
Haydutların 
Şefi kim? 
Polla hafly•I (Xl9) un 

7 ncl formaaı 
...... çıkb 

Serseriler yatağı 
romanı 1 oomaradan 
237 nomaraya kadar 
hazırdır, Vaktt k0-
t8phaneslne mOraca-
at edilerek alınması 
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ltalyanların Uluslar Kurumundan 
çıkması ihtimali kuvvetleniyor 

Trablus 
Mısır 

hududunda 
tahşidat var 
lngiltere Mısırın 
müdafaasını 
tamamladı 

( Y azıaı 4 üncü saylatla) 

Mıuolinlnln ıaj eli, ltalga.nuı Cen.vre 
bapnurahlıaı ve eski Ankara elpai 

Baron Alolzi 

Habeıler tel örgü talimleri yapıyor 

Mltlercller taraflndmn Y•lludl dUkklnlanna J•P•tllrııan 
tahldramlz yaftalardan lklal (Y azııı 2ncl sayfada) 

ınglllz karikatürü: 

Dünkü güreşlerden birisinde 
yenildik, fakat •.• 

Ankaralı Hüseyinin 
kaburgaları kırıldı 

Göaos kemlklerlnln kırık olmasına reamen dakikalarca 
üstün güreşen bu deQerli genç şimdi hastahanede 

acılar içinde kıvranıyor 
''Kıymetli güreşçimiz Ankaralı 

Hüseyin, iki kaburga kemi~ kınl
DU§ olarak Beyoğlu hastanesinde 
yatmaktadır.,, 

Hayret etmeyiniz, bu •abrl~r 
maalesef acı bir hakikatin ifade -
sidir. 

Dün, 9 dakika tamamen hikim 
bir (Üret yaptıktan IODJ'&, hiç 
beklenmiyen ve tamunen ıaYTi 
tabii ıurette Romen rakibine mai-
16p olan Ankaralı Hiileyin, me -
ier ilk dakikalarda kahurıa ke -
miklerinden iki.i kırıldığı halde 
dokuz dakika gür8f111İf !... H~m de 
karpamdakinden kat kat üıtün 
bir n.ziyette ! ... 

Fakat kırıklar aolumaia 'bat • 
!ayınca Hüaeyinin kuneti keıil • 
mele, haıı dönmete ba,lamıt ve 
zavallı çocuk İfte bunlardan ıonra 
yenilmif ... 

Diin bu vaziyetin Jcimae farkı • 
(Devamı 4 üncüde) 

Maref'll Çakmak 

Bu a&bah IUt 9 da Genel kur
may Bqkanı Maretal Fevzi Çak
mak, yanında General F u.rettin 
olduiu halde Hamidiye kruva . 
zörü ile ıelmiı, 19 top atımiyle 
aelimlanmıfbr. 

F eni Çalanak, Kadıköyünde 
karaya çılanıttır • 

... flllllll---llllllı111t1ll~llfllllH"'--"' 
Dünyanın en meraklı pol:ı roman-
ların: yazan adam 

Edgar Valas 
dır. Bu büyük romancının en me
raklı romanı olan 

Kauçuk adamlar 
mı bqünden itibaren • nimli •İ· 
nama romanı teklinde vermele 

Dün gece Balkan 
festivali başladı 

Festival hegetlerinden Ud 11rup 

Balkan festivali dün ıece Bü • ribirine daha fasla ,aklattıraca • 
yükada Yat Kulübünde verilen ba iını ve aevdirecefini söylemiflir. 

lo ile açılmıthr. Baloda Muhittin 
Oıtündağ bir söylev vennit ve 

f..tivalin Balkan devletlerini bi· 

Bundan sonra balo bqı'ln-.ıt ve 
heyetler uluaal elbiıeleriy!e ulu -
uJ danalarını oynamıılar, çok al· 
kıtlanmqardır. 

bql~onız. ~--------------------~~--------------
Tak 1 P ae1ınız ı işitilmemiş bir tali ........................................ _ 

Kısmet insanı, otomobil 

lnglllz lllmlerlnln kongrealnd•, Harp lllhı içeri glrarek ı 
- ilana PldllnH• IYllllcler '91n .... kkUre D•ldlml 

Barbarostan 

intikam/ 
romanımızı ~inci 
sa1lamızda takip 

ediniz. 

tekerleği içinde de 
buluyor 

(Yazısı 4 anca saytada) 
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Bulgar polisine göre 

Makedonya teşkilatı 
Bolşeviklerle ilgiliymiş 

Dün Bulgariatanda birtakım ka· dır. Merkez komitesi komintem 
rışıkhklar olduğunu, pek çok kim- ile devamlı münasebetlerde bulu
ıelerin tevkif edilmiş bulunduğu
nu ilk defa olarak okuyucuları • 
mıza haber vermiştik. 

Bugün de Anadolu Aj.msmın 
bu hidiae etrafında verdiği telıra· 
fı neırediyonız: 

Sofya, 14 (A. A.) - Poliı di • 
rektörlüğü bildiriyor: 

nuyor ve oradan talimat alıyor ve 
para yardımları görüyordu. Bul

gariıtandaki bu komitenin vazife· 
ıi Makedonya ıöçmenliiini nazır· 
lamak ve baylece bir k!ınn arazi
yi krallıktan kopararak bir Sov . 
yet cumurluju teıtkiline yardım et 

mekti. Geçen aiustos ay.nın 15 
inde siyasi zabıt&. birtakrnı tev • 
kif at y&pmif ve bu komitenin Bul· 
garistanda muhtelif teıekkülleri 
bulunduğunu meydana çrkarmrt • 
tır. Yakalanan vesikalar, tevkif~ 
dilmif olan kimselerin itirafları, 
Sobranyanın etki komünist üyele

HABER - Akşam ro~tacıı 

lngilizler, lntellicens Serv;.in 1Mf· 
hur ccuuau Ldvrenaln hayatına dair 
bir film hazırlı11orlar. Fllmde Ldv • 
rens rolünü, reımlni gördüğünüz ak
tör Valter Had yapmaktadır. Bu a • 
dam hakiki Ldvrenae çok benzemek • 
tedir. 

- :2=:S 

Siyonist kongresine rağmen 
Almanyada Yahudi 
aleyhdarlığı artıyor 
Faka {toktor Şaht, bunu zararlı bir fantezi 

telAkkl etmektedir 
~s,·içrede toplanan Siyoıaist kongre

si ne kararJar almıt olursa olsun, 
Almanyanın YahudiJer hakkındaki 

kakları hiç değişmemiş görünüyor ve 
aleyhtarlık sistemli bir surette devam 
ediyor. 

Son gelen lnglliz gazetelerinden 
"Deyli Herald" Almanyada Yahudi 
dükkln sahiplerine karşı yeni açılmış 
bir hareketten bahsediliyor. 

Eskiden bu dükklnlann üzerine 
boya ile Yahudilerden tlkslndiren ya. 
zırlar yazarlardı. Bir aralık da 
Yahudi dükklnlarının kapılanna nö· 
betçi koyarak hurdan alıf vertıe ge. 
len Almanları tehdide başlamışlardı. 

takım yeni yaftalar yapıştırmak şek. 
lini almıştır. 

Bu yaftalar, daire şeklindedir. Or
tasında bir takım Yahudi simaları 
görünmektedir. Ve etrafında ''Yahu. 
dilerden alış veriş eden Vatan haini
dir. Yahudi her zaman sizin düşm'İl • 
nınızdır. Bu zorbalardan kaçınınız!,, 
Gibi cümleler yazılıdır. 

Fakat Almanyada Yahudi aleyhtar
lığının diğer bakımdan da en 
teresan bir durumu vardır. 
Almanyanın Ekonomi Bakanı dok • 

tor Şa.ht son verdiği bir söylevde de. 
mittir ki: 

Bir müddettenıberi Bulgar Poli
sinin elinde bir Makedonya komü. 
niıt teıkilatının mevcut olduğuna 
ve bu tetltilitm gizli gizli çalq • 
tığma dair birtakım vesikalar bu
İunuyordu. inceden inceye ya
pdan arqtırmalar Pariate yer • 
leımit olan bir merkez komiteıi • 
nin Bulıariıtanda, Yuco~lavya· 
da " Y unaniatanda birtakım kıo • 
miteleri idare etmekte oldufunu 
meydana çıkarmqtır. BWa-Ariatan· 
'dald komitenin merkezi Sofya 
olmuftur. Bu tetkilit Buııar ko
münist fırkası teılrilltımn aynı • 

rinden Oın.to Kalaidpieff ile A· ----------- Son defa görüyoruz ki, Yahudilerle 

"Yahudiler ve katolikler aleyhine 
açtığımız mücadeleyi en •ğı iki se
ne için olsun durdurmak bizim lehi • 
mizdedir. BUtiin dilnt.l!YI kendimize 
düşman etmek gibi bir ltikse dayana
ma11z . ..,, 

lexanclre Martukıof'un da komite
nin çallflll&lına f aliyetle ittiri.k 
etmif olduklarmı meydana çık&r· 

mqtır. Bu ayın 11 inde polis a • 
rqtırmalanmn doıyalariyle tev· 

kif edilmit olanları müddeiumu • 
miye teılim etmittir. 

K•Y••rl bez fabrlkaeına ku,bak••• 

Kayseri fabrikasının açılma 
töreninde bulunmak üzere 
Sovyet mümessilleri 
" · dün geldi 

Sovyet mluflrlerlmlz 
Kayterideki bez fabrikasının a· Türk . Sovyet bayraklariy le süs· 

çıJmumda bulunacak olan Sovyet lenmif ve nı9Ç& "Hotıeldiniz !,, 
Ruayamn ağır endüstri komiıer levhası uılmqtı. 
muaYini Peta.gof, Zolataryef, e • Konuklarımız Muhittin Üstün • 
lektrik t91kili.tı direktör muavini dağ, Türkofis Direktörü Maıhmut 
'.Anclriyef, mühendis Ziglin, Mo1- Celil, Sümer Bank latanbul fU • 
kolof dün Çiçerin vapuru \le teb· besi direktörii Mecit, Sovyet Ruı· 
rimize gelmiılerdir. Ja Elçwi Kara.han tarafmdan kar-

Vapurun yanaıacaiı nhtmı tdanmıılarcbr. 

Taksimde bir 
otomobil kazası 

Dün alqam saat 18,3(} da, Tak 

ıimde Yeni kasap önünden geç· 

mekte olan, imam sokak 28 nu· 

marada oturan tanınmıf piyanoc:ı 

75 • 80 yatlarındaki madam Koı 

mondingere, caddeden hızla geç· 

mekte olan 324 numaralı hususi 

otomobil, çarpmıt ve durmadal' 

kaçmııtır. 

Kolundan yaralanan ve bay 

j'lnhk geçiren kazazede Taksim 

eczahanesine alınarak :ık teclav; 

ıi yapılmııtır. 

Ekonomiye 
zarar veren 
tüccarlar 

teşhir edilecek 
Anks.radan bildirilivor: lzmir

den gelen haberlere gör., bazı tüc
carlar Türk ofise verdikleri sözii 
tutmıyarak dıt piyasalıı-e daha U ·· 

cuz fiyatla mal teklif etmek sure· 
tile incir ve üzüm fiyatlarını kır· 
mıtlardır. 

Bunların isimleri tes'>it edilmiş. 
tir. Yakında ilan edilm.Jc ıuretiy
le teıhir edilecektir. 

it ve Ziraat bankala:-• tarafın 
dan kunılan yeni müe11eıeler ya 
kında mal almağa bqlıyacaktır. 

Bulgarlar 
Hava kuvvetlerlnl 
arttırmak için 

Bizi örnek 

alış verit etmete mlni olma hareketi 
Yahudi dtikklnlarının camlarına bir 

MemDeket mektupları 

Sıvas kadınlarına 
gösteriyor t b l 

Bulgariatandatayyarealmaki· ucuz man o u undu 
çin iane toplamağa giritildiği ha

ber veriliyor. Tayyare alma men • 

f aatına pehlivanlar güreıtirilmek
tedir. 

Bulgarca Novodni gazetesi ib

ret yollu yazıyor ki: 

"Uzağa gitmeğe hacet yok. Kom 

ıularımıza bir göz gezdirelim. 
Türkiye her yıl bütıçeıinclen tay • 
yarelere yüzlerce milyon leva a • 
ynmaktadll". Bu sene bize 40 mil· 
yen leva lizmı~u. Buparanm top

lanması için fedakarlık gerekir ... ,, 

-<>--

Galata kilisesinin 

Ermeni Patrik
hanesinden 
ayrllması 

muhtemel 
Oğrendltlmlze göre, Galata Ermeni 

kilisesi mütevelll heyeti başkanı ve 
P.itrongan lisesi müessisi Bay Ke -
ılşyan, Galata kiltseslnl Ermeni pat· 
rikhanesfnden ayırmıya ve Galatada 
müstakil bir kilise kurmağa karr.r 
''ermiştir. Dün akşamki "Jamanak,, 
gazetesi bu meseleden bahsederek şun 
ları yazmaktadır. 

"Galata kilisesi ile patrikhane a -
rasında muallakta kalan meseleler 
halledilmediği takdirde, Galatadald 
kilisenin patrikhaneden ayrılarak is · 
tiklAliyet ilin edeceği Keşlşyan tara -
fından patrikaneye bildirilmiştir.Bu 
takdirde Keşişyan patrikhanenin dini 
881Ahiyeti de tanrnmıyacağını bildir· 
miştlr.,, 

Bu haber üzerine dün Ermeni ma
hafilinde tahkikatta bulunduk. Veri -
len maldmata göre Ohanis kilise kur· 
mak niyetinde old~unu bir ruhani 
vasıf.asiyle patrike de bildirmiştir. 

Bu münasebetle, esasen Ohanls 
Keşişyanın patrikhane ile idare he -
yetini tanımadıiı ve bunlara hesap bi
le vermediğini eöylemektedir. Galata 
kilisesiyle patrikhane arasında çıkan 
ihtilaflar, bir türlü halledilmediğin -
den, Keşişyan papa Eftimin yaptığı 

gibi, Galatadaki Ermeni kilisesini pat 
rikhaneden ayırmaya ''e müstakil bir 
kilise kurmaya karar vermiştir. Ye -
ni müstakil kilisenin başına bir ru
haninin getirilip getirilmiyeceği de 
belll değildir. 

