
. NiMET GiSESi 
:N SAHiBi 

lhtı!MET ÖZDEN 
~ cU: ~tenlerinin ve sayın 

-.,.:;;-.~ ~ ~rıyeı bay:amını sevgi ilı 
S t Ular. 

BA'lff~KLARINIZI 

~ ~ERLİ .M~LLAR ; ' 
P..~Z'A R L ~~ l_N_D--AN 

AıLd N 1 Z . _ . _ j 

~ """ " ?eı efon: 23872 28 Ukte•rln 1937 Pereembe Sene: 6. Sayı: 2019 
-=======================;ı=F=================-

Başvekili Ankara da • . 

8. E. Tatarcsro ga:ef ccilerle göriişürken 

Büyük 
bayramımız 

hpabiliye Vekili 
~ .. ~~ nutuk söyledi 

i' urıcun en b" .. 
r Yetimizin .11 uyuk bayramı, / 

ı 9)3 Yılınd 1 b nının yıl dör.üm:.i· 
bi •n eri h r Jtvkı k er yıl daha 

e Utlulan . 
ı 2o~ao illet . an cumhurıye· 

~ t'lrle bcrabe cırın gecesine tesa· 
\ıı h> '2ltn:fa rıka r. lCUrnhuriyctin ~ 
~ "11 bu,, .. , ;ı rı Ilı b;r k 1 
hı~., u.c bayramı .. • an un a. 
' b llltktadır B mız uç gUn olarak 
'\tttinden ·rİ, undan dolayı bay. 

n.ı.:aktır. Küçük tribün de ıchit anaları 
ile malullere tahsis editm;ıtir. Belediye 
nin ~n:.inde, istikıaI caddesinde taklar 
yaptlmııtrr. Sular idaresi de Taksimde 
kuleler yapnugtır. Bundan ):>aşka resmi 
ve hususi binalar elektrikle donatrl· 
ııı:ştır. 

Mekteplerde 
İlk okullar bütün smıflanru, okul ~- dır. ı ı aren başla mı• bulun· 

lıı,_~)rr . s iç ve dışını renkli kağıt ve ampuller· 
ı."C\iıı· •ttıın ba§la le sü:ılemişlerdir. !et, laat 13te . z:1ası münasel etiyle 
it. ~~tc 

1 
n ıtıbarcn h\if' d : Sınıf öğretmenleri geçen haftadan 

~ \.... P t,r tat'l un a:.re· "t'b b- ·· d 1 k rt ~ ""Çulı; tlin .. ı edıJmiştfr. Bu tatil ı ı arcn utun ers mevzu arını u u-
.:''l ..ı~ surecckr F , luş savaşı, kurtuluş savaşından önceki 
-qj "" Pata ır. akat oundan 

tUır· r geldif n..d Türl:iye ve kurtuluş savaşından sonra 
tııı il\ lltıc kaa 1 en tattı paıar-
lt'tlc btııun sına: de\'amı edecektir. Ya yapılan inkılaplar etrafında toplamış· 
ı.. t ltap 

1 
aı, tLart ve mal· U tar ve bunları türlü şekillerde ev 

·~ ıa. a r ht.ıl ı m es· k 1 b . h 
~•tıı t\itt ilıu unacaktır. Yalnız hal· mu ayescli bir surette ta e eye ıza 
ltr b Paı:ar ~açlarını lutrşılıyan ve C· etmeğe başlamışlardır. 

ı.ııırı. t'Unleri a k C h · d ·ı d t .....,ll it)"" çı bulunan yer· um urıyet hak?<ın a ven en ers-
~bk ~tıliy .ıstesnadır. ler bugün s.ına erecektir. Bayram için 
~•f1ıı~ ttrıt tt bayramı kutlulama ha- de bir g:.in de okul ta1ebesi kendilerine 
a... .. · -~ıı b . lttılanrn t · a· "it~ •• ~Yaz ı~ ır. Beledıye ta: ve velilerine müsamere verecekler ır. 
t~ki tribu::ta bıri k-Jçük diğeri 1 Müsamerede oynanacak piyesler ve 
~ l'tıttı Yapılmıştır. Büyük ı muhtelif rondlann mevzuu hep .:uınhu· 
~6h- en davetli zevat bulu· . ....- neva.mı s ınctde 

11-f! Paraşütçünün kardeşi de 
...... ..._u_rk k4ŞU,, :na aza oluyor 

Muhterem misafirimizin HABER'e beyanatı: 

Romanya Orta A vrupada 
sulbü temsil eder 

, .................................. -.. ------
~ Yugoslav 
~ Başvekili 

On beş güne kadar 
Ankaraya geliyor 

Balkanlarda dostumuz ve müt
tefikimiz olan Yunanistanla Ro • 
rnanyarun muhterem Baıvekilleri· 
nin Ankaraya ziyaretlerinden sonra 
Yugoslavya Ba!vekili doktor Sto-
yadinoviç'in de bufünlerd• mem· 
leketimU:e aeleceii haber veribı>ek· 
tedir. 

Muhterem Yugoslav Baıvekilinin 
on bet ıüne kadar Ankarayı ziya· 
retleri beklenrnektedri • .-.....·--·"-··· ................. ____ _ 

A n karada 
Parti grupu 

bugün toplandı 
Ankara, 27 (Telefonla) - Halle Parti· 
ıi mecliı grubu yann· (bu&Un) .ut on
da parti~enel batkau... veMJi Ct'lll Baya 
nn reislifinde topıinacakfır, 

Mebusların büyük bir ekseriyeti ıeh
rimize ıetmiı bulunmaktadır. 

Parti grup toplantısı~a grup idare 
meclisi heyetleri ıeçilccck ve ımcliı ri· 
yaıet divanına gösterilecek namzetler I 
tesblt edilecektir. 

Riyaset divanında esaslı bir peğiJik- · 
tik olmıyacağı için muhal:kak görül -
mektedir. 

AtalürkUn tezkereleri 
Ankara, 27 (Telefonla) - Atatür -

kün kabine teıkiline Celil Bayan me
mur eden tezkereleri ile Celal Bayarm 
teşkil ettiği kab:ne listesi ve Atatür:kün 
tensibini gösteren tezkc:eler bugün 
Resmi Gazetede neırolunınuıtur. 

Başvekili ziyaretler 
Ankara,. 27 (Telefonla) _ Başvekıl 

Romanya Ba§Vekili kar§ılamrkcn. .. 

Romanya - Macaristan hududundaki 
tahkimatın kuvveti 

Sulhün devamını 
kolaylaşflran 
bir -kuvvettir 

Türk · Romen 
ve itimadın en 

Dün ıehrimize gel:n büyük misafi
ri. dost ve müttefik Romanyanın baş. 
vekili Tatareako vilayeti ziyaretten son. 
ra Perapalasa dönmü§ ve iadei ziyerete 
gelen İstanbul vali ve belediye reisi 
Muhiddin Ustündağı kabul etmiştir. 

Muhterem misafirimiz saat 16 da be· 
raberinde Muhiddin ttstündağ olduğu 
halde Taksime giderek abideye çelenk 
koymuı ve tekrar Perapal;sa .dönlip 1s
unbul matbuat mlimesaillerini . kabul 
etrniıtir. 

Dost baıvekil Bük.reı elçimizle bir-

dostluğu sevgi 
canh ifadesidir 

lekte Tophane rıhtımına inmiş ve Sa
karya motoriyle Haydarpaşaya geçerek 

kendilerine tahsis edilen hususi trenle 

Ankaraya hareket etmiştir. Misafirimiz 
Haydarpaşadn merasimle uğurlanmJ§· 
tır. 

Misafir başvekil buglin öğleden ev
vel Ankarada büylik merasimle kar§I
tanmıştır. 

Arluldaıımrz Nizamettin 'Nazif!n 

S. E. Tataresko ile yapbğı mülakat. 
8 inci aay:ıfamızdadır. Celal Bayan bugün genel kurmay 

~ıbru~re~lF~tiÇ~~~ fugil~ ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

büyük elçisi Sir Pcrsi Loren, Milli mil· B i r a i 1 e fa c i as 1 -.. 
daf aa vekili general Kizım Özalp Da • 
hily:ie Vekili ve Parti geni"! aekreteri 

~:ı::,:r•v•R«•PP•k•.,•r•r••••· Müteverrim bir genç 
şüphelendiği karısını 
bıçaklayıp öldürdü 

Katil, hastaha
neden dün 

çıkmıştı 
Bu •abah dokuzda Beyazıt da Çadırcılar 

da Juakançtık yUztlnden bir kunduracı kan.. 
ısını tıldUrmtlglUr. 

Blr muharririmizin yaptığı tahkikat netl.. 
cealnl yazıyoruz: 

Çadıreılarda Mehmedin mobllye ardlyeııl 

arkumdakl odalarda 70 yqmda hurdacı Ah. 
met !aminde bir ihtiyar oturmaktadır. Ba 
adam, kızı ?delAhatı sekiz sene evvel kundu 
raeı Reıad isminde bir gençle evlendirml§tlr. 

lıılellhatm, Rqaddan lk1 çocuğu olmu_ştur. 
Reıad tt~ sene evvel hastalanmı§, vereme 
tutulduğu anl&§ılmı§, bunun üzerine Cerrah. 
pqa hutahanealne yatınlmıştır. 

Haataıığa tutulduğu zamandan aon gUnlcre 
gelinceye kadar muhthellt defalar hastahane 
ye girip çıktnIŞtır. 

BlrkaQ ay evvel hastahanede kendls!nl zL. 
yarete gelen tanıclıklan Repda fena bir ııa.. 
)'tadan.bah.setmlılerdlr. Bu pyta kan11 Me. ·- --= Devamı 8 inclde 



I 

Hadiseler ve Fikirler: 

Cel8l Bayar ve 
ilk.,.-k,binesi •• 

:'Yazan: Nizamettin Nazi/ 
~ela! B~yar ka:tes~ t~~e_k.. ul etti. 1 d ktan conra Şakir Kese birin• biribirin· 

~u 11~ Celal ~ay.ar .hbınesının; ~sk? ka- 1 den mühim iki vekaleti birden idareye 
bınenın az eksıklı bır devamı 1-lınde ol- memur edilmesi her halde pek yorucu 
ması, tnönünün h:tifc:'sına t'Wad!lüm e- bır iltifat addeı.iil~bilir. 
den gUnlcrde yapılmış olan tafiminleri Bizim dü~üne-bildiğimiz bu ciheti, 
boşa çıkardı diyenler var . .a Celiil Bayarrn düşünemediğini veya 

Filhakika, görünüşe batnlıtta c.rtada kestiremecl"ğini iddiaya kalkıpnak yal-
değiıen hiçbir §~Y yok. fnönü kabine- nız bir cür'et olmilz, ayni zamanda gü· 
sinin 1ıttısat Vekili, Başı~kil olmuştur. lünç <>lur. Bu cihetleri işaretten maksa-
Srhhat Vekili Rcfik'in yerini bu veka- d ·mız. muhterem Başvekilin kabinesine 
letin siyasi müsteşarı olz.n zat almıı· ;rerdiği bugünkü şeklin, Ccıaı Bayar 
tır ve İktısat VekaI~tinin de Ziraat kab:nes:nin devamlı şekli Glmıyac<?ğını 
Vekili tarafından vekaleten idare edile· tahmin edişimizc1endir. Cel5.1 Bayar ka-
bileceği kabul edilmiştir. b:nesinde en az bir reni vekil daha gö-

Sıhhat Vekilinin yeiıi kabinede görül· rüleccği söylenebilir. Bu yeni veki! de 
memesi büyük bir sürpriz sayılamaz. lktıaat Vekaletine seçiJecektir. 
RcEik'in I 2 yıl içinde pek büyük itler Yeni Baıvekilin i:ıhisarlanmızı caba 
b~prdığına inananlardan değiliz. Hiç ticari, daha faydalı bir tarzda idare et· 
filpheşiz bu sözilmilz· mefi dliJüneceği de umulur. , 

- O hiç bir it yapmadL. Hem, yeni Baıvckilin inhiunmızı 
M düne kadar olduğundan daha ticari, da-

inasma gelmez amma, tıp kadro- ha faydalı bir tarzda idare etmefi dil • 
muzu memlekete azamı surette faydalı ıüncceği keyfiyetini niçin sadece bir 
bir tekle 90kmak için bu on iki yıldan ihtimal addetmeli? fnhiaarlann umuınt 
sabık vekflin pekaz iatüade etmiı ol· idaresinde bugün bir çok sakatbklan 
dugunu ~ söylemekten kendimizi alı· gözüken ve aksayan tarafların umumt 
rnayız. ReFilc'in Sıhhat Vekaleti baJın • prenaiplere uygun bir §ckilde, fakat 
C:Ian ayn1mur bir ziyan değildir. An· cezri bir tekilde ıslah edileceğini de kı-
cak •rh9at itlerimizin batına onu arıt· bul etmek llznndır. 
mıyac:ak bitinin getirilmesi ıartiyle.. • • • 

Hul<lsinin bu ıartlan haiz olduğunu iı· Celil Bayarın iktidar mevkiine ge-
bat ~deceğini .umarız. Zira, Cel41 Baya· lİfİ, memleketin her tarafında güzel 
r~n. bu 'işe onu seçtiğini görmek liyaka- bir kabul bulmuştur. Bu hal Milli Şe-
tını kabul etmeği zaruri kılar. fin itimadmr kazanmanın bu memleke-

Gelelim iktııat Veklletine.. Celil tin umumi itimadını kazanmak mtnasr-
Bayar gibi memleketin yüksek bir na ıe1diğini hakikaten çok vazıh bir 
iktrsat kıymetinden inhiat elden bir tekilde bir daha iıbat etmiştir. 
J;oltuğu, ayni zamanda Ziraat Vekilliği Celal Bayır, münevver Tilrk bünye· 
y~pacak bir zatın vekaleten idare etme- sinin kıymet ve ı:'hem,niyeti hakkındaki 
sine imkan mr vardrr? Biz, CeIAI Ba _ fikri ve bnaati ne olursa olsun, mü • 
yardan sonra bu koltuğa layık adam nevverler kafilesinin kerM:lisine bi.ltün 
bulunup bulunamıyacağınr 'dütUnUr· kariyeri imtidadınca tam bi~ müzahe • 
ken, doğrusu bu t~ • Jcarırainda du· ret göstereceğine inanabilir. 

r~ rk. ~a ~!fil ~;;ıiı Baıve- ~ Bl1.}'1fir"~etin, memleket içinde1 ve 
kaletle birlikte ikntat •Vetdllifini de drJMdrmititm birmerak ve dikkatle 
ulldesine alması bu vekiletin tuttuğu beklenen yrlbafı nutku, yeni Başvekile 

elbette pek mühim direktifler verecek· 
mes'ut yolun en ufak bir sekteye ufra- tir. Bu dfrektinerf bap.racak zelr!, tcc· 
mamasr için llznn olan ve dU1Unillcbi - rübc, irade ve kuvvet, Celal Bayarda 
len en mUnasip ıekil sayılmaz mıydı? mevcuttur. 
iktidar mevkiinden uzun zaman aynJ. 

Nizamettin NAZiF 

I ng il terenin a;'~'t'"h_s_i_y_a_s_e-tl __ _ 

değişiyor mu ? 
. KURUN' da 

Aamı Us, lııru~ BUytık Harpten ıon. 
ra Awupanın \'9 batta bllttın dttnyıuım ıulh 
J~le.rfnl Ccnıwre caaalaima fatlnat ettirmeJ1 
keııdlıl için bir UA ıyuet oluak kabul etu.. 
tini aöyledlkteıı aonra IUDlan yazıyor: 

Halbuki Ncville Cambcrlayn son ~erde 
Avam Knmaraamda söylediği bir nutukla İn. 
giltcreııin Ce.nevrcyo kar,ı v&ZJyetlertnde bir 
deflJlkllk bqladıfuu göltermJıUr. Zira 1ıı.. 
ım. Ba§vcklU sözleri aruu:ıda: 

Yarara varamayan Milletler cemiyeti JçUmL 
larmdan aonra bir taraftan Brükaelde (Do.. 

kuz devlet konteranaı) nın Çtn ı,t için top_ 
lanınak 1lzere bulundutu, dlter taraftan 
Londra &demi müdahale komitesinin yeniden 
lapanya l~lennı konu~tuutu bir arrad& daha 
~!yada dikkate çarpıcı bir mahiyet alıyor. 

İngiliz Bafvek1U )ı(fUetıer Cemlyctınln ar_ 
tık IUrna.t e(lllernıyecek bir nıUeaaeH oldutu
nu llln etınekle İngiltererun CeneVA 81,Y&M

Uııde bUyük bir detiflklfk bqtadJlmı ttade 
"- Milletler cemJye~ hiçbir tecavıızu 

menedemlyor. · Bunun aksini iddia edenlOf Fakat bu dcfiıtkll#ln teveccüh etU11 lıtL 
eaQl YAian bir"babae girm.lı oluyorlar. Slr kamet nedJr, bu noktayı açıkça aöylememlı 
papagan gibi Cenev;reye tniltemadlyen lııa... tir. Ve galfba buu nokt& tızerlnde sartb oL 
nılchğmı tekrar edlp durmanın hiçbir faydam mamuı hcnUı; :tngUHz devlet adamlarm.m 
yoktur .. ,. • d k U b kl 

etmııtır. 

a a ir karar vermımfı bulundu arnı.. 
Demlf ve blllıasaa Avam Kamara.aı:ndald dan ileri retmektedir. 

muhallt partilerin hUcunıianna cevap veren Denilebilir ki, tngUterenln, onunla beraber 
Nevllle Cambcrlalrı onlaca (!6nerek: Fr&n1a.nm ıon ı;amanlarda bllyük .A.vvnıpa 

- Zavallı ılzler hep bot keUıneJerden ıha. meaeıeıert karııamda tereddUtıU bfr ltyuet 
ret tornıllllerlıı kur~ tutmaları buııda.ndır. Bu kararsızlıfm nuıı 

Söaledııl !ave etmı,tır. • bir karara VAracatı belki ademi müdahale 
lnrıuz Ba,veklltnln bu~ hem İap&nya komitesi ııe BrUkael konteransmm iı;tlmala_ 

hem Cin • Japon meaeıeıertnde, :ıaU.bet bfr nndan sonra anlqılacaktrr. 

A~fz misafirimiz 

''\u • • 

Tarih konuşmaları 

Bugün lsviçrede 
yaşıyan Türkler 

Bugün İsviçrede en eski Türklerin ba 
kiyeıi yajadığmr ve bunların kendi ted. 
Jerinin kimler oldufunu bildiklerini ıöy 
tersem hayret etmeyiniz. Bizim ne gaze 
telerimizde ve ne de ilmi eserlerimizde 
bu huıusta yazı yaztlmadıfı için sene
lerce, hatti asırlarca bugün dilini unut· 
mu~. fakat aslını nutmmarş olan bu ırk· 
daılannuz bizce de malum değildir. 

Attili, İtalya aeferinden dönerkeft 
bir kmm Hun askerleri ordudan ayrıla· 
rak İıviçrcde iki vadiye çekilmiıler ve 
buralarda bugiine kadar eski ananeleri· 
ni muhafazaya çalıpnıtlardır. t~te bu 
yazımda Avrupadaki bu Türk bakiyesin 
den bahsedeceğim. 

İaviçrede Valliı kantonunda Anni· 
viers ve Autrcımont vadilerinde bugün 
bir kavim oturmaktadır. Bridel adlı 
müellif Vallis kantonunun statistiği hak 
landaki bir eserinde bu husuıta ıunlan 
yazmaktadır: "Anniviers vadisinin 
zannolundufuna gore ilk sakinleri !tal. 

yadan dönerken emin bir yer aramak ü
zere buralara relen Hun askerleridir.,, 

Rahip Bocard bu kanto hakkında 
yudıfı tarihi eserin.de Attillnın ö~4i
münden sonra her taraftan hücuma 
ufrıyan Hunlardan bir kısmının emin 
bir yer bulmak Uzere buralara iltica et
tiklerini yazmaktadır. Rivaz adlı bir di
ğer rahip de Junları yazar: "iıitiyorum 
ki GalJiadan dönen Hunlann Annivierı 
vadisine yerlettiği söyleniyor.,, 

1488 ıenesinde yazılm.rı olan Nüren
berg kronikaaıftda da bu huıuıta mü. 
him mılQmat vardır. Burada sakin olan

lardan biriıi cetleri hakkında ıunla.n 
söylem.ittir: "D:dadımı.ı muınam Hun 
kavminin Aıyalr askerleri olup bunlar 
Attila zamanında bütün Avrupada eeve
lin ederek vatanlarına döndükleri aıra
da aralarından iki yüz kahraman Piee 
montdı Ao.ta. vadiıin.e çekilmitler, b\ı .. 

drQf 

Metresini 
öldüren adam 
Ağırcezada muha

kemesine başlandı 
tki ay kadar evvel Ferhat isminde 

biriıi BUyUlcderede mctre.i Salihayı 
bıçakla vurup öldUrmilftii. 

Katil Ferhat yakalannuş ve dün 
Ağıreez~ durUfm&lma bqlanmııtır. 

Ferhat ıorguıunda karısı ve anneıi 
tarafından. tahrik edilerek cin.ayeti j,. 
lediğini •Öylemif ve ıu yolda if ıde ver· 
miftir: 

"- Saliha ile beraber metres bayatı 
yaııyorduk, bir giln eve geldifinı u · 
man Sal~ eıy&lamu ve par&lanrnı 
alarak aavuıtufunu ıördüm. · 

Bir mUddet ıoara Bilyüldderede an· 1 

ne&İajn Yl.nında bulunduğunu haber a
larak cittinı. Eve ielmesi için yalvar • 
dım, Ya.kardun, fakat buna mukabil · 
kUfUr ve tahkire maruz kaldım, Daya • 
nl!n.ldrın bıçafmu çekerek vurdcnı.,, 

Fcrhattn sonra Saliharun bymbira· 
deri Ahmet P.1ıit olarak dinlenmiı ve 
ıunları aöytemi,tir: 

ralarda haftalarca saklanmıılar ise de 
bura halkının hücumları üzerine daha 
)•'.iksck yerl~re ilt"caya mecbur olmut
lar. Herin vad:sinde bir geçit bularak 
gayri meskün araziye yerleımitlerdir. 
Daha ıonra Tournanch, Pelina ve Di· 
"mo vadilerinde bir gece kız kaçuarık 
eski iı:mJerini bugün dahi muhafaza •· 
den Ayer n Grimenzenin .ilk ııkinleri 
olmuılardır ... 

Buralarda yerleJen bu TUrkler daha 
sonra çoğalarak LL".:, Viaoye, St. Jan. 
İm Frang. Vercoin ve diğer yerleri 
teıis . etmiJlerdir. Eıkiden Litince Se
dunum adı •erilen bugün Almanca Sit· 
ten, Franarzca Sion denilen yerin p1ıko· 
posu bu Türklere hıristiyanlıfı kabul 
ettirmiştir. Daha evvelleri tab:i eıki 
Türk dinine aalik idiler tıte bu zaman
danberi bu Türkler eskiden kalma mim 
id~t ve ananelerini muhafazaya çalrı· 
mıılardır. 

Bu navali Alman ıe Franaız dille
rini karıştırarak lronu~an ye.rlerdcn ise 
de buralarda hala eski dilden kalma ba· 
zr bakiyeye tesadüf etmek mümküno:it. 

Buraları en .son ziyaret edefek yazı 
yazan Pekar Gyula'dır. Pekar 1930 
sen.esinde Turan mecmuaırnda yazmıı 
olduğu yazrda buraya yaptığı seyahatin 
intibalannr anlatmaktadır. 

Bura halkının Mki füden k~lma ba
zı kelimeleri blla muhafaza • ettifini 
ıöylemi§tim. Maamafjh okurlarıma bu 
hususta bir fikir verebilm~k i'in birkaÇ.: 
kelimeyi zikr ile iktifa edeyim. Bu ta· 
raflarda kUçük bir derenin adı bugün 
dahi Tuıra şeklinde t~laffuz edilmekte
dir. Türlcçemi.r:deki Bar~ kelimesinin 
de bunlar arasında Barza seklinde .kul-. -
}anıldığını görmekteyiz. r 

Avrup~ya g~tmckte olan 1limlerimiz 
den buralara da uğrıy.uak araştırma· 
laida bulunmalarını bekleri~. 

' H.KUMAN 
, ı A 

Atatürk'ün, 
gazetecilere 

telgrafı 
İltanbul Basın Kurumunun geçen 

gün akdettiği kongrede İstanbul bası
nının Büyük Şefe ol.an derin bağhbfr 

ile yürekten tazimlerinin arzına karar 
verilmi§ti. Ulu önderimiz çekilen tel
graf arizasınr JU cevapla karjılaınıılar • . 
dır: 

Bay Tank Uı. 

Ba1ın Kurumu Ba§kanı 

ISTANBUL 
Duyıularrnıza "te§ekkür ederim. 

