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~uJ .dün kurtulut bayrammı büyük bir meruimle kutladı. Meiaiune ait tafsilat ile, gece zabitlerimiz ter dine verilen ziyafette vali ve ordu k cmandan vekilinin nutukları 3 üncü 
-.Lilem'izdedir. Buradaki resimde geçitremıine ift:irak eden izcileri, Ukerlerimizi ve (ortada) lıtanbul kumandan vekili Korgeneral Ali Fuaclı Cumuriyet abidesi önünde detferi im
~en görüyorsunuz. 
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.,ugoslav heyeti 23, Romany 
heyeti 40 kişiden mürekkeptir 
libı bisrdUncU Balkan Tıp haftası bı.
fla atleden ııoııra saat on beşte Yıl
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7 üccarlarımız zararlarının 
önlenmesini istiyor 

Macaristan gördüğü zarar üzerine 
Almanya ile anlaşmak istiyor 

!tal da liret kıymetini dOfUr • ancak bir kaç IÜD içinde anlatılacak -
yanın i da eni bir endite tır. 

m..ı ilserine p yua 1 lu ile MACARİSTAN ALMANYA İLE ı..t oJmuttur. İtalyan talras yo . ANLAŞACAK 
ihracat Japmsf e>lan hububat t:adrlen ttal liretinin 
dUn Tllrkofile ıelerek ujradıklan A· Pqte, G (A.A.) :-ı. İ.;:;n - Jıla.. 
nrlaım 8nlemneal için tqebbUaat ya- kıymetten dtif= Jdirins .!'8uameıesini 

rica _,_, rdlr Tllrkoffa der cariatan aramı • 
prlnwsmr .. wwre '--~· De ıs.n-n. derbal kendiJilinden durdurmuftUr. Bu 
hal :Ankara Ofla mera~ • OOS-""S -nı....-Jt mikdardald ib.ra • 
ft \'Uiyeti bildtrmittir. Tacirlerin te • iıe, İtalyaya 3-d üh' alacak -

ktada lanmaktadır· catmdan dolayı ora an m un 
mennileri ild no top · 1 bulunan Macariıtanı ciddi surette 

edili d an ı - Talı:aı yolu ile ihraç P e ızrar etmiştir. 
mukabil olarak getirilmiş bulunan !tal Siyasi mahafilin ileri sürdükleri tah 
yan matlenma, ithalltçı fi~a~ ldr mine göre, §ayet resmi İtalyan tebli -
etmek .zihniyetile kliring yolu ile ıtha - &indeki ifadeye rağmen, ltalyanın ye
Jltta baJn"'"'Jarma mUmde edilmeme- ni para politikasından Macaristan için 

el, bir sarar hastl olacak olt1t1a, o .zaman 
z _ ttalyadald satıcılarla İtalyan Macaristan Almanya ile olan ticaretini 

resmi makamatı tarafından sevkiyatı inldpf ettirecektir. 
cturdurulmut olan İtalyan mallannın ARNAVUTLUK PARASINI DU-
firmatar arasındaki takas mukavelele - Ş'URMUYOR 
ri bllkUmlerine tevfikan Türkiyeyc gön Tiran, 6 (A.A.) - Resmi bir teb -
C1erilmeterinin temini. liğde, Arnavutluk altın frangın, ~e-

Bu huıustaki teıebbilsatm neticeai tinin değitmiyec:eğini bildinnektedır. 

Danzig meselesi 
gene sahnede! 

karar üzerine 
protesto etti 

Son oerilen 
Senato başkanı 

Cenevre, 6 (A.A.) - Milletler Co
miyeti konseyi, B. Rivas Vicuna'nm ri-
~ top~W· ~·Dan. 
mı meselesini tetkik etmiftir. Konsey 
cıe Lord Cranboune'un tevdi etmit ol
clup bir karar sureti okunmuttur. Bun 
da bDlıaaaa töyle denilmektedir: 

:MWetler Cemiyeti konseyi, Leh hU 
kGmetini Danzig'deki ili komiserin ra
porunda bahsedilmit olan obatrubi -
70n'a bir nihayet vermeğe davet eder. 
ı>mmnı meaeleıinin ehemmiyeti dola
,.UC komcy, bu meseleye hususi bir 

-------------=======
[ Kı~ Harici, ~·~•rler :J 

• VARŞOV Aile Atina arasında ye
ni tesis edilen hava hattına dair o
lan mukavele bugün imr.a edilmiş
tir. 

• ROMANYA harbiye bakanı 
Mariç Parise hareket etmiştir. Ba
kan, bu ayın dokusunda Yugoslavya 
krallan Piyer ve Aleksandr için di-
kilen Abidenin ktlşadın.da hazır 
bulanacaktır. 

..ı.e tahü etmeğe huırdır. 1-----------
T rakyada kültür 

DAlfztG PROTESTO ETTt 

l>amlc, 6 (A.A.) - Senato bafkam 

küz ettiriJmelidir 

E 
konomi dünyasının yeni vazi
yeti en liberal memleketleri 
bile sanat, ziraaı ve ticaret 

f aallyetleri Jle al&kalanclınyor. Pa· 
ra ve döviz işleri, milletlerarası alıı k l /ı 
verifte k••tenJantmanlar, klering Asiler Madrit demirgoiuna ga aşıq?r ar, 
muameleleri hep bu al&kanm teza- hükfJ.mete genı l}ardımcı kuvvetler gelll)Or 

Dünkü vaziyetin hükumetin 
lehine olduğu bildiriliyor 

' 

htirleridir. Bunun içindir ki cumu- Sevı'lle, 6 (A.A.) - Nasyonalilt Tn ki i milli ekonomiyi ko- Madrı't, 6 (A.A.) - Hilk'limet kuv-l ,_ .. 
riyet ur yes tayyareler, Madrit tehr.inin. üzeru-ı rumak için yalnız bütçe ve • tica~et vetleri, muhtelif cephelerde düil hüktmetçilerin mezalımı hakkında 
muvazenelerini tutmak tedbırlerı i- kazanmış olduktan muvaffakıyetler tafsilat veren ve ahaliyi General Fra.D 
le iktifa edememiıtir. Memleketi M· Uıerine vaziyet bu kuvvetlerin lehi- ko kuvvetlerinin ileri hareketine kar
nayfleştirmek içia devlet eli faal bir ne allh bulmqtur. crı gelm.emeğe te§vik eden binlerce be 
aurette bu sahaya müdahale et- Diter taraftan, asilere karşı mu- !il 

Drlıttr. kavemetl takviye için şiddetli tedbir yan/~~~u;:1:;~ERE y ARDIM 
.bcak itiraf etmek llzımdır ki ler alınmıştır• 150 bin asinin hü- EDECEK 

sanayi sahasında devletçilik muay- cuma hazırlanmakta oldukları Mad· Londra, 6 (A.A.) - General o•ouf 
yen bir programa bağlanmış olduğu rlttelrl kuvvetlerin yardımına koş- fy, dün Dublin'e vasıl olm~ur. Ge
halde henüz ziraat ve ticaret saha- mak üzere Valenciadan 20 bin kişi neral tspany .. ·an gelmektedır. Ve o
smda muayyen bir devlet programı gönderilmiştir . _ rada General Franko ile görilprdlt
çlzilmiş değildir. . . . Oviedodan bildirildiğine gore, tür. Matbua.ta vd.ki olan beyanatmdaı 

Vakıa hük'limetin garantısı ıle Asturies maden amelesi, bu şehre General O'Dyffy, İspanyol nasyona
Zlraat Bankası çiftçilerimizi koru- karşı tekrar taarruza geçmişlerdir. listlerfle ayni safta harbedecek olaD 
mak için buğ~y piyasasına müda- Bu amele, mahsurların üzerine İrlanda gönülliiler.nden mürekkep tll· 
daha1e ediyor, değer fiyatile müstah- dinamitler atmaktadırlar. menin birinci kafilesinin bu ay içe~· 
sfllerden aldığı buğdayları silolar- Bilbaodan bildirildiğine göre, sind~ İspanyaya gideceğini söylemıQ
da topluyor, depolarda buğdaylar hükumet kuvvetleri, Motricoyu zap-

d em h liha d D va ti tir. Tl tasnif edildikten sonra ışan m • tetmişlerdlr ve a zır a e · ASİLERE DE TAKVİYE KUVVE 
Jeketlere satılıyor. Böylelikle devlet zerine yürümektedirler. GELİYOR 
doğrudan doğruya değilse de dola- Burasını harp gemilerinin yardı- Paris, 

6 
(A.A.) _ İspanya cephe.· 

yısfle milletlerarası bir ticaret !ti mı sayesinde, kolayhkla ele geçire- sinde, Oviedo hariç olmak üzere. hıç 
yapmış oluyor. Diğer taraftan yıne ceklerini ümit etmektedirler. Asile - bir değişiklik yotur. Oviedo'da hükQ • 
devlet eliyle kurulmut fabrika ~al- rin bir kruvazörü tarafmdan hükQ- met kuvvetleri şiddetli bir hava bom
ları resmi vasıtalarla satılıyor. Fa- metin bir torpito m11hribinin tahrip bardımanından sonra, muharebeye gi· 
kat hiktmet çok haklı bir endiııe il• edilmeBine karşı mukabelei bilmi.sil rişmitlerdir. Ban haıı.:rlere gllr~ bil : 
bu yoldan fertlerin şahsi teşeb- olmak üzere bütün rehineler öldü- kQmet kuvvetleri ıchnn muhtelıf kı 
bU.slerfne ~ bir şeklide zarar ver- riilmUttür. Bl1baoda öldUrlllen rebl- sımlannda bulunmakta, diğer haberle-
memeğe çalışıyor. Bundan dolayı nelerin yekOnu 150 dir. re göre de milliyetperverler mukabil 
devlet ticari faaliyet sahasını müm- bı'r taarruzdan sonra mühim mühimmat l t x. ASiLER DEMIRYOLUN A 
ktln oldufu kadar ğeniş e me15e ele gerirerek hil~met kıtaatını tardet· 
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dikkat ediyor. Burgos, 6 (A.A.) _ Nasyonalist! mişlerdir. 
Bununla beraber milletlerarıun . Milliyetperverlere yardım için Fas • 

..1.- h.r.:1-A tin )& kuvvetler Madrjt - Valencia deınıryo-
ticaret bakımınu11n uaume a 

11
• tan takviye kıtaatı gelmektedir. 

kalanması icap eden bir nokta var ki _ı::un:::a~y~akl:=a.ı:şm::&:kt:.::a:.dır=·:__ ______ , ______ -:---
timdiye kadar buna el değtUnJ.~r k . t . 
:;:::::.=::=: .. :Tehir Ve açma sıyase ı 
ret işleridir. • H B k 1 

Herkes biliyor ki büyük komıu- Mı·ııetler Cemiyetini e eme muz Sovyet Rusya kendi rejimi ik-

tizasınca başka memleketlerle oldu- salonuna çevirmiş 
ğu gibi Türkiye ile dahi tek el ile H 

ktad Tii k t 
zarureti yeniden kaydetmektedir. Te-muamele yapma ır. r sa ıcı- Moskova 6 (A.A.) - Pravda ga.- h b' körilkli· 

ları ise organiıe olmadıklanndan tesi bir "Bekleme salonu,, halini al hir ve kaçma siyasası, ~ ~ . te S t t . t ·· ...... illeri ile Türk ze ' . · ti sı· asasını yen mütecaviz müdahalecilenn sıs 111 ovye ıcare mum~ mış olan Milletler cemıye Y . . yardım lsb t eden meşru hpan• satıe?lan arasında yapılan her alış 1 d w. tirmek hususundakı 1ı mı a 
veriş bir nevi miinakasa neticesine bir an evve egış yol hükftmetinin memorandomu bir 
varmaktadır. Bu netice ise halkın E ) • • • tarafa atılmış bulunmaktadır. 

8. Q_relser bucün milletler cemiyeti ge 
_.t Mkrfteri B.. Avenol'e yeni bir mek 
_, sBnclererek konsey tarafmdan dün 
bbul edilen karar ıuretini bu sabahki 

zararını mucip olmaktadır. liş erJ SergıSI Kollektif sulh ve emniyetin koru· 
Bu vaziyeti daha ziyade aydınla- yucusu olduğunu söyliyen bUyllk bit 

Yeniden 45 ilkmektep tabilmek için Kafkas hududundaki Eıya gönderecekler için devletin dış itleri bakanı, tspanyol a-
villyetlerimfzde cereyan eden alış silerinin ctlrUJr. arkadaşlarına taraf· yapılıyor .. rı, maameı .. ını misal olarak ııiio- müddet bitiyor tarbkttm bqka bir ııekilde tefalr edil-

::psetelerden Bfrendiiinl bilcfirmit ve 
Jtoıı.,. cellesl için 5 ~evvel tarlhi 
lelbit edDmek ıuretile Damig hilkQme 
... huırlamna11 ve bir deleıe can 
~~- lmklnmm ortadan blchn1mq 
miDID:ıuını protesto ederek ~u iaticalin 

raporda ve karar suretinde kullam-
Jan lisaıım beynelmilel uıul ve an'ane
lere uygun olmadrğmı bildlrmiftlr. 

Danziger Vorpost gazetesi, karar su 
tetlnde kullanılan llanr Danzig hfikQ • 
metinin stlkfttla geçlıtiremiyeceğini ya 

c!Jyor ki: 
Lehistan hiç bir müdahale hakkı ve 

ne de aWılyeti almqtrr. Lehistan sa 
bir t11por vermeye memur edilmiş 

• Anlaplıyor ki. Lehistan, ıerbest 
hlkimiyetine tunak eden iıtek

Ue Cenevrenin noktai nazanm te
çalıpcaktır. 