Sıvas urayı çarşaf yasağı karpnda SIV ASTA HAYVAN SERG1Sl 
herkesin manto tedarik edebilmesi 29 eyUllde Sıvasta tarım hakanbft 
için yerli gri bezden çarşaf dan da • himayeefnde bir hayvan sergisi açı • 
ha ucuz bir manto modeli hazırla • lacaktır. Bu hususta lbımgelen hazır
dı. Bunu bütün mahallelere g&tere • lıklara ba§lanmıştır. Atlar baytar 
rek cumurluk bayramına kadar man- muayenesinden geçtikten sonra ser • 
to alamıyacakların tedarik edebilme • pye kayıt ve kabul edilecektir. Kaza • 
terine çalı11lacaktır. nacak hayvanlara verilmesi JAzımge • 
SIV AS - ERZURUM YOLUNDA len ikramiye mlktan tesblt edilmiştir. 
Sıvas Malatya iltisakı demiryolun- AT YARIŞLARI 

da yapılaıakta olan kwmlann tamiri Sonbahar at yanşlarına 16 eylülde 
tamamlanmıttır. Dlfer kwmlarda da baflanacaktır. Yanşa katılmak için 
çalışma devam ediyor. Sıvas Malatya )'lU'dun bir çok yerlerinden atlar gel
hattr, Erzurum demiryolu ile Çetinka- mfye ba§Jadr. Yarışların alakalı bir 
yada birlqecektir. Malatn_dan i ·1ıa-~•~--tı~,,,..tt .... olıpa.1p_~b191Jwµo 
ren ray döşenmesine ba'ş18ıımı§trr. BlR l"ILM YANDI 
Kesik köprüye kadar ray döşenmiş Yeni Hayat Sinemasında toplanan· 
bulunuyor. lar ''İncili kadm,. fllmlal eeyrederler-

SIV AS - ERZURUM L-OLUNDA ken birdenbire film tamamen yandı, 
ÇALIŞMA "Yangnun fflml açan ve saran bo • 

Sıvas - Erzurum demlryolunclald ça binlerin biribirine defmesinden çı -
lışma hergiin biraz daha ilerlemekte- kan sıcaklıktan ileri geldifi eöylenf • 
dir. Şimdiye kadar Sıvastan itibaren 
birinci ve ikinci kısımların çahı • 
maları sona ermiştir. Uçünctt ve dör-

düncü kısımların da çabşmalan hemen 
hemen bitmek üzeredir. Bu dört kı • 
sım tamamen bittikten sonra Slft8tan 
itibaren 92 kilometrelik bir kısım ta
mamJanmış olacaktır. Difer beş kıs -
mın inşaatı da 937 haziranında ikmal 
edilecektir. 

yor. 
NefSIAZIZ 

Mısır korunmaya 
hazır 

Kahire, 15- Mıaır bqbakanr 
gazetecilere ıunları aöylemittir: 

"- Habeıiıtanla ltal)a arasın
da bir harp çıktığı takdirde Mısı· 
rın emniyetini muhafa'Za için ne 

gibi tedbirler ahnması lbımgeldi
iine dair lnıiliz amirah Forbeı ile 
ıöriifüyorum.,, 

Amiral Forıbes de Mısırı koru· 
mak için lngilterenin hazır bu1un
dutunu aöylerniıtir. 

----o-

1 Vapurlar aleybtnde 
Geçenlerde Mersin vapurunun 

Ç&rp!farak batırdığı Üç kardeşler 
motörii sahipleri Denizyoltarı it -
letmeıini protesto ederek hakye • 
rine bqvurmuıtur. 

Denizyollan lıletmeıi de mo • 
törün fener talmıamıı olduğunu 
iddia ederek motör sahiplerini 
protesto etmiftir. 

Çanakkalede Kamera vapuru 
tarafından batırılan Midilıi mo • 
törii ıahibi de LoyCI T riyestino a • 
ley hine bir dava aç.ınııtır. 

He yoğlunda 

Güpegündüz 
Hırsızhk 

Ermeni mahafflinde Kumkapı patrik 
hanesinin rum patrikhanesi gibi ge • 
niş bir mahiyette olmadığı, bu itibarla 
Keşişyanm Papa Eftim gibi hareket 1ı edemiyeceği söylenmektedir. 

Framanın DovU plajı, mevaimi.ııde 
dünya zenginlerinin toplandığı bir 
eğlence yeridir. Reımlnl gördüğünllz 
bu kadın orada, eıld Yıuıan ıuulüntle. 
ki pldj koıtümlgle herkeıln dikkati • 
ni üzerine çekmektedir. Bu ,,Uzden 
kendiBine bir sinema kumpangaı bir 
filmde rol bile vermlftir. 

Dün Beyoğlundaki H'\Jet kitap. 
hanesine küpegündüz hırsız gir
mit kırtasiye kıımındak. drılap· 

lardan birini kırmıf, v~ 12 adt al· 
bn kalem ~~larak savuımuıtur. 
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Hayır, bu, coşturmak degildir ... 
Halk kütlelerinin 
babası tutuyor ••• 

- Efendim .•• Diktatörlük diye 
tavsif edilen yeni rejimler, uyufup 
kalmıı milletleri canlandırdı ... 

- Evet ... - diye kafa salla • 
dun ... 

-. Onlarda yeni bir ruh hiaıl 
oldu ... Yeni çeıit bir coıkunluk ... 

Fakat bu ıefer kafa aallıyama . 
dnn. 

Odada radyo çalıyordu. Hangi 
memleketi dinlediğimizi ıöylemi· 
yeyim; çünkü dıt ıiyaaamız her -
keale iyi geçinmektir; herkeıle 
doıtuz Te kimıenin iç itlerine ka· 
rıfmıyoruz ! Bu kaideyi bozmama. 
yı, hatta ne.zari bir tenkitle bu • 
lunmamak dereceıine vardıra . 
yım ... 

- Hayır dostum ... - df!dim.
Cotkunluğuna coıkunluk amma. 
buna "yenilik,, diyemezsin. Bili
kiı eski ... Çok etıki... Ha•ti 9uur 
"devri celilinin., inaanlıia ıeli · 
f inden bile daha eıki tertip bir 
cotkunluk bu ... Şu radyoda11 gelen 
ıeıi dinle ... 

Bir kalabalığın içtima halinde 
olduğu an1atılıyor. Herhalde kür. 
ıüde olma11 icap eden fU cümleyi 
söylüyor: 

- Ulu reiıimize itaat edece • 
iiz! 

Bütün hizirun hep bir ağızdan1 
makamla: 

- Ulu reiıimize itaat eJece • 
iiz ... 

- Rejime ıadık kalacağız! 

- Rejime sadık kalacağız! 

- Filanı filin ecleceiiz 1 

- Falanı da filin edeceğiz 1 
- Üç kere hurra 1 hurra 1 hu . 

ra ! 
- Hurra!!! 
Ve, buna, asri propaganda di • 

yorlar ... Kütleleri coıturmak, yük· 
1eltmek diyorlar. 

Halbuki, bu, haddi zatında, bi· 
zim inkılibımızm kaldırdığı ta . 
rikatlerin zikretmesinden, hatta 
daha eıkiye ıidelim, vahıi kabi . 
lelerin fikrince de tamtam deni • 
len tasavvufi coıkunluğundan 
batka nedir? 

Kütleleri coftunnuyorla•, onla· 
nn babumı tutturuyorlar... Bu 
cotUft& hikim olan akıl ve ıuur, 
medeni olgunluk değildir. içtimai 
bir aarhotlulc, bedmeıtliktir ... 

(Vl-nO) 

Kültür Bakanı 
Arıkan vadediyor 

lstanbulda hiç bir çocuk 
ol<ulsuz kaim cak 1 

Okalauz kalan lise ve orta okul tale. 
htlerine okul bulmak için dün Kültür 
Bakanı Saffet ,-.rıkanın baJkanhğında 
bir toplantı yapılmıştır. Toplnatıdan 
sonra Saffet Ank'n bir sazeteciye şu 
8Özleri söylemiştir: · 

- Şimdi alınmasına karar t"erdiji -
miz tedbirleri aldıktan sonra bu yıl 

"""'"""""""'•lflllllllltııaı""'"""ltfmllll"""•nnnlflflli 
Bir noktaya dikkat 

Yumurtanın kapıya 
gelmesini 

lstanbalda hiç bir talebe açıkta kal · 
mıyacaktır. Bu tedbirlerin başlıcaları 
şunlardır. Ortaköyde lnönü orta O· 

kulunun açılması, biri lstanhulda di· 

ğeri Kadıköy tarafında iki müsait 
bina bulunarak ortamektep haline ge
tirflmeal Ye mevcut mekteplerin mü
sait yerlerinden istifade olunarak lü· 
zumu kadar şsbe açılması. 

Ben l8tanbula sırf bu iş için geldim. 
Ankara, İzmir, ve Bursa gibi nüfusu 
kalabalık yerlerde de ayni çarelere 
başvurulacaktır. Herhalde bu yıl orta 
okullara girmek lstiyenler açıkta bı . 
rakılmıyacaktrr. 

beklemesek En eski muallimlere 
imtihan lalimatnanreıini yapanlar bir tören yapıldı 

dü,Unmüıler, topmnı,ıur, mazeret Yarım ura yakın muallimlik 
inıtllumları suiilhmale yol açıyor, bir t · l K e mıı o an andilli liıeıi müdürü 
takım talebenin, bir teli bilmedikleri :ık l I 
hald f l ft i i e Beykoz Sırapına" ı' lk . e ıını geçme erine 11arı11or, ma • 
zer~ lmtiham kabul etmlgellm, de • mektebi baımuallimi Mehmet A -
'"'fler, talimatn~ge madthyi koy • liye dün Çapa kız muallim mek • 
#Wflar: ikmal lmtlhanlanna girpıi tebinde büyük bir tören (mera • 
ilen talebeler, lıer ne olurıa olıun 11 • aim) yapılmıt, kendilerine madal. 
nıllannda kalırlar. Talimatname neı· yalar verilmittir. 
redUdikt~n ıonra bu matltI.,,ı gören 
nwktep müdürleri, maarll lkri gelen- Törene 150 mue.llim getmiı bu· 
leri, veliler itiraz ettiler. /icmal. im • lunuyordu. Teftit heyeti reisi Ce
tUıanlanna çallf'UI w bntlhan. 11iinU vat Kültür Bakanı namına, Kül • 
mektebe giderken diifli.p Gl/flÖlnı kı • tür direktörü Mehmet Em:n ken . 
ran bir talebe naaıl •ırufta bırakılır l diai ve makamı namına bu emek
Nazeret imtihanlan kalkamaz tkdl • tar hocaları ıeli.mlamıttır. 
ler, 11azdılar. Sö11lenenlerl dinll/Jen, 
11a..Uanlan okuuan olmadı. Derun, Yarım ura yakın bir zaman i· 
ikmal imtihanı zamanı geldl w an • çinde hiç ara vermekıizin çalıı • 
eak ondan aonra mazeret imtihanla • m11 olan bu azimli hocaların re · 
rının kalkamıl/flCalı anltlfdtlı.Talinud simleri büyültülüp Muallimler 
Pıanıedcn o madde ılll11di .. llkJMklep- Birlitinin ıalonlanna uıl~cak ve 
lerin açılma ııaktl l/akltlfUlca Udn e • faaliyetleri hakkında birlik gaze· 
dUdi; Uk obllara on e11l4le kadar telerinde neıriyat yapılacaktır. 
ffllebe ltaıJMdilftek IOllnl kqıtlar ka ------------
J»anaeak. B erlcaln Ud Ollolı 6ir pa • 
Pılca girdL Al/111 011 blrlnl bulduk. 
IJir lldn daha: ilk okullara 1cqıt mu· 
tılnelnl I Ukteırine kadar ıuatılmlf • 
fır .. Bullll miaal di11e aldık. Bir çok 
ltlera bö11le llGP'lı11or. Bu nnlcta11a da 
fliklts .ıu.. • ,,.,,.,,r1"""' m,.,,a 
~imal '4r"1tnlPIMen z#Uıul Ue cerlkn 
lcorarltır oalrtl,ıe dllzdtu.e •• 

... """""""'_"'_ıı:ı •11....-... 

Hitler 
Elll bin gencin 

karşısında konuştu 
Hitler, elli bin Hitlerci ününde 

büyük bir söylev vererek gençli . 
tin çok kuvvetli olmuı lüzumu • 
ım bildirmiftir • 

HABER - Akşam rostua 

Sokaklarda 
Polis telefonları 

noktalar kaldırıl
dıktan sonra 

kurulacak 
Bundan birkaç gün evvel lıtan

bul Güven Direktörlüğünün (Po
liı müdürlüğünün) çok isabetli 
ve yerinde bir kararla lıtanbulda 
zaptiye teşkilatı bulunduğu za • 
man:lanberi yerlqmit olan poliı 
noktası usulünü - önemli yerler 

müstesna - kaldınnağa karar 
vermiş olduğunu yazmıttık. 

Yeni tekilde tehrin kalabalık 
yerlerinde ve lüzum görülen nok· 
talarında polisler clevriye teklin
de gezeceklerdir. Fakat bu du • 
rumda memurların karak:>llar ve 
merkezlerle rabıtalarının &Uç ola· 
cağını gözönüne alan direktörlük 
bunun için de, Avrupada olduğu 

Hali çin coğrafyası 
gitgi,,1e değişiyor! 
Bazı is~celelere beş sene 
sonra \rapur işlemiyecek 

Haliç vapurları aosy,,,tesinin va·ı 
ziyeti ne olacağı, ıoıye:.·m1n bele· 

diye eline ıeçip geç.mi' ecği bir 
türlü anlqılamazken beri yandan 

Haliç günden &'Üne bir \Z daha 

fazla dolmakta devam ebııekte • 

dir. Son zamanlarda bazı iı\l<ele • 

lere vapurların yanaıabilmcııi için 
büyük miifkülit çektiğini gören 
Haliç Sosyeteıi vaziyeti tetkik et· 

tirmit ve bet yıl ıonra Halıcıojlu 
ve Defterdar iskelelerine vapur 

itlemeıine imkan olmıyacağı ne • 
ticeaine varmlflır. 

Diğer yandan Halicin muhtelif 
yerlerinde yer yer hi11I ol.ın adn
lar, tehlikeli bir vaziyet almağa 
baılamııtır. Defterdarla Hahcıoğ
lu aruında da bir ada meydana 
çıkmJ!lır. Bunların en tehlikeliıi 
Halıcıoğlunda kova fabrikuı ö • 

nüne isabet eden tqlıktrr. Bı..-raaı 
daimi bir tehlike teıkil etmekte • 
dir. Bunun için Haliçte geceleri 
bu adalık yerlere birer fc:ner ve 
gündmleri itaret konulması, bil -
huaa Haliçte çallJ&n küçük tek • 
nelerin selameti için lüzwnlu gö
rillmekted ir. 

gibi, sokaklarda poli. telefonları K I f b 1 k d 
kurmağakararvennittir.Avrupa ayser a r asın an 
polisinin çok itine yarayan bu ne- sonra açı 1 aca k 
vi telefonlar bir aütun üzerinde 

camlı bir kutu içinde bulunmak· fabrikalar 
tadır. Esasen timdi her nokta ku· 
Jübeıinde bir telefon bulunmak · Bet yıllık endüstri pJ"OIT&DUDm 
tadır. Yalnız bunların hemen ilk fabrikMı olan Kayıeri pamuk

nacaktır. Harputta da yeni bir 
pamuklu kombinasının temelleri 

hepıi genel savattan kalına eaki 
si•tem ve konU!ulma11 mütkül 
makinelerdir. Bunlar yenileriyle 
değiıtirilerek Avrupadaki gibi 
teıiaat yapılacaktır. Bu tekilde ilk 
defa olarak Çapaya bir telefon 
konulmuştur. 

