,..0 

hesindeki hükumet kuvvetleri kuman. muhterem delegeleri ile idame ebnekle Dr. TEVFllC il 
danı general Rikuelme, Leon bölgesi- ter-el duyduium çalı§ına birlifi, mıemleo.. Lord Loyd A"tc•r•t'. /. 
nin cenubunda ancak 1600 kadar isi ketimiz araıında cari aamimi doatluk ve . or• 
bulunduğunu, gene,.al Mola ordueu i. rnemleketlerimizin sıkı it birliğinin da· Ankaradan bildiriiıY' ~ 

bUIU 
le bunların arasındaki muvasalsnın imt inkiıafı için kıymetli bir rehinedir. Geçenlerde latan bd1 
kesilmiş olduğunu ve şayet teslim ol- Türkiye Büyilk Britanya siyasetinde açı Atatürk tarafından ıca 401"' 

k · t ıarıtı• ma ıs emezlerse, oldukları yerde te • lan yeni devrenin, bizlerce pek aziz olan Loydun eylul orta 't\c1etl 
lef edileceklerini söylemiştir. sulh eseri için çok meı'ut olacaftna tlmize tekrar geteeel~IJ~ 

Yine bu generalin ifadesine göre, kani bulunmaktayım. Ekselanısınız tara makta ve bu ziyarete 
hilkfımet kuvvetleri Sierra tepelerile fınclan bu derece doatane bir aurette;;. verilmektedir, 



~~z-me 
b Panya ihtilAllnin Yazan: 

~~sebebi nedir? Niqazi Ahfflet 

HABER - ~am Postan 

"-1.itW:, ilı~I.ali. birdenbire çı~- h.a~eketi 1~ ui tehirleri, köyle-
---~ cleııldır. Bunun evvelı- n ııgal edıyor. • - - - - - - - --
"-.~ı6ı!,: fikir vermek üzere, 23kinunuaani-lıyanbutırıl- 82 sene evvel bugün - -
~-ı,,~:7ı::.~~ı::~= d •. 24. kinunuıani- ~~d· Ruslar Bayezı·dı· ı·şgal ettı·ıer I...~ (Sevıl'de) grev. Amele ıhtılilı. 
~~d en ıneıhur anarıistleri 10 aiuıtoı - ltÇi hareketlerin- I d d t• • B t k d S 
~~ile ır •. ~unlar Bakunin den memnun olmıyan patronların m 8 a ye ışemıyen a Um Uman ani ehm 
-,.. "''-at &alıktırler Anarıistler da tetvikile, aıil zabitlerden müte- p ı kt f ı · v d • • t k 
~~ebil:er!a.·nfenk~lı~dl~rlın önFÜ- tekkil bir heyet, mebuıandaki ek- aşa, paşa __ • A ~n ~: er ıg~ uş ~ ~e anca 

Liı.a;"'''' • e anı ır er a seriyetin cümhuriyetçi olmasına la mlıge terfı edebıld ~ Bakunin'le birlikte~ rağmen, hükumeti ele geçirmek, m U ZI 1 
~ "'-rL'°'Yalizme çok yaklat- meclisi dağıtmak üzere bir darbe Kırım harbi eınuında Kafkas/ nın içinde bulunduiu bir kuvvetle ğurduğu neticeyi öııaca İpret ede. 
~. a: · sendikalizm halini hazırlıyorlar. Bunların batında ge- cepbeainde yapılan muharebeler, Ruıların itıalinde bulunan bir ka- lim: 

ır_ lllezhebin dünyada en neral Sanjurjo vardır. Oımanlı tarihinin çok kanlı ve tet· leyi zabtetmiıti. Dört saat ıüren Ruslar Bayezıttaki muvaffaki. 
- ~lı.ğı yer, Barıelon, 11 ağustos - Sanjurjoyu maiye- kike deier bir aafhuıdır. Oıtüıte çarpıtmada yüz esir, iki bin tüfek yetten sonra Erzuruma doğru iler· 

drıt tehridir. ti terk ediyor. General Sevil' de uğranan büyük ve acı mailUbiyet- ve birkaç top alınm19tı. Ruslar, bu lemeeğ baıladılar. Erzurum ahaliıi 
· Sendikaliıtlerin komü- yakalanıyor. ler, aayı11z Türk evladının hayab- mağlubiyetin acııını çıkarmak için telif ve korku ile Trabzoaa doğru 
!arlu, iktidan ellerine 15 ağustos - layan tamamile na maloldu. iki ay zarfında birçok hücumlar kaçmaia bafladı. 

airad ~kit, ıiyaai bir dev- bastırıldı. Biz burada bir vakadan ve bu· yapmıtlar ve her defasında muvaf. Kan kuvvetlerine imanında 
e ılctııadi bir devlet 1933 nun birkaç aafhuından kısaca rakiyetsizliğe ujrayarak mağlup eden Betir Ahmet pata, miiatah-

•ua:.~--~i itleri ıendikalara 9 kanunusani - Evvelce iıyan bahaedeceğiz. olmuılardı. kem mevki ' bırakarak Ruslara hü. 
~~ fert üzerinden dev- eden ve memleketi Bolıevik anar- Bayezit vilayetinin on ıekiz mil Selim Pat& bu muharebe ile Ba. cum etmek .. üz;..; h;-duda d;,;; 

"rif . •kaldırmaktır. tist bir hale getirmek iatiyen amele kitilik bir ordu bulunuyordu. Üç tum ve civan halkının ıonıuz bir hareket etti. Bu harektini haber 
_,.:::_ toplayıp insanları en mühim ıanayi tehri olan Bane- •bini nizamiye olan bu uker, Rua- fethini kazanmıt bulunuyordu. 
~~ f,• b. '-·· alan Ruslar, Kökderede muharehe. :1.fi ır sınıf olmcuın! londa yeniden bat kaldırdı. Umu- ların ant ır hücumu ile kartı~tı. Şım' dı' azl-..1!'--kle aıkerl .:L.reti" 
.,. y eanme ""-' ye giriıtiler. Çok kuvvetli olan İefiL ~ yoktur. Bütün in- mi bir grev tetebbüıii. Fakat mu- Turk kuvvetleri gayri muntazam bet paralık edilmi-+:. Üste timdi -:---

'tr ııaafde ~alıtırnlar ve on- vaff akiyetaizlik. isyan derhal baı- olmakla beraber göKerilen gayret T... Ruı ordusu ıağ cenahı tiddetli bir 
L_.;,,eri. •endikalar, umumi trnldı. Ruı ordusunu matlGp etmek üzere Ruslardan rii§vet aldığı kanaati mukabeleden ıonra muntazam bir 

"'-.~ 
1 

efaizce tanzim etsin/ •. ,, Tem.muz - Aylardanberi,, Mad- idi. Fakat tam bu eınada Rus ordu- vardı. surette geri çekildi. Türk kuvvetle. 
~~o · ıendikalistlerin ritte, mürteci asil, zabit, papas ve auna yetiten beı bin kitilik bir kuv - Hayır, dedi. Ben hiçbir vakit ri hücuma geçtiği anda da dü,man 
~?ai sermayedar unsurlar kaynatıyor- vet, ilerlemekte olan Türk ordusu- ordudan çekilemem. Paıalığım süvarileri ani hücuma bqladdar. 
~irrten, bu cereyanın mün lar, tahrikittalar. nu müthit ıurette ıık.ıfbrdı. aitae de nefer olarak dütman kar- Harbi kazandık sanan Ahmet 
\~ı' •on •~neler zarfında, 14 temmuz - Bunlar Sovyet Batum kumandam Selim P&f& tısında çarpıpcatım. p&fa orduıu neye ufradıimı anJa. 

hlı.a· e .aoıyalııtlik pek müli- dostlan cemiyetini mahvetmek da dart piyade taburu ile harp 1&· Selim P&f& bu ıözünü tuttu ve yamamıfb. Müdafaaya bile giriti · 
"ıtı:1• ~~~buki lıpanyada, için tetebbüste bulunuyorlar. hasına yetiıti. Fakat muharebeye bir olarak ordunun içine girdi. lemecli. Hasan pqa tehlikeli ıuret. 

\ del ' büyijk toprak sahiple- 23, 26 temmuz - Aynı aai fır- ıiremeden çekildi. 185ı4 yılı 29 tem Pqalıktan neferlife teda taraf· te yaralandı. Selim papnm yerine 
• er ve P&paalar hakimdi- kalar, sollar aleyhine bir cereyan muz r\inü 82 aene evvel bugün Ba- tan terfi eden nefer Selim, Sultan Batum kumandanlığına tayin edil-
~~ uyandırıp Madritte Malagada, O. yezit acı bir maflGbiyete ufradı. Mahmut zamanında yeniçeriler il- mit iken emri henüz gelmemit 
·~ .. &erınayedar mevkiin- viedo'da, Yiıon'da, Grenada da, Mühim miktarda ayiat verdikten ga edilirken terfi etti. Müli.zım ol- olan Mustafa pap da iki kolundan 

~on dokuzuncu asırda Sevil' de ihtilaller bq ıöaterdi İle batka asker daiıldı. Açlık, aef alet d birden ağır yaralar aldı. iki bin 
~ ~tler biriktiren kilise, de akabinde bastırıldı. baş gösterdi. Bunun üzerine, harp u. • • • beş yüz kiti esir düftü. Şehit ve ya. 
k. • iw; __ -- nikabı altında halkı 1 9 34 etmekte olan kunetlere yardım et-
;'\ l -~ d' Selim p&f&Dın mağlubiytinin do. ralıların sayııı teıbit edilemedi. 
~ _ltfea.uh e ıyordu. Hanedan 4 tetrinisani - Lerroux'nun tef- miyerek yenilmesine sebep olduiu 
~~ ~~i.T~n~~l~~~ka~~~~~~~~~ .. ~~~n---------------------------
~ 1'~t. ~aatahaneye yatırıl- umumi grev emri verildi. Birçok danlıiınclan, hem de huaa fırka-
~ "hi llıu~er~ddi prenslerdi. yerlerde çarpıımalar. smdan azledildi. 
~ ~lerı zıraatle ve çiftlik 5 tetriniıani - Maden havzuı Hayatım cephe ujnmda harca-

e de bü b"t·· l~L 1 ler 1 u un a AA& arı- olan Asturi' de idarei örfiye. mafa karar vermit bir pafanm azl. 
\ı..~~: .'ecnebi memleketlere 6 teıriniıani - Katalonya iıtik- edilmesi acıdır. Selim pqa bu acı
r~~:tlarını ki.hyalanna lalini ilin etti. Azana, Banelonda yı çok içten duydu. O vakte kadar 
~1.it 111.~&fka memleketleri- müıtakil muvakkat hüktimet kur- batardığı itlerin he1>9i mahvoldu. 
~ Un&aebetleri kalma- maia tetebbüı etti. Bütün lıpanya- Daha bir yıl önce Sen Nikola deni-
~ ~i ha da idarei örfiye. Fasla kaynqma- len Şekvetil de büyük bir muvaffa
~ ~-~ ~be girmiyen lıpan- lar ve umumi grev. Bütiln memle- kiyet kazanmıf, Çürükıulu Huan 

~~"'161t li~leııne huıule gel- kette kantıklıklar. bey, kardeıi Ali bey ve Dede ağa-
' ~1telıırlerde fabrikalar 1935 

t_~ etaryanın miktarı ço- 7 temmuz - Katalonya hükOme 
~ tinin reisi ve kabine erkanı tevkif 
\ b.~ 'd:&f •na toplanan ukeri olundu. Grevcilere çalıpnak emri 
~Ot~ lorla iktidar mev~in verildi. 
\ıı.: ~1~25 denberi inti- 8 temmuz - Anarho . ıendika. 
~ ~ •ttı. Nihayet 1931 liıt ve komünist harekatın yeniden 

İlet ~t hiııedildi ve cum- bqlamaıı. 
\ı~ eaıc:· b . • , • Oııd 1 ır ek.eriyet ka- Aıturi' de tedip batladı ve hafta-
~an IOnra, vaziyeti larca ıürdü. Birçok itçiler idam 

~·"lı 1 edelim: edildi. "Ecnebi alay,, denilen ve 
~'-.. ~:3~ müstemlekelerde çahpnak üzere 
~'-ti~ e

4 
• lftcı İspanyol cüm- ecnebi gönüllülerden ücretle tetkil 

. ._, ~'dıldi, On üçüncü Al- edilen askerler ve müstemleke U· 

~ e&in~ imzaladı. Al- kerleri, amele üzerine aevkedildi. 
~tll~ ıdareai altında 1936 
~~ edildi. Şubat - Bütün ay imtidadınca 

Ilı"" lrair lllerkez olduiu Ka. aailı sollu birçok ihtillller oldu. 