Edirne, 6 (A.A.) - Trakyada kfil. terebiliriz: Ruslar memleketimizden Ankara, 6 (A.A.) - iktisat vekl- miyecek olan beyanatta bulunmqtur. 
ti1r hareketleri geniflemektedir. Yen!- mal almak için döviz Yerine gaz, Jetinden: Bunu söylemekle B. Edenin İngilill el· 
den 45 ilkmektep yapılm.a.ktadır. Bun- şeker, maefotra gibi Türkiyede Elitleri ve kilçUk sanatlar sergi- çisi bi1rosunun telgrafnamesine vercli4 
ıarm mUhim bir knmu bltmif, ötret- paraya çevrilebilecek şeyler verirler. sinin açılmaaı yaklaltmııtır. Bu ser- ği cevabı Alman, İtalyan, Portekizli 
men ta.hefaatı bütçeye konmuştur. Şe- Bunlara mukabil Türk tüccarlan da gide elitlerine ve mamulAtını teş- mUdahalecllere lapanyol itlerine ade
hlrlerde ortamekteplere girecek ço- Ruslara hayvan ve saire gibi mUh- hir e:mek iizere milracaat etmiş olan mi mildahale h~undaki taahhUtle
cuklar B&)'JSI geçen yıla nuaran çok- taç oldukları malların teslimini ta- lardan henüz eşyala?lnı teslim etmi- rini çiğnem.eğe tepik etmektedir. Al· 
tur. Edim.eden 125 çocuk mekteplere ahhüt ederler. Bir ka~ yıl evvel Rus- yenlerin acele etmeleri lazımdır. man fqistleri, emniyeti, Şarki ve Gar 
girmek istiyor. Halbuki mekteplerin lar ticaret maksadile memleketleri- Eıya, 10 llkteşrinde Ankarada ~u- bt olarak 1un'I bir şekilde ikiye ayır-
bu ÇOCU]tlan alacak yerleri yoktur. ne giden herkesi kabul ediyorlardı. lunmak tizere odalar tarafından t•.m- mak suretiyle sulh ta.raftarlarmı da• 
Bunun için C. H. Partisinin büyük ve Bu suretle her tflecar dofrudan doğ- diden ADkaraya sevkedilmektedır. ğıtmak hususunda büyük bir diploma 
uygun bir binası hazırlanmaktadır. ruya So.,:Yet Rusya hudutlarından Bu ıqüddet kaU ve nihaidir. tik faaliyet 1arfetmektedlr. Bu it'bar-
Bu hususun temini kültür Bakanlığın- içeriye girerek elinde olan mallannı Eıyaaın tetkiki, tasnifi, teşhiri ve la, İngilterenin Şarktaki emniyeti bit 
dan rica edllmiştlr. satabiliyordu. delıorufllll• samana mitevakkıf ol- tarafa bırakarak bir Garp paktı ıın-

Bu sene Edirnede açılacak olan Cu- Halbuki son bir iki yıl lfincle bu duiundan sevk müddeti yeniden tem zalamağa hazır bulunduğu hueusund• 
murlyet kız 1!18.!l'at okulunun bütün vaziyet değişmiştir. So'V)'et ticaret dit edilmlyeeektir. B. Eden ve NevWe Chamberlain tara
sipa.rişleri san'atlar mektebinde- hazır mümessilleri Türkiyede muayyen ve Bu itibarla sergide eserlerini tmdan söylenilen sözler Almanya ta· 
lanmıştır. Diğer taraftan kız san'at mahdut iş merkezleri ile anlaşarak teşhir etmek istiyenlerin derhal bu- rafından sulh iç!n bir mUcadele prog· 
okulunun açılacağı bUyUk dairenin mal olmağa baılamıılardrr. Bu su- ıunduklan yerin ticaret odasına baş rammm derhal meyrlana ırelmesl IA• 
tamiri de süratle Derlemektedir. Ve retle Türk lilcarlan yakarıda işaret vurarak makbuz mukabilinde eş- zmıdtr. Milletler cemiyetinin kuvvet
e• geç bu aym 15 inde tamirat sona ettiğimiz veçhlle bir nevi minalıasaya yalarını teslim etmelorl rica olu- lenmesi işinin ancak şimdiki kaygı>
enniş bultma<aktır. Edirne lisesine tabi olmak mebnrlyetlnde kalmak- nur. !arılan kurtulmllll 111.....ı hava lçind<I 

alk türküleri etrafında gireceklerin pansiyon binımnm tam~- ta, ve ihracat mallarımızın 1uymeti --------~~'":""':-:"'7-::::" mil:r.:kün olduğu hakl·Tndaki mUtalea• 
ad 'L.U---·ktir V iste ist d" kt di 4"1o1Mı. da den mürekkep bir milli şirket kurul-

" 
lı • b • ri de bir haftaya k ar w..,.,. · e r emeı uşme • r • , - n lar tanıamiyle yanlıştır. 

- .4 ._..ın ır ı1aı1ımı .,... . ...ı.d uk d 1 ~ d .ı.: 1 t.. sa d .. Sovyet Rusya ile olan ticaret 
v& .. "' " " Trakyuım univenııteye •• en çoc • a ya nıı -car ... • ayn .aman- ~ Hadiselerin, kötü gidişini değişil!' Aıttara, ~ (Telefonla) - Maarif lan için lstanbulda bir lıonalı: yatı da memleket istihsalitı da iıarar ııilr· işler! bu şirketin elinde temerkUz mlven iukiıafı. oulhun ve emniyetlJI 

... halk türLüleri mahalli kr- rf ı k k' al mı-+- mek~·dir ettı'rilmiş olsa daha doğru olmaz mı? . 

1

-
0" a :I"' o ara ır an vw• • .. • " mUdafaası için derhal faal ledb:r -et oyun ve raksları tesbit ettirme Acaba bu gayri tabii vaziyetin Hatıra gelen l>u suale de cevap ve· 

bqlamıt ve villyetlere bir tamim Yeni telefon hatları tintine nasıl geçileWlfr? relim: Doğru olamaz. Çünkü hususi almmasmı emreder.,, 

derml§tlr. f Bu suale verilecek cevap basittir: sermaye ile teşekkül eden her şirke- -------Dalıllfye vekileti valilerin bu mil htaııbul, 6 
(A.A.) P- telcra •e Mademki Sovyel Rusya kendi rejimi liu gayesi sadece klrdır. Ondan baş- 1 ürk - Yu11oslav ticaret 

ftJe ;rakından ali.kadar olmalannı telef on baı mildilr!Uillnden Yerilen ma- iktizası olarak Tllrlıiye llo ticaret ka türlü hareket ne beklenir ve ne m Ü za k e 1e1e1 İ to 
JA t ik lfunata göre, atağıdaki hatlarda 25 ey - ld d de istenebilir. Halbuki Sovyet Rusya 

pbyak eakblai n ma umdaa ve velfs a- lill 936 tarihinden itibaren telefon mil - muamelltını bir elden are e iyor. d Belgrat, 6 (Hususi) - Türkiye Ue 
en 18& r zaman maar ve- Bu takdirde sacleee bn doot ve kom- He ticari muamelelerimizi 1 are cetı: 

etine .Nendermelerlnf ayrıca ta- . kilemeleri batlamıştır: •u memleket ile olan ticari muame- edecek olan resmi teşekkül icap e- Yugoslavya arasmda tanzim edileb ... 
9

- • A k Ka eri Zon ~ ı ğ k k ticaret muahedesini imza edecek ,.,-etmiştir. Kayaen - n ara, ys -Ka : lelerimizi devlet elinde temerktiz derse (mesell hayvancı 
1 1 

oruma ..-
guldak, Kayseri - İstanbul, yserı ki bi 1 lAzım gelirse) halk lehine iarar et- yeti murahhasa bu ak!ıam Ankara...-
-Kmkkale, lstanbul - Kınkkale, Zon ettirmek bize pek mantı r na hareket etmi§tir. MUzakereye aym <Y • PARISTE heniz 7428 grevci gibi görünüyor. meii de a.öze alabilmelidir. dır Grevdlerin işgali altında da guldak - Kırıkkale, Ankara - Kınk- Acaba bfiytik sermaye sahlpleria- ASIM US nuna doğru bqlaııacakbr, 

a~eae ~m:e:v:cu:tı~ur::·~~~~~kal~e~·---~~--'----~__:~ _ _:::::..::::::~::::.~======~~~~~-----=-=-=--:...:....-~-~-~~~~~~~~-----
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lngüi:ı:ced.en çeviren: 
V. G. 

YAZAN: 
Agatha Christle 

Katil bir kadın mı? Evet kadınlar böy
ledir: bir kere gözlerini hırs bürümesin! 

madan evvel katili biz bulunak hadi -

=. 

, 

Istanbulun Kurtuluş Günü 
Dün şehrin her tarafında büyük 

merasimle kutlulandı 
- Kapı kapalıyım§, arkasından da 

•ünneıiymiJ.. Acaba hakikaten cinayet 
ıni? 

senin vahameti biraz olsun azalır. /( h b · t / f • · / • 1 t t 1 T ı · • tk d 
"Sonra, h&disenin uzamasının önü_ a raman za l er şere zne Ve1'l en ZllJaıe e I' a ının nu un an: 

Yunanlı doktor: 
- '(}zerinde on, on iki bıçak yarası 

var, dedi. 
Puaro'nun gözleri hayretle açıldı: 

- Ne vahşiyane cinayet 1 
Tren şefi ilk defa olarak ağzını açı

yordu: 
- öldüren de kadın, dedi. Emin o -

lun kadın. Kadından baıkası böyle bı
çak sapl.nmaz ... 

Doktor Konstantin düşünceli bir ta
vırla: 

- HerkUl gibi kuvvetli bir kadın ol
sa gerek bu. ilmi iz:ahate girişmeden 
Yalnız şunu söyleyim: Bıçaklardan bir 
ikisi o kadar şiddetle saplanmış ki ka
rın et ve kemik nahiyelerini delmiş geç 
miş ... 

- O halde caninin pek usta olmadı
ğı ve nereden vurulursa insanın çabuk 
öleceğini bilmediği anlaşılıyor. 

Mişel, sesi titriyerek, söze başladı: 
- Sabahleyin Mister Raçet'in ada -

mı olan genç kapıya bir kaç kere vur
muş. Cevap alamamış. Sonra, başgar -
son da Mister Raçet'in yemek isteme
diğini hatırlıyarak kompartımana gidi
yor .•. O da kapıyı vurup cevap alamı
Yor. Saat o zaman tam on sularında idi. 

"Bana söyledi. Beraber gittik. Ben
deki anahtarla kapıyı açmak istedim. 
kilit döndü. Fakat kapı içerid~n sUr -
nıeliydi. Kapıya tekrar vurduk. Yine 
ses yok. Dinledik: İçeriden çıt ifitil -
rniyordu. Daha fazla kapmın önünde 
durmadık: İçeride pencere açıktı, ze -
'1t1 gibi '1ıh 1:1v6"uk 7 u ... üu:ıUri lca~rl 
Yordu. 

''Belki hastalanmııtrr, diye diltiln -
düm ve gittim tren ıefine haber ver -
dirn. Beraber geldik. Kapıyı kırdık, içe
?i girdik. Baktık Mister Raçet... A -
llıan söyliyemiyeceğim ! ... 

Doktor Konstantin : 
- Hiç, dedi, bıçaklar oraya buraya 

ftst gele saplanmış. Kimisi de yalnız 

deriyi sıyınp geçmiş. Sanki Katilin göz 
lerj bağlı imiş de bıçakları körlemeden 
savurmuş ... 

Tren şefi: 
- Kadındır bu, kadm, dedi. Kadın

lar öyledir. Bir kere hırs gözlerini bü
rümesin ... 

Puaro : 
- Mister Raçet dün bana bazı ıey -

lerden bahsetmi§ti, dedi. Anlıyabildiği
trıe göre hayatının tehlikede olduğun -
dan şikayet ediyordu. 

- Bu cinayeti yapan Amerikalı hay
dutlar gibi bir eşkiya alayı olacak. O 
~aman da, cinayeti işleyenin bir kadın 
olabileceğini aklımız nasıl kestirir. 

Tren şefi, faraziyesinin yıkıldığını 

görmekten biraz müteessir olmuş gibi 
idi. Bir şey söyliyemedi. 

Yalnız Puaro: 
- Öyleyse, dedi, adamı öldüren a -

cerni bir katil. 
Mösyö Buk: 

- Trende bir adam gözüme çarptı, 
d.edi. Uzun boylu bir Amerikalı. Uze -
rınde açık renk bir elbise var. Ağzından 
da his sakız eksik olmaz. Anladın de-
ğil rni, Mişel? ' 

- Evet, dedi. 16 numaradaki yol -
~u. Ama her halde o katil değildir. öy
e olsaydı girip çtktığını görürdüm. 

d' - Evet, ben de muhakkak o deme -
h~rn ... Sonra tekrar görü§ürüz bu ba -
l ısleri. Şimdi ne yapacağız, onu karar-
~§tıralım. 

p ~unları söylerken Puaro'ya baktı. 
01ıs hafiyesi de gözlerini ona dikti. 

Mösyö Buk: 
bi - Senden ne bekliyoruz, anladın ta

l, dostum, dedi. Senin bu işlerdeki 
~haharetini biliyorum. Bu hadisenin de 
a lcikat .. . 1 • d' ru mı uzerıne a manı rı :a e ıyo -
f~ iri. Reddetme sakın. Çünkü, bizim 
i .rı - yani yataklı vagonlar ıirketi 
!~n - bu hadisenin bilyük bir ehem -

IYett var. Yugoslav polisi işe kant -

ne de geçmiı oluruz. Öyle ya, polisin "Zafer er·ıs·ı ''Da·ıma ·ıyı·ye da·ıma ·ııer·ıye e . . 
bir çok yolcuları, katil zannile tutmaaı- p ' " m rı n 1 
na mahal bırakmadan: "işte katil!,, di- n 1 b. k d v 1 d 
ye biz gösterirsek iyi bir şey olur. veren şa 1 ır uman an parmagı o u,, 

- Ya bulamazsak? 
- Şaka mı ediyorsun? Bulamaz olur 

musun sen 1 Bana derdin ki: "Katili 
bulmak için uzun uzun insanlann yü -
züne bakmak lazım değildir. Bir kana -
peye oturup dil!Ünmek yeter" Hadi ba
kalım, göster kendini burada da. 

Puaro: 
- Eksik olma, dedi, hakkımda faz

la mültefit davranıyorsun. Senin de 
söylcdigin gibi. hadise çok karııık. öy
le esrarengiz bir ıey ki! 

- Bu mesele ile uğraımayı kabul e
diyorsun, değil mi? 

- Evet, kabul ediyorum. 
- Pek al&. Şimdi hepimiz: emirleri-

ne hazırız. 
- Evveli İstanbul - Calaia {Kale) 

yataklı vagonunun bir planı lazım ba • 
na. Sonra, bu vagonda bulunanların te
ker teker isimlerini de öğrenmeliyim, 

pasaportlarını ve biletlerini görmeli -
yim. 

- Mişel, Bayın istediklerini bul ge-
tir. 

Kondilktör çıktı. 
Puaro aordu: 

- Trendeki öteki yolcular kimler -
dir? 

- Bu vagonda doktor Konstantin'Je 
ben varım yalnız. BUkreı vagonunda 
bir bacağı sakat bir adam var. Bu ada
mı kondüktör 9ok iyi tanır. Sonra ba -
gaj <vagonu gelir. Burası bizi alakadar 
etmez. Zaten dUn akıam, yemekten 
sonra, kapısı kapandı, kitlendi. 

Demek Jd katili tatanbul - Kale 
vagonunda aramamız lazım. {Doktora 
dönerek) öyle değil mi? 

ti. 
Yunanlı doktor baıı ile tasdik et -

\ 

Puaro sözlerine devamla: 
- Gece yarısındanberi tren karlann 

içine gömülmüş bulunuyor. O halde 
kim<;e dışarı çıkmamııtır. 

Mösyö Buk, nutuk söyler gibi bir 
vaziyette: 

- Katil aramızdadır 1 Bu trendedir 1 
dedi. 

vı 

Bir kadın mı? 
- Evvela Möayö Mak Kuin1e biraz 

konuımak isterim. Bize mühim bir ma
li'ımat verebilir. 

Mösyö Buk, arkadaıınrn bu sözleri-
ne: 

- Tabii, cevabını verdi ve sonra tren 
şefine dönerek: 

- Mister Mak Kuin, buraya gelme
sini rica ettiğimizi söyler misiniz? dedi. 

