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• • • 
M~lisin fevkalade toplantısı 

cnünasebetile bütün mebuslar An. 
karada toplanmıılardır. 

Dün aktam Haydarp&§adan kal. 
kan tren kafi gelmemiı, ikinci bir 
tren daha kaldırılmıttır. 

(Dt>r.amı 4 üncüde) 

• 

~ alamadı 
~klenen kat'i harekat başlamadı, çarpışmalar 

~ ~tlin çete harbi şeklinde devam ediyor 
A ~ 'tliitc' 

30 
(Radyo ile) - ispanya. 

•tıı nakız h b 
t er >ıı a erler gelmektedir 
l.'ıı adriti · 
lı~t· bUkuı:net ~ember içerisine aldıkla-
hıı 11 asile . ıse paytahta doğru iler. 

dı: rı ka . 
ltıektcd· mılen imha ettiklerini 

Cc ırler. 
~~~ıı .nera1 M 

rııc 1 °lla karısını bir Alman 
'· liliku ..... 

8
Panyadan uzaklaştırmıştır. 

"'''- ··•et . 
~· "<1 ıtıiı· §ımale doğru mühim mik-

!lir ıa ve g" .. .. .. 
. onunu kıtaatı gonder. 

l ı1u1c· 
~tıı.ı Utrıet 
ıı,_ ~~ıı ı;- tayyareleri bu sabah er-
~:ı asa .d 

ttllliıte d~ı erek asileri bombardı. 
~ r ır, 
ttı 

),ı • har-ek 
~t~b adrit at ba,ıamadı 
ı. er· . 3o (AA 
"t 1 beklen· · .) - Bir kaç gün. 
lt b~cnu~ ha ılı:nekte olan kat'i hare. 

1

~ bir değ~l~ı:namıştır. Dün vaziyet. 
·~ §ıkJik olmamıştır. t::' (Devamı 4 üncüde) 

Asilcrüı reislerinden General F1·anko Hükumet taraftarı bir ispanya gazete 

t ilistinde 
~ lltiliz tayyareleri 
-~'Pları bombalıyor 

~ lıtl" İh . ita, 29 
\ı 'il.lıcu <A.A.) - Dağlık arazi-ı gelen çaıpışmada bir İngiliz polisile on 

(tr ere k A ·-1 ·· ·· 1 ba arşı yapılmakta olan rap 0 muştur. 
~ reltat ı 

ı ıı ha a devanı olunmaktadır Çarpıfmalarda 16 Arap ölmU• 
r1 ~ tclta • 

ittir ,~ bo:rnbardıman tayyare. Kudüs, 29 (A.A.) -· Nablus ile Toul 
~ ar;: et Kerim arasında vukua gelen müıade • 

'1.. ~art lllektedir. 
~~ ta· mede ölen araplarm miktarı on altıdır. 

liı. t rı 1 
"e aaı ·· ı · s · B 1 d k' · · T 1 K ~! . lıta b' t gun erı amarı un ar an se ızının ou erim ya 

elle ır 
t ~ ~ Çarpışma olmuş ve ih-

~ agınp . . . 
tb. -ıh~ edılnııştır. 

-q• ' "'-l ~ıı ·"'ntak oec' asında bir polis mil!. 

tllaruz ·kalmış ve vukua 

krıınJ :. lct~;.areler tarafmda:ı açılan 

mitralyöz ateşile telef edilmi§ ,_,ldulclan 

zannedilmektedir. iki arap, tcr~ldf tııdfl . 

miştir. 

einin l.\rinci sayı/as: (Bii.yiik başlıkta 
"katiller,, 1,1a::ılıdtr.) 

Goredeki 

Yeni Habeş 
hükümeti 

160 bin kilometre 
murabbaı araziye 
hakim bulunuyor 
Londra, 29 - Buraya gelen ha

berlere göre Adiaababanın cenu. 
bunda ve garbında bulunan Habeş 
çeteleri yeni taarruzlara girişmİ§· 
lene de Romadan gelen haberlere 
g<Sre, bunlar ağır zayiat vererek 
çekilmeğe mecbur olmu§lardır. 

Habe,istandaki lsçev kızıl haç 
heyetini aramağa çıkan bir lngiliz 

(Devamı 4 üncüde) 

Sıcaklardan bunalanlar ıo
luğu denizde alıyorlar. 

lstanbulda 
en sıcak günü 

Dün gölgede sıcakhk derecesi 
34 santigradı buldu 

İki gündenberi İstanbulda bayıltıcı 
ve bunaltıcı bir sıcak hüküm sürüyor. 
Dün sabahleyin başhyan sıcak öğleye 
doğru şiddetini arttırmış, saat on iki. 
den sonra sokaklarda sıcaktan yürüne 
mez olmuştur. 

Sokakta bir çok kimseler ceketleri 
ellerinde geziyorlardı. · İşi olmıyanlar 

ve bilhassa kadınlar trenle Floryaya, 
vapurla Moda, Kalamış, Caddebostant . 
na, Boğaza gidiyorlardı. 

nnda hemen yer yok gibiydi. Bazı don 
durmacı dükkanlarında dondurma er . 
kenden bitmiş, müşterilere yok cevabı 
veriliyordu. Halis ( !) Taşdelen ile di. 
ğer halis menba suyu ( !) satan seyyar 
satıcrlar da çeşmeler arasında mekik 
dokuyorlardı. 

Sıcaktan fenalaşanlar, gölgeliklerde 
uykuya dalanlar görülüyordu. 

Rasathanenin bildirdiğine göre, bu 
mevsim içinde geçen günlerin en sıcağı 
'dündür. Hararet dün asgari 23, azami 
30 dereceyi bulmuştur. 

Rasathane, Kandilli gibi Boğazın rüz 
garlarına maruz bir yerde olduğundan 
oradaki azami hararet ile şehir içindeki 
hararet arasında bir kaç derecelik fark 
vardır. Şehir içindeki dünkü azami ha. 
raret 34 dereceyi bulmuştu. 

Bu sabah onda azami hararet göl. 
gede 28 dereceydi. Öğleden sonra ha. 
raretin düne nazaran daha fazla olaca 
ğı anlaşılmaktadır. · 

At:at:arK 
An karada 

Atatürk dün saat on dördü yirmi 
geçe Ankaraya vasıl olmuşlardır. 

Cumurreisini istasyonda Başvekil, 

meclis başkanlarr, bütün vekiller, me • 
buslar, vekaletler erkanı ve bir çok halk 
karşılamıştır. 

Atatürk güzergahta toplanan Anka 
ralılarm tezahüratı arasında köşklerine 

gitmişlerdir. · 

Evlenmek lsteylpte eş bulamıyanlara mUjde 

Saadet odası 
lstanbullu genç kız ve 

delikanhları baş göz ediyor 
Sulta nah metteki 
bu müessese, ev
lenmek istiyenıeri 
yakında birer ro
zetle işaretıeye
re k tanınmalarını 
k o ıaylaştı ra cak-

mış ! 
Saadet Odası müdürü anlatıyor: 

Evlenmek istiyen kadınlar önce 
para, sonra şöhret, daha sonra yüz 
güzelliği, erkekler ise önce para 
sonra güzellik aramaktadırlar. 

(Yazısı 7 nci 
sayfada> Saadet odasmm bulunduğu bina 

Berlin olimpiyatlarında: 
-:zıw:ıı.-ırmc!r!lll11D1111mm::;::a.:::~311111e .... _.cmm ..... _.... 

Basketbo cularımız 
Şiliyi yenebilecekler mi ? 

- Spor sayfamızda okuyunuz 
, Yarın Ulvi Ziya Yenalın Olimpiytlar hakkında güzel bir yazıaını 

bulacaknnız. Ulvi Z!ya Yenal bundan aonra muntazaman HABERE 
spor yazıları yazacaktır. 



Filyos demiryolu, 
kömür havzasına 

ulaştı 
Arazi sarp oldugundan süratle 

ilerlemek kabil olamıyor 
:Ana.d.,lunun k6mUr hntb olan Fil

yos - Zonguldak arasında demiryolu 

dÖ§eıu:nesi i§i bilytik bir faaliyetle de
vam etmektedir. Bu hattın Çatalağ
zma kadar olan kısmı bitmek üzere-

dir. Filyostan Zonguldağa doğru 

Çata;ağzına kadar olan kısım 13 hllo

rnetrcliktir. Hat buraya gelmekle 

kömür havzasına girmi§ olmakta.
dır. 

Bu suretle Devlet Demiryollarında 
önürrtümelU ayl&roa katiye\:le kömUr 
naklıyatı 'bqlıyacak ve~ sene ana. 
dolu kasabaalrı kömür ihtiyacını kö. 
mür havzasından tedarik edecektir. 

Devlet. Demiryolları sırf kömür için 

Afgan Krah 
Atatürkü 
tebrik etti 

~nkara, 29 <A.A.) - Boğazlar muka. 
felesinin imzası münasebetile cumurrei. 
si Atatürk ile Efgan kralı Muhanımet 
Zahir Han arasında a§ağıdaki telgraf. 
lar teati olunmu§tur: 

;Türiôye Cuınurreisi ekselans 
. Kama! Atatürk 

Ankara 
Boğazlar hakkında elde edilen mu

vaffakıyet ve iyi neticeden dolayı ekse. 
linsıruza en hararetli tebriklerimi arzet 
mekle memnunum ve şahsi saadetleri 
jle T~dı::iycnin refahı hususunda en sa
mimi temennilerde bulunurum. 

_ Efgan kralı Muhammet Zahir 

Maleste Muharmnet Zahir Han 
Efganistan kraL 

Kabil 
Bofazlcır.a mütedair müzakeratrn 

:nil11nü ncıticeye iktiram münasebetile 
majestelerinin bana izhar liıtfunda bu. 
lunduklar:ı tebrik ve -temennilere teşek
kürlerlmi-arzcder şahsi saadetlerile Ef. 
ganistanın refahı hakkındaki halisane 
dilekler.imi tekrar eylerim. 

K. Atatürk 

Kızılayın 

·müsameresi 

l 

hususi ve çok ucuz bir tarife hazırla
maktadır. 

Ufacık bir köy olan Çata.lağzında 
42 parça büyilk ve modem bina. kurul. 
mu.~ ve burası çok girin bir kasaba O

luverm~ştir. 

DENlet Demiryoltarından aldığımız 
malilmata göre Zonguldak istasyonun. 
da toprak kazma. ve bina. yapma işle
ri de büylik bir hızla ilerlemektedir. 
Hattın Zonguldağa kadar olan kısmı 
cok narp araziden geçtiği için ancak 
1937 senesi sonunda ikmal edileblle.. 

Hattın §imdiye kadar sarp arazi. 
den geçmesi yilzUnden 25 kilometrelik 
blr kısma. 4,5 milyon lira sarfetmck 
zarureti hasıl olmuştur. 

KCÇCK 
HABERLER 
* Şehrimize fıClmig olan Yugoslav 

mektep gemisindeki zabitlerle talebeler 
dün Taksime giderek Cumuriyet Abi
desine çelenk koymu§lardır. 

• iktisat Vekaleti Deniz işleri müs. 
teşarı Sadullah dün Ankaraya gitmi§
tir. 

* Ölçü ve ayarlar dairesinin şehir. 
deki ölçüleri muayenesi devam etmek
tedir. 

Ağustosun sonuna kadar ölçülerinin 
muayenesini yaptırmıyanlar cezaya 
çarptırılacaklardır. 

• Zahire tacirleri dün Türkofiste 
toplanarak yabancı memleketlerle yapı. 
lan ticaret anlaşmaları hakkında bazı 
temennilerde bulunmuıtardır. 

• Türkiye içki düşmanı ıençler ce
miyetinin Çamlıcaya tertip ettiği ge. 
zinti hava bozuk olduğu için ~eçen 
pazar yapılamamıştı. Önümüzdeki pa -
zar günü yapılacaktır. 

• Şark demiryollan idaresi sebze 
haline gelecek sebzelerin nakil ücretin. 
den yüzde yirmi tenzi!At yaptığını bele 
diycyc bildirmiştir. 

• Memurların ağustos aylıklarının 
verilmesine cumartesi günü başlana
caktır. 

• Sıhhiye vekaletinin verdiği bir 
emirle berberler elektriksiz ondülasyon 
makinesi kuJlanmıyacaklardrr. 

ihracat Almanyaya müstemle~ 
Muhakkak menşe 
şebadetnameslle vermek için plan 

yapılacak 

Alman hükfuneti memleketimi?: ih. Londrada müstemlekeler 
racatı için çok mühim olan bir karar 

almııstır. Bu karara göre, Türkiyeden nezareti tarafından gizlice 
itahl edilen her nevi eşya için mcn~e 

§ahadetnamesi ıstc.cıecektir. Bundan hazırlanmakta imiş 
dolayı Memleketimizden AlmlUIJ'aya ) 

~ l~ 
gönderilen her nevi emtia için alaka
dar Türk makamlarına müracaatla 
mcnşa şehadctnamesı almak 18.zım 
gelmektedir. 

Reichsbank menee ea.hadetnamesi 
olmıyan emtia için Türkiyeye havale 
maksadile yapılan tediyatı da ağus. 
tostan sonra kabul etmiyeceğini Mer. 
kes Bankasına bildirmi§tir. 

Almanya malımızı alan memlekeL 
lerin başında geldiği, aynı zamanda 
gene memleketimiz" mal ithal eden 
memleketlerin de baş~nda P,ulundu~ 
için bu kararın bilyük bir ehemmiyeti 

· bulunmakatdır. 
Böyie bir karar Türli - Alman ti

caret mUnaaebatmın daha emin bir oe. 
kilde yapılmasına imkin verecektir. 

Valiler arasında 
Ankara, 29 - Esldtehir valiıi 

Talat Tunçelin istifa ettiıi Dahili
ye vekaletine bildirilmiıtir. 

Bu suretle kadroda münhal bu
lunan valilikler ikiye çıkmııtır. 

Bu yıl Eakifehir ve Manisa vili.. 
yetlerinden batka yere yeni tayin 
yapılmıyacak yalnız Maraı, Yoz
gat, Balıkeair, Bolu, Sivas ve Kay. 
aeri valileri arasında nakiller yapı. 
lacaktır. 

Irakta örfi idare 
kaldırıldı 

Londra, 29 - Bağdattan ıelen 
haberlere göre, Irak iayanı tama. 
men bashrıldıfından örfi idare kal 
dırılmııtır. 

Bu münasebetle evvelce yakala. 
narak idama mahkUnı edilen asile. 
rin cezaları ~üebbet küreğe çev
rilmiştir. 

lngllız amele partisi 
lideri Rusyaya 

gidiyor 
Londra, 30 (A.A.) - Avam kama. 

rasındaki muhalif amele partisi lideri 

binbaıı Attlee, bugün Sovyet Rusyaya 

hareket edecektir. Mumaileyh, bir çok 

Parla, 29 - Oeuvre gazetesinin 
Londradan aldığı bir habere göre 
mUstcmlekit nezareti Alma.nyayıı AJ.. 
riknnm muhtelif müstemlekelerinden 
birer miktar vermek bakında gJ.%11 
bir plan hazırlamaktadır. 

B .ı plfln hazırlandığı sırada Alman 
ya 1ngiltereyc bir nota göndererek 
müstemlekelcrin yeniden taksimini 
istemiştir. Bu nota cevapsız kalacak. 
tır. 

ltaly11, Lokarnocülar 

konteransma ••tlrak odlyor 

Paris, 29 (A.A.) - Havas ajansı. 
run lyi menabldcn aldığı haberlere gö. 
re, Jtalyan dış işleri bakanı Kont 
Ciano, Faşist hükumetinin beşler kon. 
ferruı~ma l§tirak edeceğiıii, Fransanm 

Berlin, (Hususiı - Avrupad::\' biri 
tetkık seyahatine çıkan TUrk muallim 
ler grupu Bcrline gelmiş ve Aman 
muallimleri ve Beı !indeki Tiirkler ta. 
rafından çok bilyil;.r merasimle karşı. 
Ianmq;tır. Muallimler Berlinin en gU. 
~el :lteline misafir edilmişlerdir. 

Üç giindür Berlindeki biltün ma. 
arif müesseselerini gezen muaıı·mler 
şerefıne, Berlın b?ledlye da.irc'Jinde 

belediye reisi tarafından bir resmi ka
bul ~:apılmırı ve bu !cabu! resminde Al. 
man maarif erkanı rla hazır bulun. 
muştur. 

Roma bUyilk elçisi de CbaJJlbflJI" ~ 
men bildirmfılir. 

ır.~:,ı 
Diğer taraftan Frans'. tlfl'.J 

ve Be.! çikanın Bcrlhıdeki nı;,ıı tir. 
nin Almanya dış işleri bak "> / şube dairesi şefi Dickof~. :.ıı• ~, 
csna~·nda Dickofun verd•,gı ti 
de n.iısait ilk işaretiPr ha~ic~iJlı 
nıldı?pna göre Alman bü~U~~ılt 
vabı hakkında daha hiç bır s 

1
• 

ı;Jl .. 
mat mevcud değildır. l3U~sl)et 
ber Alman cevabınm da nıU 
ğı un:id edilmektedir. ,.r.tJ 

Çekoslovakyaya bir rost 1 
Londra, 29 - Mor:ning Jt'f' 

tesinln öğrendiğine göre, ~11ell~ 
kında. Çekoslovakyaya 0~ tdett 
ademi tecavilz pak=-ı teklif 

' J ' 
ziyafeti çok samimt o!mu~ ~ ger, ; ~ 
te kadar devam etmiştir. ~ ıo 

0 Muallimler Hamburga b 
mişleıdlr. ıl-1l'4 

Alman gazetele~·i , TUrlc. ~ .,,ı.I 
rfnln seyahati vesıleaile 'l'lir aııı'' 
hakmda uzun uzadrya tıı•1 
mektc:dirler. 

6 Ağustos perşembe günü saat 16 

dan itibar.en Suadiye plajında Karmeı 

programına iştirak edecek bütün san'at 

karların ıerefine bir aupe dansan veri. 

• Bu sene deniz gedikli erbaş hazır. 
lama okulundan mezun olan talebenin Sovyet liderleri il.. rörUşecektlr. B~lediye reis~ ile maarif rnüstPşarı 

tarafmdan irad edilen nutuklarda 11irk 
müallimler seltı.mlanmış ve TUrklerin 
yüksek hasletleri zikredilmiştir. 

lecektir. · 

Bu supe dansana halk -da iştira}c 
edebilecektir. 

Yüzme ve dans müsabakaları tertip 

oluna~ iştirak edeceklere hediyeler 

verileceJi gibi, kazananlara da iktinıi

yeler dafıtılacaktır. 

şerefine 31 temmuz cuma günü saat 
ıs de mektep binasında bir müsamere Tayyare bayramında 

Romanyalı TUrkler 
verilecelttir. 

Becayiş 
Kasrmpa:ıada Yeldeğirmeni camii 

imamı hafız Cemalettin Haşimi Osman 

camii imamlığına, Haşimi Osman 

tamii imamı Şerif de Yelôeğirmeni 

camii imamlığına nakil ve tayin edil-ı' 
mişlerdir. 

Her sene 30 ağustosta yapılmakta 

olan tayyare ve zafer bayramına bu se. 

ne Romanyanın Bacarabya ve Dobruca 

havalisindcki ırkdaşlarımızdan bir he. 

yet de ittirak edecektir. 

Bu seyah'Bt için ırkda~larımıt şimdi 

den hazırlıklara ba§lamı~lardır. 

B1.1 nutuklara Zeki Cemal ve Bayan 
kıymet cevap verel'f"k g0rdiikleri hUs. 
nü kabule teşekkür etmişlerdir. 

Tilrk muallimler şerefine Berl'nde 
ki Ttirk k!Ubünde bir çay ziyafeti de 
veri:tr!lştir. .Ziyafette olimpiyad mti. 
naseoetile Berlinde bulunan tanı.L!mtş 
zevat ile Türk sefareti erkanı ve TUrk 
talebeleri hazır bulunmuşlardır. Çay . . 
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l~şiilff: ~~~~tfe?~ i:.•aanda - "w-
~t~ CI 1 D ~ - ı.ui!!!I !!!IHL•.r.oıı aa••• w ,..,,....., o waa:zı ,. 

hıı..~'<l,tn 'l' 200 bin tonluk ı stanbulda Y }" J 
.Btı:;;•ıaaç!.::zce, AlmllJ\C8ı Bugv day siloları Dört er 1 çorap ar 
Ilı~· lllijnevy • ri 
ı_. l•dtyd· erın loplllndığı 1 k o a mektep •• •• k ı b. ı· . n 

rd:-İitiai~~ı·kYı·ınu~l~:ı~i .~ibll~ı~· yapı aca PUru o a 1 ır mı ~: 
uçunu ı ı 1 at u sene zar Açılması lı-ln y ~İr tıı. • D şa . ç - ~ 1 k B b o o lk llıı a ır p l . Sembohzmın dn;ıışun1ıuı ": ~rl-

' H Urtakııa old . fıoda tamamlanacak bazırhklar başludı hındf'n bahsetmedeıl en-el. natuıslız. 
b İ .'nRİ dit U. Ba§\·ekalPtin ~öaterdiği lüzum üze Önümüzdeki ders yrlr içinde şehıi- 1 <dJ Oğ lUJ lrU lr miıı ;n~!'I tarihinde", 1885 tea itiL<ıren 
il •ıni Ö" daha cntereun? rine Ziraat Vekalet 1 t~tbik etmekte mizde yeijiden dört orta mektep açıla. Bır tarafta fMJi~t de•;lct ıer t ! ta . 1905 t: kadar t'debi muhitın m:ıumi 
'it' Rrenrn· 1 d. r Ş 1 •fad 1§ o makle. daha olduğu ~ilolar inşa programını geniş cak, ığer ıse ve orta mekteplere de biler-, 1·ı-.; rlifjcr fnroftıı fa.1istlik a1cyh- \'9..<!İ.'.ctinden ve ceoı!yet 1e olan aı~kf'l 
~ıt'"' e olunuyor !etmektedir. '-=imd•'-'e kPdaı 100.000 yeni §Ubcler ilave edilecektir. farladlc rır1.arla.şları U.·i gurur) 't'~ki1 sıncJan bah.:<etnıel; ·rap erJf'r. 

"lltey "' " 'Ne . e Vardık: ton tuğda~· al:ıcak silolar inşa edil. Yeni orta mekteplerden biri Fatıh· cdcccklcı· mi1 Buıı?arm ar/ııın, diğer 1580 tarihin.ier. cıonra f: Zol:mın 
l~ fliyatl mesi mukarrerdi. Yenı pro~ramd::ı te açılacaktır. Buramn müdür vekilli • bir bulmna, ·•tatmiı• cdih11i1 re ftı'mi'ı kurnıuş olduğu na ·ü rıılist n ckteb: P.-

1~ "'' kol'nı arını. devlet konlrÖ· bu 10u bin ton 200 hine çık&rılmışlır. gine Gelenbevi orta mektebi müdür cdiln•emiş dcrlctlcr 1• dcniyoı. Bı§lcr serle. \·ermekten z;y:ıde nan .. riyeı.:rıle 
h erı~"e• lif rnıllctlerin dilleri ş. imdı'-'C kadar yanılan silolar 4') bin muavini Muvaffak tayin edilmiştir. l«on,"c-ran,"Jıııa lıcr ı!..i tarrrfıı. da esas \'e b: nazariyeler Ptrafmcia ya;:ıılan 

• Qı. "'n ol k " · ~ · · 1• •• 1 ı t: J 
1 

"41llard • ına lan çıkmt§· ton ı~tiap haemincedir. ikinci orta mektep Kasım paşa orta /ı rnı.mcssillcd cloml olacngt ıçtn, vıı mur.ska~a ara yaşar ıa t- ~Plr •.i:;ti. 
~ b. tn ıatif d mektebi ismini alacak ve Gala tada arı- koııfer-aıısın Rrii1\Sf'lde toplanıp mıı. Ken.l:sini takip ed;n mt:har,·irlerın e. 

·•rı a e edilemiyor Ziraat Yekaleti l.00 t>in ton !stiap :r 
to,. lbahj · · Iacaktır. Buranın müdür vekilliğine de ı·a/ f.J/•iycfli ııcticclcr ı·cı'iı' rcnıırmc i seri.:mnde sanat \'C l'jİir ksrakt .. ı ın 

11ha Yetı n d hac&r.mdeki siloları'l üç senı. zarfında 
la1• 

11

11 llda ditı·d.ır' 
1 

azarımız a Davut paşa orta mektebi müdürü Adnan siya::ırt ıilcminiıı bdli lrnşlı .ııcsrlclc- <len <ser yok gibi?di. ÖylE: bır an ''ö ikmali maksadilc tertibat; almıştTr. Si. · ı· · ~ri .,, tayin edilmi~tir. rindcrı bfriııi tr.şl.'ı1 rfı>ır:krcdir. r.11 geldi ki , bizzat :ıatura ıst oh.nhır kcn. 
''•ı1, Yata baskı lolarıa inşası için b:r kanurıt• mahsus. koymanın üçüncü orta mektep Beykozda eski mıiıl'lrıcbctlc Raif -""'lef J/<'to, lıugim. dilerini aşmak lüzumunu yaptık Rrı 

la zıraat Vekaleti emrine üç mılyon ı;aray binasrnd;ı. dördüncü i~e Bakır • kü foıt'da şöylo ya~ıyor: nın i~ fayctsizliğini ıınladıkt<tn f':Onr3 

tc" t,11f • bto e ır 
a,r 1 .. Dıaı lkko 

tır1 .... . 
b . "'l ll; d . 

. . Qı~e • enııı ki: 
~ııı hlılli 8 •• • 

' llq 1ı •nayım ılerlemc. 
~e tUırıtii~c.nebt nıamulatm it· 
~e d, ·· 

1 
konulduyaa ecnebi 

' b ay ec • ' 
'tl'ııın I e lelıf hakkı veril. 

Rl.iç o} a •dır ki bunları al. 
)C\ •un 'Ve Y ı· . . 

İn'-· t'ka.b er ı ıatıdatlarla 
llb .. f et ed'I · to " irnkA 1 ınesın? Bunla. 
k •t111 lln ı verilıin ... 

Patik b· f' . 
'llla ı, le" . ır ıkır !.. Fak at, 

t ' '-ltıh ı faır .söyliyor ve ,a. 
ııad· 'Urdur . .k 
~ 1•eler' .. · ıstı halde ola 
"'11\di}' ı gorür. 

'it ı' kadar v . d' • 
' terin· e §ım ı 11e, 

ı,t aör ı' "' .. nakJinclcn büyük 
l)tlj.... u lnuttür· o·ıı· "h 

·•ın · ın mı a. 
b. &arp)ı} 
~ N,lıla_. aırnası, Gusto· 

ı, ... ~rna,1 ..... • 
11\j ·•ıa bu e garp eserlerı. 

t1ı_ fı.t d fsayede olmuıtur. Ve 
..,r · ' ler} · d , liatünd erın eki noktalı 
l~rt en geçmek k b·ı· 

~· ~ ~ h a ı ın. 
~'tca. y u arriri, elini divani 

" ı.l lltdan b .. k' r,l "l tt, ugun Ü tarza 
"tt ., 
~ll.11 1 triai · · 

~~ ~ "•r ıçın... Elbette ~a-
\ol f ••• 
t't ı Yet ile leh .. 

llf :·· 8ir ledb' et boy le devam 
1~\in ır alıp telif esere 

ı \'er ilrnelidir. 

1 (Vl-NQ) 

Y0 ~tnirde ~bı 
sı '9l liraya 

l~İ 9ortaı ı 
bti~ kereste 