K.ATATORK 

Patlayan bir 
lamba 

lçerenköyilnde iki 
kişiyi yaraladı 

I>iin gece tçerenk:öyünde f~i bir ka
za nlmuıtur: 

Oıman oğlu Ömerin k.abveıini dol • 
duran mUıterilerden . kimiai oyun oy • 

- Bahçeye çrkttiım zamanı Ferhat 
~alihaYı yU.zükoyun yere yatırımı, e· 
lırtlelci bıçıiı vücuduna sokup çıkarı· 
yordu.,, 

Muhakeme, diğer fahitlerin çağnl • 
ına~rı için ba~ka bir gline bırakılmıı
tır. 

nar, kimiıi biribirleriyle görütürlerk:en 
kahvenin tam orta.arnda aaılı bulunan 
lütcı. ltmba anamn patlayarak yere dilf· 
miqtür. 

l.Ambarun altında oturan 'Oıküdarlı 

Mehmet ile Erenköylü Ahmet muhtelif 
yerlerinden ağır surette yaralarunıılar, · 

21 t~XTEŞRiN - rf!]ll 
~· iUıi:_ 

La Dame.~ 
aux Cameli8~ 
B 1R ay jçinde, biri ~ 

mal'in (1), biri de !-' 
Nihad'm (2) imza.smı ~ l 
Danıe aux Cam6liM te~ı' 
Böyle birkaç kita.bm iki, llY" ti' 
fazla tercUmesi . bulunnıal~ 
nun olmalıyız: onların I< ~ ~ 
muı bizde tercüme sanı ~ ~ 
me.sine hizmet edebilir ... Jlfı'..r
had kitabının bqma, L4 ~ 
Camelic:ıa'noı eski tercüın~ ,fi. 
da bir tedkik de ilave etııdf·~ 
ki okuduktan sonra :MWJW~ 
tercümesini uıl metinle ~ 
mak, Midhat Cemal'in ~.; 
hususiyetleri arqtırma.k flY" 
ki de eğlenceli bir iı olut· . ~,; 

Bu iti yapanlar elbette~• 
tır; ben de aklımdan geÇi ~, 
kat bir türlü gözüme atanı ~ 
heaiz tembelliğimden ve .. !;,.t" 
fakat bir sebeb daha var: ~ t.~ 
mal'i del Multafa Nihad'ı cif'~ 
verim; tercümelerinin iyi t ~ 
da ümid ederim. Hele )fidb• ~ 
l'in ne kadar .titiz bir itina ile ;ııf. 
ğını gözümle gördüğüm j~ /il 
nım. Fakat Alexandre pu.ro ~ 
ki.tabını açmağa, Marguerı~ I' 
il~ A.rn?.and Duval'in sevda! 

0 
~ 

mağa tahammUHim yoktur· ~ 
cağızm da, o delikanlının .d~~ 
te.:ı birer jn.san oldu~a. bır . ~ ~ 
nut getiremedim; muharriri' dd':ı. 
bir kukla, hem de a1AkaY3 

1 
ttı"ıf 

birer kukla olmaktan kurtu 
9 

Jar. ıııc, 
La Damc au3J CameWıs, rıi'. 

hesiz, dünyanın en me§hur e:; ~ 
den biridir: romanı her tarsl tıl 
duğu gibi tiyatrosu da }let fl#1~; 
oynanıyor; birkaç defa da 

1 dOJ"...ı 
prldr. Çok kimseye göz ya~ir· 
mU~tür, daha da döktürece . 

. . be . gibi nun lçın, n\m ve benım · i1I 
ki~inin onu beğenmeme!li. d~ "j 
run"" değildir.: Onun tar~:.UJI' ~ 
nız bir memlekette değil. . ~ 
yada - ~timcntal kim!~1erırıısıı f' 
ettıği bUyijk küUe var. Bls· 0 

yamadıfnnız için döğünelfJrl· .,sr İ 
Fakat bizi de teselli edec~ bil~ 

var: Alexandre Duma.t fili iJJ. Jı'~ 
DcmtJ aux Oam~li.aa'dan bıf!;ı ~ 
hiçbir eseri kalmamıttır:. ö~ıet' 
lerini, öteki romanlarını k b~,. 
kurnuyor, oynamıyor. Böyle ıc ,e~ 
serlerinin hatrrlanına.ğa. llY' ııJı,tr" ~ 
olmadığı anlqılan bir rıı 

1
,r ~ 

bir tek romanı, · ölmez ki~Jil' ıı'l!ft 
sında ıayılmağa layık ol fJtfl·ı 
Bir ağacın bütün meyveleri~ . 
ta.nesi _nefis olabilir mi? LtJ ~ 
Camelıa.t'nm §Öhretini, ketıdi ~ 

4 
den ziyade, karilerin bir ~ u~~ 
münde veya Marguerite G• S"'ı. 
b.ndi çehresini vermiş olaıt .. 1'.ı. 

· nurı yr er 
Bemhardt'm ıanatinde, o d, fi 
tığı bir ma.,,al'da ua.mak ~ o 
maz mı?... Bunlar dilfUnUidll ~~ 
manı sevenlerin pek çok ~,rifl· ·ılı 
rağmen benim gibi 11evmiYel1 d• jll 
vemiyenlerin hakir oJmasııı• 
mal verilebilir. j.1/.Ç 

NurulJah t, 
(1.,..)_S_üh.___;.,uk-t-, -50"-ku-nıf· ~ 

(!) Remzi, 50 kuru.f. 

. Oyun bozıO ti 
çocutun mat~ 

CU MHURlYeT,'d e 
Ywıua Nadi, dün memleketimize selen Jlo. 

men BatvekWnı aellmladık&an eonra dl.ror 
kJ: 

Balkan memleketleri Jçlııde Rom~ya carp 
kWttlrllne tnUbak • etmek hutu.suııda hepL 

m1z.deıı önce davrandL Büi<reıte P.ne&ı b4l. 
yük mUeuueJertnden bazılı&nıun belki kil 
IDçWerle, fakat eoktan ~ ~Umuneıe.. 
rfıı1 l'Örmek mUmktındUr. BUtUn Roıııanya4a 
Kral Karol zarnanmdanberi bqlayrak ıırarla 
t&klp edilmif terakki ve teklmmW merhale.. 
lerl gözle görülecek ve elle tutulacak ka. 
dlr mf1dandadtr, 'Ort>aıılzmln Romen de\"let 
JIM1'Jıteııtııde dev adımJ&riıa meııate aldığuu 
menuıtmfyetle öfrtnlycruz. Bu bakımdan :a.r. 
Tatareııcoya meml~keUml:ı:de gösterecek çok 
~eytm11: ')'Ok. 

Bununla beraber bqlı bqma bir llem olan 
tarihi lstanbul yeni terakkUere ayak uydur. 
maya baııamııı vaziyettedir. Ankarayı taym 28 
mısa.flrlmlı;Jn göreceği tlmdlkl ıeklnde dUn 
bir gün iki denilecek kadar kwa bir um&n.. PERŞEMBE 
da yaptık. En Ucra köylerine kadar bUtUn lLKTEŞRlN - 1937 

Ha)"idarpqa Nümune Hastanesine kal
dmtmıılardır. Diğer müfterilere bir ~y 
olmamııtır. 

Veni kurulacak 
pazarlar 

Uılriida.rda Durbalr Ali t,,ıe~ 
de oturan 22 inci ilk mekttP arı ~ 
den on YClJında Muhiddirı d 0~,r r 
üzeri Uıküdai iskelesinde 1if'. 
23üncü mektep talebe-lindttı ~· ... 
raya girip oyunu bozmak i~cSI.~ 

Bu yüzden iki çoeuk ar l' ~~ 
ga çılr:mıf, Yaıar yerden aldı rJP 
bir taıı Muhiddinin yüıüne \'\I .~ 
mııtır. ,,;; 

Muhiddin yüJ:ünün sol :::,..~ 
ehemmiyetli surette yarala~ e ~ 
darpaıa nümune h~st~anetil\"' / 

Tüdklyede bir kalkınma, A\"rupaya ayak uy. Hlcrl: l3l5i - Şaban 2:. 
duruı yolunda umumJ bir hareket ve fll&!Jyet oı ...... dofvto oaa.,ı ........ 
vardır. Burada az vaklttenberl yapılabilen 8·28 17,13 
ıey1erln ~n kuvvetli manuı mütemadiyen Va.kıt 8 •b&h ôtle tktndı .'..kpm Tataı hD-S 

Uzerlerlnde çahııııan terakki ieaplazile Y&nn =;~:=;15=,°'==l=l=,15=8=1=4=,15=1=1=7=.1=3=1=8=,4=15=4=,4=8=:::: 
ve öbUrgtln behemehal temin olunacak teki.. ta Balkanlar ~vnline mUnhuır kaldıft ML 

muı aafhalarmın muhakkaldı:rtıda ve 'P&rlalc rette dahi ne IJ'(llkltr ulnln etUl'fnl göater_ 
lığmdadır. mete k&.ttdlr. 

Kimseye tecavüz etmek fikrtnl t&§unayan tıu doet '" nınttettk m.mıleket BqvekUL 
ve mUttetlk varlıklanmwn mUıurek mentL n! .,. OftlDl flllaında blltttn Jtome memleket 
atıerlnl her taa'l"nız:dıın vtkıyeye utmU otan ve nıUletJnl bu çok haldJd sebeplerden dolayı 
lttl!akrmızrn memleketlerimizde temin etUtt bu kadar hararetle karftlıyor, kucaklıyor ve 
bıı faydalan alkretmek, Balkan aııtanb, hat. llvlyoruu.a. 

Pazartesi sabahından itibaren Kadı
köy, Adalar, Beykoz, ·'Oalı:üdan Balar· 
köy, Sarıyer kazaları dahilinde de baı· 

ta ve omuzda eşya ta~rmak meneuile • 
cektir . 

Buralanda kurulaCalc pazar yerleri 
de tesbit edilmiştir. O sabahtan itiba -
ren pazarlar kurula.bileceklerdir. 

Sanyerde 12, Kadıköyde 15, eekü· • 
darda 10, Bakırköyde 9, Adalarda 9, 
Beyko'ıfda 3 pazar yeri kurulacaktır. 

nhmtfır. ~ .J 

lş: kazası_ t1-
Ahrrkapı llstik 'fabrika~, 

yirmi iki yapnd.a Haun dill' ~ .J 
murlarrnı ~eye veritketı '
Jr.aptuım,, bUtiln puma~tS J 
tir. fJI' 
Ha .. n Gülhane hatt&neıiııe 1' 

tn" •. 



~~l<TtşıuN 
JJ ~-"i:,~~~-~19~9!3·~B!!!!I!!= t.ıtutı .. 
~ci4iüH: 
anıdıkı ...... -
~IY& llrırndan: 
Zin 0 .. Gökalp 

tordu 0kalpı, h 
1: aa:· Pakat 0 g" •Yatımda bir gün 

htan akp un Urfında kendisiy 
b t:\'\'c).:e b' 'b~a kadar konuştuk . 
10rdu1c ırı ırirn· . • 
1%1 · ~•bii, bcn:rn U:ı gıyaben tanı
lj ı:.· ltbıı bir .. 0 nu tanımamdan 

ı;tnı d :rey olanı 
idi. ~ C\'rin en .. • azdı. Zira yetit-
lc trhuınJ.ln rnuhıın fikir adamı o 

1 l>tk h rençıe . h' tc.\'· c eınnı· n ımaye ttmek-
,,..' • • A·ıı,~;; ,. _Yetaiz bir iııtida ·iı bile 
vı ı Sele' ., ·· •'"VI' 
d ı· ız, o ı dok ı ""lıiuft1 irin r" :-ha 

'·n u Uz y l• ı d , tıııı ır 'll.l .• m ~vker: y, .. _ 
1 Pıt n(unıc • • --

Iİ!\d •itadan .. ~ . (l)etııci:.1 11 p v l<\I 

c ftıtth gonderd'ğ' b' 
ili, ''le etrniıti . 1 ı ır makale-
h~u 0nuıuıan .: Bır kitabında da, be 

r.c r . turkçe'lh 
lcrcrı ttırcnJer' • .; • yazı t-lrkçesi 

cndirrn.ic.t' arasında saymakla 
1921 :r ı. 

~dan •eneıinde . 
lıın döıırıııı. A' Zıya Gökalp, Mal-

~i'ord ..,, nlcaray · . 
l'ord u. Ç0 Jc f 1~ a gıtmıı bu-
ilin 11

• llüırnan e ~etli günler yaşanr 
~ llıcrlccıitıi t Ye.nı 'l'Urk hükiimeti
Sbı l!ıelt tehlike ~!ldıd ediyor, Ankara 

' re ııne rnaru 
>'ar(\ 'rnt daire) . z bulunduğu i 
oıa11 ıı. Arıkarad er. Sıvasa naklolunu
Std l!ıec:Jiı b' a ıım:Iiki fırka binası 

e, ">- ınaıını '· 
<-ıra c··ı_ n 11;ar1ısında.ki bah 

~· oıı:alpa b . 
~"- ır ağa enı tanrttılar. 

"'il t ç altında be 
h ıi trafın1 ald lt ı altı genç, üs-
tct i'aretirnde 

1 
• Bu ıcfer Ankara-tttt o ... 

~· rn. lfaıa dUr~açı heyecanla ziya-
l ın <l"ı- yor. tr. il' 011;alp •• 
tur. 'l.~'tat bcnde~~ı~ çok ıulcutidir der 
t:. ıra, o tün e ıntrbaı akai olmuı~ 

13.• p lt çok ıeyter anJat-
tL -oyıe b' 
~ "1ıo ır felaketr .. 
derk .c.y.,.ah h 1 &unde pek çok 

tn • er •ev .~ 
~ııa b. o, biç de .. ~ . mcuıvoluyor !'' 
~ıı enıcrniyord ilrnıd~ kınlrnış bir in
'İııt Çok UrnidJiyd' u. Rılakis istikbal i-

rıcıe ı. Bu ü ·d 
l) . \'triyord rnı de kendi-

ııı.... . _cğıı d u • 
.-~ 1 °iruda d 
'c erinden h n oğruya mücadele 

ıı bahıettlk at~ kültür tcfcrrüa-
1'...' lt . ~llltı tin ha.rn • 
~''\lıtuz? • di erı hakkında ne düıü 
~' Ye •ordufumu hatırlı 

la.:" Arab h 
~ h arnerini k 
~ ilrflerin· Jt aldırıp yerine 
t~ ~ • dedi • 

1 
F ,~Yrnak kabil . de-

"'t'tlı .. lıtat Llt. h lf ft\c1 olarak ın arfle 
htıu 'ct \'c alabiliriz. 
ı. bı 1 aruz meı 1 1 
~~ l ı rnUnaka a e c eri, zamilrun 
'lııııı bchactt'Jc 1 . rncvzuiariydi. Bun 

~iı~ bi~ ta.ra:ı~a!ıy~ Gökalp, Ana.do-
~ •oyledi. hır mecmua çıkara-

tıı . ltırn lf·k 
ı,_ 1Vi • 1 nıcti ·-..,a llır olarak ~cnsler arasında 
-"rqd ~lladoluy tavaıf ediyordu. Bil
•t ttj 

0 11Yu \aı u gezmenin, görmenin, 
• • nıanın 1" b uzumundan bah 
Ctlcr k' ........ ı· ı: 

lıo~ilb~ 'i'a Gök l 
li•(aı.h baııad ! p, Darülf ununda ilk 
D 

1nc ı6r valt't 
,clıtı· Ultarnı 1 • talebenin is-

'f!. i. 1· O derece antipatik 
~ crı • 

tr-.ç 1 tordiiğ" . 
l1ız c1~1~ar1 ~.rn sırada ise, bil!kis, 

lıı.. .. clt •ırrın ıtap etmek, onlara nü 
()~ı it, . ı . elde etmiıti. 

~- • lıraı. l'ldıııne f . 
~·ıtı;ocıtri,, r~. ben rnz·e tun edıyordu. 

1 ttd ·•e p k • ıya Gökalpın na 
~lı 'it dcgud~ 0 kadar uyan telak
~)1112 albirnde · Fa.kat Yine de üstada 

A.)ıtı. <lcrın bir meftunluk 

~l\ t~1dtfırn , 
ı, ı,,. 'ili! .. •rrada bu b" .. k ~ o "lltıt oprııcıc • ' . uyu aua-

I b~ '411 t~ıtıd .. ııtedım. Diyebilirim 
t h:ı; e11 •trnp rg.ıtn insanlar arasında 

Ilı.... •tık l li· &ebe•\ telkin Ce enlerden, en faz 
ıç b' bfrıı d edenlerdendir 
~ ı: elÖ • 
Ct fttt tlıaddr ih • Yle tahlil ediyorum: 
. 'iııı tat, baıtatıraıı Yoktu. Baıtan ba 

llııllıi btterı • n haıa ideald' D" .. 
Ilı )eli ıtııyebil' . • ı. U§un 
~. () rıe ltJt •• ırdın:z. Fakat sa-

' ltu ıtıraı.cı b 
""ttini b a ulunaır.azd1-

Undan alrvordu. 

CVa- NQ) 

• ~i§lide yepyeni ve gii::el evlerle dolu olan Hanwıoğlu sokağı, 1-.·upkımt 1ıava Za,rda bile böyle bir çamur deryası 
halindedir. 

lstanbul konuşuyor! 

Şişlinin hanımoğlu sokağı 
Kuru havalarda bile çamurdan ku~tulamıyan 

bedbaht bir yerdir 
Uç ıün evvel matbaada oturuyor -

dum. Telefon ça!dı. Baktım bizim foto 

Alinin ıeıi. Ar&l!lızda ıöyle bir muha • 
vere geçti. Ben ı;otdum: 

d . ' _ Hayrola, nere esın •• 

- Takıim:ie .. 
- Ne iıin va; orada .. 

- Hiçi .. 
- Naul hiç? Elbette bir i~i.1 var .• 

Haydi söyle bal:ayım?. 

- Şey 1 Benim otomobilin bi:.-a:.. ta· 
miri var rla, iş uz:ıdr. ak:.ama kadar boı 
durmama1C için seni aradım. Vaktin 
vana gel d<:, bari biraz etrafı dolaşa • 

hm. RöpQrtaj haTtrl~Y.alı:n., t:.., 
- Pek~ 1 S d"l-.iY.a sonra matba2c1an 

çıkacağım. VJ"ım saatte de Beyoğ1ur.da 

olurum .. Fakat s<"nİ nereden bulurum, 

onu söy!e .. 

Yazan : Haberci 

_ Tam Taksim tramvay tevakkuf llanımoğlu sokaifıııın {lamurdaıı çektiği yetmiyormuş gibi, bıırcıya etrafı ko7.."'U-
milhallinde bekiiyorum.. ya boğan bir de çöp kutusu konduğunu Jı,ayrctle gördiim. 

Telefonu kaparukt:ın 45 dakika son- Hem konuşuyor, hem de ilerliyorıduk.

1 
ki levhadan isminin (Hanımoğlu so-

ra Taksimde idim. Fakıt dostum ran- Temizlik ve yolun intizamı mütemadi • kağı) olduğu anta1rlan bu yoh 5-10 
devusuna her zamanki gibi geç lcalm:ş- yen dev:ım ediyor, bu benim tezime uy adım kadar muntazam gidiyor, sonrab~ıra 
tr Ancak 1 O dakı" ka bekled' kten sonra ·ml de go"rec - · · •rhı'le tam gu:-ı geldiği icin de mcml'uniyeti. .. git - resı er egıruz v .. -s 
kendisine kavup.bildim. Bt"n yolda ge· tikçe artıyurdu. bataklık oluyordu. 

lirken. Şisliye ~itmeyi düşünmüştüm. Nihayet b:r dört yol ahına geldik... Hem de ne bataklık!., 
Ht-men ilk gelen t"amvaya atlayıp, Ben orac1ktaJri bir attardan kibrit al - Düşünün bir kere yağm:.ırlar dineli, 
Şişlinin yolunu tuttuk. Son istasyonda r:ıak için biraz 3 1'!;i kalm.ştım. bir haftaya yakın bir zaman geçmitti. 
tramvaydan ind:ğimi1 zaman önümüz- Daha diiiı:kan '"rya p:ır'-:n vı:rirken, Halbuki bursaı hall , ıcıY. vıcık au dolu 
de uzanan Hürrivt ttcpesi yoluna oo~ • dört yoldan birinin başına kadar iler • bir çamur lderysı halinde duruyordu. 
ru ilerledim. Arkada ım beni takip edi- ]emiş olan Alinin avaz <ıvaz bağırıp Bu caddenin iki tarafında da, yepyeni 
yor, fakat itirazdan da ıeri kalmıyor- beni çağırdığını gördüm. Acaba bir hi- şık. güzel evler, apartnnanlar görmek 

ldu: dise mi var? diye o tarafa koştum!.. ins.ın•n büsbütün ga;-ibine gidiyordu. 
- Yahu. dağ b~şında mı röportaj ya· Ali hem gülüyor. hem de sağ elini Kenardaki bozuk bir y:ıya kaldırımt 

pacağız:. O tarafta ne işimiz var. diye uzatmış. sokağı göstererek: üzerine çocuğunun arabasını çamura 

sövlenivordu _ Bak, bık. bak!. diye bağırıyor • batmadan yürütmek iç;n birbir güçlük 
Şiılinin, son evlerine ,raklaşıp ta ıo- du. çeken zavallı bir kadına yardım el:ier • 

lumuz:a gelen ilk sokağa sapıncaya ka - tık dakikada ben de gözlerime inan· ken sordum: 1 

dar bu teranesinJe devam etti. Ancak madım. Demindenbcri gördüğümüz de- _ Durası kaç senedir böyledir?. 
o zaman sustu. Beni sessiz &essiz takip kor içinde birdenbire böyl~ bir manzara Kııaca cevap verdi: 

etti. ite kamlaşm:ık hakikaten şaşılacak bir _Bildim bileli, maamafih üç senedir 
Hergün. bakımsız, pis, sefalet içinde d' ö ·· .. d anan k" · d d şey ı. numuzt ~ uz ve oşesın e- hep yzpılacak, yapılıyor diye uyuyo-

yüzen mahalleleri, semtleri dolaşmak - ruz. Her halde bir ıeyler olacak artık .• 
tan artık bana J!:ına ,;etmişti. Buv,ün bu- Sokakta kaldırım namma bir şeyler 
nun için. bütür, fatanbulun en iy: bir 

k "·oktu amma, kimbilir kimin insdına semti olan Şiıliyi gezerek. o uyucu - J ~ 
k gelip bir elektrik feneri asmışlar..ıı. 

tarıma dl biraz iç acıcı v:ıular sunaca . 
Fakat o da gübegündüz mütemadıyen 

mevrn aram3ğa r,elmiştim . ---1· . Ali bununla da alay etti: 
İlk anlarda bu düşüncemde kak -

stz olmadrğrmt ;:nladım . Yfüüdüğümüz 
H .-.sat soka~ı hal:ikaten tt":-ttmiz, güler 

yüzlü bir yer; i . 
Dü~ünce1erimi ıuk.:das?ma kısa an -

lattıj.11.., zaman. o \ı:ahk~hal:!rla P.indü .. 
- Birad~r. seoı haJa tst:o•ıbulu tanr

m..,_,:,.s·n. d edi. Şic:l;ve 1e~il nereve 
rritferııen Ş?it. bn schird.: senin arad•srrn 
~i!T hir semt b11lam:1,.cm. her yerde 
mutlak mutlak berbat manzaralarla 
ka .. !l•]ao:mı>..,, .. mttkadr1e .. .iir. btar.hulda 

kusursuT. b"lr·rıı!ı. rahat bir mahalle a

ranır mr. hic?!. 
- Niçin, diye itiraz ettim ve yürüdü-

ğüm:ı ıo: volun ~Ö!ltererek: 
.. , ı b:r 

- Bak, dedim, burası mu.:emrne ~y:;~.s:;;1 .• c,..,~·1CKiı.::ı. 

yer işte!.. 1 Hanını.oğlu sokıağımıı çam.ımc taham-
0 ikinci bir bhkaha ~t. tı ve .. : . d ' ' 

1 d miilsüz bir şey ır. - Şimdi fl'Öriicüri;,., dıv"' sov en ı .. 

_ Galiba, bu:.-anrn fener~eri geceleri 
de ğil. giindüzleri yanıyor, diye söylen-

dL. 
Bütün dikkatimize rağmen bir hayli 

camura bulanarak burada bir müdddet 
daha yürüdük. Sağ sıradaki ev bittiği 

zaman vazı rndıran lnıvvetli bir güneş 
I!;ığiyle karşılaıtık. Bu :;ayede yolun 
bu kıs:m çamurlan da iyi kurumuştu. 

Güneşin ~eldiği utikamette yeşil te
peler yükseliyor ve bunlar ta Okmey • 

danı telsiz stasyonuna kadar uzaruyor
du. Biraz ötemizlde ise, küçük küçük 
fabrikalar görünüyordu. 

Az bir dikkatle bwılann saç ve boru 
~ibi işlerle uğraıtıklarınt anlamak güç 

olmadı. 

Yepyeni evlerin en y;eni ve en güzel· 

1 

m-ı&rsr•nt 
eea sene evvel bupOn 

Haçlılar 
Umur Beyin e linde 

o ıunan lzm ı r ın 
uman kalesin i 
~ ~aptettller 

Adalar denl%1 aahJllerlndekJ hrieUyan hU. 
kQmetıeri buraların yegA.ne htkimi Umur. 
Bey Ue bap çıkamıyorlardı. Bir tek çare 
vardı: Haçlılar orduau tqkll etmek. Bunun 
için de Papa altmcı Klemana mUraeaat eL 
tiler ayrıca Biuna imparatoru be§inci Yanı. 

·Din anneai .Aıına di Savua da kendi akraba.aı 
olan Savua prenalıri vuıtaaile ayni ricayı 

papa.dan tekrarlayınca, Umur Beyi mabveL 
mek 11%ere haçlılar ordusu hUU'lanmafa bq 
landı. 