Tren şefi çıktı, arkasından kondük
tör girdi. Ellerinde pasaportlar, bilet -
!er vudı. 

Mösyö Buk bunlan aldı ve: 
- Mersi, Miıel, dedi. Hadi timdi iı!

ne git. Sonra tekrar seni çağmr, konu
ıuruz. 

Mitel de çıktı. 
Puaro: 

- Mak Kuin'le göriittükten sonra 
arzu ederlerse Bay doktorla, maktu _ 
lün bulunduğu yere gideriz? .• dedi. 

- Hay hay, Mösyö. 
- Sonra ... 

Puaro sözünü bitiremedi, içeri tren 
ıefi ile Mak Kuin girdi. 

Mösyö Buk ayağa kalktı, gUliimai -
yerek: 

- Buyurun benim yerime oturun, 
dedi. Mösyö Puaro ile karıı karııya o
lursunuz. 

Sonra tren şefine döndü: 
- Yemek salonunu boıalttınn, de -

di. Mösyö Puaro gidip araştırma ya -
pacak. 

( Ar,...aaı var) 

Kor~ene1al Ali Fuat cevap nutkunda digor ki: 

"Boğazlar ve Istanbul ebediyyen müdafaa edilecektir.,, 
lstanbulun kurtuluşu dün büyük 

morasimle kutlulandı. 
Şehirdeki bütün binalar, vapurlar, 

tramvaylar erkenden bayraklarla do
nanmıştı. Halk erkenden Sultanahmet 
meydanile alayın geçeceği yolları kap 
lamıştı. Saat dokuza kadar bütün mck 
tepler, kıtalar Sultanahmet meydanı
na gelerek kendilerine ayrılan yerleri 
aldılaır. Saat tam onda şehrin muhte
lif yerlerinde 21 pare top atılmak su
retile merasime b~landr. Bu sırada 
mektepler ve kıtalar bir dakiak selam 
vaziyeti aldılar; limanda bulunan va
purlar düdüklerini çalarak kurtuluş 

bayramını kutluladılar. 

Korgeneral Ali Fuad.'ın 
nutku 

Valinin ıözlerine htanbul kuman• 
dan vekili ve Harp Akademiıi kom.ıta
m Korgeneral Ali Fuat cevap vererek 
fU nutku aöyJemiıtir: 

Sayın prbay, sayın vatanda§larnn 
ve arkadaşlarım; 

İstanbul halkının, sayın ıarbayı or • 
duya yüksek duygularını ve sevgilerini 
söylediler. Bunlara İstanbul garnizonu 
adına şükranımı sunarım. 

İstanbul kurtuluşu istiklal savaıının 
son merhalesi oldu. 

Ulu başbuğumuz Atatürk Başkomu
tan muharebesinden sonra ordulara ilk 
hedef olarak Akdenizi göstermişti. Son 
hedef İstanbul ve 'Onun kıymetli hin -
tcrlandı olan Trakya idi. 

Saat on buçukta alay Sultanahmet 
meydanından hareket etti ve Salkım
söğUt - Sirkeci - Köpıii - Karaköy -
Tepebaşı - İstiklal caddesi yolilc Tak
sime gitti. 

CUMURIYET MEYDANINDA 
Taksimde Cumuriyet meydanının 1 

sağ tarafında bUyük bir tribiln yapıl
mıştı. Alayın bqmda yürilyenler Tak 
sime varınca önde taşınan çelenk abi
denin yanına. getirildi. 

İstiklal harbi esnasında, esaret ve it
gal yıllarında tstanbulun acılan; ıztı

Diln şeh!r namına t1ııtıık söyliyen B., rabın destanıdır ve fstanbulun istiklal 
Refik A. Seumıgil ve (oJtt.a) gençlik savaşına manevi ve maddi hizmetleri 
namına nutuk veren B. Bahadir bUyUktür. 

Büfida evveli İstiklal marşı çalı
narak direğe Türk bayrağı çekildi. 
Sonra abideye çelenk konuldu. Bun
dan sonra gençlik namına. F.debiyat fa 
kültesi talebesinden Bay Bahadir ha.
zırlanan kürsüye çıkarak heyecanlı 
bir nutuk söyliyerek dedi ki: 

bi geçmiş, bunları askeri Tıbbiye mek 
t.cbi, Kuleli, Maltepe askeri liseler i, 
Deniz: Harp mektebi, askeri kıtalar, 
poils müfrezesi, itfaiye, Üniversite ve 
yüksek mektep talebeleri, i7.ciler, lise
ler esnaf cemiyetleri takip etmiştir. 

Saat on dörtte belediye reisi ve Şe
hir meclisi azalarından mürekkep bir 
heyet İstanbul kumandanlığına gide

"- Kurtaran kuuvet! Kurtul.an Is- rek balkın orduya olan şükranını bil
tanbul ve kavuşan millet. Bugün 1~ dirmiştir. 

yıllık hatıra seni şu anda tu/anla:ıtm- ZABiTLER ŞEREFiNE ZiYAFET 
yor. Bayramımız ktıtlıt olsun! Bugün Akşam sekime Perapalas salonla-
tarihlerin unutıtlmaz bir günu..dür. rında belediye tarafından kahraman 

Eğer düşman 1.<ıtanbulu silngflsü zabitlerimi?.e bir ziyafet verilmiştir. 
ve kuvvetiıe almıya te.!ebbiul etseydi Ziyafette General Ali Sait, İstanbul 
Ana/arta, Arıburnu şehitlerinin ba- meb'uslan, gazete başmuharrirleri, 
bal.arı, anaları ve çocukllırı son dam- Şehir meclisi azalan, amiraller ve da
laaına kadar onlarla ÇOrp1şacaktı!,, ha bir çok yüksek ?.evat bulunmuştur. 

Bundan sonra Şehir meclisi izasm- Ziyaf ct çok samimt geçmiş, vali ve be
dan Bay Refik Ahmet Sevengil kürsü- lediye reisi Bay Muhittin Üstündağ 
ye çıkmış, tstanbulun işgal altında şu nutku söylemiştir: 
bulunduğu ka.ragilnlere ait acı hatıra- • Tİ .. ., 
lan canlandırdıktan sonra memleketi· Valı vsiundagın nutku 
ve bu arada lstanbulu En Büyüğümüz "- Sayın Generaller, aziz misa/ir-
dibiyane idaresi altında kurtarmış o- lcrim, ar7w..<la§llınm: 
lan kahraman ordumuza karşı şehrin Derler ki hadiseler tek başına gel
duyduğu minnet ve şükranı ifade et- mez, ayni karakteri taşıyan bir çok 
ntlştir. benzerleri kendilerini takip ederek· 

GEÇiT RESMi fert veya cemiyet; taalluk ettiği ha. 

Nutuklardan ıııonra geçit resmi baş yata her bakımdan müessir olur.,, 
lamış, ilk olarak ihtiyat zabit mekte- Bıı hiiküm bizim biiyük ııarlık za-

_ yemekleri ben pi§irirsem daha 
mı karlı olıır 1. 

-Tabii!. Evde Yemekleri ben pi
fİNMğe ~ladığımdanberi kocam ya
n yanya dalı4 a.ı yi.yor. 

ferimizde en parlak ve en mutlu mi-
salini bulmU§tur. UlWJal hayatımızı 

yakından ve içinden tehdit eden adem 
tehlikesinin mukadderatı o muhteşem 
darbe ile anlaşıldığı gündenberi, za/cr 
perisi Türk millcfüıc "daima iyiye da
ima ileriye,, emrini voren şanlı bir 
1.ıımandan parmağı oldu ve biz inan
dan doğan bir itaatle gözüm:ilzü ve 
gönlilmii.."'il bu ilahi di'lberin sönmiyen 
aşkına bağlamışız. 

işte aziz misafirlerim bu güzel ve 
büyii.k daua içinde lstanl>ulun kurtu
lıt§u.nun 1Jlıdönfimüne rastlıyan bıı ak
ş<ırn Jd topllıntı 11.c biz, Tiirk taliinin 
mesut ufulda.rmı açan gii.neş öa.şa ve 
onuıı işaretlerini hakkile yerine geti
ren mıihi~etn Türk ordıı.mna şehrin 
minnet 1.ıe ~U,-r. anlarmı bir kere daha 
sunmak istedik. Bu saadet dalgası i
çinde davMının sonunu görmiyen kah 
raman şehitlerimizi gurur ı·c iftiharla 
anan.:. 

A rkada§llır 
Atatflrkün ve onun ~anlı yolda§Uı

rının §ere/ine.,, 

Bu yıl, fstanbulun kurtuluıu bat1ca 
bir bayramla arttı. tstanbulun kapıla • 
rını kapamak hakkı ahten tasdik edil -
di. Askersizleştirilmiş olan kapılar, tek 
rar Türk silahlarının muhafazasına tev
di edildi. O kapılar ki, onun müdafaa• 
için Çanakkalcde yüz bine yakın Türk 
ıehidi, yaralarının uyanık gözlcrile y .. 
tıyor. 

Boğazlar ve İstanbul ebediyyen mü
dafaa edilecektir. 

BUyük ordu, Türk milleti müselle • 
hasıdır ve İstanbul, Türk milleti mil • 
sellehaaımn mühim cüz'üdür. 

İstanbul un; sayın Şarbayınm dilile 
ordu hakkındaki civanmert duygulan• 
na ıükranlarımı tekrarlarken istanbu • 
lun ve her ıeyin kurtarıcısı ve koruyu.. 
cuau, Büyük Baıbuğumuza sonsuz aay. 
gr ve bağlılığımızı aunanm. 