AKSAM POSTASI 

IOAFfE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi 
~ Poata kutpau .. , btaabal 214 
Telgraf adresi : ıatent>ul HABER r• 

Yazı ıeıerı teıotonu.: HR72 
idare ve 116n .. • ı !4370 

, ABONE ŞARTLARI_ 
TiJtltig• Een•61 

••neıuc t•OO Kr. 2700 Kr • 
• aylık 730 H t4S() .. 
3 ayhk 400 .. 800 " 'I 
t •v•• tS() N 30() H 

Solıibi w N~ıri9ol Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Bo11ltlıtı .-r (l' AKm 111ot6oo., 

~ttti. •l~!.Makia cümhu- 12 temmuz - lıpanyol hücum 
~~1 ~'tt-_ ~ün. ispanyada kıtaları mülazımı Joae de Kutellol-::============ 
~,,._ :::-ııUJ'len... öldürüldü. vet sahibi ekalliyet çahtan inaan-
~~, ~ Madritte küçük bir 13 temmuz - Kraliyetçilerin lardan mürekkep ekıeriyeti ramet-
~' ~ ....... \j Bazı çarpıımalar. reiıi Calvo Sotello Madritte katle- mit olacaktır. Fakat yine de lıpan
~ "--~ llluınt grev. ldarei dildi. Sevilde tüfekler patladı. O- yada derhal bir fqiıt idarenin ku
~'i~ llı'iyetçilerin içinde rada da bir ölü. rulacağına ve soıyaliıtlerle anar
\.',..~ heın itçiler vardı. 18 temmuz - lıpanyol Fasında tistlerin köküne kibrit suyu ekile
~ s:.ılip oldu, bizim te· askerlerin ıoıyaliıt hüktlmete kar- celine katiyetle kani olmak güç-
~~ .. ~~! C!niara göre ka- fı iıyanı. tür. lıpanyada, halknı kendi mu-
~"' .,, dıyorlardı. Asiler İspanyaya geçiyor. kadderatını kendi eline alması ha-
' '-.. Sosyaliıt cümhu- • • • reketi epeyce zamandır kökleımit 
~ dı İntihabatta ka. Böyleikle ihtilalin ana sebeple- bir an'ane halindedir ve orada, 
~ 1Q rini ve tarihi ıeyrini çizmit olduk. Musolini ve Hitler gibi bu emelle-
~ 32 Halk, ekıeriyet halindedir. Ordu- re yeni bir iıtikamet verecek phıi-

~, i - Katalanyada mın aıil zabitleri muharebe tekniği yet de belirmit delildir. 
'ıaarbo . sendikalist sayesinde galip ıelseler bile, aer· (Yl-NO) 

Ademi iktidar' 
VE 

Bel gevşek llğlne 
Karşı _ 

• • 

~~~ 

~HT· iYARLlc'JI 
YOK E:Ö~R 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 - Mektep Liıe ve Yüksek olmak üzere bet yıllıktır. Yablı 
ve bedevadır. Gayeıi tecim ıemilerine kaptan ve makiniat yetiıtir· 
mektir. 

2 - Mektebin yalnız Lise birinci sınıfına talebe ahnır. Bunla· 
rın Orta mektebi bitirmit olmalan ve yqları on beıten küçük ve on 
dokuzdan büyük olmamaları şartbr. 

3 - Yazılma iti için pazartesi, çarpmba, cuma ıünleri mektebe 
bat vurulmalıdır. 

4 - İıteklilerin mektep müdiiriyetine kartı yapacakları iıtidana 
melerine hüviyet cüzdanlarını, atı kağıtlarını, mektep diplomalarına, 
veya taıdikli diploma ıuretlerini ve poliıçe taıdikli iyi hal kağıtlarını 
ve velilerinin izahlı adreıe ve tatbik imzalarını ve dört tane veaika-
lık fotoğraflarını ilittinneleri gerelttir. 

S - Yazılma iti 7 / Ağuıtoı/936 cuma ıününe kadardır. lıtekli· 
lerin muayenei sıhhiye için o gün aut ıekizde bizzat mektepte bulun· 
maları gerektir. 

6 - Fazla tafsilat almak için ayrıca posta pulu göndermek ıar. 
tile mektupla mekte.p müdüri7etine müracu.t edilmelidir. ( 4000) . . . 



HABER - J\lişam Postası 

Şikaqetler temenniler 
............ ~mm::s:mı... ........ 

RADYO SiNEMALAR 

Üç köy halkı 
mektep istiyor 

1 S TAN BUL: 
18: Ha.!lt musiki (plM<), 19: Haberler, 19,15 TtlRK 

Muhtelli plAklar, 20 : Viyolonsel ve pl,Yano: 
Stüdyo sanatkArlan tarafından, 20,30: Stüdyo 
orkestralnn, 21,30: Son haberler, Saat 22 den 
sonra Anadolu ajansının gazetelere 
.hav&dia servisi verllecekUr. 

PRA G: 

mahawı 

20,20 : Askeri bando, 21,05 çek şarkılan, 

21,30 Radyo piyesi, 22,15: Beethovenln cserlt• 
rlnden yaylı enstrümanlar konser:!, 23,15: lıl&
rlenbnddıuı dans musikisi nakli, 23,45: Fransız 
ca haberler. 

n UDA PEŞTE: 

IUELEK 

iPEK 

SARAY 

\'Il.DIZ 

TAN 

ŞIK 

21: Dans pltıklan, 21,30: StUdyodan plyesr, At.KAZAR 
23 : Htıbcrler. 23,25: PIAk, 2•,05 çingene musi• ŞARK 
kisi. 

ASTORYA 
BU KREŞ: 

BEYOCLU 
ı Kara yılgı ve Artan 
ı Çılgm hayat ve Davit 

Kopertild 
ı Dell kız, ve Beklenmlyen 

f&lıit 
a Ağzmdan değil ve 1naan 

kaçakçıları 

a 30 gün prenaea ve Gece 
a A§k uğrunda ve Knock-

Avt 
adamları 

a Bir gecenin skandalı ve 
Dertalı: arkadaşlar 

Pazar kazası Koatenevat, Suki. 
ta ve Hamidiye köylülerinin müıte 
rek imzalarile aldığımız bir mek
tupta Kültür bakanlığının nazarı 

dikkatini celbetmemiz için §Usa· 

tırlar yazılıyor, hiçbir §ey ilave et
meden alıyoruz: 

"Öz derdimiz: 

Maarif güneşinin nuru sekiz se· 

nedenberi bu üç köyde görünmiyor 
Cümhuriyetin yavruları kara ca
hiller sırasına girdiler. Bugün ha· a maakell kadın ve Fırtma 

daıı sonra yatın en mübrem ihtiyacı olan oku-
• Karakedi ve Seasiz çete mak ve yazmaktan mahrum olan 
ı Kate.ste &§k ve mUhlm çocuklarımız bir muallimin köyle· 

motoslkleUi polis 
ı Vah§i orman esrarı 24 rimize gelmesini dört gözle bekli· 

18: Orkestra- Haberler - Orkestranm d11 CUMURtYET 1 

kısım birden yarlar. Bu üç köyün yavrularını 
Denizaltmda cehennem ve 
Grlf& Ç&VU§ 

cehaletten ve cehaletin meydana 
getirdiği fenalıklardan kurtarmak 
üzere Kültür bakanlıg"'ının köyleri. 

vamr, 20: Konferans. 20,20: PI!k. (operetler 
den), 21,16: Konuşmalar, 21,30: Kemana! 
Çek muslk!sl, 22,05 ga.rkılar, 22,30 Haberler, 
22,45 salon orkestram, 23,45: Ecnebt diliyle 
haber, 24: Konser, 

l\1 O S KOVA: 
18,30: Şarkılar ve mııır dıuı!lar, 19,30: ALEMDAR 

Senfonik konser, 20,30: Tenor sesle §arkılar, 
21: Hafif musiki, 22: Yabancı dillerle ne§ri• AZAR 

lSTANBUL 
ı Brodvay melodi ve Sôz 

alllhmdır.. mize bir öğretmen tayin etmesi 
a Unutma beni ve Kaçak için tavassutunuzu dileriz.,, 

r;:~ar ve Radyo Sebebi bildirllmeli idi 
kolisi eri Kasımpa§:ı.da Zincirlikuyu mahaL 

a Hudut kahramanları ve lesi imamı Hafız Mehınetten bir mek-
yat,. Barkarol tup aldık. Hafız Mehmet bu mektu.. 

KEMALBEY a Frankeotaymn n1f8lllıaı 
ve Ate§ saçan sııaıııar, bunda. §Öyle yazıyor: 

VA it ŞOVA: 
20: Oda muslklsf, 21: Kon~alııd, 22: 

şopenin eserlerinden konser, 22,30: Kuartet 
konsert, 23: Spor, 23,15: Muhtelif, 24: Dans. 

V 1 YANA: 
20: Haberler, 20,10: Aktüalite, 20,80: Viya. 

nnnın Heldenlntz mevkllndcn reportaj, 22: 
Çift piyano konser:!, 22,40: Etlencell musiki, 
23: Ho.bcrler, 23,10: Konserin devamı, 24,25: 

Odıı. musikisi, 

ıt11ı111ffftldlı•""'"""""mııuıııınlffR'*"I" zwlflPI 

StlREYl'A 
BALE 

Kara çet.e 

KADIKOY 
ı Programım blldJrmeı:nl§tır 

ı Bafd&t yolu 
OSKODAR 

a A.fk bandosu 
Ballarbqı HALE bahçe.si 
Sekoya kaplan kız 

BALAT 
ı Vaıı,t atlar kralı (türkçe) 

n Zencller kralı , Bubul 

"On beş snedir 19 lira ücretle ev. 
kıı.f idaresinin emrinde imamlık ve ha.. 
tiplik yapıyorum. Bu cüzi maaşla ge
çinip giderken bundan bir kaç gün ev
vel elime bir k8.ğıd geld.!. Bunda. va. 
zifeme son verildiği bildiriliyordu. Ki. 
ğıdd;i ne gibi bir kabahat üzerine iş. 
ten çıkarıldığım tasrih edilmiyor. 
Hakkımı kimden anyacağım. Evkaf 

Haber gazetesinde KARAGUMROK 

idaresinin işten çıkarma sebebini bil. 
dirmesi 10.znn değil midir? Evkaf u. 

OZZN ı Komikler müsabakası 

.. DUmbüllü İsmail 

mum müdUril Fahri Kiperin nazan 
dikkatini celbetmenizi rica ederim.,, neşredilen Fausta 

romanları 10 kuruş 
nlukablllnde elltlen
m e başlamıştır. 

TIYA.TROL'AB Kalamışta 
köşk almak 
istiyenlere 

TAKSllıt BABcmst 
llAL.K OPERET! 

Saat 21,4ts Vakıt kütüphane
sine getirllmesl. 

ıuunııııııı11111111ııınııınuaMıııtıııııı11t1ııım•-••-.-... 

Dl!NtZ HA VASi 
Büyük operet 3 perde 

Yakından: B A B A L I K 
Meealar evvelden ayırtıla• ' 

bll.lr. Telefonı fS10S 

Kalamı§ caddesinde 7 numaralı köşk 

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

içi sanatkarane nakışlarla süslü bulu· 
nan bu kö§kün on odası iki salonu, ha• 

11anıa alakadar Bankalar. mües
sesat,1 şirketler ve tüccaranın 

Nazan Dikkatine: 

KURUN ve HABER gazetelerinde nqreclilecek ilanlara ait 
tarife cqağıcla göaterilmiftir: · . 

Birinci ıayıfada l>a,lıli 
)Jirinci aayıfada aantimi 
•Jkinci aayıfada santimi 

Kuruı: 

Üçüncü ve dördüncü ıayıfada santimi 

tlan aayıf alarmda santimi 

Resmi ilanların santimi 
Kitap, kitaphane, mektep, gazete ve 

hay:r raüessuelexi ili.natı santimi 
Tüce..crf mahiyeti haiz olmıyan küçük 

ilanlar yirmi kelimeye kadar 
Küçük ilanlann bet defası 
Muhtaç ıanatkirlar ve it arıyanlarm 

ilanatı 10 kelimeye kadar meccanen 
Devamlı yapılacak ilanat içın tenzilat 

yapılır. 

ilanlar için yanlız Ankara C'addesinde 

V AKIT Yurdunda 

tt 

" 

" 
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PROPAGANDA 
aervisine müracaat edilmeliôir. Telefon: 24370 

marm, tatlığr, çamaşırlrğr,kileri, iç ve dr 
§I ve mutfak uşak odası, havagazi, elek 
trik ve kumpanya suyu tesisatı, kuyusu 
ilh. mevcuttur. Mükemmel nezareti nak 
liyat ve çarşıya yakınlığı olan bu köşk 
hakkrnda fazla mallımat almak istiyen· 
lerin Hebr gazetesinde Vala Nureddi
ne mUracaatlan. 

Göztepede 

f Acele satllık 
~ arsa 
flff G<>ztepede Rıd~anpaşa cadesınde 
~ Erenköy kız lisesine pek yakm bir 
.§§ semtte bir dönüm iki evlek 74 zira 

( arsa acele satılıktı!'. Talip olanların = HABER gazetesinde Bay Fethiye mü. 
, _ra_c_a_a_tI_ar_ı. __________ _ 

i Fatihte 
~ Acele satılık arsa 
\ Fatihte ..KıztaşıYJda Sofular cadde 
!! sinde Uç tarafı muntazam cadde, deni f ze nazır, tramvaya ve çarşıya pek ya. 
"! km, civarı kii.milen mamur, 702 met. 
~ re murabbaı, kısmı azamı mülk müs. 
- tatilüşşekil ve altı parçaya mufrez arsa 
~_-_== acele satılıktır. Taliblerinin saat on. 

dan bire kadar HABER gazetesinde 
;ifff Bay Fethiye müracaatları. 
~ ---------------~ 

' Veni neşriyat 

Havacılık ve spor 
Havacılık ve Sporun 15 temmuz 936 

sayısı her zamanki gibi temiz ve olgun• 
dur. içinde şu yazılar vardır: Kanatlı 

nesil - Server Ziya. İnönü sırtlarında 
- Behçet Kemal. İnönü havasında -
M. Nurettin. Fırtınalı havada uçuş - A· 
bidin Daver. Habeşistanda uçağın oy
nadığı rol, tayyarecilikte seyrüsefer, 
yıldızdan ana vatana (büyük hikaye), 
936 Berlin olimpiyatlan. -

29TEMMUZP 

SağOok OğlYı'ltDeırD : 

Hazım rahatsızlıkla!~ 
Bazı insanlar öyle sağlam doğar. ff.u.mi çok uzun süren,.~ ~ 

lar ki hazımsızlık nedir bilmezler ; ye- leri ıki defa pişm~ş et gı ~~ 
dikle:-i ne olursa olsun mi<leleri ko. mide rahatsızlığı çekenle:~i· ııert 
!ayca hazmeder. Başka bir takım in- Elma yahut armut. g! tıı§lı 1 

sanlar da sağlam ·ıe kuvvetli olmak. valar, erik ve şeftali gıbı . ~bl 
la b~ıaber yemeklerine riikkat etmek büyük sancı verebileceklerı 
mecburiyetinde kahrlar. Mesela mide- sakl,ırı da gevşetebilir. ııJllıı'lııt 

leri ~)y salata ve sebzeleri kolay ko. M,dede gaz, yahut tabk gert 
lay öğütemez, fakat iyi pişirilmiQ ye- pan uıaddelerden sakınfll8 tJSS1 ~ 
mekkri pek güzel hazmedebilirler. 1 ·a çor ~ 

Engı ıar, nohut, be:ı:e) ğı~ 
Üçüncü bir grup ta vardır ki yuka ıanmıı:; havu,. ve soı!aD b:ı 

~ ~ \at· rıda söylediğimız iki tip kad:ır bahti. ekseriya fazla gaz yapar 
yar ceğildir. Bunlar ya tevarüs ettik-

Jt. Jt. + (lıl 
leri tır zafiyet, yahut ta Tifoit gibi d ıcu 
bulaşık bir hastahic yüzünden, oelki 1 Mide rahatsızlıgın anııırıı tırf 
bağırsak sathının çok hassas olma. nekat.at devresirıde oıan • "'bl 

•jtJflÇ tı 
smd.ın ancak sulu, ayranlı, kremli gı- bon;:,onlar, muhallehi sı flöt ( · 
dalan alabilirler. 1ü tatlılar, hararot ve korll ,, 

Jt. Jt. ""' 

Bereket versin ki bu rahatsızlık 
elveri§li tedavi ve ilaçlarla yok edile. 
bilir. Büyük bağırs~ğm ~ok hassas 
olmasma ''Müküs Kolitis,, adı verilir, 
bu rahatsızlık dikkatli p~rhiz ister. 

Kaba, sert ve bilhası:ı..~ fazla bahar
lı yemeklerden mümkJn olduğu ka. 
dar <;ekin.meli, meyv:ıların kabukları 
ile çöp ve çekirdekleri, yenmeden ev
vel, r·er halde soyulup çıkarılmalıdır. 

lı gıdalardır. f 
tl tıer. 

Balık isgaraları, ko. e ıııeltr 
unu ;, ah ut yağda pışnııŞ se 
radarı verilebilir. gt) 

Perhizde şeker miktıırı sıı! 
\'C 

tutulmalıdır, fa.kat kreJJl 
verilebilir. 

• dsr 
Dünyada hazımsızlık J\9 •0ııtı:f 

ve rahatsız edici bir şeY ) etıı1 
· ı·k"t nun :çin mideye çok rl ı .ı{ ~ 

zımdır. 

Bazı yabancı memleketlerde 
menfur ticaret 

Beş on liraya gell~ 
kız s~tılıyor ! 

Bu faciamn önüne geçrrıe~ 
için tedbirler araştırllıY~~~ 

c~va adasında toplanacak olan f kalmak tasasile buıundug~~~ tJ&; 

Milletler Cemiyeti hususi bir komite. rılm..ı.lr istemez. Ka.c;-akÇt 1j
11
r t 

sinin Uzak Şarkta kadın ticaret ve verişlerden müthiş kazııııÇ 
11
l 

kaçakçılığına dair yapacağı müzake. mektc ve yakayı e.e verırıe 1 
reler, Avrupalıların bir tür!ü inanmak Bu işi tetkik etrrıel•te 0 

istemiyeceklcri bir takını hakikatleri mnı•ıhıtnolordon blr~ tifil 
meydana koyacaktır. bir Y.a.dın tarafından yerıe:ıs~ 

Bti. müzakereler neticesinde kadro kiz iaşında bir kız bulf(ltl• ıı ı 
esaretine karşı mü<'adele etmek üzere Malakalı bir baoa on :e: f. 
bütün dünya polislerinin elele verme daki kızını 14 dolarg (biı1 Jf~ 
Ieri tayesile projeler hazırlanacak- la on yedi buçuk iirayn) .. ıııl 
~ ·~ • bir ar:a da on yaşındıılt1 ı.ıı ~ 

Milletler Cemiyetinin kadın tica. dola:-a (bizim paramızla SC vt'~ 
retine karşı mücadele teşkiliitma miş oeş kuruşa) satnııştır·111 )1i 
mensup yüksek bir memurun gazete- ta h<'r gün böyle v3 k'al!lr 
cilercı söylediğine !:>akılırsa. ruhsatna 1 si oln:aktadır. . eti ·, 
mesi olsun olmasın bütün umumhane- . terıtıi ·d 

k t l · t kt ç·· k.. Japonyada evlat ıs ,,..eı, !erin apa ı ması ıs.enece ır. ıın u v 
bu evler kadın ticareti için birer pi ana ve babalar kızlarınJ 
yasa te§kil etmektedir ve kaçakc;ılar ri) nr: satarlar. oııı" ~ 
muhtelif memleketlerden satın aldık- Rusyadan Çine kac:n11ş ·rıi f 

· ıeıerı ları kızları buralara adeta cansız mal Rus muhacirleri a1 

satar gibi satmaktadırlar. besliyebilmektcdirler. 
1 

Çin ve Cava kıtlarını 10 ingmz li. ---------~ 9 ıJl 
rasma (bizim paramızla 63 buçuk li- Banyo h81fl .;e ~ 
raya) satın almakta olan kaçakçılar b rıYo tıi' Yemek terlemek a e1' t:' 
bu z:wallıları İngilizlerin MPlay müs. kuvvetlenmek için yeni ö~rıil'ıı f 
temlekelerinde ve Hollandalıların şar- hamam planı ile suyu ist c!!.I ıl" 
ki Hint adalarında esir olarak sat . cor s t 

derecesinde veren ofe r1tı' f J 
maktadırlar. 

tinin ve banyo leğen!nde ıS ~ tı1 ~ 
mak için asma küvetırı "e jır,A 
tarihli beratla alınan yaP:t prD Vf" 
kı devredileceğinden va sille ~ 

. . d kt ,.K adre • 
servısıne o or ıu· , 

edilmesi rica olunur. ıl~ 

Kaçakçılar Çindeki "Mui - Tsai,, 
usulilnden istüade etmektedir. Bu u. 
sul Ue Çinliler, istemedikleri kızları -
nı bir kaç lira mu.kabilinde evlatlık 

olarak satarlar. Böyle satın alınan 

kızlar namuslu ailelere hizmetçi ola. 
~~------~ "''" v-' ~ ıııeıı' es .J rak değil, fakat umumhı:ı.nelere serma 

ye diye devredilmektedir. 
"Mui - Tsai,, usulü her türlü kö. 

tülük ve suiistimale müsaittir. Çünkü 
bir kız evlatlık olarak satıldıktan 

sonra akıl ve hayale gelmiyecek kötü 
muamelelere maruz kalmaktadır. 

Açhk, nüfus kesafeti ve yoksulluk 
Çinlileri küçük kızlarını satmağa mer 
bur etmektedir. Ana ile babalar ev. 
latlarmı açlıktan ölürken görmekten
se bunları sevine sevine evlatlık ver. 

İstanbul 5 inci icra e~~ P' ~ 
Mahcuz olup paraya ç1ştı 'O Jt C 

arnı.ı ·çı.ı J rar verilen Alman tl1 ~et1 ff P 
• 1ct1 ıt 

kompiressis 28 beygır i}1irıe dt 
motörü 31-7-936 tar derı 14 

1 
' 

d .. .. at ız ı·f' en cuma gunu sa JCll " ı~ 

birinci arttırma suretile 16 1'1°~ıif 
" nda rıer,e ıı de yemişçiler sokagı evrı b 

kanın önilnde para~~Je ııaı1;;ıı ~ 
lip olanların mahalh ıtsrf i 
cak memuruna müracaa 

,., 
Bundan başka kaçakçılar, Singapor KURUN 00~·0 11-~, 

§ehrinde iş bulmak vadile kızlan al- • AftzS(l".,. 

mektedirlcr. 

datarak kaçırmakta uzak köylerin N ddı .. fl .,e ,. • ..1 ecae ,.. ,,o r .ı,ı~ 
muhtarlarından almış olduklarını id. daJl "' tJl~P'~J', 
dia ettikleri vesika ve sahte nüfus kfı Her gün 16130 pflrt1 ~ J ı 

Liilelidc Tayyare 
3
., dC ~1 ... ı~~ ğıtlarile bunları- d1ledikleri ye:lere " ~r·· t7 

götürebilmektedirler. da daire 2 nwnara rtesl ~ 
nı kabul eder. curnaıı!l)'crıe 

Kız bir kere resmi umumh'.lneye den 20 ye kadar I11 
girdi mi artık oradan çıkmanın im. 

• k . dır. 
kanrnı bulamaz. Ya kaça çının ıntika '----------
mından korkar, yahut da aç ve işsiz , 



f'oıta1t 

adar zaman zarfında harcanır? 
4rtıerikan Kleopatralarının kalplerinde hüküm salmayı 

~re 
:,:relımet :-Oi lbrahim Neoyork gece klüplerintle sürdüğü 

1{. <matı, hiikUmet idaresine tercih eclen bir aJamJır. 

a::orktan Yazılıyor: f rahmetli kral Fuat onu daima sıkı 
~~~111~-r:nıı bir yokmuı; evvel bir baıkı altında bulundurmak İı· 