Bu sefere Frt.naa ile lnrUtere ı,urak 
edememişlerdi. ÇUnkU aralarmda tarihin 
meıhur yUz eene harpleri devam etmektey. 
ıt' . Fakat ıarkl Akdeniz ile daha çok me1-
ı; t. I bulunan Cinova, Venedik cumhuriyeUert 
He. K•bnı kralları, Radoe ~valyelerl filola. 
ı •n: ha:.-"1rhyorlardı. Bunlardan 'bafk& A:vru • 
panın her yerinden g'eleıı binlerce g~nuııu 
1talyada t \rlklyorl&rdı. 

Filolar Aırfbolda toplamyorlardL Papa 
filosuna Cino:-alı ll&rt1n Zabaria kumanda 
edecekti. Umum mo kuxna.ndanbtm& d& İL 
tanbul LA Un patrlğl tınnnmı taftyan ve Nec 
repunt metropoUdi bulunan Hanri Dlutl ta. 
ytn edilmişti. 

Vcnedlk filosu Açiboza. ıeldltl vakit 
Türk kora n gemllerf burayı muhu&r& et. 
melde me~guldtiler. Donanma ıeıdlkten llOD.i. 
ra muhasarayı bırakarak çektlcıtıer. ' 

Müttefik donanmada 10.000 muh&rfp nr. 
dr. Bun!Ar, umum kumandan metropolld.lıı • 
emri ile dlnt vazl!elerini sonun& kadar ya. 
pacaklllrdı. 

Dona:ııma ilk öoce Adalar denizinde dol&§
mağa t-,ı.§ladr. Rutlanan Türk gemileri lle 
hıırl'edili31 or \'e pek tabii olara k bazı gernller 
yakaH!l!ıyerdu. Bir aralık Aynaroz açıklann 

da :;2 tcl:u,•dcn mürekkep bir Türk filosuna 
raqtladılar . .Haçlılar filo11u, her husuıta U.tUn 
oıdu~'Undan muharebe lehlerine neticelendi. 
Çoğu kUC'Uk teknelerden ibaret bulunan TDrk 
gemilerinin nruhlm bir kısmı :ııaptedildi. 

Rados §(lvalyelcrl, haçlılar flloJUDun bu 
mu\·at'iaklyetlcr!n l ıörUnce onıan tzmlr ü. 
zerlne scvkclmC'fe karar Terdi. Filo, o vakte 
J;adar hr.vli :za!er kazanmlf oldufundan, tek.. 
lifi mcmnunlyetle kabul ettL 
Kacırr. kaleainde oturan Umur Bey, haç. 

ı ıtar :!iloııunun hmtre hUcum edece#inl hlc 
ıı.ı:ı:nıı. ~etlrmlyor onun için İzmlrde mUhim 
l.uvvet bulunatımiuyordti. 

Filo, Uk Jıücumda Alltlde bulunan 1"emlıe. 
r1 yaktı. Sonra ukerlerl karaya 1hraca baf. 

ladr .. 
Umur bey, derhal Kadife kale ile liman 

kalelerinl muıı.ıtua itin tertibat alarak kar 
ıı durdu. Dtter taraftan da lcardetleriııden 
imdat ı.tedt. 
ıs" yılı 28 blrintetrin ıunu. 1593 aene eT. 

vel bu(1ln mUttefUder. Umur Bey imdat al. 
madan Lima.n kalulnl mUhuara ve zaptet. 
tller. 

HriaUyan uker:. :, kaleyi kolay kolay ve 
belkide hiçbir auretıe zaptedemlyeceklerdl. 
Fakat kalede bulunan iki hrlatıyan elir köle, 
ihanet ederek bqanlmuı kolay olmrya.n lfl 
temin etmJıierdl. Kaleye giren haçlılar, kat
lyyen yq farkı eösetmfyerek kUçttk, bUyük 
her TUrkU kılıçtan ıeçlrdUer. 

Umuml kumandan, kaJeyt fethettikten 80Zl 

ra vakit geçirmeden tamir ve tu.rru.zıara 
kl.J'll durulabilecek ,eldlde de tahkhn etUr. 
dl. 

Umur Bey, eekl hmlriıı iç kaletl olan Ka. 
dlfe kaleyi her ,eye ratmen mtıda!aa ettlk
ten aonra lcunetlerinl arttm1r ve llfafı tzmı.. 
ri almak Uzer• harekete geçU. 

Umur Bey Sıvu emJrl Ertandan büyük 
duvarları yıkmak için kullanılan manemık. 
tarla bunları kullanacak uataıar ıatebnlı, 

geUrtmtıU. Bunlarla qalt tzmırf alacaktı. 
Fakat mancınık dUtmaıu matl~p etmeğe 

kA.fl gelmiyordu. Umur Bey, bu sureUe de 
kat1 zaterl temin edem17ecetfn1 anlaymca 
dtlfllı&Dt blr pl&nla kale dqm& çekmefe ka.. 
rar Terdi. Kaleye hQcum eden bir kıımn u... 
ker rtcat edecek, fakat mUhtm miktardaki 
kuvvetler puau kurmuş olacaklardı • 

Plln, muvatfaldyeUe neticelendi. Hücum 
ettikten IODr& kaçma.fa bqlayan Türkler, 
mUhlm dUeman kuvntleri tarafmdan takip 
edltdJ. Haçlılar ba takiple aon darbeyi indi. 
receklerine kanldiler. Fakat takip çok .Ur. 
medl. Bir mUddet aonra çalılar araamdan 
meydana çıkan aıkerler, dUımanı her taraf. 
tan aarmlflatdı .. 

Meydan muharebeli çok kanlı oldu. Pat. 
rlk Hanrl de dahil olmak 11%ere birçok ku.. 
mandanlar mahvedildi. ÖlUmden kurtulanlar 
gUçlUkle kendllerlnl kaleye atabildiler. 

Niyazi Ahmet 

terinden birisini arkadapma göıtere -
rek: 

- Hem ev, hem de manzarası ne gU 
zcl detil mi, diye anli.ınken, 'doatum 
birdenbire burnunu tıka.dt ve gene ayni 
alaycı tavriyle elini abi iatikamete uza
tarak: 

- Evet, çok ıairane, fakat iğrenç, 

ldiye alay etti. . 
Gösterdiği tarafa dönüp balıCtım. Bu 

raya arsaların ortuma eıeki bir ~P. !iu
·,r,ritlm 3nYfayı (ev'innrz): 
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Mektebin bahçesinde, 'falAt Paşayı Köste-
ren şişman ve mücessem hedeflerl 
yakından, uzaktan, yandan ve önden 

ateş edip yere yuvarhyordum 
ProfesörUn dediği gibi y3vaşça sola Paıayı öldürdUltten ıonra arkadaıları· 

saparak aırtlannı bize dönmilş vaziyet- na doğru kotacaklm 1 •• 
teki Talitlardan birine yaklaıtıqı. A, • - Ben oraya varmadan yakalanır· 
ıa~2'da bet adnnlık bir me$Clfe kalınca sam? 

fimıek gibi tabanca mı cebimden çıka - -Seni kim y.ı.kalayacilk?. 
np hedefin beynine bo~alttım. - Poliı veya herhangi bir ad:ım yı-

Arkamdan "Bravo\) sesleri ile alkış kalayaınaz ml ?. 
eürUHüleri iJititiyordu. Profesörle ar - - Hiç zann .. tmiyorum, herkeı ya-

kıdaılar yanıma koprak bl!ni teprik e- rahnın imda.dma ko1-acaktır, Seni düıü-
diyorlardr. / nen bile olmıyacc.ktır. · 

Bütiln bu h&d:seler o kadar ani bir - Düşündükl~rini farzedelim.. Bu 

ekilde cereyan etm!şti ki, ben bi- takdirde beni tutmak isteyenlere karıı 
e hakikaten bir cinayet itledijimi zan- silah kullanacak r..ıyım? 
ıediyordum. 1mtihan1_a muvaffak olc!uğu - Hayır ... 
ma ıevtnmekJe beraber garip bir hiizün - Ya ne yap:ıcağım?. 
hissediyordum. - Tabancanı atıp teslim olacaksın ... 

Profesör Rımpı.ıni heyecan geçirdiği- - Evet teslim olayım ki beni linç 
mi görerek o gUnil endaht derslerine etıinlcr değil m:?. 
nihay~ verdi. Bunun üzuine arkada§· ~ Sıliha müracaat şekli daha iyi-
lır melıtebe döndüleı . Ben de, profe _ di r? O zaman pclis seni derhal öldü -

ıörle beraber mlUürün yanına gittim.. rür, 
Profesör muvaffokıyelerimi mü- - Yakalanm:c:.m ne olacak?. 

Cfüro anlatarak: - Ne olacak tabii iş mahkemeye 

- Bu derece nıuvaffakıyet ömrümde dü~ecek : o zaman Allah kerim .. 
görmemiştim .. O kadar seri ve 0 kadar - Ben bu i§i bu lcadar kolay vo ha· 
tabit hareket etti ki: gözlerime inana _ sit zannetmiyorum. 

madım, diyordu. - Endaht talimleri bittikten ıonra 

Müdilr de beni hararetle tebrik ve bunları da öğrct~eklerdir. Suikast 
ve illve ediyordu: yapmak zor bir İJ delildir. Asıl meıe-

- Esasen seni çok yüksek yerler _ le ıuikuti yaptıktan ıonra yakayı kur 
den tavsiye etmişlerdi. Sen de bir fev- tarabilmektir. Bunun da en sağlam ça· 

katadclik olduğunu derhal anlamıştım. resi biraz evvel de~iiim :ibi ilk andaki 

Mektebimiz: senin gibi bir talebe yetiş- hercUmerçten iıtifadc ederek kalaba -
tirmelde iftihar edecektir. Sayende hk arasınkia kaybolmaktır. Bunu yapa-

mektebimizin §Öhreti ıdünyayı kaplıya- madın mı, artık teılim olmaktan başka 
caktır. çare yoktur. Bu takdire!,. bütün gayret· 

Erte.si günü erl:enden cndaht de~ _ ler davanın bı.-ınılrmaına a:ıdedilmeli-
lerine devım ettik. İlk günlin heyeca _ dir. ArkadaJlarınıı Apelyan ile Eftyan 
nından artık eser kalm.amııtr. "Talat bir Alın:m ve bit' Franıız mütehassıaın-
Paga., lan yekdiğerini müteakip uzak- dan bunları ö&:-enmektedi:'ler. 

tan vcyakından vuruyor. hepsini yere - Avukatlık mı öfreniyorlar? 
seriyordum. Bu sahada artık yapılaçak - Hayır, avukatlık de&il .• Suikutten 

kalmınuıtı. Profesör Rimpuoi timdi de evvel alınaca!r ~birleri öfreniyorlar .• 
ilk tiarrudan sonn takip edilecek hat- Bunlar nıeyll\lnda ne ıibi yerlerde ikı-
tı harelı:eti §U suretle izah ediyordu: m::t edilece~i, l:imlcrlc göriqüleceği, 

- Suikaatin büyilk bir !f'hirde ve nerelere devam edileceği; iJ~h bütün 
kalabalık bir yc·de y:ıpıldığmı farzet • tafsilatiyle öğretilmektedir. 
tifiıabe gCSre, taarruz ne kadar ani de - Bunlann no faydası olacaktır? 
olsa muhakkak etraftan y~tişenlcr ola- - Bunu hocalar ıana öğretecek1tr -
caktır. Bunlann ilk iJi taarruıa uğra • dir. 

yanm yard.unı:ıa. koıınak olacü:tır. An- - Ben de mi o dersleri alacağım?. 
cık bıındAn sonr:ıdır ki mütearrrzr takip - Lüzum görülürse alacakaınıı, 

~.efi ciil§üncceklerdir. Binaenaleyh fakat zannet:niyc,rum. Bu dersler sen -
.. •u ılk karqıkhkt.:.n istifade etmek ta- den ıiyade arkadatlarıru alakadar eder. 

znndır. Suikuti yapar yapı;nu •Ur'atle Esasen onlar naııl hareket etımk lbnn 
htclilo mahallinden llVUfDUya ve bir iki gcldijini aan;t anlıtac;aklardır. 
aobk 8tede bir otomobilde ıizi beleli- Bu muhaverenin ü1erind~n uneler 
yen arkadaıınıza i!tihaka çahşacaksr • geçtikçe her kelimenin altmda büyük 
ıuz. Kurtulacatıruıa hüktmder etnıez minalar &Uh oJdueunu anlıyordum. 
tabancanızx atanınız. Ak'1 takdirde Nitekim Berlindcki hayatım Cenevrede 
icabmda nefsinizi rnUdafu için daiı:na hazırlan·an proğram mucibince tanzim 
eli~de tutanını3. edildiği için mahl:emcden beraet kara-

Şintii bu tetrübeyi de aynen yapa _ l't alrmk kolay olmuıtu. Halbuki ben 
~lız .. Apelyan ile Eftyan sokak ba,ıın- Talat Pa§lnın katlinden nylarca evvel 
İ:!4 otomobilde: seni bekliycceklerdir. dans salonunda bayılmamıf, Alman 
Sen de biraz evvel yaJ)hğm gibi Talit doktorlara müracaat etmemiş olsaydım 

kolay kolay yakayı kurtarabilir miy -
llllfU11ııA1HIUUllıtıı111t1lllllllU11ıuuMUll~llf dim? Derslerin on beş giln devam edc-

tusu ycrleıtirilmlfti .. Ve koku da ora- ceği evvelce takarrur etmiı olmasına 
dan cellyordu. rağmen sekiz gün ıonra mektepte öğ -

Gayri ihtiyari kutunun yanına doğru renecek bir ~yim kalmamı~tı. Diğer 
yilrifdilnı. Midemin bulanacağını dü • iki arkada§a gelince: Onlar tahsillerine 
şUnmeden bir saniye isinde müıahraf - devam ediyorlardı. 
f atı ••yrottim. Sonra afınnı burnumu Mektebi t8rkettiğim gün, Apelyan ve 
elimle kapayarak, Adeta koıa koıa ora- Ef tyan Cenevreye kadar bil na refakat 
dan uzaklaıtım. ettiler. Kendilerini evime götürdüm. 

Beni takip eden arkadaşım kahkıhı- O gece sabahı Jcıdar hep l>(raber eğ -

l arlı gUlilyor: tendik .. Gece geç vakit arkadaJ Aram 
. - Hakilcaten glizel bir ıuahalle gez- da bize iltihak ctmi§ti. Beni ve arka -

clık, dofruıu, diye ı8ylenl~·ortdu. daglarımı tebrik ederek artık hayata 

HABERCl atılacak zamanımızın yaktaıtığına ip -

Ankm'a V1' tttanbul radyoları birlikte talı. 
pcaklardır. 

28/T.Evvel/93T Perıembe (Gece) 
19,00, ıo.~ hUklAl m&l"lt 19.05. 19,2:1 lç 

Bakanlığının teıkillt.ına d&ir bQtOn u.auvıar . 

hakklnda bir aöyJev (İç Baltaıılıfı taratın.. 
da.n) 19,215, 111,30 Onuncu yıl marıı 19,30, 

111,~ Milli KOdalaa tılerl hakkında bfr aöy. 
lev (MIW Müdafaa ku~Uerlmlıln terakki 
ve t.kAmUIU maddi ve manevl kıymeti ve son 
manevralar hakkmcı.) (JılUll MUdata& Bakaı:ı 
lıfl t&fatmdan). lU~. 20.00 Türk Hava Ku.. I 
rumunun feybıll ı:-aııomuı ve mWeUn bu YoL 

da cöaterditf fedalllrlp temin et.Utt bil. 
yUk ııeUçeler h&lckuıda bir möylev (TUrk H&. 
va Kurumu t.r&taıdaıı) 20,00 20,30 lılUzik 
20,30, 20.•s CUınllurt_yet adl1 kuuzııarmı.ıı ve 
t.dll tefktlltımızm TOrk içUmal haye.Utıdald 
feyizli teşfr ve ııeUceterl hakkında bJr aöylev 
(Adliye Bakanlıfı taratmd&Jı) 20,415, 21,40 
Müalk 21,40, 21.~ t.Jluıal ekonomi ve artır. 
ma kurumu hakkmd& bir a8ylev (Vlua&l ıı:ko 
noml ve Artırma Kurumu taratmdaıı) 21,ll:I, 
2:5,00 Müzik ve ajans he.berlert. 

29/T.J!Nvtl/113T Cuma (Gllndüz) 

12,00, 12,05 lsUldll mı.rıı 12,05 12,20 DI§ 

slyaaamız hakkmda bir ~ylev (D\f Bakan,, 
Wı taratmdan) 12,20, 12,25 Oııuncu yıl mar. 
oı 12,26, 12,40 Cumhuriyet maliyesi hakkmda 
bir sijylev (Maliye Bakanlığl taratmdan) 
lZ,40, 12.Ci:I Cuın4url,yet Merkez Bankll3ı 
hakkında bir f(iylev (CUnıhurlyet Merkez 
tlçkul Genel direktörlllğü tara.tu:ıde.n) 
l2,llG. 13,15 Müzik 13.15, 13,30 GllmrUk ve 
İnhisarlar Bakanlığı hakkmda bir eö_ylev 
(GUmrUk ve İnblııarla.r Bakanlığı taratı~ 
dan) 13,30 dan iUb&ren bltlneye kadar (A) 
KoınutaydaA neırfyat ·(Bl geçit reıını ala.. 
ıunda ne§rlyat. 
BÜKREŞ: 

18,15 askeri mızıka 19,10 dans orkeatruı 
20,25 Balalayke. orkestrası 21,15 fllrmonik 
kon.er 23,00 p~ .... 
BUD.APEŞTE: 

18,80 Bud&Nle kouer orkeatruı 19,45 
operet parçalan (pllkl&) 20,40 plAkla OJ14!ra 
22,30 CJl'an orkeatruı 23,23 piyano kOJllen 
ı•.ış aıband. 
BERlJN: 

111 pı.&kla feÇUmlf melodiler 20,10 kU~k 
orke1tra 21,10 azb.nd 23,30 hatif mUzJk. 
VARŞOVJ.: 

18,15 piyano koıı.şen 111,25 pl&k 20,35 pr. 
kılar 21,00 radyo orkeatruı 23,00 aalon or. 

BUtUn peraatl,kArları bu saba:-. 

Semplon ekspıes ile gelmiş o/afi 
ŞIEN ve ŞUH 

F L O R E L L E' il'.1 
istikbaline koşmuşlardır. B 

Pera Palas'da FLOREl~LE'ln lkanıetlll 
iki apartımao tahsis edllmf.ştlr• i 

Bu büyük ve dehakar artistin temsi//ef 
Bu akşam: Tepebaşı 

G ARDEN'inde 
Başhyacaktır. 

FLOREI~L:6 
Aramızdtı yalnız 4 glln bulunacakll
Ga~a temslllarl: aa ve 3t Blrlr:cltefrln su'I: 

ve Rıtt ve aı Blrlnclte,rln matine oıara 

Tepebaşı G A R D E l\J 1 ınde e#. 
verilecektir. Suvareler için sofralar hemen tilkenmek uıer 
••• Iyi bir yer tedarik için ldtren telefon ediniz. 

•• Bu hafta S A K A R Y A sioemasıod• 

v A L serkcsinômAL" G As 1 
'ı'Yo'' Filmi mütemadiyen alkı§lanıyor. Takdir nazarlariyle seyfe011 

1 
FRED ASTAİRE ve GiNGER ROGER,S'in 'I 

zaferi olan bu filmi, Cumhuriyet bayramı tatilinde görmek fırsat.ıll1 
~ırmayınız. İlaveten: 1' ff 

S. E. METAKSAS'ın İstanbuta tC§rifleri, PAAMOUNT JURNA 

(3 dakika) ölretici mm. 
keatrut. ~~--...,.,..._,_..,..... __ _,_ __________ ~--...-------------...,.,...~~ııııı.-911"~ 

.,..... Büyük. Franııız filmlerinin bütün kaliteleri ~~ Çocuk Esirgeme 
Kurumunun tebrik 

telsrrafoamelerl 
(~~ ı:.trreaae KUl'UllRllMIM: 
CQcuk J:llrgeme Kurumu merkez! taratın.. 

dan au,.U husualyede Vlyan~ butmlıuı 

{LUkı) tebrik telgratnameleri her telgn.t 
merkezinde bulunmaktadır. Tebrik telgT&tt. 
1U2m 1ıu •ltalil 'kltıUa muhatabınıza verllme.. 
slnl lstenıeniz a.rzunuzu telgraf memuruna 
aöyleytnlz. Veya?ıutı telgn.t mllavcddeslnln 
btr k6palne (Ll1laı) kelimeabıt ~ız.. Tel. 
P•f Ucretlnden ~ka vereceıtııtz: ııs kuruı 

DRAM .. LüKS .•. MttKEMMEL MEVZU.. Şark ve Gar'b Atkın t 

YO .ŞiVAR~ 
Bugiln S C M E R Sineına••11" 
Baş RoDHerrde : 

SESSUE HAY AKA WA, PlERE RlCHARD 
WtLl."\1 ve MtCHtKO TANAK.A 

bu maksa.dıntır tenı.I,n eder. Tebrllı: telgratı. ı••••• 
ıuzı sU~lU kltıtıa alan muhatabmızm !azla 

(Yenec1ik müsab:.kıuında dünyan.men büyük 
mükilatını lsazanınıı olan) 

memnun olacn.ğma ve zera!ettııl.ze hükmdece 
flne §Uphe yoktu!' • 

TeşekkUr 
s~gili oflu

muJ Kabataı li
sesi onuncu SJ

nıf talebelinden 

İlmail Hakkı 
Şudağın acıklı 

ölü.rnUnlden •on
ra cenaze.inde 
bulunan kıymet -
li mektep arg
daJlarına, Kaba
tat lisesi talebe

sine alenen te~ekkürlerimizin ibllğma 
gutenizin ı.vsitini dile.:-im. 

Ailesi nanıma 

Tosun ŞARDAG 

ret etti ve IC1'efimin kadehini boplttr. 

Gtns ır:lcadaflar tam bir hafta ''Sudet 
Yuva,,,, nda bana •••afir kaldılar. Bu 

nıliddıt nrfmdı hep müstakbel pilin -
lilllmd&n bahld:icr, biıe tevdi edilen 
İJ1tri muvıff ~etle bitirdikten M)nrı 
hep bir ırada ıeçirecefimlz hayıtJn 
profram.ıru tetbit ecSerdiJc. 

(Dwamı var) 

Bir Balo Haflrası 
SA K~A'RYA~ilkSi~;"masın•" 

1 lkincitetrinia Pazarteıi ak~ vereceği •' 

Büyltlık Gana Müsamere. 
Mcmelckctimizin sinemacılık llemind, unutulmaz 'bir: kayedecıkti'' 

Bu şaheserin müstesna temsil heyeti: \\1Sı,ıİ 
HARRY BAUR-M.ARtE BELL-RAIMU - P. RlCHARD 

1 PIERRF. BLANCHAR - FERNANDEL • FRANÇOISt 
ROSAY - LOUIS JOUVET . ,; 

1 
gibi Fransız sin"macılığının 8 muzaffer ırtiatidir. Fiatlarda lı~ bit 

yoktur. Bil~tler ~imdi:!en ıatılmaktadır. Telefon 4130 

------------------------~/,, Askerllte d~f .J. 
Terzi Bayan ikbal ~,. aakerllk pbe~·JC ? 

l .,.,.... Şıı~ae ~uı yOJlll'..f 
r. tklncitqrin 113T de yedele sır- ~ 

Litelide Tayyare apartımınlarrndaki bulımacaklardır. reJd"'. ,Ji"J 

dairesinden, ikfocitc~rin başında Bey - 2 - Herhangi btr se~plıı )oı~-fJj 
~ı d S k (E k' Elh ) · namelertnl ~);>eye vermeın!Ş • .ıııc?'",I" 

og un a a arya s ı amra ıı- namelerini alrp o gün yani 1. ı~ I 
nemasının bulunduğu Elhamra hamnda pazartesi gnnn as.balı 9 da J{Ş ıs'~~ 
5 numaraya taıınacaktır. Müıterilerine ~ubeırlnde bultınmaları ıırın otu' ff rr_~ 

mmttoprak Kalamı§ caddeli ,. 
arz:eder. t,t'I' iti 

den çıkan ve yeni adresini f\J ..J. ,,. 
yedek demiryol ıuıteğmeni 'Y"~,.u. 

_,, / elin Kadıköy aubeaine mllracr"..,.. 

~ Bugün M~~~~:~e;:en SARA V . fllmlarlnln ••••••.,... 
ve en mUthı,ı 

Gary Coopef 
VE 

Jean Arthıı' 
TARAFINDA,_ı 

BUFALO BiL 
(MACERALAR KRALI) 

TCRKÇE SCZLC 
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Bunları 

.-.,,tıı~~nayet ve aşk ıromano 
rfıue·nın bu gUzel roma"' (VLNC) taratmdan tUrkçeye çevrilmiştir. 

