
Gazetemizi 
ahrken 

l\temurlora ~olayhk • 
Gazetemize tenzilütl• abone olmnk 

istiytm memur ve askerlerden Ankara
da bul.wıanlarm Ankarada şu n ınıa~ 
Zara telef on ederek arzularım bi'ldtr
nıelcri kafidir . 

2326 2816 106S 

Lisan dersi formala
rının kesilip kesilme-

....__ dlğine dik liat ediniz 
s Kuruş. Telefon: 23872 7 ıkinciKanun 1937 ..... erşemüe Sene: 

5 ·Sayı: 1788 

girdiğini .nihayet 
Fransız Yadyosu diyor ki .: 

b' Frarısa.nm devlet radyo istasyon 1arından "Rodio Coloniale,, de bu sabah 9,15 le Sane&k meselesinin vahir 
11' ~kle girdiğini söyliyerek ihti iafm bir tarihçesini yapmı§ ve şöyle devam etmiştir: 

k' Pakat, mesele birdenbire vehamet kesbetmiştir. Filha

~ka İstanbulda bulunan Atatürk dün ani olarak Konyaya 

11 
tcket etmiş ve Eskişehir istasyonunda, Ankaradan gelen 

.a!'lcku, Dahiliye ve Hariciye vekilleri ve erkfınıharbiye 
·~ı . 

!ıyJc rnUhim ve r,i?.li b;,· mü-:<kere yapmıştır. Dört s:ıııt 

süren bu müzakereden sonra vekiller Anlcaraya avdet et 

mişlerdir. Atatürkün, Konyadan 6onra, sancak civarında 
bulunan Adana şehrine gideceği söylenmektedir. Türk · 

Fra~sız do:;tluğunun tehlikeye girmemesi yegane temenni· 

mizdir.,. 

1 
••. F"ransızlar şunu aniarnalıdı~ lar ki, Türk • F~ ansız· 

1ht11atının vaharr1etı At'9türKün Es'<ışehire hareketıle ba~ 
ernıyor. Bizim için bir izzeti ne,. s ve haysı yet rneseıesı 

01an bu davanın ort3ya ç,ktagı gündenber1 mevcut 
bu 1 Un U yO r .,, (Cevab f inci .~yfıv.la "G1itıiin me sele..çi" .mtwıım.da). 

Sancağa yeniden kuvvet gôlzder
rnekte ve Ermenileri silahlandır

makta devam ediyorlar 
E sızlar bir emrival<iden 
korkuyorlar : 

Paris, 7 (Radyo) - Ata .:rkün ani olarak Konyaya hareketi ve Adana ya gideceği hakkında deve· 
ran eden p.yialar Fransa resmi mahafilinde büyük bir tesir husule getirmiştir. 

Bu seyahatin vahim bir emrivaki ile neticelenmesinden kor~nilinaktadır. Alakadar mahafil bunu 
Fransa üzerinde bir tazyik a-:ldetmektedir. 

Atatürk Koııyadan Adanaya mı gidiyoı· ? 

vekiller 1-feyeti dün gec~ 
Ankaraya döndüler 

anladılar 

I\urtııluş ve isti1~Ull g'in1c:rinl scunrsı-:1:kl-0 b<')diyrn giizcl ls1\endeTmı 'l'6 

.Anta1..1}(Jdan aiJ"Cr. göriinüş 

Hiç bir be~1 11e : mll.el müesseseden şifa 
dllenmlyecek kadar kovvetllyiz 

Davamızı 
Ata stt ü ır ~bil ın em n ır ve n ş aı ır et n <e: ır n ~o e 

istediğimiz şekilde 
halledeceğiz 

Adana, 6 (A. A.) - Dün söylenen' 
nutuklarda i.<Jtisnasız olarak bütün ha
tipler sözlerini bitirirken şimdiye ka -t)ttlı!filB<lYı ~ ~ırlYı şııYu® Adan avı COa teş0 

~ ~~~~ ~iliır~;Jı ırnlFOeırD UMlb!IOuyCQ>r .• -------------
h f:.sl~işehir. 7 (Telefonla) - Cunı- Adana, 7 (Hususi) - 8üyük

1 

'' Ahfeş ,, 
Bu~Uo yazıs1nı 2 ne: 

sayfamızda 
bulacaksınız 

dar olduğu gibi Türk milletinin bundan 
sonra da Ata.türkün L~ arkasından 
ko§acağını ve bu uğurÇ.a bütün can ve 
mallarını feda.da bir an bile tereddüd 
etmiyeceğini bildirmişler ve her defa • 

, smda da kırk bin kişilik Çukurovalı 
ı kUtlesi bu sözleri gökleri dolduran bir 

sesle tasdik etmi.jtir. 
;rreıı>imiz Atatiir!rnn. 8aş-.ıc!•il İs- Önderin Adanayı da şereflendirecek-
~:~ ~ncni.i, Büyi.ik Erldını 1 'arbiye leri umulmaktndır. Adanalılar ümit 
~ ısı Mnre.şal F eYzi Çakmak. H:ı.rict· ve sevinç içinde Ata türkü beklemek· 
hi.\'ekili Tevfik Rü(.'h.İ Arns· 'e Da- tedirler. 1 
c! 'Ye Vekili Şükrii Knya ile Eskişer 
ıva ... d .. d ~ .. t " ·•n a vagon ıçın e yoptrgı go-
~Ştne dört saat sürmiiştiir . Bu görii~
~ Ve çalışmayı miiteakip Atatürk 
h t li ,30 da Konyaya milte.·eccİ· 
Ctı Yollarına devam etmi~le!"dir. 

il Başvekil, Mareşal Fev'zi C'l.l:mnk 
h c \! ekitler hususi katarla Anbı.raya 
\/·teket etmişlerdir. 
~kil er Ank araya 

döndü er 
. Ankara, 7 (Telefonla) - R.ş· 

'ekil' · 1 B" " k E k" H ' . t'l • ımız e uyu r anı ar.);yt 
'\e . 
8 

ısı ve Vekiller gf"cc ~"'cıt 21 te hıı· 
t 1.lai ka tarla şel rimize geldile r . l<J· 
~?onda vekiller ve mebuslarla b;r. 

-'evat tarafından karş!land,lar. 

Son dakika 

Müşahftlerln misafir 
olduğu Dilryönün 

evi önünde 

''istiklal 
. t. ' IS i!JOI UZ.,, 

Diye bağıran Ha
taylllar silcih kuv

vetiyle dağ•tıldılar 

Zulüm bütün 
fecaatiyle 

aevam ediyor 
Milletler Cemiyetinin bitaraf müşa

hitler heyeti pazartesi glinü !skenderu· 
na , .;.- ıl ve Fransızların ~ancak mü -
mc.'>S:li DUryönün C'vine misafir olmuş-

lardır. 

Dertlerini anlatmak için civar köy · 
!erden lstcndcruna R kın eden binlere~ 

(Devarnır 6 ıncıda) 

Dün okuyucularımıza haber ver
mi§tik. Şimdiye kadar Tan gazete· 
sinde Ahfe.ş adıyla ve "Nasıl yazı· 
yoruz" ba§lığı altmda bir sütunu 
idare eden münekkid Nurullah A
taç, yazılarını bundan sonra Habe
re yazacaktır. 

Gazetemiz krymetli bir arkadaş 

kazandığından ve okuyucularına 

zevkle takip edecekleri bir sütun 
temin ettiğinden dolayı scviıı~lidir. 
Ahf~'in ilk ya.ZTsı buf?i.ir. ikin<'i 1 

c;') .. fam 11.dadrr. 

Ankara zabıtası 

Ahiaka 
suil<ast eden 

Bir şebehe ~rakaladı 
Ankarn zabı tp.sı uzun zamantianberi 
faaliyette buhuı3n ve ahlaka suikast e-

derek küçülderi baştan çıkaran bir şc
O"kcvi m<'ydruıa <"Ikarmıştrr. Birkaç ki 
şi zan altına alındıktan sonra tevkif 
edilmiş. hirçok kimseler isticvap olun· 
muştur. 

1 

Mera.simden sonra parti başkanı ve 
vali Tevfik Hadi Baysal ve belediye re
isi Turhan Cem:ıl Beriker Adana hal -
kmın bugUnlrii tezahürat ve his!erine 
tercüman olarak Ata.türke İsmet !nö -
nüne, Fevzi Çakmağa, ve parti gmel 
sekreterliğine mınnet ve tazim tclgrnf
lan çekmişlerdir. 

Heyf'canh tE'zahUrat 
Ada.na, 6 (A. A.) - Çukurovalıların 

kurtulu§ bayramı daha ilk toplantı ve 
nümayi~lerde bu mahdut çerçcvcsım 

1.orhyaralc Hat.av Türklerinin kurt.ulu· 
şu adına canlı ve şuurlu bir nümayiş 

(Devamı 6 ttwıd.a) 

Lisan 
derslerimiz 
Bugün lngilizce 
dersinin ikinci 

formasını veriyoruz • 
Okuyucularımızdan rica edıyonız : 

Derslerimizde anlamadığınız yerler 
varsa bize bildiriniz. Bunları dü
zeltmek ve size izahat vermek bor
cumuzdur. 



1. 

es en·n vahim 
ni aye anlad 

1 nu 

.Bugün, Fra.n.sa.nın kolonyal radyosunu dinliyenlcr Fransa ile Türkiye 
a.rnsmdaki ihtiJfüın birdenbire vahim bir şekle girmiş olduğunun, Türki
ye Cumhurreisinin Eskişehire giderek kabine erknniyle 4 saat sU.rcn bir 
kouu.5IJ1Adan sonra Konyaya gittiğinin, oradan da Adannya geçmesi ihti
malı bulunduğunun haber verildiğini işittiler. 

At.atürkün Eski§Ohire gittiği, kabine erkaniyle konuştuğu bir va.k:ı.fı ... 
Fa.kat biz, TilTlci'IJe - Fransa Uıtilılfımn birdenbire had bir şekil alması
na işaret olarak AtntUrkün Eski~ire hareket etmiş bulunmasının gös
terilmesine akıl erdiremiyoruz. Bundan Fransızların, Hatay davasının 

Türkiycnin bir izzetinefis ve haysiyet davası olduğunu hlıla anla.madık
lan, bwıu Atatürkün Esld.~hire hareketiyle anlamaya başladıkları ma
nasmı çıkarmak mümkündür. Fransızlar şunu unutuyorlar ki Fransa -
Türkiye ihtil8.fı, AtatUrh-ün Eskişchire hareketiyle başlamış ve had bir 
şekil almı.ş değildir. Mesele Fransanm, kendisine muvakkaten emanet 
edilen bir Türk Ulkeslni başkasına peşkeş çekmeye Jmrar verdiği günden
berl başlamıştır .. Ve bu iş Türkiye lehine halledilmedikçe de böylece ne
vam edip gidecektir. 

Hiç aüphe yok ki yabanCI matbuat ve yabancı radyo merkezleri, Ata
tilrkün şimdilik Konyada ikametini türlü türlü tefsir edeceklerdir. Bun
larm şunu unutmamaları 15.zımdır ki, Atatürk istediğini Konyndan yapa
bileceği gibi, Ankara.dan, tstanbuldan da yapa.bilir. Fakat Tilrkiye hfıla 
Fra.nsadan lafta kalan dostluğunu, fiil sabo.sına dökmesini bekliyor .. Bu 
bekleyişin de daha uzun zaman devam. edeceğini sananlar büyük bir su
kutu hayale uğnyacaklardır. Türkiye haklı olduğu bir isteğind~ ancak 
elllemin kendisini suçlu bulmasına imkan kalmıyn.cak bir zamana kadar 
bekler. HA.SNUN RASiH TANAY 

işçilerin 
çocukları 

Artık sokaklarda 
evare bırahılmıyacak 

Maarif mfidilrlilğü. baba ve anneleri 
Jıte çalıpn çocuklann sabahlan mektep 
açılm.caya Te ~..amlan da ebeveyni iş
ten çıkmcaya kadar eokaklarda bldığı
ıu n.ann dikkate alantk mühim bir ka
rar ~"ftir. 

Bundan sonra sabahlan i.pM giden 
anneler ve bab:ılar çocuklanm sokakta 
lmakmıyacaklar ve okullara götürllp 
teslim edccckleıidir. Ak§am llzeri de an
ec ıre babalan gelinceye kadıır okullar
da meşgul edileceklerdir. 
Y~i vaziyetin ne §Ckildc tatbik edi

lcıceği de yakında tcsbit edilecektir. 

Ziganada 

O ob··s ara 
saplandı 

Bir 

·····•••)••-·--··········-······· .... ···-............. . 
Büyük bir 
sahtekarlık 
Türkiye namına 

Silah . sipariş 
edilmiş 

Ankara 6 (A.A.) - Hariciye veld
letinin eline geçen bazı fotoğraflardan, 

Tnrkiyc konsoloslarından birinin mü
hür ve imzası aşildr bir surette taklit 
edilerek gOya Türkiye namına bir ta
lam csliha ve mühimmat siparişleri için 
vesikalar tanzim edildiği anlaşılıru§ ve 
bu sahte vesikalara karşı icap eden mu
ameleye tevessül edilmiştir. 

Cumhuriyet hükOmetinin hiçbir kon
solosuna bu yolda bir salahiyet verme
mi§ olduğunu ve konsolosların böyle 
vesikalar tanzimine es:-sen salahiyettar 
bulunmadıklarını tavzih ve beyana Ana
dolu ojansı mezundur. 

Leh·stan 
Boğazlar mukave

Jıl'emleketin her tarafında bilhassa lesinden istifade 
farld .Anadoluda kış ve kar uzun yıllar- için m ·- rc:caa ta 
dır görülmemiş bir afet halini almıştır. bu ı un d u 

kadın donarak 
öldü 

.Ankaraya gelen resmi malfunata gö- Montrö boğazlar mukavelesini imza 
re, illddnunun 26 smdan itibaren fasıla- etmiycn devletlerden olan Lclıistan hil 
tnz surette yağan kar Zigana ile Hamsi kUnıetimize müracaatla mukaveleyi 
~oy arasındaki şosenin dört kilometre- inı?..a. eden devletlerin hukukundan is· 
Bk kısmını tamamne kapatmı§tır. tüade etmek istemia ve hükumetimiz 

Erzurumdan gelen bir posta kamyo- ta.rafından bu hak Lehistann verilmiş
nu kara saplanmı§, yolcularından 13 U tlr. 
ıeüç!ükle kurtarılmıştır. Biri çocuk, di- Bu hususta teknik mümkerelere ya-
leri kadın olmak üzere iki yolcu karlar kında başlnruıcaJrtır. 
1'100e kalmıştır. Çocuk kurtarılabilmiş- ------- - _ ~------
ee de kadın donmuştur. Gürbüz ve Güzel 

Kapanan yolun açılmasına çalışılryor. ~@ ~ IY) ~ 
Kann fazlalığından Trabzon içinde fü41 0° ~ n,.,. 

lr.r han çökmU~. bir kadınla bir çocuk uwu l!::!1 S ,19ı Sl ~@ ffi O~ 
enkaz altında l:alarak ölmüstür. 

çe 
A manlar şayi.alurı 

tekzip ed·yoriar 

Ma<dlırlt cnvaıron~akD ırıiaır~ 

Son safhalarını yaşıyor 
Aler tam 200 re .. 

katlet o 
neyı er 

Alman donanması ispanya sahıllerini 
abluka altına almış 

ispanyada Madrlt civann:da cereyan Almanyada sarfedilmek şartile tahsis 
etmekte olan harp son safhasına girmek edilebileceğini söylemiştir. 

üzeredir. DUşman Almanların hlmay tf nde 
Asi menabiinden verilen ma\Umata Val · 6 (A A ) B" Al 

ancıya . . - ır man 
göre Madrit ve civannı kaplayan kesif 
bir sis tabakası bu ıabah Escurial nun-
takasındaki asi kuvvetlerin iki saatten 
fazla ilerlemelerine mani olmuştur. 

Asiler Cumbre sırtlanmn tepesinde 
yeni mevziler işgal etmişlerdir. Milisle· 
rin bu srrtlardaki müdafaası pek az sür
müştür. 

Cumbre sırtlarının asiler tarafından iş· 
galini müteakip hiikumet kuvvvetleri 
Escurialdan birçok treni geri çekmeğe 
muvaffak olmuşlardır. Bu trenlerin 
içinde muhtelif kıtalar bulunduğu zan
nedilmekteidir. Bu mmtakadan hilku-

kruvazörünün Gata bumu a~ıklannda 

bulunduğu mrada Almerianın bombar-
ıdımanı dolayısile askeri kumandan 
~unları söylemiştir: 

Düşman şimdi Almanlarla teşriki me
sai etmek suretile sahillerimize karşı 

harekete geçmeğe hazırlanmaktadır. 

Biltün taarruzlar, Alman gemilerinin 
himayesi ve casusluğu sayesinde, deniz
den icra edilmiştir. Almanlann teşrild 
mesaisi, düşmanın tehlikesizce hareket
te bulunmasına medar olmakta olup sa
hillerimizi tarifi gayri kabil bir abluka 
alona almıştır. 

mete ait yüz kadar kamyonun da geri 
çekilmesi kabil olmuştur. Frankonun mUthl• blr emri 

M:oskova, 7 (Radyo) - İspanyadaki 
Bir facia 

Bilbaoda asiler emsaline nadir tesadüf 
edilir bir facia işlemişlerdir. 

Bilbao ;1ehrine yapılan bir hava hü
cumundan sonra 1'alk Kızıl milislerirı 
iştirakile pazartesi günil öğleden sonra 
hapishaneye hücum ederek Bilbao Kı
Zll makamile Burgos hük\lmeti maka
mab arasında Saint ~ Jean - de. Luz'da 
baf]ayan ırı~akerelerin akamete uf'ra
msaı üzerine geçende hapishaneye nak
ledilen 200 rehineyi katletmişlerdir. 

Bir gemi battı 

Aaner elinde bulunan Sevil radyo
aunda kızıl tarafa mensup bir geminin 
M.alaga açıklarında bir torpile çarparak 
batbğmr söyleııtlştir. Bundan baıka be
yazlara ait harp gemilerinin Cebelütta· 
nk açıklarında hc::rp malzemesi yilklü 
hiikOmete ait bir vapurla Bilbaoya git
mekte olan patates yüklü başka bir va
puru tevkif etmiş olCluklannı bildir
miştir. 

l~panya hldlselert ve dl§er 
devletler 

Koeln kruvazörilnün ispanyanın ti· 
mal sahillerine 1!areket etmek üzeer 
emir aldığı bildirilmektedir. 

İspanya hüklımeti, Alman harp gemi
lerinin İspanyol sulanndaki faaliyetini 

Milletler cemiyeti neıdinde protesto 
etmi§tir. Protesto notasının dün Lon
lclraya verilen ve metni bu akşam neşre
dilecek olan nota ile aynı mealde oldu
ğu söylenmektedir. 

Tevkif edilen vnpur 

Kömür yüklü olarak Nikolavdan 
Amerikaya gitmekte olan Komiles adlı 
Sovyet gemisi Cebelüttank boğazı hu
dudu içinde 3 ikinci kônunda durduru
larak aranılmış ve Ceutaya gönderilmi~
tir. Araştırmaların neticesiz kalmasına 
rağmen Komile11 ancak 4 ikinci kanun 
akşamı serbest bırakılrnıştrr. 

Am rlkantn ıuttu§u yol 

fsppanyaya yapılacak silah ihracatı 

üzerine ambargo koyan kanun Amerika 
senatosu tarafından kahir bir ekseriyet· 
le kabul edilmiştir. 

Amerikan sahil muhafaza gemileri 
bir tayyare, Mrırkantabriko vapurunu 
Sandhook e.çrklann·la yakalayarak Bro· 
klyne çevirmişlerdir. 

inglllz gemlJerl de gitti 

Mnltada bulunan Hoot ve Küin Eli
saueth zırhlılarile dördüncü muharip fi. 
losu buraclan Cebelüttarıkıı hareket et· 
miştir. 