~~~·~, ~sı Yandı 
~tııı dt Saat ı 

"' 01 Çıkarı bı 4,30 da şehitler 
' :•l'tc~laı Yliıu r Yangın, rüzgarın 

, 1 
llt11 (

1
l'tc ta~ .... ndcn itfaiyenin bü

'l: ah . &•A•en b' 
~~ · ti.ltasrrı ır kereste ve 
~ h,t ~ 1 

tarnarnen kül et. 

ıo~~rdt ltiltata b 
C tr, 11 birisi 

7 
aııamıştır. Yanan 

~.. ,, ,. o ooo d. ~ . . 
''t ı.... ıg0 ' ıgerı ıse 
}'~ "lılN!\ C ttatı idi. 

h.. ~ l tı111 Utna 
""" ~tııı.ı ÇıJtt1 &1 h ovasında bir or. 

~0111: bUYurnc abc: ~·~rilmekte · ı 
ltr Ç<ıJı rnesı ıçın jandar

§tnak'tadırlar. 

liralık ta.hsiMt verilmişti. Bu athsi. köyde ve Bakırköy halkının verdikleri A ınanyadan Bc-ı:ler Konferansına aksülamel ihtiyacı...:ıı kuvvetle hi<s'3et. 
sat ılerıde ihtlyaç n1::ıbetinde ı.;oğaltıla. ianelerle kiralanan eski Rum mektebin- iştirak hususunda rla nıüJı .. ti h ~ber meğ·J ba§ladılar. J. H. Hasny, Paul 
caktır. de a9ıacaktır. ler gelmektedir. Ya lnı1 Almanlar rnüs. Mar~ .. ·eritte bir ba'ıane :ıe üstad:srın. 

Ş!mrliye kadar ,\·apılan silolar çok Yalnır Beykorda ve Bakır köyde a. tem leke işinde bazı temlrıat istiy.'.!cck dan , yrılmış b •ı lunuyorlarc:'ı. F ;.kat, 
işe yaramıştır. Fnvkalade ah\aldt' çılacak olan bu orta mektep1erin ônü- lerinı kaUyyen sak!amıyorlat. Alınan. orladc.n kalkmak Ü1ere olan bu rere . 
daha ı;ok işe yanyı:.rağrndaı~ da ~üp. müzdeki ders yılında tcdriı;ata ba~lıya. ya Bı üksele \'eya diğer bir yere git. yanrı· yerini tutac:.k bir diğeri 1!..'nüz 
he edilmemektedir. Bilhassa hi.ik\ı. cak1arı şüphelidir. medı?ı · e\'\'Cl İtalya ile fıkir •eatisindE> do~.t:us değildi. Bir kısım muharrir. 
meti:ı stoku tam Ye kati olarak bilme. Yent fubel•r bulur.acağmı da sövlliyor. !er ·ııni eserlerle a!akası olan, iiğer 

F•" 1·at İspan,·a '·ar·ıcıklıkJarı ..:imdi 1 bir h.r!'lmJ ise ipnot'ıma, sah. i'-·at ha• 
si bakımından silo!cır:l 1üzum görül. Haydarpaşa lisesinde ders görmekte • 1\ • " · ~ • " • • J ., 

mekt·•dı'r. k k de )eni bir \'aziyet ihdaı:1 etmiştir Bu lalıkl&rı, telepati, i\:ih. gibi me\':uları 
... olan er e muallim mektebinin eski 

kam;ıklrkların Rufyanın .nc.suıiyeti ıçine alan eserler yazmağa baelryor; 

Muallinıler 
Yardım sandığı 

kurdular 
İstanbul muallimleri arasında yapıl. 

mak üzere hazırlanan yardım sandığı 

teıkilatının nizamnamesi dün maarif 

müdürü Tcvfiğin riyasetinde toplanan 
muallimler tarafından tetkik edilmi§ -
tir. 

Bu yardım sandığına bütün muallim 
terin iştirak etmeleri teşebbüsün ne 
kadar yerinde olduğunu isbat etmi~. 
tir. 

Nizamname madde madde okunarak 
kabul edilmi~, bir iki madde üzerinde 
~yu~ulamamrştır. 

Bunun üzerine yedi ki~ilik bir ko
misyon seçilerek bu maddelerin tetkiki 
komisyona havale edilmiştir. 

Bütün muallimler ilk hareket ola. 
tak bu ay başında maaşlarından yarım· 

şar lirayi san(ı.;;,, h•r:ık~cc;klardır. 

Muamele vergisinin 
tadlll 

Sanayj Birliği lktısat \''ekiıletin. 

den \'erilen direktif dahilinde mu&me. 
le \'ergisi kanunu tizf"rinde !:ıanayicile. 
rin istcklerjni ve Kanunun ne şekilde 
tadil edilmesi lazım geldiği hakkmda 
ki m;italcnların1 t!:'sbite başlamıı:;tı r. 

Bu yakınlarda şehrımize, bu işle meş. 
gul olmak üzere M:ıliye, Jktisat ve 
Gümrükler \'ckiılctleri müfettişl<!rin. 
den mürekkep hir heyet .g-elecekt ir. 

Kermeste kadın 
boksörleri mlz 

Romanyadan ı;clctek meıhur ıpor
culardan maada ilk Türk kadın boksör. 
terinden Bayan Fethiye ve Şaziye do· 
kuz ağustos 936 pazar ;ünü sabahle • 
yin Taksim bahçesinde saat 10 da Ker. 
mes spor müsabakalarına iştirak ede • 
cek ve aralarında bir maç yapacak larını 

Kızılay cemiyeti Karmes program ko. 
mitesine bildirmi§lerdir. 

Çamlıca orta mektebi binasına taşın - oldu:ıu fikrinde bulunan Almanyanın 8.)TI l.ıir yoldan yür:.ıyen gımc bir ~ısım 
ması üzerine Ha"darpac.a lisesinin bu- ı 1 d · · · d' · 

" x lngiltcrcye bazı ı-ualler ı;ormak :ıiye mu 1~1·11-.cr e, nuı;•·ısızm ve mı \'CC. 

lunduğu binada yeniden 12 §ube açıla. tinde oldu~ da h9.~er veril:yor. Al. din t sikolojisinı ~östcrmeğe çalışan 
cak, Usküdar orta mektebine yeni bir manya bu suretle ş-ırkta kollarını bıığ'. esel'1o \"eriyorlard· Xatüralizm•"' ak. 
bina bulunarak 10 §Ube daha ilave edi- hya·lılccek umumi bir mıla~maya hala sülamel olarak, tanıamlanm:~ realite. 
lecek ve şehrimizdeki diğer bütün lise taraftar olmadığını ıöstcriyor. den. muayyen fıkirlerden kaçılıvor. 
ve orta mektep1erde yeni §Ubeler açıla. r.:;rnn bu mtiRk':..illere ra~men Av. du. Parnasyen sımatı şiird<> lakib f'den 
taktır. rup.ı.ııın umumi vaıiyetini gözden ge. sembdi?.m. hakimıyctini biit:in ·•:"icbl. 

Bu suretle önümüzdeki ders yılı çirerccek bir konfer:ınsın toplar .. naı:;ı yata teşmil etmek ı~tiyordu. 
içinde mektep buhranmın önü alınmış artık bir gün mese~esidir. 1885 e doğru, bı.: vaziy\.'ltc bulıma rı 
olacaktır. A vrupanm iki bloka a ynlmasınn t•debi muhiti, '.'ik··or Hugorıun olii. 

Mürettipler cemiyeti 
gezintisi 

Türk mürettip1eri cemiyeti tarafm 
dan ağustosun sekizinci cumartesi gü· 
nü saat 15 de köprüden Boğaziçine ve 

adalara yapılacak gezintinin hazırlık • 
!arına devam olunmaktadır. 

Gezintiye iki haftadan daha az za
man kalmış olduğundan, yapılacak ha. 
zırhk ilerlemi tir. 

Çok: güzel olacağı anla§ılan bu ge
zintiye her taraftan alaka ve rağbet 

gösterilmektedir. Arzu eden zevata ce. 
miyet merkezinde davetiye verilmekte
dir. 

l'ERŞE.,"BE 

rr.:ınıuz - 1936 
Hirrf: 133:ıi • Crmaıl~·plpn· .. ı : ı 

vclncııJ> .e..ı~. 

19.~~ 

,,::_ 3,1)1 12,20 16,16 lP.:?7 :?lJlP 2,M 
oıo i,1J .C,:52 !1,~11 l:?,00 l,4P 7,23 

tv"iı"' 

Musollnl Trablusgarptakl kuv\'ctlennl Ha
be§Lltıuıa naklelml§tlr. 

f.ligııda çıkan büyuk bir .ra.ngm şehrin 

kali\yen aleyhatr olan lng-iltere de mün·len sonra parnas şiirlnc kar91 hır 
bart::ı• muhafaza e<l"!cek bir anla~ma. ak!\üiamel olup ~er.ıbolızm adını alan 
nm 3usulü iı;:in elirden ... ele!j yapıyor meklebin iddiaları meşgul ediyordu. 
\'e 'Jpacaktır. Bu wni ~iirin mür;;~•Jen ill.; zam~nlar 

ln~illcrenin ou r.rrnsunu dün yeni 
den ildn eden Dahil'ye \'~kil' ~:r lobn 
Simon nutkunu şu ı::uretle b:tirmiştir: 

" .. . W14 harbi ıe iki blckun me\' . 
· cudireti sebep olmu~!ur. Funll'ı te. 
ker:i1rünii katiyyer· arzıı dnıivoruz . 

IngiltHe, Fransa re BcJçik& A 1 mnn. 
ya ,.~ italy:ı ile anl11.~mak ist<'dik'ı:rini 

saklamıyorlar. 

Yeter ki Alman~·a ve lhlya buna 
yana~unlar. Bu iki meP1l<'kdin fikir . 
lerimızi ve hüsrıü •ıi~·ctıerimizi r.iha. 
yet anlıyacaklarma tamamen kanıiz .. , 

Çok doğru. Fai<ot biı an e\'ve: an 
laşsa!ar da insaniwti . Anupayı ,.e 
dünvayı heyecanda ı kurtar~alar. 

ÇürrlYık çoırapDaır 
Fı a_msı:lar "lliiı1;ı1: fil\ir1rı· ra;tllr 

.11r!,, dcrlcı. Oııım gibi, lnıgiüı, Ahi. 
ılin /Jaı:cr'/p. FJıırJıan Cnhıf aynı karim 

ÇQrnln 111cı·:.ıtwıdntı ''°Jı <;rrli1Jorlar. 
Rııı·Jwn Cahil .vazıyrJr: 

~ıklık merakım bir 1--aı: kndu Ik 
tisal Vekaletine şikayet Ptınişler. Yer 
li fabrikaların ipek çorapları iyı do 
kun.nuyormuş. Al<ıyormu~ yı?"tıh 

yorrııuş. bo7.uluyo. muş. na7ik b~r.ak. 
larır.ı çirkin gösteriyormuş 

furk köylüsünü rarıktan Tür t; kn 
dınmı takunyeden kurtaıınak içıo ~a

lışan yeni Türk fabrikalarını el\str:ı 

ipek corap Ycrmecliğ'i için şıkaye~ e. 
dcnler haksızd ırlar. \ 'e b"n balıltrını 

ı:;iizPI göstermek i~m yedi asır f,·enl\ 
piyasasına altın doh•n Tiir k kadını 

nın uu~ünkü cşlenni böyle bır milli 
kalkınma harekctil':le mii~teki ,·niye. 
tinde görmeli istemediğim iı;:in bu id 
cliay cledikodu olar:ık k~bu l t rlıyr•uın 

Abidin Dcircr ise şüy ıo diy::ır 1.-11 rı. 
ııım 1111italcasrnı do:;ı wtu d ıiın 7ır:ık1· 

b11lmam11k eHmi:dcn grlmcr/i. 

paı m syen biter &aırrHler: Baudeia ırc, 
Verh ... ne ,.e Mallarme. Mıst alarmda 
mev~ud yeni biı· cesaretle muastr!an. 
nı h-:>.yrete düşüreıı Les li'Jcuıs du Mal 
şairi, 1875 ile 188(.ı arasmd>· genç şa. 
irkriu inandıkları lıe!adlardan birıydi , 

\•e r.ıi.;ridleri onun .'."'orrespoııdan''<.- ad. 
lı nHrızumesinde sym bole'e \ eya <;ym. 
boıe·::rı kullanılm~ma bir nE.'vi t."S\'İk 

görmekte idiler: 
L 'lı omme y passt' a traıers dt ~ f o. 

rcfa c1e sym.boles. 

Ll.s parfııms, 'r~ coult>1ır,r; r: 7ea 
soııs sa ,·cpondaııt. 

<ınsan orada, ~1bol or.nanlaJ ı a. 
rasır.dan geçer. Krıkular. renkler \ e 
scıııler birbirlerine re\·ap \'erırler ) 

Yeni şairler artık parnasyen siire 
karşı açıktan açrğı> mübayeııete ha§. 
lanıı~lar<lı. Bunlaı·. \. erlaiue. Mı:illar . 
me Vw mukallidlcric in uçucu §İİrle ·in!n 
satinni yapan Gab ::cı Vicaire n• Hen. 
ri B.H klairin l~ de.ique~enees d'Ado. 
re FııJupette poete it>radent ~dlı :seri. 
nin itti~arından sonra C1885), Jec3. 
dene ~dı \'erildi. Jean Moreal!!. ı'eca . 
dant 1-elimesinin yerine symholi~t!' ke. 
lirııe~ınin ikamesir.ı teklıf ctt• \'e kabul 
edıklt ns eylül .BS6 tarihli ltigaro. 
da b:• şembolist manifestosu neşretti). 
Mal,u menin ismi ıı;; defa, Verlai,ıe'ın, 
lSSS rle tevsi ettıği Les Poetel! ma:.ıdit! 
adlı PEel'ile J. K H .. ~·s.nrnnsır., A re. 
bour'.3 romnnında zıkrl'di;iyordu. 

l\ıı 
~-~,. ~(b . Y.i bırakmak 
~ ~~ " "" Qll' ~il\, "'>- ~l '°t'tı &'enç lırız) imzaaile mektup ıönd'"• mayınız. Yalnız başınıza, hamisiz ve ailesiz !;Ok t'tkıntı çc· 

tehi ikel idir 
Halk. bır tarafntn milli endüst:ının 

himayesi için kon·ı!<!n VPıgil<'rc ta 
hammül ~derk'!n, diğer tuaftan da 
çürü -< mııl almak mecburiyetinde kal. 
mamalıdır. Yalnız çonıplf;r değil; 

bütü·ı yerli cndi.istrı rr:amul~tı ~ıkt bir 
konu~'ı altm;ı alınmıı.k geuktir. 

ıs~.3 ten zaman.n11uı kadarki de\Te 
zarfı;-ıJa bıribirini t,l ki ben iki sem bobst 
şairler ne:!lı tefrik edilebilir: Ondoku. 
zunc ı asrın sonu, yirminci ı.~nn tıaşı. 
lkimı nesilde de ayni hararetle devam 
edeıl lereyan. Biiytil.- Ha':"ble Pau1 F or. 
tun faaliyetine seki.t' \'ermerl :ği gıbi , 

Paul YaJer~·nin uzun zamand;r uykuda 
olan ılha.m perisini de.- u~·andrrmı~ bu 
!unu. ·ordu. Fran!'lız şiirinin son kırk 
scne.Jini cserlerile doldııran bı: §llr 

mektt>binin on dok.ızuneu asrın di*er 
şiir mekteplerinden )'E"ni bir 
ı;iir iı.'emi bulma8ı ı::oktaı::ıııdan avrılan 
~apM dikkat bir husu::-ıyetı vardır. 