~ -89-
-P.tı 

lır .., llnın :lır· 
" dar ll\rydı eli e U~de karııık bazı ıey· l 
.... CVrilnıiı b' y mı ıoruyorsunuz. Yok 
'"11f~. ır tey v 

yarcye binmezdim bile... Maamafih . 
belki de binerdim ya ... 

tıti;o ar mıydı diye 71i Bir müdded dalgın dalgın sustu. 
- ı.. rıunuz? 

itli . "llatnrn .. . Puaro: 
hu~dı? ·diye CSğuıtül\de bir şey eksik - Bu seyahatten dolayı bir istifa· 
lıı ~ buıu't renmek istiyorum. Ya· deniz mi oldu? • diye gülümseyerek 

11
'11 bir ıe tnaırıası icap edip de bu- sordu. 
l:>ı..: Y vır nuydı" ·· ı b' di· "'• aheste b' • - Niçin bana boy ~ ır sual soru-

. ır tarzda cevap ver· yonunuz7 Hem iıtifıdem oldu, hem 
l>oliıı.. olmadı, Beni rahatsız t:ttiler, bana ezi-11•f "r gittik 

"a 1 Yerleıtir' le ten sonra tabak ça- yet verdiler. Bu sualle: niçin bana ıo-
b' tdırrı. LaL· ırb en bir Jcyin farkına ruldu da doktor Hubbtırda sorulmadı? 
ır... 11;1n un . 

'tt ""Y ot.ca~ un ıu.•.:e ehemmiyetli Pardon Briana diyecektim. Doktorlar 
t• "" 6ını ıan"t t ~· vın ka.c:ı ·• rnem. ıte ıu me- zehir tedariki hususunda daha ehildir· 

.._ llda iki k ının alafranga kahve fın- ler. Ben yılan zehirini nereden bulabi-
'"'İı 111k vard t · · d · · N ' Y•par)t 1• çımız en bırı. Frim? Soruyorum! ereden bulabili-
~c dikkı~n Y•nıhnıı olabilirir. Bu rim "! 
ltıı elcettc ''b~· celhetti. Zira l:izim 

ille lliırıeti~~ ~ıncanda iki ka11~ ev· 
....., ~ı'f ır <3erler "tr u er fin . 
l?lıydı? canlarda kaıık eluikli~i 

lır2:. liayır cf cnd' 
ltrı "'lll Varnıa ım. Yahut da ben 
ı.~ltqtıktıra ~· M.itdlelle bu, finQ.n 
lı1t~ $ayltdif i1t1 ~ ~ı~kat etmeden top 
~, ' eltıeriy gıbı, bu gibi dalcın· 

ıtı.ıt •. ıerv· • dt 11\dt ol ıaın en hararetli 
n • .'bblr rtıüıt·U~, • Mescll ceçen hafta 
" aı it --rının ö .. 
~it 1 Çatalı k nune balık bıçafı 
~ı. tanat ilt' 0Yrnuıurn. Hiç ko~· 
ıı-t • l 1 ~ne k 

ltrıı' 11 .Yarı OYJn.ak hayırlıdır. 
b.._ talt'llıııı Yolda bırakarak ekıik ka-
~ tclfr. lrn&k için ıeri dönmek 11-

J:ı 
bıı lıtro, ona b · 

•eterJrj dth ır IU&l daha ıordu ki, 
...... n.Vi 1 • ehemmiyetliydi: 
..... "" 1. 

4:.f etJdirn. 

\""" ll'rtrıııı: le dm 
"Cdir? 1 tın hakkında fik· 

"' ~en Yalnız t · . dar olur ngılız kıdınlariyle a-
ı .. \P .. d'· urn, dendim 
~ " onu . 
,~ ~e\aa:;ın~~ ~aıın~i tomb&· 
~ 1nc1 kza doıru balctr. 

lerau ısım 
çe Vtktorya 

?.tıs. 80 k 8 ğı D da 
ısfıl tk...YiS l>uırorıun k d' . . 
Ce~ vttderdifi k en mnı ziyaret 

11 
İtider ha artı verdikleri zaman, 

ı •. ·. 1ı İıilll hl Yret etti, 
~ırı 1 ç de Y•b~· . ''41\ \l •tıda b . ..ı ıelmıyordu. 

~.da lcavr u ııyaretçinin kim oldu
oıtdcnı... IYtmıyordu. 

..ııre. ..... li . 
<'lih a ... Slh· 

,~rıldand 1
" Şu l .. bıyıklı adam -

''lel?ı r. 
\lrutll • 

; ~it.ıE' . tntir verdi: 
"'•td ııtlin, ;ı alın burayı. 

'· ,,. l uaronu.. U • . 
C\Q \lf\da •• z ppece bır halı 

tıiı ~ Sitj rah buton, Yakısında çiçek. 
>'eti h'· FJ atsız cttinıae beni affedi
diıtı •1tıtıl\d urıya madam Jizel cina-

. a ıtıalü , ~t almak için gel-
>ıı 'Y, 

t1.ı11 ... Yeni · 
>~ '' Ot1.ıru . hır Jty mi vır? .. Bu-

llıı n rıc" • ..1 • B' . , · .. ..uerırn. ır c1ıarı 

~il liaYır, rne · .ı 
lllı •• , tir raı ... l' ılmı kendime 

a4-..ıtt "'-rrı •r~•rdan içerim. Batlca cine 
tt . . .. .ou 

~,.rlibe ed' Yurun, benimkilerden 
ı..L'r ın. 
~ ta..'.. "'iı&Eir' · 

, :...._itktr '?•n lcil9:icük cicarı • 
' dt lt.~r .. E hır ~azartı ıüıdü. 
lıt>""- lrttıdiıtıinf~r ıtiraı:znız olmusa 

<ltııe ktlerden bir tane ya· 
rtır ;ıa () L':' Si~· ~"e etti: 

"~da IJ\kıleri 
tlirı t r lrıiçUk Yantıılıkla yutabilirim. 
tt~ ""tı Poı· fe~ler .. Bundan birkaç 
~ . ...., ıı rnUfett' • 
'fft1' diye ıı1 beni ziyarete 

'~l'J\l Old1ı1tt~•1tınafını çakmağa mu· 
~Otla •r her •onra lllve etti. - Bu 
ı... r. ll' Yere b 
"'l'r L .._t L urunlannı ıoku-

11c ı.. 11;enQ' • }) r~ldt ı ıılcriyle de utra9-
....._1ı1ro: daha iyi ederler. 

~tıı._ 'l'ab" 
,"t 11

• rrıaı • 
......_ ,~Btrer . uınat almaları lazım! 

~t.1.. "ltJrı ... _·nı cöıtcrdi. 
t' ıııetln -tı · 1 l.\~1 a,ta i Yıne alsınlar. Fakat 
'""'· l'tı, h r •ini olı - ı ·•ıırı h er le • un roıterme e 
tıı '" . eıın izzet. f . . t, .,-ııyet' . ı ne 11 var. Klm 

ın, kı -......., . rrnagı hakları yok 
S·ı 

~ ' •- de faıı . 
-· .. ~f1'iıtt '11.z.~ tfkilliıiniz ıaliba .. 
~ Otıı tı bu le d •Yetim f evkallde na. 
~tı r11}'ordu 

1 •nın tam kartı tarafın 
~ftc~ dtfild~· lı~u dı tabii benim ka 

''tıi ~leh ı. Rger C"inayete kurban 
f?ıda" ceçirıeydim o tay 

Diyordunuz ki. fevkalade •.;anı

nızın ııkılmuına ratmen ... 
- Evet, bu menhus işin bana fayda 

u da dokundu. Gazete:erden top yekun 
bir para aldığımı utanmak&ızın itiraf 
ederim. Dütünün: gözleriyle vakayı gö 
ren birinin bu hi.discleri yazması ... 
Gazeteler, ben!m yazrmın üzerinde de 
ayrıca itlemııler, şişirdikçe şişirmişler 
ama, o cahet de ba~ka mesele .. 

Puaro dü~·:inceli düşünceli: 
- Bir cürüm baza:1 kendisiyle ala

ka.dar olmiyan üıer:ndc bile ne umulmi 
yac.ak cihetlerden meoıir olur! • de
di. • Siz, meseli. en beklemediğiniz bir 
parayı kaıanmıpıruz bu cinayet yü
ziinden ... Hem de helal para olarak .. 

Rider: 
- Benim param eaima helaldır . 

diye Puaroya sert ıert baktı. 
- Sizinki olabilir ... Fakat para ka

zanmak için insanlar neler yapmazlar. 
Slhtekirhklara, ıpekütaayonlara. hile· 
lere giritirler ... Sonra da, baılarına, kar 
ma karııık, muilik işler açıhr. 

- Adam canım ... Biz:m böyle 'ey 
lerle allkıı.nuz yok .. . 

- Alcıini iddia etmedim, bay Ri
der. Gazetelerden aldığ,ınız para tam 
nmanrnda yetitti, değ!l mi? Zira. Pa
riıte bir ikraıda bulunamamııtınız. 

Rider. m:itehayyir: 
- Nereden biliyor1unuz bunu? 
Pua.ro, gt.lümıedi: 

- Nereden bilirsem bileyim .. Ha
kikat böyle değil mi? 

- Böyle. Fakat bunu her kese ilan 
etmemenizi rica ederim . 

- Bana itimad edebilirsiniz. Zira 
ben ırr küpilyüm. 

- Bilirmiıiniz ki, ~hemmiyetaiz bir 
paranın tedarik edilememesi, hazan in 
aanr f ellke~e ıürükliyebilir. !naanın ö 
n:inde baıan öyle vaziyetler hasıl olu· 
yor ki, ... 

- Çok dofru ... 
- Ha ... Şey ... Beni ziyaretteki mak 

aadınız nedir? 
- Mevzu biraz ehemmiyetlidir. Ku 

lafıma çalındı. Madam Jize11e bir it a 
llkanız varmıt··· 

- Kim ıöyledi? Yalan ... Yalandır 
bu ... Milthiı bir yalan ... Hayatımda bu 
kadını görmüı defilim. 

- Garip ıey ... 
- Garib mi? Hayır. ıaribliği yok .. 

Düpe düz iftira ... 
Puaro dütür1.:eli dül'inceli ona bak 

tr. 

- Bu noktayı iyice tahkik etmem 
lbrm. .... 

d. ) 
- Tahkikattan maksadınız ne ır · 
- Darrlmayın. H .r halde bir yan-

lışlık oldu. 
- Hem de nasıl bir yanlışlık! Ben 

yüksek aosy<.tenin baı vurduğu müra
bahacrlara müracaat edecek derecede 

ahmak değilim. Oyundı kaybedip bor 
ca ıiren kadınlar onun başlıca müşte-
rileriydi. ( Devamı var) 

' 

Blllyor musunuz? 
,.__.. -- - =-o --

Yeni pir' 
şemsiyelik 

Resimde yeni biçimde modern bir 
şemsiyelik görüyorsunuz. Bunun imali 

basittir. Resimdeki 9emaiyelik yalnız 
dört şemsiye alacak surette yapılnuttır. 
Bunun daha fazla şemsiye alacak vazi

yette yapılması da bittabi hem kolay, 
hem de mümkündür. Şemsiyeliğin alt 
tarafında ~emsiyelerden akacak sulann 
toplanması için madeni bir kap mevcut
tur. Herhangi bir marangoz, bunu size 
11.:uzca yapabilir. 

Hem karyola, 
hem oynama yeri 

Buradaki resimde, ki~ükler için ya

pılnuş karyola veya daha doğrusu, be
şikle oynama yerinin birleştirilmesin· 

den m:.irekkep, baait, fakat çocuklu ev
lerde büyük bir ihtiyacı karıılıyacak 

bir icat görüyorsunuz. Çok az bir maa· 
rafla yaptınlmaaı mümkün olan bu be

şikte çocuklar rahatça uyuyabilecckler

dir. İcabında betik kaldmlaı..:ak ve ço
cuğun tehlikesizce doll§abileceği bir o 
yun sahası elde e1dle:,ilc•.:ektir. 

Tonton 
amcanın 
Kavgası 

Mahc;ıllenin 
enıekdarı 

Evimin karşısındaki arsa, çocukların 
oyun yeri, üç yaşın::!an on ikisnie kadar 
mahallenin bütün çocukları, yıkık du • 
varlarının dibini ısırganlar bürümüş bu 
arsadan ayrılmazlardı. Küçük kızlar, 

ayaklarına geçirdikleri büyük takonya· 
Jarı !ıkırdatarak; soluk bacma entari • 
}erinin etckl~rini uçurtarak, pantalon • 
larınm önlerinden uçkurları sarkmıt 
yalnayak oğlanlarln burada "karı -
kocalık,. oyna"lı~dı: kov:ılaşırlardı: 
çok defa saçsaça, b;ışbaşa dövü,ıtükleri 

de olurdu. 
Tarak yüzü görmemiş kumral saç -

lan, güneşe bak:uken uzun kirpikleri 
arasına kısılan iri yeşil gözleriyle onu 
burada tanıdım .. Dö:-t yaşın~a belki yok 
tu bile •. Ayaklarına sivri topuklu, eski 
bir çift iskarpin geçirmişti .. Müvazene 
sini güçlükle bul:biliyor, .katılırcasına 

gülüyordu . 
Kapıya koştur.ı; yakaladım .• Ağlama

dı. kaçmadı. Annesinin eıki iskarpinle
rinde kaybolan yumuk yumuk ayakla • 
rını sevdim: bacakl:ırını sıktım, göğıü
me bastırdım. 

Gülüyordu, fıkır fıkır giilüyordu . 
Sıcak sabunlu sularla yü1ünü gözü· 

nü sildim. Sık tarağımı buldum, önü
me oturttum, omuzlarına havlu attım .. 
Kanşık kumral saçlan güçlükle açılıyor, 
tarandıkça güzelleşiyordu . Onun ya • 
rım yarım konu~uşu da güzeldi. 

Sonradan öğrendim: Ha'ldan, dut bir 
çamaşırcı kadının l:ızıydr .. 

I • • • 

Handana kendi elimle elbiseler 
diktim. Bir çift rugan patik aJdrm. Ar· 
saya oynamağ:ı eel!nce, ilk iti pencere. 
!erde beni arama.l: oluyordu. inci dişle
rini göstererek gülüyordu. 
Handanın oyun arkadaıı bir ''kö· 

pek,, ti! Maha!lenin em~kdar "Karaba· 
p ..... Siyah parlak tüyleri uzundu Sıs· 
kılığını, çirkinliğini bu tüylerin altında 
gizliyebiliyordu. Onda bir asalet düşkü 
nü hali vardı. 

Handan :ıltalt:ı, U.tüste, oynaıır· 
dı. Küçüğün mavi tatlı küpelerini, ku
laklannı, avuçlannr yalardı. Karab&t. 
blitün ~ocuklarla arkadaştı; amma, o -

nun Hndan karşı dostluğu daha can -
dandı. İhtiyar Karabaşla, sanki, evlat 
sevgisine susayış vardı. Br.lki vaktiyle 

bir sürü yavru emziriyordu. Ve kimbi
lir kulaklarınr, tüylerini yala!:hğı bir 
gün, onu yavrularından ayırmışlardı 

belki .. 

• • • 
Soğuk, yağmurlu bir sonbahar ak

pmı, kapımın çıngırağı uzun uzun ve 
durma:fan çalındı. Küçül: Handanı kur· 
cakta getirdiler. Sırılsıklamdı; baygın

dı. 

Tüyler ürpertici bir kaza olmu~. na· 
:ıııl, ne ~ekil de bilinmiyor: küçük Han • 
dan. !dağlardan gelen sellerin taşırd~ğı 
dereye yuvarlanmış... 

Görenler anlatıyor: Der~. öyle ku • 
durmuş bir haldeymiş ki, hiç kimse, 
canını tehlikeye atarak küçüğü kurtar· 
mak cesaretini kendinde görememiı. 

Handancık r.öz göre göre boğulup gi • 
decekmiıı .. Onu, toprak rengi ı:.uların 

taşkın akıntısından, b:nbir güçlükle, 

"Karabı§., kurt:ır:ıbilmi§. Biz küçüğü a· 
yıltmab uğraşı::ken, ihtiyar köpeğin 

kapı önünde titriyerek, tutuk tutuk do· 
la§ıtının. acı acı havlayı!ının sebebini 
§imdi anlıyordum. 

• • • 
Han:h:nım. çabuk iyileşti .. Kendi e· 

limle ördüğüm kırmızı hırkayı sırtına, 

beyaz bereyi başına geçiriyor, arsaya 
geliyordu. önce, minnacık, yumuk eli· 

Yazan: 

\ 

ni pencereme sallıyor, inci di!lerini 
gösteriyordu. 

Onun candan dostu kayıptı. Saç • 
tarını, kulaklanm, mavi taşlı küpele ri
ni yalayan, onunla altalta, üsüste boğu
şan Karabaş, kazadan sonra, birdenbi
re sırra kadem basmı§tı. 

Bir gün, çocul:lar, pis bir mahzenin 
en dibinde iyi ka!bli ihiyar köpeğin ö • 
lüsünü buldular. 

Zavallı Karabaıın ölüsü <le dirisi ka
dar nef e verdi çocuklara .•. Alayla, uy
durma tekbirler getirerek gömdüler. 
Küçük Handan bile, al hırkasr, beyaz 
beresiyle cemıze merasiminde bulundu; 
yumuk ellerini ç.ırptı; inci di!lerini gös 
tererek kahkahalarla güldü. 

Reşat Enis 

Telefonunuzu açtığınız zaman 
Niçin 

konuşa mı yorsonoz? 
Bunun sebebi abone miktannın 

fazlalığıdır 
Son zamanlarda telefonla konuımatt 

istiyenler telefonu a~mca açık sesi al
dıkları halde alelekser numarayı çe
virdikten sonra konuşmak istedikleri 
yerin çaldığına veya meşgul olduğuna 
dair bir ses alamamalctadırlar. Bu hal 
bilhassa Beyoğlu taraf ırıOaki göril§me
lcrde veya baıka yerlerden Bcyoğluna 
yapılacak bir telefon açııında vaki ol· 
maktadır. 

Umumi şikayeti mucip olan bu hal 
yaptığımız tahkikata nazaran telefon 
ücretlerinde yapılan tenzilattan sonra 
ıehrin umumi telefon mükalemesinin 
çok artmıt olmasından ve yeniden pek 
çok telefon konulmasından ileri gclmit
tir. Tabiatiyle bu vaziyet bilhassa en 
çok a.boncıi olan ... Beyôğlunda gôrü1-
mektedir. Bu ıekilde telefon idaresinin 
kaydettiği gojnlük mükilemeler günde 
elli bini geçm.iı binnetite ancak 6000 
abone ile tesellüm edilen İstanbul tele
fon !ebekesi bu ku'drete tahammül ede
mez olmuıtur. 1ıte son zamanlarda te· 
lefonlardan seı alınamaması bu ıebeble 
hatlann haddinden fazla mahmul ol-
masından ileri gelmektedir. ı 

Telefon idaresi bu halin önüne geç
mek için mütemadiyen tedbirler almak
tadır. Bu cümleden olarak Şiılide 1 O 
bin abone kudretinde bir otomatik san
tral kurulmuştur. Bu santralın bütün 
hazırlıkları ikmal edilmiştir. Şimdi Bey 
oğlu abonelerinin mühim 'bir krımı bu 
santrala rabtoluruf.:ak ve bu suretle 
~imdiki vaziyet zail olacaktır. 

Çikolatalar 
Niçin kUçftldll ? 

V c kaliteleri neden bozuldu ? 
Bilhassa son senelerde pek revaçta 

olan çikolataların son zamanlarda kali
tesinin bozulduğu ve ekserisinin hac
men de kü~ülO:.iğü na.zarı dikkati celbet
mektedir. Bu hal alakadar makamların 
da gözünden kaçmamıı ve tahkikat ya
prlmııtır. 

Bizzat çikolata sanayii erbabı da bu 
vaziyeti itiraf etmektedirler. Çikolata 
sanayiinin bugün girdiği bu yola sebep 
olarak ham madde tedarikindeki müş

külSt gösterilmektedir. 

Çikolatacıların kullan.dıklan süt 
tozu §imdiye kadar Holandadan geli
yordu. Şimdi ise Kars ve Bursadaki 
iki yerli fabrikanın mamulatı kullanıl

maktadır. Yalnız eskiden gümrüğe gel 
miş fiyatı 60 kuruş olan bir kilo süt to
zu şimdi bir liraya alınmaktadır. 

Eskiden kakao ve kakao yağı doğru 
.dan doğruya m:.istemlekelerden alan 
çikolatacılar şimdi klering vaziyetleri 
dolayııiyle Mısır ve Amerika yoluyla 
almaktadırlar. Fakat ne gariptir ki 
Mısırdan gelen kakao gene Hindistanın, 
Amerikada.n gelen gene Brezilyanrndrr. 
Yalnız bu memleketler çekirdeği kıra
rak ve kavurarak gönderdiklerinden es
kiıin.den yüzde 50 daha bahalıya mal 
olmaktadır. 

Rekabet dolayısiyle fiyatları yük
aeltemiyen çikolatacılar bu vaziyette 

kaliteyi boımaktadrrlıır. 
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Beynelmilel futbol maçları 
. l ikinci küme 

fikstürü Almanya -Norveç 
Beılinde 11apılan bu müsabaka Almanların 

açık hakimiyeti altında geçti 

Tanzim edilemedi 
ikinci küme lik fikstL.i.rünii hazırla • 

mak üzere dün ııkşam mıntakaya da • 
vet edilen 12 kiüpte:ı; Anadolu, Altın

ordu, Hilal ve Anadoluhisarlılar gtlme
miılerdi. 

Norveçlıler O - 3 yenildiler 
Berlin, 26 - Geçen yıl Berlin olim. 

piyatlarında. Almanya-.ınmi takımına 

yenilmiş olması dolayısiyle Norve~ 
milli takımı ile yapılacak olan maç 
büyük bir alaka ile bekleniyordu. 

Hele geçenlerde karşılaştığı lrlan. 
da milli ta.kı~ı~a karşı 2.1 mağlfıb 
vaziyetinden yakasını sıyırarak 3.2 
galib vaziyete geçmek kudretini gös. 
teren Nor;·eç milli takımı, Alman 
futbol alemini çok derin bir alaka ile 
meı;gul ediyordu. 

İki milli takım bu dcfaki maçlarını 
da, yetmiş bini mütecaviz bir seyirci 
kUtlesi önünde olimpiyat stadında 
yapını !ardır. 

Alman milli takımı şu suretle sa • 
haya çıkmışt.Jr: 

Jakob -. Janes, Münzenberg • Upfer, 
Goldbrunner, Kitzinger _ Lehner, GeL 
l~clı, Siffling, szcpan, Urban. 

Norveç milli takımı: 
Nordb - ~ohannesen Holmsen . Uu. 

' leberg, Eriksen, Holmberg • Frantzen, 
Kvanmen, Martinsen, İsaksen, Hval. 

Maç başladığı zaman, Alman milli 
takımının hisbir tarafında ufak bir 
aksaklık olmadığı derhal seziliyordu. 
Almanlar, soğuk kanlı \·e gayet emin 
bir lıal ile hareket ediyorlardı. 

Daha ilk anlardan itibaren maçm 
inisyativi Alman milli takımına geç. 
miştir. Alman muhacim hattında Leh 
ner ile Siff1ing, Gellesch ile Szepan 
fcvkalfıdc yüksek bir teknik ve mü -
~emmel bir komblne~nla Norveç ta~ 
kımmı alt üst etmişlerdi. Alınan ta _ 
kımında, profesyonel futbol yıldızla. 
:rrndan hiç de geri kalmadıkları bir 
çok \'Csilelerle sabit olan ferdi kabili. 
yctlcr de göze çarpıyordu. 

lerın baskısı Alman müdafaasına ağır 
bfr yük olmuyordu. 

Norveçlilerin ilk anlardaki bu akın 
serileri çabul< sona erdi. Almanlar 
tekrar hakimiyeti ellerine aldılar. Ve 
Norveçlilere hakikaten çok üstün oL 
duklarını çok geçmeden ispat ettiler. 

Oyunun 36 ncı dakikasında, Gelleş. 
den bir pas alan Alman merkez mu. 
hacimi. üçüncü defa olmak üzere to. 
pu, Norveçin kalecisine hiç kaptırt -
madan kaleye lıktı. 

Maçın son dakikaları hep Norveç 
kalesi önünde ge~ti. Fakat fa~la sayı 
<;t~arılamaaı. Bu suretle Almanya -
Norveç karşılaşması 3 • O Alman ta. 
kınunm galibiyeti ile neticelendi. 

Diğer sekiz klüp murahhasları ca a
janlığın birinci küme müsabakalan do
laytsiylc haftada bir maç yapılacıığım 

söylemesi üzerine, fikstür kur'alarıru 

çekemiyccekle~irıi bildiren bir maıbata 
imI"a eclerek içtimaı terk:tmişlerdir . 

Jlu vaziyette ikinci küme :nüsabaka -
!arının ne vakit başlryacağı maIUm de
fiırlir. 

Viyana - Prag 
Viyana, 26 - Burada karşılaşan 

Vitıana ve Prag muhtelit takımları 

m~çında da Çekler 1-0 galib gelmiş • 
' lerdir. 

Hintli pehlivan 
ilk güreşini yarın Mülayimle 

yapacak 

0 :-ta avrupa kupası finali 

Lazio 
Ferenşvaroş 
Müsabak ası nasıl 

cereyan etti•! 
Orta Avrupa J:upasr final maçında 

İtalyan Lazio klübü il~ Macar F~renş
varoş takımının kar_şılaştıklarım ve 
mühim maçı -Macarların S - 4 kazan
dıklarını evvelki gün kısc:•.:a bildirmiş

tik. 
Bugün de tafsilatını veriyoruz: 
iki rakip taicım şu şekilde sahaya 

çıkmıştır: 

Lazio: 
Rovero - Zaccconi, Monza - Baldo, 

Viani, Hilano - Busani, Stelfa, P:ola, 
Camolese, Capri. 