-0-

Temlzltk işlerinden 
tıe memur 

mahkemeye verildi 
lstanbul belediyeıinin evvelce 

temizlik işleri ambarlarının mu -
hafızlığını yapnuş Cilan üç memu· 
ru hakkında vilayet idare heyeti 
tarafından lüzumu muhak~e ka
rarı verilmittir. Bu karara sebep 
bu üç işyarın muhafazaıına me . 
mur oldukları belediye ambarla • 
rında yolsuz harekette bulunma • 
)arıdır. 

Haklarında lüzumu muhakeme 
kararı verildiği halde yerleri ma· 
lum olmadığından aran:nakta . 
dırlar. 

--o-

Şeker kaçakçılığı 
meselesi 

Bulgariıtandan kaçak ıeker it· 
hali ıuçu ile iht11aı mahkemesi is
tintak hakimliğince bazı kimse • 
ler hakkında tahkikat yapıldığı . 
nı, hu arada Bulgar vapur acen . 
lesi Baklaciyefin de adı g~tiğini 

yazmıştık. Bu acentenin avukatı 
lımail Kemal Elbir, Baklaciyefin 
böyle bir mesele ile alakası olma· 
dığını, esaıen ıekerin sahipleri o . 
lanlarla tanışıklığı bile bulunma • 
dığını bildirmektedir. 

lu kombinuı açıldıktan sonra bu
nu, gene bet yıllık programa da • 

bil diğer fabrikalar takip ede • 
cektir. 

lzmit kağıt faıbrikası, Patabah· 
çe ıite f abrikaaı, ve Zonıuldak 
yarmıkok f aıbrikaıı İD!aatı ta -
mamlanmıttır. Bu f abrikaiarın •· 

çılış törenleri önümüzdeki hafta
lar içindeyapılacaktrr. 

lzmit kiğıt fabrikası yılda 12 

yakında atılacaktır. Bur1&da Me
rinoı y_ününden iplüc ya • 

pacak bir fabrika ile Gemlikte 
Mm'i ipelc: yapacak bir fabrika • 

nm temelleri yakmda ablacaktır. 

Bet yıllık programın bundan 
aonraki kıınnları ağır end iittri ve 

kimya endüatriıine taalluk et • 

mektedir ki, bunun için de bet 
fabrika kurulacaktır. 

----------------------------bin ton kağıt ve karton çrkaracak· G • • • 
tır. Paşabahçe şiıe fabrikası ima- 8Z0Z ŞIŞeSI n 1 

• ıa.ta ha,ıamıttır. Şimdi inhiıarın Otomobllln camlarına 
aipariti olan titeler yapılmakta • atmış! 
dır. 

Zonguldak yarımkok fabrika • 
sı da yılda 58 bin ton sun'i antra· 

ıitten batka 504 ton benzol, 2880 
ton katran çıkaracak ve 17 mil • 

• 
yon 280,000 metre mikabı hava -
gazı iıtihsal edecektir. 

Konya Ereğliıindeki pamuklu 

kombinuı martta, Nazilli baıma 

faıbrika11 937 yılında tamamla • 

SOrlyeden bir ticaret 
heyeti gelecek 

Suriye ile ticaretimiz ıon yıl. 
larda inkitaf imkanları g3ıter • 
mektedir. Yalnız arada tam an • 
latmalar olmamaıı daimi zorluk
lar doğurmaktadır. 

Öğrendiğimize göre Suriye ile 
ekonomaal münuebetleı in ve 
gümrük itlerinin tanzimi için 
yak{nda Suriye yüksek komiserli
ği taraf mdan seçilen biı heyet 
Ankara ya gelecektir. 

Dün ıece ıaat on ikide Kumka· 
pı cclddesinde 1850 numaralı oto· 

mobil geçerken kahveci Akif İı· 

minde biri gamz titelerani otomo· 

bile atarak camlarını kırımı v• 
Avadiı ismindeki müıteri batın• 

dan ve gözünden yaralanmııtır. 

Tahkikata bat lanmıttır. 

(""50"") 3836 

Ziraat Bankasına 
alınacak gençler 
Ziraat Bankasına tef ve müfet. 

tit namzedi olmak üzere banka • 
nın açtığı imtihanların tahı iri kıs· 

mını kazanan 16 genç çarıamba 

günü Ankarada yapılacak şifahi 
imtihnlarda bulunmağa davet e • 

dilmitlerdir. 16 ıencin üçü kadın. 
dır. Bu imtihanda da muvaffak 
olanlar vazifelere tayin edı~ecek
lerdir. 

( ŞEHRİN • 

DERDLERI 
ez Ni y 

Apdeshane yanında köfteci! 
Ankara caddesiyle Sultanhamamını biribirine bai

Jıyan ve Yeni Postane arkasından geçen bir cadde nr 
dır: Aı;ıir dendi caddesi ... 

Bu cadde me\'ki itibariyle JstanbuJun birhıd dere
cede oJmasa bile ikinci derecede işlek caddelerden 
biridir. 

Eğer Ankara cadde inden Sultanhamamına gitmek 
için saparsanız elli adım ileride gayet riı. kokan 'e ö
nQnden geçerken insanın burun direğini kıran berbat 
helamsı bir )er vardır. 

Jşte bu berbat helanın tam yanı başında öğle ,a • 
kitleri bir sokak köftecisi tezgahını kurmakta ve köfte 
pişirip samaktadır. 

Seyyar köftecilik gibi i lerin sıhhate ne kadar mu-
zır olduğunu cadde tozlarının bu köftelere ne derece 
kanşıp midelere indiğini söyle.:Oeğe lüzum görmüyo • 
rum. Yalnız diyorum ki: Mademki bu sen ar köfteci • 
lere belediye müsaade edi) or. Bari bunların mikrop 
yuvası berbat yerlerde tezgah kurmalarına izin \er. 
memelidir. 
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Ankaralı Hüseyinin T ra hlusgarp • Mısır 
hududunda tahşidat var 

ltalya Uluslar kurumundan 
çıkma§a hazırlamyor? 

plileı gazetesi diyor ki: ... Teblifdc 
İtalyanın uluslar kurumundan çe· 
kileceği açıkça yazdmaa:ııtır. Fa· 
kat ckumaaını ıbilenler it;in bu ka· 
tı alaka hiç ıüpheıizdir .. , 

.. kaburgaları kırıldı 
İtalyan kabinesi toıtlanarak Uluslar 

Kurumundan çekileceği fcap edebile· 
cek ihtimalleri gözden geçirmiştir. 

(8Gflara1ı l ıncide) \ 
na varmamııtr. HiUeyin ıilreften 
sonra biraz arkadaılarınm yanın
da oturınuf ve sonra, acııı çok faz· 
lalqmca içeri odaya ıitmi~, ora · 
dan da timdi büyük acılar içinde 
yatmakta olduğu Beyoğlu beledi
ye hutanesine kaldırılmıştır. Çok 
fena bir gece geçiren Hüseyini 
bu saba.h ziyaret ettik. Dünlru va -
ziyetini düşünerek, karf muzda 
hafif denecek vaziyette bir hasta 
ile kartılaıacağımızı umuyorduk 
Fakat ne yazık ki yattığı odaya 
giri~e onu, kendisini hihniyecek 
ve etrafını zor tanıyacak kadar 
ağtr huta bulduk. 

meğe çalı§tı. 1 
Söyledikleri, bir cevaptan ziya.. 

de, ağır hutaların, ateıli zaman · 
larındaki sayıklamalarını andırı -
yordu: 

mağa, ıözlerim kararmağa batla• 
dı. Hakemi, halkı, etrafı ~emi • 
yordum. Üıtte fena ola.cağımı an
ladım. Mahauglan alta geçmek ia
ted im. 

Bazı İtalyan gazeteleri, çekilme ka, 
rarının verildiğini tebliğ ediyor. - .................... , ............... --. ...... - ... .. 

Trabulus ·Mısır hududuna asker Tevfik Rllttil Aras 
1
i 

yı§mak ıazımgellyor 

ltalyan kabinesi batı yerlilerin tah- Cenevrede gene 1 
rikatı dolayısiyle Libya hududunu sü- boğazlardan ı= 
el bakımından kuvvetlendirmek U. -

zımgeldiğini kararlaştırmıştır. Cene-bedaenb~~'ldtitrillwo!: ı 
Bu tahrika.t haberi dolayısiyle, ltat· ... uı ~ 

yan gazet leri, Ubya - l\lısır hudu· 
duıtda SU ll!İ ku'" etlerinin toplan • Asamblenin öileden aonraki 
dıfınr bifdıtiyor. toplanbtında Ti!vfik Rüştü A • 

Cene,·red i Beşler komitesinin I · ru, timdiki muahedelerİal tayin 
talyan - abcş ihtilafı hakkında ne- etmit olduğu durumda değifik· 
gibi bir rnr vereceğine dair tUrJU i likler buaule ıeldiji takdirde 
tAhm 1'f erde bulunuyorlar. • 

Habe .. atana mahreq j Türkiyenin, Boiazlar rejiminde 
lngilizce "Dcyli Herald;; gatetet!!I : önemli bir tadilat icrasını bu 

ltalyaya verilecek topraklara karşılık i deiitikliklere tabi tutmak mec- : 
Habeşistana, denize çıkmasını temin : buriyetini duyacağını anlatmış· J 
edecek şekilde Fransız somalisi lJe İ tır. t 
İngiliz Somalisinden ayrılacak bfr tôp : ........................................ - ...... --~ 
rak patçasr verileceğini s..'lnma1'ta -
dırlar. Habetlerln maddi ve manevi 

"Taymi!,, gazetesine g5re, J.'ratısa, 
Cibuti limanını Habeşistanın da ser· 
best kullanabileceği bir liman haline 
koyacaktır. 

Hab•flstanda himaye alateml 
Tayıuis gazetesi, İtalyanın, Habe • 

şistanda müşterek yardım sistemine 
iştirakinin, ya,·aş yanş ''himaye,, 
siStemfne muadil bir şekle çıkarılaca • 
ğı hakkındaki garip telkini menuu 
bahsediyor. 

ltalyan fartları neymlf? 

h•:iırlılt 

A.diıab&ba, 15 - Lllvalın mü
dahaleei ve tôzleri Habet büku· 
met mahafilleJ'İ ve bilhusa. impa 
rator Uz~rlnde çok müuit bir te
ıir bırakmıttır. Bununl1. berabe1 
bedbinlik ortadan kalkmıt dejil · 
dir ve herkea muhakkak görüler 
haroin yalnız tarihi ve basıl bat· 
lıya\!aiı hakkında mülerl:ddi~ bu · 
lun:.ıyor. 

Halkın, bombardımanlara kar 
ıı alınan tedbirler dolaosiyle bo· 

Yatakta upuzun yatmıf, kırıl< 
ka.hurralan kalın aa.rgdarla sarı • 
h, bunun üstün~ de koca bir buz: 
keıeıi oturtulınuı olan zavallı 
Hüseyin, biz içeri girince gözleri
ni zorla a.çtı. Güçlükle iıitilen kı
sık nef eıli bir aeale, ne olduğu an
la.tılamıyan bir iki kelime ıöyle • 
di. 

Yanma sokulup elini tuttum. 
iki kabUJ"I& kemiği kırıldıktan 

&0nra dakikalarca güreşen bv. as
lan çocuiun batı aletler içinde 
yanıyordu. 

- Zavallı Hüseyin, ne uldu? 
Diye sordum. 
Çok büyük bir ıatırap çektiğini 

anlatan yavat bir sesle, keıik ke
ıik kelimeler halinde, cevap ver • 

Romadan gelen haberlere göre, Be§· 
ler komitesinin karan İtalya tara • 
fından ancak şu şartlar dahflfnde 
kabul edilebilecektir: zulmuJ olan kuvvei manevi yele,, 1şiti1 m emiş b 1 r ta 1 i 

on beı günden beri dü%elmittir. • 1) İtalya doğu Afrikasındakl m s
temtekelcrfnin emniyetini temin için 
lüzumlu ffÖrdüğü tedbirleri alacaktır. 

. 2) Doğu Afrikasındaki İtalyan 
mustemlekelerinin genişletilmesi ka -
bul edilecektir. 

3) Bu iki şartın tahakkuku için l . 
talyaya doğu Af rikasına kunetli bir 
ordu bulundurmak hakkı verilecektir. 

lngllf z asksrlerl mısır 
topralınd•·· 

lskenderiyeden gelen habere göre 
2,000 İngiliz askeriyle bir çok zırhlı 
otomobiller knrnya çıkarılmı~trr. 

Yeni aevklfat 
İtalyanın Asiyetta fırkasına men . 

sup 70 subay ve 2000 nefer ,·apura bin 
dirilınlştir. 

&ovyet Rusya da taahhUtlere 
riayet edecek 

lJluslar Kurumunun dün sabahki 
toplantisında söz söyJiyen Sovyet 
Rusya delegesi Lihinof demiştir ki: 

"Bizim için tek bir mesele \'ardır 
ki, o da Sosyete pakbnı bir barıı ileti 

· olarak müdafaa etmektir. Temsil et • 
mekte olduğum devlet, t&ahhUt etti
ği arsıulusal yiikenleri (\·ecibeleri) ga 
yet samimi olarak tatbik etmekte kim· 
seden geri kaJmıyac.aktır.,, 

LiLYinof, söylevinin sonunda iki ta
raflı paktlan tercih eden siyasal te -
lfıkkiyi tenkit etmiş ,.e Jngiliz Dışba. • 
kanınm söylediği söyJe,·den memnu • 
niyetini bildirmiştir. 

Bu söylevin Uluslar Krumunun is· 
tikbali için Nr falı hayır olduğunu 
hildirmi:. t ir. 
ltalyanın harp edecejilnl ve 
Uluslar kurumundan çıka· 

cajimı Fransızlar da 
kat'i görüyor 

Ant bir seferberlik vaziyeti ol· Kısmet ınsanı 
mamaaı için Hahet kuvvetleri ya· t b• ı t k ' 
vat yavaf toplanıyor. o omo e er-

Kolordu kumandam Mikae!, 
Oıadende toplanan k.ıvvetferi~ 
baıına geçmek üzere oraya gitmiş 
tir. 