İspanya işlerine ademi müdahale ko
mitesinin dünkü maliye komisyonu top· 
lantısı müzakereleri gillünç bir tarzda 
cereyan etmiştir. İngilizlerin teklifi ve~
hile f c;panyada tesis olunacak kontrol 
masraflarının yani 80 milyon frangın 

27 devlet arasında t<?ksimi mevzuubahs 
oluyordu. Büyük dev!et!erin hissesine 
bitt:ıb! l:ii!;Ük1 er len daha fazl<ı bir maı:
raf i ı: c:bet edecektir. 

Fnkat Romanya delegesi on para ve· 

"Tas" ajansı muhabiri bildiriyor: 
Asi general Franko radyo ile bir teb

liğ neşrederek, İspanyol sularından ge
çen gt-.milerin durdurulmasını ve bunn 
ita.at ctmiyen gemilerin batırılmasını 

emretmiştir. 

Durdurulan gemiler sıkı bir surette 
araştırılacak ve hamuleşinin İspanya 
hilkQmetine müteveccih olduğu anlaşı
lrr53., gemi 8snerin elinde bulunan Ten 
ta limnnma gptirilcrek esir edilecek -
lardir. 

10000 Almana kaqu harp 
M&drid, 7 (A. A.) - A.st kuvvetler 

bundan tanı ild ay evvel Madrid kapı
larına gelmişlerdi. 

Bu milnasebetle, payitahtın müda
!aamııı idare etmekte olan general Mi
aja., matbuat mümessillerini kabul et
miştir. 

General halihazrrda Lasrozas mmta 
kasında cereyan etmekte olan muhare
belerin ehemmiyetli olduğu noktasmdn 
'ısrar etmiştir. ~neral, şu sözleri söy -
lcmiştir: 

Cumhuriyetçi kuvvetler, bu mmta -
kada son derece asri silahlara ve teç
hizata malik 10.000 Almana karşı 

harbetmektedirler. Milisler, Universite 
mahallesi altında Lacorogne yolu isti
kametinde çekilmişlerdir. Villnverda 
mıntalmsında, Maclridin cenubu garbi
sillde, vaziyet hükömctcilere mUsaittir. 

General Miaja, netice olarak, cum· 
huriyetçilerin nihai zafere ka\'UŞacnk
ları hakkında.ki kanaatini i7.har etmiş
tir. 

lspenya lhtlUUc lert bir Rus 
gemisini daha aradılar 

Paris, (Hususi) - Rus Sovyetleri
nin (Komilef) vapuru Cebelütt.arıktan 
geçerken general Franko vapurları ta
rafından durourularak aranmı~ır. Rus 
lar bu kanunsuz harkcti derhnl pro
testo etmişlerdir. F..sa.~en karışık olan 
vnziyetin bir knt daha fennlaşmnsm· 
dan korkulmaktndır. İhtilalcilerin id -
diasına göre, Rus vapurunda, Frnnsa
ya gögtilrmekte olan 3,400 ton harp 
malzemesi varmış. 

Bır harp gcmls'nfn bir tek 
mermisi 

Paris (Hususi) - İspanya ihtilalci
lerinin İngiliz ve Rus gemilerini açık 

denizlerde aramıılan, cumhuriyetçilı;rin 
Alman gemilerini durdurmaları Akdeniz 
sularında çol: tehlil:eli bir durum mey
dana getirmiştir. Fransız gazeteleri bir 
harp gemisinin savuracağı serseri bir 
mermi Avrupada yeni bir harbm patlak 
vermesine sebep olabilir, miltnleasmda 
bulunmaktadırlar Birkaç gündenberi 
sakin bir vaziyet takınan İtalyan gaze
teleri İtalya hül:metinin İspanya işleri
ne müdahale etmesi' için yeniden neşri
yata baglo.mı~lıırdır. 1ştnmpa zetesi, 
İtalya, kati surette mü:i:ıhale ederek 
Frankoya harbı h?z<ındırml'Jıdır. diye 
yazmaktadır. 

Oo1a~drE"'rcı b;r 
kadın ya aıandı 

Alman devlet Teisi Hitlerin iş başına 
geçtiği dördüncü yıld!SnilmUnde Başve
kfüetten ç.ckilccebi ayialan Pariste tek
rar meydana çıkmıştır. Bu §:tyialara göre 
Bitler bir beyanname ne!rederek yalmz 
devlet reisliğini muhdaza edecek ve 
hükumet reislığine şimdi Prusya Ba~ve
kili, Hava nıızm ve dört s~nelil: plilnın 
tatbikine memur olan general Göring 
geçecektir. 

Fakat, Bcr1inin salahiyettar mahafili 
.. Frnnsızlann mak~dı mahsusla çıkar
dıkları,. kay'dilc bu haberi derhal tekzip 
etmi§tir. 

ırob r!: t ı ı 

D/,· ... ı!ıal.'tlrz ·;;rı 99 1·um~ra. ·ıc i ~tira.l. 

eden Bay Ncoati oğ7u yedi y~mda 
NURHAN 

l 
'upon· 51 Çoeuklannrz.m mtısal 
lınlt:unızn lgtlrak cdobllmelcrt için 

bu kuponlarm toplanmam Ul.ztmdıl'. 

remiyeceğin~ Göylcmcsi üzerine derhal 
1 birçok murahhaslar bumm etrafında 

1 

toplanmış ve Alman murahhası ise parayı 
vermeği kabul ettiğini fakat bu paranın 
mark olarak tediye edileceğini ve ancak 

Kendisine Aliye ve Huriye isim· 
lerini ve sivil memur süsünü vererek 
müt·~'iddit dolo.ndmcıhk yapan bir 
kadın dün zabıta tarnfından yakalan
mıştır. 

Yeni belediye bütçesinde yol tart.;. 
ri için f az7a tahsisat • konuımıır 
tur. - Haber, 2. 1. 37. '8.d 

Gerçi "fazla tahsisat", "lüzumwıda# 
aşkın tahsisat" demektir ama muhllf'>an 
rir arkada.cmnızın maksadı belediye) .iya: 
yol tamiri hususunda, mUsrifllkJe itt >u 
ham. değildir. Sadece ''tahsisatın nrtı'len. 
rılmır;" olduğunu söylemek istemiş. alıi. 

' * :(. lio reu 
Dünyanın her tarafında 1\llhve a1 r 
kada.,lıkl4rın, muhabbetlerin, /iJ.11.ÜJt 
ve his beraberliklerinin, scı>iyel~lİşi 
bulıl§tu7zları yerdir; ve lı."1.tru?tiıtkllY 
rı yerin lwyatırı'l göre m1<1ıyYe'I • 
bir insan toplulıığımıın mer7;J',..<1' ra. 
dir. - S. H. R. Akşam, 2. 1. 37. lhb 

"Arkada.slarm, dostların, fikir '"ıe 
hisleri bir olnnlann" yerine "arkada:', 
hklarm, muhabbetlerin, fikir ve his tıe' ar 
raberliklerinin" derneği hoş görsek bi• ri · 
le "bir seviyede insanlann" yerine "st' 
\ 'iyelerin" derneği aklımız almaz; çill''~ 
kil ''seviyelerin buluştukları", olsa ol· 
sa, "muhtelif seviyedeki fnsanlarııı.~le 
biribirinin klifvü, dengi olmıya.nla~ i~ 
da, yanl smtf farkı gözetmeksizin het' 
kesin gittikleri yer" demek olur. J{ı·13 
sacnsı: mezar! 

Halbuki muharrir, bunu söylt:me~l'il 
istemediğini noktalı virgülden 30nr'ler 
tashih ediyor. !le 

Bu çi~k göbeğı, Viyana yaJ.,.,nınMhık 
Baden 1~abastnd.4ki zenginlerdtılbu 
birinin rıuıZikiine.s-ülir. Resimde 71t
l:aUi gö~dii{Janüz ı·eçhilc bir santt)'oıl 
tanzfr atmc1ctodfr. - Cumhuriyet, 
4. 1. 37. 

" ... Baden kns.ı.basmdaki zenginle!' llnı 
den birinin" değil, "zenginlerden biri' 
nin Baden kasabasındaki mallk4nesi" ~ 
olacak. Yok, o zenginin Baden'li oldU' l' 
ğu ve müstemirren ora.da oturduğıJ )'o 

söylenilmek isteniyorsa o zaman da.~ 
"Baden kasabası zenginlerinden birf• 
nin ... " demeli. 1 

Bu bir şey değil; dahn.sı vnr: ''Cunı' lu 
huriyet" in verdiği izahattan ve bastı· 
ğı resimden anlaşıldığına göre o zengin 
saat şeklinde bir çfçe , e 
yaptırmış. Ama Cumhuriyet bunun edi! 
tam aksini söylüyor, başlıkta: ''Çiçek 
şeklinde yapılan bir saat" diyor. :Stı o 
çiçek şeklinde saat, ha saat şeklinde bir 
çiçek, ha. çir.ek saatinde şekil, ha saat ~ 
çiçeğinde şekil... bir 

O\ * :[. lio 

1/alcpte çılro.>ı "l' ahdet'' gazetesi lı: 
birtakım yalan oo uydurma haber· 
Zer 1te§Tetmektc4ir. -Tan, 4. ı. 37. 

Acaba "yalan haber" ile "uydurma 
haber" arasmdn ne fark var ki muhat- 1 

rir böyle yazmış? ... O haşiv kafi değil· eti 
miş ı;ibi ::ı..5ağıdn tevsi ediyor: t 

lliç bir eS!lsa · istin.at etmiycn ını lbı.ı 
nrcşriyat ara.-nnd.a 1Jir trı7>1m esas· e 
s1.g ~yia7ar dil-O <lo1anmaktadır. " 

Bu söz: "J{örlerjn arasında gözU gör• 
miyenlor de vardı., demekten Iarklt 
değildir. 

AHFEŞ -
__ .. ;W 

24 saatta 19 
zabıta vak'ası 
Son 24 saat zarfında şehrimizde 

beşi yaralanma ve yaralama, beşi di 
hi değmek ve döği.ilmek, be§i hırsızlık, 

ve dördü muhtelif olmak üzere 19 
zabıta vakası olmuştur. Bu meyanda 
iki yangın başlangıcı vardır. 

Parmaklarını maki• 
neye kaptırdı 
Dün gene bir işçi dikkatsizlik yü· 

zünden yarabnmıjtır. Büyükdere 
kibrit fobribısmdn çalışan istifçi Ri· 
fot sağ elinin parmaklarım makineye 
kaptırnrak ezmiştir. 

G:- s-ip bir vak'a 
Dün gece Sazhdcre karakolunda 

gayet garip bir vaka olmuştur. Polis 
raporu bu garip \'akayı şu §ekilde 
\'ermel:tedir: 

"Sazlıderede 1 O numaralı Ahme· 
din kahvesinde müşterileri tehdit e
derken görülüp karakola getirilen 
Mustafa, karakol içinde masa üzerin· 
deki Pampul ( !) ile kendisini sol ka· 
şı üzerinden yaraladığından tahkika· 
ta başlandı.,. 
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asabalarda do aşa 
temsil heyetleri 

~ "~ler .. w • M w Ka 
'adeıuı' ~ . ogrenıyor: eger, -

P ~ ~il şehirlerinde dola.şan, 
a! >an, _da .~Çerlere doğru seyahat ya
)\Yatro txı.utem:ı.di turne halinde - b~ 
tr>u Ya. lt~panyası varmış. Tesadüf 
len h · İkısı şu günlerde, biribirlerin-
13ir.i ~bersız, Ünyeye gelmiş bulundu. 
reti' k· raJıiın Ruhinin yedi kişilik he

Gl''cadı.ru1' ~ccsi ve kızı olmak üzere iki 
ı11.ist l{ da ıhtiva ediyor. Diğeri de ar
·-,işilikenıaıin - altısı kadın, - on dört 

·l"' &'l'u PU. 
t1 ~ 1b:a11hn Ruhi, temsiller de ve

ratros' Lakin, şehrin yogane salaş ti
lhb unu, - zarar etmesinler diye -

\"tıe ~~k nanıına, Bay Kemalin heyeti
;- ahv~ etıniş, kendisi ve arkadaşları, 
~ar . .A:. ~elerden birinde saz çalryor

'bı' ıindc ru kahvenin sahibi, binanın üze
se:-tonu kır 0tel de işlettiği için, kombinc-

01,rını ~~aylıkla yapabilmiş: Yatakla
alel"d kuruştan kiralıyor. Kahve 

ıJlı a e 
ha kal ?.anıanıarda yüz parayken da-

eJ"ik.i bu abaıık bir mU.5teri kütlesine on 
ı·Bun ç~ duhuliye bileti satılıyor. 

ı: Uç buçuğu mal sahibine kalıyor. 
e~l"ildi~Ye Uç lira kü.,adiyo resmi ve
rDler d başka aynca birtakım vergi

ne ge?a alınmaktadır. Tiyatro bahsi
lsk l.tı.ce, Bay Kemal kahvccilerdcn 
bu. ~ler toplamı~, dahili mobilyeyi 

e-~ ~e~e düzmü.5. Şimdi halktan on 
ti r. ll:Wrnu kuruşa iki türlü bilet kcsi-

etı eyc1:tcki artistlerle ortak. 

~· • * * 
.Jlnı lll bir odnsmda, iki kumpanya-

ri· )~~eri toplanmışlardı. Ben de 
I" ~ gittim. İbrahim Ruhinin 
1.1· ?anı<!esi ''.eVi olmıyan bir ev kadını!'': .. 
.. ~Ol'-' rnt1temndi bir seyyar hayat y~ı-
' ~· kiz senedenbcri !stanbula ayak a.· ·• kaaa ; boyuna o kasaba S('nin, bu 

azna ba benim, otel odasından otel oda
. tu i; fakat ruhunda ev kadmlığı oldu

J• IXl.lzı Çhı, iber yeri pırıl pırıl silmiş, te-
ill it et?-Jş, beyaz örtüler örtmüş, porta

- Memuriyetin rahat ve müemmen 
istikbalini bu mesleğin aşkıyla. bırak-

tnn. .. Neler çekmedim. Fakat pişman 
değilim .. Emelim, artistliğin de layık 

olduğu §Crcf derecesine yükselmesidir. 
Halbuki, kim oldukları belirsiz, bazı 

insanlar bi?.i.mle yan yana icrayı sanat 

etmeye kalkıyorlar. İşte ben buna da
yanamıyorum. Şimdiye kadar bu sa

nata girenler haydi neyse, gene devam 
~inler: Fakat bundan sonrası için, 
mutlaka adamakıllı bir mekteP- ınezu
ı 

Biübiil Neva :Neriman Ozgcn 

nu olmağı şart ko.~alıdır. Ancak böy
lelerine bir meslek vesikası verilmeli
dir. Meslek vesikası alanlar da, artık 
her yerde kolayca icrayı sanata imkan 
bulmalıdırlar. Şimdi, bulamıyorlar. 

Her gittiğimiz yerde ayn ayn şart ve 
kayıtlarla ka.rşılaşıyoruz. Bizi, tabur 

halinde karakoldan karakola sürükln-

Ticaret odası
nın bütçesi 

Yılda 20 l blo il rayı 
buluyor 

Ticaret odası meclisi dün bu senenin 
ilk toplantısını yaparak yeni riyaset 
divanını ve idare heyetini seçmiş, ye
ni borsa ve oda bütçelerini kabul et
miştir. 

İçtimaı en yaşlı aza sıfatile Murad 
Fortun açmış ve riyaset divanını seçi
mine geçilmiştir. Yapılan seçimde, bi
rinci reisliğe :MJthat Nemli, ikinci re
isliğe Ziya Taner, reis vekilliklerine 
de Ahmed Kara ile Said Erder, hesap 
müfettişliğine Hüseyin Sabri, ve mua
melat müfettişliğine Hjlmi Naili ve 
kongre murahhaslığma d:ı Said öıncr 
ve Hasan Vafi, idare heyeti azalıkları
na Dcnizyollan müdürü Sadeddin, tiic
card:ı.n Murad Fortun, iş limted mü -
dürü Nedim, Şerefcddin Alemdar ve 
Osman Nuri seçilmişlerdir. 

Yeni reislerden Said Erdel kürsiye 
gelmiş ve borsa. bütc;esinin müzakere
sine başlanmıştır. Yeni ticaret borsa.51 

bUtçcsi 81634 lira masraf ve varidat
la mütevazin bir şekildedir. 7405 lira
lık bir varidat fazlası olacağı ümit e
dilmektedir. Bu da borsanın odaya o
lan borcuna karşılık tutulacaktır. 

Bors:ı bütçesinin kabulünden sonra 
Oda bütçesi mli1 .... 'l.kere edilmiş ve 
201,14G lira olarak kabul olunmuştur. 

Adanaya tayyare 
seferleri için hazırlık 

İlk baharda başlayacak olan İstan
bul - Ankara - Adana hava sc!erleri için 
hazırlıklar yapılmaktadır. Uçuş meyda
nının yerini tayin için Adanaya bir mU
tshassıs gitmiştir. 

Adana hava yolu ilCTide beynelmilel 
hava yolunun esasını teıkil edecektir • 

Bir şir ete daha 
yol görünüyor 

lstlnyc Dok şirketi de 
satın alınacak 

1.ktısat vekaleti !stinye dok şirketi
nin hesaplarını ve vaziyetini tetkik et
tirmek lüzumunu hissetmi~ ve bu işe 
vekalet başmüşaviri Fon der Porten 
memur edilmiştir. Mütehassıs A!l.kara
dan şehrimize gelerek bu tetkiklere 
başlamıştır. 

İstinye dok şirketinin satınalmması 
meselesi bundan evvel mevzubalıs ol -
muştu. Bu dcf a bu satınalınma keyfi
yetinin tahakkuk etmekte olduğu a.n
la..51 lıyor. Tetkikler kısa bir zamanda 
bitirilerek iktısat vekaletine bildirile
cektir. 

Vilayet·mizdeki 
çiftçilere 

iyi cins tohuoıluk 
dağıtı ıyor 

İstanbul vilayeti dahilindeki çiftçile
rin emeklerinden ldaha istifadeli netice
ler almalan için yapılan çalışmaların 
bu sene daha kuvvetlendirilmesi tekarrür 
etmiştir. 

Yapılan tetkikler İstanbul vilayeti 
dahilindeki çiftçilerin ellerindeki to
humların kati olarak ıslaha muhtaç ol
duğunu göstermiştir. Bunun için Şile 
kazasında ektirilen ve iyi netice alınan 
Bindane buğdayı tohumu ile ıslah edil
miş mısır tohumundan çok iyi neticeler 
alındığından vilayetin en mütekasif 
mıntakalan çiftçilerine bu tohumlardan 
tevzi edilmiştir. Bu ara!da Y eşilköy r.ı
lah istasyonununun ıslah edilmiş buğ- ı 
day tohumlarından 13,340 kilo tohum
luk, vilayetin muhtelif kazalarına tevzi 
edilmiştir. 

Önilmüzdeki mahsul senesinde bu şe
kilde takip edilen yoluiı ne netice vere
ceği kati olarak rröz\ikecektir. 

i!,~1 misk gıöi. .• 
o . -.ııa h yorlar. Halk da arkamıza takılıyor. O 1 K" ... Ü 1 t 

ediyorlar :, ..... :P pn.ramzlıktruı şik{ıyet Ha!bukibirkereovcsikalarasahipbu- az uprUS DŞ&a I 
J; _ C"..ıı_:_A"\r..Or l{cma.J diyor ki: d 
ıı Ol'uz r~ba kasabasında. otelciye lmımak, ayni nizamlar dahilinde hare- PERŞEMBE bA A başlı yama l 
e bir in~ borcumuz kaldı. Sofu ve i~i kette hür kılmalıdır. Nereye gitsek tıdncıkAnun - 1937 Gazi köprüsü inşaatı, temelin atıldığı 
t ~ ~rş. "Halinizi gördüm, para- kolaylık görmeliyiz. Hlcı1: 1355 - Şevval 24 gündenberi, bir türlü başlayamamıştır. 

bir k?~ Veremezseniz de helal olsun. * ır. ır. Soğuklıırm nrtmıısı Buna da sebep köprü inşaatım üzerine 
lı.t~~. İll1.zalayıp gidin, eğer pnrantz Bu gibi grupların yanma yaklaşan ,;. .,•tınU..M" C.ünc~ın Sr1! • ı alan müteahhit grubun elan SU altında 

· ~le? go.nderirsiniz!.. dedi. !şte hep ekser gar.etecilcr, onlarda bir mizah 7
•
26 16

•
56 kullanılacak çimentoyu tedarik edeme-

r. ,_~ llızaen ı-~---ıyormuşuz gı'bı· be mesidir. 
.r;; A<U.ü.Iı unsuru aramışlardır. Halbuki nde <1.1 .. ı ,5Uqh S v Bunun için belediye köprü inşaatının 
~an" ,, e?'gisi alınıyor. Zarardan ka- tamamiyle aksi bir his var. Bu heyet-

:r •er · 1 daha fazla tehirinı'n dog·ru olmadıgwmı 
" " gtsi alınır mı? ,. ve ~b • ler, ölgün kasabalarda bir:ı.z hayat ya- ,,::._ 5,58 12,20 14,43 16,56 18,33 5,40 nazarı dikkate alarak vaziyeti Nafia ve-
• letj .. '1 . abı muciıbe serdederek, artist- rattıklan için herhalde himayeye muh-ı ' k1::. · a· " St aletine bır ırmiştir. 