Ferenşvarcş: 

Hada - Tataray, K oraniji - Mag-
da, Polgar. !...azar - Tan'.:oı, Kiss, Sa
rosi, Toldi, Kemeny. 

Bundan evvelki karşılaşmayı 4 - 2 
kazanmış olan Budapeşteliler bu maçı 
da 5 - 4 galibiyetle bitirmeye muvaf
fak olmuşlardır. Macarların bu maçtaki 
gallbiyetlerinde İtalyan Piolanın da 
çok büyük yardımı dokunmuştur. 

İtalyanların on biri 4 - 3 galip va
ziyette iken, ayrıca, bir de penaltı ka
zanmış olduğu halde, bu ceza vuruşu
nu yapan Piola, t opu Macar kalesinin 
kucağına atmış ve bu suretle galibiyet 
sigortasını ve dolayısiyle bü}·:.ik bir fır
satı kaçırmıştır. 

Bu yeni muvaffakıyetle merkezi Av 
rupa kupasını k azanan Budapeşte takı
mında ikişer gol atan Sarosi ile Toldi, 
bu maçta en ziyade muvaffak olan o
yunculardır. Beşinci sayıyı İtalyanlar 
kendi kendilerine yapmışlardır. 

. Macar 
futbolcular 

Bu gUokU trenden 
çıkmadılar 

Cumhuriyet bayramında Ankara ve latan 
bulda birer mUsabaka yapmak Uzere !ederu 
yonca memlekeUmize davet edilmlı olan Ma. 
car !utbolcuları program mucibince bugUn 
tıtanbulda bulunacaklardı. 

Bu sabah gelen trenlerden mia&!lr oyuncu. 
lar çıkmamışlardır, bu vaziyette yann gele. 
ceklcrl Umlt edilmektedir ki bu ıuretıe der. 
hal Ankaraya hareket etmek orada da hiç 
lıtlrahatalz mUsaba.k& yapbktan sonra yine 

Terfi eden 
ınuavlnler 

dilmişlerdir. 

İkinci sınıf müfettitJet 
birinci sınıfa, Osman Nuri. 
Rauf da ikinci sınıfa terfi 

Non•eç takımı, canını dişine taka. 
rak, bütün enerjisi ile oynadığı hal. 
de Alman milli takımının baskısın _ 
dan bir türlü sıyrılamıyordu. 

oturmafa va.kit bulamadan ıehrlmlze dön. - -----------:-::;• 

Almanlar. bu maçqı. da, hasımları. 
nın yedi sekiz oyuncusunu bütün maç 
müddetince 18 pas ceza çizgisinden 
dıfjarı çıkmamak wrunda bırakmış • 
Iardı. 

Daha ilk andan itibaren hücuma. 
geç;cn Alman takımı, Norveç kalesini 
bom~-ırdımana başlamıştır. Gellesch, 
Siffling, Urbanın sektiği ve tutulma • 
sına imkan olmıyan birçok, §utler, ka. 
le direğine çarpmış ve bu suretle, 
Norveçliler, muhakkak olan bir kaç 
go!U yemekten kurtulmuşlardır. An • 
cak, bir çok Banssızlık ve kaçırılan 
fırsatlardan sonra 19 uncu dakikada 
'.Aiamnlar, üstünlüklerinin mükafatı 
olan ilk gollerini kaydetmişlerdir. 

Xorv.:?ç takımında bütün yükü yük. 
lenmi~ olan. merkez muavini Eriksen. 
deu sıyrılan Siffling, Urbandan sert 
bir pasla ald:ğı topu sıkı bir şutle 
Norveç kalesine tıktı. 

Almanlar, bu muvaffakıyetin üze • 
rinden on dakika geçtikten sonra, 
stadın t<!krar alkışla inlemesine vesi. 
le ol'ln ikinci gollerini yaptılar. Sağ 
açık l..t>hner, merkezden aldığı bir 
pasla ilerliyerek, önüne çıkan muavin 
ve mUdafil atlattıktan sonra. merkez 
muhacimine derin bir pas verdi. AL 
ınan hücum hattını idare eden Siff • 
l~ng. yerdw bir karış yiikselcn sğ aya. 
grııı bulan topu hiç bekletmeden ağ. 
lara taktı. Alman mim takımının a. 
ğır baskısı altında gc<:en birinci haf_ 
tay~ 2~0 Almanlar:n lehine bitti~ 

lkıncı haftaym I,aşladığı ızaman. 
No~ vcçli'crin birinC'i devreye nazaran 
naha <'anlı oynadıkları ve hatta açık 
bir oyun sistemi tatbilt ettikleri gö. 
ı i.ilı.iyordu. Bir an geldi ki, Alman ya. ı 
1 ım s:ıhasırıda oynamıya başladılar. 
("nıniş omuzlu, iriyarı Norveç merkez ' 
muhaclml, Alman mUdafaasmı iyi sı. 
kıf}tırarak, takımı lehine iki korner 
bile kaydetti. Buna. raiınen, Norveçli.. 

Hintli pelılivcm rn.atbaam·?'da 

Bir kaç gündür şehrimizde bulunan 1 
Hindli pehlivan Fazzal Muhammed ilk 
güreşini yarın Türkiye ikir.•.:is Mülayim 
ile, ' ikinci karşılaşmasını de pazar gü-

nü Tekirdağlı Hüseyinle yapacaktır. 

Bir metre doksan santimetre boyun 
de ve 125 kilo ağırlığında olan Fazzal 
evvelce de yazdığımız gibi Türkiyede 

yapacağı b:itün güre~lerde kazanaca
ğını söylemektedir. 

Dün bir muharririmize şöyle de
miştir: 

- Ben kendime çok güveniyorum 
eğer kaybc.dersem, be:j para almiyaca-

Halkevi 
Futbol maçlan 
Eminönii HaU.eviııden: 
Cumhuriyetin 14 üncü yıldönürnü 

için tertib edilen 4 günlük şilt maç. 
larmda 28-10.937 de Karagüınrük 
alanınd:ı oynıyac_ak klüpler: 

Langa • Alemdar, saat 13 hakem 
l{nmil Kambak. Yıldız • Çağlayan sa. 

at 14,30 hakem İbrahim Paydem. İı5. 
tikliıl • Demirsopr: saat 16. Hakem 
Süreyya Birol. 

NOT: 
ı - Oyunlar bir saat oynanacak. 

tır. 

2 - Beraberlikle neticelenen oyun 
lar ( 15) şer dakikalık devrelerle oy • 
nanac:ık \'C bu şekilde de beraberlik. 

le neticelenen ovunlarda ilk golü ya. 
t)a•ı takım galib addeailecek. fakat 
gol yapılmadan bu vaziyete giren 
maçlarda hakem takım kaptanlarına 
kur'a çektirecek, galibi tayin edecek. 
tir. 

3 - Final maçı bir buçuk saat oy. 
na:ıacaktır. Beraberlikle temdid edi. 
lecek ve yine beraberlikle neticelenir. 
se tehir edile~irt 

muharrlrimfz1e görf41W1ielc 

ğımı beni davet eden zate söyledim. 
Bundan başka Londrada bulunan kü
çük kardeıinı Taygir Doğladan bir 
mektup aldım. Şöyle diyor: ''Eğer ora 
da yenilirsen hemen bana telgraf çek. 
Dört gün sonra orada seni y enenle ben 
karıılaıacağıma eminim." 

Fakat ben b una meydan vermiye

mek mecburiyetinde kalacaklardır. 

Macaristan 
Romanya 

Milli maçını Macarlar 
3 - O kazandılnr 

Bükreş, 26 - Macaristan B ve Ro. 
manya B millt futbol takımları ma
çında, Macarlar 3.0 galib gelmişler -
dir. 

•.:eğim. 

Diğer taraitan Mülayim de kendisi Seyit Rızanın 
ne güvenmektedir. o da §Öyle diyor: muhakemesi 

- H indli ile çok sıkı bir güret ya- Elaziz, 27 (A.A.) - Tunceli muha -
pacağım muhakak ! Çünkü boy ve kilo lef eti maznunlarının muhakemesine bu-
farkı var. Buna rağmen Hindliyi yent - gün de geç vakte kadar devam e~ildi. 
ceğimi ümid ediyorum. Bugün bir suçlunun daha muhakemesi 

Tekirdağında bulunan baı pehli- tevhit edilmiştir. Şahit ifadelerine 
van Hüseyin de bugün şehrimize gele- karşı inkar devam ediyor. Mahkeme 

cek yarınki güreş!,:i_:•;.:e.::.y.:..re.:..d.:..e...:c_ek_ti_ . ....:r. ___ :_i_k_in_c_it_e_Jr_i_n_in_h_ir_i_ne_k....,a_ımı_ı_t_ır_. ----------------~. 

iÇERiDE : 

• GUmrUkler umum mUdUrü Mahmut Ne.. 
dlm dUn Ankaradan ıehrlmlze gelmiş, İltan. 
bul gUmrUk baımUdUrlUğUne uğrayarak bır 
mUddet başmUdUr Mustafa Nuri ile görUı. 
mUştUr. 

• Kuruçeıme kömUr antrepolarında çatıııan 
600 kadar k8mUr amelesinin i11Urahatıertnl 
temin etmek Uzere yapılmakta olan ''i§çl yur 
du,, binasının inşaatı bitmiştir. 

Bina bugün saat ı~ de açılacaktır. 
• 937 11encalnde terfi müddetlerini doldur. 

mu,, hlklm ve mUddelumumllere alt olmak 
Uzere bir terfi llateal hazırlanmaktadır. 

Yannkl Cumhuriyet bayramı gUnU neşredl 
lccek olan bu listede 200 kadar hlklm ve 
mUddelumumtnln ls:lmleri bulunmaktadır. 

• Bir müddet evvel doet ve mUttetlk Bq. 
vekil Metaksa.ıı ile birlikte Yunaniıtana gL 
den AUna aetlrlmlı: Ruıen Eşre! dün ıehrL 
lnlze d6nmUı ve akıam ekııpreaUe Ankıraya 
\iUnlıttr. 

• Ankara parqUt kulesi bugUn ıaat on 
be§tc mera.simle açılacaktır. 
Açılma töreninde parqüUe atlama tecrlL 

beler! yapılacak, bundan sonra kule halka 
açılacaktır .. 

• Maarif Vcklleti Üniversite rektörlUğUn.. 
den bu ıeneld imtihanlarda talebelerin en 
çok hangi dersten döndUğünU ve dönen ta.. 
!ebelerin ialmlertle fimdlye kadar ünlverlL 
tede aldıkları sicilleri iatemlştır. 

• Liman idaresi, belediyeye Re§adlye cad. 
deainin kapatılacağını ve Trakya demlryolu.. 
nun bir hatbnm bu caddeyi takiben EmlnönU 

ne kadar uzatılaca~ı bildirmektedir. Demir 
yolundan gelecek eıya derhal ve blr tahliyede 
antrepolara almabllecekUr. 

• KUçilk Çamtrcada bUy{lk bir çlftllk Uı:e. 
rinde vlsl mikyasta bir sabteklrlık yapıldığı 

ÜıkUdar MUddelumumllltıne bildirmiştir. 

• DUn İktisat VeklleUnden ,ehrlmlz lktt.. 
ırat dairelerine bir ta.mim yapılmııı klertıır 

arılqrnqr ile ~ı oldufumuz meınlekeUer 

nur. 



rs~rıği(iz tarihinin' ' Fatih,, i 
. ırıuıcn 

HABER - :A.k'eam poatatı 

hıl'ltDkaımnoe kaırosnıno D<azanaını VDDyam, 
Dknn.cn nın'ltDfkamondaı 

lngiliz tacını ve Fatih 
~(j Unvanını nasıl kazandı? 

~eı Prenses Nor mandi dükasının aşkını reddetti ve 

Bürr tP>üÇD~ 
• 

~V D <eliil~lfifil~m B 
0arnanı · • · · Mehnı 1 larıhındc bir (Fatih fiydi. İçlerinden en gencinin konuıma- inatçı ve mağrur km bir yılan gıbı 

lerin t) ~!dutu gibi, İngiliz - sından, karilenin reisi olduğu tahmin kıvrılarak vücudunu diz çökmekten 
tih W·ı' b~ Fatihi vardır. Fa- e:lilebilirdi. başka her şekle soktu. Acıya tahammül 

1 Yarn o b · · f d.l d. tİlter . n ırınci asırda in- Hancıdan, kralın sarayı ve muhafız- etti. ve a 1 eme t •. 

lngn~:>'•. fethctmi!, bugünkü ları hakkında malUmat aldıktan sonra, Nihayet Vilyam vazgeçti. Matildayı 
tnel t unparatorluğunun te- atlarım dört nala kaldırarak tarif edi- yere savurarak çekildi. 