Çınde b" ip· ır prens ya~ıf. temiftir. 
~ ltt~ı:e s~pına. kadar, hem de Merhum kral Fuadın oğlu prena 
~dini t h hır Prens). Bu prens Faruk on altı yaııncla genç bir de
~~ \tel~ haf bir derde kaptınnıı; likanlıdır. Tahta çıkması lazım ge
."'lllfu. 1~ tının en yakın yeğeni lince üç tane saltanat naibi ıeçmek 
~t~ ıçuı iÜnün birinde Mısır icap ediyordu. Ve bu naiplerden 
~i ÇoJc•~tana.t .naibi olmak ihti. biriıi de prens Mehmet Ali İbra
;~ 'ttrı .. VVetlı olduğu halde de- him olacaktı. 
1
>'ltet'- ulkelerde yaptığı 11k ıık Prens Ali sarayın diğer büyükle-

' c, C"Cr nef • • 
1 Qr0 d ıceıınde acaıp ve adı. ri gibi Kahirede uslu uslu oturup 
ı~ ~a. "t• "' l\ıl\tlnı Yı ıs,, denilen bir hasta sakin bir hayat yaıayacağına ıslah 

('-od Uf.. kabul etmez bir yaramaz olduğunu 
~tı~ "~ın ?eresi olduğunu bil. göstermiıtir. Her ıene Paris, Lon
ll'~a~ n •ıze söyliyeyim: Bu, 
~~ "ıiıd 11

) 
2evk ve safa caddesi

~'j:'1 bıı ;:· Biraz çetrefilce adlı 
f,k h">aı:atalığın emareleri: Ne
~l "'ittin •uauzluk; geceleri fa-

lcı ı ... 1e kadar uykusuzluk; gü-
"'- a du ·· 

~. le b'ı 'up kalkmak için 
,~ıttile ~.rne2 bir oburluk; gece 
~~ iıte1!.a.trolardan hiç ayrıl
,~, t\!t\ıl it .. Ne Yazık ki bu has-
'\;~ İaltern~:lar taht denilen ha~· 
\j "'-ltt)C!t" den uzakta yaıamak 
~~ılı hu ~de kalırlamuı... Ma
l:." ~lh..... • erteye kadar getirdik
~. --·~ !ıntd' 
~ 1 de hakikat& geçe-

~il t'~?\ı ~ 
~/<>~a· ehınet Ali lbrahim bir 
t'h'ı r.1:· Kahirede doğmuıtur. 
~·ı b· ı:ı.02 
"'.nn~" 8'.r \te akılları kamaıtı-
~, -"'tl,l'\t\... a~ı '\te Türk parası ile 

Hükümdar naibi 
olmağa tercih eden 
Prensin maceralarf 

Perl Ginıberg de az kalıın 
premin nikahlı karuı oluyordu 

hediyeyi bırakmazdı. Yalnız orki
de çiçekleri için ödediği paralar, 
akılları ıaıkınhktan durduracak 
kadar büyük yekfuılar teıkil eder. 

Peki bu §&hane armağanları kim
ler alırdı Alanlar pek muhtelif ve 
çok kimselerdi. Fakat hepsi de 
insanın kalbini büyüleyecek kadar 
sehhardır. Haydi ıunları tarih sıra
ıile sayalrm: 

Prensin ilk aııkı Brodvay F o
lilerinin yıldızı Mis Perl Ginsberg 
di. Öyle zamanlar oldu ki prensle 
sevimli kızın gizlice evlendiklerini 
sandılar. Fakat bizim iki sevdalı 
nikah bağlarına lüzum hissetmek. 
sizin arkadaılıklarını Yatatmasını 
bildiler. 