lstanbul Kumandan 
Vekilliği 

İstanbul kuır.andanı General 
üç ay müddetle izinli bulunduğu i 
İstanbul kumandanlık vekilliğini Harp 
Akademisi kumandam general Ali Fuat 
ifa etmektedir. 
~~~~~~~~~~~~~ 

Kı aa haberler 
• lki temmuza kadar aoyadlarmı 

siciline ka;><.lettirmlyenler hakkmda kan\1111 
takibat yapılacaktı; kanun müddeU geç • 
tlgt halde memurlar içinde hlUA soyadı al • 
mamıı olanlar varsa bunlar vtılyete ha 
vertleeeklerdlr. 

• Ankaraya dönmüı bulunan kWtür bL 
kanı Saffet Arıkanm bir iki güne kadar 
tekrar ıchrimlze gelmesi beklenmekte • 
dir. 

• Feril<öyllndc Kurtuluı mensucat fatırt.. 

kumda maıaadesiz ecnebi ltçl kullanıldıll: 

anlll§ıl:nlf \'e kanunt takibata ba§lanm11 
tır. 

• Yirmi tcşrlnlcvvcldc bitecek olan 
-İtalyan ticaret anlaşması itin yak 
l'enlden müzakerelere başlanacaktır. y 
anlaşma kllring ve husust takas e-.ı 
dayanacal<lır. 

• Sıhhiye ve muaveneti fçUmaiye ve 
ti göçmenlere tevzi edilmek Uzere ye 
pulluk slpanı etmiştir. 

• Son günlerde bur otomobillerin p 
PIZ dOl&§tııtı görülmüştür. Bu hareketler 
dlkodulara yol açtığmdan otomobtllerle 
klAkson çalanlar hakkında giddetll e 
verllecektlr. 

• Sıhhiye vek!letJ her sene ecza depola 
rtle eczanelerden almakta olduğu mal be 
yannamelerlnln bu seneden itibaren 
feza depolarından Lltenllmeaine karar ver 
mf11Ur. 



iskelet 
Yedi sene kadar 1 

evvel tıp doktora
mı vermek için ha
zır }andığım bir 
gün, kendisinden 
ara.sıra teşrih pens 
lm-i ve daha baT.t 
şeyler almak itiya
dında olduğum ta
nıdık bir ecza taci
ri telefon etti; Ho
landa mamulatı, 

kiki ve dondurul
muş yeni bir takım iskeletlerin güm
rükl:en henüz çıktığını, eğer sipari
şimde duruyorsam adresime derhal 
gönderebileceğini söyledi. 

Hakikaten üzerinde çalışmak için 
bir iskelete şiddetle ihityacmı vardı. 
Bu fırsatı kaçırmamak istemiyerek: 

- Evet, dedim, hemen gönderebi
lirsiniz!. 

Ertesi gün, kapalı bir kutu içeri
sindeki iskeletle beraber, ecza taciri
nin küçük çırağı elime bir zarf da ver 
meği unutmadı: 

- Zannedersem, dedi, iskelet hak
kında siez verilecek bir malO.mat ol
duğunu tahmin ediyorum. 
' Çırağın, alelacele bir mebaretle 
kapağı çivilerinden söktüğü sıralarda 
iskeletin odamda ayırdığım yere kon
masına intizaren, bir koltuğa otur
dum; ve küçük çocuğun "iskelet hak
kında kısa malumat,, diye anlatmak 
istediği broşürü dikkatle mütaleaya 
başladım. 

Bununla beraber derhal söylemek 
isterim ki bu çeşit broşürlere kat'iy
yen yabancı değildim: Çok kereler 
hakikatleri tahrif etmek için, yahut 
basit hakikatlere bir nevi kıymet ver
mek için, ecza tacirlerinin olmıı.sa bi
le bilyük fabrika sahiplerinin onlan 
düpedüz uydurduklarını bilirdim. Çlin 
kü bu çeşit iskeletlerin, dalına, . ya 
genç bfr Baron yahut daha evlendiği 
sene ölmüş genç bir Düşese ait oldu
ğu göriil.müştür. O kadar ki, çok ke
reler mahviyetinizi bir tarafa bıraka
rak, vucut ilmi hakkında siı.e en iyi 
mall1matı vermeğe çalışan bu yüksek 
aile karşısında, onun hayat encamı 
hakkında bir nevi hüme bile düşersi
niz. Fakat, bir mis3!irden daha ziya
de hizmetim hakkındaki bilgime fizi
yolojik ilaveler yapmıya. gelmiş olan 
iseklet; ne bir Barona, ne de, mesela 
Kızıl Rus muhaceıretinde Paris yahut 
tstanbula düşmüş bir kundura boya
cısı General bir Konta aitti. Dokuz 
sene evvel Viyanada bir kıskançlık 
yüzünden yaralanmış ve hemen ayni 
gece kaldırıldığı hususi bir hastaha
nede birdenbire ölü bulunmuş, otuz 
yaşlarında kadar genç bir kadınındı. 

Tabiati için, broşürde ''Sikin! .. ,, 
diye yazıhyordu; ve hayatta hiç kim
!lesi olmadığını anlatmak için de, bir 
çingene olduğunu iddia eden kocası

nın, hapiste, bir bakıma çıldırarak 

bir bakıma da can sıkıntısından öldü
ğü kaydediliyordu. 

Yalnız, izahatın bir tarafında, kü
çük bir nokta gözlerimin önünde, bir
denbire büyük bir boşluk gibi açıldı: 
Kadın, bir şayiaya göre ölmemişti; 

ve uzun bir zabıta tahkikatının rapo
ru iskelet hakkındaki küçük broşüre 
her ne kadar raptedilmemişse de, has
tabakıcı hemşirenin müddeiumumı1i

ğe verdiği ifadesi aynen konmuştu: 
Şüvester, yaralanmış, hastanın gece 
saat üç sularına doğru odadan çıkıp 

gittiğini iddia ediyor, bu hareket kar
şısında iradesinin kat'iyyen elinde bu
lunmadığını söylüyordu. Bununla be
raber az sonra içeriye giren nöbetçi 
doktora hasta kadının yataktan çıkıp 
gittiğini anlatmıya hazırlandığı sıra

larda, boş gibi g3rdüğü yatak içeri
sinde birdenbire belirdiğini. fakat he
men hemen ayni dakikalarda da yara
lı kadının öldüğünü ilave ediyordu. 
Bütün bu noktalan münakaşa eden 
broşürde, Şüvesterin bir illizyon ha
reketine kurban gittiği ve hastam!i 
doğnıdan doğruya kendi ecelile öldü
fQ notlanmıştr. üstelik küçük broşü
re iki A1man doktorun raporları da 
eklenmiş bulunuyordu. 

Yazan: Kenan Hu/fi.si 
Çırak: 

- Efendim, dedi, herşey emrinize 
hazır! .. 

Odamın yeni misafirini kısaca göz
den geçirdim; 

Dinkij meşhut cürümler 

Sokak ortasında 

Adliyede, meşhut cürümler işleri
ne bakan müddeiumumi Hikmet Son
el, evvelki gün 47 vak'anın 250 ilgili
sini dinlemiştir. Bunlardan 107 tanesi 
da\racı ve suçlu, ötekiler şahitlerdir. 

- Müeknımel," dedim. Ve çırağın 
eline küçük bir hediye bırakarak ken
disini uğurladım. 

Müddeiumumiliğe dün de 14 vak'anın 
İki gün sonra, suçlusu getirilmiş, bunlardan sekizi 

bir cumartesi ak mahkemelere verilmiştir. 
şamı, satın ald:;

Dün bakılan davalar arasında, Ba
ğım iskeletin fatu 

kırköyde oturan Sultananm oğlu Te
rasını ödemek için 

mistoklu, anasına ve kızkardeşi Yor
ecza tacirinin bü-

giyaya karşı sövmekten dördüncü ce-
yük dükkanından zada muhakeme edilmiş, beraet et
içeri giriyordum. mişti. 

Belediye yüz 
otobüs alıyor 

Yakında hangi hat /arda 
. işleyecekleri tesbit 

edilecek 
Belediye !stanbulda otobüs işlet

mek imtiyazına sahip bulunduğundan 
yakında 100 otobüs alınaca ';. .. 1r. Mü
nakasa şartnamesi hazırlanmakatdır. 
Otobüslerin memlekete ithal müsaa-. 
desi alındıktan sonra münakasa ilan 
olunacaktır. 

Şimdiden iki firma belediyeye b~~ 
vurarak şartnaemyi öğrenmek iste
mişlerdir. 

Otobüsler büyük ve küçük olmak 
ti?.ere iki nevi olacaktır. Küçükler 18, 
büyükler 28 kişi alacaktır. 

Otobüslerin hangi hatlarda i.şllye
ceği hakkında tetkikat yaptlmakb
dır. Henüz bir ka.rar verilmemiştir. 

Polla Haberl•r• Hemen kapını ya- DôRT AY HAPiS 
nıb~mda kapalı • •• 
bir camekanla ay- Üçüncü sulh cezada da Osman ad- JŞgUzar hizmetçi 

rılnuş vezne oda- sından ecza taciri lı biri zarfçılık suretile, Anadoludan . 
beni bUyük bir tehalükle karşıladı: yeni gelen Alinin parasını almağa te- Kaçarken 421 liralık 

Universite 
Bugün açılıyor 

Merasim yapılacak ve 
ilk dersi Profesör Bali 

Şemsettin verecek 
Üniversite bugün saat onda konfe -

rans salonunda her yılki merasimle açı• 
Jacakttr. Merasinı, bir açış nutku ile 
fakülte adına verilecek bir açış der • 
!.İnden ibaret olacaktır. Açış nutkuntJ 
rektör verecek, açış dersini de edebiyat 
fakültesi adzna profesör Bay Şem5ettin 
Günaltay takrir edecektir. Dersin mev· 
zuu tarihten alınacaktır. Merasimde bii· 
tün profesörler, doçnetler ve talebe ha• 
ztr bulun~caktlr. • 

KlltUr •leri 

Türk sporunun ta• 
rihi araştırılıyor 
Şimdige kadar yapılan 
tetkiklerden müsbet - Ooh azizim, diye hızla. yürüdü; şebbiisten muhakeme edilerek, dört 

Tam va.ktin~ gelmiş bulunuyorsu- ay hapis kararı almıştır. mücevheratı da götürmüş neticeler alındı 
nuz!.. ÇORAP AŞIRDIGI iÇiN ·MAHKUM Beyoğlunda Şahpaz apartımanmda Kültür Bakanlığının Türk sporu· 

İçeri bir göz attım, ve: OLDU oturan Matyos isminde bir kadın za- nun tarihini tesbit etmek maksa.di}e 
- Nasıl bir vakit, dedim, kqki fa- Akşam geç vakit de,alyehinde, ay- bıtaya müracaat ederek on beş gün tetkikatta bulunduğunu evvelce yaz. 

turamzı daha evel ödemek için bana nacılar çarşısında manüaturacı Bar- evvel yanından kaçan hizmetçisi He- mıştık. Bu tetkikat son günler içinde 
hemen söylemiş olsaydınız?. diğin dükknı önündeki sergiden bir rantin 4.21 liralık mücevheratını gö- oldukça ilerlemiş bulunmaktadır. Di· 

- Yok, kat'iyyen bunu demek is- çift kadın çorabı aşırdığı iddiası or- türdüğünü söylemiştir. Zabıta araştır ğer taraftan İstanbulda tetkikat ya.• 
temiyorum; eğer... taya. atılan Belkis isimli elli beş yaş- ma yapmış, Hranti Ma.çkada Selılmi pıldığı gibi Bursada da ayni vaziyette 

Vezne koltuğunun az ötesindeki larmda bir kadın, Mürüvvetle Mıgırdıç bey apartımanmda oturan Japon ata- araştmnalara başlanılmıştır. 
üstü Tibriz çeşidi bir halı ile bir mum şahit olarak dinlenildikten sonra, bir şemiliteri Ma.to'nun yanında bularak Bursada yapılan tetkiklerden Or· 
ya gibi snnsıkı sarılmış §ezlongta sa- a~ ha~is .k~ verilerek, derhal tev- çaldığı mücevherleri almı~ sahibine han zamanında bile sporun mevcut ol-
nşın yüzlü bir kadm oturuyordu; ve k.~ ~lmıştir. Belkis, mahkemeye ge- vermiştir. duğu neticesine varılmıştır. Bu tetkik 
snnsıkı arkaya doğru taradığı saçla- tırılırken, mahkemede ve mahkeme- ler ilerletilecektir. 
n, yüzünü, camekanlı dolaplar, vitrin den götürülürken, boyuna ah vah edi- Şüpheli bir ölüm k b 
koıtukr masa ve bütün eşyaıar arasın- yor, ''iftira, iftira!,, diye dövü.nüp du- Beyoğtunda Bekir sokağında ıo Fakir çocu lar~ u sene 
da en vazih bir cisim gibi meydana ruyordu. numaralı evde oturan 77 yaşında mill gardım edılecek 
çıkarmıştı: Bundan sonra, Mükerrem isimli kiye mütekaitlerinden Mustafa Reşit tıkokullarda okuyan fakir ve 'gıda.-

- E\ret, ' diye konuştum §U halde genç bir kadını sokak ortasında döv- dün sabah odumda ölü olarak bulun- sız çocuklara yardım etmek maksadi
bir baygınlık dakikası g~iş ola- ~ekte~ getirilen Fatihte kahveci Sa- muştur. le bütün okullann himaye heyetleri 
cak!. hm Oguzun duruşması yapılmış, ka- Ölüm şüpheli görillmüş, ceset mor- tetkiklere başlamışlardır. Bu suretle 

Sonra, ilk bakışta., kadının pedi- ~n, bu adamm eski kocası olduğunu, ga kaldırılmıştll'. himaye heyetlerinin bu yıl yapa.cağı yar 
kürlü ayak parma.klarmı gördüm: b~ de çocukları bulunduğu,nu, kendi- ARABA ÇARPTI - Ahmedin ida- dmı miktarı tesbit edilmiş olaca.ktır. 
Usta bir liayv.a.n miil'ebbiyeainin elin- sıle be~tıber .yaşamaktan bıktığı ve.~ ,.-resindeki 2866 numa.r&lı araba dUn E- Bundan başka K.ızılo.y vo Çoaulı. ı:l· 
den çıKm.ış kadar meharetle temizlet- vliie gıtmedıği için dövdüğünü, bık- minönünde Nafia isrn.inde bir kadın~ sirgeme kurumları da fakir ve gıdas~ 
mişti. F.cza taciri büyük göbeğini iki- ~a.:'n;11~ sebebi ~e eski kocMının ken- çarparak yaralamışt1r. . talebeye gıda temini için yardımda. 
ntizin araaında. nereye koyacağında dıs~nı ot~enoo:rı .sık sık dövmesi ol- Yaralı kadm Haseki hastahanesine bulunacaklardır. 
tereddüt eder bir vaziyetle, bununla dugun~ soy~emı~tır: . kaldırılmıştır. iKiNCi KADROLARIN HAZIRLAN· 
beraber geniş bir tebessüm içerisin- Salım Oguz, ınkir etınış, "bu kadı- y ANGIN _ Evvelki gece Beyoğ- MASIN A YAKINDA BAŞLANCAK 
de: . nm mahkumiyeti vardrr, polis, arıyor lunda Papa.s köprüsünde Kurt soka- Lise ve ortaokulların ikinci kadr~ 

- Yada.in Polka, . dedi. ~u, ben kandırıp karakola teslim etti- ğında Dimitriyadis . apaitımanmdan larmı tesbit etmek için Kültür Ba-