aşını atrn b d · · il · d har • 1f r. lngiliz mu- len istikamete doğru hareket ettiler. Saray a, prensesın hızmetç erın en 
~~~ . • b" itlen 

1 
asam, Matnnia kıa Şehrin dar sokaklarından geç .. .:ter, ve başka kımsenın, olan bitenden ha en 

a dı~ ' \Vıly ınuz bu yazııınc!a saraya dönen yolun başında, atlılardan yoktu: Onlar da ıeslerirı.: çıkaramıya • 
tİrişt~~ ne SUretle fütuhata -dördü indi. ikisi saraya doğru yolları- cak ka:lar dehşet içinde kalmışlardı. 
fütulına•nı nakletmekte ve bu na devam ettiler. Bunlardan biri, genç- Cesur prens, geldiği gibi sarayda:- çık-
dan 

2
• lrn taıarfonmıı bir plan- ti. Bu, saray kapısında attan indi. Diz- tr. Atına atladı. Köşe başında bekliyen 

litea/~ade bir İntikam a!ma ne· g_ini yanındakirfo eline verdi. Muhafız- adamları ona refakat ettiler. Dört nala 
C!tirnı ~•ule geldiğini tebarüz la bir §eyler konuştuktan sonra içeri Lille'den uzaklaştılar. 

o ' tedir. daldı. Resmi kabul salonuna dog~ ru hız ! . ,, b'r· . 
llldj :p · ınci asrın · lt hızlı ilerledi. Muhafızların hayretten 

bıtıbi · ra.rısanın h d sonlanna doğru, açılmış gözleri önünde, resmikabul sa· 
biıı ~l'ldcn a u utları için:fo ve 

Unan ncak ı 20 . tonunu geçti. Matildanın hususi oda • 
thı ı.__ _ Litıc Ye R mı! mesafede sına girdi. 
"c ııı"'illığın nıerk 0~~". §ehirleri, iki 

t.-. aııdtrg 1• CZı ıdılcr: Normandi 
<'landc •tall:l:ları.. . Güzel prensesre karşı karşıya 

~: .tf . ta kraır be . 
~ atılda §ınci Bald · · k Ob. . \'c N 

0 
vının ı-

t.. •ttın oı:.ı l'mandi kralı u·· ru" ·· vtbcb t> u Wu :ı ncu 
)tttı Cği sa:rıı Yarn, bu iki krallığın 

lcı b· . 1Yordu c 

Karşısına çıkan güzel Kadım hemen 
tanıdı, bu ,o güne kadar meth.~ni i~itti -
ği Matildadan başkası değildi. 

ırıbirı • . ·. enç prens ve 
t b erın1 h.·ç .. 
~ltı traber i d' gormemiş ol-

Genç kadın, korkarak yerinden frr
ladı: 

~il.. ebeveyn· ~ ıvaçtannı her iki ta- - Sen kims:n? Ne istiyorsun? ·~l\ı .d 1 §ıddetıe 
~ c buna tar r arz"..1 ediyordu .. 

~ a~.,, dtik a tardı. 
ı.. llıttaad· tarafından • d' 11tr,, ıyle gönd ız ıvaç tale • · 
ı_ lar erilen f" 

Diye bağıtidı. Yabancı, sert bakrş -
lariyle onu süzdükten sonra üstüne doğ 
ru yürüdü. 

, ~l~ b' ayına \·ard ğ sc ır, Flan - - Benim, dedi, ben ... Normandi Dii-
ı· ır 1 1 vak"t k lliıı.ı llsitzadc"' 1 • prenses ası Vilyam ... 
t. 11cn lca ~ ı scviyo d • 
,:C&aArd f1ılık görıniy r u. Sevgı- Ve. genç kadının yüzüne tükürür gi,-
·cç en doğ . en genç kızsa bi ilave etti: 
Jlrt~~lcbini l'Cdan hır hırçınlıkla, izdi • - Piç Vilyam ! • " •ı tabı- ve clçinfo h ""l'ılllla •dr ctr B fa smda, Kuvvetli eli, b!r yıldırım sürati ile ha-
biı..: · .~dr .. Çiink

1
• •• un~a pek te haksız reket etti. Kadının göğsü üzerin.: dü • 

\1-~"'1 UI'"' U, Vıı • 
ıl~41tı ;ı~ncu Ro Yamın annesi, şen sıyah lülelerini kavradı. Saçları e-

l;t: taYti • bertıe ev]j değildi. ı:ne doladıktan ve kadının renesi altın-
llle§ru b' ., 

Q ır a§krn mahsulü da kıvırdıktan ıonra kendine doğru 
e rı c cJUk i . çekti ve hiddetle haykırdı: 

S . " ' • ntıkaın afnıağa - Zannediyor muıun ki (kadınım) 
~ ~fır • ,,enıın "cı· d' b l!it\ ·n: t.lbii 

01 
'f ıyor ıye er,: tahkir edebilı;in? Zannediyor 

~il~ 1 b'ldird'ara~. red ce ıab·m oldu- musun ki Fransa kralı ve diğer kral-
~lltıa~· Sunu\ Diplornatik bir lisan larla akrabalığın, zehirli c1.:tinle beni 
'riıl'~1! oldu~ a beraber Matilöanın sokmana imkan bırakacak ve seni ceza 
dU~ :n .n ltuJ.ak~u tabir ÇOK geçmeden görme'kten kurtaracak?. · 

h •·ılık anna 1 K ı k ~ «lİt .. ilıtı .alllklğ Ça ındı .. Genç ızı, o anca uvveti ile sarsmaga 
lı~~i tun, l"l 3 ahdetti. başladı. Matilda ağlamıyacak lradar 
ıı 01a:ı ar:ıders k d · ili ö,.

1
, Lil!c h ·ratlrğır.ın mer • mağrur u. Kurtulmak için gayret ettı. 

M '"'lld §c ri c· F k v· . -.. tij c aı ıvarında bir ha- a at ılyamın eli sanki çelikte;ı hır 
~,~ tc•t d' tı atıı durdu K ' d'1 · mengene ~di. \ tt 1 ıyc ta • en ı.erı • 
~t~,0 d111tıarrn nıtan bu adamların Vilyam, km yere, dizleri ü:.:erine 

tlcr· ı anlamak · · ınc b' ıçın tavrı çöktürmiye çalıştı: y ·'OZ dikkat •tmck kS - - Çök ve af dile? do:li. 

dumanlarını 
an bir nıakine 

~11gın 
tli:l~ .. 

<-:. 
. \' aıı 
ile~ .. , tın •ır,,. 
ıı..'~rtia ..... ıntda b. 
~)', :ı.. tchli'- . ınada kapalı kalıp ) ~ı -.csınd 
~~ ı... ilYlaott e olanları kurtar -

' •tt • :r ırnı;:ı· 
''-~.:ı ' 1>-csf ; .' ~ gayer.: ile, Nev -

~t ıtlt • ·ti•ıy "lllvtiikn d e otomobillerine 
Uman dağıtma maki-

nesini ilave etmiştir. Ayr; zamancia bu 
'""lkinc yağ ve petrol yangınlarında 
(yani su kullanılamıyacak zamanlarda) 
ateşi söndürecek kimyevi gaz da püa • 

kürtmcktcdir. 

Zıd hisler 
Yolda Vilyamın kalbi zıd hislerle 

dolu idi. Anlamııtı JQ=~ Matilda, diz çök· 
metensc ölümü tercih edecek yaradı -
Iı~ta bir kızdı. Ne harikulade bir ka -
dınl .. Ne kıvrak bir vücudu var? Ya, 
kibirli, meydan okuyan gözleri t .. 

Evet, Vilyam bütün cesaret ve kud
retine rağmen onu arzu ettiği g.:bi tah· 
ki edememişti, ona di.z çöktüreme

mi§ti. 
O, odasına dalar dalmaı af dileyen 

korkmu~ b:r krz göreceğini tasavvur 
eıdiyordu. Fakat kinle ve kuvvetU bir 
mukavemetle karşıla!lmıştı. 

ily~.lteridine layık bir kadr!J bul 
-öuğiinu ahtıyordu. Bu araaaı saraydaki 
hadise, yalnız saraya değil, ıehre kadar 
bir ıimşek sür•ati ile yayıldı. Kral 
Baldvin mücrimlerin ölü ve d:ri ele ge
çirilmesi için emlr ve~i. Son sür•atıe 
hududa hareket eden askerler kimseyi 
bulamadılar. 

Matildanın intikamı alınacak 
Baldvin, kızının intikamını almak 

,:çin, b:r ordu hazırladı. Fakat, ne ga
rip, Matilda, bütün bu faaliyet içinde 
sükununu muhafaza ediyordu, 

İki kralın orduları arasında büyük bir 
muharebe o1madı. Fakat her iki hudut
ta uzun müddet ufak tefek çarpışmalar 
aylarca sürdü. Hudut boyundaki köy • 
ler yağma edildi. Bir çok asker öldü .• 
Nihayet her rkt taraf sulh yapmağa ka
rar verdiler. Murahhaslar muah d;ieyi 
imzalamak için toplandılar. Sulh imza 
edilir, edilmez Normandi ınümC$sille • 
rinden biri kalktı. Herkesin mütecessis 
gözleri önünde bir kağıt a~tı. Norman
cı= Dükasrnm Matildaya izdivaç tekli • 
fini okudu. 

Herkes hayret içinde kalnıı~tr. Tam 
sulhün imzalanı;lığı saatte, bu t ekJif 
tekrar harp doğurabilirdi. 

Flandcrs kralı Baldvin bu tekl:fi kı
zına okurken, ı~si hiddetle t:triyordu. 
Kızının reddetmesini ve intikam için 
babasını teşvik etmesini bekliyordu. 
Fakat Mat'lda bilakis yüzü sev.=nçle 
kıpkırmızı kcsilm:~ bir halde: 

saçlarından kavradı: 
diye hay kırdı .. 

- Normandi Dükasına kansı olmak
la şeref duyacağmıı bildirin 1. dedi. 
Baldvinin hayret içinde ağzı açt1': kal

dr. Kızına defaip delirmediğini sora -
cağı sxrada Matilda boynuna atıldı. 

öpmiye ba,ladr. 1htiyar, itiraz edeme -

di. Ve rnUstakbel lngiltere fatihi, sev

eni katı&Jna bö~e bir intikam hissinden 

-doğan aşk nctiee!i kiVtJ~mu~ coldu. lki 
gencin izdivacr, o zamana kadaı- t~h-

tc görülmemiJ bir t.ıntana ve debckbe 
f.çmde kutlulandr. 

Ingiltere tacının varisi 

1051 senesinde Vilyam lngiltereyi zi
yaret etti. Kuzeni olan İngiltere kralı 

Edvardın çokk çocuğu yoktu. Vilyamı 
!}ecaatinden ve doğru 10özlülüğünden 
dolayı çok s~viyordu. Edvad, saray 

erkanının huzurunda, öldüğü zaman 
lnuf1.ltere tacına Vilyamı variıS yaptığı

nı bili'.ırdi. Ve. Vilyamı -N~diye 
İngiltere veliahti olarak döndü. 

Entrikalar çevriliyor 

Seneler geçti. Edvard, sakin hayatına 
devam ediyor, İngiltereyi giizelce ida
re ediyord:.ı. Kayinbiraderi Haroldun, 

ölünce tahtım ele geçirmek ı'çin entri -
katar çevirdiğiNden haberdar değildi. 

Vilyam, bu entrikaları ancak 1065 
senesinde duydu. 

Harold ufak bir balık gemisinde 

Normandiye hareket etmişti. Birdenb!re 
fırtına çıkıverince gemiyi sular sürük
ledi ve Hrırold, düşmanı Panthieu dü
kasının arazir.:n);Je karaya çıkmağa mec
bur kaldı. Tabii derhal esir edildi, Ha
rold için Hdycinecat olm:ıl: üzere yük
sek bir meblağ istendiğini duyan Vil -
yam derhal Ponthieu dükasına haber 
ı::ıltlr R:ıroldu f'r!if' t .btr:olnon.ııınnı f\m

retti. Ponthieu tlükası Vilyamı iyi bil
diği i~fo bu emri itaatle karşıladı. Ha -
rold serbest bırakılınca Vilyam V:! Ma
tildayı ziyaretle iteşekkür etti ve kral 
ve kraliçe Harolda çok hüsnükabul 
gösterdiler. 

Hatta o kadar ki kızlarından birini, 
evlenme çağına girdiğf, gün, ona vere• 
ceklerini vadettiler. Harold da, İngilte
re tahtına geçmesi için elinıden geler,= 

yapacağına söz verdi. Harold için vaad
da bulunmak gayet kolaydr. Çünkü 
tutmak niyetinde değildi. Nitekim Ed
vard ölünce, Vilyam, Haroldun Lon -

drayı işgal elaerck krallığını rlan ettiği 
haberini aldı. Böyle alçakçasına alda -
tılmış olması Vilyamı hiddetinden ku
durttu. 

Otuz bin kişilik bir ordu ile lngilte
reye geçti. Hustinys harlinde, Harold 
kuvvetlerini mağlCıp etti. Harold mali -
tul düştü. 

• Vilyam Lonıdraya girerek kendini 
kral ilan etti. Birinci int:kamında ka
rısını kazanan Vilyam ikinci intikamın
da İngiliz tacını giyerek Fat.~h unvanı
nı kazandı. 

1 

... .!!IC~··-~ 
:r:cvyorkta bUyük bir mnğaza, çalışma şeklini değiştirmiş mUsterlye ~ya 

beğendirmek vaz.ifesilc mükellef olnn müstahdeminine yol ve~:şti;. Bu ma·-~ 
z:"Ya giren ~üşteri, muhtelif eşya dairelerir .. tek b::ışına dolaşıyor, herh~gi 
bır ı:ıatış ~ıgırtkanının tesiri altında kalmadan, zevkine uygun gördüğü ve asğ. 
lamliğma güvendiği eşyayı seçerek, mn~azrnm gişesine gidiyor. 

Mağaza, hırsızlığın önüne geçmek maks:ıdiyle. muhtelif eşya dairelerinde 
kadm detektifler kullanmaktadır. 

... -
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Asil9r bir lngilit R omanya 

. Başve~ilinin 
HABER'e beyanatı 

MillJlkatı yapan : Nlzamettln Nazif 
Atatürk'ün asil ve kuvvetli birade. \ b~arılabileceğine eminim. Dost Tür. 

d Romanya Kralı Majeste ık~ct Ka.. kiye bana böyle bir emniyeti telkin 
rol'un büyük itimadına mi.zh'ar mil- etmektedir. 
me3Sili ve TUrk Devletinin kudretli Ve bu son cUmleyi söyler söyle. 
ve medent müttefiki Romanyanın me.ı; başıyla bizi hafifçe selamladı, 
gen~ ve münevver Başve'kilı Tata.res. geniş askeri adımlarla salondan çık.. 

co iJe konu3tum. MUttefik Yunanis. tı. O zaman, ya."llna yaklaımadan u. 
tanın Başvekili Metaksas ile ve müL zaktan, yüksek seele eunla.rı söyle. 
tefik !ran'm hariciye veziri Samü ile diın: 
ko!lu§tuktan blr iki gUn sonra lstan. - Ek21ellns... Sizi dinlerken son 
bu!:ı. heybetli bir endam ile kendini nutkunuzun üzerimdeki t~iri bir da. 
gösteren Tataresco, bana, Balkan ha canlandı. En hafif ve masum etim. 
paktı ile Garbi Asya paktı devletlerL klerinizde bağıran bir ifade var. 
nh yüksek mümess:ııerinde, bu mU. GülUmsedi: 
me~illerin temsil ettikleri devletler - Hangi nutuktan bahsediyol'Bu.. 
arasındaki duygu ve bünye benze .. lik.. nuz? 
!erini? tamamiyle uygun bir duygu - Macar _ Romen hududunda söy. 
ve yaradılış benzerliği bulunduğum. lediğiniz son mühim siyasi nutuktan. 
bir daha "kabul etmek fırsatını verdi. !tir:ıf etmeliyim J:i Ekselans, kendi 

Metaksas kısa boylu ve parlak ma. kuvvetine suurla. inanmış ve bu ina. 
vi göilü ve biraz ya.§.lıdır. Samil or. nışını çok kuvvetli bir vesika. ile de 
ta boylu. parlak kara göilU ve göilere vurmuş bir milletin dostluk ve 
gençtir. Tataresco da gençtir. Fakat sulh eli uzatı~ındaki insani manayı 
uzun boylu, geniş omuzlu ve atletik bu nutuk cidden olanca heyecanı ile 
bir genç. duyurabilmiştir. 

Bu üç insanda, ayni mPdeniyet or. 
tiusıında büyük roJ alıın ayni duygu.. 
nun üç bUyük generali ec1ası var. Ko. 
nuşurlarlmı her Uçiln1e öe ayni hl. 
kim eda seziliyo:-, ayni içten ses du. 
yuluyor ve insan 7kendini ayni munis 
havanın içinde buluy~r. 

Dost devlet mUme~ili İstanbul ga.. 
zetecilerini dün hep bir arada kabul 
etti. Fakat ben, Haber karilerine BaL 
kanlarda. ve garbi Asyad11 uğuldryan 
büyüJC dostluğun kuvvet ve kudretini 
oaha manalı bir §ekild~ tebarüz ettir. 
mek arzusundan yine kendimi ala. 
madıın ve yine, bu başvekille de ay. 
rıca konuşmak imkanlarını bulabil _ 
öim. 

Bu imkanı bana terr.in eden Ro. 
manyn. f'l!;:i.el Eksıolans Tclcmo.k'm 
nazik tavassutu oldu. 

Tataresco, Perapala.sm salonların. 
aan birini dolduran gazeteci ve fo. 
toğraf çı kafilesini, bel kemiğinde en 
ufak bir eğilme sezilmeden selamla. 
~ı ve hariciye hususi kalem mUdiri 
Refik Amir tarafından, herbirimiz 
ayn ayn kendisine takdim edildiği • 
~iz zaman, bir sual sormamıza. mey. 
aan bırakmadan şöyle dedi: 

- Türk efki.n umwniyesinin mü. 
messillerine, dQSt Türk milletine Ro. 
men milletinin en sıcak dostluklarını 
getirdiğimi söyliyebilirim. Ziyaretim, 

~o~a~yanın müttefik Tilrkiyeye duy 
öugu ıçten alakanın ibir üadesi sure
tinde telakki edilebilir. Güzel memle. 
ketinize ayak bastığım andanberi 
gördüğüm iyi kabul, halkın gösterdi. 
ği yüksek alaka Türk milletinde Ro. 
men milletine karşı duyulan dostlu. 
ğun ve muhabbetin derecesi hakkın • 
aaki kanaatlerimi kuvvetlendirmiştir. 

Çok büyük işler ba§aran bir yeni 
insan muhitinin içinde bulunmak ve 

- Anladım... istihkamları teftiş 
ettikten sonra söylediğim nutuktan 
bahsediyonııunuz. 

- Evet Ekselans ... Harbiye, bahri. 
ye ve hava nazırlariyle birlikte Macar 
hududundaki yeni Romen tahkimatını 
teftiş edip mUspet bir fikir elde etti. 
ğiniıi ilan ettikten sonra söylediğiniz 
bu nutuk cidden kuvvetliydi. 

- Fikrini?.e aynen iştirak ediyo. 
rum. Nutkum hakikaten kuvvetliydi. 
Fakat Macar hududundaki yeni Ro. 
men .tahkimatmı görmüş olsanız bu 
tahkimatın nutkumdan çok daha kuv. 
vetli olduğunu anlardınız. Bu kuvvet 
Orta Avrupada sulhün devamına bir 
işarettir. 

Bu son c-ıimleyi atletik endamına 
bir kat daha ahenk veren bir el ha. 
reketiyle kuvvetlendirerek söylemieti. 
Ve derhal ilave etti: 

- Size bir şey söylemek isterim. 
Ben mülakatları sevmem. Mülakat, 
boş laftır. Ben iş görmeyi severim. 
Maamafih Ankarayı ziyaret gibi mü. 
him bir saadet sanıyorum ki beni ko. 
nuşmıya teşvik edecektir. 

- Ben de bu kanaatimi Ek.9el8.nsr. 
nıza bildirmek arzusundaydım. Aca. 
ba avdette Ekselans, bana, yalnız 
Haber için bir millakat vaadederler 

'? mı. 

- Mülakat mı? Fakat :ıize milli.kat. 
tan hazzetmediğimi söylemiştim. 

- Hatamı af bı.yurunuz Ekselans. 
Recamı bir başka cümle !~e de ifade e. 
debilirim. Bana !>ır tebliğ verebilece. 
ğinizi de söyliyebilirim. Yalnız bu 
tebliğin sadece !·hber'e inhisar etme
sini istiyebilir mıyim? 

- Kabııl. Ankara dönlişUnde size 
yalnız gazetenizde intişar etmek Uze. 
re hususi bir beyanat... Hayır ... Bir 
tebliğ vermeyi vaadediyorum. 

• • • 
Dost ve müttcfiic Romanya, bu genç, 

münevver, atletik ve müspet düşünce. 
1i devlet aciamı ı!e i!tiharmda cidden 
haklıdır. 

Ankar'i siyasi mekanizmasının da 
bu genç ve mezlyetli b~vekilin p.hıi. 

yetinde bir dilrtist ve kıymetli adam 
bulduğunu ihsaa <;tmekte, dost ve milt 
tefik devlete gösterdiği itimat kadar 
haklı olduğunu lmbul etmek doğru. 
dur. Nizameddin NAZiF 

Fasta hadiseler 
Mlllf hareket şeflerJ 

tein nUmaylş 
Pqrt Lyautey 27 (A.A.) - Bugün öğle 

Uzert camiden çtlcan yüzlerce Fa.ali nuyonL 
llat komitesi azasmdan Biurinln idarem altrn 
da olarak, geçen gün te\'kif edilen mllU hL 
reket erkAnmm le\'kifierinl pproteıto için 
nUmaytıte bulunmaya teıebbUa etmtıur. 

Polis nUmay~ alayını intizam altına alnııı 
ve takat bıçaklarla taarruza utramıııtır. 
Altı yaralı vardır. Biri te\'klf olunmuştur. 
Poliı uaytpn ldamesl için lcab eden tedbiri 

Bir aile faciası 
..... B .. ta.rafı 1 bıeill9 

IAhatm ı:ıünaaebetllz harekeUerde bulundufu 
ıeklindedlr. 

Re;,a.d, karııı bir &i1n hutahaneye relditl 
ı:aman kendisine hakkmd& ııııttıli ıaytadan 

tıaıı.etmif, doğru yoldan aapmamuı lhtL 
rmda bulunmuııtur. 

Qemisini yakaladd8~ 
Fransız gemile rini batıran "mec;t1 

Rivayete &'Öre buna rafmen Mellhat ıUp. 
heli kadınlarla arkadqlık etmekten vazgeç.. 
memiı, kocaaı Re;,adm ölüm tehdidine maruz 
kalmııtır. Söylendıtıne &'Öre, Reoad haatahL. 
neden çıkınca. kanımı vuracatmı birkaç kL 
:ılye anlatmııtır. 

tayyareler de araştırılıyor . f 
puru hakkında miitecavizleril'; 
yetini tesbit için ~:apdınakt•tit· 

9 
kikat henüz neticelenm~ınil etil'..J 

Genç kunduracı dün hutahanedcn taburcu 
edllmif, doğruca kaym pederinin evine ıeL 
mittir. 

Geceyi evinde geçiren Re§adla kanaı 

Londra, 27 (A. A.) - Stanray adın. 
daki 800 tonluk İngiliz vapuru Gijo. 
nun yakınında oulunan A vilesin üç 
buçuk mil aQıklarında sili.hh bir ls -
panyol ba1ıkçı gemisinin ateşine uğ. 
ramı§ ve İspanyol gemisi İngiliz va. 
purunu tevkif et:niştir. 

Alınan tedbirler 

Fransa Valen'3iya hükt\111 f:ı 
Iamanka ~akamatı nezdiDde '/f J 
da. bulunarak Fra~ız va put ·yed .d 
relerinin tecavüzdE'n ına.:ıu~ı ti'~, 
susunda ilersi i<;in her ık• 

arumda ne gibi bir cörU§me geçtiği 
henüz belli değildir. Sabahleyin yedi buçukta 
Re;,ad kayın pederinden par& alarak sokağa 
çıkJillf, ekmek peynir alıp dönmU;,tUr. Sabah 
kahvealtm yapıldıktan biraz ıoııra Mellhat, 
bir kadm taratmda.n qalry& çağrılmqtır. 

Ka.nmım merdivenden tnmeatni mlltealdp pe. 
'inden frlayan Re§ad, karım Ue konuıım&ya 
gelen kadmm kendisine bahsedilen kadmJar_ 
dan biri olduğunu anlamııı. hemen llzerfne 
atılıp birkaç tokat "fUrmU§, evden kovmu1-
tur. 

Londra, 27 (A. A.) - Amirallık • da teminat istenıfştir. 11ıııı 
tan bildirildiğine göre, ~imali 1span. Cumhuriyet ordııSll 
ya. sahillerinde bir asi balıkçı gemi • takviyesi ~ 
sinin hücumuna uğrıyan İngiliz Sta • Paris, 27 (A. A.) - V•1 ıJı , 
nray vapuru hadisesini tahkik etmek bildirildiğine göre, erlt&ıı)>i! W' 
üzere, oralarda dl vriye gezen İngiliz Aragon cephesin·ie, büyük uıııl'~ 
destroyerlerinden biri hidise ma • ruza karşı koymak üzere c 
halline gönderilmiştir. çi orduyu takviyeye çalJtllS 

Ratınlan Fransız gemileri Yeni sınıfların silah altına ye 
Paris. 27 (A. A.) - Akdenizde hü. sı düşünülüyor. Ancak sub• 11• Arkada.tının kovulmaama canı 11kılan KL 

lthat koca.mm ceketini arka tarafından çek. 
mJııUr. Kadmm, karuı tarafmdan mUdatauı 
kaqı.amda kanı beynine ınçrayan Retad ce.. 
blnde bulunan bıçafmı hemen çekmlı, lılelL 
batın ıat omuzuna ve ıol böfrüne aaplamıt
ttr. 

cuma uğnyarak botan iki Fransız va. ği kendi•ini hissettinnekted f 
Çi.n - ·Japon harb 

tkl bıçak da.rb@ıl yiyen Kellhat hemen 
yere düşUp öhntl§tUr. Dlfer kadın bu aradı 
ka.çm11tır. 

Reıad cinayetten aonra bıçaft cebine ıo. 
kup e\'den çıkrıuf, ardiyeden l'eçerek aok&lt 
fırlamı,, yelkencilerd• bir arkadqmm dllk. 
klnma gttmi;,tlr. Bura.da bir çay içtikten ıon 
ra karakol& gidJp tealiın olmal< kararmr ver. 
ınıı. yola çıkmıı, bu sırada cinayet yerlnt 
relınekte olan memurlar& te.Um olmU§tur, 

Tokyo, 28 (A.A.) - Hariciye nan
n Hirotarun Belçika sefirine vermi~ ol· 
duğu notalda Japonyarun Çindeki faali
yet ve icraatının. Çinin tahrikatı dola -
yısiyle dokuz devlet muahedesi ahki -
mmın haricinde kalmakta olduğu be
yan edilmektedir. 

Notada Brüla:el içtimaırun vaziyette 
ihtilata ~bcbiyet vermekten ve yeni 
manialar çıkarmaktan başka bir netice 

' tevU:i etmiyeccği ilave olunmahtadır. 

Çin askerlerinin kahramanlığı 
Şanghay, 27 (A.A.) - Şapei (Şang 

hayın Çinli ıchri) yangı~ dört kilomet 
Buraalr Saim iıminde birisi Bqlktqta re boyuncb ve üç kilomet:I!! derinlifin· 

TUrk&ll mahallesinde Tuzbaba aoka#mda .. de devam ediyor. YartJ11 milyon halkr 
oturan Mediha tıımlnde blr kadmla t&DJflJltf, 

Cinayet tahklkatma müddelumuıııl muavin 
!erinden Nureddlıı et koymuı, tabibi adll Sa.. 
llh Ha.tim ile v&ka yerine ıttınltUr. 
Reıad, cinayetini itiraf etmiı, ••namuwnu 

temJztedJfinl,. ıöyiemJ§Ur. 

Bir h!dise daha 

barındıran ve en müh!m en-lüstri mUcsevıenmek teklifinde bulunmuıtur. 
Mediha bu teklifi kabul etmeditınl bir ah.. sesclerini ihtiva eden mahalleler k!mi-

babil• Saime blldirmi§Ur. Bun& kızan Salın len yanmı!Jtır. 