1· eti say ısna edilmeleri icap eden vergi taçtırlar ,.e layıktırlar. Kanun ve ni- ll!•••l!••••••am~l!I Bir taraftan ıda mukavele mucibince 
tarsıı~ ı,.or.Fakat ben bu yazıda teknik zamlarımızı onların lehine tadil etme- GEÇEN SENE BUGON NE OLIJU? müteahhit grup köprüyü muayyen gün-
bu, r.:~ girişmtk istemiyorum. Çünkü liyiz. de teslı"m etmedigw 1• takdirde beher gün 
et ... ~"tıi!} k İngfllz donanması Yunan SUlarmda top. 

11· ... ,tez. \,- 0 uyucu tabakıı.sını ala.kadar (VA N O) ıanmağa b8§la~tır. için 500 lira verecektir. 
"' alıuz, muhakkak olan bir şey --------------_:. __ _:_ _ _:__::__ _____________________ _ 

' 0 da b · anl h" ·· r· i l'• , u ıns arın ımaye gor-
ıı ......_ ~tnudur. 

llı~ı~. ıçbir himayeye mazhar değil 
"ll:t? 

ıı~:lİah razı olsun Büyük :Millet 
kanltrt 1~den ki, bizim hakkımızda bir 
'1al>Ut-l abuı etti: On kişilik gruplar ıçerld!t l 
1.(!~iıt Seyahat ederlerse yüzde kırk • Ccrrahpııııa hnstahn.nesi için yeni yapr.

1 gru""b la rnazluı.r oluyorlar, beş kişilik cak çıı.mn.51rhane vo mutbak ile sair binala.. 
l t• «l' d ra alt proje bclctllye fen heyetince ikmal 
li ~ a trc'n seyahatlerinde yüzde cdilmiştır. tnşaııtn yııkındıı bıı§lıınııcaktır. 

e li'<llt ".ilata uğruyorlar... • Şehrimiz esnnt cemiyetleri reisleri dün 
d~ ~~~ rncseıa~ İbrahim Ruhinin ye- esnnt bürosunda birtopıantı ynparak esnııtn 
hısbı.r tk grupu, vapurla geldiği için, yapılacak ınüşterclt ynrdım ımMnlnrmı tet. 

6ey kik etmi;;ılcrdlr. 
- }t istifade ctmemis. • Ticaret odası ticaret ve snnııyl erbabına 
- Q·~Çıncı mevkile gezi;orsunuz? bir kolaylık olmak üzere genel ltlınll'lt rcjL 
nu U~erte ile ... Anbarda.. mi kara.rnıımcslle Usklerlnin terslrlnl yap_ 
r. ttrlıstlere acmıamağa imkan yok- maktadır. 
İbrah· * Yakında ııehr!mlze bJrçok seyyah gemL 

1 tın R h · 1 t teri geclccktır. 
•. li~ ~n, Ma~n.~;:na:k:~~nyasile bir- • Hük~mct lhrnç mnııanmızm sevkinde 

.. a!ı t!ıknn mU:;ltUIO.tı izale için mUhlm tedbirler 
llı.ı ltlU. ~:-o ntıldmı. Ermeni patırtı- atmak üzeredir. 

1:• b~ ~kip, o zamanki zaptiye nazı- * Açılması geciken itfaiye mektebinin 
~e hev l'urk gençlerinin de bu mesle- nym 11 inden itlba.ren ders.ıcre b.-ı§lanması 
lar arn::__etınelerini istemişti. Ben bun- mul{tırrerdlr. 
~a ~tl·ııdaydrm. Muhtelif kumpanya- * ô~cn m11alllmlerln ailelerine yardım san
vu p_,,,_il, l'ak ettim. On bir senedenberi dığı fanllyctinl nrttmnı§tır. Aynca Mnnrıt 

'b"""_""l de idaresinde çalL~an memurlar için de bir tıı-
!l "il~ ~ çalışıyorum.. sarrut sandığı kunılmu§tur. 
~ UY?nu~ ernale gelince, o idadi mezu-
~ en, 1b • ltasnbalardan birinde memur-

ahııey l"ahinı Ruhinin trupu gelmiş. 
'et 'Ve~~tılrnnsına, bu hadise scbcbi

r lı. ~1!.l! Mii~kuı hayatın sarsıntıla-
J r.'L d,e hayli yıprantılar husule 
~ t~e ~';Se de. gözı ... :-indC'ki artistik i-

dıde Ueı~lıno."lı~. n::-az ctlcb~:·atı ce
uyor: bu ne, fnk:ıt heyecanlı konu-ı 

•Ana.dolu Demlryolları esham ve tahvl. 
tM tıılzlerlnln ödenme ııck'I için ynkmda 
Anknrada rnUzakt'I"C'lcr b:ı layncaktır 

• Romadnn şehrimize gelen TUtkofis 
umum! rcl .. 1 Burh:ın mhnl tu akşam Ankn. 
rayn gldecelttlr. 
* Z1rruıt vel:lll Muhlle eldeki ziran! proje

ler çılmrıldıkt:ın :::mra lz:nlrc gidecektir. 
• Eski elıirdc O m:ın u~t:ı:l'n tnmlrel dille 

kft.nınd:ı. oksijen tl1bll patınmııı ve iki <. ' ık 

ağır surette yarnlıı.nmıştır. 

• Hayvan neslini ıs!ah için Ankarada b!l-l 
yUk bir program hnzırıanmaktac1ır. 

• 936 senesinde İstanbul vllAyeUne 171,990 
evral< gclml§ ve 3G,99G e\"rnk rnuamele göre. 
rek sevkcdllmlştır. 

• Muhtelit muahedeler akdi için uzunca 
bir mUddetttenbcrl Tahranda bulunan Bolu 
saylııvı Ccmııl HUsnünUn reisliği altındaki 

v; 
~ 

- Yaral.anduı mı1 
- Hayır. Ni.Jan almak 
zürnii lropatıyorımıl 

için ı:r gö-

heyetimiz vazifesini bitirerek Tahrandan yo. 
la. çıkmıştır. 

• Anlmrada bulunan umumi müfettiş. 
Jer dün de Nafia vekAleUnde Ali çetlnkayn.. 
nm nezdinde toplanar:ı.k Jtendl mmtakıılarm
dakl Nafia l§lcrl üzerinde görUşmU~!erdlr. 

• !nı;lllz sefareti nsker1 ata.şesl Ress Sof. 
ynda.n r;chrlmizc gclmlı;;Ur. 

Dt•(Srd•: 

• ttnlyanlarla uzun boylu çarpıştıktan 

sonra birkaç hafta evvel muta.vaatmı bildir. 
mi§ oln.n Habeıı mUcnhldi Ras İmnı İtalya. 
yn gelmiştir. 

• Yunan hUkümetl içtimaı sigorta için 
600,000,000 drahmi tahsis etmiştir. 
* çekoslovnk cumhurrclsi Bcnes resmen 

Bclgrnda d:ı.vet edilmiştir. Bu ziyaretin ilk 
bahıı.rda ynpılması muhtemeldir. 

ıt:: İngiltere :Maliye nazın ve zevcesi dUn 
ııabah Fransnd:ı Nlse vrunı olmuşlo.rdır. 

• Nevyork vi!O.yet binası önünde birkaç 
yüz lta.dm ldamn mahkfım edilen ve yaşlan 
18 • 24 anısında ola.n altı gcncln atlarını 

temin lç!n dlz çökerek dua vaziyetinde nU. 
mııyl::ı yapmı§lnrdrr. 

* Fransa 1lc Lehistan arasında yakında 
ticaret mü~aıtcrc'erlnc b!l§lnnnca.ktır. 

• Belçlkn !~lstıerl rclsl Romaya gitmek_ 
tedlr. 
* Bulgnr kralı asltcrl mahkemeler tnrn. 

rmd:ın mnlıld\m eJ imiş o!o.n 100 luşlyl da. 
ha aftctmı:tır. 

• Yugoslnv D:ı;;vcltlli nomn ve Parise ı;i. 
dccckUr. 

tMWWWMWWW 1111• 

U~<9J~IQ)H'1al~ 

gıec@~n00 
Eilcbiyat Fa1eilltcsi, lstanbıddrı bir 

edebiyat gecesi yapt1. Ben, çok istedi-

ği.m halde maalesef gi<lip !JÖrcme<lim 
oo bu. yüzden b11 sabah çıkan gaxte'le
ri ok."Uyarak merakımı gidermeye, ede

biyat gecesinin nasıl geçtiğini öğren

meye çal~tım. Fakat ne yalan söyl"ye
yim, buna dair yazılmış olan satırların 
her biri, bir cvvell:i o7ruduğum•u cer-

hetti. l:ıe Turhan Tan'm k-Oşesinden 
ba§kım1şf:ım. O bir 1ıayli mct1ıettikten 

sonra sözünü şu cümlelerle bitiriyor
du: 

Gençlik, hakikaten mehtablı bir gece 
yarattı. Şimdi biz ışıksız bir gece gibi 

sürüp giden bugünkil kısır edebiyatın 
~ parlak geceden sonra nasıl bir şafak 

gö~eğini merak ediyonız ve .. hakiki 
bir tulU bekliyoruz. 

Suad Dervişi okudum. O da §Ö1Jle di
yctrdu: 

Edebiyat müsameresi ile edebiyat 
gecesini biribirinden ayıralım. 

Münevver gençlik, oraya gelen genç
lik ezbere bildikleri bu şiirleri bir kere 

daha dinliyeccklerine bilmedikleri veya 

henüz düşünmedikleri tezlerin müna
kaşası karşısında kalmalıydı. 

Biz edebiyat fakültesinin gençlerin
den bunu bekledik ... 

Al,.şıamda Çtknn bir yazı da i..~ §Ö'ljle
oe yalnız tuhaflık noktasından gö~ 

yordu: 

Ben bir şeye dikkat ettim. Bu müsa
mereyi tertip etmek için çocuklar bir 
kaç kilo sakal almak mecburiyetinde 

kalmışlar. Müthiş bir sakal bolluğu 
vardı. O kadar ki ben tiyatrodan çık

tıktan sonra her gördüğüm sakallıyı 

edebiyat gecesi için hazırlanmış bir 
halk veya divan edebiyatı şairi sanı-

yordum. Çok sevdim edebiyat gecesini. 

Hele Açık Söwel.-i ·!tl yazıyı da ok"'lı
yımc1J fikTim altüst oldu: 

Saat dokuz buçuk. Şimdi önüınlizden 

hiçbiri muvaffak olmnmış birtakım 

makyajlar içinde ve eski devirlerin kı
yn.f etlerile eski şairler geçiyor. lşte 

Dede Korkut Deli Dumrul masalını söy 
lüyor. Güzel Ahmet Ateş masalı iyi ez-

berlemiş, yanlışsız okudu. Sonra Yu • 
nus Emre elinde teber .. ve pir sultan 
aptal, Karacnoğlnn, Köroğlu ... 

Bu yaz"ınm içinde ŞÖ1JW bir 1ronu§ma 
da geçiyordu: 

Bu sırada Hüseyin Cahidin locasın-
dan dar ror fırladığını gördük. 

Suat Derviş: 

- Kaçıyor musunuz·beyefendi, dedi. 
üstad gülerek cevap verdi: 

- Kaçmıyorum, kaçırıyorlar' 
Acaba lnınlarrn hangisi doğru söy-

lüyor 1 Gön1..,ler arasında7;i bu 1.adar 
ayrılık, garip §ey, doğrustı ... 

sus 

Beled·ye ağaç 
dikdirecek 

Son ki senede 3 2 
bir fidan dilk ildi 
Belediyenin şehri tamamen ağaçlan

dırmağa karar vermiş olduğunu ve bir 
program hazırlattığım yazmıştık. Ağaç 
dikme zamanı gelmiş olduğundan mev
cut ihtiyaç tesbit edilmektedir. 

Viliiyet ziraat müdürlüğünün tesbit 
ettiği rakamlara göre 935 senesinde şe
hir içinde 87,788 meyveli ve 52,y27 mey 

vesiz ağaç fidanı dikilmiştir. 936 yılında 
da buna 73,237 meyveli 41,738 meyvesiz 

fidan ilfive edilmiştir. Bundan başka 
935 yılında 42,442 ve 936 yılında 2,000 

dut fidanı diktirilmiştir. Bu suretle res
mi ellerle son iki yılda dikHen fidanların 
yekunu 312,733 dür. 

Aynca İstanbul halkınm fidan dikme 
ve ağaç yetiştirme merakı azalmış değil

dir. Araya giren harp yıllarının şehirli
YG getirdiği anzı bıkkınlık zaferden son· 

ra tamamen zail olmuş ve bu sayede şe
hir son senelerde ağaçlanmıştır. Bu şe

ne de İstanbul iklimine en müsait fidan
lar belediye tarafmdan dikilecektir. 
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• venvor. 
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Cezayirlilere medeni haklar verllmeslnl 
proteato edenler mAnasız kararlar verdller 

Bahriye binbaşılığından miitekait bay 
Muhlis, Riyaseti cumhur yaverlerinden 

Cevdet kardeıi bayan iffet ile eabak 
posta telgraf nazın bay Habip torunu 
ve Ali Habip oğlu bay İzzet Yalçının Cezayirin 120 belediye rem Onn rilmelidir. Bu ıibi ye-rlilere yerli Fransa 

tehrinde yaptıklan bir toplantida çok vatanda• unvanı verile'bilir. evlenme tCirenleri cumartesi aqamı 

Haydarpapda Kotuyolunldaki telgraf 

nazmmn kötkünde güzide bir davetli 
hu.zurwıda icra edilmi§tir. 

CariP bir karar vennif1erdir. Toplantmm nihayetinde dağılan bele-
Bu toplantıdan mabat Ceırayir yerli- diye reialerlni ytızterce koml\niat yuha

ledne bütlln medeot hakhrn, bilhaua 
iadhap hakkını bahteden bııwa layiha· _ya_tatznuttur ___ . _______ _ 

Her iki gence saadetler dileriz. 
mmı mebusan mecliaine tndi edilme
sini protesto etmektedir .Toplantıda ka
bul edDmit olan bir takrirde Cesayirde
ki bütün miifrit ve ihtilllci anamın bu 
liyihaya milzaherct etmekte oldukları 

beyan edilmektedir. Bu lAyiha, Cuayir
de yeni kargaşalıklar çıkmaama ve ttk-

1ar ata9mdaki kint yeniden tiddetlendir
meğe blis olacak mahiyette addolun
maktadır. Bundan batb ihtiW tahri
kt.tplannm elinde tehlikeli bir ailih 
olacaktır. 

Toplantıda iltizam olnan bir kanun 
J.tyihuma göre yerlilere mahdut intihap 
halda ve gene bu ıekilde parlamentoda 

mOmenil bulundurmak ullhiyeti ve 

Amerika ve Teşekkttr 
Fransa da Çok sevgili babamız ve aile reisimiz 

Emekli piyade miralayı Ahmet Hamdi 
Grevler gOnden Aqoıun ayıbı önünde duyduğumuz 
gjln~ g~ııtşllyor 119~ ~-'• ıa.ıaktan pJqndan o~ 

JiJC edea afle dOlltlaifıni%a ayn ayn 1Uk
Fransada v~ ..Am~ irevler bir- raa-11111lı:a1'eleaine derin teenürlerimiz 

birini takip etmektedir. 
ınani olduğundan bu hususta kıymetli 

Framada ırev yapan maden unayü gazetenizin tavauutunu dileriz. 
amelesi evvelki gün uıııumi toplantıdan .Merhum.un eti ve çocuklan 

10nra taleplerini hUJdimete bildimıftler- -----------
dir. 

Pariıtc mühim bir süt tevzi tlrketi
nin amelesinin grev yapmall üzerine 

Pariste süt tevziatı sekteye uğramıgtir. 

Merhum General 
All için mevl1lt 

Pransız vatanına hizmet etmiı olan yer- Sambre maden havzaıundaki amele 
mere fahri olarak hemterilik hakla ve- ırevi sona ermiftir. Maggi müeuesele-

Kızılay Unkaparu Kamonun<lan: 
İkinci klnunwı onuncu pazar günü 

öğle namazından sonra Unkapant Elvan 
zade oamiinde K:ınlay İstanbul mümes-rindeki grevrde dün sabah sona ermiı-

9iz<l forunuz,fi zQ. 
'-<l. va "'\ r ı ·· 

, tir. sili merhum general Alinin ruhuna it-
Amerikada otomobil endüstrisinde bat tibaf olunmak n.z;re nıevlQdu tcrif oku-. p."cz.ı.1 cz ım ... . ~ . 

Kaba sevgili ! 
(K. Jale) imzası ile aldığımız mek

lapta deni ye i: 

nacağı illn olunur. 
gaateren ırev iki fabrikaya daha sirayet ---------.....----
etmigtir. Yeni nesrlyat 

Evlenemıyen Dumlupınar 
kızlara duyguları 

Biitilo Kahkaha Rekorları Kırıldı 
Dünya Kom.lkler Kralı 

LOREL HA D 
Çocuk Hırsızlar 

TCRKÇE SCZLCJ 
Şaheserler ••hes9rJ CUMA GÜNU AKŞAMI 

• 
ı P E K Sinemasında 

Sinemalarında b1rden 

SENENiN EN GOZFL 
En muhteeem ve en muazzam filmi 

ZiGFELD 
:!' YILDIZLAR KRALI 

(J'raıJ.amca l&lti) 

Wilyam Powel-MYRNA LOY 
1000 GtJZEL KIZ - mN GVZEL ŞARKILAR 

Görllmemll '-derecede mmappm :revtller 

GOZLER iCAMAŞTIRAN BiR LÜKS NE 
FIS BiR MEVZU (!__ N-" biletler aablnudı:tadır. 

-~ ....... ··Lz 
ERAH Sinemad 

Bu günden itibaren 
Türkçeye çevrllen filmlerin en 

"' il • 

ÇOLDE 81R 
1 • 1 

TURK GENCi 
~ Tlirkçe sozPii 

cazibi 
FıLDiıı müzik kwnmr Münir 
rettin, Eftalya Sadi, bestekar Salll• 
tin, Neyzen Tevfik, Muammer 

MSİle 
Memleketimizin en tanmmq m 
iistatlan ittiıak etmiftir. 

GUrUlecek tekrar ırUrUlecek bir şabes 

(Birisini sevmek betbatblığma d.il§
tilm. telefon etsem ağır muamele edi
yor, mektup yazsam cevap vermiyor. 
Böylelikle aylar seneler ıeçiyor, felae
fe qkımı tedavi edemiyor. 

taka Q d Dye 1 Şairlerimizden Nureddin RÜ§tU Bün-

Geçen yaz Yunan kralı ikinci Cor gWUn bu iaim altında bir tlir kitabı _il••••••••••••••••••••••• 
Tiaalyaya seyahat ettiği zaman kocasız çıkmıftır 

Beni tedavi ek:tecek çareyi acele bildi
:dniz. Çünkü çok ıztxrap çekiyorum.) 

CEVABIMIZ: 
Bütün h:ıyatuuzca böyle ıstırap çek

mek niyet!ndemisiniz. Sizin için en bil
yük naç bu kaba adamı terketmek ola
caktır. 