Habeşler 
1928 yılını kutluladı 

Londra (Oul) Habet tak,imine gö
re, Ha~şJer evvelki akşam 1928 yeni 

yılına ıiri~lerini kutlulamrşlardır. 

Habe.' t.arihf, lsanın doğumu ha • 
kımrndan, diler Hlrlstiyanlarınkin • 
den f arklrdır. 

Adiaabahada geceleyin şenlikler ya
pılmış. evlerin kulübelerin üzerine 
kllçük fenerler asılmıştır. Beyaz po • 
turlu Habefler, dansederek nıeple -
terle sokaklarda dola9mışlardır. 

Evlerin icerisf, kafıttan süslerle .do
nanmıştır. 

Niyaz Krlonikle Adi&ababa aytarı, 
askerlerin de ırup grup bu ,enU.kle
re i§tirak ettiğini ve ıu yolda tercüme 
edilebilecek en yeni türklilerinl söy -
lediklerini yazıyor: 

"ilerde, güne§ krıdıfı ve toprak 
kuruyup çatladıfr vakit bir Italyan 
öldürücüsü olacağım." 

Gazete diyor Jd: 
"Habe§tita.n üzerine - dünya ta . 

rihi olmasa da - Habeşistan için en 
muzlim bir yenilik ıı:üneşi doğdu., 

leği altında da 
buluyor 

Belgrat, (Özel) - Felek teker· 
lejini döndürünce, i111an.n kısme· 
ti otomobil tekerleği içinde de ol· 
aa ıelip çatıyor. 

Avuıluryanm Frantat kuaba· 
undan fakir bir arnele, tamir edi1 
mekte olan Linta yolu üzerind t' 
yalnız batına çahpnakta iken, ya· 
nından hızlı bir otomoh1' geçmit· 
tir. Çok ıuratli yol almakta olar. 
otomobilden, arkadaki ihtiyat le· 
kerlek dütmüt ve yuvarl~na, yu
varlana amelenin yanına gelmiş 
tir. Otomobilin içindekiler bu
nun farkına varmadan hula yolla . 
rına devam ettiklerindt-n amele 
nin arkadan durmaları içi var kuv 
veliyle bağırmasını işitmemitle · 
ve 3özden kapbolup gitınitlerdir 

..\mele tekerleği kaldlrıp şöyle 
bir kenara koyacak ol.mufSd. d", 

çok fazla aiır olduğu için füphe 
lenmit ve lastitin altındaki de· 
mir l<ısmını karıştırmağa batla· 

mııtır. Lastiği demirden ayırın 
ca bir kucak gümüı A vu•turya §İ · 

lingi yere akmıttır. Bi,. türk lira· 
sı kadar kıymeti olan hu gümü! f t· 
linklerden 18,000 aderlini zavali1 
fakir amele yırtık e.lmı~k torbası · 
na doldurmut ve tekerleii de oldu. 

iu yerde bırakıp evine dönerek 

Paris, 15 - İtalyan tebliğini .... 
neşri üzerine Cenevrede hasıl ola•• 
hay.ret ve §aşkınlık bu a~l:.ahki ga· 
zetelerin çoğu, İtalyanın nihai ça· 
r eye ba,vuracağı kanatıtindedir. 

Eko dö Pari §Öyle yazı)'or: 
"- İtalyanın uluslar i:urumun 

dan ayrılması bir gün meseleıi ol· 
duğu hakkında Cenevrcde umumi 
bir kanaat mevcuttur.,, 

Pöti Pariziyen, Popü!er gazele· 
Ieri İtalyanın salı günü uluıla1' 
kurumundan çekileceği yolunda 
bazı rivayetler kaydediyorlar. Po 

, çoluk çocuiuna ıevinçli i<rsmet iti· 
ni ıoz yaılivı içinde anlatmıı vtı 
Eelejin bu güzel celvesine parmak 
rıırmıştır. Sonradan yapılan tah 
kikatta tekerleii otomobilden dii
ıürenlerin para kaçakç111 oldu.ki&· 
n ve bir dakika evel hududu &f· 
mak için otomobili son ı .ızla •Üre

rek hududu ıeçtikleri anlaıdmıı · 

- Ben, diyordu, burada ancak 
öğleye kadar yatarım. Arkadatla· 
rımm yanına gitmek istiyorum. 
Hem giireıe de gideceğim! Tele· 
fon edin ne olur? Elbiıelerimi is
terim ..• 

Sonra yavaş yavaş biraz da.ha 
kendine geldi. Gözleri tekrar a • 
çddr. Yüzündeki damarlar, :ıstı -
raptan tekallus ediyor, sol eliyl· 
:ratak çarıafmı sıkıyordu. Falw' 
biıe acı çektiğini belli etmek iı • 
temi yordu. 

- Naııl oldu Hüseyin? diye 
tekrar sordum. 

- llk dakikalarda kafa kol 
kapmak iaterken ... 

Burada bir dakika kadar illi • 

tu. Zorla nefes aldı ve ıonra gene 
kesik kesik cümlelerle devam et • 
ti: 

"- ••• Sağ ka.burgalamn, Ro -
manyalının bot böğrüne ,Ç&Tplı.Ve 
içimde bir§eyin (çıt!) ettiğini duy 
dum. O zaman çok canım yandı. 
Fakat güreıi de bıralanadım, kar .. 
ınndakini mutlak yatırmak iıti • 
yordum. Zaten altıma da almif • 
tım. Fakat dakikalar uzad~a, 

göğsüm ağnmağa, kafamın iç.ine 
bıçak ıa.planrr gibi birıey1er ol • ı 

"itte o zaman ne olduyaa oldu. 
Köprü kurmak istedim, fakat a • 
cmı çoktu, artık dayan&madnn, 
kendimi bıraktım.,, 

Dün gördüğümüz ve anlıya • 
madığmıız gayri tabii iıi ç<'k açık· 
ça izah eden bu ıöz]er 15 - 20 aa· 
tıra. kolayca sığdı. Fakat zavallı 
Hüseyin, bunlan söyleyinceye ka. 
dar, belki 10 - ıs dakika uire.ttı .•• 

Kendisini fazla yormak doğru 
olmıyacağınr dütünerek, birkac 
tP.aelli kelimesi IÖyledik. Ve haa • 
tabalucı hemıirelerden biriıi kı • 
rılan ıağ tarafındaki ikinci, üçün• 
cü kaburga kemiklerinin üatün -
deki buz kesesini düzeltiı-ken o 
hala: 

- Kalkacağım, g\İrefe sidece • 
ğim. Öğleden ıonra burada kal • 
maml 

Diye adeta aa.yıklryan, fa.kat 
ıstıraptan, ateften gözlerini 'bile 
güç açan bu kahraman Türk çocu· 
ğuna veda ederek derin hir üzün. 
tü içinde hastaneden ayrddık. 

lzzet Muhiddin APAK 
NOT: Hüaeyinin ırhhi vaziye

ti yarm yapılacak olan rontken 
muayenesinden eonra anlatılacak
tır. 

Karadeniz ve batı ilbaylıklar:ında 
ispekterlikler yapılması 

~arlaşb 
Merkezi Erzurumda olmak tl • kil edilme.i kaıvlqtmlmqtrr. 

zere kurulan üçüncü genel iıpek
ter l ik (~) baıkanı Tahsin bir iki 
gün sonra itinin batına gidecek -
tir. 

Bundan baıka biri Kar'1deniz, 
diğeri batı ilbaylıklarında olmak 
ü~ere daha iki iapekterlik teı • 

Yükaek mektep iütiuularmra 
doğu illerinde mecbur! hizmetle
rine dair olan kanım J.lJ.ihqı da 
bu ıene çıkacaktır. 

("') Umumi müfettif - Fran
ıızlarm e1111pektıör dedikleri. 

TtJQ KiVE 

l I QL\AT 
BANKA5t 
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Rus çarını 
ben öldürdüm ! 

idam hükmünü yerine getiren 
adam, ölüm döşeğinde 

hatıralarını anlatıyor 
lngilizcc "The Pcople,, gazetesi 

son sayılarından birinde, Ameri • 
kalı mulıarrirlerden Rişard Hal • 
liburton'un imzasiyle, Rusların 
son çarı ile ailesinin nasıl idam e
dildiklerini anlatan bir yazı neş • 
retmi~tir • .llulıarrir, Rusyanın U • 
ral mıntakasında Ekaterinburg' 
da ölüm yatağında yatan Petro 
Ermakov adlı bir adamla tanışmış 
bu adam on !Jedi yıl önce Roma • 
nof ları idam edenlerden biri ol • 
duğunu kendisine söylemiştir. A
merikalı muliarrir bu mülakatını 
şöyle anlatıyor: 

16 temmuz 1918 gecesi, altl kişilik 
ailesiyle birlikte Çar Nikolayı öldü -
ren üç bolşevikten biri olan Pctro 
Zaha~oviç Ermakov ölecek derecede 
hasta yattığı yatağından bana, Roma
novların nasıl imha edilmiş oldukJa -
rrnr baştan başa anlattı. 

Her şeyi bilen iki üç kişiden biri o
lan bu adam şimdiye kadar ağzını a
çıp da buna dair bir tek söz söyleme
mişti. 

Hrmakov'un tarihi itirafJarını ade
ta soluk almaksızın dinledim. Çünkü 
Ekaterinburg'uiı o facialr gecesinden 
yarım nesil geçmiş olmakla beraber, 
Romanovların idamları hikayesi, Mari 
Antuvanm ke1lesinin kesilmesi, yahut 
Linkoln'nun katli hadisesi gibi tarih
te en dramatik ve en canlı fasıllardan 
biri olarak kalacaktır. 
Ekaıterinburgdaki evine girdiğim da 

kikadan itibaren, yarı açık kapıdan 
öteki odada öksüren hrrıltıh nefes a-
1an Ermankovu işitmeğe başlamıştım. 
Yatağı, durduğum yerden ancak bir 
metre ötede id.i. 

"' • Ermakov alçak ve kaba saba bir 
Rus yatağına uzanmı~tr. Kırmızı yjiz
lü yorganlar, hastanın çırpınmasirle 
kaymı~tı. Soluk alabilmek için boyu -
na dönen ve depreşen elli yaşlarında 
kadar şişman bir adam gördüm. Be
ni bekletmedi; söze başladı: 

- "Çar geldiği zaman ben istaSyon
da idim. Yanında çariçe ve kızı Mari
ya olduğu halde trenden indi. Çocuk
lardan dördii Toholsk'da kalmrşlar -
d1. Çarovi<; mahut IIemafili hasta -
Jığından rahatsızlanmış olduğu için• 
seyahat edemiyecek bir halde idi.,, 

Ermakov biraz dinlendi. Soluk al
mak için çahaladİ. Sonra gene söze de
rnm etti: 

"- Ben çarın kendisini hiç gör -
memiş, yalnız resimlerini görmüştüm. 
Fakat onu sakalından derhal tanı -
dım. Görünüşte şahane hiç bir şeyi 
yoktu. Soluk benizli, kısarak boylu, 
cılız adamın biri idi. 

Renksiz gözlerini hala hatırlarım. 
Beni tam dokuz yıl zindanda tutmuş 
olan adam işte bu idi. Öyle bir zin -
dan ki sürgün arkadaşlamndan kaç 
babayiğit orada gözlerimin önünde 
can Yermişti. Oracıkta, istasyon ş:a _ 

hanlığında herifi boğmak isteğini içim 
de güç zaptettim. 
İmparatoriçe keskin dilli bir A1man 

mürebbiyesine benziyordu, hem de si
nir1i ve küstah bir mürebbiye! Sır -
tında uzun siyah bir manto, kulakla
rında iki tane koskocaman inci kü -
pe, kucağında da çirkin, miskin bir fi
no köpeki taşıdığım hatırlarım. 

Çarla hükumetini bu kadının amira
ne idare etmekte olduğunu işitmiştim. 
Onu görür görmez işittiklerime inan
dım. Çünkü bu kadrn her şeyi idare 
için ıı;;rar edecek yaradtlışta görünü
yordu. 

Bu kadının bizi çok iizeceğini der • 
hal anladım. Pl'k de yaşlı değildi. 
Kırk beşlikti, fakat saçları kırçıllaş -
mıştı. Kızı prenses l\fariya on ı;;ekiz, 

on dokuzunda idi. Bilhassa güzel ol • 
marn akla beraber, fena da değildi.,, 

Ermakov'un soluk almak için her 
duruşunda, benim de artık gücü kal -
mıyacak diye korkudan ödüm path -
yor, soluk alamıyordum ... Çünkü ha
kikati Uğrenmek için böyle bir frrsa -
trn bir daha ele ge__sirilemi~eceği mu-

hakkaktı. Hastaya biraz daha dayan -
masr için içimden hep dualar ediyor
dum. Nihayet güçlükle söze başladı: 
"- Komiserlerimizden ikisi mah -

pus1arr teslim aldı ve bir subayla on 
sekiz asker muhafız olarak komiser -
lere verildi. Katedral meydanındaki 
lpatiel·in evini Çara hazırlamıştık. 

Çar, karısı ve kızı bir araba ile bu
raya götiirüldü. Ertesi günü evin et
rafmı üç metre boyunda tahta perde 
ile çevirdik. Mahpusların, dtşardaki 
beyaz casuslara temasa girebilmeleri
ni istemiyorduk. 
İmparatoriçenin beraberinde getir -

miş olduğu çamaşır, perde ve sofra ör
Hilerini ~örmeli idiniz. Bunların hap
se değil de, şanki saraya gitmekte ol~ 
duklarını sanırdınız. 

Eve girer girmez bu kadın yemek 
listelerini kenarlarr yaldızlı sofra 
karttan üstüne yazmağa, şunu bunu 
istemeğe başladı. J:4'akat biz haddini 
bildirdik. Ona ve bütün ailesine ame -
lelerin askerlerin yedikleri yemegın 
aynını verdik. Yemek hep ayni mutfak 
tan geliyordu. Öğle yemeği için çor -
ba ,.e bir tabak sebze, akşamları da 
ayni yemek .• 

Çarın mahpus olarak elimize gel -
diğinden üç hafta sonra öteki üç 
prensesle Çaroviçi getirdiler. Bunları 
da ben istasyonda karşıladım. Tren -
den bir bahriyeli nefer, kucağında A
leksiyi taşryarak indi. Çaroviçin resim 
lerini o kadar ;ok görmüştam ki ba
bası gibi onu da kolayca tanıdım. Yü
zü kireç gibi beyaz ve çok hasta idi. 
Arabaya kucağımızla koyduk. 
Romanovların ikinci takımı geJince, 

mahpuslar, on iki kişi oldu: Çar ve 
altı kişilik ailesi, doktur Botkin, bir 
oda uşağı, Anna Demidova adlı bir 
hizmetçi kadın .. İmparatorun iki ah
çısı vardı. Bunlardan birisi Çaroviçin 
~:anında Leonid adlı bir ~ocuktu. 