Ve, sesini sanki kendisi de işitme- gimden, dövmek iddiasında bulunu- d kan1ıg"ı ı:ıehr:-:-..ıekı' orta.okul ve lı"se-yangın çıkmış, itfaiye tarafın an sön .,, .u.ııu..u. 

mi" gı'bi tekrarladı: · yor,, demiştir. d'"rülm · Ierden sınıf ve talebe va.zı"yetlen"nı· gös ~ u ·· üştür. Bina beş hın liraya si-
- Polka, Madam Polka .. Kendisi- Şahit Hüseyinle şapkacı Evropidi gortalı olduğundan zabıta tahkikat teren yeni istatistikler istemiştir. !s--

ni bir hafta kadar evvel Holandada dinlenilmişler, neticede Salim Oğuz. yapmaktadır. · · tatistikler hazırlanarak dUn akşaın 
tanımış bulunuyorum. dan, 66 lira 60 kuruş para cezası alın- Ku"ltü·r Bakanlıgm" a ... önderilm;"tir. 

k l t SARHOŞLUK YÜZÜNDEN - Si- ,., ""' 
Hafifçe eğildim; -ve ecza taciri: ması arar aş ınlmıştır. Mükeırrem BEDEN TERBiYESi DIREKTÔ• 

d b k l d nf livrikapıda oturan seyyar satıcı th-
- Evet, diye devam etti; tam vak- e, aş a mese e en i az sırasında o- RV GELDi _ Cumuriyet bayramı 

lan hk"" · t ""dd t' · san ile arkadaşı kaçakçı namile ma,,. tinde geldiniz azizim. Çünkil muhte- ma uıruye mu e ını geçirmek mun·· asebetile Ankaraya izci gönderi~ 
üze h · h ·· d ruf Behzat sarhoşlukla kavga etmiş-lrem · Madam yakalandıg-ı bir hasta- re, apıs aneye gon erilıniştir. Iecektir. İzci işlerile m...agul olmak il-

lerdir. Behzat bıçakla İhsanı sol böğ- ~~ 
lıktan tstanbulun açık havasına rağ- FAZLA NôBET Y AZDI(J./ iÇiN ründen ağır surette yaralamıştır. Ya- zere beden terbiyesi direktörü Bay Ce 
men kurtulamıyacağını iddia ediyor. 

1 
Kuınkapıda arabacı Bekir de, faz- ralı Cerrahp~a hastahanesine kaldı- mal şehrimi~ gelmiştir. 

- Bir hastalık mı diyorsunuz?.. a nöbet yazdığı için arabacı katibini MEKTEPLER BUGVN .AÇILDI-d"" rılınıştır. Behzat yakalanmıştır. 
Fakat Madam Polka bir yaprak ka- ovmekten, ayni mahkemede bir ay Kurtuluş bayramı münasebetiJe ka-

h · OTOMOBiL ÇARPTI - Temizlik dar taze gözüküyorlar?. apıs cezası yemiştir. pah bulunan bütün okullar bugünden 
amelesinden İbrahim dün Sirkecide 

EJini, bir dakika evvel, bir rüzga- FATiH NOTERiNiN MUHAKEME. itibaren tekrar derslerine bşalıyacak• 
rm salladığı bir dal gibi yav~ça uza- Si Dl5VAM EDiYOR Reşadiye caddesini süpürürken 1931 lardır. . 
tan Madam Polka: Zimmet ve ihtilastan suçlu Fatih numaralı otomobil çarparak yarala-

- Evet, dedi, bir yaprak kadar noteri Mehmet Şükrü Sedefoğlu ile mıştır. Şoför Rıza yakalanmış, yaralı J ) 
taze!.. başkatip Fevzinin ve daktilo Münev- amele Cerrahpaşa hastahanesine kal- Tal< as yo suz ugv u 

dınlmıştır. 
Ve sonra, bi.r eldiven, yahut çan- verin duruşmalarına, İstanbul ağırce- CEKET/ SATARKEN YAKALAN 

taamı herhangi bir yerile oynamak- za hakyerinde dün devam edilmiştir. 
tan daha ziyade usta bir kadın tavcı- Evrak okunmuş, noterle başkatip 
lığı ile gözlerimin içine baktı; ecza ve daktilo, yeniden dinlenilmişlcr, du
taciri yeniden devam ediyordu: ruşma, şahitlerin çağmlmasına kal-

Dl - Sehremininde oturan balıkçr 

Tevfiği~ ev'veiki gün Şehzadebaşında 
bir sinemada otururken iç cebinde 
110 lira bulunan ceketi çalınmıştır. 

Ceketi sabıkalılardan Agop dün Ka
,Palıçarşıda- satarken ya1ca1anmrşt~. 

- Yalnız ıı..sıl söyljyeceğim şeyi mıştır. 

unutuyorum. Madam Polka burada --------------
sadece bir seyahat için bulunmuyor
lar? .. 

- Oooo.. Yoksa bir angajman po
litik? .. 

- Bu sefer de yanılıyorsunuz; öy
le görüyorum ki iki haftadır duvar'la
ra asılı duran afişlerin farkında ol
mamışsınız? .. 

- Anladım; diye bir potu tamir 
etmeğe çalıştım; herhalde İstanbulun 
uzun uzun beklediği "Kemiksiz ka
dın., dan bahsediyorsunuz? .. 

Ec~ taciri: 
- Tamam, dedi! Orta Avrupayı 

dokuz senedir alttist eden Kemiksiz 
kadından! .. 

Sonra adeta kendi kendine söylü
yormuş gibi: 

- Fa.kat, diye konuştu, trene ye
tişmeniz ne kadar tuhaf oldu? .. Ye
tişmediniz, adeta koşarak geldiniz, ve 
bir tramvaya atlar gibi atladınız? .. 

Madam Polka., eldiveninin bir te. 

kini sol avucunun içerisine yav~ça 
vurdu: fi An 

- Evet, dedi, çünkü son dakikaya Müstafi ve mütekait istihkam ve 
kadar bütün angajmanıma rağmen muhabere yüb~ılarmdan hizmete alı
tereddüt ediyordum. İçimde bir şüp.- nacaklarından talip olanların acilen 
he vardı; Bunu hiç bir vakit hallede- Eminönü Askerl'k şubesine müracaat 
miyorum ! Bir şüphe, yahut nebHe- etmeleri lazımdır. 
yim, tereddüt! .. Fakat son dakikada============-=====· 
kendimde tuhaf bir irade kudreti, da
ha doğm.ısu bir atılma. hissetmiştim; 
anlaşılamıyacak bir şeydi bu... Adeta 
trene doğru ~ekiliyordum; ve bir da
kika öyle hissettim ki, eğer tren~ ye
tişem.iyecek ' olursam, durgun bir su 
gibi, istasyonda o kadar geniş ]:>ir re
havet ic;inde kafacağım. , 

Bu aralık, ecza taciri, bütün dik
katini benim üzerimde toplıyarak ve 
yeni bir şey hatırlamış gibi: 

- Affedersiniz, diye atıldı; her
halde gönderdiğim iskeletten mem
nun olacaksınız? .. İki ay, bizzat Ho
landa fabrikalarında bu iskeletlerin 

muamele ve tahniti ile uğraştım. 
Sonra Madam Polkaya döndü: 
- Hatırlıyorsunuz ya; sizinle de 

bu iskeletlerin işini bitirdiğim gün ta
nışmıştım. 

Madam Polka: 
- Evet, dedi, evet hatırlıyorum, 

tamamile! .. O gece ne kadar sarhoş

tuk; sonra !stanbula kadar da hiç ay
nlrnadık. 

Ve birdenbire, gözlerile vücudümü 
bir su gibi kavnyarak: 

- Revüye yarın akşam başlıyonız, 
dedi; sizi hakikaten bekliyeceğim!. 

(Arkası oor) 

26 maznun aa aqrı a9rı 
noktalardan sucıu 
Takas meselesi etrafında iki sen& 

ye yakın bir zamandanberi yapıla.Jl 
tahkikatın mahkemeye intikal etmek* 
te olduğunu yazmıştık. Bu işin evrakı 
tetkik edildikçe yepyeni bir takın:ı 
safhalar meydana çıkmıya b~lamıŞ· 

tır. Aldığımız malfımata göre yapılan 
idari ve adli tahkikat bu işin 26 suç.
lusunun ayrı ayrı sekiz muhtelif nok· 
tadan suçlu bulundukları meydana. 
çıkmıştır. Yalnız bir kaç noktada?' 
suçlu görülenler bulunduğu gibi sekiı 
noktadan birden suçlu görülenler de 
vardır. Ticaret odasile mülga TiciV 
ret müdürlüğünün o zamanki faal u• 
zuvlan bu meyanda bulunmaktadır· 

lar. Suçların ekserisi Türk ceT.a kanU· 
nunun 30, 32 ve 40 ıncı maddelerine 
temas etmektedir. 

Ekmek fiatı 
lstanbul Belediyesinden: 
Teşrinievvelin yedinci gününden i· 

tlbaren birinci ekmek on kuruş on ps.: 
ra, ikinci ekmek dokuz kuruş yiz111l 
para, francala on beş kuruştur. 
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l(urtuluş şenliği 
Dünlıü yağmur ve •omurılıan 

luıvculan •onra, claha beter bir 
Wiin bekliyorcluk. F alıaı gece, 
an•ızın yılilı:lar parlatlı. Gökler, 
koyu bir laciverılikle clerinlqfi. 
Sert poyrca, iyi bir günün müjtlr 
•ile e•meğe batltulı. Kurhıluı 
bayranııııın güz.el bir hava, bol 
IÜnqler içincle geçmaini i•fer 
lren, Rirekli yağmurlar, içimcleki 
ıevinç ku§unun kanatlarını indir 
naifti. Şimdi, bu yıldız panlhla
rını görünce, atleta kC)lillenclim. 

Sabah, penbetlen lıoyrı, hemen 
lıemen lnzd renlılerle llftltlı. Y r · 
tillıöy taralıntlan gden fiıyycırr 
ler, görünir .ar;inmq, ao'lalılar, 
foealı lralabalıfı ile Joltla; hallı 
aölriin etti. Berka alaya lıopr 
)'or. 

Aşk uğurunda bir deniz yarışı 

• • • -
ldanbalan lnırtulaı bayramını 

laer yıl, iPmde birbirine zıt iki 
'ttd~ ile Jı.arıılar, lıatlalarım. 
Ba Uıi danıamn 6iri ,,,nlı bir 
1iay,a1ı riizg&rile pfaiimü Joltla
l'lır, yatlen yükselirim. Oteki acı
'dır, yüre'fimtlen ok gibi geçer, 
~riiile 'bir utanç yanman seze
rina. 

, 
Evet, l•tanb.,Ju, yrırclan her 

"-wi bir parrannı tliifmana çiğ
"etnaiı olmalı saça omuzlanma 
röker. Bir tarih malalıemai ö
lliinde •armır gibi olanım. 

Ftıltat ötelri, boYle tl4i}. Çok 
lere Jiifiinceme nğnn,.,. llir bii
>llıliilr dünyan AdlinJe ona •tr 
Pederim. l•t«11bıJan lrartal'lfU, 
telifi pul bir Tiirlı zaleri .ayı,_..,. 
""'~'rtrı.,bayrCilıl~6ifıT;;;I,.. 
.tiltl(.,. tlalgalantırak pıllandlfı 
6., foprai, telırar AININlana lır 
~a, yôlm% tliiftnan tlefil, 

~ )'iiz Yıllık paalı ve J;,vkün bir 
lolila de ye11ilmif oldu. Doğa için 
«r)rı lıanıınlar lıatan Aorapa, o 

filn, yüz ger~. etmifti. ;'Hilôl ve 
Salip,, . hilıayai o pn aesmifin 

"-llnlıfına gömlilJii. Çetin tlli
liint1er, "Şark me•ele,, leri "'Rr 
uaı,, mirasları laep o gün çözüliip 
'RarçalanJı. 

l.ıanbul lnırtalapınun böyle 
•ııgin bir manan var. H~ yıl bu
Iİinün bayram .ayılııı, belki illl 

•evinç tlakillalarınJa verilmif bir 
'-•Jır. Fakat ruh, bcaan akla 
da hocalık eJer. 

S. Gezcıln 

1 e frika No. 81 

-.,----.-,.-.-.rl-'JI 11~--aı-ac_a_ll_~,--I 
ikisi de aynı kadına aşık olan iki erkek asri 

bir düello yaptılar; birisi muradına erdi; 
öteki köpek balıklarına yem oldu 

Bir ıtn bir Amerika pzetesinde 
şöyle bir ilin görlldtl: 

"Y akışıkh bir genç, genç bir kız
la muhabere etmek arzusundadır. 
izdivaç mümkündür. Şu adrese mü -
racaat: ••• ,, 

Ayni gezete bugtln, bfiyük resim
lerle ve sütun sütun yazılarla "bir 
aşk macerasını,, anlatıyor. Bilmiyen
Jer için bu iki yazı arasında hiç bir 
münasebet yoktur. Bilenler için ise 
bunlardan biri ayni hikayenin başı, 
biri de sonudur. 

· Hfklyeyi anlatalım: 

BtlYOK ŞEHiRLERE 11-ASBET 

Yakışıklı bir genç; muhabere; 
izdivaç ... 

Fakat, Merinin allkasını ~eken 
kelime üçüneiiaU oldu: izdivaç. 
Tam Amerikalı bir kız olmakla be -
raber, büyük tehirlerde yapmadıiı 
için aşkın macera kısmına yabancı 
idi. Onun arzu.su kendisini anlıyacak • 
birisile evlenmek ve •• Nevyorka git· 
mekti .. 

Meri hemen o gün," verilen adrese 
mektup yazdı. hd gtln sonra cevap 
geldi: Mektup Flortdadan geliyor· 
du. içinde de bir fototraf vardı: Ha
kikaten gUzel ve sporta bir gen~ 

ÇEKEN BiR GENÇ KIZ ba. 
Meri Renvik tam bir Amerlka1ı Meri tekrar mektup yazdı ve res-

• • . . • 
1 

mini de koyda. Tekrar cevap geldi 
genç kız tipı ıdı: Zekı, serbest, ra- ve bu suretle aralarında !t)Uhab,ere 
deli, akıllı bir kız. Üstelik güzel de. ı.. .... lad 

H!=m .d"e Ame~tn kıdlli ~llllbı-' ..., 11-
de: sevimlilikten uzak, zalim ba- "Reu Hanpl onu~ dert ortağl -ol· 
kışlı, sun'f bir güzellik. muıtu. Her gün aalufelede mektup 

Meri; Oklabamada güzel blr ~- yasryor, biltUn hislerini, bfitUn dti
aabada btlytlmtlıta. Btltfl" ~oeuldufa tUneel,rilll anlatl)'o,da. 
yalntz bir muhitte geçmişti. f7 ya- Verdltl enaplarcja Reb de .. 
'ına geldiği zaman bu sessizlik ve samimi görUnflyor ve ona uzakfd 
yanhzhk içinde canı sıkılmağa başla sevmefe başladığını söylüyordu. 
dı. Gözlerinde büyük şehirlerin ha- VARAN iKi ı .. 
yall dolaşıyor, oralara, bilhassa N" 
yorka can atıyordu. 

Fakat, anası babası zengin insan
lar değildi. Esıısen, kızlarını Nn
yorka niçin röndereceklerdi? 

O halde? Başka vasıta aramak 
IAzımdı. 

Meri bu fırsatı bekliyerek yine 
hayaJleri ne haşhaşa kaldı- . 

UZAKTAN UZACA MUHABBET 
1 

Gazetedeki o illnı okuyan genç 
kızlardan biri de Meri oldu 

Bu ilanda genç kızların ~llka.'11-
nı çekecek ve kalp!erini heyecana 
~tirecek bir rnk keJhqel~r '"ardı: 

Bu sırada Meri mektuplatmak is
tfyen bir genç daha bulundJliunu 
haber aldı. Uzaktan uzağa muhabbet 
çok hoşuna gitmiş olacak ki bu genç 
le de mektuplaşmak hevesine d~ş· 
til ve mektuplar gidip gelmefe bat -
ladı ..• 

Diler taraftan Meri. Reksle olan 
muhaberesine de devam ediyor ve 
bu suretle adeta ömrii mektup 
yazmakla geçiyordu? 

Bu böyle aylarca devam etti. 
Bir gln Beksin mektuplarından 

biri Meriyi çıldırtacak derecede se
vindirdi: Rek8 ona bir ka~ hafta i-