Bu adam belki de sin hiçbir zaman 
meMıt edece~ kadar ıevmeyecektir. 

kalan 150 Yunan kızı evlenmek istedik Battan apğı inkılibın ve inkıllbı ya

leri halde koca bulamadıklanndan kra. panlann terennüııılerini içinde toplayan 
la tiJrAyet etmi!lerdi. Kral da o kasaba bu kitap, aym zamanda öiıemli hadise
yr bir alayın merkezi ittihaz ederek kız rin tarihlerini tesbit eden ımsralan da 
tara böylece koca bulmak imklnlannı içinde toplamaktadır. Fiyatı 30 kuruş
hazırlanuıtr. İngiliz kızlan ise ba§ka tür tur. Herkese tavsiye ederiz. 
1ü bir çareye baıvurmu§lardır. Bunlar -----------~ 
Mançesterde topladıklan bir kongrede BtR DAKTiLO BAY AN ARANIYOR 
elli yqma kadar evlenemiyen kızlar i· Yenipostahane kar~sı Hekim çıkma-
çin hükfunetten tekaudiye istenmesine zında 7 No. yazıhaneye müracaatları. 
karar venniflerdir. (6365) 

Mikl Afrlkada havdutlar 

SOMER sineması 
SEYiRCiLERi ÜRPERTEN 

HORTLAK 
Hiç görülmemi§·dehtet ve eaar fihnini takdim ediyor. 

Aynca: FRANZISKA GAAL'in bu sene çevirdiği yeg&ne 

ALTIN KELEBEK 
Büyük ve zengin film. 2 büyük film birden. -Desinde 
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HA REU - Akşam poctası 

~,_ c oırlt<e> ını amca 
ve lhloırso~ 

""'<. 

Entarili kaymakam , · , ~; 1 .,~~ ' 1 

Kereviz, havuç, Uıhn.na gibi şeyler b~ n:1 unutuy?~ ~ütün mcde~iyetle o.- ı 
1a.tnadığmuz bu kasaba. hakkında, içı- lak:ı.m kesıldı ! diye yazmış, durmuş. 1 nı.iı.den biri: Aldıran olmayınca, !eryatlıı.rmm ar-

- Ne geri! _ diyecek oldu. kası kesilmiş... Ada.mm hali merh~c 
Meclisimiulc memurlar da. var. Bun- timi celbettiği için, nazrra, bu vesika-

lardan biri dedi ki: lan götürdüm, dedim ki: 
- Burası Anadolunun en ileri yerle- - Paşa hazretleri! Şüphesiz ki, bir 

ri lirasındadır. Anlatayım da bakın: kayma.kamın entari ile makamında <>
Geçenlerde, ~k vilayetlerinden bu ci- turınası fena şeydir. Lakin, bir de be
Vardaki "R ... " e bir kaymakam naklet- nim tahkikatımı dinleyiniz. 
llli§ler. Mcdenivet hasretlisi olan kan- Feryatnamelerinden anladığıma gö
sı "oh, çok şükUr! artık dağ başların- re, bu 'K. .. " kazasında, büktımet dai -
dan kurtulduk. Hiç olmazsa deniz kı- resi kayma.kamın ikametg8..hı olan kü
Ytsına iniyoruz!" diye sevinmiş. Oto- çücük kulübenin tepesindeki çardak mi 
Inobille geliyorlar. Şoför, üç beş evi sali bir taraçaymış. Oraya, dayama 
0la.n bir köy başlangıcında durunca, i- merdivenle çıkarılmış. Karlar yağıp yol 
Çerden seslenmişler: Iar kapanınca, biitün krş, ne gelen olur 

"-Haydi yahu, akşam oluyor. Grup- muş, ne giden .. Esasen yazın gelip gi-
taıı önce ırn ... " ye varmalıyız. denler de tek tük jandarmalar, garip -

Şoför ne dese beğenirsiniz? ler, dervişler ... Gene feryatnamelerin -
"- İşte geldik ya .. "R..,, burasıdır. den anlaşıldığına göre. bu kasabada 

dır, terzi filfuı da yokmuş .. Onun için, kay-
"Kadm başlamış ağlamıya, yağmur - makam birlikte getirdiği bütün melbu

dan kaçarken doluya tutulduk diye!.. satı eskitmiş, bu sebeple entarili otur
Saba.ıı nğla, ak§am ağla .. Gebeymiş de. mak mecburiyetinde kalıyormuş .. Bu 
lC0cas1 bir ay mezuniyet istemiş .. Git- mazeretine binaen kendisini af buyu -
nı~, galiba başka bir iş bulmuş .. 

Ben de, Ankaranın azıcık şimalinde 
buıunan eski adıyla. Ya.banaba.d, yeni 
~la ise Kıv.lcahamam kasab:ısmı 
ILlılattıın.. Buranın da içine vardığımız 
halde, bir kaza merkezinde bulunduğu
muzu farketmemiştik. Ormanların s.ra
Bt:n.da beş on baraka. .. Ama, haritaya 
'bakarsanız, yetmiş seksen bin nüfuslu 
!Sehirlerle ayni toparlaklar halinde gös 
terilıniş ... 

Bu sözlerimizi dinliyen başka bir me 
nıur atıldı : 

- Bunlar hiçbir şey değil .. Siz, en-
tarili kaymakam biliyor musunuz? 

-O da neymiş? .. 
- Anlata.yun da balan ... 
"K .. " kazasmm halkı, vesikalarda 

fotoğr:ıf mecburiyeti hasıl olup da her 
Yerde seyyar resimciler türeyince, bun
d~ lstitade ederek bir resim çekip da
~ılıyeye göndermişler: "Bizim kayma-
anı, ntevkiinde işte böyle entariyle o

turuyor. Onu azlediniz, yerine de mu -
Va.fık birini yollayınız!,. demişler .. 

~a.zır, istidayı vesikayla beraber gö
liince, tabla.tiyle "azline" diye derke -
narı basmış .. 

Baruı bu macerayı anlatan muamela
b zatiye müdürü dedi ki: 

- Böyle entarili bir kayma.kamın 
:tl\evcudiycti fevkalade acaibime gitti... 
''Şunun ne adam olduğunu bir tahkik 
~eyim!" diyerek dosyasını getirttim. 
llir de ne göreyim? "Aman. beni bura
dan alrp başka yere naklediniz, yirmi 
beş senedenberi çürüyorum. insarilığı -

ııın! 

Na.zn-, yaptığı hatayı anlamış. Kal -
bine bliyük merhamet geldiği için: 

- Öyleyse, şunu !zınir tı:ı.raflarma 
nakledin! - emrini vermiş. 
MuamelAtı zatiye müdUrü: 
- Gene z:ı.tı devletin.iz bilir ama, 

ben kendi he.sabıma buna da. muteri -
zim.. Çünkü, o ka.dan da fazla! .. Şöy
le orta yerlerde mutedil bir kaza.ya ge
çirsek. .. 

Söylediği gibi de yaptlınış. Ancak, en 
garibi, kayma.kam, yeni memuriyetine 
gitmek üzere entariyle yola çıkmL~. 
tık uğradığı hakikt bir kasabada. bir 
elbise edinmiş. .. 

Şüphesiz, bu, esld devirlere a.it bir 
hiklyedir. Ama, doğrusunu isterseniz, 
pek de eski değil hani, sadece on küsur 
senelik macera. .. Zannedersem, "K. .. " 
artık kaza merkezi olmaktan da çıka -
rılmış, kaymakamlık hakiki bir kasa
ba.ya nakledilmi§tir. 

Ama, unutmayınız: Himmete muh -
taç olan meınleketimi7.de böyle yerler 
var ... Bunu gençler bilmeli .. Bu memle
ket biz.imdir .. Bir karış toprağımızın 

bile böyle metruk ve münzevi kalması
na cevaz yoktur. Hele yeni neslin iman 
lı, heyecanlı gençleri, bunu iyice kafa
larına koymalı: Dinler, malın kırkta 
birini zekat isterler ... Bu yurdun iler-
lemesi için de her genç, ömrünün 
kırkta birini olsun yurdun en geri yer
lerinde geçirmeyi. oraya. hayat götür
meyi bir din bilinelidir. 

Sovyet Rus yada nüfus 
sayımı yapılıyor 

Nüfusun on senede 30 milyon 
arttığı tahmin ediliyor 

... 6 kanunusani 937 tarihinde ynpılma- 200 ilA- 300 kllomctrelik arazi katetmiş
~a başlanacak olan umumi nüius sa- ler ve sayım bürolarına b~ vurarak 
~ı için Sovyöt Rusya.da her türlü kendilerini yazdırmışlardır . 
1hzaı-i ve iptidni işler bitirilmiş ve En son umumi sayım 192ô senesinde 
~Clnleket bu muameleye tam surette yapılmıştı. Bu son on sene içinde mem-
'lzırlanrnıştır . leketin her yerinde her bakımdan ha-
~·1osko·:a. LcI'illu"t'ad ve Harkov'da sıl olan büyük ve derin tahavvüller 

~ bin k·ş!nin çalışacağı btiyük hesap herkesin malumudur. 
18İasyonları çalışncak ve bu dairelerde Tahmin cd 'ldiğine göre bu son on 
sa.Yn:n fi§leri tasnif olunacaktır. sene i<~inde Sovyetıer birliğinin umumt 

Bütün memleket dahilinde rahşmak nUfusu 30,000.000 kişi artmış ve Sov
~rc §tmdiden 1.200 ı,000 sa;·ım me- yet vatanda.şlarmın adedi bugün 
tnııru ile 132,000 kontrol memuru tes- 170,ooo,OOO a. baliğ olmuştur. Bu tah
bit ve tayin edilmiştir. Yalmz Moskova minin hakikate pek çok yakın oldu~ru 
§ehri 18 bin mıntı:ıkaya ayrılmış bir muha.kkn.k addedilmektedir. Zira bu 
halde 22,500 sayım ve 3.300 okntrol 
Inenı.uru işgal cyliyecektir • gUn memlekette iki misli işçi vardır. 

Sayıın esnasındaki vazifeleri bildir- Birliğin her tnr:üınad yeni yeni ~ehir
llıck Uıere 11 1 ısa.nda 1 milyon niishs ler ve endüstri müesee..,elcri doğmuş-

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : lı;tanbul 214 

Tolgreı adresı : ıstanouı HABER 
vazı ışıerı teıoronu. 2:1R72 
idare ve ıran .. : 2.ı:r:o 

ABONE ŞAR I LARI 

sene ilk 
6 avtıK 
3 avıık 
t avıık 

Tü,~,,,. Eu•~hı 
1400 Kr 2700 Kr. 

730 1450 " 
400 .. 800 " 
160 .. 300 " 

Salııbı ve Nesrı11at Afüdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıtı qer (VAKiT) matbaası 

Ufak risale ile 300 bin renkli afi~ bn.- tur. Bunun ise nüfus üzerinde tesir 
eı~nu~. Sayım taUmatmı havi 30 yapmaması ihtimn.li mevcut de~.;ldir. 
l?ı.Uyon kibrit kutusu satılığa çıkarıl- Köylerde kollcktif işletme, memleket 
Inıştır. ziraatının yüzde doksanını içinde ccm- ------------

l<ışın mlinı:ı.kalesi kesilen uzak mm- otmektedir · 
~kalarda savım simdıclen bn.slamış Her bakımdan bu yeni umumi sayı- Gl!z~lllk Do toru 

. lunınaktadır. Unuttılmalan endi~e- mm neticeleri ve bu neticelerin 1926 K U 00 nu : 
Sıle UZak kutup köyleri sakinleri Ren sayımı neticeleri ile mukayese.si ~-0k 1- ._ __ .;..;;;..;;, _______ _. 
gel'iği ile çekilen kızaklarma binerek enteresan olacaktır. (Tas) 
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Yazan: Niyazi Ahmet 

325 sene evvel bugün 

Galile Müşterinin 
keşfetti 

k;erini 

US3 sene evv2ı bug Un 

aaıoın Da DOIK ıre~©>ır ~oıro D©l o 

161 O yılı ikinci kanunun yedisi, hı Pilatre de Rosier yanına Romen rr 
325 sene evvel bugün müşteri yıldı- dında bir arkadaş alarak büyük bir 
dızınm dört peykini kctfetmiştir ki, uçuş tecrübesi yaptı. 
bu k~if fen aleminde büyük bir ha· bir felaket oldu. Meşhur hava seyya. 
dise sayılmıştır. Mü§teri en büyük 
seyyaredir. Bu büyüklük hakkında 
bir kanaat vermek için §U misal ktı.fi: 
Bu yıldızın hacmi dünya hacminin 
1,300 mislidir. .... .,. 
ilk balon rekoru 

1783 yılı ikincikanun 7, 163 se
ne evvel bugün de dünyada ilk uçma 
rekoru kırıldı. Maamafih buna re-

kor değil, dünyada ilk uçma muvaf
fakıyeti kaı:anıldı demek daha doğ
rudur. 

F rans~ Blanşard ile arkadaıı bir 
lrlandalı balonla Dvordan Kaleye ln· 
giltere sahilini F ransadan ayıran de
niz üzerinden geçerek tekrar döndü
ler. 

Bu uçuş, tarihte bu sahada ilk u
çu§tU. 

Balon üzerinde tecrübeler yapı
lıyor, muvaffakıyet elde edilince ce-ı 
saret artıyordu. Blanşard'ın muvaf
fakıyeti diğer iki arkadaşı için büyük 

Balonun doUlu.ru.lması 

Balon Manş denizi istikametine 
giderken birdenbire ateş aldı, balon• 
daki gaz mütemadiyen uçuyordu.. 
Baloncular, yanlarında bulunan e§YB
lan atmak suretiyle tedbir almak iste"' 
diler, fakat buna da muvaffak olama
dılar. Pilatrenin kafası parçalandı~ 
Romen de on ~I dakika sonra öldü. 
Bu cesur ve balonculuk aleminde bü
yük nam bırakmt§ adamların kemik· 
leri toplanarak muazzam bir cenaze 
merasimi yapıldı. 

Blanıard'm seyahatlerine ekseri
ya kansı da refakat ederdi. O da 
1 719 yılmda balonunun ateş alması 
suretiyle dü§tÜ. 

Provans sokağında bir damm ü
zerine düşerek cesaretinin kurbanı 
olarak gitti. 

Tekirdağında 
elektrik Ucuzladı 

Tekirdağ muhabirimiz yazıyor: 
931 yılında Tekirdağ belediycsile 

müttehit elektrik Türk anonim tirketi 
arasında aktedilen mukavelede Fransız 
frangı esas tutulmu§tu. Bu hafta ilimiz 
elektrik işlerini inceliyen İstanbul Na
fia şirket ve müesseseleri komiseri mü
hendis ihsan elektrik tarifesini azami 
olarak 16 buçuk kurut bulmuş ve yıl 
ba~mdan itibaren bu fiyat üzerinden 
elektrik yakılmasını §irkete kabul ettir. 
miştir. Şimdiye kadar 27 ve 23 buçuk 
kuru~ gibi yüksek fiyatlarla elektrik 
yakan Tekirda~lılann, Fr:ınsız frangı

nın düşmesi üzerine elektriğin ucuzla
masından duyduğu sevinç yerindedir. 

Hastahanede kalo · ıfer 

muhafaza ederek evkaf idaresince ona. 
nlacaktır. 

Şarköy kaymakamı 

Şarköy k.:.ym:ıknmlığına tayin edilen 
İstanbul maiyet memuru Fazn ve şose
ler mühendisliğine tayin edilen Tevfik 
yeni vazifelerine ba:ılamışlardır. 

Posta memur.arı 
Tekirdağ posta mUdürlüğüne tayin 

edilen Hüseyin Avni vazifesine başla

mıştır. Yeni ka'droda posta memuru 
Mustlfa 2500 kuruı manşla servis ıefli 
ğine, telgraf gi~e memuru Saim 17 50 
kuruşa, havale memuru İsmail 2000 ku 
ruşa, posta mü\•ezzileri de 700 kunıı 

maaşa t erfi ettirilmişlerdir. Eski po&ta 
müdürü Faik kadroda şef olarak kalmış 

Temizlik, kolaylık ve iktisadi bakım. tır. 
dan memleket hastanesi içini kalorifer Oorsa f yatlar. 
tesisatı yapılması muvafık görülmüJ pc Tekirdnğ zehire bors:ısmda bu hafta 
ke~fi hazırlanmı~tır. Hastane yakında muamele gören hububat fiyatları şu su 
kalorifere kavu~acaktır. retle tesbit edilmiştir. Buğday 6,25, ar. 

Cor uda pa 3,37, yuhf 4,15, mısır 4,9, kuşyemi 
Çorlunun TUrkgU:U çiftlif:inde 30.000 12,02, fi 4,21 , keten tohumu 8, çavdar 

fidan yetişmiş ve aynca kazanın köyle- 5,10 dur. 
ri için on bet bo~a alınmıştır. Köprüce ----------------.... 
çiftliğinde de at ve sığır neslinin ıslahı 1Utıtıı111ııııırnıın11111ııuınıııııırnmıııntııntınıHNJ11lltlll1'ılltlll"""' 
için küçük bir hara kurulmuştur. Simen 
köyüne de bir tohumlan temizleme 
(Selektör) makinesi getirilmiştir. 

Tarihi bir cami 

Eh i Sa fp 
Muharebeleri 

Hayreboluda işgal ve istilalar dolayı- Pootada çı!cmııdığından dar• 
sile harap ve metruk vaziyete düşen CE.demcdık özUr dlıerız. 
Güzelce Hasmbey camiinin tarihi ve 
mimari değeri olduğundan. eski şeklini -ııııı~lllllllllltıflllllllnntaıuıut11Rllllltı11i1adl RS 
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Ali Çetinkaya 
Tramvay Şirketin!n bir yolsuzluğunu daha 

düzeltmek için bizzat meşgul oldu 

Aksarayda 4 jstasyonun 
hikmeti vücudu nedir? 

Nafıa Vekaleti, tramvay şiıke
tinin yıllardanberi devam eden ve hiç 
bir mantıki esasa istinat etmiyen ga
rip bir i~ne el koymuştur. 

Tramvay şirketi Aksarayda tam 
dört tane durak yeri vücuda getir
miştir. Bu duraklardan birisi Valde 
camiinin a.41ağısmdadır ve burada ls
tanbu.l - Beyoğlu tramvay yolcula
rı inmektedir. Bu yolcular için Ak
saray durak yeri burasıdır. 

T opkapı tarafından gelen yolcu
lar icin ise Aksaray durak yeri ta aşa
ğıda- karakolun yanındaki caddede
dir. Topkapıdan gelen bir yolcu bu 
durakta inerse 3 kuruş 30 para İstan
bul • Beyoğlu tarafından gelen yol
cuların indiği durakta inerse, 6 kuruş 
1 O para verir. 

Y edikule tramvaylarmm durağı 
ise başka bir sokağın içindedir. Bura
da da Y edikule yolcularından başka 
kimse inemez. Valde camiinin önü
ne gelecek bir yolcu keza fazla ücret 

verir. Bir de Yeni kapıya giden cadde
nin üzerinde ayrı bir durak vard1r. 
Bu dört durak buraya her iki taraf
tan gelip inen halkın birkaç yüz met
re için fazla ücret vermesinden başka 
bir şeye yaramamaktadır. 

Aksaray halkı Nafıa Vekilimiz 
Ali Çetinkayaya ~ehrimizde bulundu
ğu sırada müracaat ederek haksızlı
ğın düzeltilmesi için istirhamda bu
lunmuşlardır. Ali Çetinkaya vaziyel 
ti maahllinde tetkik etmiştir-. 

İstanbul kıyısının en güzel bir yerini 
teşkil eden ve güzel Mannaraya ba
kan Y enikap! sahillerinin şenlenmesi 
için yapılan ricayı da muvafık bulan 

Nafıa Vekilimiz Aksaray tramvayla
rının Y enikaprya kadar giderek ora
dan dönmesini ve hattın Y enikapıya 
kadar uzatılmasmı çok yerinde bul
duğunu söylemiş ve bunun için der-
hal teşebbüsatta bulunacağını vaa
detmiştir. 