~: ~ıb/itttı~1i~~c bi:ı~~· keceğiniz muhakkaktır. Yuvasız kalır. türlü tehlikelerle 
t~ ~ "1ı~~L,,~ }'a§tnda c Yaşıyoru~, evli .değilim. Ebe• karşılatırsınız. Genç bir kızın boy le yaıamaınna im kan yok 
~~·')Otıı .. lıtıı ctın olmama ragmen hala bana bir ço• tur. B iraz kendinize hakim olunuz, anne ve babanızın &izin 

~.'\\~~ (~ Au,,,/k iııtiyorlar; bu yüzden ikide birde iyiliğiniz için hareket ettiklerine §Üphc yoktur. .._, 'ıı, >• til'ldc ~n Yanından ayrılmak ve kendi ba~ı· AÇIK MUHABERE: 
~, t«ı>ar ••l'tı~ll'ıtY:ırı,. Orta derecede tahsilim var. Na· Galata Fenerler idaresinde omer Çil imzagiJc büyük 

t:ı~lttıoıu,lltıu crrıııı edecek bir İ§ bulabileceğimi mıisabakamıza iştirak eden okuyucumuza: 
V ~lll ll'ı? z? Yoksa ailemi brrakmakla fena mı Gönderdiğiniz cevapları aldık. Yalnız miısabakaya 

~l~: Sak i§tİrak is.in reısimlcrin de beraber getirilmesi gart olduğunu 
i:ttl bu düşunduğunliz çılgınlığı yap hatırlatırız. 

S emboDaz mnn 
eaınncn 

yıldönümü 
C·ımh11riyct g11:,.frsifıde "Sct•ıbo. 

li.zmM dliıtri vı1 di ıziimu ,, rr rlnir bir 
nırı1\1ı c y f1zan Şerıf Hulu.5iacıı p~rr!!. 
lar alryoruz: 

BaDkenOaırda 
pıan ıu nstDhsaı 

Balkan antantı det'lct.leri bir .mıa!d 
kıil haline g~l,,ti§lcr ı·c ,iiiı•c!imua':uı 

ma~1n. bi:ini _t~1•il cfmi:Jlcrdir. Ayn; 
şe~ın ıkfı.srult M1ı1ia d<! olın1LSını is. 

( luti en 11t1ylayı ~evirin:..z) 
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lspa-riVa i'fitiı·aıinin 1;;.ncU Bazı AVl"Dpa devletleri~ vazt7etl--

Kat 'i neticeyi iki 
ta af da alamadı 

1 n g i·lt ere 
endişede 

Almanyamn Heligoland'ı tal" 
kimi avam kamarasındl 

(Baı taralı 1 incide) 
Yalnız memleketin bazı noktaların. 

da ehemmiyetsiz bir takım rnüsademe
ler \•ukua gelmi~ ve hükumet kuvvetle. 
ri tarafından asilerin elinde bulunan 
bc.zı tayyarelerin tahrip edilmiş olduğu 
haber verilmektedir. 

Her iki taraf, yakında yapıiatak 

harekat için mevzilerini tanzim ve tah
kim etmektedir. 

Beyannameler 
Lizbon, 30 (A.A.) - İspanyol hü. 

kumet tayyareleri Saragos üzerine asi 
askerlere hitap eden bir takım risaleler 
atmışlardır. Bunlarda asi askerlere kar
dc.,lerine karşı silah atmamaları ve ken 
dı amirlerine karşı isyan etmeleri tav. 
siye edilmektedir. 

Astların vaziyeti 
Sevil, 30 CA.A.) - Asiler, telsizle ( 

ne§retmiş oldukları bir beyannamede 
vaziyetin salah bulmuş oldu~unu bil
dirmektedirler. Asiler Huelvayı ele ge. 
çirmi§ olup Albacete ile Madrit arasın
daki münakalatr tehdit etmekte ve bü. 
tün Galice'e bakim bulunmaktadırlar. 

General Molanın kuvvetleri Sierra 
Guadamara mıntakasında hükumetin 
bir tayyaresini düşürmü§lerdir. Asiler, 
Portekiz hududunda Ayamanteyi ele 
geçirmi§lerdir. 

Yeni bombardımanlar 
Madrit, 30 (A.A.) - Ceuta ve Me

lilla dün hükumetin harp gemileri ta. 
rafından bombardıman edilmi~tir. 

Katalonya jeneralitesi reisi Bay 
Kampaniıı, dün Katalqnya kuvvetlerine 
Saragose §ehri yakinindeki sevkulcey§t 
noktalan temin etmek için büyük bir 
mücadele yaptlmt§ olan mıntaka üzerin 
den USmU§tUr. 

Katalonya tayyareleri asi kuvvetleri 
bjmbardıman etmişlerdir. 

A 1 er b~r ınglllz geml•lnl 
bombaladılar 

C-abelütatnk, 30 (A.A.) - İtimada 
sayan menbalardar. bildiriklğine gö
re asilerin bir tayaresi tarafından 
bombardtman edilmiş olan denız.altı 
gemisinin meydana çıkmış olduğu ha. 
beri doğru değildir. 

Mekslkada ispanyanın iki 
•~tiri var 1 

Meksika, 30 (AA.) - İspanya se
faret:. müsteşarı B. Ramon de Puja. 
da!!, General Caml::anellasdan bir tel. 
graf &lmıştır. General, mumaileyhi 
lspanyol kıyamcılarınm Meksikr. se
firliğine tayin etmektedir. Müsteşar 

bu tayini kabul etmiş ve hemen hari
ciye nezaretine gitmi,tir. Fakat şim. 
diki İspanya büyük elçisi B. Ordaz, 
hemen Meksika hükfunetine bir nota 
vererek meşru ve kanunt İspanya hü
knmetinin B. Ramon de Bt\iadazı az. 
letmtg olduğunu bildirmiı::tir. 

B. Ordaz, gazetecilere beyanatın. 
da, .?zasen Meksika hariciye nazınnm 
B. De Bujadasm teşebbüsünü kabul et. 
memiş olduğunu şöylemt5tir 

a • 
Londra, 29 (A.A.) - Röyter ajan. 

sr bildiriyor: 
İspanyadaki isyanın 12 inci günü o

lan bugün dahi ispanyada bulunan ya. 
hancılar kafileler halinde memleketi 

IJırııwıııttt~m t:11•nıııııım1iiiiiii 
tiycn Sadri Ertem, hııgün1di Kımın'da 
diyor ki: 

Zirai mahsul ve ham maddeler için 
yapı:·icak bir anla~ma, bllbasa Bal. 
kanlqıa Şamil genıış bir sanayileşme 
plan.ı.ı takip edebilirse, Türkiye, Ro. 
manya, Yugoslavya, Yunanistan için 
eanayiin inkişafı daha kolay olur. Gc. 
niş nllfus kitlelcrir! kendi hudutları 
içinde toplıyan Ball·anlar sanayiinin 
esaslı bir mahiyet almasına sebep ola. 
bilir. Sanayiin ve ekonomik sebeple. 
rin birleştirdiği h:okları tarih bile 
boza..'11az. Belki bu bloku tarili kuv. 
\'Ctlcr.dirir. KUltilr bağlarile sımsıkı 
sarar. 

Balkan antantının sınai ve zirai 
sıkı bir iş birliği halini alması, hem 
onu rrulhun yıkılmaz kalesi haline ko. 
yar, hem de balkanları Avrupanın 
sınai mmtaka.larıne. bir nevi koloni\ 
hara.cı vermekten kurtarır. 

mevzuubahs oldu , 
Londra, 29 - A va.m Ka.marumm mi§tir. ~, 

bugünkü içtimamda. bir mebus Alman Milletler C.emi~.tmiı1 ~ 
yanın Heligoland aJ.asuu tahkim etti. projede ekalliyetlerin ~~~ 
ği rivayetinin doğru olup olmadıfnu Wı ha8Ulwıwı d& udi! 111".J 
sormu§tur. Kendihine hüktun&t na- mumı lltiytıa ı,.> ı.ati~~-~ 
mınd. cevap veren Fden bu rivayetin Edtn. bq mue1eam ._.,.--, 
maa.ese! doğru oldufunu ıöylemtıtlıı. liyetlu nuıah.W•rtai -

B11 ada Şimal dtnuind6 Almantuus ald O-.iıundu~u 8">yJdtfdl'~ 
hakimiyetinde buluııa.n bir adadır. Yentn11 tOO Wff , 

cnglltereftln endl•nt l•ta•ı•"" ~ 
Londra, 29 (A.A.) - Avam kama. Landr&, 29 - Ksr'bi~ ırJ ~ 

Asilere kar§ı ate~ eden h.ükı'lmct taraf Um bir .!ivil gönii.Uü. 
ra.smda liberal Handerin bir sualine rtltere sahillerinde yeıuılell .,,artt ~ 
cevap veren Eden, Avrupa devletlerin- yare istuyonu teala; ~~ ~ 1" 

terketmektedirler. Şimdiye kadar 800 
kadar yabancı Marsilyaya, Bayonnea 
Lizbona gelmişlerdir. 

Marsilyadaki İngiliz konsolosunun 
dediklerine göre, Barselonda daha 1600 
İngiliz tebeası kalmı§tır. 

Saint - Sabastien mıntakasmda hü. 
kumet taraftan kuvvetlerin muvaffala. 
yet halinde bulundukları sanılmaktadır. 
Madritin şimalindeki dağlık arazide ıim 
dilik sükun varııa da bunun kıaa bir 
müddet süreceği tahmin edilmektedir. 

Cenupta asi general Franko
0 

büyük 
bir hüeuma hazırlanmakta ve Bürgoa 
mıntakasında !si general Mola da ta
raftarlarını organize etmektedir. 

Diğer taraftan Madrit hüktlmeti de 
bo§ durmamakta ve muhtelif isyan mın 
takalarına milis kuvvetleri göndermekte 
dir. 

Fransız komUnlatlerl 
yardıma gidiyor 

Tuluz, 29 (A.A.) - Tuluzdalri 
(Fagist aleyhtarı komite) ye mensup 
elli gönUllü, bpanya hük<lmet kunet. 
leri arasrna girmek için fspanyaya git· 
mek üzere hududu geçmiılerdir. 

Asllerln tekzibi 
Seville, 29 (A.A.) - Radyo ile neı 

rettiği bir beyannamede, general de 
Llano Madrit hükOmetinin verdiği ha. 
berleri bir defa daha tekzip etmektedir. 

Bu beyannamede ilaveten söylendi -
ğine göre, Sevilleden hareket eden bir 
kol, Portekiz hududu üzerinde Huelva 
ile Agamonteyi kolayca zaptetmiştir. 

Galiçede vaziyet çok müsaittir. Gc. 
reral Molanın kolordusu Pontevedra 
bölgesinde, muayyen taarruz pllnını 

muntazaman tatbik etmektedir. 
Beyanname, hükumet kuvvetlerinin 

bir kaç güne kadar mukavemetten Aciz 
kalacaklarını ilave etmektedir. 

Evelkl gUnkU ç•rpt•m•l•r 
netıce•lz k•lmıf 

Hendaye, 29 <A.A.) - Dün. ne 
ıündüz ve ne de gece, tarafeynden hiç 
biri kat'i bir muvaffakıyet bydetme
miıtir. ispanyanın bir çok noktalarında 
zorlu çarpı§malar olmuş, fakat bunlar 
umumi vaziyeti değiştirmemiştir. 

Ancak, daha muntazam bulunan hü 
kmet kuvvetlerinin günden ıüne üıtün. 
lük kazandıkları anlaşılıyor. 

Dün. asilerin mağlubiyetile netice
lenen Oyarzum muharebesi pek yaman 
olmuştur. iki t&raf da, harikulide bir 
enerji ile, göğüs göğüse çarpışmııtır. 

Dün gece top sesleri hlll duyul. 
maktavdr. 

He; iki tarafın telsizleri, yakında mu 
· .. ·r olacağını ilan etmektedirler. Bi
taraf siyasi müıahitler bu lcardet kav. 
gasının kolay kolay bitmiyeeeği kanaa. 
tindedir. 

As71erln tayyara•I 
Londra, 29 - Asilere ait bir tay .. 

yare Cebclüttarık boğaıında karakol 
vazifesi gören iki denizaltı gemisini 
bombardıman etmit ve biriıini batırma 
ğa muvaffak olmu§tur. 

Asilerin kumandanı olan ıeneral 

Franko İngiliz hükumetine müracaat 
ederek, bir yanlışlığa meydan verme -
mek üzere İngiliz harp gemilerinin, ta. 
panya hükmeti gemilerinden ayn dur
malarını istemittir. 

Bugün Madritte hükamet tarafm • 
dan neşredilen bir beyannamede bütün 

,. 
den bazıl&rmm vuiyeti İngilil hU~. mi§ttı. Bu MM 'bwliar'll "' 

dini müesseselerin müsadere edileceği metini endişeye d~UrdüğilnO itiraf et. caktır. 

~l:~~::::~~:~lhak •d•n ··"·.. F · ı · t. d 1 · ı · t . at' 
1 ... p;a~::~:.m::::r~~~~!~~~~b~~ 1 IS ID e ngı iZ ayy t 
::;.:i~ilm .. kum•l•rin• il•ih•k ... leri Arapları bombalıY~ 

Sen Sebaatien'dc hüldlmet nziyete • • •-" ; 
hlkim oldutundın bu tehirle Bilb&o (B~ !~' ~ ı~de) ı num Bay .o~ıbr (;eırltt ~J 
arasında muntazam ıimendifer ıeferle· Londrı, 29 - Filııtındeki lltdisele. rumda Piliatindt t&lUik& "'1' 
ri batlamııtır. ri. te~k ct~ek üzere bir komiayon teı 1 "'ur: lcomltyGnun ~ ~: p 

Madritteki iate kıtlığı meselesi Va. kil e~iıtır. . . . • . etmıı oldutunu bil~ ~A 
Jeneia'dan gönderilen erzaklarla bert&· Komısyon rtııliğıne lord Pe.d ıküı. Jleiı: Lefd Peel, reil _,., 
raf edilmiıtir. ci reisliğine de mütarekede tıtanbulda Horu• Jtumbold, uı Sif , ' 

Malaga mmtakaamda hük\1met kuv. tngili~ fevkallde komiıerliti .ra~m~ı o- Carter, ıir Laurit Heıcd'el\~ 
vetleri tarafından mag~llıp edilen aal- lan Sır Horu Rumbolot •esilmifm. td " • B Jt _ı.,;,1d 

K . bu .. 1 ~ p·ı· . ıno -oma, ay •JM- j 
ler cenuba dofru çekilmektedirler. San ~syonun ıu~ enıe 1 ısti.ne Bay Martin. ' 
Roklrideki ut kuV"Vetlcr de hükumete hareketi beklenmclrtedu-. • '----,_..;· ıs~-"' ' 

Jtomısyoauıı a.uır:•~- ;I 
teslim olmuılardır. Yeni bir mUNdama • 

Kudilı. 30 <A.A.) - Araplu tara. edihsıemittir. Xeati•JOOt -'1• 
lngllt•r• Lordlar -'- "llNU-~ d uLA- tallP"°" fmdan dün bir kafileye kırıt yapılan c- .ra.ıı•-..t'l t • .un 

kamar••ındakl mUn•k•t• 
Londra, 29 - Bugün, Lortlar ka. 

maraar toplantıeında tapanya. meıelcle· 
ri hakkında yapılan bir münakatada, 
Lord Standboyt Madrit hülıc(ımetine 

utılan euak ft ıillhlıra hükUmetin 
karıtmamatrnr, çünkil bundaki gaye 
ticart bir it olduğunu ıöylemittir. 

Medrlt - Llzban mUnakalltı 
keslldl 

hücum unumdı yirmi iki arıp ölmilt ettikten sonra b&ılıyaca.ktd'· ft 
tür.tngiltere tarafmdın Filiıtindı tali. lnglllz • Soff ' ' 
lı::ikat icraat için bir komisyon vücuda ticaret ani•~ 'rl 
getirilmit olduiu nıbtri. yahudiltr ı. Lo!ldra, 30 (A.A.) - "i~ 
raamda memnuniyetle karfllan.mııtır. S . 'tU&f ~..l 

F k A 1 .. d' - tıvytl ticaret ı ~ ...... ·. 7 a at rap ar mutenıa ıyen ıre·n dn ,,_ 
• • '11\ l"IJ'& a{4a&flfn\I devam etme tehdıdınde bulunmaktadır. ~d )d 

ıu. Bay !tuneimanft, 1'uı-1~'f!ll· 

Dün beıinci defa olarak petrol bo • haklandı beyanattı bulu~ ,, 

ruau huara uğntılmııtır. it 1 vtt• 
Lubon, 29 (A.A.) - Mıdrit ile Kurutan komlayonuR aaefart 8 JBD_ID ~ 

Lizbon araamdalri milnabllt dün ak. Londra, 30 (A.A.) - Müatemltklt Beff rl ~ 
ıamdanbtri keıiktir. 

ı Yen.1 Habeş vıyana, 30 <A.A.> -.. ..Jl, ·.J ıpanyol katolik lideri Gil Roblca, kiilıv- .~ 
bir tnıiliz vapurile Bouloıncden bura- Avusturya - ftalya .,.1 fit" 
ya gelmi~ ve Lizbonda bir kaç gün is. hu·. k UA m etı• müdürü hat11:n tyanU\cWl ~ .. ~· 
tirahat edecefini töylemi9tir. ceseo Salata, ttalyılUft \'i ~ 

(13&1 tarafı 1 incide) findt Bay PTuioeiyt lta1ef ~ 
tayyueciıine göre Gorc mıntaka. t' 
ımda muntazam bir Habef hü~- Boğazların :.dl 
meti mevcuttur. 160 bin kilometre k• • d 1 "'"' murabbaı araziye malik olan hu 1 m 1 o 8 J .~ 

Manisa valisinin 
cenaze 

• • 
merasımı :::1:.t• birçok Habeı kabileleri Vergilere 'J,P~ 

lzmir, 29 (A.A.) - Bir ameli. Romada neıredilen bir reaml yapılmlY, 8J,'~ 
yattan sonra ölen Maniaa valiıi tebliğ geçenlerde AditaDaDaJ• #P'' ~ 
Mu~d Germenin cenazesi ~r~n l taarruz ed~n Raı K~anm oflu. <•"f . ...tıW r:J. 
Manıaadan Karııyakaya ıetırılmıt nun idareaı albndaln Ha.bet çete. Ankar-., 21 - v....-,~ 
ve Kartıyakada. törenle Sofukku. lerinin 1000 ölü ve 700 yaralı \sıra. INl'ün aaat bette t~...d· ~ 
yu mezarlıiına. defnolunmuıtur. karak kaçtıkları bildirilmektedir. b&tkaııhiında topl__.,- , ' 

Milletler cemnyetı 

- Haydi, m.tıkiPt~iıi i}Zd~tHtiu! 

makinesi 

.: 
' 

- Bu "1.Gkittıe \§lm.ek ~ 21.spılma mı§ ki i§l&itı! _ 
· · ~---- Alman b...~a.ttıril -

hu teplubda. Bo~~~ 
ıal tahkimat proje!.,.... '1',J 
hu pt•jeleria tatltiki ~~ 
airül•n tal\ıiaat h~ ,,. ~ 
ll:rih•lan üurincl• • f!'t1 
tur. Y eqi bir •erıi k~,,,. 
••f1aeta Malir• .-Ui .~' 
ır ~ törlemiftir~r. 

,._ HülçOm.t ~'-J 
SllB 1.ı.. tallJdmat ~ .. ~ 
T&tuulatlata hifltir -~ 
etadneek ~kild• ı.a,; ~ 
Yeni Terli ihdait ..,. ~, 
f&fİa]ar ba&,ı Mtl~. -;.,J/' 
JeUtaa ,anı.ut~~ .1 
• 1rati7etle telaifl ~ ...,"' 

S&y'-4fifiae tl'!1 ~~~ 
new. Wr miınsı• a-2.:7 
laa illa "4•ll ::..-' . 
mek ... ~n~ ~ .. ,• 
tır. 



~ co;;gk haftası 
lied· d 1Ye kazananların 
'~.~orznz yazıyoruz 

-lt~Jt\~Ö~~ ~arihli bilmccemizin 1 posta nakliye memuru, 45 - B. Özbek 
Y~:a!:!l ilr.. Nalband akburçak sokak 7, 

a ltfı •k ayakkab ••• 
itti illlıti: t'1 ~anan 

' 

ıo60 Uzaff 
er l>oğanoğlu kız H-

, 1.. • 
;: ıı .. Cl •• 
'~i~ac kazanan 
-..~ r~ Ç • 

~dd ... agh Samatya Milli 
•• ~sı s2. 

''" . . . ~~h.., 
, b- ~~~ a kaiem 
~ttı siih ilnan 

60, _ran Bostancı ls;erenköy 

• • * 
IJ;.ı_ .. 