Prensin hayalini esir eden güzel 
lerden biri de sarııın Edit Roktur. 
Bu kız Holivudun en gözde deli
kanlılarından birçok defalar izdi
vaç teklifleri aldığı halde hiçbiri
sine ehemmiyet vermiyecek kadar 
güzelliğine mağrurdur. Prensle 

fanına davası açtıktan sonra prens 
le aralarında çok ateıli bir macera 
baıladı. Anck prens için bakı ve 
devamlı hiçbir ıey olmadığından 
günün birinde kalkıp ehramlar di
yarına gitti ve bu aşk, kadim Mısır 
tarihinin malı oldu! 

Bundan iki sene evvel prens tek
rar sendeledi, fakat bu sendeleyiı 
pek zorlu oldu. Mozelle Ronsome 
prensin karşısına çıkmış ve ba
şında akıl fikir bırakmamıştı. Ron. 
some güzellik n:üsabakası kazan
mış bir Amerikan dilberidir ve 
adının delalet ettiği gibi gerçekten 
sarhoş edici bir güzellik sahibidir. 
(Malum ya Mozel Almanyanın en 
güz~) şarap imal eden mınlakası· 

dır.) 

Perilerden de daha cüzel olan 
bu kızla az kalsın ev:enecclo:!erd:. 
B:!re!.:et versin ki kadın iki defa 
ev' "'"'l~Ş ve ikinci kccnsmdan bir 
türlü boşanamamıştı. Prens bu sı
ralarda Mısıra geriye ça;;.rıldı. Mo. 

~<ht "VU hra. . 
~· Ya. yakın servetı 

~~ Si 
t"l'\tf 0 )'

0 
.. ~1 32 dir ama çok daha 

Şu kız herhangi bir prenıi bü
yüleyecek kadar ıirin Jeğü mi? 
M ozelle Rauıon bir vakitler 
Amerikanın güzellik kralifen 

. Londrada tanıştılar. Büyük aşkla
rına lngiltere sahne oldu. Uzun 

zel bitmez tükenmez boşanma da
vası yiizünden aşıkı ile bir!iktc Mı
ı:ıra gi:l~medi ve Habeş harbi do
layısile <le prens bir mi;ddet kendi 
vatanında kalmak mecburiyeti ile 
karşılcştı. 

'tt ~ ı:ı. t\in" , 
~H '~ilta ur. Hayatının hemen 
\_~lt 81 Yen' b' e' 'tetli b. l ır &Jkla geçerse 
~~'" ~\lai ~~ 'Portmendir. Ya
~~ ' 1hh,t

1 
:.boka muallimi gez 

~i'"l L._ ukemmeldir. Böyle 
'~ ,d;~unun dünyada en 

'rn olduğunu sanarsa
tnıı ç~:-L:?! 0 

\Ul&U amc&sl 

de olmuıtu. 

dra, Nevyork, ve Holivut arasmda 
mekik dokuyarak buralarda botu
na giden sahne yıldızlarile cici kız
lara eli açık davranır, vermediti 

zaman birbirinden ayrılmaz arka
dB.§tılar. Şimdi Edit Londra sahne
lerinin en sevdiği bülbülüdür; 
prens ise sadece tatlı bir hatıra 
olarak kalmıttır. 

Sonra prensin hayatına Vera 
King karıştı. Bu kadın 1930 yılın
da kocası Klevland çelik kralların
dan Morla T. Lederer aleyhine bo-

Artık prensin kırdığı ceviz bini 
aşmıştı. M2rhu-n kral Fuat ona her 
senenin altı ayını Mısırda geçir
mek emrini verdi. Prens bu emre 
boyun eğmeğe mecburdu, çünkü 

' 

\ 

\ 

' 

Gece klüplerinin parlak yılc:ızr 
Edit Roark prenıin kalbini esir 

etmifti. 

kral Fuat kendisinin vasisi idi. Bü. 
yük servetinden beş para bile ver
miyebilirdi. 

Kralın ölümü ile prens gene hür
riyetine ve 50 milyon Tü"' lirası 
tutan ıervetine ka vuıtu. 

Gerçi sefahati dolayısile hüküm 
dar naipliğini kaybetti ama, solu
ğu da Nevyorkta aldı. Hükumet 
işlerile bunala.cağına nermin gö
ğüsler üstünde tekerlemeler yapa
rak hayatın tadını hem de tam ma
nasile çıkarmağa başl:ıdı. Şimdi 

sanki parasını tüketmek için ahtet
miı gibi gece gündüz har vurup 
harman savurmaktadır. 

Eski Mısır tarihinde bunun bir 
misali daha vardır. Meıhur Kleo
patra da bizim kahramanımız gibi 
koca bir saltanatı Romalı Marli 
Antuvanın aıkı uğruna feda ebn..., 
di mi? Jül Sezar da büyüleyici Nil 
ırmağının kıyılarında az kalsın 

Şimdi Mııır yerine Nevyorkun 
ihti§am ve sala cadde•i olan 
Brodvey de çil çil altınlarile 
hüküm sürmekte olan prena 

Mehmet Ali lbrah€~ 

aynı deliliği yapmıyor muydu? 
Prens İbrahim sadece eski bir 

an'aneyi tekrar etmektedir. Başka 
b. d "''il ır teY egı ..• 

N.N. 
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Halbuki HulAgtl Bağdadın önUne gelince 
yeni Halife lbnt Ömer onu çok güzel.ve 

altınlarla karşılayacak ! işte pUln ••• 

tJIJf1@J1lf fi~@filiP tf!!__@JJWitf/ 
1 
I 

:UAR 1BirT :rr;~~ 
Habralanm anlatan ·: EFOA-9 TALAT -150 - t~~ 

hanf!i bir tehlike vukuunda Her 
Halbuki Bağdadın önüne gelince yı::

ni Halife ibni Ömer kendisini çok dosta· 
ne bir gekilde karşılayacak. Altınlar 

HuHl.gCinun hiddetini kolaylıkla yatıra• 

meği, ve birkaç çeşit ilaç ve zehir yap J_ • J 
m~yı z~te? öğr~nmiştin: Derhal eski şen l r u e lngiliz himaqesine alınacak 

caktır. 

işte pl!nımız l 
V c bu gayeye varmak için hepimiz 

durmadan büyük bir gayretle çalışıyo· 

ruz. Ayni zamanda bir genç kızın işimi· 
ze çok yarayacağım görüyoruz. Ondan 
ne için istifade etmiyelim? 

- Çok doğru laflar söyledin Ubeyt. 
Peki amma, kızı buraya nasıl bir plfinla 
getirebileceksin 

, - Bu kolay. Halife bana kendisini 
sevmesi için bir iksir ısmarlamadı mı? ı 
tıte bu iksiri hazırlamak için pekaUi 
kendine ihtiyaç hisesdilebilir. 

- Sözlerin akla yatıyor. Pekala .. Ne 
vakit yapacaksın bunu? 

- Yarın akşam. 
- Saat kaçta? 

- Kaçta isterseniz? Ben tam güneş 
batarken onun buraya gelmesini, yahut 
getirilmesini temin ederim. Siz de daha 
evvelden gelir, bir yere gizlenirsiniz. 

- Pekalfi 1 Allahaısmarladık öyle ise. 
:Vezir Müeyyedettinle birlikte yann gü• 
neşin batmasına bir saat kala buradayız. 

- Çok güzel. Güle güle 1 

ibni Ömer Müneccimin dairesinden 

muneccınun yerme geçtın. Ve onun va· 
zifesini ayni muvaffakiyetle baıarmakta 
devam ettin ı 

Eğer çalışmaktan yorulmazsan Mus· 
tasım hapı yQttuktan sonra İbni Ömer 
de, Müeyyedettin de hapı yutacaklar· 
dır. Ve geriye Abbasi sülalesine varis 
olarak ancak ve sadece Ubeyt kalacak· 
tır .. 

O zaman, işler değişecek. Halifenin 
dul kalacak döt kansile birden ben evıe· 
neceğim. Tıka basa altın dolu hazinelı::
rin anahtarları, ortaksız olarak bana ge· 
çecek. 

Çalış Ubeyt f Çalış 1 Mustasım orta· 
dan kalkıncaya kadar tbni Ömer ve Mü• 
eyyedettinle birlikte çalıı. Ondan sonra 

inan ki 1bni Ömer de, Müeyyedettin de 
Halife olsalar, ilk yapacakları gey seni 

ortadan kaldırmak olacaktır. Nitekim 
ben de onlann 
hareket ederdim. 

yerinde olsam öyle 

Fakat, onların yerinde olmadığım i· 
çin başka türlü hareket edeceğim. Ha· 
life olmadan evvel, ikisini de öldilrece· 
ğim. Doğrusu dünyada bir adamı iz 
bırakmadan ve kolaylıkla öldürmeyi be• 
cerebilmck birçok ilimlerden ve birçok 

adamları olmaktan daha iyi. İnsan ken,.,. 
di isini, kendi görmeli l 
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Galip efendi ve adanılan zerre kn., 

dar :.-ahatsız olmadan içinde çalışırlar. 
dı. Bazı yurdsuz, ocaksız dilenciler de 
çukura sığınıp geceyi geçirirlerdi. Sn. 
bahlan rahat rahat yollarına devam 
ederlerdi. Demek tekneler bu ölilmün 
sebebi değildi. O halde? Ne olabilir
di?. Bir cinayetin işlenmiş olduğu a. 
kıllarma bile gelmiyordu. 

O?sedin yanına. gittiler, kaldırma... 
ğa çalıştılar. Çoktan ölmüş olacak ki 
vilcud buz kesilmiş ve gerilmişti. Gö. 
rüni.\rde en ufak bir yara izi yoktu. 

Birdenbire Galip efendi bağırdı: 
- Bakm, bakın boynunda tırmk 

izleri var. 
- Boğulmuş. Biri onu boğnm§. 

- Jandarmn'1 çağırmalı! 
- Siz bekleyin Gali!) efendi, ben 

koşup haber vereyim. 
Ahmet bir nefeste Şadiyenin pen. 

ceresine koştu: 
- Şadiye, Ga1ip efendi Doktor 

Remzi Beyi ölü b:.ıldu. B;.r cinayet 
var. Karakola gidiyorum. 

Kadın arkasında11 baka kaldı. Bü. 
yük bir tevekkülle: 

- Allah taksiratını affetsin. Güna. 
hıma girmişti, Cenabı hak cezıJ.smı 

verdi. Acaba talih gene yUzUme gUl. 
meğe başhyacak mı? 

Yelda Ahmet bUUln rasthdıklarına 
havaeisi söylüyor: 

- Cinayet var. Doktoru öldilrmü§-

kimselerin listesini bulmuştuoıı~ 
döndüğüm zaman, iyi l;ıir iŞ~ıııl" 
insanların huzuru ?c;inde uY yord 
ğun yorgunluğunu bile duyIIl~şUıııı1~ 
Masamın başına geçerek ~J1l ~ ~ 
ba§ladım . Şimdi, ne yapaca 110, 
halde İngilizler kıss. bir zaıııs ı;ıı (/ 
mühim tedbitler alacakJsr~ı de ııı~~ 
neral Harlngtonwr riyas~tıııdııtl• ,~ . 
miren yapılagelen içtirna1ı:ı.r d});)f 
licen'> servis şeflerınin nnz!lrltl f~ 
ti celbedecek kadar fazlalııŞ;uıC~~J 
yetlerinden belli oluyordu . ~ıı,ır 
hazırlıklara karşı hareketsı~ ıı f. 
doğra olamazdı. Binaeıııılc~aıb~~ 
kileri dakika kaybetmeden.' .oJ 
haberdar etmek icap edcrd1

• ıtl ı ~ 

tı: ''Her hangi bir tehlike vukuunda f 
§ehirde !ngiliz hir.ı:ıyesine alınacak 

kinıseler.,, 

Bu cümlenin altında da bir çok 
isimler yazılı idi. Aradığımı bulmuş. 

tum. !btiyar Ba1l:lr bunu benden bi. 
le saklamıştı. Fa!rnt adamcağız be. 
nim bu usullimü nereden cilsin ! Ka
ğıddıı yazılı isimler~en bir kısmı hafif
çe silinmiş, bir kıcımmm Uzeri iyiden 
iyiye karalanmış. Bazı isimlerin ke. 
narlarına birer zarp işareti konmuş. 

Vakit kaybet.meğe gelmezdi. !ste. 
diğımi bulmaktan mütevellit bir he
yecanla kağıdı göğ:ıüme soktum. Ya. 
zıhaneyi tekrar eski va·dyetine getir. 
dikten sonra odama gec::tim. A~ık 

az evvelki heyecanım da geçmişti. Za
ten insan zamanla böyle şeylere alışı. 

yor. Lambayı yaktım. Masanın ba... 
şıruı. geçerek listeyi okumağa başla

dım. Bu isimlerin hemen hepsini ta. 
nıyorum. Fakat içlerinde öyleleri var 
ki onların böyle bir sebeple İngilizle
rin himayelerine almayı düşündükleri 
insanlar araemda ye-r ahbildiklerine 
inanmıyorum. O isimleri okudukça 
hayret ve teessür birbirine karışarak 
kalbimi yakıyor. 