Bunlara her sabah bahçede dolaş -
mak için yirmi dakika izin verdik. 
Fakat hariçten kimseyi görmemeleri
ne çok dikkat etti. "Beyaz Rus,,larla 
Çekler, şehre hergün biraz daha yak
laşmakta idiler. Ekateriburg'u ele ge
!:irerek aileyi kurtarmak istediklerini 
biliyorduk. Burnumuzun altında firar 
pl:inları yaprlmasını istemiyorduk. 

Aleksinin bahriye neferi ikide bir 
de isyan edip duruyordu. Bu sebeple 
onu evvela hapsettik, sonra da öldür
dük. 

Çaroviç hala yürümiyecek kadar 
hasta idi. Nöbetçilerden birisini, onu 
bahçede taşımağa memur ettik. İm -
paratoriçeden başka kimse bu vaziye
te aldırış etmiyordu. Çar gayet sakin 
davranıyor, sabahtan akşama kadar 
boyuna sigara içiyordu. Artık kral 
olmadığının, şimdi adi bir Rus, ayni 
zamanda bir mahpus olduğunun far-
kında değil gibi idi. • 

Bir iki hafta sonra Ll'ningrada ~i -
deceğine inanryordu. Her gece İncil o 
kurdu. Halbuki kraliçe daima kızgın, 
daima hırçın, boyuna kavga ediyordu. 
Bir gün bana dışardaki askerlerin faz 
la gürültüsünü durdurmamı söyledi. 
Ben de askerlerin ü;tedikleri kadar 
gürültü yapabileceklerini söyledim. 

Ben evin kumandanı değildim, fa
kat daima girip ~ıkıyordum. Orada 
olan biten her şeyi gözden kaçırmı -
yordum. Evin ilk kumandanı Avdief 
adli birisi idi. Çok içen bir adamdı, 
fakat Nikolayı olduğu yerde tutmağa 
yeterdi. Muhafızların hepsi buradaki 
fabrikadan devşirilmiijl işçilerdi. Bun
lar bu işin kendilerine verilmesini is
temişler ve tacir katilin kaçmasına 
meydan vermiyeceklerini söylemişler
di. 

Evde herkes i~in bir tek yemek oda
sı vardı. Mahpuslarla muhafızları 
hep bir sofraya oturuyorduk. Ben de 
ara sıra orada yiyordum. Avdief dü -

· şündiiğümüz derece sert bir adam çık
madı. Çara karşı yumuşak ,.e hassas 
davranmağa başladı. Muhafızlar da 
ona UY:dular. Onları kızlarla konuşup 
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K ü heyi an abla irfanı yakalamış, 
birtürlü yakasını bırakmıyordu 

Benim bu sözüm üzerine asker· 
lerin eller kalçada durumu gibi 
iki elini birden kalçalarına daya
yıp kollarını birer testi kulpu bi • 
çimine soktu, böylece karşımda 
gerdan kırarak: 

- Amanın da beyimin canca -
zmı sevsinler; bu ne kurum ayol, 
bu ne caka, bu ne fiyaka? Acaba 
sen mi öyle şeylerden elini çek • 
tin, yoksa b~kaları mı sana böy
le şeylerden el çektirdiler ... 

Ben hiç cevap vermeyip yürü· 
düm ve o, peşim sıra tekrarladı: 

- Ha de bakaynn bana, benim 
tonton irfan Beyciğim, sana öyle 
şeylerden kimler, hangi boyu bo
şu devrileaiceleı.· el çektirdi tosu
num? 

Canım sıkılarak geriye dön • 
düın: 

- Küheylan kendine gel, ter • 
biyeni takın, sırnaşıklığın sırası 
değil! 

Benim bu sert sözüm ona do -
kunduve hemen tavrını :leğittir

di: 
- Darılma benim güzel irfan· 

cığım, darılma benim tonton lr • 
fancığrm, ben şaka yapıyorum sa· 
na ... Bir zamanlar senin pek ho • 
şuna giden çen·gİ Küheylancığın 
sana bu kadarcık da nazı geçmez 
mi du fi'ftıd .. eı\1. en et· 

şeyi biliyorum ... Seni ·bizden so • 
ğutanlar dilerim Allahlarından 
bulsunlar. Ne yazık ki Reha Bey 
gibi kırk yıllık uslu akıllı, kibar, 
nazik heybabamız da onlara uy -
du da senin gibi aslan bir deli -
kanlıyı gücendirdi. Ne olacak o 
da artık yaşlana yaşlana bunadı. 
O Feridun denilen zıpçıktı oğlan
la o oğlanın bir dediğini iki etmi
yen Benli Latif kartalozuııa uy -
du; senin gibi alnı açık, yFreği te
miz, gülbeşekeri •bir civan deli -
kanlıyı darılttı. Sen onlara bak • 
ma İrfan Beyciğim, benim kapım, 
bacam sana her zaman ~ık; sa
na bir değil yüzlerce Emineler 
Ranalar feda olsun ... Kurban ol
sun Küheylan abla, seni yarada • 
na anacığıırt... Onlara darılclınsa 
bana da darılmadın ya ... Gel şe
kerim, gel civanım, gel e\masım. 
bana gel ... Ne zaman istersen gel .. 
Güzel ses, aynalı keriz, yanık ut, 
keman salt onlarda mı? Bt.!nlar 
bende yoknıu, bende onların da • 
niskası ne hanendeler, ne çengi -
ler, ne köçekler var ki senin Su • 
lukuleli Emineler, Ranalar onla -
rın pabuçları bil em olamazlar. 

Bu aralık iskelen:n dış taraf m
da koltuğunda udu ile Küheylanı 

gülüşürken bir ka~ defa yakaladım. 
Çarın verdiği sigaraları da alıyorlar
dı. Böyle bir işe müsaade edemezdik. 
Nerede ise mahpusluı kaçırmağa yar
dım edebilirlerdi. Gidip Çekaya bunu 
söyledim. Ertesi günü Advief ve mu -
hafızları hep birlikte atıldı. Başka bi-
risi idare}i ele a1d1. Ben kendimi katı 
yürekli bilirdim. Binlerce kişinin öl-
dürüldüğünü gördüğüm gibi kendi el
lerim le de adam öldürdüm. Fakat ye-
ni kumandanın yanında ben yumuşal< 
yürekli .sayılabilirdim. Onun idaresi 
altında prensesle konuşmak gibi mii -
nasebetsizlikler olamazdr. 

~ .(Sonu yarın). 

beklemekte olan Ayvansaraylı ut
çu Bekir ona seslendi: 

- Haydi Küheylan abla, bırak 
çeneyi, yürü, geç kaldık! 

Küheylan: 

- Dur ayol, patlama, geliyo -
rum ••. Bekle biraz ... 

- Bekliyemem artık, geç kal • 
dık diyorum! 

- Ulan anan karının karnın -
da dokuz ay on gün nasıl bekle -
din? Birazacık da bunun bura -

sında bekle! Çoktandır cemalini 

görmediğim İrfan Beyciğim ile a
yakta biraz kaynatıyoruz! 

Çaresiz, laf olsun diye sor • 
dum: 

- Siz şimdi nereye böyle? 
- Kulaksızda bir düğün var • 

mış da oraya gidiyoruz ! Isteraen 
haydi gel, sizi de götürelim, ora
sı yaıbancı değil! 

- Beni mazur görün, buıgiln 
işim var. 

- Başka vakit bize geleceğine 
söz ver bakayım! · 

Yarım ağızla: 

- Gelirim! 
- Yemin et bakayım! · 

- Gelirim diyorum! 

- Gelmezsen gençliğinin bay -
nnr görmiyesin mi? 

- Öyle olsun! 
- Öyleyse gözlerim !Olda 

beklerim gel! 

- Peki! ... 
- Haydi rabbıye emanet ol 

tosunum! 

- Güle güle Küheylan hanım! 
Küheylandan ayrıldıktan iOn • 

ra baktım, ici rengarenk yeldir • 

meli sazende ve hanendelerle do
lu bir Balat kayığı da gelmi? is • 

keleye yanaşıyordu. Anlaşılan 
bunlar vapuru kaçırmışlar;. aynı 

düğüne yetişmek ıçın sandalla 
Balattan geliyorlardı. 

Bunları görünce ödüm patla • 
dı. Çünkü içlerinde Ayvansaray • 
dan, Sulukuleden beni tanıyan • 
lar vardı. 

Aksiliğe bakın ki korktuğum 
da başıma geldi. Cemaat beni 
iskelede görüp tanıyınca Suluku
leli kızlardan biri yenındahilere 
beni gösteı·erdı::: 

- Bir Hoca Alim varl 
Dire bağ.ırdı. 

Otekiler: 

- Her kime? 
- T opçularh İrfan Bevhn.i • 

ze! 
- Ala ala ala hey ! 
Artık bütün iskeledeKrre?"I! 

maskara olmuş, kaçacak delik a· 
rıyordum. Bereket, vapur geldi 
de, kendimi vapura dar attım! 

:(. :(. :(. 

Etem artık boyuna yeni sevgi • 

!isinden bahsediyor; boyuna ba • 
na koynundan onun resmini çıka· 
rıp gösteryior; boyuna gittikçe 

yakla§an Hrdırellezde yapacağı • 
mız etsiz alemi sayıklıyor. Etem 
sözde dün gece sevgilisini rüya • 
sın da görmüş, kız ona demi! ki: 

- Etem bu sıralarda dolaşır 
tepeniz Uzerinde bir kara bulut .. . 
ille velakin yoktur ziyancığı .. . 
Çünkü bu bulut yaz bulutudur; 
bUıgün yarın şırlıyacak, arka. 

sından açılacak havanız... Ola • 
cak gene günleriniz eskisi gibi 
sütlimanhk ••• 

Etem bizim evin geniı bahçe • 
sinde bu rüyasını bana anlatırken 

bir fopar gelip bahçe kap1Bmdan 
Etemi çağırdı: 

- Huy Etem tiayı, huy Etem 
dayı sokerdan? Ale kapi'S mani 
mani! (Oraaa ne yapıyorsun. 
gel çabuk kapıya) 

Etem hemen çapayı bırakıp 
bahçe kapnma koştu: 

- Ne o ulan sümüklü f<>par, 
ne istersin? 

Çocuk orMla beni göriince bu 
sefer türkçe söyledi: 

- Gelmiş iki candar ·(jandar
ma) bizim kulubaya, sorarlar a • 

namdan hukumatçaı bir ıival. .. 
Ha bilemez o da ne cuvap itsin! 

Jandarma sözünü duyunca E
tem teli.§la: 

- Ben, dedi, varıp bakayım, 
ne isterler, sonra gene gelirim! 

Etem gittikten on dakika !On • 
ra gülerek geldi; dedi: 

- Bana getirmi§ler bir celep 
pusulası! 

- Ulan sen ka.saıp mısm, ko • 
yun tüccarı mı, celeplerle senin 
ne işin var? 

- Diyil öyle celep ••• Bu celep 

gelir hukumattan .•• Kavas (mü
batir) getirmiş, bırağmıf candar 

karakoluna, onlar da ulaştırmış • 

lar bizim cadırlara... (Kuşağıma 

arasındaki celbi çıkanp bana u -
zatarak:) T e sülemez hu meret 
bana, hafızla (oku) bakalım sen 

şu celebi de ne karalamıtlar için
de anlıyalım ! 

- Ulan bu celep değil, celp 
celp... Seni mahkemeden istiyor

lar. Hani Tornavida Hasan senin 

kafanı yarmamış mıydı, i~te onun 
için ... 

- Hay Allah razı olsun huku

mattan ... O nasıl yarmıştı benim 
kafacığımı, şinci de yaka!annlar 

kuyruğundan onu da ttksmlar 
deliğe o ela görsün nineciğinin 
kirmanım ! 

.(Devamı var). 



Balkan şampiyonasının dün 
yapılan ilk güreşlerinde 

Türkler galip 
Kaburga kemiği kırılan Ankarah Hüseyinden 
başka bütün güreşçilerimiz maçlarını kazandllar Müsabakalardan evvelki merasim es nasında Balkan marşı söylenikcn 

Ll """' • Türkler 6 güreş, S galibiyet: -

muml netlce • Yugoslavlar 4 güreş 3 g~libi· 
• yet - Romanyalllar s güreş. 

3 galibiyet - Yunanlılar 6 
gürş, 3 galibiyet - Bulgarlar 7 güreş 7 ma~lübiyet. 

Balkan güreş müsabakaları dün sa- Evvela gayet hafif başlryaıı kadar ayakta hafif bir itıtme yap 
at on beşte Taksim stadyumunda bü- güreşin, ikinci dakikasında dün . tıktan sonra, bir anda (kisi de ye
yük bir merasimle başladı. ya dördüncüsü olan Romen güret· re düttüler. Fakat kalkmaları çok 

Stadyumda dört bin kişi kadar var- çisi T ojar rakibini altına aldı ve sürmedi. Gene bir müddet ayak 
dı. 8X8 olarak yapılan yeni güreş l ld .... b ıı· l b" ·· t"kt y ı 

nası o ugu e ı o mıyan ır çe. ta gureı ı en sonra, unan ı ça· minderinin karşı tarafına altı Bal - l 
kan devletini temsilen alfat>e sıra _ virifte, 3 dakika 56 san~yede tuf buk bir oyunla hasmını altına a · 
siyle Arnavutluk, Bulgaristan, Ro - la yendi. Ve birinci müsabak' dı. Ve çok zorlu bir çekişme baş 
manya, Türkiye, Yugoslar-ya ve Yu - böylece seyre vakit kalmadan bit · )adı. İki güreıçi de hemen tu} 
nanistan bayrakları dikilmişti. l!'akat ti. olabilecek vaziyetlerde köprü ku· 
Arnavut güreşçileri gelmemiş bulu - iKiNCi GÜREŞ rarak kurtulabildiler. Romen he11 
nuyorlardı. alttan kurtulamıyordu. 

1 ... d B ı ı t Hü11eyin, Biri& (Yanan), hakem 
Evve a on e u garlar ve on arı .a- Ayni köprü ile tehlike atlama 

kiben sıra ile Romen, Yugoslav ve ~lilai Aster (Yugoılav). 
Yunanlılar alkışlar içinde sahaya Bu güref ilk dakik'1dan itiba vaziyetleri biraz sonra tekrar bat 

Cirit atmada yeni bir Tiirklye rokoru kıran Karakaş 

Balkan oyunlarına hazırlanmak için 
~- ....... ..-..., ,_.. ~"'-1-- zwwwz ~ -- ,__ ~ --

çıktılar. tık önce ayakta istiklal nıar· ren çetin saldırışlarla hl\fladı. lki ladı. Fakat netice vermedi. 