manzarası var, ' değil mi Güler?., 
Genç kız ~ıını çevjrdi. önce A~i

ze, ıonra da yaldız ıerpintisi altında
ki bir aynayı andıran denize baktı. Du· 

1 dak bükerek omu.ı silkti: 
- Fena dejil •.• 
Diyebildi. 

çin Miamiye, babasımn k•ilne ça
ğmyordu. 

Ayni giln, Rekaln babasından da 
Merinin babasına bir mektup ıeldi: 
Bu daveti kabul etmelerini rica e
diyor ve yol parasını gönderlyor
d u. 

Bir hafta sonra da Meri Miamiye 
yollandı ... 

1 
Meri ile Reks Miamide çok gilze1 

gUnler geçirdiler ve bir akşam Reks 
Meriye: 

- Benimle evlenir misin? dedL 
- Benim de Hnl sevdifiml bili-

yorsan. DedL F.akat. mfisaade et, ce
vabınu ild JUn M•ra vereyim. 

"SENi BEN DE SEVIYORUfl

Ertesi gün, Meri odasında hazır· 
tanırken, hizmetçi geldi ve: 

1 
... 

- Mis M~ri. dt•li, aafon_~ §i 
bir genç beklıyor. .. 

- Beni mi? Ktm acaba? 
- JsmlnJ söylemedi. 
~eri: "Kim olabilir?" diye me. 

rakla hemen 84&fıya indi. Bu, Vil
yam Fergusondu: Yani, öteki lfl· 
kı ••• 

- Rahat.sız ettiğim için affet be
ni, Meri. Miamiden $eçiyordum. Se
nin burad:ı oldutun.u raber aldım. 

Esasen on beş gtlndenbert mektupla
nn kesilmişti. Merak ediyordum. 

"Danlma bana, Meri. Burada ne 
için bulunduğunu bil:yorum. Fakat, 
hayatını başkasile birleştirmeden ev 
vel bir şeyi öğrenmeği istiyorum: 

"Seni ben de seviyorum. Bunu 
anlamanı ve beni ara sıra düşünme
ni istiyorum . ., 

Genç bunlan aiiylemiş ve son bir 
defa Meriye bakarak çekilip aitmit
ti. 

Meri ne bir cevap verebildi, ne de 
gftme~ine mani oldu. Yalnız, bir !ki 

- Bu gece tairliğiniz üstünüzde ... 
Ben.ıetif fena değil... Demek ki ıize 
göre. benim de susuzluğu gidertn~k için 
kullanılan bir bardak ıudan f arkam 
yok... Bir bardak au... Susuzlufu gt
demıek için içilen bir bardak sur ..• 

Aziz 1tıınnı1tı. 

YA7.A N ~ K.A DIR.CA'N KAFLI 
- Bu eece hiç bir cilzeUiğin bak· 

kını vermiyorsun. Daha doğrusu ver· 
mek istemiyorsun. Yokaa sana karıı 
bir ıuç mu itledim? 

- Fakat... lı'akat tqbihte bata ol· 
mu, derler ... 

1tı Bu sözleri söylerken kendisile genç 
2tn. arasındaki çiçek buketini de kal

dıl'lilak istedi. Güler hem bunun önü-
11t CeÇ\i, hem de sordu: 
b - Neden kaldırıyorsunuz? Dursun 

urada ... 

0 
- Şey... Elbiseni leke yapar da ... 

nun için ... 
- Leke yapmaz bunlar... Kaldır

lllayınız ! ... 
>"o - Belki yapar. Hem, rahatsız olu

l"lUn ! .. . 

b - Yapmaz diyorum. Böyled aha ra-
•tırn ... 

ıt.r I>elikanlı hevesle akarken birdenbire 
tib~•ına bir scd çıkarak duran bir su 
Old~~lrnuştu.. Uzun bir nef~ aldı ve 

gıı Y~rc yaslandı. 

11-!!-lkaptnaır ~adde~inc taprlmıştı ve 
artık IÖnihınliyOTdU. İki taraf 

kap karanlıktı. Fabrikalar, basık de. 
depolar, dükkinlar ve bazı evlerin gö· 
rünüıleri hiç de güzel değildi. Yol da 
fena olduğu için ıoförün dikkatine rağ· 
men ikide bir sarsılıyorlardı. 

Halkapınardan sonra 'oseye l!tllmiJ 
ve sarsıntıların ardı keıilmiıti. Yol 
şimdi gene denizin kenarından gidi· 
yordu. Bayraklı koyü yilkıelr dağların 
ortasındaki bir İsviçre gölünü andrn-
yordu. . 

Yol diizgün olduğu için şoför gaze 
basmıştı. Fakat Aziz ona seslendi : 

Hızlanma, hatti daha yavaş git! .• 
Biraz önce Gülerle k~ndi arasın&l 

geçen soğuk konuşmayı tamamilc u· 
nutmuş görünerek yeniden ona baktı: 

- Böyle bir zamanda buradan hiç 
gcı;m~mi'jtim. Görünüş itibarile bizim 
Karııyakadan d.-ı!ıa batka ve tüzel bir 

- Bilmem... Böy~ bir ıey aklrına 
hile celm,di. 

- Biraz içki içtim, cbns c:ttiın ve 
seni yalnız bıraktım ama, bunu bir ıuç 
.. ~ llzım celir. Çünkü ... 

- Çünkü bunları ıizt ben yJptır
dım, ben hatırlattım. 

- Ukin ben buna r~cqıen yaı:ıına
mabyım. Ne bileyim, evlenmeye ra. 
zi olurk;n bana yapttt!n teklifi ve ber
kesin aksine olarak seninle h~p &)fil 

kalacafımr hatırladıkçı derin bir ,cı 
duyuyorum. Şimdi de öyleyiJ?l· Be • 
nim pimdilCi halim, susuzluktan boğa~ı. 
kurumuf, ve dudaktan şatlamıı bir a· 
damın önüne dünyanın en terniz ve iyi 
suyunu koydukt.1n sonra: •·- Sakın bu
nu içme t Bu senindir aina, içmemek ( 
prtile t.,. Demele benzer.. • 

- Siz öyle bilin! .• 
Aziz bir çıkmaza girdiğini anlamıı

tı. Ne ıö_ylese ı~nç .kızın sözlerine ve 
hücumuna cevap olamry,acağmı gl>rU• 
yordu. Göfsünde tımçtan bir kalp ta
tıdığr zannolunan ıı.r ufak tefek ..,e dile 
kafalı genç km pençeaine almak için 
ne yapmalıydı?. O zamana kadar hep 
onun de~klerini kabul etmiı. onun ar
zusuna göre yilrilmilı, onun söstinden 
dıpn çılmıamııtı. Ona bot görünmek 
sevıiaini k~anmak ve yıllardanberi 
kendi,ine kartı takrrı~ğı alaylı balI.e-: 
rine son vermek için onun kölesi alma
yı F-öze alnugtr, H~p bu mak~tla yo
rulmuş, bu makaatla en korkulu itlere 
ginnit. onun ~basmı bir me~liksiz 
sokakta kalma~tan ~rmıı, parlak 
bir hayat ~zı~lamııtı. L,ikin bunların 
yalnız b\r ~"nu etra,fın~erin ~nsuz 
~(iven~ J'rvciJ~ binlere~ ~nin 

7EYLUL1DS -

işaretler 1 
Bir hapisanenin 

tahlili 
lmralı hapiaane•i #aalılnnd• 

çok ıeyler aöylenJi: Adeta 6ir 
peri rruualı halini aldı. Bir luıpi· 

•anenin bu katlar meJelJi, ue in
sanca bir lıdıll ve llı'jaleı Olma
nnı anlamalıta müılriifat çekeftler 
ele varılır. Onlara laıık veririm. 
Çünkü onların İlua1ul ve İllN1llft 
hayatına dair ifittilıleri, •örtliilr 
leri, biltlillleri ile lmralı aflaaın • 
Jaki hayat ıartlan artmitfla ne 
büyüJı tezatlar varclır. 

Bu tezatlar mücrimlifi, oe er 
zayı anlqq larkmtlan ileri ••li· 
yor. 

• • • 
Türlıiyele eiirmiin oe cezanın 

medeni bir 1IUlltlllla anlaıJmaı 
yeni bir la&luedir. Ciirmiin oe 
cezanın 6a yeni ""'1tlltla ani.,. 
mcuının bütün laayatunıza ıarnil 
bir laal almaaım ger~ekten tlilr 
rU. 

Çünkü c:ürmün bir lauıaldı, 
hapisanenin bir ulalalaane telalılıi 
olunması in.an zelıcinnın oe 0.
plaaiyetinin inkif al aeoİ)Wİitf 

gö•terir. • 
Bqeri hi.lerin inlıifal ctleWl

meai ancalı yiikaelı aeoiyeli •or 
yetelerin harcıdır. Bu yiikselı 
aeoiyeye ermİf olan •oayeleler 
cürümleri ele cezaları tla weri _. 
viyecleki insanlardan ve aoayetr 
lerJen baılta ıaanatla anlarlar. 
/ptiJoi ataviyeJelıi insanlar it;frt 
cna bir aluüllimel, bir intihlıt 
almadır. Mücrimin lena muamr 
lelıne ufı'aman, aoayetenin Oft9 

kenJi hucluclu haricine atmaaı, 
~ir daha ona yaklaşmamaıı, ona 
Jl,"fGlırao Ja. ~o• lna faril• ı,.. 
tle flÜn w~rtirJl 

lmralı ltapiaanai bir •09~ 
nin ilerleme aeyrinıle bir mer 
lenin ifaretitlir. 

Sadri Ertem 

dakika salonda hareketsiz kal ... 
Sonra dış kapının kapandıfını lfittl 
ve odasına çıkb ... 

SiYAH TAŞTA RANDEVU 

Meri oduında tilr~ü diltünceler 
ve buhranİar içinde dolatırken ReUi 
Harşal da bir mektup alıyordu: 

"Size bu mektubu yau.n Mis Meri 
Renrikin bir arkad&Şldır. Ba ...., 
kız hakkında sizinle göriipek isti
yor. Bu geee, saat tam on ikide, S 
yalı Tatta sizi bekliyec:ektfr.,. 

Mektupta ıu imza vardı: V. Fer
ıuson. 

Meri, Rekae bu Fergusoadan ara 
<Luti en aqrloyı :-Dirini~' 

hayranlığını kazandırdığı halde bu ıent 
kızın kUçük kalbinde Azize kartı .ea 
küçük bir sempati uyandıramaattttr. 

Bunlan düıündükçe içi içine •imi' 
yordu. 

Çenelerini aıkryor, yumruklarml 
sıkıyor ve uzun uzun nefes alarall * 
rmdaki aıeti serinletmeğe ç~ 

Şimdi ıuracılrta kendisile raıç 
araaındaki çiçek buketini abp otomobl~ 
ilrı pencereainden dıpn fırlatmak, IOlliı 
ra onu kucakhyarak: 

- ~n beniınain !.. Benim kamDt 
sın artık ı.. Benim ICSzümU dinaea~-. 
mecbursun. Benim ne ıuçum var? 
kötU bi~ adatn mıyım?. 

Diye haykırmak iıtiyordu. 

'Gizli bir ıes ona soruyordu. 

- Ya verdiğin aöz?. O ne olacü 
Kalasının içinde birbirine zıd iki 

san kendi düıüncelerini kabul e:tt11•• 
için gittikçe artan bir kuvvetle 

boğuıuyodardı. 

Kendinden geçmiı gibiydi. 

Gillerin ıeai onu uyandırdı : 

- Şoföre IByler misiniz, artık 
buk ıitaiıı ı ... 
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Balkan Tıp 
Haftası 

(011yan1 Birincide) 
1erl dt1n eehrlmhle garek Perapalaa 
~liDe iDmlllerdJr. Doktor Zlka Mar
~ relailiğfndekl Yugoslav heye
~ 21 JdtlllkUr. Kırk kfeilik Romanya 
~ bqmda Dr. Bemts bulun
mütadlr. 

Ba l&bü Yunan heyetinin müte
lıül iki buı p)ecektlr. Son dakika
cla Bulprlatandan bir heyet ıeJmiJ&
Cell blld1rilmlltlr. 

Ba ftlbarfa murahhularm bulun
e.ı.ı Perapalu oteline 'l'lrkfye, Yu
pmn,a. Yunanı.tan Ye Romanyanm 
aJl'Ü]an Ullımtbr. 

Kura.bhular emrine hU8U81 ot<>
mobiller verllmiftir. Yıldız konferans 
iiaıC:muna Ye lat.edlklerl yere bu ot<>
mo'b1Der1e ~'dip ~elecelderdfr. 

Riket ,o.,,., 1 incide) 
jıjat ile nmbatrlrlmUhı konnpnaamı a
_.tıl'a YUIJOl'U: 

- Gut lvning ııı... R1bt. Bin-
41Randan pllyommu defil ml? 

Blbt kollanm hayretle açarak: 
- Nerden geldlğiml bilmiyorum. 
- Banda ful& JlaJacaJr mmmız? 

~IQID pMW•T 
- BDmlJOl'UID. Fakat bundu ... 
~ lldlJoruz. 

- AJnl tanue ne gelclinlz. delil 

' - BDilil10l'lDIL Baftda idik.. Jı&. 
~Sinlt'le blrutt.r .. 

- Ne vakit hareket edlJ'Ul'llGllaz. 
,....,. P!f10l'IUDusT. 

- Ne ftklt hareket eclecellml de 
llllmlyorum. .Nereye sfcleceiiml de bil 
Wıuıam. 

Bmnm ..... muhanirimls artık 
mlllMıt'ıe mi IOftDAMll ueak lldef bir 
.. dul 111 cUmJe De konlJllD&yı ta-

"Bizi, 
•• •• suru 

.... 
lllftdla. U.08 
H,Os ,,,,...._ 

AKfAllJiiilllrl 
Saat ıuo ~ ....... dılDI anıaUd& ıt 

Koaoll&', Pltlda ~ ta .... .... ... 

Balkan oyunları bitti 

Yunanlılar yedinci defa 
Balkan şampiyonu oldu 

Biz dördüncü kaldık 
..,,. " ut.dlıun • 

1 

lfMNldle ftıılı · A. ) ) • • d b. k d •• ) d•J =::-:::r=~-:e: "' t erımı~ en ır ısını un ge ı er 
........ li.ao Ollıllltta. ti d le. 1 d ı - -..: ...- ...... sovye er e ı sporcu arımız a 
ı-ı...: v .... 

~;: ç.ponld: AlldultlDO <' c1 lmtoal bugün geliyorlar 

Atltüyan• ıMildM gljrJıtüfl 
(Vatyaıa l W:ic1e J 

leken•M'aa Ye Antalı,a T&Mwf .._. 
........ eden - ...,. Smiıe ... 
Lüllaua Ho • ltsmiı.tiji 
Türtd,. w Franaa hükGmetl.ri .-clia
de puMtu ttlsnfr plnniıtir. 

' - Ola.malı 11...amıer .......... par. 
oaıar. 

1 - UAOD Ka...UO: llatfnatta. 
• - llUmU: su.ı.. ......... 
T - Gnıılfteten: Orlof opereUnden par. 

caıar. 
9 - Supe: Bokaçyo operetinden paJ"Çatar. 
Saat 22,30 Ajam haberleri. 23,00 Son. 

T k • Çarp ... ........... 
8 Vlm 7 B. 'f ... 8 B. Tet-

_______ 11.0 Recep 1 Recep 

Otla ... 
oen •tıfl 
BabU -.mas 
Qtle ...
tldadl namuı 

ÜIUl--
1' ......... 
imalı 

Tdm POm sQD1erl 
Tdm lralu sGDJ•rl 

60:J 604 
17.42 17.41 
5.~ 524 
12~ ıtt.t 
1 s. 15 J 5. 1 :i 
17,4! 17 41 
1914 J912 
4.25 4.~6 
!81 !80 
84 83 

Zahire aatııı 

ıÇEKILEN PROTESTO 
Yakanda mababirlmbin çekildilini 

blldirdJll protesto teıırafmm bir mft-

tial ... 1r1a )'UIJOnU: 11-.... -..,--...... --.. - ....... ---.. --.... --.. -1 

S. R. Comte de Martel, Suriye ve 
LGbnan Ho • Komileri, 

Berat 

• mı'ı sa.- (lldle) -•ılıluı 
s,. •• 

lln'b 11:11. 

.... ,. (J1111111plc) 5,20 
••tafaka /akentltJrvtt Nncağtftda • (ast) 1,11 

.... 1&alcJclnmtn Jconıy~ •tın Arpa Aaadol 3,3.1 

..,,.,,.,__ terıM edecek .-tar bir IWda 4,31 

.,,...... tatbilei ~on bet e6'16den- Mmr (un) 4,2,5 4,1 
beri deDtM «in /tJfl/Gf w ~ Ncılnat natürel 8,10 
tnta ~/ d~i. B~ • Kat,- 11,'7 
,,... tllUGMde.ri WGl&ftda 1&aklcln- c.iz .... hı 17,I 
--' 1lflnnet be1cl6r7cen NflCGğın Bu- iv ,._.. e&,20 

Dan Atınadan §ehrimize dönen atletleritn.iz rıh.tınıda 

Atına, 8 (Kafile ile siden arkada-, 