ı .. l(ııv· ı. 
~ li . ı ~azananlar 

2J.a tiato l<u 
l~ .... C . rtuluş Bozkurt cadde· 
~ ahıt u1 • t , 3 .._ cay Pertevmyal 

~ddtai G~thrnet Ulu Nişantaşı 
,f\"tt le Uncy ap. 4 - Aram Va-
AL-" Oltj tal ı.._ 

'Cı._~r~ c~sindetı. 5 - Şer-
."'! oı.. Çakıra~ 

·~4 ~. ga 25, 6 - Nermin 
• •\a' 

~ !41trı ııne Sa:ışın Beyoğlu ikin" 
~t 1 0Iarı d 

'aray ha . n an, ı. Tevfik Yazı-
cı lialit Sokak 18, 

• • * 
~erte • 
~ "1e krı:r.ananlar 
ecıa ka 

'8 .._ ı nsu Bakırköy birinci 0-

~1 ' ' sınai! Ök "it o~lt 1 e Feriköy Adsız 
~- 2, 9 - N . ~it 8 acıye Cağaloğlu 
!Jg ' 10 - Rı ·H t.:~g. ı ı _ za unay İstanbul 
~öy su .. kenan 193, 12 - Ne· 

'~bir ~ ğutlü seşrne caddesi 289 
oUaaıık d • • 

der :.: 1 enıırcı sokak l5 
a.. ~tz Qrta okulu '\SS, 
~ ! ' * , 

ıtt .. k "\ 
l. .Yü renkli rcımini 

'" "{gz~rıcdar 
•11.ı • 
~ ti Sino A 
t~u P yancığında Zingal 

~ t Utlt~ Al~-Tınruk oğlu, 14 -
(~Is...,.. :abıhpa§a azimk8r so-

~ • 1~~ U. lialil Unkapanı tşlek 
\ ._tou~ an bıçakçı, Beyoğlu 

Delter kazananlar 

46 - Lemi Caner kadıköy 6 ıncı okul 
147, 47 - N. Rabia Snraçhanebaşı Se
rezli sokak 4. 48 - Hikmet Demirel 44 
üncü okul 164. 9 - Edip Bilener yazi 
osmanpaşa orta okulu O, 50 - Şerafed

din Alkan Şi~hanc karakol, 51 Saftcr 
Yalçın Zonguldak kılburnu gazete bayii 
R. Güney vasıtasile, 52 ~ Zehra Arat 
Ankara maliye vekfilcti takip kaleminde 
(hediyeleriniz karde§iniz tarafından bu 
r:ıdan alınmaktadır) 53 - Kadriye Fa" 
ik Şchıadcba~ı 40, 54 - Miinevver Gc
clikpaşa caddesi 77, 55 - Kemal Aysen 
Gedikpaşa cilavc.r sokak 3. 56 - Raşit 

Be~iktaş tramvay deposunda biletçi 
1280. 57 - Halime Edirnekapı gülgeç 
mez mahalleııi, 58 Abdullah istikHil 
c~ddesi izzet bey ap. 407. 59 - Ara Pa" 
pazyan H~rbiye mektebi karşısı 17, 60 
- Sabahat Uçan kız lisesi 195, 

"' . "' 
Mürekltep kazananlar 

61 - Ziya Deniz:yolları i§letmeıin· 
de kamarot, 62 - Perihan krzıltuğ Di-

vanyoİ7ı haci tahsln bey sokak 4-5, 63 
- Günküt kız liıeıi 805, 64 - Azime 
Aytaç Nişantaıı kız orta okulu 969, 65 

- Muzaffer Erbakan Ankara kurtulu§ 

önozanlar sokak 5, 66 - K. özek Bey· 
oğlu 42 inci okul 67, Surpik Zartaryan 
Heybeliada tsmetpaıa caddesi, 68 - Ni· 
yazi davutpaıa orta okul 11 O, 69 - DiI

şat ötegeçe Kadıköy kuıdili caddesi 66, 
iO - L. Alegra Kuledibi Brad ap. 4, 

71 - Adalet Kıyıcı Beyoğlu Emincami9 
i Tennur~ soliak 34, 72 - Aruşyak Zar .. .... . - . 
taryan Heybeliada ismetpaş caooesi, 
73 - Setameddin 27 inci okul 44, 74 -

Kadri Erenköy hatboyu caddesi 2, 7 5 -

Cengiz: Ersan Bcşikta~ köprU sokak 3, 

•• * 

Karpoıtala kazananlar 

HABER - ~kşam Postaa~ 

Yazan: 

NilJazi Ahmet 
- - -

1275 sene 

Emevilerin 
evvel 

ilk 
bugün 

Halifesi 
Şama yerleşti 

Atlas denizine dayanan Akabe : " Ey Kad{ri
mutlak bu deniz olmasaydı çok 

uzaklara gidecektim.,, dedi 
Fakat bir glln muazzam Emeviler sarayına 

sancağı çekiliyordu 
Abbasilerin 

siyah 
Hazreti Alinin büyük oğlu Ha· gene zehirli hançerden yardım bek sındaki ihtilafları halletti. Dahili 

ıan hilafet makamına getirildiği ferdi. isyanların önünü aldı. Kumandan 

gün, Muaviye Irakı istila etti. Ha· Bir İngiliz müellifi onu şöyle an- Akabe, Atlas denizi kıyılarına ka

lif enin mevkiini kuvvetlendirmek, latıyor: dar dayandı. Bu kumandan deniz 

l Emevilerı"n ı"lk halı.fesı' hı' ... ,· ... , kenarına geldiği zaman atını dal· 
düşmanlarını ezerek hükumet işe- ..... ~ 

merhametsiz ve deıiıekar oldugvun. galara doğru sürdü. Ellerini hava
rini ıslah etmek üzere iken harbe 

mecbur oluıu, vaziyetini hayli sar

sacaktı. Fakat bu, çaresizdi. 

dan ikbalini temin edecek hiçbir ya kaldırarak: 
cinayeti yapmaktan çekinmu:di. - Ey kadiri mutlak ... dedi. Bu 
Onun fikrince ihtüallı fikirleri or- deniz olmasaydı şanını yaymak ve 

Kumandanlarından Kayı'i Suri- tadan kaldırmak için en iyi çare düımanlarını kahretmek için daha 

yeliler üzerine gönderdi. Kendiıi vücutları ortadan kaldırmaktı. Pey çok uzaklara gidecektim. 

de mühim bir kuvvetle yola çıktı. gamberin büyük torununu zehir- Emevilerin bu muvaff akiyetleri 

Fakat, büyük bir mücadeleye azm. lettiği gibi Hazreti Alinin kahra· de bir gün nihayet buldu. Son hü

eden bu ordu, az zaman sonra akla man arkada§ı olan meıhur kuman- kümdar Mervan 120 binden fazla 

gelmiyen bir paniğe uğradı. Kaysin dan Maliküleıter'i de öldürten ken askerle Zab'a doğru ilerliyordu. 

öldürüldüiü bakında çıkarılan ıa· diıi idi. Burada Abbasilerle kartılaıtr. 
yia, halifenin etraf mda toplanan Oğlu Yezidin ıaltanat sürmesi Bizzat Mervanın kumandası altında 
bütün kuvvetleri aleyhine çevirdi. için Hüseyine kar§ı etmif olduğu yapılan ilk hücum, Abbasileri azı-

ahdı bozmakta bir dakika bile te- cık geriletti. Fakat Abbasilerin 
Yüzlerce kiti Hasanın çadırına hü. reddüt etmedi. Bütün bunlara rağ. mukabil hücumları, karıı durul-
cum ederek her •eyini yatma etti· · ı·k· ı· v k k ı h'" ::ı men ınce ı rr ı, ıogu an ı u- maz bir dehşet uyandırdı. Karga-
ler. kümdar hayli :zaman iılam dinini şalık esnasında Mervanın ati Sayi-

Bu hal, Haıanın hillfet mevki- iyi idare etti. sin elinden kurtularak kaçtı. As. 

ini-muhafaza edemiyeceğini göste. Ölümünden •onra bile saltanat ker, halifenin öldürüldüğünü sa. 

riyordu~Kuvvet ve ceaa:eti kırıl<Jı. asa.ı-dolı.an ıeneye yakın bir za. narak dağıldı. Geri çekilmeğe ha§

Hilafetten istifa etti. Medineye gi. man ahfadının idaresinde lralılı.,, ladı. Üç ay sonra Emevtler sarayı-
. Muaviye, zamanında Arabiıtana nın üzerinde Abbasilerin siyah san 

derek yerleftı. Hayatının sonuna b'" .. k . "l'kl A · 1 ki d ı l d uyu ıyı ı er yaptı. ııret er ara. ca arı a ga anıyor u. 
kadar, Muaviyenin teşvikile zehir- ~--~~-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

leninceye kadar burada yaıadı. 

Hilafete, bir zamanlar Peyıam· 
~}' \> lllcktcb· 
~ tltta f 1

• 
1 i - S. Erdemir 

'~• e endi sokak 2911 18 -

76 - Halet Öz:türkmen Kadıköy bere iıyan eden, ıonraları evlatla· 
keresteciler, 21 - 77 - Sait Kızılboğa 

Şehıadebaşı Cemalpaşa caddesi 2, 78 -

Necdet Şişli tramvay deposunda biletçi 
Hayri oglu. 79 - Sabahaddin Sezgin· 

~ A~ ı \'al' ' ' 
"\tll'llct s ıdcçcşrnesi meydanı 

llrz •· c,ddc guzcl Kasım paşa 

~, \~ l>an •l 66• 20 - Salahaddin 
11 galtı f 

h ~ 'lrıath §a ak sokak Aydın. 
' ~ "'ııi ltı er Lüleburgaz muhabere , -,; zı, 

~41 ~ .. * 
~ ~ f)aefldij 

\ İter hcuananlm 
lı o~ illan 'l 
"t~Q iT 699 

2
-<ıvruyan Bçyojlu E-

ı.e. • 2 - C ' 
~~}'a b ernal Kasımp_a· 

tr.~t ti ~it oatan sokllk 3, 23 -
ıa. •. 2s •ara h ~ .~ • .24 .._.; ~nuratpaşa simit-
~''" tar ı> • asırn Karaca Pan-

(•ıı ı:;._ •lZı C d 
~ ~llt ~ht 1"a. a desi 1221124 25 
t'i~ lığutih 13 Uncu okul 771, 

ı,~ '°ka~' Sultanahmet Diz• 
~ \ li Ott 

7• 2; - İsmet öt-
Aı. lttr aoltu1u 

2 -~ ~ t •oq ' 8 - Erol Rauf 
~..lı 41lt -t k 661 29 - Nazan ho
~"'1t ram.., 
~ ~1 tla1t·· ay han 1, 30 - tr.· 
~s:a~ h~!ar dolap gokak 20, 

•01tak i Şilban mahallesi ka-
• 4, 

• 
~Qp~. * 

~o !ı._11 Qao,.Qnlcır 
tıa..' 32 ~er lı'uat b . 
~'!\ ~ lt. İbr ıu :ışı Şehzade 

S
' dtt~ 1 tıhirn Unkapanı Sa· 

~ Si ~~alt ~533 Vahe Azad Pan-
't!.l \),,_:,tlırıırıa ' 34 - Necla Seliç 
> ~'rı ~\'Jıi t caddesi 19 35 -

ı 'lt >'ll lise · ' 
>-'\li... )htlia sı, 36 - Vahan 
~lt,~ll t'l da saksılı sokak 30 
~ , la tdiın n w , 

~ ~~ ...._ G· eyoglu Mahmut 
~~t) ~tdcn iilUrnser Fatih 70, 

~,t 'S ~lıld Ahrnct, 40 - Ni 
,~-aba Suale kıiburnu gazete 
., tır1t ner Malatya 39, 42 

~,b1°Yan, 43 - Fikriye 
269, 44 ....ı. Orhan 

er 49 uncu okul, 80 - Bedia Kinşan 

Balat Lonca Ebe sokak 6, 81 - S. Es
mer Kı.z muallim mektebi 486, 82 - Sa 

1 
ime İnönü ortaokulu 6, 83 - Faik Gü" I 
ney Zonguldak kılburnu gazete bayii 
Rahmidcn, 84 - N criman Cemal Şişha
ne karakolu iskender caddesi 72, 85 -
Hakkı Engin tlsküdar dolap sokak 20, 
86 - Sulhiye Hasköy hacı Şaban ma-
hallesi kalaycı bahçe sokak 76, 87 -
N. Tarcan Feriköy ikinci barutçular 
sokak 6, 88 - Salim Atsan Şi~hane ka" 

rakol, 89 - Pantazi kurtulu§ kuyular 

başı sokak 22, 90 - Halil İbrahim Ge
lenbevi orta okulu 22, 91 - Şakir Tur
gul İzmir Sahil sihhiye merkezi mcmu· 
ru Raif oğlu, 92 - Necmiye İnönü orta 
okulu 333, 93 - Mehmet Fatih otlukçu 
yoku~u Fahri bey sokak 3, 94 - HulQsi 

İnönü erkek ortaokulu 865, 95 - Kir-
kor Maskoyan istikıat caddesi 358, 96 -
Neyran Kızıltuğ Sultanahmet haci tah· 

sin sokı!k 5, 97 - A. Meıtçi kız lisesi 
1595, 98 - Hasan Bfsri Sirkeci Seıa· 

met otelinde Kahveci, 99 - F. Unal 

Fatih Ömer efendi caddesi 19, 100 - Ra 
bia Karaca Kasımpaşa prinççi kahyasr 
sokak 12, 101 - Saim Ertuğrul Zongul 
dak kılbumu tUtiln bayii Rahmi elile, 
102 - Burhan Beşiktaş 18 inci okul 
599, 103 - Orhan Aksaray valde ca
mii karşısında alyıldız apartımanında, 
104 - İ&mct Gün ger Kadıköy Çanak
kale sokak 17, 105 - İsmet Aksaray 
kazgani süri mahallesi 31, 106 - Ay· 
ten bağlarbaşr şetaret sokak 15, 107 -

Kadriye Unkapanı Salihpa~a Oo"tan so
kak. 108 - Şlikran Beyazıt Sovanağa 

camii karşısında 34, 109 - Macide 44 
üncU okul 389, 

rının mirasını gaıbeden puta ta· 

panların kahramanlarından biri, 

Muaviye geçti. 

Hazreti Alinin zamanında Küfe. 

ye nakolunan payitaht, Muaviye 

tarafından 1275 ıene evvel bugün, 

661 yılı 30 temmuz günü Şama 

nakledildi. 

Bugün, Arap ve islam tarihinde 

büyük bir yer tutar. Muaviye yen_i 

merkezinde lran ve Bizanı hüküm. 

darlarma mahsuı bir debdebe ve 

ihtiıam içinde hüküm sürmele bat· 

ladı. Aklına her gelen feyi yapı· 

yor ve kimsenin fikrini kabul et 

miyordu. Düşmanlarını mahvet. 

mek İçin daima zehir ve çok deaf 
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ABONE ŞARTLAR! 
9eneılk 

6 aylık 
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Sulııbı v~ Neımıat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basrldıjı il•' (YAKIT) matboo•t 

llAnla alakadar Bankalar, mues
sesat, şirketler ve tüccaranın 

Nazarı Dikkatine: 

KURUN ve HABER gazetelerinde neıredilecek ilanlara ait 
tarife tı§aiıda göıterilmİflİr: 

Birinci sayıf ada başlık 

Birinci sayıfada santimi 
ikinci ıayıf ada santimi 

Kuruı: 

Üçüncü ve dördüncü ıayıf ada santimi 

ilan sayıfalarmda santimi 

Resmi ilanların santimi 
Kitap, kitaphane, mektep, gazete ve 
hayır rnüessuek~i ilanatı ıantimi 

Tücc-rl mahiyeti haiz olmıyan küçük 

ilanlar yirmi kelimeye kadar 
Küçük ilanların bet def ası 
Muhtaç sanatkarlar ve İf r..rıyanların 

ilanab 10 kelimeye ka.tar meccanen 

Devamlı yapılacak ilanat içın tenzilat 
yapılır. 

Jlanlar için yanhz Ankara <'addesinde 
VAKiT Yurdunda 
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RADYO 

ISTANBUL 
18: Taksim b3hı;eslııden nakit 20:· sıhhi kon_ 
fcrans: Dr. Salim Ahmet çalışkan. 20,30: 
stüdyo orkestrası, 21,30: son haberler. 
Saat 22 den sonra Anadolu ııJansmın gazc. 
tclerc mahsus havadis aervisl verilecektir. 

PRAG 
20,30: karI§ık orkestra konseri, 21,65: plAk 
bestelenmiş (eski §arkılar. 22,10: Llsztin e 
.ııcrlcrlnden "MAZEPPA., adlı şiirli muslkill 
piyes. 23: haberler. 23,15: Çek salon orkes_ 
trası. 

BUDAPEŞTE 

20,10: piyano - prkr. 20,40: kon!erans, 
21,10: orkestra tarafından operet "Prlnz 
Bob., 23,26: çlngene mwıildsl, 24,10: dans 
plAklan. 

BUKREŞ 

ıs: karışık konser. 19: sözler, 19,15: konae 
rin devamı. 20: konferans, 20,20: flüt kon: 
serf. 21,10: salon orkestrası. 22,45: ıarkılar, 
23,10: plı\k, 23,45: ecnebi d!llerlle haberler. 

MOSKOVA 
17,30: operet musikisi. 18,30: karışık kon_ 
ser. 19: piyes, 20: olimpiyatlara dair, ya. 
bancı dillerle neşriyat. 

VARŞOVA 

~ 
--~~ 

SiNEMALAR 

TUKK 
HELER 

iPEK 

SARAY 

SOMER 

ı Kara yılgı ve Arlan 
ı Çılgın hayat ve Davit 

Koperfild 
ı Deli kıZ, ve Beklenmiycn 

§ahit 
ı Ağzından değil ve lnııan 

kaçakçıları 

n 
~~ 

os 1 
SamatyadS 

güreş rı 
müsabal<a1~ . a)res. 

VILDIZ 

Y cinkurulumu:m~ ht;ı1lt 11ııırt ,, 
tip o:unan güreş musaba ry 

tir. Ondan sonra yapılan müzakc. nm 1:-ozulciuğu dolcıvısile r, .. .. 1 a...,ı!':tl ~ paza: gunu yapı am ,.. :> ... 9 

\ Moskova Geceleri, Dul 
Nişanlı 

Aşk uğrunda ve Knock- Ağustosun dokuzunda ~ehrimize 

Ddaki gürreş eri 
000 lira ·stenıiş 

ısta 
için3 

TA.N 

ŞIK 

ALKAZAR 
ŞARK 

ASTORYA 

Avt İ gelerek stanbulun 40 gün 40 gece 
ı Bir gecenin skandalı ve 

Dertsiz arkada§lar lik şenliklerinde Türk pehlivanla-
R 

Rus serbest güreş •ampiyonu 
ı maskeli kadın ve Fırtına rile ve us pehlivanı Kavriyanla ~ 

dan sonra güreşecek olan Yunanlı Cim Lon· Kartiyan ağustoı:un 3 üncü günü 
ı Karakedl ve Sessiz çete 
ı Kafeste aşk ve mUhlm dos evvela bu müsabakalar için şeh:-imi.:e gel:r.:ıek üzere Poıristen 

reler neticesinde uyuşulmuştur. 

motostkıeuı polis 25,000 dolar • 30,000 lira . istemi§ hareket edecektir. 
ı Vahşi orman esrarı 24 --------------------- ---------

kısım birden 
CUMURJYET ı Deni2altında cehennem ve 

Gri§& Ç&VU§ 

Herlin olimpiyatlarında 
aw:ı 

Basket.bolcularımız 
Şili takımını yenebilecek mi? 

lSTANBUL 
Seven Kadm, 
geliyor 

Fantoma 

ve Kaçak 

B•t müsabak:ıla' 2-S ~~ 
günW. Ycdikule Isp·talY~ ... e,•ıtı r 
Miila~ im, Tekirdağlı ~u;~~ 
tanu:nış pehlivanı.•rın ış 
lacaktır. ~ 

Fransız ve ~e 
' 

atletıerı 
BerHnde 

zos 
Berlin, 30 (A.A.) - 115 ~ 

it 

20: radyo piyesi. 20,315: Leh ıarkıları, 21,05: 
Brezilya lntibaları (musikili), 21,35: konuş_ 
malar, 21,155: Fitclbergln idaresinde senfonik 
konser (Paderevsklnin eserlerinden) 23,15: 
dans p!Akları, 24: dans musikisi. 

·AZAR 

ı Unutma beni 
sevdalılar 

Roberta 
kollsleri 

ve Radyo 

ı Hudut kahramanlan ve 
Barkarol 

Takımımız nasıl çıkacak? 
mürekkep olan Fransız "c. rat t 

mürekkep olan Leh olitl'IP~Y 
rr, dün Buraya gelmişlerdır· sf ' 

L.., ı• ....ıpl)' ~ 

VlYA."'iA 
20: haberler. 20,10: Viyana musild.ııl, 21: 
"Uç yıl., adlı piyes, 23: haberler, 23,10: 
§rammel mualldsf, 24,25: Avusturya muslk1_ 
al. 

Kalamışta 
köşk almak 
istiyenlere 

Kalamış caddesin.de 7 numaralı köşk 

satıhktır. üç dönümden fazla bahçesi, 
iki caddeye kapısı olan dışı yağlıboya, 

içi sanatkarane nakışlarla süslü bulu· 
nan bu köşkün on odası iki salonu, ha• 
rnamı, taşlığı, çamaşırlığı,kileri, i~ ve dı 
şı ve mutfak u~k odası, bavagazi, elek 
trik ve kumpanya suyu tesisatr, kuyusu 

ilh. mevcuttur. Mükemmel nezareti nak 
liyat ve çarşıya yakmlığr olan bu köşk 
hakkında faz)a maJOmat almak . i!tiyen" 

Jerin Hebr gazetesinde Vala Nureddi
ne müracaatları. 