şı dinlendi. Bunu takiben eski ilbay güreşçi öbür Balkan oHmpiyatla Çekitme çok meraklı oluyor· A t ı e t ı e r ı· m ı· z 
muavini Rükneddin bir söylevle Bal- d d du. ilk devre böyle bitti. ikinci 
kan güreşlerini açtı. Ve sıra ile Bul - rın a a karşılaşmanın verdiği bh· 

1 k 1 ki b. b. I · d"kk devre Yunanlmın arzuıu üzerine gar, Romen, Yugoslav, Yunan ekip re a lJ anı a, ır ır enne ı at ı 

isleri Balkan elbirliği için hararetli ediyorlardı. ayakta batladı. Fakat Yunanlt p a l Q l y o r 
söylevler söylediler. Hüseyin birinci dakikada raki· Salis, Romen Györgöe'ü tekrar al- ~ ~ 

Bundan sonra da gene sıra ile her bini altına aldı. Ve bir Jakika 61 tına aldı ve ez~eğe baı,kadı. B~ lb»ün son tecır«lıbe kcşuOaıro yapıDdı 
hükumetin güreş takımı ringe çıka - saniyede Yunanlı ayağa kalkm~ epey devam ettıkten sonra. rakı· 
rak halka takdim edildi. Ve bu esna- · k H · k d' · · b" · b" d · t•f d ı 

ıster en, üseyın en ısını çevı ının •r oyunun an "l. e e· u·· ç Tu·· rk·ıye rekoru kırı dı da her ulusun milli marşları çalındı. 
Neticede gene Balkan marşı 

' çahnarak saııadan çıkıldı. Ve bundan 
sonra müsabakalar başladı. . 

A~.ağrda, mü abaka esnasında alın -
mı~ notlardan, tafsilatmı okuyacak · 
sınız. Dünkü karştlaşmalarda şu nok
talar nazarr dikkati celbediyordu. 

Cumartesi ve saatin erken olması
na rağmen stadyuma büyük bir kala-
balık kütlesi top1anmıştı ki, bu da fı 

güreşe karşı halkın duyduğu alakayı 
gösteriyordu. 

Türk takımı, Romenlerin çok çetin 
raka.betlerine, ,,.e Ankarlı Hüseyinin 
hiç beklenmiyen kaza neticesinde mağ 
Iôbiyetine rağmen bu sene de Balkan 
milletleri içinde en iyi bir vaziyette -
dir. Ye mükemmelen hazırJanmış olan 
güreşçilerimiz, BaJkan şampiyonluğu 
nu mutlaka kazanacaklardır. 

Saimin karşısında güreşecek olan 
Romen, gelen s~cularm en zorlu 
ve tehlikelidir. Ve dünkü müsabaka -
lar şunu da isbat etmiştir ki, bu sene-
ki Balkan şampiyonası, geçen ve ev -
velisi senekine nazaran, çok daha çe· 
tin:-çok daha zorlu, karşrlaşm~!ara 
sahne olacaktır. · 

56 kilo 
İLK GÜREŞ 

Yurugol (Bulgar), Tojar (Ro 
men}, hakem Sadullah. 

Orta siklette Türk güreşçisi Nuri, Romanyalı gilreşçi Kok<>Ka karıı dai -
ma böyle hakim güreşti ve neticede bütün hakemlerin ittlfakiyle galip sayıldı. 

riverdi ve tuıla bu tehlikeli rakibi. , den Romen güreıçi ayağa kalk
ni yendi. Böylece Türk takımı ilk mağa muvaffak oldu. 5 ncı daki. 
zaferi kazanmış oldu. kada, Romen adeti. kendi kendi· 

61 kilo ne tekrar alta geçti ve güref bir 
iLK GÜREŞ müddet de böyle devam ettikte 1 

Salis (Yun.an), Gyoıgös (Ro. 
men, hakem Seyfi. 

ikisi de geçen senedc>n Balka. 
şampiyonasına iştirak etmiş gü
reşçilerdi. İki rakip 30 40 saniye 

sonra Salis (Yunan) Sdyı hesabi 
le galip ilan edildi. 

iKiNCi GÜREŞ 
Y tı§ar, MQ§alol (Bul8·ar ), ha

kem V eku.iı (Yunan). 
(Devamı 11 ncide) 

Dün, Balkan atletizm olimpi .1 binasına, henüz nereden geldiği 

yatlan için hazırlanan Fener ıta- J belli olmıyan bir Wrsız gwmifve 
drnda, atletlerimiz 400 manialı 1 atletlerin bütün paralarmt ve kıy· 

1500 ve 10,000 koşularmd;ın ma • metli efyasını 8.!Irmiıtır. 

adasmın son deneme yarışla.rmı 1 Aşırılanlar şunlardır: 320 lira, 

yapmışladır. para, iki fotoğraf ma.kine:n, bir 

100 metrede Semiıh 10.9 ile bi- yazı makinesi, bir kronometre, 

rinci, Cemil ikinci; 800 metrede bir yüzük ve bir altın bilezikle 

Galip 2.4.6 ile birinci, Beaim i . bazı eıya .•• 
1 

kinci; 5000 metrede Remzi 17.11. ı 
ı 

1 ile birinci, 110 metre maniahdaı 

Faik 16.3 ile birinci, Ratit ikinci, 

200 metrede Raif 22.7 ile birinci, 

400 metrede Muf ahham 54,8 ile 

birinci, Recep ikin<:i olmuşlardır. 

Gülle atmada irfan 13.31 ile bi· 
rinci, Ateş İbrahim 13.13 ile ikin 

ci, uzun atlamada Hüseyin Şükrü 

6.74 ile birinci, Tevfik 6.72 ile İ· 
kinci, sırıkla yüksek atlamada 

da Fethi 3.56 ile birinci olmU:flar-

Keyfiyet polise haıber verilmit 

ve ıahkikata ba.şlanmııtır. Hariç

ten gelen bir hırsızın kamptaki 

yalnız paraları ve kıymetli ~yayı 
aşmnaşı na.zarı dikkati celbetmit 

ve tahkikata bu yoldan baılan -
mqtrr. 

Futbol 
heyeti 
D sta ın lbHYJ o 

dır. takomDaırolrilo 
Bunlardan başka disk ve ciritle iki kümeye mi 

üç admı uzun atlamada da yeni ayırıyor ? 
rekorlar elde edilmiştir. Veysi - Duyduğumuza nazaran, yeni futbol 

diski 44.78 metreye savurmağa, heyeti, lstanbuldaki birinci, ikinci r-e 
Karaka~ da ciridi 57.43 metreye üçüncü kümenin bütün takımlarını, i

saplamağa muvaffak olmuşlardır. ki küme olarak ayırmağr düşünmekte
Pulyos da üç adımda 14 metre at- dir. 7 takım birinci kümede kalacak, 

diğer takımlar hepsi ikinci küme olalamı§tır. 
caktır. 

Atletizm ulusal takımmıız bu --------------

ıs.on denemeler üzerine kat'i şek • 1stanbu1 spor 
lini alacak ve gençlerimiz idman-

larını hafifleterek gelecek cumar- Hursaya gitti 
tesiye kadar istirahat edecekler • lstallblllspor birinci futbol takımı, 

· bugün bir maç yapmak üzere, dün 
dir. B •t · · ursaya gı mıştır. 

Atletlerin kampına---------
hırsız girdi Bir istifa 

• 
Dünkü güreşlerde sürat rekoru gene bizim büyük Mustafadaydı. Yunanlı güre§Çi Panayotisin sırtını l dakika, 

7 saniyede ıaheser bir şekilde yere geti. rlverdi. 

Bu sabahki Cumhuriyet gazete -
sinde §Öyle bir havadis okuduk: 

Altıncı Balkan oyunlarına ha • 
zırlanmak için Fenery<>lunda Çif. 
tehavuzlarda atletlerimiz kampa 
~irmiflerdi. Evvelki gece kamp 

Kendisinden aldığımız bir mektup

ta, bir ay en·el Topkapı kulübü gcael 

sekreterliğine seçilmiş olan Nihat A

tamcric;, bu Yazifesinden bazı scl·::.-r:Jcr 

dolayrsiyle istifa ettiğini bildirmc!'-ic· 
dir. 
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Sonb~harda Büyükadada ş2~i;tld~:b:;i idamını 
uç buçuk saat! bekliyen adam 

Bir Alman kadınmm hikayesi - Adada eşekleri 1 Amerika kanunlarınca resmen 
ençok kimler yoruyor? - Adanın en iyi yer- ölmüş sayıhyor 
1 . y·· .. 1 A b 1 1 de az Noceraeydeki Trenfon ıeh.li tadm Bundan birkaç &tne evvel.. eri - UrUyen er, ra ay 8 gezen er n -. halt)eri ısos de bir tinay~tten tehBkeli bir aslan avım filme al· 

ÇOCUk kaim iŞ evliler dolayı Arçibald Hertem adında mak üzere, Hahetistar..ı. baştan • 
birine ölüm ceza~ı verm;ıtir. Fa bata katetmişti. Sonra da lmpa .. 

Adiıababadan lıtanbda gelmi~ 1 kat bu itin tahkikatını: yapan hi rator ve hükQmet hesabma film· 
olan bir Amerikan dip!omatı ge - kim~ meıele tüpheli görüldüğün- ler çekmittir. 
·çen gün diyordu ki: den hakim kendisinin vereceği Bu adam filmciliğe ilk .-ief a, 

"Adada tanıdıklarımın olına yeni bir emre kadar suçlunun i . bar'li umumide, cephelerde film 
ıını bir fırsat bilerek Cf!rhal ora dam edilmemesini istemi9, bir · almakla batlamııtır. Sovyet ih-
ya kottum. Bir gece, ik; gece o· kaç ay sonra da ölınütti.ir. tilili ııraıında Rusyaya ifü gi .. 
rada kaldım. Geceleyin ay, tanı İdam emrini yeniden vermeğc den filmr.i kendisidir. 
bedir halindeydi. Ne kı.dar ıes · kimsenin salahiyeti olmndığmdar. lriandadaki isyanları, Y oko 
eiz, ne kadar güzel yer! Bugünk'.i suçlu idam edilememiş ve kanu · hamadaki zelzele eserlerini ve 
dünyada böyle ıeaaiz )~rler bul · nen ölü sayılmıttır ! Bu nllam 190f: Çin deki çarpı§maları b~itün tefe!'• 
mak biliyorsunuz, pek ısüç ! ... ,. denheri hapsevinde, idam cezası rüatiyle filme almıştı. 

Bu genç diplomata, Adada o- giymiş kimselere ayrılan hücred~ Kanzas üniversitesinin 
tomoıbil iıletilmeıine izin verilme· YA§5.maktadır. Gözlerl yarr kör · _, k l 
diğini, böylece motör gürültüleri· dür~ kulakları sağır olmuıtur ve en güzel uel'İ an ısı 
nin bu en sırnatılından orada e- bir tarafına da inme inıniıtir. bir kızdır 
ser olmadığını söyledim Nevyork e.vukatlarından biri Afriltada Kan-

Farketmemiı bile: BUyUk•d•d• Dilden bir gUrUnUf bu adamı kurtarmak iç:r.. ustalıklı zas üniversitesi· 
- Sahi, otomobil itlctmek ya· bir çare bulmuttur. Ölüm cezaa1 nin an'anesine 

'sak mıdır, dedi.. giyenlerin ölülerini ailelerinin is- ıöre, hıı ün\ver-
Mavi bir böcek gibi geçen bie temeğe hakları olduğundan, 'im- aitenb kız tale• 

kaç bisikletin vızılb11, o ye§İl vı:ı di bu adamın aile&inden bir kim·· beıi ıtınede bil' 
heykel gibi sessizliği hozamıyo'" · se araıtırılmaktadır. Kendisini kere eıkek elbi-
du elbette ... Ada, Adalar , Marma - hapisten kurtarmak için bu çare- sesi giy~rek gez-
ranm avucunda, bu güı Jltü dün- nin 'bulunduğu adamcağ~za söyle meğe mecbur. 
yasının zihni karışmış yolcuları · nince: durlar. 

na, yumuşak ve batını rahatç ·. ' '- Adam aen de, neye y~rar ~ Burada reıml• 
Ciayıyabileceği bir yast.k gibi u demittir. ni gördüğünü 
zatılmıt duruyordu... Habeşistanda harp olursa talehP de erkelC 

~ değil. Kanz~ 
d~ filme cekilecek •ehrinden Mia Beti Lu Paıfdnaon· Amerikalı genç, eşeklere ~ 

Habeıistanda dur ve bu sene yapılan "en güzel bindiğini söyledi. 
Fakat Adanın etekl4'-i hakkm LK bir harp olacağı· deJ~Lanlr,, müsabakasında birin .. 

· · nı muhakkak gi- cirığ·ı kazanmııtır. Kızcag""ız ö"' da, Amerikalı gencin b.ına söyle-

J:>i _.c;,.u JAıuri .,.::.__ aldı~y ılk..bi~ er~ elhiaaai-o diğinden d"ho. meraklı bir fıkr"' H "~ ...., 
.11 ıstanbul'un lnclel adalın• kan earıt Def i gİyİnm.İJ, pipoyu ağzına takmıı 

var.. rette ite ko,ulmuş gördüm .• Oka- tavsiye ederim. riyat ıoıyetesiı ve aktama kadar tam bir delikan.. Bundan üç dört yıl kadar Ön· "' h f"I 
dar ki, hani ıu Alman kadınım Belli batlı tanınmıı )·erlerin en mcı ur ı m · Iı -:ı..i hareket etmittir. ce balayı seyahatine çıkınış olduJr; k ·ı • ı Y" l!lllU 
birdenbire - hüyüleye..ı diye den baıka, o küçük topra par cı erı 0 an uz- Oniverıite kızlarının liepai de ları anlatılan genç bir > lman mi · h b k b A • 1 V 
Hm - sesini bile, ,öyle doya do çalarında daha ne ta :~ uca · atı ne &T· o gün erkeg""e benzemek ve Mi• marı ve gene genç kar uiyle Ada z •· uh l h h 1 · 
Ya, bir yol kenarında dağa taı~ lar bulacakıınız.. aten ~unu ı.öy gea ı m teme arp ıa ne erı Parkinson'un kazandığ1 mükafat· vapurunda tanınmıt, Adcı.tara doğ d ı km k " H b • t ö 
Çarpamıyordu. liyeyim ki, Adalar a z&.ze mev· çe e uzere a efl& ana g n- ları elde etmek irin va!'güçleriyle ru gidiyorduk. f ..ı 1 d :s-

Adada eteklere en çok kızla: kiler, tamamiyle ket e".i.mif eğH dermiıtir. çahtmıtlardır. Ancak hakemler: Hava, gene böyle serin ve par
lak bir sonbahar başlaniıcı ha 
:vaaıydı. 