Davamız 
( Uaş taralı l ıncide) ı 

halini alımştll'. Hemen bütün hatiple
rin sözlerinden, merasimin hava.sına 

hususi bir çeşni veren sembolik ve can 
lı tabfolardan bunu derhal anlamak ka
bil oluyordu. Milli kurtuluşundanberi 

mışlardı. Hatta ben Mersinde jandar
ma za.bitiyken bir gün beni ~ağırdılar. 
Benim Araphğnndan ve Arapları Fran
sız idaresine ısındırmak için benden 
hizmet beklediklerinden bahsettiler. 
Buna karşı bütün kanını beynime fır
ladı. Ve kendilerine Arap olmadığımı 
ve Arap zannettikleri insanların da ta

R ABER - Akşam postam 7 tkincikanun - 1937 

Zulü 111 bütün 

ediyor 
~rıı ~ 

(B<UJ tarafı 1 incide)! 
halk buraya gelinceye ka.da.r jan.darn l 
ve polisler tarafından menedilmek iç, 
kurulan muhtelif kordonları atlamak 
mecburiyetinde kalmışlardır. Bir kıs · 
mının cebren geri sevrilmesine rağmen 
diğer kısım halk davasını anlatmak i
çin Mendubun evine doğru yürümekte 
devam etmişlerdir. 

Bunun üzerine yeniden polis ve jan

ettiği manaları, bu halin menedilmesi
ü istediklerini ve yapılan hareketleri 
,>rotesto ettiklerini telgrafla müşahi<l -
lere bildirmişlerdir. 

Güı llnç ~ey 

Türklerin müsellah kuvvetlere rağ
men kendi haklarını aramak için yap
tıkları hareket hükfımet memurlarını 
telasa düşürmüş ve muk:ıbil bir hare-

darma kıt'a lan halkı durdurmak için (t r r • n J! y (-1' n i h i r ~ön Ü • • 
harekete getirilmiştir. Fakat kıt'alar 
gelinceye kadar Durıcux'nün evinin ö
nüne geh .. işlerdir. Ahali "hakkımIZI a

rıyoruz. İsti!.lal istiyoruz. Suri~·e man
dası altına giremeyiz. Hür doğduk, hür 

yaşıyacağız, hür ol:ırak öleceğiz" diye 
bağmn.L~lardır. 

Halkın bu bağırmalarına karşı mü -
sellfıh kuvvetler rasgeldiklerini döğ -

meğe başlaınıJ3lardır. Hatta bu arada 
komiser Lutfi silahını çekerek halkın 

üzerine hücum etmiştir. Müşahidlerin 
bulunduğu binanın önünden müsellah 
hükihnet kuvvetleri halkı cebren dağıt 
mışlardır. Mukavemete maruz kalan 

İskenderun ve Belan halk mümessille
ri Hatay Türklrinin uğradıklan zulüm 
ve felttketleri kendilerine arzetmek ü
zere geldikleri halde hükfunet kuvvet

leri tarafından silahla menedildikleri-
ni, hak istiyen bir halka karşı böyle 
hareketin bilhassa müşahidlerin bulW1 

duğu bir zamanda yapılmasının if ::ı.de 

1ü a ayı \'Ücuda 
~·et riyor 

.Moskova 7 (Radyo) - A - Vet 
namındaki Çekoslovak g:netes:nın 
istihbaratına göre. Alman Hava j 
nazırı Göring, hususi bir "Gönill:ü ala
yı .. teşkil etmektedir. Resrr:i Alman or-ı 
dusile alakası olmayan bu alay. şimdi 
İspanyada bulunan alay gibi, istenildi
ği anda. gizli olarak harp ve siyasi ser
güzeştlerde kullanılacaktır. 

Alay; piyade, süvari, ve bilhassa 
tank, zehirli gaz, ağır ve hafif toplar, 
mitralyöz gibi mo~rlü k•talraı ihtiva 
edecek v~ techizatı en mükemmel bir 
şekilde olacaktır. 

Alaya yalnız 18 - 25 yaş arasında ve 
boyları en a§ağı ı. 78.' olan bekarlar ka
bul edileceklerdir. 

Görhg bu alayı teşkil c-den göni.il· ı 
Hilere bi.iyiik mtil:.ifat ve ikr.:ımiye va
adetmi~ ve kendiler!ne hususi bazı im- j 
tiyazlar verileceğini söylemi~tir. 

ket yapmak için t~ebbüslere girişmi1 
!erdir. Hiikfımet memurları başta Müd 
deimnumi olarak birkaç çocuğu bul· 

muşlar ve bunları Düryönün evinin & 
nüne sevkcderek: "Ya:a.sın Suriye" di 
ye ba;ırtm ~!ardır. Bu harekete şabid 
olan Frans•z ~· rli memurlar ve inZI ~ 
bal ar.ı!r ve mcnıurl:ı.rı asla harckettıa.c 
gc ... memi"lerdir. I3il:lkis onl:ırın hart:1ile 
ketlcr'ni tasvip dmişlerdir. tine 

Ku ' u d • as=<er sevklyab ıli. 
vam ediyor lhn 

Sanca:\ta Türktcn gnyri unsurlart01
<t 

silah verilmesi kiri görülmemcktedittnu 
~ · ti k 1 ıı·•cr S:ıncaga yenıdeo kuvve er sev o u ha 

maktadır. İki gün evvel ICamışlırla bu· rrıa 

lunmakta olan bir Fransız müfr~Jta, 
Resülsiyama gönderilmiştir. •cı 

Sancağın cenup mmtakasında bulU' di 
nan crmenilere yeniden silah dağıtıl· 
mıştır. Evelce Fransızlar taraf rda.Jltal 

Ermeni, Arab ve Kürdlerden toplan· ole 
mış olan silahlar Mendub Durieüx'nilllta1 

itimadını haiz olaıı ermeni ve kürdle-ılla 
re verilmiştir. ~ 

bir serhat bekçisi olmuş olan Adana 
bu hUBU8iyeti taşıyan yerlere mn.hsus 
bir uyanıklık ve hassasiyetle hudut ö
tesindeki yüz binlerin hayatı ve haysi

mamen Türk olduklarmı haykırdım. ----------------------------------------------

yeti ile aJikı>.da.r olmakta.dır. 

Atatürk parkının önünde toplanan 
ve muazzam bir heyecan hafüıde çal
kala.nan kırk bin Çukurovalının önün
de ilk defa kürsiıye Seyhan saylavı Da ı 
mar Arrkoğlu geldi. Düşman istilasm
d~n on beş yıl evvel bugün kurtulan 

Ada.nanın ka.hnmanhğmı anlattıktan 
ve bunu hatrrlatan bugünkü bayram 

gününün paha biçilmez değerini tavsif 
ett~ sonra günün en büyük davası 

olan. Sancak meeelesine de temas et -
miş ve demiştir ki: 

"- İstila ordularının dalına göze 
çarpan bir oyunları da gittikleri yerler 
de bir soydan gelen Türk varlığmı da-

ma tahtası gibi birta.kmı murabbalara 
ayınnalandrr. Kökü bir olan tek bir 

ağa.cm dallarına ayrı ayrı at verirler. 
Türkmen, Yörük, Avşar, Alevi, Fellah, 
Taht.acı, Tatar, Göçebe, muhacir, Kızıl
baş, Rafazi. Bütün bunlar calıilane tas 

niflerdir. Böylelikle, gilya bir kütleyi 
dilim ıiilim ayırmakla görürler ki bu 
ki.itle bir yumruk gibi çarptığı baş! öne 
e'-er. 

Bu gibi müstemleke politikacılarmm 
heeaplaqna uyacak hiçbir Türk kütlesi 

Beni ora.dan uzaklaştll'dılar. Fakat bu 
kanaatleri kendilerine pahalıya mal ol
du. Arap zannettikleri Türklerden al
dıkları yaralarla ve yedikleri darbeler
le bu gafletlerin acxsmı çektiler. Arka· 
da.şiar, Suriye Araplarına haykmyo
nım. ve diyorum ki: "Eğer damarları

mızdaki kan kendilerinden olsaydı, biz 
de bugün başlarında taşıdıkları efen 
dilerini başlarımızda taşırdık. Halbuki 
tekmclerimızle vura vura onları bu a
ziz Türk ülkesinden koğduk ve attık . ., 

Bundan sonra Nevzad Güven Sarıcak 
için açtığmıız davadan bahsederek söz
lerine şöyle devam etti: 

"- Hakların zorla, kuV\·ctle alınma
sı art.ık beynelmilel bir ahlak halini al
dığı bir devirde Türkiye Cumhuriyeti
nin eli, konuştuğu millete bir yumruk 
halinde değil bir dost halinde uzandı. 
Bugiln bu civanmertlik ve feragati an
lamakta gecikildiğini görüyoruz. Bu 
hal karşısında duyduğumuz sadece 
ha~Tettir. Çünkü hiçbir kuvvetten hiG
bir beynelmilel müesseseden şifa dilen 
miyecek kadar kuvvetliyiz. Her isaret 
ko..::duğu davayı ha11etmiş görmeye a
lıştığımrz Büyük Atanın arkasm<la bu 
davayı da istediğimiz sekilcle hallcde
ceği.mizden bir zerre şi.ii!hemiz yoktur ... 

yoktur. Kaıdeş Hatay kendini böyle --------------
bir t asnife asla tabi tuttunn:yac~ktır. 

Ar~,, olsayd•~< onlar gibi 
ViS 0 11qe ra;?t olurduk 

Vaktiyle Fransızların 'Türkler aley
:hi~cle hareket ve çalışması için kendi
smc teklifler yapım~ olduklan, fakat 
F'rruı.4'!7Jarm ellerinden kac;arak cağa 
çekilen ve Ad'.1.nalı muhacirlerle birlik

te ktu1uluş için ı;alışmış olan ve istik
lA.l madalyası ka?:ı.nan Emin Smnrc 
J·ürııi.iye g-elerck sez atdr. Adana müca
hcdt"S0rıdcki birrok lırtırabrmı göğ . 
• ··-ıu k:ıb:ırta, kaharta nakl<'" ikten 
'"Onra l"Z"iimle sn !:' •• .,,.,ri söyledi: 

"- R')n g-U:ılcrde Antakya ve İskcn- 1 c'~rı.m Tiir!clcrinin kurtuhıııu. istiklfıli 
ortaya çıktığı vakit Suriye matbuatın
da gayet küstnh"a yazılmış yazılar 
g~r<lü~. İsken~erun "e Antakyayı f:ıu-j 
rıye htlkılmctıne mal etmek ic"n ":l!J· 

mad·kları yn.yrr::ı.ra ve rezeyan kalr. a 
dr. H:ı.tta Ant~cyn ve tsıccrc1crunc'a 1· j 

Ti"rkleri rrmkyndaki Aranıarla mi'ba
' ·o! .... etmeyi ortaya attılar. 

Hem.rıeriler, hu kanaatte bulunan ga
filler yalnız Suriye Arapları değildir. 
Adana Fransrzlarm işs;alindcyken on
lar d& a.ldanmı§lar, bizleri Arap san-

Almanlar 
Çekoslovaı, 
hudutlarına 

sı,ooo 
l\Jşi daha gönderdi!Pr 

Paris, (Hususi) - Avusturya 
hariciye nazm doktor Şmit'in Berli
ni ziyareti esnasında akdedilen Al-

man - Avusturya ittifak mm:ıhcd~i 
mucibince. Avusturya, dnim..i ordu
sunu 80.000 kişiye çıkarmak mecbu -

1 
riyetindedir. Almanya, Avusturya 
ordusuna lazım olan tayyare, tank ve 
mitral•·özleri verecektir. Ve 193 7 yı
lında i 30 milyon Avusturya şilin-
1·1; bir kredi nc:acal:tır. 

(Yövr) rı:azetesi, P. lımınyanm 
Cckl')s1 '"lva'~ya lnır1uLl:-.rma 31 bin as.' 
kcr dalıa O'önderdiklerini ve Cc!~oslo 
v;:ıkyadn bir komi.inist kar'Jil~ ğı o-1 
lursa Almanlar, Lehlileri hi:m1ye et· 
mek maksadiyle derhal ç ... kcshvnk 
topraklarına gireceklerini yazmakta
dır. 
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Budapeştede trUrUlmemlş bir cinayet 

teşebbOsD 

erem mik r oplarile. 
arısını 6ldüreeekt il Dahiliye Vekili 

S 
.
1
. • •• • • Sporcularımıza 

evgı iSi YUZ ÇeVırınce teşe" kUr ttdlyor 

S h 1 ki esel • Ankara 6 (A.A.) - Dahiliye vekili er OŞ U a m eyı ve C. H. P. genel sekreteri Şükrü Kaya 

d k d Türk sporcularının Berlin olimpiyatlan mey ana ÇI ar 1 eana•mda göstermiı olduktan terbiye 

D •. ı ._J_ ıl nrıtmr• olsa·~· verem mikrobu ihtiva e-ı ve itinalı hareketi takdiren Türk ıpor 
-uaGpef~ ya:; ıyor: ·-:r--3 ~-- ku - 2/ 936 tarihl' 
lıtaca;iıtarun Gyor tehrinde kuap den mayün belki de bir hastalığa ae- ~mu ~fkanlıgı.na _31 1 . . 

1 

y, nı&dam Sarah Kerekiye fazla ne- bep olacağını, yahut da hiç bir tesir atag•dakı tezkereyı gondermışttr .. 
CCSaterme~e hatıl kahvaltıaını yapmıyaca"""' öğrenebilirdi. Böylece Tilrk ıpor kurumu ba9kanbğına. 

• • e-- S la B l' r iyatlan 
bile }'atağa kadar götilrmeğe katkı- mikroplan kanaınm kaıhveaine kanıtı r- porcu mnızın er ın ° ımp 
kadıncağız bundan filphelenmeliy • dı ve neticeyı· beklemeğe batladı. milnasebetile Almanya.da bulund~~anl 

ı .. d'kl · b' ve ıtına ı ll'&Qt kocasmm ıon ~amanlardaki Hiç ıüpheaiz Anna'run da bu ıuikaat· zaman goster 1 erı ter ıye b .. 
r-~er;·. '-" bü-'n• '~-üntil d tan haberi vardı. Kereld kanama ne hareketlerle disiplin evsafı bu kez u-
ı~ en r..... '" uymut "k 1 'l'ğ' · f da D bakanlığa ~ L-•- . dik' --L ib.:-.. _ yapmak istediğini ona söylemek mec- yu e çı ı ımız tara ın n ış 

ı.AH.-ı11.--wı. ıım ı ne;M&&et ve uu-- .. d .1 b' kt 'k' ve met-
• onun pi•-"'"1.k hiııettiğine 

1 

buriyetinde idi. Çünkü Anna kendisi· hgodn' erı en d_ır Mm'e uptaflzı. 1~ uhafa 
...... ._ •. _ ~... e ılmekte ır illi şere ennı m • 

•e çok aevinmitti. Kadıncağız ni sabırsızlıkla bekliyor ve batka biri • d .. d'k. 1 • 't' d dolayı bütün 
.__,..._.., bir karıya yol vermek için ölüme siyle evlenmek tehdidini savurup duru- za a gostekr dı etn 

1 ıtna aknkilrlerimin ib-
. . . .. sporcu ar a at ara ete 

edilmiı olduğunu ve yataiına yordu. Kerekı iae kanii nerede iae ole· liğın d'l . A b işin bu cephe-
cetirilen kahvenin içine binlerce ceğinden, birkaç ay daha aabır etmeıi 

1
• . •

1 
• taı er'?" ylnca ktu Türk ıpor ku-

. . . . ını ıyı nzım ey eme e 
llükrobu atıldığını nereden bilaın- ıçm yalvarıyordu. rumunun dikkatine ve sporculann ba-

Jt.ro1y Kerelri kanlım iz brrakmıya -
·-W~ldtıı...'-_ ~tuphe uyandırmıyacak tekilde 

fluı-..ırt..._ k için kaç zamandır plinlar ta
durmaktaydı. Bu adamı ci

tebrin yoamalanndan Anna Ko
-.ketmiftL Anna kasabı eerilk-

hafka Sarah'nm 61llmünden ıonra, 
bir mirua konacağını da biliyor-

~ olan Saralı da Anna ile kocaıı- ı 
ltdbluebetlerine dair birçok te:rler 

•llltt... Nitekim koaHiı bopnmak 
.._ etznit, Sarah buna katlyen yanq • 

Koca~ bu ~ lraijı 
ufu aevcinin yavq yavaı soğuya· 

1ınz Mmyordu, çOnJdi Anna yalnu bir 
lcekJe kalacak kıs1ardan değildi. Fa. 

"afk cözleri kar. 1nıJak1an da 11tır 
.. .a.Uniln kocaa için de ftrit 

1
clufunu unutınu,ıu. Kuap 11ev.difi ka 

"'- hem de beklr olmak ~.::z.t; 
. ........ i.ıl~lb • • bnl•qnqpp, 

tlzGntUltf lçWe-
riıli 8irıa.a bitmes dlkenmez ilzDııtille

:ber olan ulradap Bela Nartile 
llapae mahkQm edilmiyeceiini 
~ öldürmeği bile case aldıra-
61111 IÖyledi. 

Berber ona acıdı. Sanlıyı ortadan 

~ için hiç kimsenin fiipbelen· 
li bir çare bularak arkadapnl 

-•llr'PI·- etmek istedi. Kereliye : ı 
..; Sen hiç. i1zi11me arkadq. dedi. ben 
~ bir teY getireyim. karın az saman · 
~ kaya boylar! Merak etme, 

iiın teY zehir değildir. j 
dt. ll'ıırat berber para canbsı bir adam
tıtr.....~·izıneti için deferini de iıtedi. iki "al qağı 'f'Ur yukan puarhk e
'-tıa nihayet Kereln"'nin bmm para -

111'1Di lira vermeli kaıulqtınldı. 

itti 8irbç giln aonra berber vadettiği 
~ letlrdi. Kaaaba verdiği fCY zehir -

---~ berbattı; Çünkü bu, verem 
~~bir "kWtiir,, O idi. 

~ Nartil ayni zamanda verem 
~ eain:n berberi bulunuyordu. ''-hah oraya giderek doktorlarla 
~ baata bak:ıcılan trq ederdi. Lab
l'l rda verem mikroplannın killtU-

llila ~Pddığıru biliyordu. Berber kimle
' unmadıtı bir zamanda laboratu
~ cirerek raltaki t" ıelerin araam-

dt; ~ numaralı haataya ait ·i~eyi al· 
~ baatanm son dakikalarını yap-

olduğunu biliyordu. 

ı 8erbeı- içinde milthif mikroplar bu
~ bu fiıeyi arkadatına vererek ya
lba..!-l'af kadının yemeklerine kanttır
~ •<Syledi. 

~ki de berberin haklı olduğunu ve 
loıır. Ut verem mikroplanru yuttuktan 
sz~ nıuha kkak ahret yolculuğuna 
~ sandı. Eğer bir doktora da -

Aradan aylar geçti, fakat hiç bir ıey tında gösterdiği ilgili dikkatten dolayı 
olmadı. Sarah hastalanmak 9öyle dur- Tokat saylavı B. Gencaya dahi te9ek
SU"9 günden gilne aağlamlaııyor, ya· kürlerimi eklerim. 

naldan kan fı,kıracalmu, gibi kın.nyor- --

8
--u--h-a_f_t_a_k-

1
.-

du. Kereki ile Anna mUthit hutalığm 

ilk izlerini görmek için bot yere belde • 

yip durdular. lik maçları 
T. S. K. İstanbul bölgeıi futbol ajan

lığından: 
9/ 1/937 cumartesi günü yapılacak 

lik maçlan: 
Şettf atadı : 
Anadolu - Vefa B takrmlan saat 13,30 

hakem Samim Talu 
Beykoz - Süleymaniye B taknnlan 

saat 15 hakem Feridun Kılıç. 
10 /1 /937 pazar güntl yapılacak tik 

maç lan 
Şeref ıtadı: Alan ~zc:Oal Nuri Bo· 

Bam, '"'686leyi ~ tnektublı 7cıooıı

"'""cebinde bulunoa Mmlft A.JllıliMilt'.iıl• 
.,.,.. 7cıopM 

Anna nihayet ubnru tnketti. Ka
aap, kansınm kahvesine verem mikrop
laruu kanttırdıktan beı ay aonra Kere
ki aevgiliainden ıu mektubu aldı: 

"Karından kurtulmak için bir §P.Y· 

ler yap«",ağına dai.r sö:ı vermqıirı. 