Demek ki bu kadar zamandır bi-

Gı:rek İngiliz memba•r.rJtlttil~ 
haberler, gerekse bizim :e~ ot~~~ 
tihbaratı, Anadoludaki 'filr tilliJl 
nun r.iriştiği taarr;,ız her.eJı:~e ~ 
kaç giindenberi rnuvaffaJcıye t-1 
etmekte olduğunu t.eyid edefl g.td' ~ıt 
veriyordu. En nazik za!Jlarıl 1,ıeıı ; 
soğuk kanlılıklarını terk~ cı: b'' ııı~ 
gilizlerin gösterdik' eri te~a~ it ~e 
vaffakiyetin arizi ve geç1r1• b deJıl~' 
madığını gösteren güzel bır it t~ 

İşin şayanı dikkat olaD bre .,.f 
da İngilizlerin mil:ici Ttirl:~uril· 
takip ettikleri hasmane ••e tef~ 
yaseti hemen heme~ tam~1;~~ı: !" 
miş olmalan idi. BilfLkıs rfl'r ~ 
kfun>"ti milli hUkumetle anın.:~~ 
raftat'.' bir siyaset takip etJJl"~ 1 · 

mıştı. Fakat, buna rağınP11 etıı1 
tabiatile, kendilerirıe hi~Olet ıcıl (t 

lan ve vaziyetin aldığı bU şeıjlct1 
ne hayat ve istikbııllPri tc~1ş)-e ~ .. 
ren bır takım kimsdcri }ll ı-ilde ~' 
ceklerdi. Bu himaye ne 5etetl 11'

1 

caktı ·:. Herifleri memleket l 
çıracaklardı? ıcett ',l 

Fakat, onların bu mcı1'11~1rJr 1: 
tıkla:-ı fenalığı yanlarınd9 ı;ıJ ~ I' 
hangi vicdan razi olurdu? l<,JIJiı 
lerin melanetleri cezasız ~ 

idi. tıi' .t 
··yıe .,, 

Bunun için de onların bO g.JJİ o'! 
maye altına girme"erine I1l Jİ) fi 

acil tedbirler alma'{ liiZIJll ~et11· t 
V'l.kit geçirmeden kğı~1 ~ğiıı' ~ ı<' 

rak, vaziyet hakkında edın~· i ı1e 
malmatı, şahsi düş inceıerı~şlltlıl t) 

ederek, mufassal bir rnpOr rJtl )~ 1 
zırladım. Bu rapora BaJ.lıı 511te 
nesinden aşırdığım listcni.D 
raptettim. 
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lteksikanın Tiltepec köyünde 
Utan nnsanoarr gölbö tııayvc§lnOar 

~- kuşOaır d a talfifilc§llfifilöDce lkö1rdlt111r 
~Örlng~ •• b b• • • t b• 2 - Amalar mcnııckc. 3 - {'ocuklu1 gozu 11. 

~ un se e 1 ıspır o mu ır tinde mh:.:ı. ökil;; kafc:lı çık ~ogar , fal.-at kendileri. fleb ' bir .matmrl 'ıalinc qircr; ni haltl"fmnrılaruıa ··akit at mı gözle görülme7 kdrler, orun b~1111 e/lcrrle kalmadım . ~özleri buzlu. 
' yoklıyarak tapınırlar, camlar gibı donuk!-oşır, '-..._ bı•r bo•• cek mr? ebediyen gıhıeşiıı Zİ1/f'8UI. 

~ dmı nıa1ırwı1_ka!ırlar ....... 1( .................. .-.......... __ ...................... _......................... 1 - 811 s~nr1c 1ları 'kör-

bf I' ~&kanç bir AmA kadın rakibesi diğer ıer çckmıktedir 
~k lbA kadının uyurken e llerlnl kese
l11a)(:tı11 Çalışmak ve sevki idare olmak 

lllarından mahrum bıraktı. 
~ ~:··••ooooooooooHoOHOOeoooHHHOHOOOOOHHOOHOHHoH•OOOHOHOOOOHoOOOHOOOOOHOOOOOO .. 
~ .. ~ • •dada, Tiltepek iıim Biz geçerken bir köpek havladı. 

d:~~ır ki, buranın yalnız O da kördü. lneğile bir çiftçi geç
.._ ~-d~l, hayvanları ve kut· ti. inek de kör... Ağaçlardaki 
.~il tİlt'Urler: Likin yapmak- kutlar da ıörmek hassasından 
t t0rı,r'Yetçı görünmiyorlar. mahrum ... Halbuki, güzel çiçek
'tdilltıı;e neıil yetittiriyorlar. lerle, gümrah yeıilliklerle ıüılü 
'. İ1ti ll' Reyna ve Warner İı· olan bu tabiat ıeyredilmeğe o de-
'•'tl •11ı., burada tetebbüa- 1 • k k. et-d rece ayı ı ... 

Mtle ır. Birincisi, intiba. Bana rehberlik eden adam: 
lnlatıyor. . . 

J 

" . . -._~lrıer kUyU 
' "- de, e\'I . 

- Bize bu toprakları veren Ce: 
nabıhak hepimizi birden lanetle. 
mit olacak .... dedi. Halbuki ne lerde kı&kanç bir kadın rakibesine Doğrusunu itiraf edeyim, ben tıran ispirto ancak alcool methyli. 

..,. ..._ _ erın ne kapıları 
~«ICereJ -"e erı ... Evler, yolun 

S~o •1olunda iki sıralı ola-

kabahatim var .. Meseli ben gayet bir suikast tertip et.mit. Uyurken, memlekette daha fazla durama- quedir ki, yerli halkça, bu, tama· 
ıadık bir aile baba11yım ... Evlatla- onun ellerini kesmit··· Unutmayın dım. Tetebbü ve ketif terefini doı · mile meçhuldur. 
nm için ç.alıtıyonun. Karımı pek ki, bu gözsüz memlekette her tey tum doktor Wamere bırakarak çe- Biz, illetin ıebebi olarak "bypo-

r ar Ç ukl 'ki 

' 

IJo • oc ar, et• er· 
11\i r. Hepsinin gözleri buz 

çok seviyonım. elle yapılıyor. El kesmek demek, kildim. ., mea,, denen nebattan tüphelendik. 
içimden: insanı bütün ıevk ve idare ve it • • • Bir de, mikroıkopik böcekler var· 

l?ı:'fe:rnııı, korkunç bir 
tile& dıy~rlar. Fakat balle-

" h d d. K vasıtalarından mahnım bırakmak dır ki, göz kapaklarını sokmak ıu-
- A ' . e ım. . armm o KUrlUğfln sebebi 

$ocu~~· görünmemekte, 
d kt. retile zehirlerini ihtimal aıabı ha. iğrenç ıuntını bir kere gönen ha- eme ır. 

1 
ar gibi bağmfıp oy

ır ar. Esasen bu k" d 
Dü · fi d k• • insanları, hayvanları ve ku•ları sariye tesir ettirebiliyorlardır. yalini temerküz ettirdiğin o mah- "nyanın öte tara ann a ı ın- 'I' 

..._ , oy e 16ktan buz gibi ıoğurdun .. ,, sanların gözlerini çıkarmaktan bu felakete ıürükliyen sebebi bir Doktor Warner tabiatın bu mÜl· 

. llZara arzeden hiçbir Bw-ada, qk derecesinde cina- her halde pek daha vahim bir inti türlü iyice anlayamadık. Bunu iç- hit sırrını ketif için hali ufra~mnk 
kiye atfedenler var. Fakat imalat· tadır. yet ve kin de ekaik deiil ... Geçen- kam usulü! ... 

~ MA~OP FAUSTA 
ltın p . 
~ l.rııe Yakın olduiundan babı 

eıııiı -· d' . y d . )o)r B -..ıy ınız.. arın an tezı 
~tllct luvaya gidelim. Oraya yer
delcJeı; en, !&tonun siperlerine, hen
drJtt. ne, P&rmaklıklanna ııiın
'te ııU: IOnra milletinizi, dininizi 
hel'h•l Gnıetinizi dütününüz. Şimdi 
lltı, ~e fU papuı buldurmahıı
Old'tliu t'-ka Şartrdadır. Ona liyık 
· O .. cez..yı vermeliıiniz. 
tb..._ çullcii H · ··ıd·· 1 ....... 1\ anrı gu u. naan avı 
~l'İ)d~ll ço~ hotlandığı teylerden 
llt aldı ve lfte böyle zamanlarda 

ı. 11İunu ortaya kordu. 
'l•llri ''11 llJaia kalktı. ve ıitmek 
....._ ~~·olduğunu ipret ederek: 

Ja.. ld llllerih olunuz anne! Eğer 
'l.Qı daha Şartrdan ayrılma
'-t-..' ._Petinden saldıracaion üç 
' ı,.. erhalde onu neredeyse bu-

' ıetireceklerdir . . 
~ ~ bc;yıe bir papaa parçasın. 
'- Gtt....1 · büYiiklerini bile kolaylık 
lh~ kaldırmıılardır. 

'ill ~ kadın yalnız kalınsa, 
._,,., Çızailerle bunatmuı alnını 
'1..-· "'e . 
~le d·· ·~e parmakları arasına 

f -...... ltı llfunıneye batladı: 
''~n! .. Ben bu iımi bir de. 
~e? hır Yerd'e ititmittim. Fakat 
~ ı .. ~.k evvel hem pek çok 
~? ~~. Kim bu Jak Kle
~ 'bi 'tlllQ mutlaka bilmeliyim. 
·~ı I' defa da Ruccieriye ıora-

~ l.adın ilci odadan ıeçtik· 
6nüne çıkan bir merdi-

venden yukarıya tırmanmaya bq. 
ladı. Merdiven onu, Şörveni oteli· 
nin çatı aruına çıkarmııtı. 

Oradaki oda ıibi kullanılan bir 
yerde, bir ıürü kitapalar araaına 

ıömülerek ve iki elile batını kav. 
rayarak dalgın dalgın kitap oku
yan bir ihtiyara yaklaştı. Bu ihti
yann kim olduiunu daha hikaye
mize batladığımız sıralarda tanı· 
mıftık. Ruccieri adındaki bu adam 
hayat ekairini elde etmek için fa
ııluız çalıııyordu. Tanıdığımız 
zamandanberi, bayiiden bayiiye 
defitmit, ihtiyarlamıf, zayıflamıt 
ve beli çökmüttü. 

Ruccieri batını kaldırıp da Ka
terinin karıı11nda oturduğunu gÖ· 
rünce rülümıedi. ihtiyar kraliçeyi 
severdi, lkiıinin de hayatı biribiri
ne bağlıydı. Bunlardan biri, oğlu
nun arkaaına ıizlenerek hükUnıeti 
iadre ile vakit geçirir, öteki de bir 
hayal esiriydi. Ruccieri önündeki 
kifrtları itti: 

- Efendimiz Luvayniyi gördü. 
ler mi? dedi. Çok iyileıti. Adeta 
madam la düıeı dö Gize ilanı aık 
ettiği zamanlardaki kadar zinde. 
Yalnız bir fark var. Şimdi Gize 
kartı kalbinde muhabbet değil nef 
ret dolu .. 

Seıi daha yavatlatarak ilave 
etti: 

- Eier bu yakınlarda Gizin ölü. 
mü mukadderıe, mutlaka ölüm iç· 
kiıini Luvaninin elinden içecek. 
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- Fakat beni oraya ıen götüre- Cümlelerimi, ıizin gibi ıÜıliyebil· 
cebin! Orada birçok emlikim var! mekten acizim. Size vereceğim ce
Çiftliklerim var!. Çok tatlı bir ha- vabı zaten bilirsiniz: Benim Luiz 
yat süreriz. istersen yarın hareketi adında bir sevgilim vardı. O da bu 
edelim .. (Aıabı bir halde) fakat• gün ölmüt bulunuyor! .• 

' ıana söylediklerim ne ıana ne de Pardayan sarardı. Boğazından 
baıkaıına anlatılamıyacak ıeyler- bir hırıltı halinde ıunlar döküldü: 
dir. Bu kaybedilemiyecek bir an- -O öldü .. Fakat onu hala sevi. 
dır. yorum •. Ve daima da seveceğim. 

Fauıta kukulataaını indirdi. Da- dedi ve ba91nı eğdi. 
ha doğrusu çekip attı. Fausta yavatça ve vakur bir hal • 

Sonra: •· de kukulataıını batına geçirdi. Baı 
- Bana bak! dedi. Gözlerim- ka bir ıey ıöylemedi. Çekilip gitti. 

den sana kartı duyduğum muhab- Yalnız birkaç adım attıktan ıonra 
betin derecesini oku!.. geriye döndü. Bu sırada Pardayan 

Fauıta hakikaten güzeldi. Fa- ağlıyordu. O zaın_an ölen kadına 
kat bu ıüzeHik, daha önceki kor- karır içinde kuvvetli bir ıayiz ve 
kunç ve ıeametli ıüzellik değildi. nefret duydu. 
lztıraba, ümide, ve aıka bürünmüş Pardayanın Faustayı unuttuğu 
güzellikti. O, bu dakikada, parıl muhakkaktı. Hatta Gizi, üçüncü 
parıl yanıyor ve titriyordu. Parda Hanriyi, Moröveri, bile aklından 
yan içini çekti. Şöyle dütünüyor· çıkarmııtı. Pardayan bu büyük ki· 
du: lisede yalnız ba91na ağlıyordu. 