G6ztepede 

Acele satılık 
arsa 

Göztepede Rıd~anpaşa cadesmde 
Erenköy kız lisesine pek yakın bir 
semtte bir dönüm iki evlek 74: zira 

arsa. acele satılıktı!". Talip olanların 
HABER gazetesinde Bay Fethiye mü. 
raca:ı tla rt. -

KEMALBEl' ı Frankeştaynm 

ve Ateş saçan 
Kara çete 

Dl§aI!lıSI 

sllAhlar, 

stnlEYYA 
HAL1!l 

KADIKOY 
ı Progrs.mmı bUdfrmemlşUr 

ı A§ktan Korkma 
OSKUDAR 

ı .A§k bando.ııu 

Bağlarbaşı HALE bah~ı;I 
Sekoya kaplan ku; 

BALAT 
1 Er meydanr, lkl 

katil 
yüzlU 

KARAGOMROK 
OZEN J Söz silAJımdir, 

Kong (tUrkçe) 
King 

TiYATROLAR 
T AKSİlıl BAHÇESİ 

BALK OPERETİ 

Bu akpm 
Saat 21,4:1 

DENİZ HA VASi 
Büyük operet 3 perde 

Yakmdan: B A B A L I K 

Fiatlar: 75, 50, 30 
meşrubatla beraber 

Pazartesi Kadıköy Süreyya bahçesinde 
BAY - BAYAN 

Fatihte 
Acele satılık arsa 
F'atihte Kıztaşı'lda Sofular cadde 

sinde üç tarafı muntazam cadde, c';eni 
ze nazır, tramvaya ve çarşıya pek ya. 
km, dvarı kamilen mamur, 702 met. 
re murabbaı, kısmı azamı mülk müs. 
tatilüşşekil ve altı parçaya mufrez arsa 
acele satılıktır. Ta.liblerinin saat on. 
dan bire kadar HABER gazetesinde 
Bay Fethiye müracaatları. 

DAKİK.ZARİF 

SAGl'\M 

İS~VİÇRE 

~1AMULATI 
HEn JE110E ARArıNız 

FİATI UCUZ 

-l' __ıi-
• urrıae 

r ransız o I••· 1' 
ekibi Aı01a11Y:tı 
doğru yola ~· if': 
P 

. . . 0Jıll1P 1 ,ıı 
arıs, 29 - Derıın ,ıı{j" 

iştirak edecek olan 21 S ııp~re lif 
.. "'c~tırı rekkep Fransız ekıpı s:.- • 

etmiştir. 

r•" Hey kozıuJıı 1 
deniz bayrB~ıı5" 

s aı. 
Beykoz spor kurumu 20 dC 

mart::si günü akşamı sa~t letıi1 
?.foda yalı bahçeı;inde bır 

t t
. . . ...~ 

mı er ıp etmıştır. ııs~J>"" 

Çok güzel olacağı ınll Jc gW' 

Şili ile kar§tla§aca1~ basketOölculanmız Almaıı•mya J,arcket ederlerken. 

bu spor bayramında bir ço 11ı 
numaralıırından başka caı:b3 
min edilmiş olup bayraCX:a 
alayile nihayet verilecektır· , 

Uzun zamandanberi dedikodu-
su yapılan Berlin olimpiyatlarına 

gitmek meselesi nihayette ne şe· 
kilde halledildiğini hepimiz biliyo

ruz. Bu kafilenin ilk eidenleri ara· 
$mda basketbolcularımız da vardı. 

Gazetemizde her zaman basket· 
holcularımızın ne şekilde çalıştık
larına dair müteaddit yazılar çıktı. 
Fakat biz burada ufak bir §ekil de 
tekrarlamayı faydalı buluyoruz. 

Basketbol milli takımımıza seçi
len on kişilik kadro altı yedi aydan 
beri muntazam bir surette haftada 
beş gün olmak üzere antrenörleri 

Semerci tarafından sıkı bir surette 
çalıştırılmıştır. 

Son iki aya kadar basketbolcu
larımız Beyoğlu Halkevinin salo

nunda çalışıyorlardı, burası kapalı 
saha olduğu için iki ay evvel saha

yı değiştirmek mecburiyetinde kal. 
dılar, çünkü Berlin olimpiyatların. 
da müsabakalarını açık sahada 
yapmak mecburiyeti olduğundan 
bizimkiler de antrenmanlarını Tü
neldeki Alman mektebinin açık 
sahasında yapmağa ba~ladılar. 

Kafilemiz Galatadan hareket et. 
men evvel milli takım kaptanı 
emektar Naili Moran ile görüştü
ğüm zaman basketbolcularımızın 

Berlin olimpiyatlarına iştirak ettik 
!erinden memnun olduğunu ve yir
mi milyon Türkün içinden kendi-

lerine ver"lea• Lüyük vazifeyi tem
sil etmek ne oldui:Y\lnu idrak ettil. 
lerini ve büti.in arkadaşların büyük 

bir azim ile Berlinde oynayacak
larım da ilave etti. 

Milli takımımız burada Yunan 
milli takımile yaptığı maçta arası 
çok açık yüksek bir galibiyet ka· 
zanmış idi; bu galibiyetleri hepi
mize büyük bir zevk verdiği gibi 
olimpiyatlarda da acaba muvaffak 

olabilecekler mi diye birbirimize 
soruyorduk, ben kendi kanaatimce 
İyi netice alacaklardır diyorum. 

Son gelen telgraflardan milli ta. 
kımımızın karşısına Şili hükumeti. 
nin milli takımı çıktığını görüyo
ruz, demek oluyor ki milli takımı. 
mız çok kuvvetli bir rakip ile kar. 
şılaşacaktır, çünkü Şili denince ... 
Hepimiz Şilinin nerede olduğunu 
biliriz ... 

. ~' ==============:::::::.. jçltl 
bol da kalecilik yapugı bİ' S 

kilde topa atılır. EpeY 1ıtiıs! 
Kollejde Amerikan 111~,g~t~ 
birlikte oynadığı için ~u 

b·ıır· ~ dir, gard da oynaya 1 t9' 
crrtll'' 4 

Habip: Santrfor or t' • 
en uzun boylusu oln1a!d' j~f t 

~!JP •' 
çok çevik, iyi günür.c te:.ı 01ıbı> 
se kendi~:nden üıni~,·ar , 

Basketleri kuvvcı1erİ· bof 
Ş • T Jrıs!J Jr.f. 

ere/: akımın en · ııııtt" 
çok çevik, for oyr.ar, '11 t;e o't 
nar, Robert Kollejde U'~~ııtl 
için Amcrik~Iıların l!~ıı ıJ 
kavramı~. / 

ihtiyatlara geline~: ııı'' 
Kamil: Kollejde oYııt\ 1• 

Şeref gibi, gard oynıır· 
8
,r, '\ ~ 

Rız~: Gard ve for o>'~, çe(I 
, J • • çOP 

mc ç:u ça ı'}tığı ıçırı ) 
tutulmaz bir genç. ..J' 

f tor-
Sakalak: Gard ve 0

1
• '1 

el I• ."1~ 
maz, basketleri kuVV o1' V'. 
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Basketbolun kurdu ve mucidi 

olan Amerikalılarla karşı karşıya 
oyun oynamak herhalde takımımız 

için bir nevi şansızlıktır, fakat bi 
zim asrlanlarımız bu cenubi Ame. 
rika takımına karşı galip gelmez

lerse de büyük farkla mağlup ol. 
mıy:ıcaklarma da kaniim. 

Giden oyım~ular haklCında 
az malumat verelim. 
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p t!_ıtıerin gazetesi yazıyor 
HABER - ~lCsa.m Posta.ar 

·~~~~~~==~===--~ 

ııol'ansa ile lngilfure 
hıtar meselesinde Tilrklyeye karşı 

Jtah•a gösterdikleri gibi 
' ve Almanyaya karşı da 

~,u!,e~akarlık göstermelidir 
'1tıtı ~r gll~aşı~ı. efkan Fölkişer Be- rici f-iyasetinde bir dönüm noktası 
~ 'itira1t·ı esı Uç devlet murabba- teşkil etmektedir. 
t: d~l'daııı ~ Londrada yapılan ko- Montröde İngiltere dahi bir çok fe. 

ikkat nıu ahsederek atideki şaya dakarlıklara katlandığına göre, bu iki 
l'tı:!~lldra l{ taıeaları serdetmek~edir: devletın Lokarno meselesinde aynı si
~ ~ resınt°1ıfe~~nsı tarafından neş. yaseti takip etmelı>ri beklenmektedir. 
1Je ~~ teblıge nazaran, lngilte. Yani İngiltere ile Fnnsa, Montrö 
1<ık~Ya Ve Belçika yakında İtalya de Türkiyeye karşı yaptıkları feda. 
~~ ko~ın da iştirakile yeni bir karhkları Almanya ile ltalvaya karşı 

<el'tlir. eransı akdi:ıe karar ver. da yapacak olurlarsa. bu iki devlet, 
~~'Ilı İeb ..... diğer Avrupa devletlerile derhal teşri. 
il( l!.ııı bir lıgı resmi "Londra k')nfe- ki mesai edeceklerıiir.,, 
~rn .. t~~umi anlaşmaya doğru Almanya ne zaman cevap 

ettirnı. ıı ettiğini de ayrıc!l te. verecek 
Si~ll.st ektedir. Niyuz Kronikl gazetesine Berlinden 

tıht.ıı.. lllahaf'ld bildiriliyor: 
~~-~ ter . 1 e bu son cümle 
ı., · Bırler "Anlaşıldxg·ma göre, Almanya hükuA-
'İıı J\Jın e sebep olmuı;tur. 
~ l.olldrad anya ile İtalyayı tatmin meti Lokarno konferansına iştiraki için 
~ a. hiç o} a toplanan üç devlet ara. vaki olan daveti hemen kabul etmiye· 

ı htısuıe lllazsa bir prensip anlaş. cektir. 
~.~ilhaı.. gekiiğı Za:'lncdilmektedir. Her Hitler, ilerde kullanılacak tabi· 
~ l\lka ye hakkında müşavirlerile istişarede bu 
hıı Ya ı...""' •

1
ge_rek İtalya, gcre!r Al 

·"C ue.,.1 lunmaktadır. 
•h... 'de0·1ı e lllılel konferamlara i"'ti. 
ı "'llı.lı~ lllek · . "' Ayni mevzu üzerinde Musolini ile 
~~"§!erdi ıçın bazı şartlar iler : temas etmesi için Romadaki Alman el-
~ hu! e~:l Bu. iki devlet bu şart. çisine emir verilmiştir. 
b% ~apıJa1 llledıkçe umumi bir an Zannedildiğine göre, Romadaki Al" 

~llli§lera·rnıyacağmı da sarahatle 
~ ır. man elçisi mülakatını müteakip Muso· 

~il lldra konf lininin fikirlerini Hitlere bildirmek için 
~ ~.:ı tebw . eransı ta.rafından neş. tayyare ile Münihe gelecektir. 

~ lı}. il"· g ıse umumi bir anlaşma 
"'ltrıı Anlaşıldığına göre, Almanya, beş 

\ı,"' lt .. , n atıldığını kaydet;.·g·in d ı"llı ~Ya - evletten mürekkep olacak Lokarno 
~! 'l ~en~-ve Alman metalib:..tınr konferansında bir garp misakı akdet-

tııa::tad ır formül buluIJduğu an . mek taraflısı ise de, garpla alakası ot· 
~ ır. 
~~ tedb' mayan Avrupa meselelerini görüşecek 
t-.. e lab·~rlerir. lii.ğvinden v~ Ak- daha geniş bir konferansa iştirak etme-
.~<ıta t ıı vaz· · . . 

laıy ıyetin ıadesı:ıden meğe kat'iyyen azmetmiş vaziyettedir. 
l i~ . anın b"yn 1 .1 ~ ırak ~ e mı el konferans- O t 

ışt etmesine hk bir mani a ve 
~~ ır. - E'ııinönii Halkeı•!nden: 

~ j d;,ı:y. anBrn ~aı tlan ise öteden beri 3~ - 7 - 936 rcrşembe günii sa. 
-ı,: u ıst !d at i.8 de Evimiz:n Ca~aloğlundaki 

a.ı~·:ı d h" "- er tatmin edilir. merkez binasında veni ba13lıyacaıt o-
ı 1 "" a 1 V<ır kuvvetıerile bey-

.. ,eselel · lan lik maı:ları ve diğer tertip edece-
·ir erın halline i§tirak 

t~- · ğimi:: spor faaliyetleri hakmda görüş. 
~ ı <>?.ıl:ır ın mek üzere aşağıda adları yazılı ~lüp-
l lltr~ eseics!ni haletmek üze. ler bJşka.nlarile ve yeni saıahiwtna. 