dün eline büyUk blr bıçak alarak MedL Bir kAç yüz Çin piyadesi harabeye 
hanm evine gitmiJ, içeri &irlp kadının Uzerfne 
hUcum etmi§Ur. ijönen sokaklarda tutunuyor. Altı katlı 

O ıtrada Me'1ibaya miaaflr relnılı bulunan büyük bir bin:ıya sığınan ~r Çin taburu 
Kuutter amindekl arkadqı Saim.in kollarmı öa Japon kuvvetlerinin ilerlemesine 
tutmak btemlfUr. S&lm bir allldnme ne kL mitralyöz ate§iyle ve el bombalan ile 
dmm elltrfndeıı kurtulmllf, bıçafmı Muz:af 
ferin .ol koluna uplamııtır. mini oluyorlar. Çin kuvvetleri fdırin 

İki ki.dm birden feryada batlaymca Sa1m zaptı için yapılan muharebede harikul· 
bıçagmı cebine BOkup kaçmııtır. Yaralı kıı:dm ide bir kahramanlıkla harbetmitlerdir. 
tedavi altına almmııtr. Bunıalr Saim aran. 

Japonfarm vab•eti maktadtr.. y 

Büyük 
Bayramımız 

_... Bqta.ra!ı 1 incide 
riyet ve inkıllp mevzuunu te§kil ede
cektir. 

Muhtelif halkevleri kendi mıntaka
lanndaki il)( okul çocuklarrna cumhu
riyet bayranurun tatil c-ünlerinde sine-•• 
ma seyrettireceklerdir. 

Bilyük geçit resmi 
Şehrimizden binlerce k=şi büyük 

geçit reırnini görmek üzere Ankaraya 
gitmiştir. 

btanbulda yapılae~k geçit resmine 
ait hazırlıklar ikmal edilmiştir. Geçit 
fevkalade parlak o1aeaktır. 

Dahiliye Vekilinin nutku 
Cuınhur'yct Bayramı milnaıe-

betiyle A:lkara ve İstanbul ra.dyo
lan birlikte çalı§acaktır. Bugünkü 
neşriyat programı kısmı mahıusumuz

dadır. Bugün saat 13,20 de dahiliye ve
kili radyoda bir nutulc söylemiıtir. 
Şükrü Kaya bu nutkunda ezcUmle 

şöyle demi,tir: 

- Millet Ata~ürkü muhabbetle ve 
minnetle anmayı serefli ve ferahlı bir 
vazife bilmektedir. Başka memleket • 

lerde yaşıyan dost milletl4'r, insani. 
yet hadimi adamlar buna iştirak et. 
mektedir. Bugün, senelerdenberi dış 
memleketlerdeki dost milletler tara. 
fından da kutlulanıyor. 

Bugün yalnız bir milletin galebe 
günü değildir; ayni zamanda zalimin 
kuvvetli de olsa mağlfıb edildiği g\iı!, 
haklının haksıza galebe~i gUnUdür, 
Mil!C'~;n kendi hakkına malik oldu~ 
bu~ün i'ln edilmiştir. 

Şangahy, 27 (A.A.) - Suçov istika-
metinde ıür'atle ilerliyen Japon kuv -
vetleri demir yolu köprüsünü yandan 

mitralyözle ate§ altın~ almışlar vt Şa

peiden cenuba doğru kaçan sivil halkı 
ate§C tutmu§l:ırdır. Bunlann arasında 

tek bir Çin 3skCTi bulunmuyordu. Ek
serisi kadın ve çocuk olan bunlann bir 
çoğu ölmü§ veya yaralanmııtır. 

Çinlilerin Labı mı tuttu ? 
Tokyo, 27 A. A.) - Tokyo - Yolio • 

liama hattında işliyen bir tren harbe 
giden askerleri selamlamak için ray • 
ların üzerine çıkmış bulunan bir halk 
kütlesinin ortasına girmiş ve bunlar. 

bırakarak ~ekilmeye mecbur olmuş 
bir millettir. 

Türk milleti uzun hayat de~eai 1-

r~mda parç~lanarak, ayrı ayn hUkQ. 
met.Siz kalarak derebeylerl ve esna! 
teşkilatla?'! (Lonca) tarafından ida~e 
edilerek yaşamış Ye hatta zaman za. 
man mülkiyeti kaldırma teşebbüsle • 
rinde de pulunmu§, böyle de\Teler de 
geçirmiştir. Biltlln bunların yaptığı 

zararlar tarihlerde yazılıdır. Atatürk 

tarafından kurulan rejim sonsuz bir 
yurdseverliğin neticesidir. Atatürk 

küçük yqta memleketinin ve milleti. 
njıı ge~irdiği elim devrelarin azabını 
kalbinde duymuıJ, hadiseleri müspet 

ilimle mücehhez bir dimağ f çinde ele. 
miş ve TUrk rejimini noks9nsız ve ku 
sursuz kurmuşt'.11". Bu rejimin bir 

kıymeti de muasır inkılapl:ırdan ev ~ 
vel tatbik edilme!inde, bulunmuında 

dan birçoğunu emıie veya. 

tır. ıetl" 
Japonlara gHre çtoll 

zayiatı ·re 
Tokyo, 27 (A. A.) - J{atbJ 

reti Çin • Japon harbinde 

bir listesini ne§retmiştit· ~ 

Bu listeye göre bu aynı 
dar 9640 Japon ölmilştilt· 
4467 si &imalde •.ıe 5173 U Sil 

cepheııinde ölmüştür. sun• 
Çin zayiatı 105970 ölü oıaral' 
ediliyor ki, bunların 44270 ~ 
dir. Çinlilerin ölü ve yaratı 

ir JJ yiatı takriben 423.000 d · atb 1 
Şanghayda eline mühim b ıfll>. 
mı geçmiştir. ilunlaıın ara'~. 
tüfenk ve 1200 mitralf6S dJJ' 
Muhasamatın baela.ngtcııı de 

ne kadar Şanghay cephe6in _. tJ 
lerin zayiatı 60.000 f ölti olJ!ı 
re takriben 250.000 ki§idir. t 

Çinlilere göre -vaıı1ettf1~ 
Şanghay, 27 (A. A.) -: CtJ1 tJSS"' ~ 

yuz Çin aja.Mr, Japon ~ct~ı' 
aııg • Tzekouan'm aarliJDdS. ~ 
lamış olduklannt h&~r verııı ~ 

''Takoumpago'' gueıesi ~ ,,aıJ 1. 
yanın zaptı üzerine 20.000 k 

9
",/ 

ponun seddi Çinin cenubuııda ~ 
larile ali.kalarmm kesilrııi~ 0 

yazmaktadır. · 

Jogilterenin ka~ ~ 
Londra, 28 ( A.A.) - _tyı,.;_ ".1 

- - afi~"" 
alan !.ondra mahafiUnde be1 ~ 1"1 

. ğuna gör~, lnıUtere Şanıh• dl'~ , 
nelmilcl mıntalcayı tahliye et • ~ 

- • A_..etJ, # 
rinde değildir. İngiliz hlil'W'" ~ 

k d. f" . bias' ·aınm ve en ı mena unın 
icap .eden tedbirleri ~trnıttıt~ · .. ti 

Amerlk anın kara. ,.,-~ 
. ' ) ÇiD ~,, 

Şanıhay, 27 (A.A. - ctJııl' ~ 
da.ki Amerikan filosu ku~" • te'' 1 
.rikan nuntakasına hava.dan 1"'. 11et ~ 

• ''Jetı ~· 
vukuunda tayyarelerin mılh ,ıt" 
olursa olsun derh&l atef a~~. 
merikan askerlerine emretııı•t ~f 

ltalya 6 kro~ılı 
·v aptırıyo~' 

Londra, 27 (A.A.) ltaıyaıı ~ 
fer devletlerin bahriyeleriııl. z;o~ 
ki 6-7 ay içinde bir ıürpril ,pO'İ 
da bulunduracaktır. tuly~ ~~ ,p 
içinde dördü Vaıincton tıpifl, e ııı~ 
mak ü.ıere ;ıltı kruva.ıörli de"~, "'ı• 
cektir. Bu dört ağır ıcru"'~ t 
~n ha.eminde olal.:ak vr se 
toplarla tcchir edilecektir. 

Yeni nefrlyat • • 

Akar ve E111I 
Gazetesi . ı1l 

t;u muhitin dinamik. merkezi· ile şah. 
san temns etırtfk fusatınr ele geçir. 
miş olmakla cidden mes'udum. Ro • 
men ve Türk milletleri arasındaki 

xarşılıklr sevgi Romen ve Türk dev. 
letl~ri arasındaki tam anlaşmanın 
çok devamlı ve çok istifadeli bir in. 
k~§afa ul~cağma ve -daha faz.la te. 
kamuı edeceğine en bl),Y,Uk delildir 
Milli bayramırusı Ankarada geçirmek 
v~ 1:irk hrtik18..linin bu mes'ut yıldö. 
nlimünde bu bUyUk tarihi devreyi 
apmış olan muzaffer .~UyükrınUnevve. 
~ın yanıbaşında bulullll}ak, tarafun • . 
<Ia~ misilsiz bir saadet ol~k kapul 
e~ılmektedir. Size bu 'gtlnlcrde' fevk~ 
l~d~ meşgul olduğunnı ve bUtUı:i 'igle
runı bırakarak Ankara seY.ahatine 
çıkmış bulunduğumu söylerse~ buna 
verdiğim ehemmiyetin derecesi hak. 
kında bir fikir edinebilirsiniz. Anka_ 
rada bulunmamdan istifade • ederek 
aevlet adamlarınıl.la şah~n tanışmak 
ve geniş bir şahsi dostluk temin et. 
mek istediğim şüphesizdir. Tilrk mll. 
le tinde gördüğüm disiplin ve enerjf •. 
tiana dost milletin istikbali hakkında 
çok bUyUk Umitlcr vermektedir. Çok 
iyi niyetlerin, ancak i)i ve· metodlu 
bir disiP.lini euurla kabul etmekle 

almıııtrr. 

1 ZA Y1 - Bur~:ı aekerl ll!e!indeı:ı aldıg-ım 

lfae son ımıt tud!knamemt kayb@ttlm. Yenl.ı 
s!nl çıkaraca~ımdan esk!ııhılıı hUkm11 yok. 

ESki TUrk tarihlerinin tet.ebbüü, 
demokrasinin eski Türklerde dikkatle 
tetkik ve kabul edildiğini göstermek 

tedir. Türk milleti şahsi ve keyft i-ı 
dareyi asırlarca ntfsinde tecrübe eL 

ve milltci olmasındadır. Bin bir mak: 
sattı tahriklere, hulyalarıı. kapılma. 

d.an. yürumek h?r TürkUn millt vazi. 
f csidir. Böyle bi:- millete b.ı~ka başka 
rc~imleri göstermek, tavsiye etmek, o 

milleti rencide etmekle k.ılmaz, onu 
ayni zamanda k,.ndi ~arlrfına suikaat 
edilmi~ eüph~be dü~Urür. Tarih de 
~ittir ki, mim imanmı kaybetmelC 
noksanlığı Tüı·klere isnat edilemez. _ 

t atanbul irad ve emlak .-1"' ~) 
liğinin vasrtai n.afiri efkarı1:1' (/ 
makta olan Akar ve ft~ UJ11"..i 
cumhuriyet bayramı ısı ;' .J 
güzel bir batlık ve zengin ;rıi.I, j 
11. çıkmıttır. Emllk itleriyle 

olanlara tan iY.e edem. tur. Bakla KoDU1'&1, 
mft Ye ııeticede bin bir Cedaklrlıkla. 
benilh!ediği toprakları dU§DWlla.rma 
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~~------·__:P~A:_:R~D~A:_:V~A~N:·:J:N_·:K~J~Z~T__. ____ _.. __ .;.;.... __ "~kat .ı. / J.u Y siz muh k _...;.;;....---------------------~-· 
0!-:ıa:-ı12 ne a kak onu bulmak isti· Florans, Lagorelin §aşkın halini gö- rim. Şunu da biliniz Jd ben gücendim Bu kadın hikayemizin baolarınd& 
~ota Yapar yapar bulunun. rünce ,ona fazla yüklenmek istf'medi; mi pek insaflı davranmam. kısaca bahsettiğimiz Lagorel idi; ı.a.. 

leın !diğini' ihtiyar kadının yalan söy - Bunu söylemedim - dedi. Maama. _ Korkmayınız efendim. tçerdeki- gorel, Floran.sın Konçininin kızı oldu-
.... LU anladığı için sadece: fih bu kadın benim üzerimde pek fena lerden bir metelik bile almam. ğunu bilen iki kişiden biridir. Bu k.a.· 
'l'ırn ~um Yok dedi · bir tesir bırakmıştır. _ Aferin usta Jakmcn .. Haydi yu-ı dın vaktile Landri Kokönarın doııtu 
~11~U. r~ ı~rada Ma~ııa tekrar gö- - Öyle bir tesir ki yanma gitmekten karı çıkalım size verilecek bazı tali- idi; Florans, Landri tara!mdan ona 

0ra .. ._ a Yalnız değildi, yanında ise ölmeği tercih ediyorsunuz değil matlar da var. verilmiş, o da bu kilçük kızı bin türlü 
k l~ı k~ardı. mi?. Pardayan bu arada Eskargas ile eza. içinde büytitmüştü. 
aear 

11
111 kol kola odanın ortasına _ Evet madam. Grengaya da birçok emirler verdi. Bir vakit gelmişti ki Lagorel bazı 

~en,, ltıı erlemieterdi ki Lagorel bu - Peki öyle ise yavrum, sizi onun Şövalye basamağa basarken geri meçhul kimselerden aldığı 'emirle Jan 
CUk Old~; eskiden işkence ettiği to· yanma vermek hiçbir va.kit aklıma gel döndü ve adamlarına hitaben dedi dö Pardayanm kızı Luizi çaldı ,.e onu 

.... lrıci ~nu ... tanıdı ve: medi. Haydi çocuğum hiç k~:~m.a~.~n ki: da Florans gibi tı0kakta dilenmeğe 
d .. nıınu duy~gl .. diye bağırdı. gidiniz. Ben öğrenmek istedıgımı og- -Şunu iyi biliniz ki esirlerden yal- aliştırmalc istiyordu. FloraN!, Luizi 
u ''e: n Florans da kadını gör- rendim. mz birisini bile olsa vaktinden evvel kaçırınca Lagorel fena. halde ıiııirlen-
- · r ... - Leonora bu sözleri söylerken aynı çrkaracak olursanız. dostunuz ve efen mişti; firarileri araştırmağa bqladI. 
1..,. ~Otel, ded' 'l ' t t ' .. F ta teeadüf Ol ·Cn'lranın b ı. zamanda Uarsellaya başı e ışare e • diniz olan oğlum Jan ölmüş olacaktır. Nihayet bır gun awı ya. d ğun 
aııı ihU u karşılaşmayı yap- ti. Bilirsiniz ki sizi zengin e:len odur. etti, prenses Florarısm kim ol u u 

~l'~~llıedı~~~i kadının yalan söyleyip Marselli. genç kızın koluna gi~erPk E~er sözümü dinlemezseniz o, mah- Lagorelden öğrenmişti. 
h:~ti ~elınieli. a.nlaın_a~ istemesinden onu götürmek istedi. Florans ~ıtme. Yo'acaktrr ki buna da sebep siz olacak Koca kannın ige yarayacağını dü· 
di lerıni tanıd~ık ıkı kadının da bir mek istiyordu. ağzını açtı. bır şey srnı~ şünen Fausta onu konağına alm19tr. 
l&ı haıka nokt lan anlqılmıştı. Şim- süyliyecekti fakat vazgeçti. Bu esnada Bunları söyliyen Şövalye şöylece Lagorcl husu!!i bir dairede oturuyor 

1txıdı. aların aydınlatılması Leonora: dti~ünerek oradan uzaklaştı : · ve prenses ona. ihtiyaç göetenneal za-
da.ıtadanı 'Dan - Haydi gidiniz. dedi. - Şimdi bu müthiş kadın milyonlar manına kadar gliya bir vekilharçmış 

itxıa .. kr Fıo-.. ft· d'" d" Flora ... a itaat ederek yavaşça oda- b' . N gibi açıktan bir para alıyordu. Bu pa· lil g03terd·~ ..... .._ on u ve ,..., ılc teklif etse bır şey yapamaz. e 
e dedi ki: lgı tatlı fakat ciddi tav- dnn çıktı. Maamafih La.gorelin Konçi- söy!ers~ ne iddia etse para etmez. onu ra oldukça mühimce idi. 
- 1t'l ni önünde bulunması kendisini son de- dUn:rada kaçırmazlar. Hikayemizin başmdanberi bu kadm 

lltı.? Otana, tıiz bu kadını tanır mısı· rece korkutmuştu. Biran evvel çıktığı Bunlardan anlaşıldığı gibi Şövalye la meşgul olmaya lüzum görmemiş-
- ll:v t odada konuı:mlanları dinlemek için id h b 'k' tik; şimdi ise koca. karının sahneye 

'tago~ı·~ni bUYiiten bu kadmdır. i~ini virord~. Eğer mümkün olsaydı m•:h!~;~ı ~!~!":ü~~:ı=~:~şini\:ı; atılması lizıırı geliyor. Bu anlatacak· 
; ~alan 8Ö e~ek söı.e k:ı.nştı: kapın.ın arkaııına saklanıp dinliyecek- aklm::ian geçirmişti. larımız da Lagorelin tesiri vakıa ikin· 

lora.na d Yhetnediğiın anlaşıldı ya ti. Fakat yanında Marsella vardr. _ 60 _ ci derecede kalıyorsa. da. zaman gel· 
- İl1.§a er al llkıra .. Genç kıza hUrmet göstermekle bera LAGOREL mişken bu kadını kısaca. okuyucala.ra 

l'rıek · llah beni b tya başladı: ber ··anından a.'-•rılmıyordu. tanıtalım: b . ısteıniyo U kadına teslim et ,v " Fausta süvari kılığına girerek Dal-
b~n~ kadarrsLeunuz değil ıni ?. dedi Florans. Marsolla ile beraber oda. blranın arkasından yola çıktığİ ve Lagorelin yqmı bulmak hemen h&o 

8.ııın1e ~ onoranın .. ecı·w· sına kadar gitti. ~nç kız, nedimenin kPndisini Pardayana yakalattırdığl men imkansızdı; kenditıi kırk be' ile 
- ı. 80zler· gorm ıgı rd H lb l'l "lladarn 

8

. ıne devam etti: yanında kalacağını sanıyo u. a U- sıralarda. yani sabahın saat yedisinde altmış arasında idi. Gilı.el değildi, fa.-
Ilı kl be 17.e evvela ki Marı:elliıya Leonoranın emrini an- Sarivcnte;; konağını çıkmnz sokağı olan kat çirkin de denilemezdi. Etrafında.. 

ters .. n nı bu kadı ııunu söyliye. ı, ~ iz bunu k b na teslim etmeJC 19 ıamadığından veyahut da Floransı o. kUçük kap1sı aralandı ve bir kadın ya. kilere ne sevgi }"de aoğukluk verml· 
ltln tn1ekteruıe ~-ı ul etınenı. Bu kadın dadan lüzumu kada~ uzaklaşmış ad. \"'l"':'::l dı!"arı çıktı. yen acaip bir hı:. , ·ıardı. O, iyi bir in-
-"'~en tercih 0·1'.1'\e~i biran bile dü- dettiğinden genç kızı bırakaz:~k ken. Bu k~dm duvar boyuncn sürntlc ilcr san olmamakla beraber pek fena de-

d Sıı.e ÇQk ederım . di odasına çekildi. şunu da soylemek ıfrerc'{ Scnt Nikcz sokağını takip ettf. nilemczdi. 
e~u - ·.. fena rn f B k k b h b · b "411 ~ uaıneıe ediyordu llzımdır ki, Leonoraya Floransın ev u ~o a sa a ın u saatınae de I Bu kadının bir tek arzusu vardı: o 

-------~-------_:_..::k::al:::::i.d~e:...t:.k::e::tu::m:_~~·e:_v_er_d~ig:.w i_ so_·· z_ü_ y_a_P_. ·~_:__:__ _ _ _:__·~· _::_~b~<;._o~t ~~,.=-tc__:nh.=·-~·?.~id_i ___________ da.~p-ara .. Altına baY,Ilırdı. :Akıma altm 
--
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gelmce, altını göriince, altma dokunun 
e& Jaemen canlanır, g&1erl parlar ve 
her ıeyi ortaya çıkardı. 

A1tm için, her tUrlU f enalıfı, en kor 
kunç ciDQetleri itliyebllecek bir kabl· 
li,.c:.teidl 

ltte böyle bir tabiatta ol&ıı ~l. 
Batanor. tıoDpa girdi. Kenjve.n 
mH•-=i &.Unde duran bir &d&ma yak 
llfb. Bil adun, 1Jd aaat evvel clllencl 
kıyafetine giıwek Pardayanı görmek 
için bekli,.ı Stokko idi. 

Enekli yazdığımız gibi Stokko kı
yafeti defilt1rmif, yüzii.Dtl de elile aar
mıı olduğu halde Parilayan taratbı
·dan tanmmıttr. 

Stokkonun yüz ~ili bin frank getire
cek iti bir yana bırakıp bu bdınla bu
Juemuı bu f§hı daha ehem.'miyetli ol· 
dufunn g&ıtertyordu. 

Lacon1e k&r§I gösterdiği aertliğe 
balubru. Stokko buraya bir emri mah 
awıla gelmişti. Kadmm geldifini g~ 
rUr ıönnez. ona sert sert bakarak §ÖY 
lece söy1lenıdi: 

- Do..,uz c~; bent bu eaate kadar 
ne diye bekletıyonun? Beg dakikadır 
burac!a RD1 bekllyonım, timdi Alla 

adam Utllı b!r 1qlj. çelaiem ,hakkım 
delfl mtdtr'! 
Lagorel, slnyör Stokk. bekletti~ 

f çin af dilerken, adam onun llkn'dm
m yanda bırabra'k deal ld: 

- ~k l(Sylemne, arkamdan ytlrU, 
hem de dört adını geriden. 'Senin gtbl 
Nr ~nAnla beraber oıaufumu kbnee 
r!:memell. Hem de tJkkat et, yoba 
Karepl ~ylfyeceğin ,eyler kTymetli 
«teıtıae derini ytl.zdUrlir .. 

Bu herifin sert davranışı karıısm
C!a kim olursa olıun korktıp kaçardı. 
Pabt Lagıorel tytaen iyiye aımetmlt 

olacak ki Stokkonun küflir ~ tahld~ 
terine cevap vermedi ve emrettlli gibi 
dört adım geriden onu takı'be bll\adı. 

Birkaç daldka 80l1l'8 Stokko onu 
Konçini ile Leonoraıım bul~uklan 
bir iş odasına soktu. 
Leoncın bir koltuğa oturmYI Kon. 

çiniye meftun meftun bakmakta idi. 
Marepla plince, o slairli bir halde 
odada dolqmatta idi. 

Stokko odaya girince kadm?· Kon. 
çiniye tanıttı w ttaıyanca dedi ki: 

-Monsiny<Sr.. Şu ihtiyar domuzu 
huzurunur.a getirdim. Emirlerinir.ıe 
bu işi gördtliftmii hattrlatmm. Kendi. 
sini asla t:ınımam. Eğer anlatacakla
n mUhim defı"lae ona Hyle bir dayak 

atacağım ki eğer eUmden sağ krutu. 
labilirae veyta.nla ahbaplığı var de • 
m~ti~ ı 

Bu garip tavsiyeye rağmen Lıtcorel 
ula irktlmedt. Anlam&mll cıDi durd~ 
Konçini ise derlıtl 80lıllturmap bq. 
ladı: 

- Floram tamlnde bir genç kız hak 
kında aöyliyeceklerlnlz varmıı °&yle 
mi? 

Marepl bu suali Fransır.ca olarak 
sormuştu, kadın İtalyanca cevap ver
eli: 

- Evet moaeinyör .. Fakat aöyliye
ceklerimi yabllz aile möyllyebillrinı, 
çübkU bunlar, aimeıı bqka Jdmaeyi 
al&kadar etmez. 

KonGinl ....W: 
- Haydi git Stokxo .. Yalmz kalaca

ğım. 

Stokko eğilerek aellm verdi ve dqa. 
n çıktı. F.liJdiği zaman Leonoranırı 
ip.ret ettiği halılı bir kapedan yan. 
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dairi odaya girdi. GörWıü ve kulakla- ıun yr.nma geleli. Leonora kadının kll~ 
rw dört açtı; bir itaretle emir vere-! lağına .birkaç kelime fısıldadı. ~1 
cek vasiyette olan hanıma bakarken la dJprı çıkar çılanaz Lagorele ilk su-
bir taraftan da söyleneni dinliyordıa. ali bu defa Leonora aordu; 

Stokko oda.dan çıktıktan soma m. - Eğer bu kızı büyüten. siz ,iseJliJı 
Lagorel ağzını açmadı. Koltufuiıda. hlli. yanmız.da olmalıdır deiil nıi~ 
oturmakta. olan Leonora.ya dikkatle Lagorel düşümneden cevap v 
baktı. Bunu gören Konçini dedi ki: verdi: 

- Madam Da.nkrm hU%UrUD.tla her - Hayır madam. Beni dört .ne e'f• 

§eyi söyUyebiltrslniz .. Ondan gizli liiç vel bırakıp .ıittf. 
bir stmm yoktur. Evvell hanet - Kendlaiııe fena muamele ettili-
edın Lagorel kendini çabuk topladı ve niz için değil mi 1 

"neme laznn .. der gibi omuzlarını ba- - Hayır, mMtam, btiyarı .. - Ve .d· 
fif çe silkti, bir ~Y söylemedi.. Belki lar giöi bir tavma lfllve etti •• 
de Eöyliyec~i sözleri düşilnilyordu. - Doğrusunu isterseniz ben !fakl' 
Kon çini bu defa İtalyanca sordu: rlrtı madam. Bu kUçttk kısı il ~ 

- İtalyan m111nız? meden beslemek elimen getrtıeJJdi, ~· 
-Bayır moneeı:yör, uzun zaman ınP.ğini kazanmak lçln !:a!~uı ıcst' 

1t?Jyada yaıadım. Romada bulundum. ediyordu. Kendisi de biraz tembeldir• 
On yedi ~ene evvel de FlOranaa da Çlhpnaemı sevmez. Hem de nank6t .. 
idim . möt; gönü birinde beni bırakıp kW 

Bu son kelimeleri kuvvetle söy!e- tı ve ortadan kayboldu. 
rni,ti. Konsml titredi. - Ona ne :it yapt:itmbıı:s? 

On yedi sene evvel, yani kızının dof -Krrlal'da çiçek toplar ve atard" 
auğu tarih demekti. ÖnUnde eğilmiş Nazik, temiz hem de az yoran bir if 
d~an kadına daha ziyade dikkat etti. değil :mi 
Bu kadının yüzünü görüp görmediğini --: Deseni~, dilenmenin bir taJ'ZI ~ 
arqtırdı fakat bir netice alamadı. Ni- budur. 
hayet dedi ki: Lagorel şiddetle itiraz etti: 

- Baha. bahaetme.k istediğiniz bu - Ne diyomınuz tfendlm, bU k1Ji!1 
genç kızı tanır mnmıız? öyle bir mehareti vardır ki; kt~ 

- Evet.. Onu bana vermiflerdi. den almadıfı h&le!e mUkemıM1 61' 
Hem de dofdufu gün. Ben onu bilyUt. metler yapardı; a.sla dilenmezdi. .. M 

tüm. · - Peki o kaybOlunca, kendt11trd .P"• 

- Siz mi?. aramadınız mı? 

- Evet momenyör, ben. - Aylarca aradım. Fakat hepli ~ 
Konçiıı.l, Leonoraya dönerek baktı. p. gitti. Nihayet birkaç bafta ~ 

Madam Dankr yanındaki masada du- Paıiste gördüm. 
ran tokmağa uzandı ve alarak çana - O halde nerede olduğunu biıb'O" 
vurdu. Evvelce Luvrda görmüt cldu. ıunu.z değil mi? 
ğumus Mareella gömktil ve han.mu- - Hayır madam, ula bihnl~ 
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8 EYOCLU 
1 Saray koııaeri 

Buflalo "1311 maceralar kra 
lı (Türkçe aözlU) 
Leylflklar a~arkcn 
GUncıe doğru (Türk tiL 
ini) 

\'alı dalguı 

YO§lvara 
i3. ÇeUn denizaltı hAldmJ 

ı Pro~w blldlrmemilUr 

Programmı b1ldirmem1,ur 
GUnahım ktır ve k &dm. 
ve ııeytan 
Kapta.n Blut ve Beyaz me 
!ek 
Son hayduUe.r ve Çapkın 
renç 
Tarzan geliyor (lürk~) 
ve Ziller yolu 
Yumruk kralı ,.. DUIUn 

ı 

• gecesi (Ulrkçe) 

Progıo&mmı bUdirmemiıUr 
Tarza.ıı kaçıyor , •• Volra 