- Acaba bu kadın yüzünden Hatta Faustanın o parlak ve ateşli 
daha ne gibi felaketlere uğrayaca- sözleri, bulunduğu hali, geçen va
ğım. Oh Luiz ... Benim sevgili Lu- kalar cesaretini kırmıf, ona dRha. 
izciğim ... Sen böyle konutamaz. hassas, daha hayala yakın bir hal 
sın. Fakat mavi gözlerinin bakıtı vermitti. Belki Fauıtanın sözleri, 
bu parlak ıözlt;rden daha içlidir Luizin hayali gözlerinin önünde 
Çünkü ıenelerdenberi, senin ıon belirmesine sebep olmuştu. O, sev. 
bakıtının tesiri altındayım. Halbu. giliıini gözleri önünde görüyor, 
ki bu kara ve güzel gözler içimi onun öldüğünü bildiği halde yine 
bulandırıyor ve beni titretiyor! ağlıyordu. 

Sonra açıkça: Pardayan ba~mı kaldırdığı za. 
- Madam! dedi. Benim gibi bir man kilisede yapayalnız olduğunu 

aerıeri, ıizin bu sözlerinize naaıl görmüttü. 
cevap verebilir. Talikatım yok. Fauıta ortadan çekilip ıitmitti. 

i 
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Saçların köklerini kuvvetlendi• 
rir. Dökülmesine mani olur. Ke-

· HABER - Alqam Postaat .. 

··ııde 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Heybeliada Dz. Lisesi Müdürlü~U....,, 

S t ı K • d Bu yıl Deniz lisesinin 9 ve lOcu sınıflarına aıağıdakı ,..-~ 
a ına ma omısyonun an : şıyan okurlar alınacaktır: 

1 - Efrat için (35400) metre kaputluk, (19200) metre kı,lık el- 1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaası olmak 
biaelik kumaş aşağıda yazılı gün ve saatte kapalı zarfla satın alına- 2 - Orta okul mezunu olmak. Çok iyi ve İyi clereeedl 
caktır. tercih olunur. (ikmale kalanlar almmaz). 

2 - Kaputluğa (99120) lira kıymet biçilmif, ilk teminatı (6206) 3 - Vücudu zinde ve sihhatıyerinde olmak (Dilde r 
lira şartname bedeli (490) kuruş, kışlık için de (50880) lira kıymet olanlar alınmaz). ~·"' 
biçilmiş ilk teminatı (3794) lira şartname bedeli (255) kuruştur. 4 - Lise 9 sınıf için 15-17 ya§ı arasında olmak ve 18 1.,,..-
Şartname komisyondan alınabilir. mamış bulunmak. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat ve şartnamede yazılı Lise 10 sınıf için 16-19 ya§ı arasında olmak ve 20 yatı~ 
vesikalar içinde bulunacak mektuplarını eksiltmeden bir saat evvel mış bulunmak. d• ~ 
komisyona vermit olamaları (50) 5 - Yapılacak sıhhi muayenede ve müsabaka imtihaJUd 

Kaputluk kum&!· 13/ 8/ 936 Perşembe günü saat 11 'mış olmak. 0~• 
Kıılık ,, 14/ 8/ 936 Cuma ,, ,, 11 6 - Okul gece yatılı ve meccanidir. Mektebe girdikteJ1

1 

yim, giyim, kitap okul tarafından parasız temin olunur. 
~~~~~~~~~~--~~~~~--~---~~-~~~- Getirilmesim~~~ olan klğrtla~ 

1 - Nüfus cüzdanı . ı' 
·oı 

2 - Mektep şahadetnameai veya ıınıf geçme dereeeıı 
rir tasdiknamesi 

3 - Askerlik öğretmeninin mahrem raponi 

. - • •. ,Tı~~!i_· .: .. ~ , t t • ,, : ·-.~-
1
:"', ~· ~·>·~-' 

Ist~nbul Belediye~i · ·:nanlar- · 
. , . 

pekleri izale eder. Ne§vünUmasını 

kolaylagtırarak nayat kabiliyetini Ö U hf J 1 • nazarı dik katlerfne. 4 - Aşı kağıdı arttırır. Latif rayihalr bir saı; e:I<- ) Ç S8 p er nl O 5 - Altı adet vesika fotoğrafı 
eiridir. 1 1 - 1 Nisan 936 da başlayan ölçülerin muayenesi ve damgalan· 6 - Dilekçe ve buna mümasildiğer kağıtlar okul 

INGtt.tz KANZUK ECZANESİ ması 31/ Ağustos/936 da bitecektir. Müddeti içinde ölçülerini muaye- rilecektir. 
9

31 
I!~!B!EY~!OO!!L!U!!!!t!S!T!A!NB~UL~~~'ne ettirmiycnler hakkında kanuni takibat yapılacağından alikadarla- Kayıt muamelesi 1 Temmuzda batlanarak 1 Ağusto• 
..; rın vaktinde müracaatları hinde bit~ek ve bundan sonra müracaat edenlerin kijıt\atl 

İstanbul il~üncü icra memurluğun- 2 - Beyoğlu ayar grup merkezinin evvelce ilin edilen muayene yacaktır (53) 
dan; h . . günleri bazı mıntakalarda aıağıda yazılı olduğu veçhile deği§tiril--

Ma cuz ve paraya çcvrilmesıne ka" • • 
rar verilen açık arttırma surctile 3-8- mıtbr. •tO' 
936 tarihine müaadif panrtesi gunu Arnavutköyü nahiyesinde 27/ 7/~36 dan 1/ 8 / 936 Ya kadar A kara y .. ksek z· aat Enstı 
saat ıo dan itibaren Sülcymaniye Nazır Büyükdere kaymakamlık dairesınde 3/ 8/ 936 dan 10/ 8/ 936 ya n U 1 r 
ız~etbey sokağında as sayılı e.v~e satııa· kadar. Rekto·· rıu·· gv u·· nden· 
cafı ve kıymeti muhammenesının yiizde Y eniköy nahiyesinden 11/ 8/ 936 da 17 / 8/ 936 ya kadar ı • ~ 
yetmi§ beşini bulmadığı takdirde ikinci Taksim nahiye merkezinde 17 / 8/ 936 dan 31/ 8/ 936 ya kadar 1 Y'"k k E t't•• 'ht' l t ·· eıitıO , ... - 8 8 936 t ın· ·· d.f - u se ns ı u ı ıyacı o an mevcu numun 
,anurması - - ar ıne musa 1 Ölçu""lerin muayene edilecegwi ilin olunur. (B) (4336) d b · k k 'l k l İ 
cumartesi günü ayni mahal ve saatte a et attanıy~ açı e ,_sı tmeye . ~nu m~!~~· . 

0 
~ 

satılacağından talip olanların mahallin- 2 - Eksıltme Yuksek Enstıtu Rektorluk bınasında t P 
de hazır bulunacak memuruna müracaat Beyoğlu Belediye Müdürlüğünden: Türkiye Neft Sanayi anonim re ve ihale komisyonu tarafından yapılacaktır. .. ,; 
lan ilan olunur. §İrketinin mah olup haciz altında bulunan ve Belediyeye vergi ve re- 3 - ihale günü 7 / 8/ 936 tarihine rastlayan cuma güıııl 

alınır sim borcundan ötürü satılığa çıkarı lan A. Kavağında Umuryerinde de icra edilecektir. &J6l 
Eski kitap 105, 107, 21, 21/ 2 aayrlr emlakinin 27/7/ 936 Pazartesi günü ıaat 16 4 - Muhammen bedel beheri (1650) kurut heıabile ( 

5 - Muvakkat teminat (62) liradır. e1' ~ 
6 - Parasız şartnamesini almak ve nümunesini gör112 

Eski ve yeni harflerle türkçe ve da ihalesi kararlaştırılarak vaki ilinata rağmen talip zuhur etmedi- dır. 
başka lisanlarla yazılmış her türlü ki- ğinden bermucibi kanun ıatııın 10 gün uzatılmasına karar verilerek 
~~i:~z. ~ir kartla adresi bildirmek satış 6/ 8/ 936 Partembe saat 16 olarak tayin edilmiş olmakla talipleri. 

Adres: İstanbul Anllara caddeal 155 nin o güne kadar Beyoğlu Belediye Encümenine mürac~tlan ilan ler ~J?aire Müdürlüğüne müracaatları (12) 
numara tnküA.p kitapbanesl. olunur. (B.) '(4338) 
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O da bqmı aallıyarak kiliseden 
çıktı. 

F austa kiliseden çıkar çıkinaz 
Pardayanla Şarl Dangulemin otur. 
duğu Şan dü Kok otelinin karıısm-

1 da esrarengiz bina.ya gitmişti. 

Faustarun maiyetinden hiç kim
se onun geçirdiği heyecanı bilmi
yordu. Belki de timdi, o hey~an-

dan onda bir eser bile kalmamıttı. 
Çünkü odaya girer girmez, soğuk 
ve tatlı bir sesle: 

- Peki! Mücadele devam et
' sin., Muzaff eriyetin bende kalaca
'. ğına eminim. İşe sefil ve hain pa
pası öldürmekle başlayalım. 

1 

Dedi ve hemen eline bir kalem 
alarak acele §unları yazdı: 

ı "Haımetpenah ! 
Kapusenlerden Jak Kleman 

adında bir papasın sizi öldürmek 
dütüncesile bugünkü alaydan bir 

' mucize kabilinden kurtulduğunu· 
~u bildirmeyi bir borç bilirim!" 

Birkaç dakika sonra meçhul bir 
a~ilzade, bu mektubu Şöverninin 

konağına bırakmış ve hemen çeki· 
lip gitmitti. 

-5-
ŞAN DÔ KOK OTELi 

En samimi dostlarını da kartııına 
alarak karnını doyurdu. Karııam· 
da oturanlar içinde Sent Malin, 
Kalabr ve Mont.seri de vardı. 

Kral çok neşeliydi. Etraf mdaki
lerle çok samimi. bir tarzda konu· 
şuyor ve bu ·arada karnını doyuru. 
yor çok sevdiği Burgon şarabmdan 
da içiyordu. Belediye dairesinde 
geçen vakadan neşe ile bahsettik
ten sonra Kalabrdan Bastilde nasıl 
vakit geçirdiklerini sordu. 

Bu urada anne kraliçenin gön
derdiği bir adam kulaiına eğile. 

rek bir şeyler söyledi. 
Üçüncü Hanri, bu adama, yük. 

sek sesle: 
- Anneme söyle, yemeği bitirir 

bitirmez yanına geleceğim dedi. 
Sonra şakalaşarak yemeğini bitir· 
di. Kalabrla iki arkadaşı, kral ye. 
mek yerken, Bnstilden kurtuluşla. 
rına ait hikayeler anlatmışlar ve 
kralı eğlendirmişlerdi. Bu hil:aye. 
leri anlatırlarken nedense Parda. 
yan adında birinin kendilerini Bas. 
tiJden kurtardığını söylerr:emişler
di. Kral yemekten kalkarken anne 
krali~enin evvelce gönderdiği 
adam yeniden göründü. 

Kral derhal: 

- Anladım! Annem Gizin nasıl 
lnhizama uğradığını anlamak için 
acele ediyor; hemen geliyorum ... 
dedi. 

Ayağa kalkıp annesinin dairesi. 

MACiOP.FAUSTA. ~ ____ ..... ______________ ..._ ________________ ~------·------ . 
Kraliçe oğlunu görünce: mül edemiyecek bir hale gelırıittl• 
- Allaha çok şükür! dedi. Kendi kendine bükülüyordu. i!"'• 

Kral annesini çok hey~anh ve Kral mektubu okuyup bitirOJP 
hozulmut görmüttü: ten sonra: 

- Ne o? Neniz var anne? diye - Bir papas ha! diye mırıidaJI• 
bağırdı. Çehreniz hüyük bir tehli- dı. Jakobinlerden bir papa!··· seıı· 
~eden kurtulmuc. gibi sapsan. den büyük iyilikler görmüf bir ro"• 

T • Sı.ıf• 
- Evladım. Bu tehlikeye ıen nastır adamı .. Manastırın reis1 

· ·ta B" 1 b' h' netl• ~aruzdun. Ölüm tehlikesi atlattın! gonıyı nırım.. oy e ır ıya. 1 
H bulunacak adam değildir. Siz 11 

anri sarardı ve etrafını korku- d' ? 
lu bakıtlarla ıüzdü. ıyorsunuz, anne. .• Jı 

İhtiyar kraliçe oğlunu kolları - Ben itimadınızın mana~ıJ 0 
... 

cluğunu söyliy~e~im. Zavalh oı·. . a.raaında sıkarak: 5 11' 
- Müsttırih ol Hanri, ~imdilik lum daha iyiliğin kin doğur~u·rJı 

bir tehlike yok, dedi. nu bilmiyorsun .. Kendilerine ıY111' 
edilenler, işkence edilenlerden ço 

- Şiındilik mi? Demek bu teh- düşman olurlar. Penitanları vliCıı· 
likenin Yenı'den ha• go"'stermesı' ı'h- d · · · · B 1 ra•ııı· 

T a getıren aızsınız. un ar • " 
tim~i~? ' da sizin hediyeleriniz.e ka\f\Jf lflt 
: - Eğer nasihatlarımı dinlemez. mış kimse yoktur ıanırım. f"a it 
sen evet .. Aksi takdirde hayır. Bir bunların Gize nasıl iltihak e~1, 'daha böyle alaylarda yalnız ve ka- olduklarını ıu alayda ııöziin~S 
tiyen silahsız bulunmayınız. Az gördünüz. 
~alsın öldürülecektin. Bundan ha- Kral yavaı bir sesle: 
berin var mı? , - Doğru, dedi. · • •t, 

Kral kekeledi: V b' d"' .. d ld ı.11ırı e ır uşunceye a ı ve 
, - Nasıl? Öldürülecek mi idun.. dandı: .; 
Kim öldürecekti? -Jak Kleman, dedi. Bu ad 

Giz mi öldür~ekti? acaba ben ne yaptım? 
- Ya o veya adamlarından biri Anne, eğer kralları da öldii~ 

~imdi bu lüzumsuz. Yalnız fU mek- ye kalkarlarsa millet ve din ıı• 
tubu oku!.. le gelir? 

K l d'' ' ra içe daha yeni aldığı mektu- Katerin bu ıuale cevap vtff ~,1' 
hu oğluna uzattı. Kral mektubu - Mademki hakikat bu .... O f,,. 

Üçüncü Hanri, kilisede dini va
zifesini yaptıktan sonra mösyö dö 
Şöverninin konağına dönmüştü. 
Arkasındaki gömleği çıkarıp attı. 
Büyük bir zevkle her günkü elbise-
.;,.,; .: ..... .a ... -L .--&-- ...... - L--........... ,.,,.,,.,.,;_ 

iyice okuyabileyim diye koltuğa de krallar da kendilerini aıud~d_. 
outrdu ama hakikatta bacakları, etmelidir. Sizde kendinizi .ft11' .r· 

'ft d.n..ti 1 vH ... .:.•Aa--------------------------_w_u·· cudıınu - ·._._..__._ __ ..__._~_...., _ __._ ._ _ _,, ____ ~ _ _ ..._.~ _ _ ....,_....,_ __ _ 



) GeDecelK lhl©ıırfPt<e 
~teş püsküren tayyareler 

"'l\oea şehirleri bir iki dakikada mahvedeceklerdir 
Zehirli gaz, alev yağmuruna 
nazaran hiçtir. Çünkü gaz 

dağllır, ateş ürer ... 
l\ske ------------------~ 
lltte " 1 ınUtehassıslar, bardaktan boşa· 

~sına yangın çıkarıcı mayiler, hiç 
t OdUrUlmez alevler pllskftren 

......._ :yYarelerle, bava akınları için 
~ ~ pU\olar yapmaktadır 

~n.- ~;;/e Yaptıkları biitiln i§lerıl 
%.'lıte kuııan akacak ateş; işte yarınk. i 

ılnıasını d .... d.'kl · · uşun u er:ı sı. 

d,t ~tıra 
~il P Vere f'-t .... k ad n, kıvrandıran alev, 
~%""lllı ~ii1danber! biltiln insan o. 
, '11diıııeti 'rtnıştır. Bugünün harp 
• ~~İtli gaz:e ınüthiş bombalardan 
~ ~ tnuess~rden ziyade, yakıcı a... 
~ U Yer .r .~lacağını düşünüyor 

l- 1~111 Çarerızun'! havadan yağdır. 
~ 'l'tı"a ile er anyor. 

ter tıice 11. Ra~.cayı ve eski gün. 
~~angın ;~e. rnagrur şehirlerini bi. 
:ıı~tlındi d;ı ~alinde bırakmış olan 
~ PUskUrt~gır tayyarelerden yer 

~ıt e( ta lec('ktir. 
~~~ lş~~r~cı~ikte, gerekse kim. 