B<>ş ay geçtiği halde hiç bir fey olma· 
'}&. A rtı/c benim bu be:de tarağım 
kalmadı. Serbeııt olan bir adamla ev· 
[pn.n- "'' .... -... egım.,. 

Bu mektup a§ktan yanıp tutu~kta 
olan Kerekiyi büıbütiln çıldırttı. Anna • 
ya k~ fakat fındıkçı kız ona yUs 
vennedL Duydufu büyük acıyı bir tnr
lti örtemediği için aoulğu meyhanede 
aldı ve çatlıyacak kadar içti. 

Arkadqlan onu evine götürdWer; 
kanır da r~rhoıu soyarak yatafa yatır
dı. Soyarken de cebinde Anna'run yu • 
m·t olduğu mektubu buldu. Okuduiu

na bir türlü inanmak istemec:llfi için 
Anna 'ya gitti. Onu kendisine kal)r ıu • 
ikast yapmakla ittiham etti. Doedoğru 

polise giderek meseleyi bildireceğini ve 
i8bat olmak üzere de mektubu teslim 
ec:leceğini söyledi. 

DOn kup a maçında 

Pera takımı 
Şlşllyl sıfıra karşı 

bee ırolle yendi 
Apoye Matini gazetesi tarafından 

konulan bir kupa için iki senedir çarpı· 
şan Pera ve ŞitU taknnlan, bu iki aene 
zarfındaki müsabakalarda - ya kavga 
çıkarak •eyahutta berabere kalarak -
bir türlü neticefi elde edememiflerdir. 

Dün Şeref atac!mda gayri fec:lerelerin 
bu esell iki rakip takımı iki senelik ku
pa maçını oynadılar· 

Tatil gilnil olJDlaına rağmen Ermeni
lerin yortuıuna tesadüf etmeli yU.zün
den, dün Şeref ıtadı tribünleri hemen 
hemen tamamen dolmuıtu. 

Takımlar aut üçte Feenrbahçe antre
nörünün hakemliği ile oyuna batlamq· 
tardır. 

Bir buçuk saatlik maç Peralılann açık 
hakimiyeti altnıda cereyan etmit ve 11-
n ıiyahblaT Şi9liyi sıfıra karp bet golle 

Polis s6zü üzerine Anna korktu. Şim- mağliip etmeğe ınuvaffak olmuılardır. 
di yeni bir nişanlı bulmut olduğu için, Bu suretle iki senedir ortada kalan 
isminin böyle bir rezalete karıttmlması- Apoye Matini kupası merasimle Pera 
nı istemedi. İşin içinden aıynlmak mak- klübüne veritmittir. 
udiyle berberle konupnasmı söyledi. - --------------

Sarah ise berbere gideceğine polise TenİSÇİ Perry 
müracaat ederek biitUn bildiklerini söy 
lec:li. Berber, Anna ve Kerek: sorguya OOn Psrlste yapılen 
çekildiler. Mesuliyetten kurtulmak lta mOs .. b~kada Vaı 11@1 
gmiyle hepıi de ıuçu biribirine atarken m u rr .. a p et t 1 
meseleyi olduğu g 'bi meydana koydu • uf' 
lar. Berber mikroplan çaldığını, Ke· Pariı 7 (Telefonla) - Dünyanın en 
reki de bunları kansın·n kahvesine ka- büyük iki tenisçisi, Vaynsle Pc. • ynin 
rqtmnış olduğunu itiraf etti. 'ı dün dört binden fazla ıeyirci ö lde 

Cinayet mahkemeıiııde Kereki bet. yaptrklan çok he-•·ı""a"'r bir maç ı ct'ce-
.........,______ Nartil dört ve Anna iki aene ağır hapıe 

" " .. ,._ ............ ----i mahkum oldular. Sarah da derhal ko-

H A B E R \ casından boşandı. 
Şimdi Kereki hapistedir ama. nih 

• Jc• lıtanhulun en çok satılan ha-: yet karısından kurtu1abilmiıtir. Ev 
ılct alcıam gazetesidir. ilanla -~ lenmek ·ç·n serbesttir: Fa!:at gazeteci-

~' HA.BER'e verenler kire.: tere: 1 
'Olel'ler . - Evle m 1 mi? denıHir, büyük . . 

· sözüme tövb;); bit clL.a kim bu baltı --.._....,_,,,..,,,.., ............................. -................... --,· 1 itl•I,. 1 

k
. . . 1 

sinde t-c; ı ra o.ını agu.ıp etı f':tı0r: 1 
Her iki f'ampıyon, rrofes~·onetl ı'-e 

intiaaolannd:ınberi ilk defa kartılaımış- j 
lardır. 

Su§ün •ehr ı miz~ getecek ol n 

C. F. R. Rumen 
futbolcuları 

ilk miisabakayi cumsr-esi 
Galatasaray - Beşiktaş 

muhtelit'le yapı ,or 
Fener - Güneş muhteliti de Pazar 

günü Romenlerle karşılaşacak 
Romanyanm en kuvvetli futbol iki sene kadar evvel de fehrimiz 

takımlarından biri olan C. F. R. ku- de çok güzel oyunlanm gördüğümü 
lübü bu akşam şehrimize gelmiş ola- - bu dcfakinden kat kat atağı olan 
cak ve önümüzdeki cumartesi ve - T rikolor Romen takımı da Ro
pazar günleri Taksim stadyomuncla manyacla mükemmel futbolcular bu 
iki maç yapacaktır. lunduğunu bize göstermitti, 

Dün akşam toplanan Go!ntnsaray, Muazzam bir futbol oynanan Ro--
Fener, Beşiktaş ve Güneş kul ":.J .. · menler ayni zamanda çok nefealidir

lcr. Doksan dakikalık oyunu başla 
d,' lan gibi bitirmeğe muvaffak ol· 
maktad rlar. 

C. F. R. ile kar•ıla§8cak takım
lanmız da Romenlerin oyununa ce
cap verebilecek nefesli oyunculardan 
müteşekkil olmalıdır. Her iki muhte
litimizin de ne ,ekilde çıkacağı henüz 
malum değilse de en makul tekli fU 
dur: 
Galat:ısaray - Beş:ktaı muhteliti: 

Kalede: Avni ve yahut Mehme 
Ali - Miidafaada: Hüseyin, Lutfi 
- muavin hattında: E.şvek, Salim. 
Faruk. 

Muhacim hattında: Necdet, N.
zım, Gündüz, Hatim ve Eşref. 

Fener - Güneş karışık takmıma 
gelince: 

Kaleve muhakkak surette Hüaa
mettin konulmalıdır. Müdafiler Fa-

C. 11. R. takımının on defa bcyneln :. ruk ve Y qar, muavin hattında: Oç 
ıeı olmı.u.§ Bağ nw.ooim Cosim VWıtila muktedir muavin yerlerini muhafa· 

murahhaslan Romen taknnma kılılı 
ilk maçı Galatasarayla Betiklaf, pa
zar günkü ikinci kartılaşmayı da 
Fenerbahçe - Güneş muhtelitleri
nin yapmasına karar vermiştir. 

za etmelidirler. Muhacim hattı ise. 
Niyazi, Naci, Rasih, Fikret, Rebüden 
tqekkül ederse herhalde çok ieabet 
edilmiş olur. 

T aknnlarnnıza muvaffakıyetler 
temenni ederiz. 

Güzel ve çok ıüratli bir oyun oy- ----------------
nadığı söylenen profesyonel Romen Avrupada 
takımı birçok beynelmilel oyunculara 
maliktir. Futbol şanıplyooası 

Romanya milli kümesinde en göze maçları 
çarpan C. F. R. nin, kulüplerimizle 
yapacağı müsabakalar hakkmda ıim- Avnıpa futboı şampiyonası mu.ı.-
diden mütalea yürütülemez. kalannın son haftaki neticeleri ~ 

Sovyet Rusyada 

Kış sporu 
Sovyetler birliğinde kıt ıpor menimi 

batJamıt ve bütün memlekette kayak ve 
patinaj iatasyonlan faaliyete geçmiftir. 

Memlekette kayak ve patinaja büyük 
ehemmiyet atfedilmektedir. Her !ehirde 
müteaddit patinaj yerleri ve kayak sop
ru istasyonlan mevcuttur. Yalnız Mos
kova tehrindeki patinaj yerlerinin ade
di 40 dır Kıt ıporlan için aynca kapa· 
lı kortlar ve havw:lar da vücuda geti
rilmittir. 

Kıt ıpor mevsiminin ilk ve en mü
him hadisesini, "'Sovyetler birliği kupa
sı., için 20 erkek ve 12 kadın ekipleri 
arasında ayn ayn vukua gelecek buz 
üstünde hokey maçlandır. Bu maçlar, 
30 k!nunusanidc başlayacak ve bir ay 
kadar sürecektir. 

Sovyetler birliği patinaj şampiyonası 
milsabakalan, 110 atlet arasında 9 ila 
12 tubetta yapılacaktır. ıs ıubata doğ
ru, uzun bir inkıtadan sonra ilk def ı 
ohtrak bu sene buz üstünde a rtistik pa· 
tinaj şamp"yonlan yapılacaktır. 22 ita 
24 9ub2tta Mot kovada 200 kavakcı So\" 
yeler birliği trampiyonluğu için müsaba
kalara b,. .. layacaklardır. Aynı tarihlerd: I 
Sverdlovıık'ta da Sovyctlcr birliğinin 7.!i 
büyük fabrik ... ında çal,ı:ın sporcuları!'! 

işt 'rakile yap 'acak aendikd ar me-k r-i 
konse1•i sa'T' Oİ ·on al 'n b la •ac ktır. 

Kış spor mevc-imi. ?ı "' oskov"' da van l:ı· 
• k ' j "8St ik r .. ,q ı .. r i VC 'l't' ~ le-}.,. 

rr i c m., t ve · "' ,., 1 v• c• 

dır: 

ALMANYADA 
Sarrebruck 2 Kikers Ofenbah L 
Friburger o Rasttat o. 
Union l Frankfurt L 
Hamburg f Saxe O. 
Berlin 3 Danzlg ı. 
M.iUııih 2 Nurenberg 1. 

BELÇlKADA 
St. Gilloiae 5 Malinee 2. 
Bruxellea 1 Beeechot L 
Ltersch 2 Anderlecht L 
Sta.ndard 6 Lyra 1. 
Gautoise 5 Mabinea ı. 
Şimdilik Belçika likinde Bru~ i'• 

birinci, St. Gilloise ikinci, Beenıchot 

il~üncU, Antverp dördüncü gelmekte • 
dirler. 

İSPANYADA 
Barselona Valensiyayı üçe kqn bet 

golle yenmiştir. 

İTALYADA 
Roma 3 Lucchese O. 
Lazio 5 Napoli 3. 
Genova l Aub os:'ann O. 
Juventus O Triestinn O. 
Ulan 2 Fiore11 t-=na 1. 

B!lri 2 .A lr .. s.,11fir' n 1. 
R ')'on•rq 5 ~ovara 1 . 
İtalva <tmniyonJı· w • -tı .... ' ..,,.a bl· 

r:.."l"i, I l\-· o ik inci, To 0

M .. .. Ju
""'n .. "c:ı dörd'incU. ~ q., .., "' 'nci ıı:ıafta • 
d rlar . 

f <"\'f r"•1..,r ~ 
' . ,,..,. .... ,. d <::+ Grı n 2. 

~ "I'\"f' .. " ., T U"'"""O "· 
' '"'"'? '=' ··'3 4 B'enn" 4. 
T' . 't> ,, r,,.n h " "" rs o. 

r. ıt tlc ·-""' m :o ıA.k".au ile nilıa;:et~ 1 f!rn• • l'l"'"""'°TS 

e.Jiri'cccktir. kip ediyorlar. 
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-7- Yazan : A. Cemruettin Saracoğlu 

·ı n n ücedele e 
En apur ıl 

a dil ? • 
dur!,, Emrini fşiden Leonıdis 
ıu a darına inanmak istemedi 

- Müttefikleriıniz, Almanların 
ellerinde bulunan deniz alt! gemileri
ni ve diğer harp gemilerini aldıktan 
maada Türk gemileri de şimdi fstan· 
bulda, Halicin ölgün sularında son 
dakikalarım yaşıyorlar. Bugün u
mum cihan denibzlerinde di.işmanla-

Tc/rıü;amı:da ismi geçen izzet Kaptan 

sahte kahramanlar müstakbel yağma 
ları düşünerek şimdiden coşuyorlar 
ve kudurmuş "Zito!,, lar biribirini ta
kip ediyordu. 

Aradan yanm saat kadar bir za
man daha geçti. 

Birdenbire "Enosis,, yolcuları, 
kaptan ve zebitnnı gecenin karanlığı 
. rasında megafondan fıskıran; tu
fan ve amirnne nkseden bir sesle tit
red.iler. 

Ve bu ses: 
-Kaptan, "lop!.. emrini veriyor

du. 
"Leonidas .. kaptan çılgına dön· 

müştü. Bordaya lı:oşarak iki eliyle 
vardavelelere yapışmıs, sesin geldiği 
tarafa eğilmiş, zifiri karanlıklardan 
akseden "Stop!,, emrinin samiasınm 
bir galeti, bir hezeyanı olduğuna ken 
disini inandırmak istiyordu. 

Hiç imkam var mıydı? Yunan 
fılosunun mekik dokuduğu bu sular 
do bir Yunan vapuruna hangi ses: 

- Kaptan, dur!.. derneğe ce3a

(') 

,~ 

t! 

Macera ve aşk romanı -54- Yazan : (Va-NQ) 

L ı::: 
• b 

r~ 
I' Ci" .... 
!i ~ 

Ah, o kadar naz ve nimete alıştlm ... O feci n aQ 
hayata şimdi nasll dayanacağım? .. Yarabbi ~~ 

benim canımı al daha iyi ... l ~ 
Geçen tefrikalann hülasası: smda bir tek kusur yapılmamasına 1 hatimizden evvel konuşulanları bef ~ 

Esir tacın hacı YusWa, yeni bir 1nsa.n §imdlden gayret ediyorlardı. kuvveden fiile çıkarını§ .. Doğrusu, esir 1 ~. 
~~ •;c~:aı~~~;· !::1' :;a:; Derken korldonm o kısmı bittL B~- taciri piyru;n.sını nltüst deceğiz.. ~ ~ 
dır. Onun fçin harıl harıl hazırllklar ka bir dehliz.o geçtiler. Orada da do- Birdenbire Nesim durdu: ~ 
yapılıyor. Be§ir ve biraderi Nesim ismin kuma tezgAhları ba.5ında çalışan kn:- - Bu ne? .. Yine dayak mı .. Hem ile 
Je lk1 haremağası de., - ka!e.Iarmda bir lar, iplik buran kızlar, ipliği hep bir- kadar adam birden döğillüyor .. 
sürü entrikalarla dolS§rrken - bu faa likte ve süratle, meharet]e, asla hata Be~ir gülümsedi: 
IlyeWn nasıl olduğuna bakıyorlar. etmeden, kolunu boşa sallamadan iğ- - Hayır .. O kadar işkence yapıldıl! 

neyo geçiriveren kızlar.. (Mal~m ya, yok .. 
Beş on adım daha yürüdükten son- dokumacılık filiin, eskiden hep ev hiz- - Fakat hakikaten de, birçok surata 

ra, gözlerinin önünde b~ka bir kapı metleri ara.<Jmdaydı.) birden miltcaddit tokatlar atılıyomıı.J~ 
açıldı. Bır sürü pencere camı çıkan!- Hül4sa, bunlar ~ağıkilerden daha gibi, bir şakırtı işitiliyordu. i 
mı.s, yere konulnıuq, burJ::ı.n, ellerinde- nazikçe hizmetlere talim ediliyorlar. Beşir 
ki bezlerle kızlar silip duruyor.. Beşir, kardeıcıine izahat verdi: - Mutbak dairesine geldik .. A~~,r . ~ 

Da.ha ötedeki kapılardan da buna - M.asmafih, hep i de hat'('ıalem. yetişiyor 1 - dedi. • ~ 
yakın mn.nza.ra.lar gördüler.. Mesela, cariyeler .. Halkın, hiiçük çvlero kolay- Hakikaten de, ilk kapıdan bakınca, 

Yerin altı sahrnıç .. Bunun etrafında, es. ve ehven fiyata alabileceği kadın- kocaman kocaman hamurların açıldığı' 
kızlar su çekiyorlar .. Bir odıı.d..'l. aptes- lar .. Görüyorsun ya: Hepsi de çirkin.. ru, bunlnnn, kır;Jnr tarafından yufrutuP 
hane oğuyorlar, ötekinde musluk par- Nesim: yuğrulup bir taraftan öte tarafa §rralı· 
!atıyorlar .. Hülasa, bir evde halayıklar - Ga.rip §ey .. - dedi. - Benim zama- ka<lak atıldıklarını gördüler. 
tarafından yapılması icap eden ne ka- nıında bu kadar tcşkiUit yoktu . O devrin de en büyük meharetleriıı• 
dar iş varsa hepsi için ayrı bir oda - Tabü değil miya... Şimdi her §CY den biri hamur açmak olduğu için pt~ 
vardı. Ve hepsinde de, ellişer altmışar, asrile.şti.. Hacı ~u.stafarun diğer esir- çok kız bu işe bağlanmıştı. Belki i~ 
icabına göre yüzer cariye harıl harıl cilre tefevvuk etmesi de bu sebeple yüz cariye hamur açıyordu. ~ 
41meşk., ebnckteydl. Bunların krsıın oldu. O, babasından görd~öü gibi de- Nihayet mutbak sanatının her nubt' 
Amirleri, hocaları, kil~ala.n, mUfet- va.m etmedi. Yeni usuller buldu. Bil- sinin talim edildiği odaların da önüntdell 
tişlcri başlarında duruyordu. Gözlerini hassa bu kahya yaman adam.. Zira geçtikten sonra. ev hizmetleri dairesi 

b (Deıxımı ııar) dört açmI§lardı. Yarınki sergi esna- fikirleri iyi tatbik etm;cı. Bizim seya- hitam buldu; hizmet halayıklan şubc,ı 
nmıza mensup ir tek harp gemisi ------------------------------------------:.--____ _ 

ret ederdi? 

bitti. Şimdi bir merdivenden çıkıyorlar' 
dı. Ust kata çıkıyorlardı. Burası, gö•e 
çarpan bir ihtişam manzarası arzediyot' 
du. 

göremezsiniz. Bu şartlar içinde ne-
den endi~e edebileceğinizi anlıyamr 
yorum . 

.. Enosis,, deki deri hamulesinin 
sahipleri olan iki Yunanlı tacir, üze
rine uzanmış oldukları salıncaklı 
sandalyelerde sallana sallana süvari
nin sözlerini tasdik ederlerken ka
marot, knhve tepsisi elde yolcular a
rasında dclaşıyor ve kendilerine kah
velerini dağıtıyordu. Bir kö.,ede ci
gnrn ve kahvelerini içmekte bulunan 
birJm.'? yolcu, aralnnnda rumca ve şa
mntalı bir mübahase ile meşgul bu
lunuyorlardı. 

Şimdi ''Enosis,. sahilden kırk mı) 
kadar açılmış ve rotasını İstanbul ü· 
zerine tanzim chni§ bulunuyordu. 

1100 ton hacim istiabmda buiu
r.·\ll l:oca vapur kudretli makinesinin 
tc:nin ettiği sürat sayesinde hafif ha 
fil yn}p3 yaparak nazlı bir eda ile ~im
siyah sular üzerinde süzülüyordu. Et
rafta hiç bir şey görünmüyordu. 

Yalnız geminin bordalanna hafif 
bir talntımla çnrpnn ve gecenin ses 
sizliği <:orasında billuri bir şırıltı ha
linde akseden denizlerin hış.ltısmdan 
baska bir ses de işitilmiyordu. 

Uzaktan uzağc:ı akseden pjstonla
nn boğuk ve muttarit güriiltüsü bu 
deniz şmltılanna sanki tempo tutu
yorlar, dolu midclerlc iskemlelere u
zanrrus yolculara uyku ihtiyacı veri
yorlardı. 