pmızclan telefonla) - Yedinci Bal
kan oyunlan bqtln alha7etlendl 
Sahada 40.000 den fazla aeyirel .. ;. 
dı. Şeref triblotlnde kral, Yellaht. 
başvekil ve nkillerle bir ~ok enıbi 
devle& ...ı1rıer1 balunayorda. 

M .. llakalar yapıldı. Bactınldl 
proaramda 3 adım, .mkla yüksek 
atlaJU, Maratoa a, 1500, 3000 met
re kotalar, YQDan diski ve 4X100 
bayrak yanp ftrdr. 

YUNANLILAR BALKAN ATLE
T/Zil ŞAMPiYONU 

. 
mliaabakalarda Polat 3 adımda 2 la· 
el olmuştur. 

DlSK: Yunan f.'ılas 41.78 birinci, 
Yugoelav fkind, Bulgar ü~On~u. Ro
men dlrdlndl, Veyıd 3.5,67 ile beti•" 
d, Btem derece alamadı • 

MARAf'ON KOŞUSU 

Bu yarıp ge~n St>ne lstanbuld• 
ya,ııaa Jal'lflarda lnciUz tabiiyetin• 
de oldup ldcUaalle yantlara sokul • 
mıyan Kıbnsb bir Rllm olan Kiryd 
tldls 2 saat 49 dakika 10 saniye il• 
kazandı. Romen Gal lktnd olda. 
24,3 bqlncl Yunanlıdır. ""9 blır1'1fM UAalolnG ,.,,bililer e- ~ lalı 17 

i._~ .... -• •llllllllM'1ıııYH-ıt ~=~~ r:::~~•z:L!<~~tı...am~Dı 
~ 1uJıret ve tlMfetkf iJlre- L-iT ANBUL 

-...~-·-:~tf.u~~~~ın uaq~I utl~~ 
unanTiTar yMfnci cJeta olarak-f53 

Saat 6 da yarışlar ve meruhn bit• 
tf. Kr81 bizzat ga1fp!cre mUkUana.t 
nnı •erdi ve kendilerini wbrfk etıı .. 

HER EVDE Aazl «APAU 
BiRER ÇOP TENEKESi 

BULUNACAK 
BeledlJ9 temlwlfk felerl mUdUrlilftl 

"'8fmdım t.tanbaı çiSpJerinln t.oplan 
ıetnfmda tıetldbt ,.,~ 

Her n w apirtlmaada aPı D
A tenekeleri bahmdumJmumm 

-~ dilftn"Jmektedir. Bundan bq-
tamifat vergl8lnln de her binadan 

bir ntabet dahilinde &lmmuı et
lfar.lnda c1a bir proje h&arl&nmakta-

....... _...: Usüta kalmlf Mr 
* arkadap ....... 

7Mllll ICAMNAN •BRIYll 
ALACAK 

O pee SIJ&)l Tafta bal.palar. 
JUi: 
- Sisi: bir dtlelloya clant edl

_.._ ..... l'Mat, ilki ••••• 
1* •u. Mlfl. Simle Mr yt.,. 
~ ppaah YUlll kala· 
...,. alaeak. ........... , 

-llalU'IM. 
- Badi 1,1.,... 
Bru Derdeld kıJrya ladUer. So-

111ar ft dealse ılrdller. iki, " 
.... ltedeld bir noktaya -
...... J'&ftflt bqladdar. 

Kuaalıkta klplrea alana .._ 
ıı-.ım•da• l9qka Mr ..,. ......... 

L 

Myoru. ftrt -'tda1:ıyca"" 1~ ·~ e lı i,. Tig at,. o• ıı 
bir MJr/ ~ watada toprakla be- V 
Nber aMtp _,,,,_ 'lciJJe, toprankbent Tepebafı dram 
1rme) alrilıl gfM Btıriyellerf11 tdof-e- lanaı 
aİll6 wra"*' ~ talep " te- Bu aklanı aaat 
tebbiaa biUiın t>flf'Z~mazla prou.to 20 de 
eclerV. 2'..W Clta'CltleM, llr/t ~ M A K B B T 
w colnıfl mayeff tffbtlril6 """' bG- Fransız Tlyatrosun
fltlCI bir t>flf'Jtlc ola• hamt1111 ..aat"" da Operet kınu 
kfı w 7cen4t keıld4M Uare eücelc Mr Bu,un aaat 14 de •ı 
idari '""1ıtariyete taM ~ Çocuk Tiyatron 'Il'A2'11ACIK w 
w 1'clklnnmt.11'G Minnet ~ 1u:lk .,. •• _ 
1M bata• ~ 118 fW,etUe b6kJiyo. -.-u& aaat 20,30 da DUDAKLAIUN 

nar. Btc ,rol~ Tlirldye w 
,,,.,.. 1K.lioiye wWZellerile •uıet
ler ~ ~ diJer, aaygıJa. 
ntMa .......... 

ktJRUN - Bu telırafta bflhaaa 
dikkate çarpan bir nokta vardır. O da 
Antü,a ve lakendenm ıba1iıdnin pro
testo telsraflanm yllm& ırrama ile llil
letler Cemiyetine c8ndermiyerek Ayni 

HALK. 
OPERETi 

Pek yakında 
Kıt operetlerine 

bqbyor 
BB 

YBK 
BQyllk operet 

3 perde 
lıltlzlk Seyfettin - Sezai Asaf 

88lmllda Ttlrldye Hariciye Veldletiae ------------
de ı&ı4ermlt olmalandır. Bunun sebe- Dan• Der•lerl -BU8U8f 
bl de ıçıktrr. MUltaldl lılrenderun ve Ye mUnferiden (asri dans denlert) 
Antakya Sancatmm hukuki vaziyeti Beyoflu, Karbnan k&l'IJ8!Dda esti Po
Fran11 ile TOrldye anaında Suriyeden lonya Nur Ziya sokak No. 3. Müracaat 
ıyn olarak tesbit edBmit bahanmuı, bu aaatleri: (12 ·Hl (17 • 20) PROFE
haJmld ftdyetfa herhancf teJdl•e de. SOR PANOSYAN. 
filmetl için yine bu devletlerin ve ma- ------------
bmlarm birlikte ı.reket etmeletl 1l • 
mn gelmaldir. 

Artistlerin uğradığı bir 
kaza daha! 

p11Vaal& Balkan atletizm pmpi7oaa 
oldular. 

Yugoslavlar 71 puftnla ikinci, 
keadile,lnl geçip üçüncü oJacajmuzı 
tahmin ettliimiz Romenler bizi 37 
PUl'all pçerek 65 PllftDI& liçtineii, 
biz 28 PUY&nla dördünd, Bulprlar 
ela bazı •U..bakalara lttirak etme
diklf.ri halde 13 puvanJa betind ol
dular. Biz geçen sene umumi tasnif
te 71 pavaa almıttık. 

SON MOSABAKALARIN 
NBTICELERI 

BadnkU mUsabakaların neticele
ri şunlardır: 

400 METRE: tık ~mede bizden 
Melih UçllncO oldu. Finalde Yunanh 
Mandlku 50. 1 ı;ıo ile blriaeL Ro
men iklacl, YuıroslaY Uçincti, Romen 
dördtlnd. Melih befind. 

1500 METRE: Yunan Yorakopu
los 4.6,8 ile birinci. Yugoslav ikind, 
Yaaan UçlineU, Rıza Mabut dirdtin
cl. Romu befiacf, Recep girdili bu 
miisabakada dereee alamadı. 

WOO BAYRAK: Bizim takım 
Ce•O. Nami, Jlln-=i Ye Vedattan 

1 
mtlrekk.,U. 

YaanlRan 43,9 ile birlnd, Yu
goslav 44,1 ile ikinci. Romanya U(tia
cU, Btllcarfata• 4 tlncil, biz be~ad 
olduk • 

Marşlar ~lındr merasimle bay• 
raklar iadirildL 3000 metre manlab 
yarıp bia lftlrak etmedik. 

Bunun birincisi Yunanlı, lldaeı.I 
Yuaosıa,,.ahdır. 

Af'LBTLERIMIZIN BiR KISMI 
GELDi 

Balkan oyunlann'a iştirak ede• 
atletlerimizin bir kısmı dfin tehrhn 
H diamllfttir. Dtterlerl de bugli9 
Atlnadaa hareket edeeekler Ye ya• 
rın phrimizde bulunacaklardır. 

Sporcularımız Sovqet-
lerden döniiqo1 ler 

So'f)'etler bfrlifine aiden •por kr 
ftlemfz Odeaadan fehrimlze hare
ket etmifUr • 

Kafile ba«Gn Reudzoutak isimi 
SoTyet vapurile Jstan'Jala ıelecek• 
tir. 

K 111,,ıer i davet 
tstanbul futbol ajanht:ndan: 

18 ilktetrin 1936 tarihinde lik mit' 
lanna bıılanacağından teıkilita dlı.f 
Jdüplerin fikstürü tanzim için kur'alr 
nnı çekmek ilzere 10 ilkteırin 936 cır 
marteal ctınl saat 15 te tam aallbiyet' 
li birer murahhaatannı Beyoilu balkr 
vinc!eki Türk ıpor kurumu tmn.;.t 
bölııtesine göndermeleri rica olunur. 

ZAYi 
Jl.tb .. rl kalmlfCıt Vllyam Derli - Ka k• • k t b·ı7 

Yaftll vıı,.. •• kuaaaeak. ç ıııye aç o amo ı 
Bir kaç •Y enel ŞarloalUle karısı 

ile beraber, bir otomobil ka~ ıeçir 
dlll, daha aonra Marlen Ditrihlıı 
bir tren ka .. ı atlattıftnı benUz ha

Yiibtk allama (sırtk1a) Yunan 
3,90 birinci, Yunan ikinci. Bulgar 
3,70 llçtneU, Yug01lav 3,:;o d6rd8n
etl, Haydar 3 40 be,tnei. Fethi glr-l 
ditf bu misabakada 3 40 r atlayamı-1 
1arü derect alamadı. 27 eylUl 936 tarihindeki yangında "' 

tik Valde camlindekl ' Uııcil mez.iiallı' 
ğe ait maaş cUzdanile tatbik mOhtl .. 
rilm yanmqtır. Yenilerini aıacaiı'

VUpm mı alaeakbT Otomoblli ea tek memleket Ame-
mada Reb bir ptbk lflW. rfka blrle,fk dnletleridlr ı 
kanttı. klpllkler hrprdadr, aon 1000 kişiye 205 otomobil dllımek· 

lt•fa duraldu. 
feb bakb: Onlnde bir şey gire- tedlr. Ondaa aoara Kanada pll-

da. Vllyam ne olmaıtu! Bil- 1or: 1000 ldflye 112 otomoblL Diler 
da. Dlllıdl. sahlle flkb. Giyin- dnletlerde ba rakamlar f11 tekilde-

........ yattı. dirı 
ltUleJin kalktıtı amaa .... Anataralyada: 88, Fransada: 
lr.erllle Merlnin 1'1raktılı kltr· 49, lnaiHerede: •ı. Danimarkada: 

.ıım.:....~ :1 1 _,., k b 
1 

... 36, bvlp-ede ı 21. Bel~ikada: 19, Al-
,..,... e ev enm.... a a e .. yo-

.. llerf fe pRtelerde 
ıeee ,..._ dealzcle klpek lla· •* "9 o1dala11 okuyord-. 

manyada: U. ltalyada: 9. lapaaya-
ü: 'I, Bresllyada: ' Yaaanlatanda: 
S. Maearistanda: 2, Japony• ye Le-

·lalataUa:l. 

tırlarsınız. 

Bunlardan 80Dra Froll,in de bir 
otomobil kazuı geçirdJtini ~IJU&-
mamıpınızdır. 

Buailn, aoa ~mantarda artistle· 
rin utradddar~ kazalar dörd' bJllu· 
yor: Harry Baure da geçen riln bir 

3 ADIM: Yunan Zambrakfs U.99 
fle birinci, Yuıoslav ikinci. Yunan ü
(UncU, Romen dirdUncU, Yugoslav 
beşinci, Pulat ır:irdltf bu müsaba"8da 
derece alamadı. 

Geçen sene ,ehrlmizde yapılan 

eskilerinin hUkmU yoktur. 

Üsküdar Valde atik mahall .... h~• 

lstanbul ~ümrüleri sahş müdürlüğünden: 
otomobil ~~na u,tradı. 1118 mezat kaimqi 384 kilo 76.80 lira alkol metalik, ıııt 

Otomoblldt ılderkea arkadan baı M. K. 759 K. 151.80 lira alkol metalik, 339 M. K. 180 K. 240 t. i~ 
ka bir otomobil çarptı ,., artistin dökü t .. I . (h ) . 9-lO 

1936 
. d 1 ;.,_;,.ı 

arabul bir ~aca cauparak parça . ~ ~.en . ayvanı , nın 
1
- ıünii saat 14 e ıtan~. 

parça oldu. Harry aaur, bu "-ıa· ı rümrufundekı aabt !a.onunda ac;ı: arUınlmalan yapılacaktır .. Art:, 
dan yalnız IJqındu ,rara~""k bnxaf.Ya, ı:rccoklerin yüzde yedi buçuk paJ akçesi ye 4in"MD t 
kv&alda. reti aranır, (1905). 
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güzel ve gürbüz 
çocuk müsabakası 
A - 1 - 2 yaşındaki süt çocukları 
B - 3- 7 yaşındaki oyun çocuklarlle 
C- 8 - 13 yaşındaki çocuklar ara-

sında yapılacaktır. 
. Haber bıı mii..8abakasının yalnız tertibile kazananlara hediye vermeği 

'Uzerine almıştır. Güzel ve gürbüz çocukları seçecek ha.kemler arasında gaze
t~ mensuplarından kiç kimse bulunmıyacaktır. Böylece seçim çok bitaraf 
hır heyetin huzururıd<ı yapılmış olacaktır. · 

Müsabaka şekli: 
1 - 2 yaşındaki çocuklar 

Bunların seçimi güçlüğü dolayısiyle hakem huzurunda yapılmıyacaktır. 
Bu.ııkımı Haberde yalnız resiııı'Wri neşredilecek, en güzel ve gürbüz çocuJc 
0~Y"Ucuların reyleriyle ayrılacaktır. Bu mü.8<ıbakaya çocuklarını i§· 
tırak ettirmek istiyen ana ve babalar çocuklarının: 

ı - Y a§larını 
2 - Kiwlarını 

Yazıp göndereceklerdir. En fazla rey toplıyacak on çocuk arasından da. veri
le,ı malumata göre en güzel ve gürbüzilnü ayırmak i.~i mütehassıs doktorlara 
bırakılacaldır. Onların verecekleri kararla birinci, ikinci ve üçüncü ilan edi-
'lecektir. -

Bu müsabakaya iştirak edeceklerin birincisine 15, ikincisine 10, üçüncüsü-
ne 5 lira verilecektir. ·' 

S - 7 yQ.§'tndaki J.."'IZ ve erkek çocuklar 
8 • 1~ yaşındaki ktz ve erkek çocuklar 
Bu Ya§taki çocukların önce Haberde resimleri çıkacak sonra aa ilerde 

tayin edilecek bir gunde umumi bir yerde seçmeler yapılacaktır. 3 ve 1 ya.~la 
~ : 13 yaş ara.sındalc:i küçüklerden kız ve erkek olmak üzere iki birinci, iki 
ıkınci, iki iifi.incü seçilecektir. 

Bunların birincilerine 20 şer, ikincilerine 1'1 §er buçuk, üçüncülerine de 
~er lira para mükafatı, bundan başka gerek süt çocuklarından, gerek diğer· 
erınden onar çocuğa da birer hediye verilecektir. 

TafsilAt HABER gazetesindedir. 
~ffillh111111ıMll1lU111111111ııııınntı11nlJlillll lllltıtmııııııHıııt111111f111111\llltı1111"'"llll ........... 111lllll'llıulll" 

Tahlisiye umum müdürlüğünden: 
idaremizin sis düdükleri ve sair fenni tesisatı için pazarlıkla 

36 buçuk ton yerli malı kok kömürü satın alınacaktır. 
Pazarlığa girmek istiyenlerin 60 lira teminat akçelerile beraber 

8-10-936 perşembe günü saat on dörtte Galatada Merkez Rıh· 
tını hanının dördüncü katında Tahlisiye umum müdürlüğü satın· 
alına komisyonuna müracaat etmeleri. Bu husustaki f&rtname her 
gün sözü geçen komisyonda görülebilir. (1756) 

Siyasal Bilgiler Okulu Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 
Okulumuz için 325 adet battaniye pazarlık suretile 7-10- 1936 

~rtamha günü saat 15 de Cağaloğ lunda lıtanbul Lisesi bitiıiğinde 
"<ülcsek Mektepler Muhasebeciliğinde toplanan komisyon tarafından 
ihale edilecektir. Muhammen fiatı (850) kuru,, teminatı 208 lira· 
dn. isteklilerin nümunesini görmek için Yıldızda Okul idaresine ve 
eksiltmeye girmek için komisyona müracaatları lüzumu ili.n olunur. 

(1882) 
..____ ___________________ ~---------------~------------~ 
Posta T. T. levazım müdürlüğünden: 