Vapur Adaların eteklerine e 
peyce yaklaştığı vakit gayet gür 
dalgalı ve içe çekile çek!le bir şe · 
rit gibi ıalıverilen "dokunaklı,, 
bir ıeı i§itildi. Ses, ör.cf' Adanın 

1 eteklerini bütün azametiyle kav 
rar gibi oldu. Titred j , yavaşla 

:'dı ve bir iki küçük Çırpınudan ıon. 
ra söndü ... 

Genç Almanın karıaa bunu de. 
rin derin dinledikten sonra adeti\ 
tatlı bir korku ve mera:~ içerisine 
aüşmüt gibi yüzümüze haktı ve: 

- Nedir bu! dedi. B'.l seı. ne-
Y.in sesidir? 

- Eıek anırıyor, dedim. 
Genç kadın şaştı. "E4ek böyJ,. 

mi bağırır!?.,, diyor ve romantih: 
bir heyecan içinde etrafına bakı 
nıyor, gözlerini kıpıthrıp, elle · 
rini uğutturarak kenJ; kendine 
gülümsiyordu •. 

Benim eşek anırma•mı seçe 
bilmekliğin:ı, tabii pek öğüniile 
cek bir "ihtisas,, değfüU •.• Fakac 
büyük tehirlerin ''hayvı..nat bah 
çeleri,, inde, bir zürefe.nın bile 

Clitisine dil dökmesini işitmes~ 
muhtemel olan bu kl".;.ıncağızrn 
bu FIRTINA GlBl SES nasıl o. 
lup da ıimdiye kadar kulağına ça 
lmmamtftı, fafı1abilir de ... 

* Evvelki gün öğlede"l sonra A· 
daya gittiğim zaman, l,•J ma~ldır. 

hayvanların bir çokların. a§ırı su-

biniyor ... Devrimizin, erkeklerin- dir. Onun için bir çok -..yak baı kadar film çekmek ıuretiyle Av· çelengi ittifakla bu ku.a vermit~ 
den daha çok kımıldar canlı bi.- mamıt kıydariyle karıılı.~abiliyor Bu Amerikalı filmci timdive lerdir. 
hale gelmit olan kızlar : Adalard~ ıunu:ı:. Ve ahalinin olJukça ıık rupa, Aa.ya ve Afrikada bir mil· 
bu iptidai mahluklar Ü7.~rind~ yol geldiği mevkileri de, hir it bili ı' yon millik mesafe katetmiıtir. 
almak isterken, onlarda bir o adam oraya uygun ,iiriyette Ken :lisi timdi Cibuti limanına var. 
tomobil hızı da arıyOl·l. :r d~rsen. bir kazanç haline getirememif.. mıt· derhal .Adisababaya hareke~ 

Beyoğlu üçüncü sulh hukuk mahke .. 
mesinden: 
Mehkememizin 35,509 sayılı dosyası

le Yasef Kazez tarafından Uuzunköp· 
rüde Alibeyoğlu Abdürezel aleyhine 
açtığı 250 lira ala&ak davasından dola.. 
yı dava ediJen hı(Jen ikametgahı rneç
h<il bulunduğu anJaşdmakla istek 
veçhUe ilanen tebligat icrasına karar 
verilmiş ve muhakemesi 5.10.935 saat 
10 da bakılacağından işbu gün Abdüı
rezel mahkemeye gelmediği veya bir 
vekil göndermediği takdirde gıyabın· 
da. mahkemeye devam olunacağı da
vetiye teblig makamına kaim olmak 

inan;r mısınız... Mesela Üsküdarın Frenk tepeıi etm:ı bulunuyor. 
Nizam caddesinden t.oğru yü- denen ve bütün boğazı btanbulı..ı Habeıistanı gayet iyi tanımak· 

rüdiiğüm yol boyunca etek üze ayağının ucunda tutan bir tüın 
rind~ ne kadar genç kıza rasla- ıeği vardır. Beylerbey; sarayı -
dımsa, hiç birini bu kliçük oyun. nın tam üstüne düşer. 
cakJarın tıpı' tıpıf hızından mem- Oraya yürüyerek ve)'a arabay 
nun görmedim. la çıktınız mı, bir kenarındaki 

Semerin üzerinde l\tlayıp sç1• kulübecikten bir adam belirir v~ 
nyor ve arkalarından koşan ~eyi - size güzel bir yorgunlu~ kahvesi 
ıe "daha vur, dürt, çivHe!..,, diye pitirebileceğini söyler .. Ve ınevsi 
bağırarak bir yandan ayni etek mine göre, hem kendiıinın otu:-du 
leri, yeleleri kenarından tokatlı- ğu b~ kulübenin etrafı:ı ~aki hah· 
Yarak kendileri hız)andnmağa ça . çeden size taze yemişle · getirir. 
lıııyordu.. Bu adam, buranın güzelliğint• 

Demek istiyorum ki Adadaki ayrıca bir hatıra katınaktadır. 
sessizlik, yerinde sayma ' 'e ahenk, Sonra faydaaı da var. Bu mevki 
şehirlerin ha, döndürfü:il hızı ve daha ilerletilebilir. Buı.a benzer 
gürültüsü genç damarlaıında da. bir çok mevkiler, dah,. iyi, daha 
yanılmaz bir akisle çağlıyan bi .- tipik bucaklar haline konabilir ... 
çok kinuelerin elinde böyle çır - Fakat dfi!ünceler bura.it\ değiti -
pınarak yerinde kalabilıyor.. . yor. Bir yerin önce hP.ı'keıçe ta 

Adada, uyutulamıyan huysuz: nınmaıı lazımdır ki, böyle bir it 
bir çocuk sesi var.. yerine göre tekamül ed"bilain .. 

)f. Sonra bir çok yurtdaşın, bu 
Fakat büyük evlerin bir oda lunduğu muhiti de &fart: k, bütün 

sından ötekine geçerek nihave~ ülkeyi dolatması ve dolo..şmaaı gİ· 
nasıl bir sessiz köıe butabilirse · bi bh- ahıkanlığın, dah~ doğriııu 
niz, Adada da ayni ıeyi. ele ge bir ''moda,, nın enikonu yayılma 
çirmek mümkün ... Yürü.vüı ve kı aı bekılenir .•. Bunun ne gibi te§ · 
ıa kı · ziyafetlerinin bat:adığı bu viklu görmesi gerektif ~ni ilerde 
mevsimde, bir cumarteısi. paza, yaza.cağız ... 
veya haftanın her han31 uyguu ll-
gününde Adalara da ıitmeniz. Adadan aktam üzeri ciönerken 

yürüyenleri pek az gördüm, di • 
yebilirim. Vızır vızır araıbalar ve 
onların içerisinde fıkır fıkır gülü
şen birçok yatlı ve gençler geçi • 
yor. Onların ardından bir muha· 
fız al~yı gibi genç kızların tıpış 
tıpış süvarilikleri... Beyaz bal · 
konların kıyısında örgü ören ka • üzere iJan olunur. 
dmlar ... Araıba süren hizmetçi • -------------
ler ... Bahçeler sulanıyor. Bir so · s:= Li ·=• . . •+-==== 
kak kanapesine bir ihtiyar, kendi =ı Ademi ıktıdar 1 
:::iği minderi m,ıirerek otur- Bel ge~ş~kllOine •

1 tçeriıinde adam buıundutu beıt H 0 rm 0 bin -~ 
olmıyan, gözleri yumulu, uzun ve 
beyaz otel binaları .•• Hele bir e • Tatalllt: Galata poata H 

kutuau 1255 i 
vin alçacık balkonunda kıı11dıklı m1111111uru::am1:111111mmm:r.nnm:::u:::ı 
§ezlonga uzanmıt bir çift gördüm Altıncı hukuk Jıôkimliğinden: 
ki, evlendikleri halde hill ço • Aliye tarafından kocası Topkapı 
cukluklarını bırakma.mq, uılan • Arap Emin mahaJ1e inde odalar çık· 

ma.mıt bugünün ıevgilileri gibi, mazında 4 numarada oturan lbrn • 
ayaklarını yere vurarak, lalde ça- him oğlu Mehmet aleyhine açılan bo-

şanma da\•asında müddeialeyhin ika· larak ve ellerinde bir ıinema 
metgahı meçhtll olduğundan hukuk 

mecmuaaı olduğu halde, kendile· usulü muhakemeleri kanununun 1 ıı 
rine hiç korku vermiyen saatlerin el maddesi mucibince arzühalin on 

alaıbildiğine ve iz bırakmadan gün müddetle JJAnen tebliğine karar 
geçmesine yardım ediyorlardı.. verilmiş oldufundan hir niisha~ı malt. 

Nihayet lstanbula gene vaktın· h~me dh·anhanes ine asılan dnva rr • 
da dönüp erteıi günü şelıirdeki zühaline on gün İ"i:ı ·:e Cl' a'l • · n~· 

si lüzumu tebliğ )erine ilan olunur. itinize ba§lıyabiliyorsunuz ... 
Hikmet MUnlr 
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Eski Feyziati 

LiSELERi 
Boğaziçinde, Arnavut.köyünde, Çi fte Saraylarda 

Kız ve 
erkek 

Kız n erkek için ayrı bölüklerde kurul muş, teşkilatı tam ulusa.1 bir müessese dir. Kayıt için hergün mektep yöne

timine başvurulabilir. lstJyenlere tarif name gönderilir. 

Totefon : 36.210 

ZAYl - Nüfus tezkeremi kaybet-!·--
tim. Yenisini çıkartacağımdan.eskisi-

Petrol Nizam 
nin hükmü yoktur. 
.tlerhum Fettah efendi zevcesi CemUe 

l .. , ... n, .. ---...... - ..... ·-····· .. ·-:·-
~ .. ···K·r"M-v··A··c;··E:-i=r ··u 
~HüsameddinH 
:~ Umumi idrar tahlili 100 kuruştur. ji 
: ilumum tahlilıit Eminönü. Emlak ı• 
µve Eytam bankası karşısında lzzet-
U b • •• ey hanı. 1·: 1 " 1 

Saçları 
Besler - Kuvvetlendirir • 

Dölülmesini keser u2ahr. 

PETROL NiZAM 
Tecrübe edilmit en iyi Hç illcıdır. 

...... 

Karıncalan ÖLDÜRÜNÜZ 
Her hangi (haşarat Oldürücü bir mayi) 
ile karıncaları Oldürmeyl tecrübe et. 
tlnlzml? Eğer tecrübe ~ttinlz tse bit· 
tabi test rslzllğlnl de gördanaz. Karın
calar sızın bu tecrUbenlzle adeta alay 
ederek mutbağınızı istila ve yemek
lerlntzl bulaş.tırmağa devam ederler. 
Bunun OnUnU almak için mOnhaslren 
ve muslrren FLİT isteyiniz. F L ! T, 
hakikaten ve ebediyen OldOrür. J,.eke 
yapmaz, taze ve latif kokuludur. Siyah 
kuşaklı ve asker resim!\ san teneke• 
tere dikkat ediniz. F}atla.r tenzilatjı. 

........................ _ .. ....,. ............................. . ................................ --.-.... " ... ._ ........ , Umumi Oeposu : J. CRESPIN, fst. Galatı, Voytoda Hlln ı 
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daki adamları ''e Jantiyomlanm de -
ğiştiriyor. Serbestçe söyleyiniz, siz 
de bu konağa mensup olmak ister mi
/iniz? 

- l\ladem ki serbestçe söylemekli • 
fimi Jstiyorsunuz, pekala! Ben yalnrz 
bir konağa mensup olmak isterim .. 

- Hangi konağa 1 

- Kendi konağıma! 
Bu sö:ıleri söyliyerek Pardayan 

Sen .Megreni taklit ederek öyle bir re
verans yaptı ki genç Jantiyom bile o 
kadar güç beğenici olduğu halde bu 
hali takdir etmekten kendisini alama
dı. 

- Monsenyora, hakkımda göstermiş 
ğim cevap bu mudur? 

- Monsenyor, hakkımda göstermiş 
oldukları lutfa son derece minnettar 
kaldığımı ve lazımgelen ce,1lbı kendi
lerine kendim ge1ip söyliyecei'imi ar
zediniz. 

Sen Megren kendi kendine: 

- Bu da iyi!. Artık bu adamı da a
ramıza aldık demektir. Fakat taşı • 
dığı kıhcm göreceği hizmete karşıhk 
istiyeceği ücret için pazarlığa gir • 
meğe çekiniyor .• diye düşündü. 

Kont bu düşünce ile uğraşarak ve 
Pardayanın öğütlerinden memnun 
kalarak elini uzattı. 

Şövalye misafirini kapıya kad:ır ge. 
çirdi. 

Yalnız kalınca: 

- işte umulmadık bir teklif 1 Dük 
dö Gizin Jantiyom1art arasına gir -
mek. Yani en muhteşem en zengin 
en kuvvetli bir senyorun hizmetinde 
buJunmak! .• Ah, talih denilen şey a -
eaba bu mu? •. Nasıl oldu da sevincim
den haykırmadım?. Ne tuhaf huylu, 
ne titiz, ne kaba bir herifim .. Bu tekli-

fi hemen kabul etmeli idim. Fakat 
niçin edeyim? .• Hayrr, etmiycceğinı. 

diye söylenerek odada dolaşmağa baş 
ladı. 

- Artık karar verdim. Kabul et -
miyeceğim. Çünkü babam bana, ken -
dine inanmamaklığımr söylemişti. Hat 
ta bağırs:ıklarmu koparsalar bu ka -
rarırndan dönmiyeceğim. Ne kadar 
iyi bir evladım. 

Şövalye vereceği cevabr bu suretle 
bulduğuna sevinerek o kadar sevmedi
ği Cazla düşünmeyi bir tar:ıfa bıraka
rak Sen Megrenin kendisine vermiş ol 
duğu elması biiyük bir dikkatle sey -
retemğe koyuldu. Kendi kendisine 
mırıldanıyordu: 

- Bin, hatta bin beş yüz frank e-
der. Belki iki bin frank Yerecek de 
bulunur .• 

lki bin beş yüz franga kadar c1ktı
ğı sırada kapı yeniden açılarak ~zun 
bir mantoya bürünmüş tüccar kıhkh 
bir adam i~eriye girdi. 

Ziyaretçi, hayrette kalan şöYa1ye) i 
hürmetle selamJadıldan sonra: 

- Mösyö lö Şövalye dö Pardaya -
nn1 huzurunda eğilmek şncfine mi 
nail oluyorum? dedi. 

- Evet Mösyö, Pardayan benim fa. 
kat size ne gibi bir hizmette bulun • 
makhğrmı istiyorsunuz? 

Gözleriyle delikanlıya yiyecek gibi 
bakan meçhul şahıs cevap lerdi: 

- Bunu şimdi söyliyeceğim. Fakat 
evvela hangi saat, hangi gün, hangi 
ay, hangi senede doğuğuanzu bana 
söyleyiniz! 