J lı."tl er, en . ıhtısas kazanmış olan 
' ""'< 'h.. · lllUess· 

4.ı.."'..."llu gö .. ır savaş vasıtası o. 
~~~. ga itiyorlar. 
~' Yet eskı b. t herabe · !r harp vasıtası 
· eıebilccek r, . asrı rakiplerine üs. 

bır çok vasıflan var. 

~areden b' 
ınutıı . ~r bornba atarsınız; 

~İt bin~ş hır gümbürtü ile pat.. 
~ ltigj Öl" çatır çutur yıkılır ve 

llltı akı ur ve iate bu kadar. Tay. 
~ bı.A. nı bitti ıni bütün mesele 

~il' "\:I', liay t• 
<tavenıet . a ~a kalanlar yeni 

ışlcrine koyulurlar. 
.. . . 

~e 
~~b ~ve ateş 
far, •• a Yeri 
~· "\:Qe}i.,. ne gaz püskürttU2"Unü. 
, ~ ·••. D" o 

~. 8.hud b' uşı:nanımzdan birkaç 
faltat ırkaç Yliz insanı boğar 

~ile ~nı~ SO~a rüzgar eser ve 
c~. teı-.A_ • sUpUrüp yötUrUnce 
"t -~ız - ' 
~a~'ll.e iı.·1 " işareti verilince ';ine ... 

eljın k' gücüne koear. 
1 Ylıkandan aşagıya 

yangın bombaları yağdırdınız. \3un. 
lar gayet küçük, tanesi bir kilodan 
ağır olmıyan bombalardır. lki ton 
bomba taşıyan bir tayyare bunlardan 
iki iJin tanesini atabilir. Farzedelim 
ki akma kalkmış olan 40 tayyareden 
10 tcınesi hava ml\dafaa hattını geç . 
meğe muvaffak oldular. Bunlar bu 
yangın tohumlarından binlercesinı ko 
!aylıkla ekebilirler. Bu binlerce bom. 
bada 1 yalnız on taaed kırmızı alevler 
halinde çiçeklendiler mi o şehrin itfa. 
iyesi istediği kadar uğr:ışsın: ya..ıgım 
söndürebilir mi bakalım. 
Düşmanınızın evleri depolr.n, keres. 

tc halleri, gaz ve kömür ambarları, 
hatta hastahane, mE'ktep ve mabed. 
leri sizinle birlikte harbe kalkışır ; hiç 
sönmez alevlerle düşmanınızın üstüne 
saldırır. Daha bir c:ok binalara yetiş.. 
mek suretile yeni yeni müttefik!~r e. 
dinmek üzere kırmızı kollarını boyu. 
na doha ileriye uzatır. 

Gaz bombalan patlar patlamaz 
yapmış olduğunuz akın bitmiş olur. 
Hele bir saat sonra ise ese?! bir rUz. 
gar gazdan hiç bir iz bırakmaz. Fakat 
yangın akınının neticele1:'i saatı~rce, 

günlerce sürüp gider. 
Kimya harbi mUtehassıslarmdan 

meşhıır Amerikalı Doktor Zanetti di 
yor ld: "Gaz dağılır. at('Ş ürer.,, 

• • • 
Yanabilecek 

şehirler 

laca\c yangın alevlerine kar6ı muhafa. 
za lmklnı yoktur. Bu meselede Avrupa 
şehir~eri büsbütün yaya kalacak bir 
vaziy"ttedir. İngiltere, Fransa, AL 

manya, İtalyanın büyük merkezlerin. 
de asırlardanberi kalmış büyük ahşap 

binalar pek çoktur. bunların ahşap 
kısm~ adeta kav halini almıştır. Bir 
tek kibrit hepsini yakmağa kafidir. 

Hde Japonya havadan yapılacak 
ateş ~kınlarına hiç dE- mukavemet ede. 
cek h;r vaziyette d~ğildir Çünk•l Ja 

ciler dönüp buğday tarlalarına ateşi 
yağdırdılar. 

Aşiret adamlan mahsullerinin ha. 
rap ve kış mevsimmin de yaklaşmak. 
ta olduğunu görün,.e hemen barış için 
yalvarmağa başladııar ve bu oyun 

başka yerde de, bılhassa ormanı ve 
petrol kuyuları bol olan mmtakalarda 
da kolayca oynanabiJir. 

• • • 
Thermit 

Bütün bu söylerliklerimiz sadece 
kabus ve ha.yal değildir. MUt:ıreke 

imza edilip de Alm:ınlar harp malze. 
mele:-mi devir ve teslime> başlavınca 
Fran$ızlar bu mal7f~me ara~ında her 
biris ı ancak bir kilo ağırlı~ında binr 
lerle küçük bomba yörerek şaşırmış. 
!ardı. Bu bombaların içinde Thennit 
denil:-n bir madde \'ardı. The.rmit 
tanınmakta olan yangın maddeleri. 
nin en yakıcısıdır. 

Ancak 1919 sene~inde Cenera! Lu 
dendroff'un hatıratı ne.~rcdildiktcn 

sonr ı, bu bombal<ırın nerede kulla. 
nılacağı anlaşıldı. Küçük . bombalar 
Londra ile Parisi yakmak içındi. Fa.. 

kat bu bombalar 1918 ymnm ancak 
son aylarına doğru hazırla.nabilmifti. 
o günlerde ise Alman ordusu ümitsiz 
bir duruma düşmüş olduğundan yUk. 
sek kumanda heyeti bunları kullan
mam:ığa karar vermişti. 

• • • 
Diğer yakıcı 

maddeler 
Thermit, Alüminyun tozu ile d&

mir oksidinin karıştırılmasından vUcu.. 
da getirilmiştir. Bu kütlenitı bir nok
tası kif i derecede ısıtıldığı taktirde 

Oksit demirden aaminyuma geçerek 

çok ;ıiddetli bir alev hasıl eder. Bu 
alev beyaz ateş halinde akar. 

rııermitin alevlerini söndürebile
cek hiç bir vasıta yoktur. 

Amerika ordusunun, gaz muhare.. 
heleri şubesi müdürii Miralay Prentisa 

yalnız başına kullanıldığı taktirde 

Thermitin en müessir bir silah olabi. 

lcccğine inanmamaktadır. Fakat bu 

madde bilhassa petrol ve yağlarla bir

likte kulamlır:sa yanğını daha çok ve 

çabuk sirayet ettirereğini söylemekte.. 
dir. Bu halita ahşap binalarla petrol 

ve gaz sarnıçları için pek mlithiştir. 
Yangın yapan vasıtalar arasında 

biricik müessir silah yalnı7 Thermit 
değildir. Gayet aıçaktan uçan tay. 
yareluin pUskürteMkleri yangın ma.. 
yileru·in ihtirak ve iştial noktalan 

öyle tanzim edilebıllr ki bunlar haki. 

ki bir ateş sisi vücuda gctirebilu·ler. 

Bu müthş bulutların tesiri yalnız mad. 

di değil, aynı zamanda manevidir. Ba.. 
zı volkanların yaptıkları korkunç in. 

difalc1.ı gibı bir kaç saniye içinde bin.. 

lerce hayatı yer yliztlnden süpürüve 
rirler. 

Pon binalarının yüzde sekseni bllmbo 
kamışından ve prese edilmiş kalın mu -~~~-=~~~~~~ KIR BALOSU ~·~~~~· 

\ 

kavv:ılardandır. İşte bunun içindir ki 1 

Ruelarm Viladivostok ile Habarovsk 
noktalarında tayyare kuvvetlerini tah. 

§id etmeleri Japon kumanda heyetini 1 

dehşetli sinirlendirmektedir. Buradan 
havalanacak tayyarc'er- . imbaratorlu 
ğun hemen her şehrini bombalıyabilir. ... 

• • • 
Hindistan 
tecrübesi 

ı Ağustos Cumnrtesl gUnii akşamı RUYÜKDEREDE 

Beyaz Parkta : Beyaz Gece 
En şık beyaz elbise giyinen bayana bir kat rlblacllk kumaş verllecckUr <Sabaha kadar muhtelif eğlenceler ve varyete .. ) 

ihtar: 0e(en hatta bl\yUk fMakArhklarla hazırlanan ~·e bavnnm muhakfttl dol:ıyı!lle yapılamıyan bu bUyUk balo daha bir ~ok nu

maralar llAveslle fevkallldc :r.aratet arzedeC('ktlr. KonsumM~·on ;rnlnız 45 kunıştur 

1 

Ateş akıncılarınm . daha dovusu !ll•••••••••m••••••••••••m;-••••••••••••••••••• 
;;~!:~~~~~~ı:7~~a~~~ı~u:ı~~~ P e ı· s s ı· s D e p o s u n d a ı~. 

\""t Do,. l 
. ıt•. ~ .. '• "1Q,.e4 
'~"'" '\ Ot· eti dol il B •• ."'lı v ı'>ı • ayıı e er-
~~~ ~~,_fi:~at ağacı,, yapıl-

''>, ~'!'il et er türlü mer.ıcut 
. ""- '>'tek .. ti -q ~ U.zere ıekiller 

t t~ hQklar arcmnJa 
l"trnektedir. 

yokttJr. Nite:kim IngiJ:z tnyarecileri 

Mevcut kadın şapka levazımatı mevsim sonu dolayısile büyük tenzilatla elden çıkarılmaktadll' . 

Lez- Panama-Baku -Sizol- Bangkok ve saire 
ADRES: Tünelba~ı Beyoğlu şubesi: lstiklal caddesi Sent . Mari kilisesi karşısında No. 340 

bunu Hindistanm ş;rr.ali şarki serhad. 
lerinde isbat ettiler Bomba tayya. 

reled §ehirlerinin füıtUnde gözükünce 
Hind aşiretleri doğru dağlara tırman . 
dılar ve buralarda!<. mağaralara sı 

ğındılar. Bomba at.maktan bir nPtice .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-• 
çıkmıyacaktı. Bunun üzerine tayare. 



---soydan~ 

Sünnetçi Ahın 
Meşhur Siimıetçi bqı ııal~ 

torunu 
Sultan Ahmet Cağaloğlu c:add~ 

No. 41 Tel: 20196 ve~ 
~ 

lstanbul 6 ıncı icra 
Memurluğundan : 

, BASURA ÇARE 

Heden sa 

. ,• .. _ .. ,.. ... ' . . ... 