1 - 70,000 adet Varnon orta kömürü kapalı zarfla ebiltme· 
}'e konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 8400 muvakkat teminat 630 liradır. 
3 - Eksiltme 11-11-1936 tarihinde ve aaat 15 de Ankarada 

Posta T. T. Umumi müdürlüğünde toplanacak komiıyonda yapıla· 
Caktır. 

4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecek 
"e alacakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektubunu ve 
§art.namede yazılı belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan 
kapaJı ve mühürlü zarfları mezkô.T tarihe müsadif çar§amba günü 
&aat 15 e kadar komisyona teslim edeceklerdir· 

S - Talipler, müteahhitlik ehliyet vesikalarını haiz olacak 
lardır. 

6 - Şartnameler Ankarada 
l~vazım ayniyat muavinliğinden 

levazım müdürlüğünde lstanbulda 
parasız olarak verilecektir. 

(1031) (1562) 

Dahiliye Vekiletinden: 
1 - Vekaletçe alınacak 380 teneke benzin açık eksiltmeye 

konnıuştur. 
2 - Eksiltme 19-10-936 gününde saat 15,30 da vekalet bi· 

nası içinde toplanacak satınalma komisyonunca yapılacakbr. 
3 - Muhammen keşif bedeli 1748 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 131 lira 10 kuruştur. 
5 - Benzin toptan tesellüm edilmiyecek, tarlnamesindeki mad 

dei ınahsuslan mucibince beş tenekeden a~ağı olmamak üzere lü
~urn hasıl oldukça alınacaktır, 
})·· 6 - Şartnameyi görmek ve alma~ .istiyenler vekalet levaznn 

\lrosuna müracaat ederler şartname ıçm para alınmaz. 
7 - istekliler 19-1~936 günü muayyen saatte teminatlarını 

hamilen komisyona müracaat etmeleri. (1195) (l830) l 

HORMOBiN 
---· Tabletlerl 

Geliboluda J. 
başkanlığından: 

Cinıi 

Ekmeklik için 1 ci 
nevi has un 
Sığır eti 

Mikdarı 

Kilo Gr. 
130997 000 

27800 000 

Her eczanede arayımz 

•• •• •• uçuncu tabur satınalma komisyonu 

Tutan 

Lira Kr. 
17524 72 

6950 00 

Teminatı muvak
kate mikdarr 

Lira Kr. 
1314 35 

521 25 

Teminat 
kat' iye 
mikdarı 

Lira Kr. 
2628 71 

1042 50 

ihale günü 
ve saati 

16110/ 936 cuma 
günü saat l 4 de 

,, " n 

1 - Taburun erat iaşeleri için kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iki kalem erzakın cins ve 
miktarlarile teminatı muvakkate ve katiye miktarları ihalenin şekli ve günü, saati yukarıya yazıl

mııtır. 

2 - Eksiltmeler Geliboluda Jandarma tabur karargahında J. satınalma komisyonu tarafından 
yapılacaktır. 

3 - Satınalma komisyonundan şartnameler parasız verilir. Hükumetçe muayyen banka mek
tupları devlet tahvilleri ve hi:.kiimetçe 'ayin olunan milli esham ve tahvilleri "Borsa fiyatından yüzde 
15 noksanile,, kabul edilir. 

4 - Teminatlar ihale günü saat 12 ye kadar Malsandığına yatırılmış ve makbuzlar komisyo-
na saat 14 de teslim edilmiş olacaktır. (1790) 

Safranbolu Asliye Hukuk mah
kemeıinden: 

Safranbolunun Ağaç Kesen 
köyünden olup Ankarada tekerci 
Osman Nuri vekili Rüstem Al
tunok ile müddeis.leyha İstanbul 
Beyoğlu Ebgem Ahmet mahalle
sinde 29 sayılı hanede ölü Hüse· 
yin kızı Kamile meyanesinde 
mütehaddis talak tescili davaınn· 
dan dolayı icra kılınmakta olan 
duruımasında: Müddeialeyha na
mına çıkarılan davetiyenin mer 
burenin mahalli ikameti meçhul 
bul nduğu beyanile bili. tebliğ 
iade edilmit ve müddei vekili de 
ilanen tebligat icrasını talep ey· 
l~mit olmakla mezhurenin yevmi 
muh:lkeme olan 12-10-936 pa
zarleai günü saat 9 da Safranbolu 
asliye hukuk mahkemesinde ha· 
zır bulunması veya tarafından 

müsaddak vekaletname ile bir 
vekil göndermesi aksi takdirde 
muamelei gıyabiye ifa olunacağı 
tebliğ makamına kaim olmak ü· 
zere ilan olunur. (1920) 

lstanbuZ Asli1Je Beşinci Hııkuk 

Mahkemesinden: 
İstanbul Evkaf nıtidürlUğü tara

fından Bebekte vapur iskelesi karşı
sındaki yalısında oturan Jak ve Şiş
lide 276 numaralı Teofan apartıma
nında 10 numaralı dairesinde oturan 
Sara aleyhlerine açılan tashihi kayıt 
davasının yapılan muhakemesinde 
kendilerine çıkarılan davetiyelerin 
tebliğsiz olarak geri çevrilmesinden 
mahkeme kendilerine ilanen tebligat 
yapılmasına karar vermiş ve mahke
me 14.11.936 cumartesi günü saat ıc 
bırakılmış olduğundan o gün ve o 
saatte mahkemede hazır bulunmaları 
veya taraflarından tasdikli bir vekil 
göndermeleri aksi halde haklarından 
gıyaben muamele yapılacağı tebliğ 
yerine geçmek üzere ilin olunur. 

1 stanbul Asliye V çüncü Hukuk 
Mahkemesinden: 

Beyoğlu Halaskar Gazi caddesinde 
105 numarada oturan Hermine tara
fından kocası Yervant elyehine açılan 
ve mahkememizin 96/ 903 numarada 
kayıtlı bulunan boşanma davası arzu
halinin ilanen tebliğine rağmen müd
daaleyhi mezkur arzuhali tebellüğ ve 
cev~p dahi vermemiş ve tayin olunan 
miiddet de geçmiş olduğııııdan davacı 
vekilinin talebi üzerine tahkikat günü 
olarak 20.10.936 saat 14 tayin olun
muştur. Milddaleyhi mumaileyh mez
kiır günde mahkemeye gelmez ve ya 
tarafından bir vekili kanuni dahi 
göndermez ise hakkında gıyap karan 
ittihaz oluna.cağı tebliğ makamrna 
kaim olmak u.zere ilan olunur. 

(V. No. 184 78) 

... ~ ···:~· · ·ıstaİıbul Belediy~si · ııanl~·r~ ·:" : 
• . • ·~ • : .... .:.. ,.,. • fı. • • .. c • , • •• • • • "' .. . 

Tutarı ilk teminatı 

İtfaiye dershanesi için muhtelif 
boyda cam 96,21 7,21 
Fatih itfaiye garajında bulunan 
93 No. lı kamyonun tamiri. 59,21 4,44 
Fatih itfaiye grupu için 11 tane 
karyola beheri 8,50 liradan. 93,SO 7,10 
Fatih itfaiye dershanesine lazım 
olan transformatör ve saire. 156 11,70 

Yukarda cins ve miktarları yazılı malzeme alınmak ve ta· 
mir edilmek üzere ayrı ayrı pazarlığa konulmuıtur. Şartname ve lis· 
leleri encümen kaleminde görülebilir. lstek1iler hizalarında göste
rilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (bir gün evve
line kadar ilk teminatın yatırılması daha muvafık olacağı) 8--10-
936 per§embe günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır 
lar. ·(B.) (1948) 

Sahaaı bir metre.inin ilk 
M. murabbaı değeı-i teminat. 

Cihangir yangın yerinde 51 ıncı 

adada yüzsüz arsa 16,56 l;SO 1,90 
Cihangir yangın yerinde 51 inci « 
adada yüzsüz arsa 15,10 1,50 1,70 
Fatih yangın yerinde lskenderpa-
§a mahallesinin Tellal odaları ,o- . 
kağmda 128 inci adada 375 san-
tim yüzlü arsa 91 ,34 3 20,56 

Yukarda sahası, semti ve bir metresinin muhammen kıyme
ti yazılı olan arsalar alakadarlar arasında satılmak ü2ere ayrı ayn 
pazarlığa konulmu~tur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görü· 
lür. İstekli olanlar h~zalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 8--10-936 per§embe günü saat 14 de daimi 
encümende bulunmd.lıclır. (B.) (1553) 

Kilo Bir kilosunun ilk teminatı 
muhammen kıymeti 

6630 Un 16 80 
6880 Makarna ) 
1870 Şehriye ) 22 144 50 

Belediye hastahanelerile müessesata lüzumu olan un, makar 
na ve şehriye yeniden ayrı ayrı açık eksiltmeye konıdmuıtur. Şart
namsi levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 No. 1ı 
kanunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat mak· 
buz veya mektubile beraber (bir gün evveline kadar ilk teminatın 
yatırılması daha muvafık olacağı) 22-10-936 perşembe günü sa· 
at 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (B.) "(1947) 

Bina ve arazi vergilerinin tahsilatında kullanılmak üzere 
bastırılacak takibat cetvellerine lüzumu olan 100X 68 boyunda 100 
top ozalit kağıdı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bir tep ozalit kağıdına 936 kuruş fiat tahmin olunmuttUT. 
Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. h 
kar.unda yazılı vesika ve 70 lira 20 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber (bir giin evveline kadar ilk teminatın ya· 
tırılması c?ah~ r.ıuvafık olacağı) 22-10-936 per!}cmbe günü saat 
14 ele daimi encümende bulunmalıdırlar. (B.) (1946) 
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REKLAMLARI 
Ucuz ve ·taksltle 

iP ~S 
Galata = Sesli Han 

Sayın Müşterilerimize 
Mevsim münaıebetile güzel vakit ıeçirmek iıtiyen aayın 

halka M~da T okanto ve birahaneai Beyoğlu Parmakkapı imam 
ıokak numara 6/ 8 tel 49063 açılmıttır. . 

Beyoğlunun en eğlenceli ve tanınmıt methur muzıka ma· 
iıtroıu Bay ALBERT Tiano 'tarafından Bayan SUNA JOLIO 
Atinonun Havayon takımının tenoru Bay ANDREA en ıon ala
turka ve nımca tarkılarile düettolarını burada dinliyeceluiniz. 

Taze çekilmiı bira ve iyi .dinlendirilmiı rakılar, huıuıi ve 
bol meze ile fiyatlarımı:; ehYend~r. 

Müeueıemiz 18 den 24 de kadar açıktır. 
Sayın müıterilerimizin bir kere tetriflerini reca ederiz. 

e ı 

Direktörlüğünden : 
1 - Kayıtlara devam olunmaktadır. . , · · · 

l 

2 - 7 inci, 10 uncu ve.11 inci ımıflara neb'aii talebe için 
yer yoktur. 

3 - lıtiyenlere kayıt tutlarını bildiren tarifname ıönderi· 
lir. 
Şehzadebaıı poliı karakolu arkaımda. ;Telefon 22354 

SA G c: - ·~ 
Sıhhat .ve sağlık.· m~çmuası 

Birinci teşrin nüshası çıkti 
Hastahklann sebeplerini, anlıyabileceğimiz bir lisanla bize anlatan ve 

mütehassıs doktorlarımız tarafmdan yazılan makalelerle dolu olan bu 
Sıhhat mecmuasını mutlaka alıp okumalarmı karilerimbe tavsiye ede 
riz. 

Teltillltı ... k,111 e11ddesl to1 . . ,, 

1 

\ld&re: USTO 
lYuı lflert: 2:1"12 Telefon 

l'el&T&I adrul: RUHUN btantıW 

e 
.1 

. 

TATLI 

A iNi ALMAKTA 
ER 

FiATI: 7~ 
DUT ETMEYiNiZ ! 

Santilitrelik şişesi 55 Kuruş 
Litrelik ., 100 n 

· ı 

·IHTAA: Küçük şlşeler·10, büyük jişeler 15 kuruşa·ceri alınar. 

• 

İDARESİ 

Devlet Demırgolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları · 

Haydarpqa dalıa kıranmın takviyeai için lüzumu olan ve He"' 
reke iıtaıyonu civannda 66+450 kilometrede bulunan tatların oca" 

• ğmdan liğmıla çıkanlarak kaldırmak ıuretile M3. 8500 blok v• 
blokların ihzarı eınaıında haııl olacak tatlardan M3. 4000 b&Jal" 
tm ihzarı ve hat kenarında idarece gösterilecek yere nakli ve va" 
ıonlara kolaylıkla tahmil edilecek tarzda ve ölçülmesi kabil heır' 
deıl fekillerde idare memurunun vereceği talimat dairesinde kor' 
don halinde depo edilmesi ve vagonlara tahmil ve teslimi 24457,S 
lira tahmin bedeli üzerinden 26-10--936 - pazarteıi günü saat tS 
de Haydarpapda gar binaıı dahilindeki 1 inci itletme komiıyonu ta" 
rafmdan kapalı zarfla ekıiltmeye konmuttur. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 1835 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiii veaaikle ve ayrıca ehliyet veaika" 
lannı muhtevi teklif mektuplarını ekıiltme günü ıaat 14 de kadat 
komiıyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait prtname ve genel ıartname ile mukavele projesi 
Hayd&rpapda komiıyon kaleminden 62 kurut bedel mukabilinde ve"' 
rilmektedir. ( 1699) 

Türkiye Büyük 
idare heyetinden: 

Millet Meclisi 

1 - Açık eksiltme ile mecliı ve müıtemilitı kalöriferleri içİO 
~~iki yüz,, ton kok kömürü ıatın alınacaktır. • 

2 - Şartnameıi Mecliı idare müdürlüğünden bedelsiz almabi
lir., . 

3 - Muvakkat · teminat miktan 450 dört yüz elli liradır. (1'° 
minat banka mektubu) olacaktır. 

4 - Açık eksiltme 23-10-936 cuma günü saat on bette Sil" 
yük Millet Meclisi idare heyeti odasında icra kılınacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek iıtiyenler 1936 senesi ticaret oda11 te•" 
cil cüzdanını beraber getireceklerdir. (1252) (1915) 

Sahibi : ASIM US- VAKIT Matbaa&J Nefriyat Direktörll: Refik A. ~ ···--................ ,. . . . ~ .... . - ... ... 