Geminin baş ve kıç güvertelerin
de yerleşmiş olan güverte yolcuları a
msmdn frc başka bir manzara göze 
çarpıyordu: 

. Büyük bir kısmı R usyada yerleş
mış olup son vakalor iizerine mem
leketlerine dönmek mecburiyetinde 
kalan, Yuna~lılar teşkil eden gü
verte yolcu1an münferit kümeler ha
linde nkşam yemeklerini yemisler 
~imdi eğleniyorlardı. Bir kısmı hlta
re, mandolin, armonik gibi musiki a
letlerine ağız uydurarak rumca "'ar
kılar okurken bir kı ... mı da nrnları~da 
hararetli, hararetli kom1~uyorlar, A
nadoluda fütuhatla meşgul Yunan 
ordusunun mcnakibinden bnhsediyor 
lardı. . 

Bunların arasında ticaret icin 
Rusya)"\ gidip bolsevik inkıl;bı ü~e
rine elinde avucundal:ini kaybederek 
beş parasız dönen Galetanın Havym 
hanı tl'l('"irle .. i, çabucak zengin oln.ak 
hevesine k pılmıı; s rserıler. amele· 
ler de \•ardı. 

Söylediklerine inanmak lazxm ge
lirs~ hemen hepsi de a"ker yazılıp A
n"ldoluyn l:c~mak ir'n vatanlunna gi· 
diyorlardı. Türkün ekme;:;ıyle bü
yüdti!deri halde ilk fırsatta onun can 
evine saldıran bir tıynette olan bu 

Para vermezlerse şarap deposu 
meselesini polise ihbar edeceQtm 

,-······ .. ··············----····--··············· ... 
• Yazaın: ! . . • c 
! leke nder F. Sertelli : 
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Z:ımane duvarlarının alt kısımlarııt• 

aan (yani biçare güverte ve anbar yol· 
culannm yattığı kısımdan) ayrılıp as 
lüks kamaralara vardığınız zaman göt• 
lerinizin önünde manzara nasıl ansıztı\ 
başkalaşırsa burada da aynı hal oluyor• 
du. 

Nerede o aşağıki iş, zahmet ve i§ken· 
ce muhiti, nerede burasının latif koku· 
lu, sakin, rahat hali .. 

Yavaşça cebinden aynasını çıkardı. 
Yüzilnc, saçlanna baktı: 

- Hayır .. Hayır .. B nden §Üpbelen
mesine imkan yok. Snçlanm çok tabii. 
Yüzümdeki kırışıklıklar, alnımdaki çiz
giler kat'iyyen şüphe uyandmcı bir hal 
de değil. Hele bir iki bardak bira içe
yiın de. Aklım başıma gelsin .. Garsonla 
bir konuşma daha yapmak pek faydasız 
olmayacak! 

Acaba bu ca bir 
dol p mı? 

Götenberg camekanla ayrılmış olan 
duvarın arkasında iki garsonun müna_ 
kaşasını duymuştu. 

Polis hafiyesi şu konuşmayı merakla 
dinledi: 

- Bana az para vereceklermiş .. 
- Nerden anladın? 
- Ahçıba§ı söyledi . Bizim hizmeti-

miz hafifmiş Biz yarrrlık göstermemi
şiz. 

- Haydi canım, yararlık gösterdiğin 
zamanda da p::ıtronun sana ne verdiği. 
ni görüyorum. 

- Para vermezlerse 
deceğim .. 

- Neyi? 

polise ihbar e-

- Şarap deposu meselesini.. 
Garsonl:ır konuşmayı burada kesti

ler. 

Götenberg kendisine hizmet eden 
garsonu uzaktan görmtiştü. Parmağile 
i§aret ederek,: 

- Buraya gel 1 diye seı;lendi. 
Garson kollarım sallıyarak koştu: 
- Bira mı i tiyorsunuz? 

- Hayır. Ser.inle konuşmcık istiyo_ 
rum biraz .. 

- Emrediniz! 
- Enki sanıp bulunur mu sizde? 
- En al:isı bizim lokantamızda bu-

lunur, Her! 

Garson bir ~i e açık §:trap getir.di. 
Götenberk ~.ar.ıptan bir yudum içti. 
- Çok nefis.. Çok lezzetH. 

- Şarabımızın Berlinde eşi yoktur, 
Her! 
.- Ben ~r p meraklısıyım Patronu

nuz bu ~araptan bnna fazla satar mı a. 
caba? 

- Parasını verdikten sonra ~üphesh 

satar. Fakat, bu biraz pahalıcadıt saru
nm. 

. . . : -------····· .................. ·······--··-··· 
- istediği parayı verirdim. BCSyle 

nefis ve lozzetli c;.a..--nba. çok .ihtiyacım oturuyordu, Birdenbire oda 
lındt. 

kapısı ça- Birden bire kulaklanna bir inilti ça• 
lındı: var. 

- Ne kadar nlmak fikrin.desin.iz? 
- Bir kaç fıçı birden .. Fakat, bu fı

çılan yakmdan görmeliyim. 
- Fıyatt:ı uyu~tuktan aonra §Üphesiz 

görebilirsiniz 1 
Garson bu söz1eri söylerken kekeli. 

yordu. Bu yağlı müşteriden epeyce pa
ra sızdıracağını söyliyen diğer garson
lar, bu müşterinin §iipheli bir adam ol
duğunu anlayamamışlardı. 

Garson: 

- Pazarlığı yann ak~rn yapanz, 
Her 1 dedi Bu gece patronumuz hasta
dır .. Burada yoktur. 

Götenberg: 
- Pekala.. Pekala .. yann gece ko

nuşuruz 

Diyerek çarçabuk hesabını görüp kalk 
tı. 

Polis hafiyesi, lokantadan aynlırke:ı 
garsonla bir daha gözgöze gelmişti. 

Götenberg, Kempinski lokantasında, 
birçok entrikaların döndUğUnU csrarcn 
giz bir yer olduğunu a..nlamanıış değildi 
Fakat, elinde bir ipucu yoktu. Salon 
ona hiç de tehlikeli görünmüyordu. Lo
kantanın ratronu da mey~anda yoktu. 

Yolda giderken, kendi kendine düşü
nüyordu: 

- Acnba fazla ihtiyat mı gösterdim? 
Şu Hifı geçen farap ıclcposunu bu gece 
a.rrunalı mıydım? 

Götenberg bilmem kaçıncı bir skan. 
daldan korkarak garsonun sözünü din
lemis ve şarap pazarltğrnı ertesi geceye 
bırakm:ştr. 

Polis müdürüne yeni bir re7aletten 
hahsetn1ektenııe, henüz bir ipucu bula
madığını eöylemek elbette daha kolay 
ve daha tehlikesiz olacaktı. 

• • • 

.,_Gir!,, 

Demeden dilşündü: 

- Eğer misafirsc kat'iyyen sene ya

nştıracak vaktim yok. Yemek zamanı 

yaklaşıyor. Ortalık karardı. Kcmpniski 
lokantasına gitmeliyim. 

Kapı bir daha çalındı. 
Götenberg: 

- Giriniz .. diy.e haykırmağa mecbur 
olmuştu. 

Kapı açılınca, üstadın rer.gi birden 
sapsan oluverdi. 

- O ne?!. Siz .. 

- Evet. Ben dün gece size Kem-

pinski lokantasında hizmet eden gar
son. 

- Ben mi? .. Bana mı hizmet ettiniz? 

Hayır.. Hayır.. Yanılıyorsunuz! Ben 

dün gece o taraftan bile geçmedim 
Garson ısrarla ııöylüyordu. 

- Sizinle §arap pazarhğrna bile gi
ritmiştik .. Pazarlık bu geceye kalmış
tı .. Niçin saklıyorsunuz? Hem ben sizi 
~c;:: iyi tanıyorum Her Götenberg 1 

( Dava:nı var) 

- inmem .. İnmem .. öleyim daha ıyt.ı 
inmem. Ben ki, senelerdenberi naz ve it• 

tiğnaya alıştım .. O feci hayata §iındi 
nnsrl dayanacağım? .. Yarnbbi ! Yarabbi! 
Canımı el daha iyi .. 

Bir genç kır... ince, nahif vUcutlU·· 
Sınna saçları omuzlanna döklilmÜŞ·• 

Arkaya -doğru dönerek yalvanyordll• 
Ynnmda iki kadın vardı. "Bunlardaıt 
l..ıiri konaklnrdnki hanımefendiler ktll' 
ğındaydı. öteki ise cadaloz bir kalfa,. 
Hanımefendi kılıklısı: 

- Ne yapalım?.. Mukadderat!. • 
dedi. - İneceksin kızım.. Alnının kar• 
yazısı buyınuş .. 

- Ah, Kü.,üfam, Küşüfam .. Sen ba· 
na on bin altm edersin ıdemiyor mu)" 
dun? .. Beni şimdi orahıra nasıl yolhyor· 
sun .. 

Kalfa, onu çekti: 
- YilrU .. Senin kmt~lannı dinl 

yecek de~llim .. 
Be~ir iznhat verdi: 
- Yatak halayığı yetiştiriliyordıt· 

Şimdi hizmet halayığı olacak. 
- Neden? 

(Devamı oor) 

Tür 
Ü 

Hava rumu 
Ü -1 su 

Şimdiye hadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

3. cü keşide 11 ikinci. [(anun 937 dedır. 
Büyük ikramiya: 45.000 Liradır. 

Ayrıca: 15.COO, 12.000, l(l.OGO liralık ikramiyelerle 
( 1O000 ve 20.000J liralık iki adet mükafat vardır • 

Dikkat.: Heyecanll bir 
pazac-1 ık ! 

. . . . . .. Bilet alan herkes 7 /İkincikanun '9J7 günü n!1şrunma kadar biletini 
Polıs hafıyem, ertesı ı;Un, henuz mak ..ı -· • • b I _1 .1 B ·ı b'' · 
.. . K . k' 1 k t ı;egıstımıış u unmwı:u1r. u tarı ıten :>o:ıra _et ili:crındeki hakkı ıakıt 

yaJını yapmamış, empıns ı o ·an as•na -
gitmek üzere hazırlanmamı~tr. olur ... 

Müdüriyetteki yazıhanesinin ba§mda 
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28 HORTLIYAN FAUSTA 

- Yok ama, söz aramızd:ı herifle er
kekçe döğüştük .. 

- Onu hakladığımız gün hem kralı 
hem de memleketi kurtamırştık 1 

- Ve o gün bir hamlede istikbalimi-' 
zi temin etmiştik. 

O zamana kadar hiç ses çıkarmam·ş 
olan Sent Malin acı acı güldii: 

- Evet!.. Zengin olaoaktık, fakat 
o Allahın belası rahibin bir kama dar. 
besi kralın hayatilc beraber bizim ümit
lerimizi de mahvetti. 

- Allah o Jak lOeman denen rahip 
herifin cehennemde belasını versin! .. 
nuııunu şeytanlar kemirsin! .• 

- Onun bize vurduğu daı be hakika
ten ağır oldu. 

- Hakikaten öyle .. Kral ölünce bi. 
zim pabuclar da dama atıldı. 

- Herkes bizden }'ÜZ çevirdi. 

- Ama biz de bir iki küstahın ceza-
sını verdik ha! .. 

- öyle ama şimdi?.. Şimdi biz ne-
yiz?.. hiç !.. 

- Allah hepsinin beJasını versin!.. 
Şu lokantacı herifin ekmek diye getir. 
d:ğ~ siyah hamuru çiğnedikçe, çorba di
ye yutturduğu bulaşık suyunu içtikçe 
neyi hatırlyorum biliyor musunuz? 

Pardayanın bizi içinden kaçırmış ol
duğu Bastilil Şimdi o mahpus bulun

dt:ğumuz zamanları bile arıyorum. Hiç 
olmazsa hapishane müdürü Büssi • 

l.öklcrk bizi adam gibi besliyordu. Hiç 
aç kalmazjdık .. 

- H<ıkikaten öyle, Büssi - Löklerk 
bize gayet iyi muamele ediyordu. 
• - Artık alın terile para kazanmak 
ırrıkanı olmadığını düşündükçe, adetn 
çıld racağım. 

- Ah! .. Tali ~öyle karşımıza, bize 
f 'l'k Yı ı le \'('ya tehditle yardım etmeğe rıı. 
zı olacak münzevi bir seyyah çıkarsa .. 

Tam bu sırada, uzaktan gelen nal 
sesleri kulaklarında aksetti. tlç arkadaş 
hiçbir şey söylemeden biribirlerinin yü. 
züne baktılar. Nihayet Sent - Malin man 
tosunu aldı, iyice büründü ve kamasile 
kılıcını kılıflarından çıkararak arkadaş

larına döndü ve: 
- Haydi bakalım! dedikten sonra ka 

pıya doğru yürüdü. 

Şalabr hemen arkadaşını takip etti. 
Monseri bir müddet terd:hlüt etti ve 
sonra o ç!a dışarıya çıktı. 

Başta Sent • Malin, en arkada Mon. 
seri olmak üzere, üçüncü Hanrinin sa
bık yaverleri çınarların altından geçerek 
yolun kenarında durdular. 

Bekledikleri yolcu, atının ahenkli / 
trisile kendilerine doğru geliyordu. A. 
damcağız kendisini bekliyen akibetten 

hiç şüphelenmiyordu bile. Hatta, mesa
feyi kafi addederek yolun ortasına cı· 
kan üç adamı görünce atım yavaşlattı. 

Yoku iyice yaltlaşmca, üç silahşor, 

mantolarının altına sakladıkları silahla. 
rı çekerek yolunu kestiler. 

Böyle fevka15de zamanlarda çete re
isliği vazifesini üzerine alan ve tat!ı <lil 
clökmesini bilen Sent - Malin şapkasmı 
çıkardı ve kemali nezaketle yolcunun 
yanrna yaklaşarak tath bir sesle: r 

- Mösyö, dedi. Lutfen durunuz 1 
Yolcu hiç ses çıkarmadan atını dur. 

ldurdu. 
tlç arkadaş yolcuya iyice baktılarsa

da, mantosunu başma çekmiş okluğun
dan yüzünü r,öremediler. 

Sent - Malin hançeresini temizlemek 
iı;in öksürdü. Sonra garip bir tavır ta
kınarak söze başlad· : 

- Mösyö, dedi. h:ıl:nizden anlıyorum 
ki. hiç şüphesiz zengin bir asilzadcsiniz. 
Ben ve arkadaşlımm d1 asil ailelere men 
su buz. Binaenaleyh böyle yüksek soy!dan 

• 
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mesele, gidip Faustaya Pardayamn ken
ıdisine mani olmak istediğini haber ver· 
mektir. Fakat bu herifin mani olmak 
istediği şey nedir? 

- Fransa ta:mm Filipe geçmesi. 

Büssi ~ J....oklerk hayretle gözlerini rahL 
beye dikti: 

- Ve siz .. siz madam, Fa ustaya bu 
işte yardım etmek istiyorsunuz? 

K!odin bu cümlenin manasını anla
mıştı fakat hiç aldırmadı: 

- Mösyö, dedi, ben kral Hanrinin 
ağz m :ır.ıdım .• Eğer kral olur.,:ı bundan 
ne bana, ne de manastıra hiçbir fayda 
gelmiyecektir .. Şu halde .. 

- Mükemmel! l\Ialdam bu da çok iyi 
anladığım bir sebeptir. Onun için, size 

maalmemnuniye yardım edeceğim. Şim. 
di Jutfen bana Iazımgclen izahatı verin. 

- Size kısaca anlatayım, mösyö: 
Mesele bir beyannamenin başındadır. 
Bu beyannameyle kral üçüncü Hanri, 

yegane varis olarak ispany:ı kralı Filipe 
bırakt·ğmı ilan ediyor. Bu mühim evra. 
kı prenses Fausta ispnnya kralına götü-

rüyor. Mösyö Pardayan. Hanri dö Na
var tarafından, bu evrakı ele geçirme. 

ğe memur edilmiştir. Siz Faustayı bun
dan haberdar edeceksiniz!.. Onu müda· 

faa eı:leceksiniz l Elinizden gelen her 
yardımda bulunacaksını:: !.. Bunun için 
yanınıza birkaç adam almanız hiç fena 
olm•yacak. 

- Ben de ayni fikirdeyim madam. 
Şimdi hemen gidip birkaç kuvvetli ve 
cesur yol arkada~ı bulurum. Sizin tara. 
fımzdan prensese ne söylemem lazım? 

- Sadece, sizi benim gördüğümü ve 
daima emrine fimade bulunduğumu söy 
}ersiniz. 

- Bu l::cı :far mı madam? 
- Bu kadar mösyö Büssi Löl:lcrk • 

- O halde Allahaısmarladık madam. 

Şafak sökerken, Büssi Löklerk atının 
üzerinde Orlean yolunu tutmuştu ve 
düşünüyordu: 

- Hey koca Büssi, sen bir zamanlar 
dük dö Gizle Maycnin yegfine istinat
gfihı, "birlik konseyi.,n!n en faal reısı 

içinde alnının terile büyük bir servet 
kazandığın Bastilin baş müdürü ifün .• 
Filipin en sal5hiyettar nazırlarile müte
madiyen mcktuplaşırdın ve bu kralın 

Fransa tahtı üzerin!:leki hakkını ilk tak. 
dir ve iddia edenlerden biriydin. Hüla· 
sa sen yabana atılmıyacc:ık mühim bir 
şahsi yettin. 

Bu aralık şiddetli bir rüzgar, ıyıce 

bürünmiiş olduğu mantosunu açtı.: 
- Hay Allah belasın: versin! .. Şimdi 

rüzgar da aleyhimize döndü, elimizde 

bir manto kald1, onu da alıp götürecek 1 
Yahud da niyeti, gelip geçenlerin beni 
iyice görmelericl:r .. Hoş ya! .• Şimdi ta
nrsalar da bir tanımasalar da... E~ki 
zamanlarım olsaydı ve rüzgara bu iş için 
zahmet bile vermezdim! 

M.ontosunu düzeltti. iyice bürü·1dü 1 
- Oh ... Böyle daha iyi .. Ne diyor. 

dum? .. Hal Evet mühim bir şahs:yet
tim. Halbuki şimdi?. Şimdi ben neyim? 
Den buna mı layıh.,m? Eh! ... ne yaoa
lım. kader!. Bastilin idaresini baı:;ka

sına devrederek Paristen alelacele kaç-
mak icap etti. hem ne kaçış! Köşede, 
bucakta, delikte saklanarak.. Çünkü 

H.ınrinin eline geçseydim beni dört 
beygire bağlayaral: b.ıcaklıınmla kolla. 
rımı ayıracaktı, Mayenin eline düşsey· 
dim asılacaktım! 

Ve tuhaf bir tavır takınarıık: 
- Asılmak!... Kolu bacağı a}rırmak l 

Ne biçimsiz kelimeler! .. Bu iki sey ara
sımlaki farkı hiç 'düşünmemiştim .• Söy. 
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le beke'"" Ba.i, buapüıi tıeıda eder
lliıı, ıegJznalr mı. aynlmak mı?. Eler ,. 
~ IOD dda a3rdlilm bir 8• 

8bmt •mm dDI flr1anttr.. Hem de 
upmwıda.. Aman ne çirkin L. Bir mad-
4et de uuı koperdımf bir adam ıar
müftibn.. Onan ela bqDe a&ftellııdeıı 
1-tb bir FJi bhn•""fb .. Demek beni 
tıle ayni cezaya Ç&rplÜlr, ben de boMan 
Jardaki korkulup bemlyecefim.. Aman 
istemem L. Ve mademki bu ceaalann 
hiç birisi bir fCYe bememiyor, en kes
tirmem ne nılmak ne de ayrr!malc 1.. 

Bu anwda atmm yana dofnı kaçma. 
• BUsainin aklma gene "ayrrmalc,, ceza 
ımu getirdiği için fena halde korktu. 
Sonra atrıtm yelesini oqayarak ıene 
dilfllnmefe baf]adı: 

- Demek, benim 11yul hedmetim 
kat'Sdir. Bereket venin ki biraz para 
bçırabildim, yoksa af.ımu havaya aça
caktım.. tıte tam bu fena amanımda, 

tam batka bi m.emlekete kaçarak ora-
da yan aef iJıc bir bayat yapmağa 
karar verd birada, bu mublddes, 
mübarek, bu kalpli ve Alicenap rahi. 

be - 8mrilne bereket - bana mü
kemmel bir fırsat veriyor. Fı pın yanm 
da milbmmel bir mevki elde unek fır
satı .. ve ayni zamanda Pardayan cenap 
1amıı "haklamak,, fırsatı.. Yani bi1tiln 
aadetlerl birden.. b&yleHkle bir ham. 
lede methur ve bUyilk b1r phıiyet ola. 

calmL· Herhalde aptal bir adam deli· 
tim. Xendimi methetmek gibi olmaam 
aım, benden bahaddilirkm her zaman: 
.._.. Löldcrk,Jn bfuı nau1 iflerac 
Wleii de o nisbette it g8rilrl,, densin. 
Dem le her teY yolunda.. Şimdi biltiln 
...ıe knpcı ve çok ceaur birkaç yar 
dancı bulmaktır. Eh bua1an 7olda nuıJ 
.. bulurum. 