at111er 1einde 
Tren korsanları 
Bayan general \'e 12 No.lı 
ekaprea 
Ehil sallp muharebeleri 
(Türkçe) , .• ugm 1evdL 
hl ar 
Pro&Tammı bildlnnemifUr 

l<ADJKOY 

İki karılı koca 

OsK o o AR 

Programını blldlrıneml§tlr 

\~tc\.1>18 A KI R K Oy 
~ / 1 Pro&Tamınr blldirmemlftir 

}'A T 
ll;p-~.~: 

. EBAŞI DRAM KISMI 

Bu akşam saat 20,30 da 
StzE ÖYLE GEL!YORSA 
Piyes, 3 perde. 

• • • 
t;ı~ı\N "' sız TlYATROSm.'DA 

~ 
OPERET KISMI 

il 
~~ ~m eaat 20,30 da lN. 

KAM MAÇI 3 perde 1 
tablo. 

ıtfllAIHJ ıtımıt1IPftllthnı111Ullff 

, liABER 
11~n tarifesi 
ha 
~,: sa~alarında santimi 40 Kr. 
D .. ll'lt ıltnıar 30 

orc:ıu H U.. ncu sayf acla 100 
•Ve İl(' " ~İtin ınct sayfaJarda 200 .,. 
~h~l .~ayf ada 400 " 

"" ılanıar 500 
~lCa.ri rt 

~Uçuk • Inahiyeti haiz olmıyan 
fas1 12

HanJar 20 kelinıelik beş de. 

~aveıes? kurugtur. Eskiden mu. 
llıtııta 1 olan mU§t\?rilerlmi%ln 
llh~ \'eleler! müddetince fark a. 
1-..,rıat. U 
llQı zun müddet devamlı 

'llıeıt ~ tenzilata tabidir. lli.n ver. 
sıra11 ~?usunda yalnız ve münha.
l!e~Ze AlOT YURDU altındaki 
~lir ttin lren ilin bürosuna 

acaat e~lmelidir. 
·~ Telefon: fstnnbul • 24370. 

4ıuıımııının 
' lllll tılffRlttııııı11ıtt!llNllll1Iıtı111lllllllllf~ıt11 11flllll 

~ ·:::·~ 
~.:::::: ...... •• , •• ·m .... : .. 

N oı , ··ö·ö ,;l:~~:~::n:r.::-.:::1 
•ia ecat; Pahşı ~ 

a~ atalar •• 
1-llll 19 ını hergiln sabah ıo dan !! 

~.'}'dan,..., ıa kaJar Karaköy Tünel ii 
'2 .l Cr&a .. 

de lcab ne caddesi baıında N.:> ii 1 

1 s.lt ul eder. ·u ı 
l • e cu . .. 
8 ıe le r.ıa günleri aaat 14 dtn if I 

dır. .. , 

-····- n,· ... .... _. .... tMi:C:S:::ı: :ı 

inkıbaz, 
• 

M 1 O E 
Ekşilik ve yanmalarını 

Meyva Tozu giderir 
MiDE ve baraaldan alıttırmaz. içilmesi latif, tesiri kolay, ve mülayimdir. Yeri1"1İ 
hiç bir mümasil m üstahzar tutamaz. MAZON iıün, HOROZ markaıma dik~at. 
Deposu: MAZON ve BOTON ecza deposu. lıtanbu) yeni Postahane arkasın 

da No: 47. 

T. C. Ziraat Bankası · lstanbul şubesinden: 
• GAYRİMENKULÜN' 

S.met No. su 
1205/ 161 

Borçlunun isim ve adresi Bulunduğu yer :Mevkii Cinsi Miktarı }.f:uhammen kıymeti 
Az.iz pehlivan Bakırköy !kitellı !kitelli Fatma çeşmesi Tarla 19765 Mm. ' 107.50 

.. ,, " ,, ,. .. .. 11492 " 24 
,, ,, ,, •• ,. Çukurluk ,, 13790 •• 45 

il 
,, ,, ,, ,. Defnelik ,, 6435 ,. 14: 

" 
,, ,, ,, .. Papasoğlu Keçesi ,, 6515 ,, 30 

.. ,, ,, ,, ,. Metercs ., 3218 ,, 7 
- ,, .. ,, ,, " 3218 " 7 ,, ~ 

,, ,, ,, ,, ,, Fatma <:;e&mcsi ,, 5515 ,. 30 
., ,, ,, u ,, Pa.pazoğlu ,, 3678 ,, 20 
,, ,, ,, ,, ., 1feteres ,, 3678 ., 8 

1124/53 Sami ,, Bakırköy Bakırköy KöyUstü İncirli Arsa 689 ,, 15 
298/ 306 Salih oğlu !sıam ,, Safra Safra Kapanarya Tarla 5515 ,. 48 

,, ,, ,. ,, ,. Yeşilköy şosesi ,, 4137 ,, 67 ,50 
,, ,, ,, ,, ,, Çekmece yolu ,. 8734 ,, 114 
., ,, ,, ,, ,, Halkalı yolu ,, 9193 ,. 100 

1019/H9 Süleyman oğlu Salih ,, Eilyük HııHialı Büyük Halkalı Akça.tarla ,, 7355 ,. 32 
,. ,, ,, ,, ,. Eskikaldırım ,. 28958 

11 
124 

530/ 146 Halil Ça.yuş ,, lkitelli lkitelli Bostan Tarla ,, 3678 ,, 10 
,. ,, ,, ,. _ ,, Kilise tarla sırtı ,, 11032 ,, 60 
,, ,. ,, ,, ,, Kartaltepe civarı ,, 6435 ,, 17 
,, ,, ,, ,, ,, Bostan tarla ,, 4137 ,, 11.25 

1123/ 152 Mehmet Şükrü ,. HalJ<alı Halkalı Tavukçu yolu ,, 41368 ,, 180 
284/331 Ethem ve Zeyneb ,, B. Halkalı B. Halkalı ,, ,. 6/8 hi~e 41368 ,, 270 
290/ 305 A!ehmet Kemaleddin Üsküdar Bulgurlu Bulgurlu Kargaderc sokağı ,. 1/2 hisse 9190 ,, 150 
337 /124. Lebibe ,, Beylerbeyi Beylerbeyi Havuzbaşı Müfrez arsa 1150 ,, 25 

.. " tt •• ,, " ,, 3218 .. 20 
270/104: Fatma Refika. ,, " '.Area 919 ,, 10 ,. ,, 
276/107 Hadiye Melahat ,, Bulgurlu Bulgurlu Şeker Musluı< Tarla 2/ 6 hisse 6722 .. 70 
285/ 110 Salih Naci ve arkadaşları ,, Altuni.zade '.Altunizade Veysclbey sokak Harab bağ 9643 ,, 66.15 

.. ,. ,, " ,, Mütevelli çe§mesi cad. ,, 9070 ,, 94.50 
336/132 Behice ,, ., ,. Bağlaııbıı.şı ,, 919 ,, 91.90 

Borçlarını vadenin geçmesine ve tebligata rağmen ödemiyen yukarda isimleri yazılı eşhasın, hudutları tapu senetlerinde ve evsafları yıne yukarda ya
ıılı ipotekli ga)-Timenkulleri 3202 sayılı kanuna tevfikan bir buçuk ay müadetıe açık arttırmaya çıkarılm1ştlr. Şartnameferi bankamız kapısına asılmış. 
tır. İhaleleri 13 Birinci kanun 1937 tarihine tesadüf eden Pa:r.artesi günü asat 14 de bankamızda yapılacaktır. Pey parası muhammen kıymetin yüzde 7,5 
ğudur. Arttırma bedelleri muhammen kıymetin yüzde 75 şi bankamız alacağını karıııladığı takdirde ihale yapılacak aksi takdirde en son arttıranm taah
hüdü lbaki kalmak üzere arttırma on beş gün uzatrlmıl!J olacak ve 28 Birinci kanun 1937 tarihine tesadüf eden Salı günü ayni saatte ihale yapılacaktır. 
İkinci on beş günlük arttırma sonunda da talip zuhur etmediği veya sürülen pey haddi layık veya muhammen kıyıne tin yüzde 75 şini bulmadığı takdirde 
2180 ııayılı kanun hükümleri dairesinde muamele yapılacaktır. Kat'i ihaleyi yaptırıp yaptırmamakta. banka muhtar olduğu gibi kat'i ihaleye kadar borçlu. 
lar borçlarını tamamen öderlerse muamele fcsh ve iptal olunacak, müşteri ise pey akçesini geri almaktan başka hiç bir suretle hak iddiasında bulunamı. 
yacaktır. Bankadan başka ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri menkuller üzerindeki haklarını hu suaile faiz ve masrafa dair iddialarını 
evrakı müsbitt-lerile birlikte yirmi gün içinde bankamıza bildirmeleri aksi ha ide hakları tapu sicilleri le sabit olmadıkça satış . bedelinin payla~masmdan 
haric kalacakları ve daha fazla malumat almak istiyenlerin bankamızın zirai ikrazat servisine müracaatları ilan olunur. (7364) 

Ç©<Çlbll6< h©lft©l~O 
Hediye kazananların 

isimlerini neşrediyoruz ı 
BÜYÜK B1R LÜKS LOSYON 
9 llkteırln tarihli bllmecemlzln halli (Ak

hisar)dr. 

KAZANAN 
Birinci: Bedriye İnal Ankara kız llşeı;i , 

9 uncu amıf 119:S 

ORTA BOY BiR LOSYON 
KAZANAN 

lklnel : Fazilet Baıe Alman liseııl talebesin 
den, 

1KJ ŞiŞE F.SAN~ KAZANAN 
üçUncU: AıUman Nedim Akkuzu Beyoğ:u 

Mahmutağa yokuvu. 

BiRER MÜREKKEPLi DOLMA 
KALEM KAZANANLAR 

l - Ferdane Esklıehlr7 2 - Behire Ke. 
mal Fatih, 3 - Rıza Uzun Halli ııokak, 4 -
Hüdaverd! latanbul Haydar, :ı - Mehmet 
Kulellden. 6 - Dürdane şı,u, 7 - Hlcrl 
eı'kek llııuı, 8- A. F. Kut11al Fatih, 9 -
Şadiye Mevlı\nekapı, 10 - Sabahat Cağal. 
oğlu. - Ktmaı 111tanbul lisesi, 

BİRER KUTU SULU BOYA 
KAZANANLAR 

11 - Bedia luzorta okul, 12 - Yıldız !nal 
t'Ull Kuzguncuk, 13 - BUlOr Edlrnekapr. H 
- Nida Savaş Gelenbcvl orta okulu, Hı -
Şahin Ankara 16 - Şadi Agol A§ıkpa§a, 
17 - Nebahat Kan.gümrük, 18 - Cevdet 
Clbali tllUln deposu, 19 - Ruhsar Karagüm 
rük, 20 _ M. Müjgln Ba.raz Kocamustafa 
pa.,a.. 21 - Aıhen Samatya, 22 - Klzime 
Yüııeııen Topl<apı, 23 Cemil Şehremini. 24 -
Abdu11ah A.ıılancan Şehremini. 2:5 Saliha ıu. 
nar Bayburt, 

BiR KUTU KALEM BOYA 
KAZANANLAR 

26 - Burhan Bqiktaş, 2i - Orhan Uy __ 
sal Fatih çaroamba, 28 - Hale Edip Şeb. 
remnl, 29 - .Mehmet GüvcU Sirkeci, 30 -
Seyfi BUker KaragO.mrUk. 31 - Orhan va. 
kıfhan, Nevzat Gençay EyUp 32 - Mu11tafa 
Aktuma bahc;ekapı, 33 - L\ıtfl Çelin Sa_ 
raç Uzunçarşı 3 ı _ Niyazi l§ıklar meyda_ 
nr. 3:> - Blnnu Fındıklı ıetüstU, 36 - MU. 
berra Sunumıı.y htanbul kız liseııl, 37 - İb. 
rahlm Kadırga, 38 - tıımet Serim Galata..'a
ray. 39 - H . Cahlt Pertevnly&I lise.si, 40 -
HaJO.k Tatllrağasr, f ı - Ziya ,.enlzycıllarmda 
42 - CönUI Yekta Ankara, 43 - Vahe Afan 
pangaltı, H - Jıı.le Tuğrul BurM, 4:5 - Gül 

ıen Bakırköy, 46 - Gülgün Haydarpqa, 47 
- Sabri Akı Kabatp.o erkek Uaeal. 47 - Erol 
§ehremlni, 48 - Mahmut Sirkeci büyUk ls
tıklıU oteli, 49 - Azra vlldan Ankara, ıso -
Turgut aydın Pertevnlyal ııııcaı. 

BiRER DEFTER KAZANANLAR 
ısı - Muzaffer Oncrkal Dabçekapr, ıs2 -

s . Aslan Bakırköy. :13 - Vecihi Beyazıt, 
53 - Müoorra Acımuııluk, :14 _ Ozan Ka. 
dık!.ly orta okut, :!:S - Cavit HeybeUada, ::6 
F. Mukaddes Fatih, l57 - MevlQde Yllce 
Notr Dam dö Sion, 58 - Nezlha Arar KUçUk 
pazar, 59 - Aram Vahe Robcrt kollej, 60 -
Dehlç n!a llııcsl, 61 - Emin Şim§ek Ba. 
kırköy, 62 - Güzin Akay Tophane, 63 -
Selim Çetinoğlu, 64 - Özdernlr Ölçer, Edlr. 
nekapı 65 - H. Fuat Kadıköy acıbadem, 66 
M. Yavuz Kadırga, 67 - Necil Kansu Bn. 
kırköy, 68 - Mü§tak Şlm§ek bölge sanat o. 
kulunda, 69 - lbrıı.hlm Ezer Kantarcılar 
70 - Semihi\ kız orta okulu, 71 - Erkaıi 
G.S. lisesi, 72 - Mehmet DenJzyollannda 
73 - Tahir Atıfet sokak, 74 - Emre pe§. 
klrci sokak, 71S - Bedahat Dere Fındıklı 
Tophane. 

YAZI SlL..\!EK tçtN BİRER LAST!K 
KAZAl""f ANLAR 

76 - G. Çatlak l{adırga, 77 - Yaşar 50e. 
lenbcvl orta okul, 78 - Nuri E\irgen bahçe 
kapı,i9 - Süzan Banı Beyo#lu orta okul, 
80 - Lutll :O?Jn EmlrgA.n orta okul, 88 -
Ömer Enıon Sirkeci. 82 - Neriman Tanıt 
kız lisesi, 83 - tsmall Çap:ı, Sf - GUl\lnuer 
SaraçhıınP., 55 - Hııkkı Pertevnlyal Use!llf, 
86 - n. Çağlı samatya, 87 - Hüseyin Er. 
lem Maltepe aııkl'rt lisesi. 88 - M. Burgurlu 
Maltepe a&keri ııseııi, 89 - Nafi Çırpn A'k. 
sııray, 90 _ Gilner Heybella.da, 91 - Se. 
mlha Kumuma. 92 - NUnüter Bo§kuat Tat 
kasap, !13 _ Sabahattin üzer vefa llıseal, 

9i - Sallhaddln Kadırga. 9:S - Orhan ta. 
tanbul lisesi, 96 - Sallh Kabatq erkek 11. 
sesi, 97 _ M. :Kı\Jnll lııt:anbul erkek lisesi, 
9S - GUzln Tarı eTpeba§ı, 99 - Ali ErtUrk 
ı;arşıkapı, 100 - Oktan Turga Şehz&deb&fr, 

BİRER KURŞUNKALEM 
KAZANANLAR 

101 - HayrUnnisa KAdrrgıı, 102 - Se:r. 
1'eddln KUc;ük Ayıı.sofya, 103 - Dlkolçay Ka 
dırfa. 104 - Muazzez Gülen Davutpaşa, 
_ 106 _ HüsnU Akalın Ticaret llse.ııi, 107 
Nuriye Karagümrük, 108 - Seyfeddin Dl. 

Me!KtepB ID eıre, Çocuk veı a eeırn
ne, Oku l DlrektöırDerııne: · 
Mektep kitaplarınızı almadan • . •• bir kere eıki tanıdığınız 

" V AKIT ,, Kitabevine . 
uğrayınız. ilk, Orta, Liıe, Yük•ek ve Meılek ... Her okulan, her 
ıınılı için, her dilclen, her türlü maarif nepiyatını buradan 
kolaylıkla ve derhal edinebilir•İniz. 

Ra.ıgele yerden almanın ıonuncla yanılma, yorulma, va
kit kaybetme olabilir, üzülebilir.iniz. 

lhtiıaıa her yerde kıymet vermeli: (VAKiT KlTABEVI) 
ele mektep kitapçılığında ihtiıaı kazanml§tır. 

Kitap üzerine gelecek her sorguya karıılık verilir. 
ADRES: lstanbul. Yakıt Yur du. Telefon: 24370. Telgraf: 

Valut - lıtanbul. Poıta kutusu: 46. 

==-=·== · ... : , , mı saıamne 

1 Operatör UroıoQ ~ 
D Doktor n 
1 Süreyya Atamal ·: 

Beyoğlu tstiktaı caddesi Parmıkkapı 
Tramvay durağı No. 121 birinci 

kattaki 

Muayene hanesinde hastalanpı her• 
gün saat 16-20 araemda kabul 

eder. 

1 .................................. 1 .... 1 ... , ••••••••• ·.·:::: ..... -......................... " ... ........ . 
kolçay kumkapr, 109 - Halime Edirnekapı 
110 - lııa 721 tram\•ay §lrkeUnde, 111 -
GUler Çifteha\'UZlar, 112 - Handan llhan 
Selçuk kız enautUsü: 113 - BWent Varol, 
Bovıı.cıköy, 1 u - Suat Erkunt Beılkt&.§, ll:! 
_ A. Tevfik lııtanbul l5 inci okul, 116 - Tur 
han Beyoğlu 29 uncu okul, 117 - Eşber Gök 
tepe .l''atlh, llS - A. Zeki Vefa llaesl, 119 -
Tarık Durademlr FaUh, 120 - TUrkln ı:rtüa 
Pangaltr, 121 - MU!ldc Kaamıpa.ş& Zindan 
arkıuıı 122 - BUlend KO.z.rt oğlu 1Z3 - A. 
4•6 o.' özer :S. Pertevnlyal llaesl, 124. - Çe 
kin l{Azım kızı TUnelba§ı, 125 - Oluç Çıl
çır, 126 - Ali Koçar birinci vakıthan, 127 -
Nejat Yeniçeri Beyoğlu 12 incl okul, 128 -
MUzclıher'. bağlarbaşı, 129 - Perihan Altın 
el Fener, 130 - ümit Tüzer Çatalca, 131 -
Romanyıılr Muııtafa bahc;ekapı, 132 - Ara 
Koçyan OrtaJ<öy, 133 - Ayten bağlarba§ı, 
134 - IJ. Mclıparo llltJklAI lisesi, 135 - Nu 
rt Evfrgtn bahı;ekapr, 136 - Kemal 775 er. 
kek llııenl, 137 - M. E11cn Kumkapı. orta o. 
kul 138 - YurdagUI Sirkeci. 139 - Ercan 
Arcan Fatih, 1'0 - H. Mehpare ıatıklAI 
liBe!i, 141 - M • .M~ta!a. mrkeci. 

h tanbul Asliye 'Altıncı Hukuk Mah· 
kemcıinden: 

Cemile tarafından Cibalide Yeni.ka-
pıda Kadıfmnr lncebcy ısokak 13 No. da 

mukim Ramiz n1C)1line açılan boşanma 
kiavasrnın tahkikatında: MUddcaaley • 
hin ikametgAhının meçhuliyctine bi
naen davetiyenin on be§ gün müddetle 
ilanen tebliğine ve tahkikatın 27-11 
-937 cumartesi günü saat on bir otu
za talikine karar verilmit ve davetiye
nin bir nüshcı da mahkr.me divanha -
nesine asılmış olduğundan muayyen 
gün ve saatte İstanbul asliye altıncı 
hukuk mahkemesinde ibulunmasr aksi 
takdirde gıyabında tahkikatın devam e
dileceği tebliğ ycrinclc ,olma'k üzere ilan 
olunur. ( 10002) 

zm - ==·==: 11r==::::r21:• :::::::s 
DOKTOR 1 

Kemal özsan İ · 
1: 

Bevllye mUfehass ısı H 
Karaköy - Ekselslyor mağazası 

1
:: 

ft yımmda. Her gUn öğleden sonra 
il 2 den 8 e kado.r: 1'cl: 41235 : 
:=::::::::::=::::::::-.:::::::::::::::nınc:=::Ci 

Bir bayan aranıyor 
Usulü defterı ve muhasebe, dakti. 

loya aşina, yazısı dUzgün bir bayan 
aranıyor. Almanca bilen tercih edi. 
lir. Vakıt propaganda servisine acc. 
le mürace.at. 
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Baı, diş, ağrıları, nezıe, kıigoılık ve ütütinekten müteveUid bütün ıztı

rablann ba§laması ile beraber aklınıza gelen ilk isim olmalıdır. 

MD~eyn lb>©~maı©laın 0 kaıD~ ve 
(Q)@bırell<Oelre cdl©k\Yl li"11 ma©ıa ırıı 

,..,_111111111•---~~~~~~~~~~~~Pi 

'----~-------------------icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
1 t 

ll!lim ve markaya dl"kat! taklitlerinden 
sakınınız. - -

.~ Mutlaka .:;kuyunuz 1 1 
1 K~ş ieüyd:iı Fa~rr.R!kasoını<dlaın: 

istanbulda Çaknı:ıkçılarda Ömer Balioğlu Kuştüyü fabrikasında kış 
mevsiminin yaklaşması dolayısiyle müşterilerinin sıcak, yumuşak ve her za. 
man rahat kuştüyil, yastıkta yatmalarr için fiatl.annda mühim tenzilat 
yapmıştır. Mükemmel bir ku§tüyü yastık yüzile beraber (1) liraya, fazla 
miktarda alanlara tenzilat yapılır. Uzun ve soğuk kış gecelerinde şilte 
ve yorganlar ve yastıklarımız güzel v~ rahat uyku temin eder. Tel: 23027 . 
........................................ 1 
--~~==---..,......~~-'-~-----.-.:~_:..._~-.~~~-=-~~-=----=------ yrı ye 
Cumhuriyet Bayramı Münasebe
tile Mutad Seferlerimize ilaveten 

1 - 28. 1 O. 937 perşembe günü 78 ve 123 numaralı seferlerle 
13 .30 da köprüden Harem ve Sa1acağa olan sefer fazla olarak yapıla 
cak 72 ve 10.5 numaralı seferler yapılmayacaktır. 

2 - 29. 1 O. 93 7 Cuma günü akşamı elektriklerle donanmış 71 
numaralı vapu~ ~aat 19 . da Rumelikavağından hareketle başlıca Ana 
dolu ve Rumelı ıskelelerıne uğrayarak Köprüye gelecektir. Ayni va 
pur gece yarısından sonra saat birde Köprüden kalkarak yine Anada 
lu ve Rumeli iskeleleririe uğrayarak Kavaklara gidecektir. 

3 - Fazla tafsilatlı ilanlanmız Köprü ve iskelelerimize asılrrJştır. 

MCJDE MD.JDE 
KADIKÖY 

INCi GAZiNOSU 
Cumhuriyl!t bayramı münasebetiyle sayın müşterilerini memnun et

mek için zengin bir saz heyeti hazırlamıştır. 

• 

' .............................. : .... ... 
ERTEV ıstanhul Yorgancı, Döşemeci 

Saç tuvaletinizin erı mU. 

him bir maJzemr.sidir 
Kepekleri izaledeki mu

vaffakryeti her bir i:idia.. 

nm fevkindedir 

Kimyager .. -.. 
·Hüsame·ddin 

Tam idrar tahlili 100 kuru~tur. 

BUO.mum tahlilat. Eırtinönü Emlak 
. ve Eytam Bankası · karşısında İzı;et 

Bey hanı. · 

Telefon• 21943 
c:ıc- olosome ke"o' "'8518IOrıpılle!Suı ~.,., 

Soh aonıerı ~'-" aorve ooro9•Z(!W 

ve Hallaç esnafı cemiyet 
25-10-937 tarihinde yapılan idare se!iiminde · ekseri 
4 - 11 - 937 perşı!mbe gür.•1 saat (10) dan (16) yaka: 
Yorgancılarda Mektep sokağında ki merkezimize gele 

malan ilan olunur. 

lstanbul 
lktısat Fakültesi Dekanlığı 

İktisat Ji'akültesine bağlı İktisat ve İçtimaiyat Ensti 
le bir daktilo aranmaktadır. Aranan şa rtlar şunlardır: 

1 - Yabancı bir dile vakıf bulunmak. 
2 - Daktilo üzerinde melekesi ol mak. 
İsteklilerin her gün öğleden evvel İktisat ve İçtimai 

lörlügüne müracaatları. (7358) 

Vakıf para 
mü_dü:rlüğUn 

• 
Komisyon mikdarlannın yeniden indirilmesine 
K~gir binalarla hali ip.şada bulunan emlake a~d 

komisyon mikdarlarımız tekrar indirilmiştir. 11an e 

Afyon vilayetinden: 
fılıhd11 1111111111 11111 ıcrlı ılım._ 

Vilayet merkezinde yaptmlacak (169784) lira 93 

memleket hastanesi inşaatı kapalı zarf usuliyle 15-Teşrin 
saat on beşte Daimi Encümende ihale edilmek üz:ere eksil 

~• .. ---G-6•z-h•e-k•lmıİİıtıl1--•.•. -il!. inşaatın Önüm.üzldeki senelere 'de sirayeti halinde Malt sen 
fazla iş yapıldığı takdirde üst tarafı 938biitçesinden verilece 

Dr. Muı at Rami Aydın Eksiltme §artnamesi ve buna müteferri diğer evrak 8 

Muayenehanesini Taksi.m.Talimane 

Tarla başı . Cad, URFA Apt. nma 

nakletmiştir.- Tel: 41553 

Pazardan maada hergün: OğleClen 
ı 

sonra saat ikiden altıya kadar 

ıı s ı ; wı.nr.:s::::::ınr.:-mı--• 

Diş Doktoru 
l!lbeyt Clçeır 
Yalnız CUMARTESİ GtJNLERi 

Y ALOVADA, saL günler Kara
gümrük tramvay durağındaki mu
ayenehanefinde hastalarını kabul 

U eder. ii 
l:::::m:ı::&tH'tc:::::n:c::::ıs:ı:::ı:::::::ı:::: 

Sultanahmet 5 inci sulh hukuk ha ~ 
kimliğinden : 

Akıl has~alığına duçar olduğu tabib 
raporile anlaşılan Lale-lide Ordu caıd - • 
desinde Türbe. yanında 14 numara&. 
mukim Melımet Nuri oğlu Mustafarun 
hacri ile kendisine ayni adreste mukim 
ablası İclalin' vaei tayirtine karar veril
diği ilan olur.ur. (10003) • 

mukabilinde Afyon, İstanbul ve Ankara Nafıa Müdürlükle · 
Muvakkat tem.inat 9739 lira 25 kur u~tur. 
İsteklilerin Nafıa Vekaletinden 937 senesi için alınmış 

müteahhitÜ.k vesikası göstermeleri ve teklif mektuplarının 
937 Pazartesi günü saat on beşte Daimi Encümen Riyaset' 

olunur. (7271) 

Askeri Müze 
liiğiinden. 

Askeri Müze Cumhuriyet Bayramı günlerinde açtlrtır. 
(569) (7HO) 

Türk Hava Kur 
Büyük 

24. CÜ 

Piyang 
veni tertip baş 

1. inci keşide 11 lkinciteşrin ~ 
Büyük ikramiye: 30.000 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 1 O.OCO liralık büyük ik 
ve 20.000) liralık iki adet mükafat vatdır .. 

Şimdiye 1<adar binleıce kişiyi zengi:H.den bu piya.ngoya 

Tftrkfye Cumhuriyet Merkez B:ıokası 
·23/ 10 ı 1937 vaziyeti 

A.KTIF 
"--• 

~tm ll&ft kil~ 19 619 881 

8aıı.lcnot. • • • 
Ufaklık. • • • 

l>alı.Uchkl lılô&blrler • 
rark ıtruı: _.. • 

B&ncllekl IDııhAblrlerı 
AJtm satı k!Jocru 6 482 909 
Altma t&bW kab8 eerbut 
döftaler. 

L.27 .596.936.80 
• 13.661.846.-

767.633-31 

b9J.CW.50 

9.118. 729.56 

1.865.57 

Lira ıı 
1 

4l.026.~ 16.11 1 

691.033.50 

Pl\SiF 

3ermaye 1 • • • • • 
lbUyat akçeal: 

AdJ ve fevkalAde. .. . • • 
Hu.su!1 • • • • . 

fed.avWdekl Baııknotlar: 
Deruhte edlieıı evrakl nakUyt 
Kanunun 6 vo 8 llıcl madd• 
lertııe tevfikan hazine taratın. 

i 
~L 158.748.563 

oııer d011.zler •• bOrçlu 

kl lı"tnc b&kıyeıeı1 • • ~ • 26. 141.6t2. 1 7 35.662.237.30 
' dl.ll vaki teô.i.r•t. 

1 •L. 13.577.480 

lluJft tall 'f'Uleri 1 

lrarJtlıtı. ıl 158. 748.563-
f>erubte edtlen .-rrakı ııalrU7e 1 
Kıuıuu.ıın t ,.. ı ınet mad-

delertne tnmru Hulne w.J 
hnd&zı "&kt tedtyat. ,, 13.577.480- 145.17 l .(183-

8e11e4.a1 .... il 
Ha.ztııe bonoları, • • • [L 3.700.000.-
N.cart -.netıer • • • • • · I,, 37.246.96J.88 40.946.963.88 
~baıa Ye T&lırllat ckda.aı: 

\ t&b1'tllt IUbarl kl'J'metıe 

'Deruhte •dtlen ena.kı nalt.. l 
ıl ltt1en.tıı k&'Jılıfl ••ll.am "' L.37.984.903.02 

.l Sert>eet eıhıua ,.. tah1'tlat L. 3. 785.519.31 41. 770.422.33 
1 Aftlıııiar: ' 

AJtnı ,.. dt.U tıseı1a• 
TabYillt l1HJ1M 

BıaMartaı 
llnh~llf 

2 M:a.rt 193t t&rihlnden t 

• ._ 81.643.99 
b 8.456.216.40 8.537.860. 39 

4.500.000.
t 6.924.845.52 

336.210.86.i.ll.~ 
= 

Deruhte edUe11 evrakı aalı.Uyt" 

bakJyeal, 
Karşılığı t.amametı altm olarak 

l 145.17 1.033 

ııa.veten tedavüle vazedilen L. 19.000. 
Reukont aıukabiU Uheten ted.11 
•ued. 12.fC'O.flOO 
Tlrk Uraaı l\lHdaab 
DiYlıı raallhüdatıı 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 

kl!r1nft tı&ldyeler1 • • • 

&lubtdJJ • • • • • 

l
'L 683.58~. 

L.~2.031.460. 