Mustafa ve Fikriyenin uhtesin dır. Ameliyatsız memeleri kurutur. 
de olup Emniyet Sandığına birinci 

Kanı, ağnyı keser. Meıhur ilaçtır. 

ADEMİ iKTİDAR 

Fortestin 
ile derhal geçer.Erken ihtiyarlıyan 
lara. yorgun vücutlere dinçlik verir. 

ÇARPJNTIYA 

Nevrol 
birebirdir.Bütün sinir nöbetlerine, 
teessürle bayılanlara hayat verir. 

derecede ipotek olan ve ehli vukuf ;;.•••••••••• ı ... _ ••.. •.r~:-\ ..... ..:·~f'". ~ti- • .... • •• . ~ .. .. • - • • ~: -' : ·. . ..... ) . 
tarafından tan:aınına (_1030) lira il 
kıymet takdir edilen Üsküdarda 1 
Arakiyecemehmet mahallesinde 1 
Toptaşı caddesindeeski 381 yeni 

427 No. lı Şayi'an uhtelerinde bulu
nan maa ahır bahçe ve Kadri vere 
aeleri hane bahçesi ve bazen Azmi 

• • • ..... : I ~ 1 

1 
!iane bahçesi ve Seher hane bahçe 
si ve yol ile mahdut bulunan ve ev
safı aşağıda yazılı bahçeli bir evin 
satılmasına karar verilmiştir. Ze· 

nıinkat: Bahçe içindeki kapıdan 
girildikte gömülü küpü olan çimen-

REM BALSAMiN 

to bir antre bir oda ve odadan geçi 

~nier, · sarışın, kUı:nral her tene tevafuk 
edetı güzellik kremleridir. Sıhhi usullerle ha. 
zırlandığındao cildi besler ve bozmaz. Çil, leke, 
sivilce ve buruşuklukları kamilen giderir. 

len çimento ve maltız ocaklı mut- 4 şekilde takdim edilir=. 
fak ve gusulhane ve taşlıkta bir 

ı - Krem Balsamin yağlı gece için pembe renkli 
merdiven altı. Birinci kat: Bir sofa 2 _ Krem Balsamin yağsız gUndil7. için beyaz renklJ 
ikisinde yük ve dolabı olan ikisi iç • 3 _ Krem Balsam.in acıbadem gece için 
ke 3 oda muşluk taşlı bir hela 4 _ Krem Balsa.min acıbadem gündüz için. 

TERi KOKVf 

Hidrol 
derhal keser. Vücuda zarar 
Her eczanede bulunur. 40 Jıu 

ınevcuttuT. Binanın zemin kat be ' Kibar mahfillerin takdirle kullandıkları yegane sıhhi kremleridir. 
INGİL+n: KANZUK ECZANESİ, Beyo~lu - Istanbul ........ --... ··•· .. -··-----.................... ·-·::r.: 

~·~~~g~~~~~ •••~•••••~••••••••••••••••••-f .... --~~=----~-~-~~E katlıdır. Sokak cihetinde yanda bir .. E· A -
katlı kapı mahalli ve binaya mutta. •

1 
Ç E N l E R H ~HASAM \\ÜSMU •lirw:ı Cemlyetlerl olan Bay ve 

ırl arka cephede bir katlı haricen • S İ G A R A H l. ' · •• 1 b{J pa-ı.~'<'~ tarın dU• Unmelerlne IU%1.1 
ı:nusakkaf harap mutfak ve bahçede .- , ıl · v, - rsa " ll si pah i o rı ı u 
bir kuyu ve erik, dut, ceviz, ayva, •"&~ --:-~P::;:i,:>.~~1ıiıttettjpate . ~ HAS HUS 
~:~~' !~~~:!:~;~::t:ev:~r:~ •srz:__ il::::_;Mıt. - . ) l i_ .. •. Bu R s A p Az ·çi _______:._~-- .... · . 1 Müşterilerinden gördüğü teveccühten cesaret alarak cihaı 1

1 baı olup bunun 70 metre murabbaı - 1 zım olan yatak takımları çamaşır takımları ve bütün eşya. 
bina zemini kalanı bahçe olan 'bir -- t-- ı kU.çük tefemıatma kadar en ucuz fiyatlarla mağazaıarıı:ıd3 
evin tamamı açık artbrmaya vaze- s e ' e maktadır. Model Uzerine verilecek siparişler çok kısa bir ı 
dilmi~tir. ı n .. teslim edilir. Yazlık çamaşırlar, spor gömlekler. banyo h& 

e ii pl!j burnuzlanm görmek için sayın halkımızın bir defa l)l 
Aırttınna peıindir. Arttırmaya :5 rnnm teşriflerini rica ederiz. lstanbul. Sultanhamam No. 241~ 

İ§tirW e<leceli mü§terilerin kıyme- · 1 · · · i~ oğlu. İstiklal caddesi No. 376 - Bursa. Uzunçarşı No. 98. Bı\ŞJ{ 
timuhammenenin % 7,Snisbetinde Sıhhi ağızllklara i e sigara ıçınız == DE ŞUBEMİZ YOKTUR. 

pey akçesi veya milli bir bankanın Ağzınız. ciğeriniz. yüreğiniz daima 5 .. := IZU-... -:ı--.-==========================--"'"ı 
temiz kallr. teminat mektubunu hamil olmalan ı 

Ağızllklar kutu içinde 10 taş a 
icap eder. Müterakim vergi, ten- beraber satllır. 

viriye ve vakıf borçlan borçluya A.nadoludan arzu edenlere posta ile tediyeli olarak derhal gönderı1ir. 
aittir. Arttırma ıartnamesi 18/ 8/ Deposu: Sııltanhamam, Kebapçı kar§ıSında 

936 tarihine müsadif Salı günü Da • p O A Z A R 1 
İrede mahalli mahswuna talik edi· 
lecektir. Birinci arttırmaaı 14/ 9 / 

936 tarihine :müsadif Pazartesi gü
nü dairemizde saat 14 den 16 ya 
liadar icra edilecek. Birinci artbr· 

anada bedel, kıymeti muhammene 
>iin % 75 ini bulduğu takdirde üst-
6 bırakılır. Aksi takdirde son art 
fmnanın teahhüdü bakı kalmaK 

lbere arttırma on beı gün daha tem 
ait edilerek 29/ 9/ 936 tarihine mü-
aadif Salı günü saat 14 den 16 ya 

lzmır: Mehmed Alim Şen Oçak, ~aıdurak 61 Ne.. 
Ankara: Ali Tümen. Tütüncü Tathan 
Bursa: Nurettin Neıet, Saatçi Uzunçarşı 126 

HALİS İNEK SUTU 
Halis inek tereyağı, halis inek yoğurdu. kbe yanm kiloluk teneke, hakiki 

1. 2, 3, günlük yumurta denemek için lQtfen 43656 numaraya telefon 

ediniz. adres Cihangir susam sokak No. 37. Cihangir süthanesi. Şube: İs

tiklal cad. No. 72 Meyvalı süt mucidi FERHAN AKSÜT 

kadar Dairede yapılacak ikinci art- -=------------------------------

Türk Maarif Cemiyeti 

Resmi ilin 
bürosu işleri 

• le 
Yeni postane kar§ISLnda Erzurum hanında 2. cı 

dairede 20 temruuz ta.rihinden itibaren işe başlaınıştJS'• 
k~darların resmi ilanları bu adrese gönderm.eleri. 

Telefon: 21101. 
Resmi ll~nlar Türk Limi tet tirketiyle alakas1 yoıctıtr· 

1 Büy~~:·.!~ıe ~.~!~d~:~.~·~~ote~!~~::~ah~a:.~ 
ridi ihtiyarlığI sebebile işten çekileceğinden mezkur otel ve gazın° 
veya şimdilik kiralamak arzusundadır. · tJ11 

tı:rma neticesinde en çok arttıranın 
üstünde bırakılacaktır. 2004 nu

tnarab icra ve iflas kanununun 126 
mcı maddesine tevfikan hakları 

Otelin döşenmiş 20 odası 4 halasr 2 matbahr 1 çamaşırlığı ve 1 63 

dxr. Gazino çok büyük ve adanm en güzel mevkiindedir. Eşyası 
meldir. Talip olanların ayni mahalde otel sahibine müracaatları. 

, ............................ . :-Devlet· DellıiryôII8rı ;e: Ljiljaılı~·ri~~·.:. ı . . . - . . ... .. . . ' " ." ...... .. . , -

işletme ... Umuni · Idaresf .. · ~;./Ilaiıları · .. 
~p~ sic~:er~le ~~~it ol~~~a~ İpotek yolcuların, F evzipaşa - Elaziz - Diyarbekir kısmında kate-

t a. a~fa kahr akk ıgerh. al a. a. arabnın decekleri mesafelere ait ücretlerden 1 ağustos 1936 tarihinden iti-

·., ·.•.· · ..... . ........ · ı. 

ve ırtı a a ı sa ıp erının u .. . .. . at. 5 "I" ı 
haki h ·ı f . haren umumı tarıfe uzennden ıo O tenzı at yapı acaktır. 

arını ve ususı e aız ve masa- Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi (10) 
rife dair olan iddialarım ilan tari 

hinden itibaren 20 gün zarf roda nıııııı-llltııııııııtlflllllıtıtıııılllflUllllllııı11tıtıllllll1ttıııHIHllfllll~lfltlöttlltı1HNIHIKHtfttnmııt1llll1tltluıllllfl 
evrakı müsbitelerile birlikte Daire R·ıyazı·ye - Lisan - Fizik - Kimya 
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi 

takdirde hakları tapu sicillerile Ve olgunluk dersleri: Türkçe, Fransrzca. İngilizce, Almanca, İtalyanca 
sabit olmıyanlar satış bedelinin pay. Rusça - edebi. tarihi mesleki her türlü tercümeler - gramer. tahrir, ticaret 
ı d h · k ] 1 M••t mektuplan bankacılık ve muhasebe dersleri: Kıyasi ve gayrikıyasi fiillerin aşmasın an anç a ır ar. u era • • . . . 
k• • t · · .f. tasnifatr ve tatbikatile cümle teşkili ve esaslı konuşmalar: Kuvvetınız~ göre 

rm, vergı, envırıye ve tanzı ıye- .. k .. 1 1 
· · · 1 d 

• . 16 büyük tablo üzerinde sonsuz mu a eme er: 5 lısanla ıhtıyacınız o an ers• 
den ıbaret olan Beledıye rusumu ve lerden her mektebin imtibanlanru da hazırlıyoruz. 1914 senesinden beri 
vakıf icaresi bedeli müzayededen usulü tedris muvaffakiyetile tanınan (Çemberlitaş karşrsmdaki yabancı 
tenzil olunur. 20 senelik vakıf ica Diller ve riyaziye kız - erkek okulu) ecnebi mekteplerini aratmaz, birkaç 

· t · b d ı· ·· t · •tt• derste sınıfta kalmak korkusu da bırakmaz. Dersler hususi tek veya resı avız e e ı muş erıye aı ır. . . 
D b f 1 l.. l k . • ayni sınıf ve kuvvette olan 1, 2, 3, 4, 5,6 kişile gündüz akşam gece de verıli~ 

a a az a ma umat a ma ıstıyen . k 6 k" ·ı·k 1 d · 25 k B·ı 1 • yor. 4 kişile dersı 30 uruş - ışı ı grup a ersı uruştur. ı en er ve 
lerın 35/ 3478 numaralı dosyada bilmiyenler her zaman kabul olunur. Haftada kaç ders lazrmsa verilir. İsti-
mevcut evrak ve mahallen haciz ve yenler bütün sene devam ediyorlar. Direktör Ziya Çetinkaya 

fjlkd iri kıymet rapon;nu görüp an· lll-....U.llUffll&Ullflllll~ft!!WUJltll!l!llllJıutıı~!!NJl!!_lffJlUWIJl!ıtıl!•!t!t'~ltl~.ll.11lftı+Jftff~llflllllMUlıtlıc-
i.tacakları ilan olunur. .(4327~ .. ı - ~ 

Nafia VekAletind 
Filyos - Zonguldak hattının Filyostan Çatalağ:ııııe. ~ 

on yedi kilometrelik birinci kısım ray ferşiyatı kapalı ıe. 
münakasaya konulmuştur. te 

1 - Münakasa, 17 / 8/ 936 pazartesi günü saat on beıg. 
da Nafia Vekaleti Demiryollar inıaat dairesindeki :ınii.Jı" 
yonunda yapılacaktır. 

2- Bu işin muhammen hedeli(32,000) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (2,400) liradır. etiı 
4 - Mukavele projesi ile Bayındırlık genel şartııg.JJ1 Ji 

flat cetveli, mıünakasa şartnamesi, poz talimatnamesi :o; 
ve tiplerden mürekkep bir takım münakasa evrakı ( 1 
kabilinde Demiryollar inşaat dairesinden verilmektedir· 1''" 

5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler, 2490 No. Iu ;s/9 
hince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 1 .. 

1
e 

li ve 3297 No. lu resmi ceridede ilan edilen talimata g~e 
Nafia işlerini veya demiryol inşaati~lerini yapabileceklen f1t' 
rilmit müteahhitlik vesikasını ve fiat teklifini havi z"r 'rte 
kanunun tarif atı dairesinde hazırlıyarak 17 / 8 / 936 pa;:.~ 
saat on dörde kadar Demriyollar inşaat dairesine :nıak 
liınl~ :vermeleri lizımdır. ( 49), 