-Vlll-

ESKi AHBAP ÇAVUŞLAR 

Unyaıı bir yolun baarmda mtlnaevt 
bir lokanta vardı. Kırlann nilıayetinde 

kaybolan bu k&y lokantaamm hali o ka
dar cazipti Jri, fakir köylüler &nOnden 
ıeçerken oraya girmemek için, yüzleri. 
n1 çevirirler. Adımlarını 11klqtınrlar
dı. Nereden çrktıklan belli olmayan Uç 
arkaldqtılar. ttçil de genç ... E~ lrllçllk
lerlni yap nihayet yirmi bet olabilirdi. 
Kıyafetleri berbat denecek kadar peri. 
t1nch. Fakat mantolanm giyfflerinden 
ve tavır ve hareketlerinden gtın g8rmtlt 
adamlar olduJdan anlqrhyordu. 

Lokantanın kap111 8n0nde durmuflar 
tereddilt ediyorlardı. tçleıinden en cen 
cl derin derin içini çekti : 

- Ne sefaleti diye mmldandr. 
Diler ikisi omuzlannr kaldrrdılar ve 

en yaşlılan: 
- Her zaman bayle na.ıenlnaln 1 de

dL 

ttçftncilıil batını lrapdı; aonra: 
- Hakikaten, deldi, yorpnluktan tur 

ıuya döndük, kannlammı zil çalıyor. 

Açgözlülük etmiyelim, .saten buna cep
lerimi% de mil•ait değil, içeriye girelim, 
hiçbir ıey yemesek bile, "stirabat etmit 
oluruz. 

Ayaklarının altında çatırdayan liç 
basamağı çıktıktan sonra, bomboı. ge. 
mı bir salona girdiler. 

Sent Malin etrafına bakındıktan son
ra .CSylenmeie batladı: 

- Dört maaa. on iki sandalye.. Sö
süm ona alonu tefrit etmitlcr .. 

Şalab k(Sıelere konmuı olan maNlan 
işaret ederek : 

- Yahu, dedi, anlayamadın iDi köt• 
kapmaca oynuyorlar. 
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Bu sınlda Moaseri. içinde blru at~1 
bulwwı kocaman bir sobayı ıevinç!e 
ı&teı'dl •e: 

- Atct 1.. Ateı ve odun 1.. diye bağır. 
dı. 

Ve oraya k.,ak yer4en kaldırdığı 
birkaç odunu atetin içine attı. Sonra 
yanına gelen arkadaflarile beraber ate
ti üfiemeğe batladıJar. Kıpktmnıı alev 
bafü bir gürültüyle yübddi. 

Konseri, atefin kartıuna geçerek el. 
lerini ıuattJ: 

- Oh ı .. timdi mükemmel dedi. 
Bu aralık Sent - Malin de etrafı tet

kik ediyor bir ıeyler arıyordu 1 

- Yahu, diye s8ylenmefe başladı. 
ıu Allahm belhı yerele de hiçbir ıey 
yok, cinler top oynuyor. 

Şalabr dudaklannr bliktü 1 
- Galiba, canlı mablQk namına da 

bir ıeyler yok. 
Monaeri sanki arkadatlarmr bonnak 

lıtiyormuı gibi yüslerlne baktı ve sonra 
yumruğile masaya vurarak: 

- Hey 1. Lokantacı mmn neıin, diye 
bağrrtdr, duymuyor musun mUıterl geL 
di. 

Lokanta Nhibi, hiç acele etmef e Jü. 
zum görmeden, aallana eallana içeriye 
girdi ve yanlarına yaldattı. Bu dev gibi 
iri yan bir adamdı, tecrilbeli bir göde 
yağl: mllşterileri süzdü, sonra baflra
rak sordu: 

- Ne istiyoraunw:? 
- İçecek ve yiyecek ne nna getir 
Lokantacı, genit avucunu uzattı: 
- Burada para petln alnur . 
Monıeri bu hakarete fena halde kıs. 

dı: 

- Vay edep1iz. diye bairrdı ye ayni 
1'.amanıda yumruğunu bütün t'ddetile 
dev cüsacll adamm suratına indirdi., 
Yumrujun tiddctinden yere iaen lOo! 

kantac:ı yüsilnü otuıturarak ayaja kalk 
tı ve kendisiqi bir yumrukta yere seren 
yanar kadar adama hayretle baktıktan 
sonra korkak bir Hsle: 

- Batüatilne m&yö timdi getiririm. 
diye mırıldandı. 

Bir m&.ldet sonra lokantacı Uç file 
prap, peynir, janbon ve ekmek getire
rek maımn üzerine koydu ve: 

- Bundan batka bir ıeyim yok, dt. 
dikten IOnra d prıya çıktı. 

Uç arkada§ bir mUddet sessizce-•• 
tee11Urle önlerindeki yemeklere baktı.

lar. 
Sent - Malin içini çekti: 
- Eh! .. ne yapalım .. Buna da tUknrl 

Kimbilir belki de yakında gene iyi giln. 
lere kavuıunu .• 

Bunun iızerine, mantolannı çıkararak 
katladılar ve yanlanndald urııdalyelere 
ihtimamla yerleştikten sonra manya 
yaklaşarak mide1erini tatminden çok u
%ak olan crlıs yeınekleft aaldmhlar. 

Monseri teessürle baımr aalladı: 
- Ah 1.. dedi, nerede o Luvr'da otu

rarak, nef ıine hilrmet göıtermeıini bi. 

len her insan ıibi günde dört defa ye
mek yediğimiz zamanlar 1 

Şalabr içini çekti: 
- Ne ~Unlerdi ol.. Sa Majestenin 

yalnız yaverleri değil, ayni zamanda da 
dert ortalı idik .. 

- Sonra va:ıifcmi.ı ne rahattı delil 
mi? •. Her zaman krahn yanında.. Ken
disinden hiç aynlmazdık.. O da bizi 
ne kadar ıeverdi. 

- Yal. Ara ura da uyutuklu&umuau 
giderm k veyahut kralı ve batti km:ta. 
mi.ıi müdafaa iç'n birkaç kılıç darbai 
kafi gelirdi. 

- O lal ç darbelerinin taduu Dük da 
G~e •onaıakl 

• 
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Haydutlar epeq temiz
lendikten sonra 

Amerikada zehir 
kaçakçılariyle 

mücadele başladı 
Kaçakçı teşkflAtı 
VaH<aıDaırD ma k 
lYızewe @Dalfil 

RABEK - Akşam pnstaır 1l 

.\)--..j Çocuk haftası 
\
. '~ Hediye kazanaoların 
- /" adlarını yazıyoruz 

' 19 birinci kAnun tarihli bilmecemizde 
yıldızlar şu şekilde tanzim edilecekti: 

lis hafiyelerinden daha evvel davra· ettik1eri adamlarını zehirli bir iğne so
nıp kendi adamlarını öldürmüşlerdi. karak öldürüvermektedirler. 
Nitekim Şanghaydaki memurlar da lki memuru kendileri tarafından B ~ r e 1 ek t r i k feneri 
hastahanenin eczacı haşısınm ancak öldürülen ve birisi şimdi Nevyorkta l<azanan 
ölüsünü ele geçirebildiler. Çünkü onu mevkuf bulunan çete, Çinde iş gör- Birinci: Şevket Kumkapı orta okul. 
da asıl elebaşı olan Çinliler kaçıramı- mekte olan dört, beş teşkilatın en kuv Birer 1 ü KS kolonya 
yacaklarmı anlayınca çabuk davranıp vetlisidir. Amerikaya uyuşturucu kazanan 
öldürmüşlerdi. maddeler ithali büyük karlar temin ikinci: Müveddet Kinay İstanbul 4 

Yapılmakta olan tahkikattan an- etmektedir. Mesela 30 gramı 9 do- üncü Vakıf han Esnaflar cemiyeti. 
lasıldığma göre Amerikaya geniş Iara olan morfin için Amerikı;ın tirya.. üçüncü: Melahat Demir İstanbul kız 
mikyasta kaçakçılık yapmakta o1an kileri 120 dolar kadar para vermek- lisesi 819. 
büyük çetenin ele başılan Çinde yük- tedirler. Dördüncü: M. Vural Kum.kapı orta 
sek içtimai mevkiler işgal eden çok ok ı 

f 1 d l dı Bu azim karlar karşısında kaçak· u · . . 
nü uz u a am ar r. ılar akıl ve hayale gelmiyecek hile ve ~ Not: Bu biln:ıecemiz bıraz gilç oldu· 

Kaçakçılığa milyonlarca dolarlık. çk l ki b I ktadır gundan gelen bırçok cevap arasında an .. 
K dil . . umaz ı ar u ma · • ı 

sermaye yatırmış]ardır. en enru l .. di ki A 'k cak 4 okuyucumuz yılt rzları doğ'ru o a• 
ele vermesi ihtimali olan adamlarını şte bunçakun lıkıçın kr l .m_enb~l rak tanzim edebilmiştir. ı 

· b" hazinesi ka çı mer ez ennın ı _ ---------~~---merhametsizce ve esrarenga:ı ır su. -. 
k d. 1 hassa yer altı batakhanelerinde en a-

rette hemen Yok edivenne te ır er. b ı d k Satılmayacak eşya k ' 
Çık göz memurlarını u un urma ta- • •· 

Bu Cı'nayetlerin failleri aimdiye kadar ı ak v apar 
:ır drr. Bunlar herhangi bir sevkiyat ha- ra anamıyac e ' -

hiç bulunamamıştır. k l tıman yoktur! Ancak yo-
Bunlarm Şanghay bodrum berini aldılar mı, artı o ma m Ameri 

lunu bilmeli: 
palaslarmda en makbul vası- kaya girmesine imkan kalmamakta-
ta olan zehirdir. idama mahkum du. HABER 

GAZETESiNiN 
KUÇUK ILANLAHI 

RADJ'f.J 

-.... ~ • 1 ' • • '. ... • •" ,. 

--------~----------~~---

811t4MALA• 

iPEK 
SAH.A.BYA 
YILDIZ 
8t1HEJI 
.u.&AZAB 

BEYOCLU 
ı Saadetlm aensfıı 
ı Coııkunlar ban 

ı Z1gfeld yıldızlar kralı 

ı GönW yarası, 

r Zlgfeld yıldızlar kralı 
Programını blldlnnemişt!r 

A.ltm keleebk ve Hortlak 
~ Ytlrüyen öıtl 

: Progranımı blldlrmemişUr 

Çabuk ve iyi satmak 
kiralamak için en emin, 
en ucuz ve en kolay vas:
tadrr. 

20 kelfnıeye kadar be~ 
def asi 

100 
kuruştur 

...... 1 ................... --=---
HABER 0 AZ E f E § I 

a::; :::w 

lstanbulda en çok satı
lan hakiki akşam gazete
sidir. rAN 

ŞIK 

ŞARK 

VAKiT cep k'tapları No. a 1 
ı Her§ey aenlıı lçtni ve tng:t -~-------~----i

Uz ajanı 

ı Mazurka 
r şendul 

tuza.fı 
Ve Haydutlar 

ı Kahranı.ıı.ıı haydutlar ve 
Kara odanm esrarı 

Programını blldlrmemiııt!r 

ISTANBUL 
Çölde blr TUrk genci. 

ı Ruz Mart 

ı Slrk ve GUmU,, mahmuz 
1 Atk gtıneşi 
ı Sirk ve GUmU,, mahmuz 

ProgrammI bildlrmemi§tir 

OSKODAR 
ı Çılgm gençlik 

BAKIRKÖY 
MİLTİY ADl : Aşk hllzUnlerl 

BALAT 
ı Pariı earıın ve 

bir kovboy fümi 
ll!veten 

Stl'BT11K 

f'ranıın nyatroımnda 

Operet knmu 
LU'KS IL\YAT 

KURUN doktoru 
Necaeddin Atasartun 

Prosper Merime 

Etrüsk 
Vazosu 

Türkçeye çeviren: 
HAYDAR RlFAT 

V AKIT MATBAASI 
1936 

Fiyatı: 20 kuruş r 
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Türkiye CUmhurlyet Merkez Bankası 
21tı1937 vazıyeti 

AKTiF 
Kuaı 

Altın Ait ldlogram 11.092.771 L.24.042.349.69 
Banka.ot, • • • • 11.079. 17 l. -
Vf&klık, • • • • 742.334.46 

D&bJ.ldeJd Mubabirler : 

Ttırk Ura.sı : .. 
Ba.rlçt.elıd mııhılblrler: 

Altm satı kilogn.ı 7.010.290 
.Altına tahvili kabil aerbut 

J)Jğer dövizler ve borçlu 

l!L. .317.329.67 

9.860.SM.2'2 

64.820.98 

Lira 

~ 
35.863.855.15 ıl 

.317.329.67 

döviz.!er. 1 

kllring bakiyeleı1 • • • • 34.04 7 .436.64 43.972. 790. 84 

PA~ıF 

~. • • • • • I 
lhtıyaı ak~ • • • • J 

fe<Ja.vtlldeki B&nJmotıar: 
Deruhte edilen evrakı naktıye 
Kanunun 6 v~ 8 ind m&dd& 
terine tevfikan bazine taratm. 
dan vaki tedJyat, 

Deruhte edilen evra.kl naktiy4" 

•L158.748.563-

L. 12.064.61 l-

baklyest, • • • • iL 146.683.952-
Karşılığı tamamen altuı olarak l 
tedavüle l!Aveten vazedilen iL. 19.000.000-

lira 

1 '·000.000-
t.551. t82.53 

Baz.llıe tahvilleri: 1 
Denıbte edilen anakı naktlye ~ 

~ıııg.. ~L 158.748.~-
Reeskont mukabili UAveten ted.~ ,. 22.COO.OOO- t87.683 952. -
nzed. 1 

Kanunıın 6 Ye 8 inci .mad. ~ ı 
deleri.ne tevfikan Hazine tar~ Tttrk Llrut Mevctuaııı 1 t.622.356.9'2 

tından Yak! tedlyat. ,, 12.064.611- 146.683.952-
~nedat cO:ı:da11r: 

Bazine bonolan. 
Tıe&rt ııenetler 

• • • l ıL 2.411.981.67 
"27.837.354.23 30.249.335.90 

ZA!ıam Ye TaJıvtJı\t C'.'ftzdanı: 1 
{Denıbte edllen e•rakı nak. I 

:a p1yenin karşilığı esham •t !....37 .185.580.23 
i tabvl.IA.t ltihıı.rl ltıymetlıo 

B Serbest e2ham •e tahYllM ı... 3.980.191.49 
ı\ van !tl.a r: 

Altm •e dıviz tıurtne naaıı 'L 33.716.14 

41.166. 77 t. 7l 

TabviJAt f1zeı1ne an.na. L. 7.605.577.'il 7.639.293.9.: 

DJHedarlar 
Hubtellt 

4.500.000-
1 J .707.9lı9.3l 

.12~~ 1u1 :l98. ı3 

Dövtr raatııbtıdatı: 

A.ltm tahvili kabil döftzler 
Diğer dövizler ve alacak11 

kllrlnı;: bakiyeleri • • 

MuhteW , ı ı ı ı 

r,ı- 3.227.11 

ıl.~ .• f 5.424 .15 23.' 58.651.26 
83.085.155.82 

Vekftn 3~2. lO 1.298 .. 3 YeldbJ 

2 Mart 1933 tarihinden ltfbaren: la.kanto aacıcıı yl1zae O 1-2 - Altrr nzerhU! llvans VUzde 4 1"2 

Sahibi: ihsan Yavuz S-:zen 

Şık giyinenlerın 
ter z s:dır 

Metre 

50 
100 

Cinsi 

Uşak yol halı~ı 

Yerli kokon 

Bir metresinin tutan: 

650 kurut 

220 " 
ln!ri~ap müzesi için lüzumu olan y .!tanda cins!eri yaZ!h malzeme açık 

e!.:sihrniye konulmuştur. Sarlnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir 
En caz'p maoellcr, me·.aimlik metin - . . • 

ve §ık kumaçlar. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 40 lıra 87 kuruşluk ılk temı-
f stanbul Yeni Postahane karşı.sındn 

1
nat makbuz veya mektubiyle beraber 2511/ 937 pazartesi günü saat 14 de 

Letafet hanında 4 No. 1 ıdaimi encümende bulunmahd.ırls.r. (8)_ (81)_. 

7 !kincikinun-1937 

Muhammen bedelleriyle miktar ve vasıflan aşağıda yazılı (2) gurup 

malzeme her gunıp ayn ayn ihale edilmek üzere 11. 1. 37 pazartesi günü 

saat 10 da Haydarpaşada 1 inci işleme komisyonu tarafından açık eksilt 
me ile sabn almacaktır. 

İsteklilerin malzeme hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikalan ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince bu ite gir
meye manii kanuni bulunmadığına dair beyanname vermeleri liznndrr. 
Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak verilmektedir. 

1 - 14500 adet muhtelif numara bezli znnp:ıra kağıdı 4000 adet cam 
kağıdı muhammen bedeli 927 lira 70 kuruş ve muvakkat teminab 6688 
kuruıtur. 

2 - 11000 adet Kaol (şişede) veya (emsali) muhammen bedeli 594 
lira ve muvakkat teminab 4455 kuru,tur. (3724) 

lstanbul GümrUğü Başmüdürlilğünden: 
Gümrük Satışından: Safi 7500 kilo şerit halinde zıvana kağıdının satıp 

Tan gazetesinin 4 / 11937 tarihli nüshasiyle ilan edilmiştir. (3877) 

Istanbul Defter~arhğındao: 
Ayasofyada Sultanahmet çeşmesi arkasında yanmış Adliye sarayı balı. 

çesindeki deppoyda saklı ve içinde kıymetli parçalar bulunan 1 73 parça halı, 

kilim ve benzeri 715 lira muhammen bedel üzerinden arttırma usuliyle sa. 
tılacaktır. isteklilerin ve tediye şeraitini öğrenmek istiyenlerin 18 1/ 937 

pazartesi günü saat o~ dörtte yüzde 7,5 pey akçeleriyle Milli Em.lak Mü -
dürlüğünde toplanan komisyona mür acaatlan M. ( 1 O). 

Beykoz icra memurluğundan: 
Bir borç için haciz edilmiş olan 20 Kimyager 

tonluk çektirme tabir olunan eski bir Hüsam e d d c n 
kireç kayığı 21/ 1/ 937 perşembe günü 
saat 10-11 de Anadoluhisarmda Küçük' ~am idrar tahlili 100 kuruştur. Bil
su ca!ddesinde 10 No. ıu Kalafat mahal- umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 

Eytam Bankası karsısında İzzet 
linde açık artrrma suretile paraya çev- 1 B H • 

~ a~ 1 
rileccğinden almak istiyenlerin satı§ ye-
rinde bulunmaları ilan olunur. (7 5) 

Kendi kendine 1000 kelime ile 

lngilizce der~s-~_i~~,..--~~ 

The Brown family 

Resim: 1 

. . .... .,. 

1 - The picture: (resim). 2 - The grandfather: (büyük baha). 3 -
The grandmother: (biiyülc anne). 4 - The father: (baba). 5 -
The mother: (anne). 6 - The son: (oğul). 7 - The daughter (ktz 
!:Vlad). 8 - The baby: (kii.çü.k t;OC'lılc). 9 - The easy-rhair: (1ooı. 

tuk) . 10 - The pipe: (pipo). 11 - The book: (kitap). 12 - The 
lctter: (mclctılp). 13 - The table: (masa). 14 - The pia.no: (Jtiya.
no). 15 - The Ba.11: (top). 16 - The doll: (bebek)., 