1 'b ~e loplaı~an konfc>ransta ln. 
~ l'l'a meyı taşıyan bir murahasın gön.\ .. ril. 

~~~ 'Iaıa ll:;anuı tak:p ettikl<'ri si mesi:~i dileriz. 
~ rı dikı- t· 
'1't:ı. t1uahe~ ·•0

: ' celb etmiştir. Bil. Aı. saray - Altııı Hilal - Darüşşe. 
, ()!su: . 1.ı>rın her ne suretle o faka - Kiiçükpa:;ar - Bo;kurt - A. 

' '.if 1 t!n den tetkikine Riddctle lenıdar - Şark Şiıaendifer - Bakır. 
r. ~!:li ~-an li'r:!nsamn r· t· · köy - Bakırköy istiklal - Fethiye -, 13, ..,1tınin . . . ur nyı•nın 

~a kaı~~:n baı;kalarını bile Akrnspor - Fatih - Ye~ldirek -------=: 1"0"!, Fransı7 ha llnlıc.oğlu - Valıde Spor. 
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Evlenmek isteyipte es bulamıyanlara müjde ı 

Saade 
lstanhuliu genç kız 

ve delikanlıları baş gô"z ediyor 
Sultanahmetteki bu müessese, evlenmek 

istiyenleri yakında b·rer rozet:e işaretliyerek 
tanınmalarını kolaylaştıracakmış! 

Saadet Odası müdüril anlat.yor: Evlenmek istiyen kadınlar 
önce para, sonra şöhret, daha sonra yüz güzelliği, erkeklPr ise 

önce para sonra güzellik aramaktadırlar 
Sultanahmet, tramvay tevakkuf dır ';' 7.:adm tama:rılar. f(ecalik ka. para kazanmağa brzslar başiamaz der,. 

mahallinde Şeftali sokağında 26 nu. dında da erkeklikl~r vardır. Bunu da hal o sene içinde evlenmeleri şartile. 
maralı ev. crke1' itnıanı eder. - Ya evlenmezlerse? 

Kapının sol tarafında bil levha: Bekara nıiicnm denemezse de nıa:- - Bunu düşünerek kendilerinden 
Saadet istihbarat nun .Jenebilir. senet alıyorum. Avukatım da var. 

Odası Yavru h.ıl§ yuva yapamaz. Derhal mahkemeye müracaat ederek 

l{apının üzerinde başka o:r levha: 
izdivaca talip olanlara cemiy~tleri 

için teminat mukal.ı!linde fa:zsiz para 
verilir. 

İçeri girmek içi!ı kapıyı ittim. Ka 
pının üst tarafına takılmış bir çan 
içeri girdiğimi haber verdi. 

Sağ tarafta bir ·ıitrin ve içersinde 
kadın ayakkabıları. elbiselik kumaş
lar, gömlekler, bm1iar üzerımde tuhaf 
bir ~esir yaptı. Bir evlenme ve evlen. 
dirma bürosuna mı. yoksa bir dükka
na mı girdim diye düşünürken merdi. 
venlerden beni karşılıyan müessese 
sahihi Salih Karahan izah etti: 

- İşte bütün btt gördüğünüz eşya
ları, evlenmeğe talip olanlara maliyet 
fiyatına veriyorum. 

Dar bir merdivenden yukarı çıktık 
Mütevazı bir oda, Salih Karahan kü 
tüphanesinin başına oturdu ve: 

- Sorunuz! Cevap vereyim dedi. 
- Bu mesleği neden seçtiniz? Na. 

sıl aklınıza geldi? Bu işi nasıl yapı
yorsunuz? 

Anlattı: 

- Tam yedi sene oluyor. Yedi se. 

Kadm, erMk hi?nayesinlj muhtaç. bütürı ders Ucretie:rini faizile tahsil 
ttr. ederim. 

... - Mükemmel bir usul. Bir de şunu 
sorm?.k isterim. Kadınlar ve erk~kler 
eşlerinde en çok ne gibi meziyetler a
rarlar? 

- Kadınlar tabii önce para, sonra 
şöhret, daha sonra yüz güzelliği, Er .. 
keklez ise önce para sonra güz?llik. 
"Am~m paralı bir şey olsun,, diyor
lar. 
Yakında def terimde yazılı evlenme. 

ğe t<ılip olanların yakalarında t'irer 
rozet göreceksiniz. Bu rozette t..irer 
numara olacak. Bu numlralhl"I gören
ler bana müracaat ettikleri takdirde 
gördükleri evlenmeğe talip bay ve 
bayanın kim olduğunu anlıyacaklar. 

Bundan da çok faydalı "leticeler elde 
edeceğimi umuyorum. 

Fakat ne olsa ben bir kişiyim. Bu 
işle üüyük mücssesP.lerin, hatta hüku. 
metin meşgul olması lfmmdır. \'ila
yet t.u işleri idare P.tmek uzere bir 
büro tesis etmeli VP. bu işlerle çok 
yak: ıdan ve ehcmmiyetile mUtel'_uip 
bir ş~kilde alakadar olmalıdır. 

nedenberi bu ufak odada bu büyük iç- 1 _ ... L& _ Salih Karahan bu sırada elime re. 
simli ızdivaç islmli bir mecmua sıkış
tırdı. Mecmuada e\'lenmeğe taliı; 103 
kadın ve erkeğin vasıfları, kazançla. 
nasıl oldukları, ailevi vaziyetleri yazı. 
lı. 

timai hizmete çalışıyorum. Herkesin ''la l J ~ . 
cemiyete fayda verPcek bir iş için ça. adet oda•ı,, nın bu un ugu bına 
lışmas1 lazımdır. Bence bu işlerin en 
müh;mıerinden biri izdivaç propagan
dasıdır. Ben de elimden geldiği kadar 
bu iş için çalışıyorum . 

Evvelce hariciye memuru idim. 
Sonr:ı tekaüt oldum. Bh:- miktar pa. 
ram var. Paramı lJu işe feda etmeğe 
karar verdim. Ve işte gördüğünüz 

gibi uğraşıp duruyorum. 
Evlenmek istiyen erkekler, kızla

rını veya akrabalarını evlendirmek is. 
tiyen kız velileri bana müracaat eder
ler. Benim elimde saadetin birinci şar. 
tını ifade eden bir !lliyar var. Bu mU
racaatları tetkik ederim. Miyara uy. 
gun gelenleri birbirlerile tanıştırırım. 

Eğer anlaşırlarsa mesele yok demek
tir , evlenirler. Ve mes'ut olurlar. Ak. 
si halde ... 

- Aman şu saadet miyarını bana 
da söyleseniz? 

- Olur! 
Salih Karahan gözlüklerini itina i

le gözüne yerleştircıikten sonra dos . 
yaları arasından bir kağıt çıkardı ve 
okudu: 

- İşte saadetir.. birinci §artı: 
Kadm, yaş ve mal cihetinden er

kekten aşağı, terbiye, if!et ve cemaL 
ce erkekten üstilıı olmalıdır! 

Kağıtta başka bir takım yazılar 
daha vardı. Bunları sordum. Anlat _ 
tı: 

- Bunlar izdi\ ı:ı.cı propaganda e. 
den muhtelif vecize!erdir. Yedi <rene
denb<:ri düşüne düşüne bunları bul _ 
dum, kaydettim. !ki yüz tane kadar 

var. Bir aralık bu vecizeleri birer 
levha halinde şehrin muhtelif yerle
rine ~smayı düşün'JÜm. Fakat masraf 

çok olacağından vazgeçtim. Siz~ bu 
vecizelerden bazılarını okuyayım: 

izdivaç bir em.ri zaruridir. 

Bi.r milletin, bir devletin hakiki 
k-uvveti insan k-ımvctidir. 

Evlen, evlen ki çoğalaltm! 
Erkekle kadın şahsı vnnit teşkil 

etmek ii::ere yaratılnn.şlardır. 
Erkeğin haddizatında nevakısı var 

Kvlda taşınmı ııaltolar yeni de ol
~alar mU.stamel sayılırlar. 

Salih Karahan gülerek bana hak. 
tı: 

- Nasıl, bu son vechemi beğ"?ndi
niz mi? Bunu evlenmek değil d~ eğ. 
lenmek maksadile parklarda kolları
na kızları takıp gezenler için icat et. 
tim. 

- Çok güzel. Demin bir şey dedi
niz Kadınların doğrudan doğruya 
müracaatlarını neden kabul etmiyor. 
sunuz? 

- Böyle hareket etmek daha iyi. 
Bana hazan kızlar, kadınlar da rr.üra
caat ediyorlar. Vehlerint göndermele. 
rini r-öyliyerek bu müracaatlarını red
dediyorum. Maamafih son zamanlar. 
da fikrimi değiştirdim. :qundan aonra 
kadınların da mür:ıc:ıatını kabul ede
ceğim. Buna da selJr.p şu vak'adır: 

Geçenlerde b:ına bir kadın mUra. 
caat ederek kırk bP.ş elli yaşla!"mda 
buluocın hanımının eYlcnmek ist~rliği 
ni s.;yJedi. 

Hanımının b·r çok eınlnk ve ..ıknrı 
varmış. Hem kiralarını toplıyacak e. 
min l-ir adamı, he:n de 'ıir ahırı za
man arkadaşı istiy::>rmu~ ';)öyle f'lli. 
lik, a " tmışhk bir m:itckait ıırıvo.-du. 

i<edınların müra<'aatJarmı . kııbul 
etmediğim için bu mür:>caatı da rcd 
dett~m. Sonra rfüşilndüm , taşınrlım. 

Bu reddin doğru olmariığına k·.ırar 
verdim. B{"lkı a •leı:in e'"kek tan,dığı 
yoktu. Her ne ise, bundan sonra bir 
daha böyle hata i~l~miyeccğim. 

- Sizce kadın ve erlı:Eek için ;deal 
evlenme yaşı nedir? 

- Kadın için 13, erkek ıc.~in '25 
- İçeri gir!:rkcn kapıd:ı bazı !ev. 

bala . gördüm. 
- İzah edey·m: Baz! kimseleı varj 

ki evlenmek için C'.ln atarl:ır. Fakatı 
para bulamadık1an için e\'lP.nemnler. 
İşte lu gibilcre fam:iz p:ıra ikraz e
diyorum. Sonra biı kaç li!'an hUiyo. 
rum. Bir çok lise ve üniversite tale
besine parasız ders veriyorum. Fakat 

Geliniz mesela mecmuada v.1zılı 
evlenmeğe talip kıziara bir göz gezdi. 
relim: 

19 yaşında güzelliği 10 miyarı ü
zerinden 7, ayda 35 lira iradı ve bir 
evi olan mutavasslt yari ne çok as. 
ri, n~ de muhafazal:ar bir genç kız. 

Damattan sin, mal aranmıyor. Aklı 

başında olsun deniyor. İçeriye isteni
yor. 

18 yaşında güz~llik cihetinden 10 
evi olan bir genç kız. Yüksek mektebe 
devam ediyor. Sin, mal aranılmıyacak, 
dışa:-ıya verilecek. 

21.. yaşında, güzellikte 9. Daktilo, 
30 lira maaşı var. 

Mı:amafih evlenmeğe taiip olanla. 
rın hepsi böyle değil. Daha mütt:vaz:ı 
ve orta halli olanları da var. İşte iki 
misal: 

45 yaşında güzellikten yana 1 nu
maralı bir siyahi kadın. Ayda 5 lira 
geliri ve evi var. Ayrıca 300 lira ka. 
dar parası ve bir miktar eşyası var. 

50 yaşında muhafazakar bir taki
re . Ayda 5 lira geliri ve evi var. ( Faı 
la muhafazakar ol:ıcak) . 

Evlenmeğe talip erkeklere ge!ince, 
bunlar daha çok. l<;:lerinde do!rtor, 
mühendis olduğu gıbi k~tip. beı ber, 
terzi gibi olanları ıfa var. 

Mecmuanın en arka sayf asın'1:: da 
"Ere -ı;armak da allahm emrıdir. 

Uta,ımak doğru d'iijildir,, ci;mlc,ı al. 
tı>ıda şöyle bir il<in uar: 

Valdeleri clyevm bcrhcynt bir 
prenses olaıı ve monşınd.an gaın· ay. 
da şahsi 360 lira gr.liri olan . ı J 1 do. 
ğumlı• bir paşa zadr evlr.nmck ist·uor. 
Kı::: muhafazak6.r ol~un deniyor -

Prenses tarafından görii.1üp 1,e{le. 
nilccektir. Adresini öğren mele, ~ '1rcs 
bıral..:mak istiycn v elilerin odaya mü . 
racaa.tları! 

Haydi var m! taliplisi? 

Murc:d SERTOCLL 



-Mustasım beni mahvetti! iki gözümü de 
çıkardı. Fakat bunu asla unutmayacağım. 

Bu anda acı bir sesle-·söyfüyor: sözlerini dinlemiyor, kendi kendine söy-
- Mustasım beni mahvetti. iki gözü leniyordu: 

mü de çıkarttı. Fakat bunu asla unutmı - Ah Gökbigem ! Acaba sana kavu
yacağım. Ve kendisinden müthiş bir in· şabilmek mümkün olacak mı? Seni bir 
tikam a.!atağım. İşte, beni yaşatan duy- daha karşıma alabilip seninle görüşebi• 
gu budur.: İntikam! Ve sana delikanlı lecek, konuşabilecek miyim? Kimbilir 
bundan dolayı minnettarım. Nasıl olsa ne kadar çok ıstırap çekiyorsun l Ne ka· 
ölü sayılırım. Kör bir adam a§ağı yuka· dar ağlıyorsun? 
rı ölü demektir. Fakat insanın gözleri- Fakat yemin ederim ki seni bu ce· 
nin kapanması hiçbir zaman kin ve hid· hennem azabından daha müthiş azaptan 
detinin dinmesini icap ettirmiyor. BiJ~· kurtarmak için her şeyi yapacağım. ı· 

kis f cabında canımı ıeve seve vereceğim. 
Gözümde iti.iten son manzara, Hali· Sonra tekrar Kanbur Reşide hitap 

fenin hiynnet ve zulüm dolu bir çift etti: 
göJ:üdür. Fakat kasem ederim ki ondan - Ne olacaksa yann gece olacak. 
intik.:rnu:::n alaağım. Göremediğim şu Yann akşam güneş batarken sarayın 

iki parmağımı onun gözlerine sokaca· ı bahçesine gireceğim. Ve Güzide yani 
ğım. Gökbigemi kaçırac.ağun. Bugünün ya-

Aykut söze kanştı: . ., rm olmasında bir zarar ve veya mahzur 
:Evet ama, &en de buna biraz ıa· var mı? 

yıktın. Melek gibi temiz ve bigünah bir - Hayır .. Ben Halife Mustasımın 

kızı mahvetmesı için Dir canavara tes- hususi hayatını etüt etmig olduğum için 
lim ettin! gayet iyi bilirim. Mademki yarın sabah 

bazı muhafız askerlerini tefti§e gidecek - Bµ ayrı bir mesele 1 Ben o Jazı 
S merkantte bir esirci Yabudiden tam ve ikindiye doğru saraya dönecek değil 

mi? bin altına satın almıştım. Bin altın be
n:m bütün servetimdir. Yaptığım şey de 
meşru bir ticarettir. Bugün dünyanın 

her tarafında kadınlar ve k.ızlar satılır 

ve ı;atm plınır. 

- Bunlnr peni .alakadar etmez. Yat· 
ruz ı.ı .kadşrım söyliyeyim ki o kız be
ni;n sevıilimdir. Benim hayatımdır. O
nu pep Karakurµmda jken sevmiştim. 

Sevismiştik. Tam onunla evleneceğimiz 
zaman l.evgilim ortadan kayboldu. Peşi• 
ne düştüm. Çekmediğim azap, ıstırap 

kalmadı. Nihayet Samanon adlı bir esir
cinin clio.de olduğunu duydum. önce 
Tıışkente, 60ora Semerkante gittim. Ya• 
hudinin yerini buldum. Fakat benim ge• 
li.§imd•n bir hafta evvel kızı satını! olup 

kendisinin de ortadan kaybolduğunu i· 

şittim. Bunun üzerine senin peşine düş

tüm. Ba[d<:? yolunda sana s.ok yakla~: 
tım. Ve bir haftalık mesafeyi ik:i sqate 

kadar indirdim. Ne yazık ki sen benden 
iki saat önce Bağdada varmış ve Güzide 
ismini ver.eliğin sev.gilim Gökbigemi Ha· 
lif.enin sarayına sokabilmiştin l 

- Şu halde Güzide Hulagunun kızı· 
dır öyle mi? 

- Bilmiyor muydun? 
- Hayır 1 Samanon kızı )?ana satar" 

ken çok büyük bir µdamın Jazı oldugu• 
nu şöyle111i§ti. Fakat Hulagu ismini zik· 
retmemi§ti. 

- Kız da söylemedi mi? 
- Hj& bir vakit 1 Bu sırrı niçin bu 

kadar dikkatle sakladığını §İmdi anla· 
Qım. Babasının ~erefini kurtarmak için 
böyle hareket ediyor, Dünyanın en bü· 
yük kumapdapfnm :kızının satılık bir e
sir olmasının duyulması herhalde bi,i.• 
yük bir skandal olurıju. Kız pahasının 
namusunµ konıyor, 

Aykut, eşircj Kambur Re~idin son 

_Yok, fakat çı;ık üzüldüm, Bn ha-ı 
vadi.; beni sarstı. 

- 1nşaallah katil çabuk bulunur 
efendim. 

Nihal gö.zlerini elerile kapadı. Ha. 
lecanla sordu: 

- Şüphe edilen bjri var mı? 
- Var efendim. 
- Kim? 
- Bütün köy ahalisi cıynı fikirde. 

Iler •es bu işi wmbc cvqeki sarho; 
kadının yaptığını söylüyor 

- Neden, onu gören 'lli olmuş? 1s 
bat ediliyor mq? 

- Bilmem efendim. Daha işın e. 
sası anlaşılmamı~. fakat beyefendi 
gittiler. Her halde doğru haberi xen. 

- Evet, arkadaırm muhafız zabitle
rinden Hüseyin böyle söyledi. 

- O halde muhakkak erkenden hu· 
susi dairesine çekilerek uyur. Sarayda· 
kiler de bundan bilistifade itlerini ıeV" 
şek tutarlar, Nöbct,iler kötelerinde u· 
yur. Bazılan da fırsatı nimet bilip ıarap 
içmek için şehir meyhanelerine can atar. 

- Şu halde tam fırsattır. 

- Evet hiç tereddüt etme! Bu husus 
ta beraber çalııabiliriz. Gayelerimiz 
Halifenin aleyhinde birlegmiştir, Onun 
GUzideye çok dil§kün olduğu muhakkak 
tır. Gilzideyi .onun elinden almak ona 
çok tesir edecektir. 

- All l Ah yarm bil' cel•e ! 
7 Yalnız her -*J':e tt-a'~ çok ihti· 

yatlı hareket etmen lazımdır • . Jf Jlife"' 

nin eline geçtiğin dakikada mahvoldu· 
Çunu bil. Ve hemen kendini öldür. _ • 

- Anlayamadım. Sebep? 

- Mustasımm ne derece hain ve ca• 
navar ruhlu bir adam olduğunu bilmez• 
sin. Seni akla gelmedik, bir insanın, can 
lı bir mahkum değil, bir tahtanın bir 
taşın bile tahammül ecjemiyeceği müthiş 
işkencelerle öldürür. 

- Merak ettne 1 Benim etim öyle k~ 
tay kolay yenmez. 

- Allah muvaffak etsin 1 
Şimdi gene Halifenin sarayına döne

cj:ğiz. Sarayın antresinde hususi daire· 
sinde ı>turan muhafız baitlerinden Hüse 
yin kendi adresine gönderilmiş bir mek 
tubu okuyor. 

Mektubun altında imza olmadığı için 
kimden geldiğini o da bizim gibi bilmi· 
yor. Bu mektuba biz de kendiıilc birlik
te göz gezdirelim: 

"Hüseyin! 
(Devamı var) 

dilcrlndcn öğrcnirs.n iz! 
Nihal odada noğuluyordu. Rıza 

yatağını toplamasını emretti ve ken. 
disini bahçeye attı. Büyük kestane 
~ğacmm altındaki koltuğa oturdu DU 
3ünmcğc başladı: 

- Acaba zavallı kadını hakikaten 
mahkfım edecekler miydi? Böyle o. 
lursa nasıl hareket etmesi lazımdı?. 
lşi rr.eydana vurmak kendin' mahvet. 
mek demekti. Susmak, bir ması..ıınun 
kanına girmekti. Ne yapncı>.ktı ! Sor 
mak, anlamak ihf;iyacm1n !cinden ka. 
ba.rcığmı hi8!3etti. Kalktı. her rast, 
ladı~ını uzun uzun. iJöt intaka çekti· 

=t Ne olmu§? Cinayeti }dm yap 
ıriış? 

Milft@BJ!Jl!Jg~BiGP l!_~Rwil1
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Liste11i bu geCe muıiaka polis 
müdürüne vermem lô.zımdı """ 

B~ raporumun bu gece mutlaka 
Esat Beyin eline gitmesi lazımdı. 

Esat (Bey) K•.ııltoprakla oturu 
yordu. 

Vakit gece yarısını geçmişti. Saat ı 
bire geliyordu. Bı.: saatte vapur da 
yoktu. 

Iı.,akat, buna. rağmen raporumun 
bu gece polis müdürü tarnfıııdnn alın 
ması için elden gelen her şeyi yapa. 
caktım. 

Raporu cebime sokarak, Tüd: po. 
!islerinin yatmakta olduğu yukarı kat 
taki odaya çıktım. Krokerde ça!ışan 
Türk polisleri de, merkezde olduğu 
gibi haftada bir gece izinli giderlerdi 
Diğer günler Krok';!rde kalırlardı 

Polislerin oda kapısına geldiğim ane 
kadar bu mühim raporu kiminle ve ne 
vasıta ile göndereceğimc henüz karar 
verememiştim. Ben, zaten bu gibi ııhval 
de ekseriya, hadisatın inkişafını takip e
der, :vaziyete göre bir karar verir, hare
kete geçerdim. Çünkü böyle zamanlar
da, evvelden çizilmiş programlar ekseri 
ya yanlrş neticeler veriyor. 

Kapıyı a~arak başımı içeri uzattım. 

Oda, derin bir sessizlik içindeydi. Bir
kaç polis, demir karyolalarına uzanmış 
yatıyorlardı. Bunların arasında emin a
damlarımdan olan Selami gözüme ilişti. 
Şimdi Zahire Borsasında memur olan 
Selami böyle birçok işlerde hizmetleri 
dokunmuş bir arkadaştı. 

Kararımı verdim. Raporu onunla 
gönderecektim. Onların uyandırmadan 
tekrar odarna geldim. 

ENTELLICENS SERViS 

barların, meyhanelerin saatinde kapanıp 
kapanmadığını kontrol edec~ğim. Yalnız 
bu kontrol işini resmi ~ekilde yapmıya· 
cağım için, kendisine sivil giyinmesini 
tcnbih ediniz.Bana refakat edecektir.Ça 
buk hazırlansın! 

Bu emir, tabil ve makul idi. Kimse 
Rikatş9n Hat gittikten ııonra bu gece 
teftişlerini scyrekleştirdiğimin farkında 
değildi. Bu iş benim vazifemdi. Bu gece 
bir teftişe lüzum görmü~tüm. Yanımaw 
da bir polis alıyorum. Bundan daha ta• 
Pii ne olabilirdi. Nöbetçi gittikten on 
dakika sonra, Selami, sivil e}l;ıisesile kar 
şımda idi. Uyku mahmurluğunu henüz 
giderememiş. şaşkın şaşkın scliim ver:
yordu. 

Haydi bakalım, beraber çıkıyoruz. 

- Ölürüm de vermelJ'l• J(itJJ~ 
Çim bu mektubu 1 

- Pol:~ müdürüne... ~ti 1 
- Esat Beyefendi l{ızıJtoPra 

ruyor. ttll! . .J 
- Evet 1 Seni şimdi Be~iJct• UiP r. 

kayığa bindireceğim. Kar§~ .":ı-ıtıl 
ha bir yerine çık yolda fngıtıı doifll ~ 
rine gözükmemeğe çalış. Ve ı:;stt Jl11 
ııltoprağa giderek mektubu, _,I 

uyandırarak veri bllıı. r· 
- Sen merak etme. :MektU 

müdürünün eline verilecektir· ıııı ~ 
...... Haydi, karde§im ! c:;ör~~yret~ 

Ben sabırsızlıkla 0 cevap be ~~ 

- Bir şey mi var gene.? 
- Şimdi sual sormanın sır461 

Beni takip et ... 

Polis Selami, bana tamaıııeıJ .ıP;~ 
telkin eden bir bakışla baıırıı. ~· ~ 
Çünkü tehlikeli bir yere gel~11 ll'r~ 
di Baytar mektebinin ve kola 
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değil. hastanesinin bulunduğu bW-
111 ~ 

den geçiyorduk. C> uman. }1ll a-W' 
İngilizler oturuyordu. Kapırı"'11~,11 ,J 

duran nöbetçi, geçeyarısı, ~~ r 
dQfru iki feslinin indiğini ı6 

GECEYARISI UYANDIRILAN 
KAYIKÇı 

lun ortasına do~ru yürüdi.i. 

Krokerden ı;ıkı1k. Selami arkamdan - Dur ı 
geliyor, tenbihim Üzerine Stsini rsıkaı.... Durduk. 

mıyor. Hızlı hızlı yürüyerek Taksime _ Nereye gıaıyorsunuz.f dirtlf 
geldik. Taksimden Gümüşsuyuna sap- Ben de lngilizce cevap .,er "1 
tım. Vakit, geceyarısmı çoktan geçmi§· · · 1 .,..,, Evımıze ıı'' J"_J 
ti. Sokaklarda kimseler yoktu. Gümüf Nöbetçi İngilizce cevap alı # 
ııuyu hastanesini ge~tikten sonra arka.. mıştı. Elektrik fenerini yüzürtle 
ı:rıa dönerek seslendim: sordu: .JtJ 

- Kimse takip ediyor mu? - Kimı:iniz? Jiıtil"~~· 
Selami arkasına baktı. pü\'e 

-= ikimiz de Kroketde • dt 
- Meydanda kimseler yok. zabıta kumandanlığı mafyetırı 
- O halde bana _yana~.. ruz. ..J 
Polis Sel6mi, yanıma yaklaşmı§tı. Va· - Vesikalarmız 1 f'J 

vaş bir Jesle şu talimatı verdim: Cebimden hüviyet varaka~' ~~j 
1'kla öir sual gelebilir: - Kardcışitn, bu gece senden tnühim rak gösterdim. İngiliz nöbet~' \'es~ 
- Polislerin odasına kadar gittiğin bir yardım istiyorum. kağıdı görünce Selaminin . 1' 

halde neden istediğini uyandırmadın?. - Emret! görmeğe bile lüzum görmedi· 
Ben bunu bir ihtiyatkarlık telak)ıj et· - Fakat bu i~ mühim olduğu kadaı· çekilerek selam durdu. f 

tim. Polis Selamiyi, bizzat odasına gide- da müşküldilr. - Affedersiniz. 01111,ıı' ,1 
rek uyandırrnı§ olsaydım, lngili:duin - Ne olursa olsun bagarmağa çalışı- Yürümeğe başladık. J.' •• 111ııı 
bunda J:>ir gayritabij)ik sezmeleri ihti- rım. cadde:;inin kıvrımını döndiiğ\I 
mali yok 4eğildi. Bu noktayı hesap et• - Bunda gene evvelkiler gibi aziz man Sel~mi kıskıs gülüyord\l· 
tim. Hem, insan casusluk yaparken mü· bir gaye uğuruna çalıştığımızı unutma.. - Ne gülüyorsun? ~ ,ı' 
tevehhim oluyor. Her §eyden mana çıka - Bfliyorum. Bildiğim için de verdi~ _ Heriflerden birini atJatt'. 

1 
f.!ıl 

rıyor. En ufak bir Jıareketten jiÜphe ~ ğin her işi seve seve yaparım. - O kadar sevinme seıaını P 
diyor. Ba§kalarını da kendi gibi ıanne· - Şimdi bir ka)1ıkla Oıkücjara geçe· !atılacak herifler denizde.. oııl~r 
diyor. Bu se~ple, casusı.ısn bir ,ok ka- teksin. - Adam sende bcyiın··· 
rar ve hareketleri, tabii bir hayat yaşa- - Bundan kolay ne var? 1 at ar ... 
:ran insJnlara tuhaf ve garip gelebilir. - Öyle deme! Deniz üzerindeki dev- Cebimden mektubu çıkardı111; ., 
Ne ise .. , Gelelim bizim raporun geceya· riyeleri unutuyorsun. ıcta 0,t 

- Şunu iyi bir yerine sa 1<tıl• rısı Kızıltoprağa, ~sat Beyin evine ye- - Evelalhıh onları atlatmağa çalışı· 
1 5o 

tiıtirilmesi itine ... Odama dönünce zile rız. Siz bana yapacağım işi söyleyiniz. Mektubu aldı. 1ç eeb ne 
hast)m, geJerı nöbetçiye şunları söyle• - Yapacağın işin ehemmiyeti büyük mesini de güzelce ilikledi. ) 

~af 
dim: tür. Sana bir mektup vereceğim. Bu ( DeıJllffl' 

- Şimdi, gidin, Türk poli1'1erinden mektubu benim ~öylediğim adamdan 
t)elami (efendi) yi kaldırın. Bıı gece b,skasma vermiveceksin. _ \! 11 f 

- Ki-m-ol-ac_a_k_?_1ate -o na~~;!ı:~s~u:;;;z~-~m~a;;::k;;;_ r.;;;;.;;;;e:::f;;e::=cı~· ~b~ir~ş~ey~' =~~~~iii!İ~~~..--~~M~iı::".m~k~ü51nl!"::m~e~1 1!'e~b~e~~oJ1 ""' 
~ . p~ 

kan!. - Sabırlı ol. , tr y-:ıpa!ım. 4ı:Jbr:t meğe gayret et. ıci e ~ 
~ Peki ama 1?öz!lc gören otmu~ bir çaresi bulunur. Seni görmek için - Söylemesi knlıy! Sa~Jlll ~ıı' 

mu? koşt..ım geldim. mi?. Benim giln g~ctikçt "i o 
- Orası bize aıt değil. O işı po. - lyi ettin. nefretim artacak. ffil1bU 

Jis ha.Heder. - Canım benim seni ne kadıı.i l!ll liık!. ~ 
Nihat ısrar et,meğe korkuyor asa viyorum bilsen! - Nih!ll !. jibi-

biyetle dola§ıyor. Zavn.llı kadının n.ley - Sus. sus. Bana a~ktan bahaet. ,_ Evet aııık. Çılgınlar 
hinde çıkan biltün eledi l~oduları ;şit. mc!. !çim ürküycır MUnuebetimiı yapmah bilm~m ki ,ııı 
migti. Lakin bu eeferki e'5ası olmı. lanet:eme oldu. Mahir batını eğdi. de'·şt11 ,i 
~·an JJir yalan oJduğtmu pek al bi!iyor - Nihnl ne diyorsun 1 Genç kadın asabh·etle. dııl 11 
du. Sakın öteki rivayetler de buna - Öyle, öyle. Snl~ın bu bah•: as ...... Ha.berin var mı, ı§ 
benzcmf!sin? ma. Görmilyor musun ne kadın ıl ıa.rıyor. .,1 

Hakikatj iyice bilıneden hüküm ve. nirliyim. Kocam bir duyarsa vallahi - Ne gibi?. b!Jtı~l 
req bt: insanlara knr§ı kalbinde b1yük beni de öldürür. 6litün gece klbus - Herkes cJne.yet.~ dPI~ 
pir kin uyanıyor, artık berl'e~tcn nef. içinde YUvarlandım. Hep onun par. Katilin i19mi ağızdan al•~4, ıa11 ıJf 
ret cöiyor. Köşke 1nnmck iizcrn iken makkrı bo~azımda dola3ıyor gibi gel - Onun olduğu anl3'1 up)Je 
parmaklığın ıı.rkasmdnn Mahirin ~el di. - Hayır. Ondan ki~ f 
diğlnı gördü. Ko~tu , kapıyı açtı. - Canım, beyhude yere teli.o etme bilir ki! f 

- İyi ettin de geldin!. ~creden duyacn.k ! - Ya kim? ı~,.,tl' 
- Nasılsın, merak ic;indeylrr. Ne - Kim bilir! - Pembe evde oturan 

olud. Yanına geldi mi? Halecan içinde irli. Bir miMdet dın. Şadiye Celal! ıed;: 
- Geldi. Gayet serin kanlıydı Ha. sustu.tar. Nihal etrafına bakı.ndı: Delikanlı hayretle keke Ol~~ 

linden bir şey belli d~ğil' - Burada durmıyahm Gelen gc - Ne? Şadiye mi?. .ıııe dl~ 
- Kim bilir gezelim nasıl ıztırnp ~en bizi gözetlıyor gibi ı;cliyor. aaçma bir iftira!. MahJce oııı' 

çektin. Vallahi hep aklım sende idi. Evden içeri girdiler, salonda r.tur. reddedecektir. Böyle şcY 1 
Sab~ha kadar göret !edim dula1 : bi~ ! ,tt1' 

- Biliyorum. Teşekkür ederi~ - Bütün gün bu herifle baş başa ( OefJ 
Ah! Böyle bir katilin yanında Yl.f3.· nasıl ömür geçireceğim! 



Zarif .. Üç_ haftada : 
~ gobeğiııizi eritebilirsiniz!· .ı 

f:'akat, bu, kolay iş değildir. Pek çok 

bir baş 

/"-.;., 
I 

,. 

of ~:~~bktj irade kuvveti lazımdır 
·fi!. ' l'tıı:. ıl~l ~ani §t§ntan olmıyan nızın yanlarından up uzun v~ iki elini. 

1 

ı;ok inlıh~ k ctıueFıM, yapı!)m'lstnıı 
ti ~ ~%assak e zamane insanları. zin p.trmakları yek<'ligcrine dc~ccck dikka1 ediniz. Yüzün\ir.\.in, ~özıinüzün 
rııe ij ll bırı b arfıninrın ba1J•ca emel şekilde yere uzatın. adale1erini buruşturnıayın. Gayet ta.. 
t • ~hakkak Udu~. Topu ayaklarmızla sıkın \'e ba(;ak. I bii ,.~ dü:r. bir §ckilde durun. Bacakl:t . 

lııııııı Sthhki, ;ı<:ırımızdrı ·va<;ı' an larınm zavjvci kn i.ııe haline t!el~nce 1 k k ld k f · ., ~ , " ~ rmı.:?:ı yu arı a ır:r en ne es ''erın. • 
~ a~0tiillıııek ~ltcıı ziyade §ıklık \'e aşağı indirirken h:wayı ciğerlerinım 

d hır k tçı.ı istıyorlar. Fakat ~ekin. 
t e ı· arın k el ~~ 1 ill!ırn • a uılarrn sıııhatı 

· ... , 
/ '> 

.. 
> 

I ' 
..... 

ikinci hareket Bukleler yapını% 

. 
'!> atııı1ı ka~lan hir uzıı\'dur. Sar 

~ "aııılı \·c h ınııır ncşt'lcrinı k.1ybe 
t ~~"tı d asLı1 1k1ı rılduktan baş 

'°"" llı e ~·aşı lıl'ar .. a ından çal:uk turu 
• gor•iniırlcr. 

~Q'nı " • 

Dcım111kı hareke~i yaparken yattığı 
nız :nzıycti bozmaym. F'akat şimdi. 
lık topa ihtiyaç yoktur. Evvela sol, 

sonra da sağ bacağınızı ka~dırın. Sol 
baca 'k aşağı yukarı göğder.ize amud 

Ôn tarafın düz kalman i~i!l ~ 
~ ., bağlayın .~ 

r S n ıınde k 
!tt lla lO dA. 1lnıası ıcın Jİınnas 
*e)jl'iz it cı.kıka sürmelidir. fti. 
bıh_Can Sık 1' bu jimnastikler son 
~14enaıe . ıcıdr lyısi mı en gti\ 
ıı .. A ~hen........ . 

"\:~e)' k •uUessır olan rare 
.\tiıı.,~_1 1 netirc çabı.:k elde e 
!> -""<lll ı n 

ı:-~e de\'alll CCaa"cti artsın da jim 
'1ı~ı- .. olunc:un ı 

oldun lakin sağ biraz daha a§ağılak 
kalsın. Bu suretle meydanr, getirece. 
ğiniz ağzı açık mak<tR şcıkli müteaddit 

defa !ar yere kadar yaklaşsın ve tek. 
rar hn\'aya kalk!!ın. Bir k:.ıç kerre de 

sağ bacağınız iierd~. sol geride olarak 
aynı ıdmanı tekrarlAyın. 

•11 ·~ ağıd .. 
~atııere Ur 

1 
a larıf cdccrp'in1f7. ha 

Q ed~ ..... 1
nfta ınüd·Jetk sa1lırlı.ı 

·cıenız k 
~ ?rtıını'! ··~ibek3:zıc 

1 tııld 
!o e ~ii.ıe · ~ ıL Dlal'lnd nlcrın kuP~:ı.dı'·lan ., b an b' . ., irad ırını nlmal.sınız Ya b er· · · ı.tı-. 13 ınızın futbolu da bu isi 

ye k~dar havaya ya\'R§ yava5 \;altlı. 
rın. Şüphesiz diıl\'rinizi bükmeniz 
lazım gelmez. Sonra gene topu yavaş 
ya\'aş yere indirin! Fakat yere değ. 

dirmeyin topu bir kaç saniye kadar 
yerden havada tulun . Drrkcn ~ene 

bacaklarmız topla beraber rukar1 ! 

BıJ. birinciden zilçtlir, ama fay. 
dası pek büyüktür. 

. üçüncü hareket 
Sırt üstü yatın. Kollar arkaya u

zanık. Yavaş yavaJ iki bacağınızı kal. 
dırm ve bükülen diı'f'rinizi göğsünüze 

ne getirdiğiniz \'akit l:ollarmızı \' ~ b;ı 

caklarınızı geriniı. 

Dördüncü hareket 
Ayaklarınız gers;in olarak yere o -

turunuz. Topu clini7e alını7. ve öne • 
arkaya. sağa. sola, \'ÜC'tıdunuzun mü 
saatle etliği en uzak yerlere bırak1nı7.. 

Doğ. \..lunuz. g~ne cyilip alınız. Tek . 
rar bırakınız, alınız \ 'C bu harekele' 
de yoruluncaya kacioır dcYam cdir.iz. 

I 
.. -

\1~ b u da ı ~ 
~ ~ U~uk k. o.nıadıysa takdben 
~I ~dinize 1 ~0 af.rrlığınja olmak 

ti f') • hır top ynpım7_ 

Birinci gi.ln bu hareketi be~ altı 

kcıT~ ya yapar, ·' :> yap~maz3mız 

Fakat yavaş yava'.? ahşMa1<sınız. Bel 
kemiğinizi de bükm~meP,e gayret et. 
mclis.iniz. Hareket' yaptığınız s.rada 
sırtınızın zemine rnilmkiin mencbP 1 

yakl~ştırm. Sonra o vaziyette iken 
ayakiarmızı muhayyel bir amud çizgi • • .. 

·t~t .. cı hareket 
u Yalını~ ı~ 1 

- \." f\fU!lZJ başı 

üzerinden ta havaya kadar kaldırın. 

Bu hareketi mümkiio olduğu kadar 
tr.krnrlaj•ın. Ayaklarınızı amud hali. 

Bu hareketlere sebatla Ü<; hafta 
dc,·am ederscnb: tan,amile gf'hck~ız bir 
haJı:~ ~eliısiniz. 
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lıaı 1 sıranın size geldiğini anlama. 
l'lıı. 1-Ia d' f d'l s· d' . di .. · Y ı e en ı er. ım ı gı . 

··•ı.. ~ 

~u . 
'rı ol t.cıeri uzaklaıtı. Gençler, bir 
lı.tir •un onun aö:ı söylerken aldığı 
ı, ane tavırdan !Üphelenmedi .. 

r l'e Verd'f;~ . J • 
ltıek . 151 emır ere ıtaat etme-
~@.>· Rıbi bir fikri akıllarından bile 
h -)'ırrn d'J 
i! ' ı er. Onlarca kralın müt. 

l't .Ve.ııtalari1e temasta bulunan 
hne d 

)UıJ a am oydu ve Şartre gelen 
~ilıt 'l"ce Papas arasında krala su i-

tele ~•Pacak olanını tayin edebile. 
hilkk tricik sihirbaz olduğu da mu. 

aktı. 
liern 

bı11 •• en otele dönerek kralın ka· 
On" 

Aık Unde dolotmaya ba,ladılar. 
lheaj !<ı.tna kadar Ruccierinin dön. 
lll,i,nı .beklediler. Gece oldu. Kral 
"atlkt~ndeki zabitleri yanma çağı 
~~ . emen Bluvaya hareket et· 
l!~ \r 

11
'Yetill1le olduğunu bildirdi. 

tttiii ~.da ~apaaı bulmaya memur 
tt k, ~ç aılahıoru da orada görün. 
l't ,lı' ~•nı çattı. Hislerini gizleme 
~İtlc1·'1 lı. Bu yüzden teesaürlerini 
~q~ırtnedi. O papasın kaçmış ol· 

~a h:~L fi .. u.ıanetmİ§tİ. 
d· "'du .. 

ı. '\', !Unce ile hareketi değittir. 
lıl'd 1 , ~ın hareket etmeyi kararlaı· 
lli)~•A·0nra Kriyona her taraftaki 
'~- ~•leri 'k· . l' k t.'lltcf ı ı mıs me çı armasını 
'l~k erek Yatak odasına çekildi. 

~~i~1dağıldı, orada yalnız nÖ· 
tlt l. :. Kali\br, Monheri, ve 

"''f.lın kaldı. 

Saat on birde, otelde herkesin 
uyuduğu bir zamanda Ruccicri gö. 
Tündü. Kapının eıiğinden üçüne 

işaret etti. Üçü de titredi. Hepsi 
yanlarındaki hançerlerini yokladı. 

lar ve geceleri giydikleri uzun man 
tolarma bürünerek Ruccieriyi ~~· 
kip ettiler. 

Münecim sokağa çıkınca: 
- Geliniz! dedi. 

Aralarında başka bir şey konu~. 
mamışlardı. Sessi~ce yürüyorlardı. 

Ruccieri önde, ötekiler arkada .. 
Üçü de lakayıt .. Bir hayatı söndür. 
meye gittiklerinden dolayı katiyen 
müteessir görünmiyorlardı. 

Ruccieri nihayet bir sokağa dal
dı. Bir katlı, zenginlikle hiçbir ala. 
kası görünmiyen bir evin önünde 

durdu. MüthİJ bir karanlık vardı. 

Yalnız bu odadan dağılan zayıf bir 
ziya yarım yamalak kapı üs\ündeki 
asılı bir levhayı llydınlatıyordu. 

Burası, bir otel olacaktı. (Şan dö 
Kok) yazılıydı. 

Ruccieri kolunu a.ydmlık pence
reye doiru kaldırarak çok yııva§ 
bir sesle: 

- Burada! dedi. 
Kalabr: 

- Peki, f Akat nereden 
ğiz? 

. 
gırec: e· 

- Bu kapıdan! .. İçeriye girinc.e 
önünüze bir avlu çıkacak. Orada 
$lÖZÜnüıc tahta bir merdiven çıu. 
pacak. Oradan çıkaraanız camlı 

Kraliçe boğuk bir r;eıle cevap 
verdi: 

- Ben buraya ne Gizden, ne de . 
Luvayniden bahsctmeğc geldim. 
Kralı öldürmek istiyorlııı.r. Ruc · 
cieri ! 

- Buna taaccup mu ediyorsu
nuz madam? 

Kraliçe titriyerek devam elti: 

- Oğlumu öldürerek benim kal. 
bimi de,:r.ek istiyorlar. Sen bilirsin 

oğlum benim hayatımdır. Ben İn· 
ıanların en süflisi gibi göz yaıı 

döktüm, çok keder çektim .... Şim· 
di. benim kendisine teselli buldu· 
ğum yalnız o~lumdur. Onu da elim 

den alırlara"' ~onra. ben ne yapıı· 
rım. 

Ruccieri ft)'&~a kalkm1' dolaşı· 
yordu. Batı gövdesine dii!mÜ~tü. 

Katerin vn.h~i bir eda ile de\·am . ~ 

Ruccieri cevap verdi: 
- Mari dö Bearnın bu iflere ka. 

rt'4Cağınr sanmıyorum. Onun iıi 

yolunda gidiyor. 
- Sana bunlar Gizlerdir, diyo. 

rum .. Biliyorum .. Bundan eminim •• 
Kral Hanriye kartı bir papaa ıilih. 
ladılar. 

- Bir papas mı? 
- Evet .. Bir jakobin papa11. Bu 

gün oğlumu öldürecekti. ihtimal 
cesaret edemedi. Fakat b~ka za. 
man cesaret edecek, o yapamazsa, 
ba~ka biri yapacak .. Beni en çok 
korkutan !CY bu değil Ruccieri .. 

Bu papasın ismi bana geçmif za. 
manı hatırlatıyor. Bu ismi ben çok 
evvel işittim. Belki de telaffuz bile 
ettim. Fakat nerede? Ne zaman? 
Bilmiyorum. Senin o zengin ve ,a. 
y;ını hayret hahrlln bunda bana. 
yardım edecek. 

cdioyrdu: Ruccicri, ihtiyar kraliçeyi h8Y· 
- Sefiller! Şimdiye kadar bana retle süzdü. 

kraliçe olduğum için kederden Kraliçe elindeki ka~ıdı buruı· 
ba~ka bir fey vermediler. Bir ele turuyor, ezip büzüyordu. Birden· 
oğlumu alırli\r ve annelik hiuiw.e bire tekrar ba,ladı: 
dokunurlaraa o zAman Katerinin - Bu papasın adı Jak Kleman. 
naııl intikam alacağını öğrenirlcr. 1 dır. HatırlAmak isteyip d~ bir tür-

Ruccieri bunlar hep Gizin plıin- lü bulamadığım isim bu Rucderi.. 
landır; anlıyor musun? Hep onun. Bu iıim sende hiçbir hP.tıra nyi\n· 

Bunlar iki hAval ki ömrün ıon ıe· dırmıyor mu? 

nelerinde beni rahat bırakmıyor· Müneccim titredi. Yü:ıii d.ıthıt 
lar. Şimdiye kadar tahtın müdafaa çok ıarardı. Gö7.lerinden bir ı!tl< 
ve mu haf azaıma çalı?ıyorum. Bu snçıldr fakat derh<"l söndıi. 
da.kikada oelumun hayatı tehlike· Kr"liç~yc yakl"'u"k elini u1at. 
de. 1 u. Ona doğru eğilerek korku ve 
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Yaz tavsnveneırı : 

Denize girenler ve 
kayığa binenler 
Nelere dikkat etmelidir 1 

Eğer usule ri
ayet edilecek olur
sa. deniz banyola
n yüzünden gelen 
fellke~ter or.ııdan 

kalkar. 

KAlll!:K,-

NAS1R1tAC1 
KANZUK 

Unkapanında Haraç Kara Mela. 
met mahallesinin Uakübf solrajmda 
2 No. b 25-41 No. lı ana 

Fatih Çaııaml»ada c.dit A• 
durrahim efendi medreeeti (t ft tf 
2 No. lı odalan hariçtir) 200 

Unkapanmda Elvanzatle mahal 
leeinin Haei Yakup ıoka~da 24 ~ 
No. h bet odalı e'rin yanın hiu .. i r~"' ~ 

Yukarda semti senelik muM••en ki,... &mai.Patl.,. ffl":~ 
mahaller tealim tarihinden 137 ••ff 938 . t• .-.ı...ı ---..-.. 
kadar kiarya verilmek üzere ayn ayn ~ık ~,_ 
Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülür ietıltdi:::. 
da röeterilen munkkat ümiaat makhu w:ye • 
31 Temmuz 931 cuma pnü aaat 15 de daillll encüıllefl~• 

Birini hatırla. 
rmı. Yüzmeye pek 
dUokündil. Hemen 
yemekten sonra 
denize girmemesi
ni müteaddit defa. 
lar kendisine söy. 
lemiştim. 

dır. (1) (4078) 
Nun ilacı bütün dUnyaca t;anmmı ._allı& 

tn. En eeld nasırlan bile kökUnden Belediye matltauı için llsım olan ..alatelif eüu Jn:"~ 
Nihayet bir pa... 

1.ar güaü sabahı 

gayet a&ır bir sa
bah kahvaltısı yap 
mı§ ve aradan ya. 
rım saat geçmeden 
denize atlamıştı. 
On dakika sonra 
öldü. 

çıkanr. zarEla eksiltmeye konulmuıtur. Bu kltıtlarıa hepeİae .,,, 
lNG!LlZ KANZUK PX.2ANESl nıt fiat tahmin olunmuıtur. Leıvaam müdürlüfijıld• ~~ 

l~~!!!!!!!!!!!!Be!!yo!!!!ğl!!u!!!!!!!!lstan!!!!!!!!b!!ul!!!!!!!!!!!!!!' ,j nameyi paruız alabilirler. Ekailtme 10 Aiuatot 93' ~ 
de urun boylu kalmak l!luretile kendi. ıaat 15 de daimi encümende yapdac:&ktrr. latekliı.r 
nizi tşütmeyiniz. Denizden çıkıktan tayin ettiği vesika ve 442 liralık mtıY&IJkat t.mirwt ,.,ı 
sonrı da. ıslatk deniz kostümü içinde mektubunu havi kapalı zarflarılll yukarda yazdı pdı 

H~r hangi surt!e denize cezp edil. 
miş c.Jursanız olunuz, her halde ''ba
zım kaidesi,, ni unutmayınız. Sene. 
lerden beri bu kaideye riayet etmediği 
halde zarar görmemiş olanlar bile ha.. 
tırdan çıkarmamalıdır. O korkunç 
"mid..ı kramp,, inin sizi yak::.lamıyaca. 
ğını kimse temin edemez. Daima tam 
iki saat bekleyiniz. Ve rahatça denize 
giriniz. 

kalmua.nız. hemen gtınewt~ kurunsa.. dar encümene vermelidirler. un ( 4291) 

Zavallı adam, en basit deniz ban.. 
yoııu ihtiyatlarını daima hiçe saymak. 
ta, bir dedi kodu telakki etmekteydi. 

nız, yahud mUmküruıe d~ğiştirip baş.. Jft11. 
ka deniz kostümü giyııeniz milkemmel Beykoz Belediye Şubesi Miitlürlüpoclenı Tidt:i,. 
olur. anonim tirketinin malı olup hacia akmcla MaNBlm •• ı; 

Muvafık göriilıniyen, resmi m&- ri ve resim borcundan ötürii ıablıp çıkarılan A.. Xa~-
kamlEtrm müsaade etmediği ve hiç bil. yerinde 105. 107. 21, 21/ 1 ve 21/Z sayılı emllkinia 27/1/ Bir çok kimseler var ı..:i < yru §c?kil. 

de di.:şünürler ve yemekten sonra. iki 
!&&t bekleyip "hazım zamanını,, geçir
meden denize girmekle kenclilerini teh. 
likey.3 koyarlar. 

mediğiniz yerlerde denize girmeyiniz. 
Bir çok deniz kenarlan gürıel görUne... ıi günü saat 16 da ihaleıi kararlqtmlarak •Üİ u....-

Ben bir çok kimselerin boğulmak
tan kurtulduğunu gördllmse de, bir 
çokltın da kurtulma.dı. 

bilir, fakat oralarda cereyanlar, 80. zuhur etmediğinden bermucit.i kaaua Mllt18 10 pn -.ı..,•.-
ğuk membalar, yaba.n.I otlar ve gizli rar verilerek talrf 6/ 8/ 936 Pert••N aut tt oıu.k _::, 
kayalar bulunabilir. makta taliplerinin o ıüne katial' Beykoz a.lediye 

Daha bir kaç metre açılmı~ken 

hemen derinlere dalmayınız. 
Bundan bqka diğer bazı ufak nui. raca.atlan illıı olunur. (il) (4338) 

hatle: daha vereyim: Kayığa yu ta.. 4lf 
Esas itibarile deniz banyolarında 

müşkülata. şu noktalardan tesadüf e
dilir. 

Çok uzağa kadar gitmeyiniz. Açı. 
lırken dalına. geri dönecek mesafe ve 
kuvveti hatırınızda bulundunınuz. 

rafından binmeyiniz. Dalın& kıç ta. T •• k H K ..t I' 
rafmdan biniııis. Matara, otomobil ur ava uru ... 
llsti~Jerine, şişiriimi§ oyuncald:ıra, · &J 

1 - Hemen yemekten sonra deııir.e 
girmek. 

2 - Hemen derinlere dalmak. 

Azgın, dalgalı denllden de sakı. 

nınız. Denizin "azgın olduğunu gördü. 
ğünü~ zaman gülmeyiniz. Denizin pek 
zorlu bir hali karşında' en mükem. 
mel insan adalelerinin pek zıyıf kala
bilm~si muhtemeldir. Hakild yüzU. 
cüler, dalgalı denizde yüzmeyi sever. 
ler, fakat gene hakikt yüzücü tehlikeyi 
de göu almaz, hııddini bilir. 

bu neviden diğer SU!\İ yardım vurtal&- B Q y Q k p 1 yan go~.-.-
rma haddinden fazla gttvenmeyin!z. 

İVi yümıeyi öfr~niııiz ve can kur- Şimdiye kadar binlerce kipyi ıe~~D e. "'-' 
3 - Uzaklara kadar yüzmeğe te. 

§ebbüs. ~e':°:! :y :rm::z. m!~i 4. CÜ keşide 11 Ağııstos 936 "' 
4 - Su tehlikeli surette azgın ol

duğu zaman deniz banyosu yapmak. 
Kolayca &akma bileceğiniz tehlikeler 

~e-:ec: :;:m:= o~ Büyük ikramiye 35.000 Ur• 
bilir. Yazan: lngiliree "Ynmıe kitabı,, Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Hra'1k ikrdl :-UzüIJden felfıkete uğramak cidden acı 

bir 5eydir. DC;nize girmeden evvel, veya deniz. 
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merhamet kaTIJtk bir aesle: 

- Oğlunuzu öldürmek istiyen 
papasın adı Jak K.leman mı dedi. 
niz? 1 • 

-Evet .• 
Ruccieri kraliçenin elini bırakarak 
geri çekildi. Kollannı kavu,turdu 
ve boğuk bir sesle: 

- O halde madam korkmakta 
~aklısınız. Sizin için titremenin kral 
için de kendini göz.etmenin zamanı 
gelmit. Korkunuz madam. Gerek 
kendiniz ve gerek oğlunuz için 
icap eden tedbiri almalısınız. Yiye. 
.ceğiniz yemekleri önce bir batkası
na tattırınız. Size yaklatan her 
kesi göz hapisine alınız, daha doğ. 
rusu en ıadrk hizmetçilerinizden 
baıkuını yanınıza sokmayınız ve 
o zaman ..• 

- Ruccieri ! Ruc:cieri beni kor· 
kutuyorsun ! Kim bu adam? Bu 
adam kim? 

- Belki !imdi sizi korkutuyo. 
rum Katerin ! Fakat az ıonra daha 
çok korkacaksınız. Çünkü bu ada
mın bu işi ne Giz ve ne de protet
tanlar namına yapmadığını, bizzat 
kendi namına yaptığını öğrenince 
büsbütün korkacaksınız. Bu adam 
kendisini feda etmit biridir. Bir 

mandr. Hatırlıyor lllUIUDUS. Bu 
Jak Kleman da Alisin oiludur. 

Kraliçe harekeuiz kaldı. Gözle
ri yuvalarından çıkmıt, elleri U&• 

biyetle biribirine kilitlenmiı, adeta 
ayaklarının hemen yanı batına yıl. 
dırım dütmüt gibi bir hal almlflı. 
Boğuk ve ıztıraplı bir inilticlen 
ıonra: 

- Al is dö Lübün oğlu ha! De· 
mek oğlum ölüme mahk6m öyle 
mi? .. dedi. 

Ve kollarını havaya kaldırarak 
oradan çabuk uzaklaımak ittiyen 
adımlarla daireıine yollandı ıöı . 
den kayboldu. 

Ruceieri olduiu yerde kalmıı, · 
dü,ünmiye ba,Iamı,t. Birkaç da. 
kika sonra ufacık bir kutuyu aça• 
rak, belki de kendiıinin yapt1fı 

kuvvet haplanndan birini aldı, 
yuttu ve mantosuna büriinerelc dı· 
tarıya çıtkı. 

Büyük koridorda bir takım aail
zadeler konuıuyor, ıülütüyor; af&· 
ğıdaki avluda da nöbetçiler dola
fıyordu. 

Ruccieri dehlizlerden ıeçerken 
kahkahalar kesildi ve o da dilıiz 

bir hale gelen uilzadelerin araıın. 
dan geçti. 

defa sizin veya oğlunuzun yanına Ruccieri, uilzadelerin üzerinde 
yaklaıına mutlaka vuracaktır. bıraktığı teaire dikkat bile etm&
Çünkü bu adam sizin öldürdüğü· mitti. Gözlerile içlerinden birini 
nüz, ıehit ettiğiniz anneainin inli· aradı. Onu görünce yanına yaklq.. 
kamını almaya uğratıyor. Katerin tu 

mueıım s. G. HBDGEB · (20.000) liralık hir mükif at vardJf• 
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ve diler iki arkadqmla a&ütmek 
iatiyonım, dedi. 

- Emredeniniz efendim. 
Kalabr, Sent Malin ile Mont.teri. 

ye bq itareti yaparak müneccimin 
arkuından yürüdü. 

Sokaia çıktılar •• üçü de yolda 
duran Ruccieriye yaklqtılar. 

- Üçünüzün de krala aadık ol· 
Cluiunu ıanırnn. Sizi öyle tanıyo
rum. Aynı zamanda bir adamm 
göpünü delebilecek kadar da ce
IUT olarak \,itiyorum. 

Üçü de hürmetle eiildilerı 
- Kralın ufrunda her teJimia 

feda olsun, dediler. 
, Ruccieri birdenbire: 

- Evet kralın ael&ıneti için, de· 
Cli. Kralı kurtarmak ister mitmiz? 
Zatı ıahanenin Dafi ucunda Miyük 
bir tehlike dolqıyor. Birisi. Şartre 
kadar ıırf onu .•• 

Sent Malin hemen abldı: 
- Öldürmeye mi? dedi. Fakat 

bizim bundan habeTimiz n.r •• 
Montaeri ilave etti: 

- Zatı tahane l>ize \,u adamı 
bulmamızı mı emrediyor. 

- Evet öyle.. ; • 
Bunu Kalabr aöylemiıti. 
Ruccieri çok memnun bir tavırla 
- O halde ıize derdimi kolayca 

anlatabileceğim demektir. Bu pa· 
puın muhakkak ölmai lbım •• 

Sent Malin: 

- Herifi bir 1akalanak olacatı ... 
Al! oW •1 · --~.ıc-~~------IL.l~....._~-•....._~,_..."--~----L<c-.~-'--...L-l'--~~~~~~~1'--ca---'"-"'~~---'-'-~~~~--
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1'iirk Maarif Cemiyeti 

Resmi ilan 
. '"" · işleri bürosu 
~ "Ji) ~ne karııı.nda Erzurum hanında 2. ~i k'attaki 
~l.,.IJı ~uz tuihinden itibaren iıe baılamııtır. Ala· 

lelefon.teınıi ilanları bu adrese göndermderi. 
~· :ııoı . 

l!~nlar Türk Umitet şirketiyle alakas! yoktur. (6()) 
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26/7/1936 vaziyeti 
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1 eaawUldekl ı!anknotlar: 
IJıı P&Ba bl7ılktlrm1ş olmaz, Oahlldekl Muhabirler; Deruhte edilea nrala naktiye 158.748.563.-

aynı zama d Kanunun 6 Ye 8 inci madde 

1 
n a : • • -: L ı 1C)4 19s 49 

11 
~~ · ~ · }erine tevfibn hazine tarafm-

n 1 z i de dene m 1 ş Al:~:~::;,:~~~!~!: . ô.186.482 30 1 ~ae:;t~ e:~::a~vrakı naktiy~ l9.0M.6l ı.-
1. b 01 ur s U n UZ• te~tı. na tahvilikabU Scrbeıt dövi&. bakiyesi • • • • • 146.683 952 -
, Q 314 927 -!6 Karşılığı tamamen altm olarak 

blll "llkosı 2 il d Diğer döviller ve borçlu kilirinı tedavüle ilAvcten vazedilen[ .. 16.000.000.- 162683952 .~ .,.._, asgari 5 ra mev uatı 6 bakiyeleri. • • • • 9.692.s rn.!!5 ı62s312911 
Sıı. n bUtilq kumbara sahiplerine İl Haaı11e l'•hwUleri: TUrk Lirası Mevduatı ···-·---

2 
~-ned 7 ~ Deruhte edilen evrakı naktiyel Döviz TaahhUdab : 

19.934-.l 19.8 

O . e defa kur'a çekerek 1 karıııııı. t 158.748.563-

00 Kanunun 6 ve 8 inci mıd· · A~tına t~h~ili kabil dövizl~11 4 151 450.46 , O L • •• k "' f t delerine tevfikan Haıinc tar•-1 Dığer dovızler ve alacaklı kı· 
~~tiy ıra mu a a 1 fındanvaldt«:diyat. • 12.06.6Jl.- I T46.6839S2. -

1
1iring bakiyeleri. • , .ı 2;1920.429.66 2ı8.07f88012 

l ~ <>t. M ·· k"' _ Senedat CUad•nı . M•hlellt -·········;············:···-·················--·-- 55.:550809.~ 
~ i'-tı u af atların 10,000 Lirası her sene il Ha.ıiııc bonoı.n. • • 1 L 2 673.625 -

~~iltttk \"e ı. Teşrinievvel tarihlerinde kur'a il Ticırl aenetler, • • •• 12423361.64 15096986 64 

~'tıdt verıfmektcd · r. Bu iki keşidenin her Ilı Eaha• ve T•hvlllt CUzdanı. ' SCoo l • • . d" il f Denıhte edilen evrakı nak~ 
ltih ! ıra, fU şekılde tevzı edılmekte ır. ı:=ı ... tiycnJn karııtıtı esham Ye 34.083.95305 

~İ ""ta)'e O L. ~ \tahvilit itibari kıymetle 
~iYe • ı~:o ıral R :~::.::;7 ••T•h•il••i .. '"""·2•41e s82s1.m .2.o 

~ tl}'e 100 yiizer tır...ıan 1000 :: A.lbn ••döviz o.erin• m••! . aı.2sa.1• 
S : 50 ellişer ,, 1000 ., ::~:du~:~:: .'.'.'..:~ .......... -... : ... ~.~~-~~·~" '::~=~ 
t.h. 10 onar ff 17 50 " Muhte:lf 

4 ''~4 004 63
1 'il..._ YekOn 2s2_ı~so YelcOn 282.791.94.~~<> 

i~ •-la 207 kişiye SOOO " lakentotzddi ,ı ade & ~-=a~t ~:~: ~=~:~::.:~:~:~~ 4 1·2 

~:~,'"~ er. bin liralıklar : 
:•~ ltı:.~ lt~şidenin her birinde yal- Göz Hekimi 
1 ~ .... :". ~ •ki bin llra veriliyor. Bu Dr. Şükrü Ertan 
~ ... ~ .. 15: er sene !Şubat. Haziran, Catalollu Nuruoemanlyc cad. No 30 

'" •ı._YIQJ ve birinci Kanun av- (Cataloflu ~zaneal yanı~da) 1 
9'. günleri yapılmaktadır. Sab ıünl•n m•ccuendir .. 
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1 
1 Fabrikalar Umum Kemal özsan 

'~ ~ 
24

,. Mu·· du·· rıu·· g._ u·· nden "'"'00 
- ()peratör "'< Bevllıe MUtehaaaısı 

~;:cı~ H rQ/ıöu - Ek•~l•luor mağaıMı 
~~ . rtıenıuz tarihlerinde gazetelerle ilan edilen Kırık· ganınd4 Her t1ü11 örill'den ıanro 1 

• ""-at h•kkuuiaki ilin büküm•mdür. (45) J • drn 'f ~ ltadnr . Trlı 112.16 

Kırıkkalede yapılacak inşaat 
Askeri Fabrikalar Umum 

M~dürlüğünden 
Ketif bedeli (136032) lira (86) kuru§ olan yukarıda yazılı in

taat Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Sıatınalma komiıyonunca 
14/ Ağuıtoı/936 tarihinde cuma günü saat 15 de kapalı zarfla ihal• 
edilecektir. 

Şartname (altı) lira (81) kurut mukabilinde komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (8051 ) lira (65) kurutu havi 
teklif mektuplarını mezkUr günde saat kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelrinde yası
lı ~eıaikle muayyen gün ve saatte komisyona ~üracaatları ( 42) 



Müsabakamrz 
Cevap gönde~ müddeti Aju .. 

tos 15 de bitiyor. 
Acele ediniz! 

"..,, Lavpçig Sonbahar Panavırı -
~ 

30 Ağustos 1936 dan 3 EyluJ 1936 ya 
kadar devam eden 

NUMUNE PANAYIRI ile 
YAPI PANAYIRINA 

Sizi saygılarımızla davet ede. iz. 

R L 
ı Ağustos Cumartesi günü ı:kşamı 

Çelik Yür 
sergüze~ 
Harikulade hey~ 

romanı. I~' 
Cumartesi günü ha§ 

En "k be~,. cı'!:. bayana bl~t olblaolik kumaş voril! ktl< t Sabaha m:t.ıı/~ımo\0< ""~~ 
[htar: Gl'tl'n hatta büyük fcdakl'lrlıklarln hazırlanan ve havanm muhalefeti dolayuıllıı yapılamıyan bu bü) Uk balo dab8 

mnnılar llA\'esile fcvknl4dc 7.arafd arzed{'{'Cktlr. Konsumasyon yalnız 4S kuruştur 

ıvıaıumat almak için İ•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Türikye fahri mümessili mühendis H. Zeckser İstanbul - Galata Ahen ve 

Münih Hanı müessesesine müracaat ediniz . 

... Karaciğer - Barsak - Mide ... ~. 
Tedavisi için 1 

TU~!:.~ud!q!l~f:~RI s 

15 Haziran -15 1 inci Teşrin 
SISSS:Bm~C8888888888888888888S 

• • • • • 
BAZI SiNEMA ARTiSTLERi 

. HAFTADA 
100.000 FUllC KAZAllYOR 

Meşhur bir sinemacı : 
Bugtin Hollvod'da 

yalnız klAslk gUzelllk 
kifayet etmiyor. 

diyor ve ilave ediyor: "Zamanımızda 
sinema stüdyolarında klasik gilzellik 
günde 8 ~olar ve zeka 100 dolar kıy 
.mettedir. Güzel yüzler ise, zekadan ve 
gençle3miş bir tenden daha fazla, 1000 
dolar kıymetindedir. 

nln taravetini vikaye edebilirler. Vi· 
yana Universiesi profesörü doktor 
Stesj tarafından ke§if ve genç hay· 

vanlardan istihsal edilen cildi besteyi· 

ci ve gençle3tirici Biocel cevheri şim· 

di pembe rengindeki Tokalon kremin· 

Sinema artistlerinin yakıcı ve kuv- de mevcuttur. Gece yatmazdan evvel 
vetli projektörleri altında çalışırken kullandıkta, siz uyurken cildinizı 

onların yüzlerini çabuk soldurarak besler ve gençleştirir. Buruşukluklar 

sertleştiren ve buruşturan bu projek· ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadın 
törlerdir. Birçok yıldızlar, yüzlerini birkıtç hafta zarfında 10-15 yaş genç 

düzeltmek ve gilzelleştirmek için gü• leşmeğe muvaffak olabilir. Gündüzler" 
zellik müesseselerinde bütün servetle- ri ise (yağsız) beyaz rengindeki Toka· 
rini feda ediyorlardı. Fakat, bugün... lon kremi kullandıkta bütün siyah 

Her yıldız, kendi kendine tevessül ede- benleri giderir, ve açık mesaınatı kapa 
ceği basit bir tedbir sayesinde ciltleri• tır ve cildi beyazlatıp gençleştirir. 

Münakasa ilônı 

Aç karnına bir kahve kaşığı alındıkta 

Kabızllğı defeder 

Yemeklerden birer saat sonra alınır. 
sa HAZIMSIZLIGI, mide ekşilik ve 
yanmalarını giderir. Ağızdaki tatsız. 

lık ve kokuyu izale eder. HOROS mar. 
kalı ambalajına dikkat. 

Deposu: Mazon ve Botton cc.zn de· 
posu, Yenipostane arkası Aşir Ef. Sok. 
No. 47. 

Yüksek ailelerin ve bilh~a 

N I"'! R 
ses11 H Galata 

L EZE~9f1 

tatJril' d 
Sirkeci Salkımsöğilt Demirkapı ca ·idesi No. 7 ( F.ski for 

••••••-Garajı binası) Telefon: 21632 &m-~~ 

MPİRİN 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur~ 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

gençlerin lezzet ve kokusunu sc -------·-----

ve seve kullandığr yegane diş nıa· -.m==~·f.!!!:!! J M p ~ 
cunudur. DigJeri bevazlatn, mik· . .., ... " ... 
Her yerde bulunur. iH~ "' 

C. H. P. Genel Sekreterliği tarafından aıağıdaki malzeme müna. 
kasa usulü ile alınacaktır: 

roplan izale ed€r. Türk malıdır. im Meşhur ve haıı·s gazoz· •ti .... .... 
__ F_iat_ı _ıS_k_uru_ş_tu_r. -- ~m tecrübe ediniz .... 

12 adet portatif sesli sinema gösterici makinesi ile yedek aksamı. 
12 adet benzinle müteharrik grup elektrojen ve yedek aksamı. 
Muhtelif ufak malzeme. 
1 - Malzemenin tahmini hıtarı (35.020) liradır-
2 - Muvakkat teminat (2626.50) liradır. 
3 - Münakasa kapalı zarfla yapılacaktır. 
4-Münakasa 10 ağustos 1936 pazartesi günü saat 15 de C. n.~-. 

Cenel Sekreterliğinde yapılacaktır. 
5 - Teklif mektupları Ankarada C. H. P. Genel Sekreterliği ve 

lstanbulda C. H. P. Başkanlığı tarafından parasız olarak verilmektedir 
6 - Teklif mektupları en sonlO ağustos 1936 paazrtesi günü 

saat (2) ikiye kadar C. H. P. Genel Sekreterliğine verilmit olmalı. 
dır. (1) 

Mo a Ban olar 
Bu sene fevkaJAde. Dubu iye - 10 .. kuruş 

Banyo hamamı m~Nefaset ve temizlik itibarile bütün gazozların fevkindedir. Halis 
Yemek terlemek banyo ve masajla mi meyve suyundan imal edilir. Her yerde ısrarla arayırııt· 

kuvvetlenmek için yeni örnek bir banyo rs===i ....... ·r.·-··-·:ı.-z·-.... ····:x:~ ......................... :1§···· . . :·: ::-.ı:.::::::::: ... -=:::.:w ____.!-= ::::::::: . ... hamam plfinı ile suyu istenılen hararet :s .: ........................ __ ....... -.... ...... ... ••••••••• • ...... -

derecesinde veren ofcfor adlı duş ate· 
tinin ve banyo leğeninde rahat yıkan· 

mak için asma küvetin 25 mayıs 936 

tarihli beratla alınan yaprş ve satış hak' 
kı devredileceğinden Vakit propaganda 
servisine doktor M. adresine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Operat:ör Orolog 
Doktor 

Süreyya Atamal 
Muayenehane: Beyoğlu • Parm 
kapı tramvay durağı, Roma oteli 
yanında 121 birinci kat 3-8 

Her gün 15 - 20 ye kadar 

E l'I 
Yeni çıkan plAk ardan 

Bayan Bedriye Süheyıll 11ıı' 

270083 UşakTürkü-ANAMOLASIN~ 
Uşak Türkü - ÇAKIR EMiNE dil,,,_ 

Bu mUnasebetıe Mahmure Şen Ses'•n olc~f;~ıJI 

270084 Rumba - BAHÇELERDE GE 1.?/ı~~ 
Rumba - KANAMAM ALDA°?'l 

270085 ŞEKERİM 
DARILAN SEVGiLiYE 

• Tavsiye olunur. 