Pardayan gözücuyJa Jibulere ba • 
karak yerinde durduğunu göJ·ünce: 

- Herif biraz daha ileri giderse ,·a1 
haline! diye düşündü. 

PARDAYANLAR 

- Madam, daima emrinize hazırım .• 
Na'\ıar kraliçesi titiredi. Göğsü ufak 

bir hıçkmkla şişti .. Çünkü satmış ol -
duğu bu mücevherler son serveti idi .• 
Elinde bunlardan başka bir şey kal • 
mamıştı. 

Jan Dalbre, eliyle bir veda işareti 

yaparak Alisle beraber çekildi. 
Pardayan şaşıp kalmıştı. Hiç mua -

yene etmeden bu kadar büyiik bir pa
rayı tereddüt etmeden veren Yahudi
nin ustalığı mı yoksa ışık saç~n bu 
kıymetli taşlara bakmağa tenezzül et
miyerek yalnız imzalı ve mühürlü bir 
kağıdı koynuna sokmakla iktifa eden 
Na var kraliçesinin gösterdiği itimadı 
mı takdfr etmek lazımgeJeceğini bir 
türlü kestiremiyerek onları takip etti. 

- 1;) -

ÜÇ HUSUS! MEMUR 

Jan Dalbre, Tampl hapishanesine 
bitişik Sen Marten kapısı ile Paristen 
çıktı. Ilu kapının iki üç yüz metre ka
ciar uzağında dört kuvvetli beygir ko
şulu ve iki sürücü tarafından sevkolu
nan bir yol arabası duruyordu. Namr 
kraliçesi hiç bir şey söylemeden bu a
rabaya kadar gitti. Encla AJis dö 
Liiksü bindirdikten som~ Parda)a:'ln 
döndü: 

- :Mösyö, siz te~ekküre ihtiyacı o -
la:ı bir adam değil efisanelerdeki dün-

yanın gözünü kamaştıran } iğitıerden 
daha yiğit, her türlü öğütün üstünde 

bir şövalyesiniz. Size veda ederken 
dünyada misli görülmemiş yüksek 

kalpli bir kahrama.rıın ölmez hatırası
nr zihnime işlemiş olduğumu ela söy -
lemck isterim, di;} erek elini uza ttr. 
Şö\'aJyc kendistne mahsus bir ta.vır

la bu ele doğru iğilenk hürmetle öp -

tü. işittiği sözler ona büyük bir hay • 
ret ye heyecan vermişti. 

Araba dört nala uıakJaştı, Parda • 
yan olduğu yerde uzo;n müddet dal • 
gm bir halde kaldı. 

Kendi kendine düşünüyordu: 

- Ben cf sanelerdeki dünyanın gö. 
zünü kamaştıran yiğitlerden daha yi
ğit, her türlü öğütün üstünde bir şö
valye imişim ha! •• Niçin olmıyayım. 
Evet zamanımın adamlarına kuYvetin 
kötü insanlara karşı hakka baş eğdir
mesinin en kötü bir hareket olduğunu 
anlatmağa niçin kalkışmıyacağım .. 
Eğer bu kuvvet n cesaret insanlığın 
faziletlerin dense .. 

Bu son kelimeyi söyler söylemez 
sustu .. Ve hafifçe gülümsedi .. 

Ewehi dosdoğru ve Jibulenin kınına 
dayanarak duruyordu. Bıyık1arr dim· 
dik olmuş gözleri kan çanağına dön
müştü. 

Şimdi ise omuzlarını silkti. Aya • 
ğiylc Jibuleyi yana doğru itc<ı·ek söy. 
lcnmcğe başladı.: 

- Babam, bana kendime bile inan. 
mamaklığımı söylemişti. Ne ise, gi • 
clcyim. bakayım La;;drinin lokantasın
da keklik yanulanndan veya piliç • 
lcrden bir şey kalmış mı? 

Ronra, müzikte hüyük ustalığı olan 
hal dokuzuncu Şarlın bestelediği bir 
~v havasını ıslıkla çalarak yola dü • 

züldü. Ve tam kapıların kapanacağı 
sll'ada Parise vardr. 

Bir saat sonra De,iniyer otelinin 

lokantasında barışmak istiyen madam 

Landrinin, dirseklerine kadar çıplak 

olan kollarınrn güzelliğini göstermek 

için kendi eliyle parçaladığı semiz 

Forma : 10 



HABER Kauçuk adamlar 
Romanın mevzu unu hazırlayanlar: Edgar Valas ..!. 
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Her ak .. m : KUçUk RADiO 
SALTS 

•• e çabucak geçecektir. Hemen 
bucünden bir kuta alınız, ve 
akpmlan denmana kifi 
miktarda ko,acaluıız Radio 

Çiftlik parkında 
Eftalya Sadi 
Ye aftadatlarını dinleyiniz. Tel. 

49356 

Salta ile bir aJBk ban1osu ya - inamı w nanı uıu11a.:: 

HAS 
KALMiN 

pınız. Kat1 bir tecl&Tf buluna- :1 Dl• hekim 1 
cak, ayaklannrz hafffliyecek, 11.·,. Ratıp TOrkoAlu SAT 1 Ş 
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caktır. Bütün eczanelerde sa- f: AnlraN cadd..ı Meserret 
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bir aYuğu yemek üzere mata batına solgu mentk,e reııkli mantolu, zü• • 
oturmuştu. tütli l>ir tutu tafıyaa muh&ete• pp-

Fakat otelci kadının bu iltifatı bof& gördi. 
gitmlfti. Çünkü bizim kahranwa pek kalı bir MnyoruD f ~enye gfrdijinl 
fazla acıkmış olduğu ijin ıilial ta- Bu aislii kıyafetli pncin kıvırcık 
' 'uktan ve yanında bulunan şarap şi - sa~ları kokulu ve pomatlı idi. Bıyık • 
şesinden ayırmıyor'!u. ları mqa ile aivrUtilerek yukan kal-

Pardayan karnıaı iyice doyurduldaa dırılmış, 7&naklarma. düzıaa ıtirUl • 
sonra hemen yatma.fa ıttti. Bir ta _ nıiş ve dudakları hafitçe böyaDnuftı. 
raftan oteld Llndtl u~ ,ışe 19rahln ilk balum4a llralın Te)'a büyük bir 
içilmiş olcluğuu •irınektea cloiU 11• sea,-.run Maiyetindeki Jantiyondar. 
fs içinde homurdanırken kar• Hl • dan biri olduğa belli oluyôrdu. 
get de bir taraf taa keadiaini fivalye • Şöval7e ayala kalkarak ilMli elin-
ye befendiremedltinden dojan bir de oldalu laa.lelt nezaketle: 
hiddetle içini çekip duruyordu. - Buyanauz aea10r! de4ii. 
o günkü kavgadan soa denet yoru- M~k61 şahıs •afrur ve di1' Mr ses. 

lan Pardayan ertesi ıUail biraz ııç le: 
uyanmı§tı. Yataktan kalkıp kma paa- - Haydi git, Kont dö Sen Megren 
talonunu ayağına geçirdL Ve llabaeı. Pot Döstoer dö KosMdın kendileriyle 
nın bıraktığı eski, rengi at.it Mı görüşmek istediğini efendine söylet 
mantoyu omuzlarına atarak eeketiain söıılerini SÖJJe& 
yırtıklarını yamamağa başladı • - Aff eden;iniz, hnngi efendiden 

Pardayan, ifne, iplik gibi şerleri bahsedftorsunuz"! 
sakladıfı bir kutuyu alarak pencerenin - Anlamadın mı herif"! Senin efen 
yanına oturdu. Ye arkaıını kapıya dinden .• 
çevirdL Ceketinin bir deliiiıd kap& • Parda;ran, Yündu buz ıibi soiu • 
yrp göğsü tarafında bulunan öbür mut ol•aiu halde JceUine mahlus 
yntıfı dikmete aira§Jrken hafifçe ka- soğuk kaıablqjıyla cevap ve.rdi: 
J>ı vuruldu. - Beni• efeadllll fabn yok •. efen· 
Şövalye kımıJdanmadall: eti. uşak lt.pıd benim? .. 

- Giriniz! Bu sözler çok alırdı çünkü o devir • 
Diye batırdı. de kraldan hl§ka Mrkai• efndfsl 
Kapı a~ldı. Ve Lı\ndrfnln sesi du • vardı. Hatti kral btle Pa .. yı kendi e-

yuldu: f endiai sayardı. SeD Mepeaia bu 
- Buraya buyurunuz Prens! cevaba f&flP PfJIUldtimr bümiJO'l'Uı •• 
Bu prensin kim oldahau ıörmeJ Geni§ yakabfnıdaJd tenteneyi bozına

f çin başını omuzlanD1U üzerinden ar- mat fçhı kendini tutarak: 
kaya çeliren Parda:yan fi•diye ka- - Salan Mösyö lö Şövalye dö Par • 
•r Devlnfyer otelinin kapımulan ı _ dayan siz olnuyurını1 dedf. 
~rfye girmemiş olan altın mahmuzlu - Evet benim! 
ince deri çizmeli, mor kadife panta • Sa J.lesrerı ppkas1111 ~ark h~ 
Jonlu ~ritli mnaah ipek ceketli, metle ltlldL 

Pardayan eski mantosunu omuzla
nna atıp Konta odada bulunan tek 
bir koltuk sandalyesini gösterip ken
diti de bir iskemleye oturdu. 

Sen Megren, solıun menekşe renkli 
mantosunu buruşturmamak için son 
derece dikkatle oturduktan sonra: 

- Şövalye, Monsenyor Dük dö Giz 
sizi çok takdir ederek hayranlıklarını 
söylemek için beni acele gönderdi, ele
di .• 

Pardayan soğuk kanlılıkla cevap 
verdi: 

- Btn de kendilerine ayni takdir 
duygusuau bdlıdiifmi söyler Te te -
ıekkiir ederim. 

- Dünkü nka, sizi birclettblre meş
hur etti. 

- &ngt vaka .. Ha, şu tahta köprü 
vakası mı? 

- t•et, sarayda hep bundaa hah· 
solunuyor. Kral uykudan uyaıtaraea 
şairleri olap vaka yerlnff balanan 
Jan Dora kendilerine her teYI aıtlat
tı. 

- Ya ! E, bu §Bir daha ne s8yledi. 
- iki cani kadını kurtardıfınız için 

Bastil zindanına gf rmeti hak ettiğini-
2i söyledi. Çünkü bu iki kadının 
iki müthiş cani o1duia anlaşıldı. 

- Peki kral ne dedi? 
- Eğer saraya mensup bir adam 

olsaydınız kralın gayet az la.kırdı ıilr
Jediğinl blllrdhtiı? Ne iM, ~imdt A,tt 
kadar bir fihret k:ımndınız. lkt ka • 
dmı himaye etmek l~fn bir §eMr bel • 
ktna karşw koyan bUyük bir kahraman 
olduğunuzu biliyor musunuz? 

- Biliyorum .. 
- Bilhaa5a kılıcınızı o kadar usta • 
~ çeviriyorıwau.ı ki tarif ol111lmaz 
hele o vuruşlar o çökea eT .. 

- Emin olunuz ki ev kendi kenclflM 
çlkmüştü .• 

- Her ne ise, :Dtlk dil Gtz ıtaıa. • 
manlığlnızı mtlklfa1slz btrdıaa111*k 

istedi. Bunun delili olarak ıu kU~ftlc 
elm11sr kabul buyurmanızı rlea etmet
bent rMınur ettf. Elet ban11 nddeıift.o. 
seniz bu bttyttk senyona hakaret et• 
miş olursunuz. 

Pardayan hep ayıri Mi1lk kaıtblrk • 
laı: 

- Bayii' reddeuaiy0ram, WL V • 
Kontu uuHlil rüel Ylwliiiia el • 
maaını 16zte111Ja süzerek parmaiıu 
taktı. 

Sen Megren tekrar söze bqladı: 
- Hakkımda gktvdltini& 17' lra 

bulden dolayı ne kadıar 9"ia~ 
gart,.,nnu? • 

- ........... dalla kirlJ1llL 
- Oh .• artık n ytidlrtlla baUetml. • 
yt!lim •.• 

- Düşüncemi yanlış anladınız Mu. 
sadım böyle Acil ltlr Had& lbln ıtM 
büyUk bir MDyorla mllllııai fM'dlne 
eri§naeltten hellim ip h•l ol.ak 
fayda11 dylematlr. YHDDd• tilaıt 
ve! aluloy <ail) lıtr J~• lir • 
meği pek ilterdbn. lf(e 1na ... ,._. •· 
nuuHıa yerine ıel.U. Bw ._&a arilk 
bir fi)' ayJiynHm.. •n--a •• 
derece güzeldir. Ceketlnbl celin~ 
b•au balddyle tal& ıa lie mm • 
ret edemem. Elbiseniz kıyafetiniz be • 
nl hayrette bırakıyor. Hele ...... 
Möyaö lö Koat! A b bu ppkayı &ir • 
dükten sonra ben kendi fllpMIDl bir 
daha bafıma koymıya~ıa. 

- BeDi iltifata boiv;ronaau- i'a. 
kat tiau:ü bunları lnrakalun da ...... 
lenia d•cU taratma ııı.ıtm Mı1nuıea. 
yor. Huri di ~iz haırl:u•ılrta o • 
lan buı nkalariu clola11 uuı. . 
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Balkan güreş 
şampiyon sı 

.... zlçlllll fubuldll •r•Jllllft moblly•l8PI 
°""'1klu latltmd& lllftcut AS.ARI NEFiSE.DEN 

a1ldeclilmabae MI& bilOmum KIYMETLi eı1a ve mo
bdplar RIZAYI TARAFEYN ile aatdacaktır. Bu hari
kalan merak l9la sldip 16rmelet1n• muhtenm halka tay. 
.. ,.. e7ler1 .. 

(1., ,,,,,,,, , ....., 

........ lld - ...... 
bak rakat *' -.ıeı.1111 . 
latlı. 

Yaprptllllp ... t. 
pn 1mnatll att.l&Ma il• 
bıa ........ ,,.,.,....... ...... 
raldbl ele hlt sarrf ..._.,_, 
Yapım kollan arumclaa eok sU · 
zel aıyrılıtlarla kurtuluyordu. 

Hep aJDi tenpo U. devam e 
den ıüret. aevbla ohııa m.ıa· 
dı ve birinci devre, iki tarafın ela 
Mrhlrine hiç bir teJ. n1.-•M1 
t.bitd. 

tlo 
Bllllltcl GORIS 

KKoi;,e (Balgar), 1Cif (Y .. • 
l1W),'~~~ , • .,,..,.). 

Y..-ıav. ..... dakRmda ra· 
kibilll akma '1dr; ............. . 
dı ve 2 dakib 43 saniyede "Wtl• 
,..ti. 

(iepa Hne tle itiraaı de taam• 
iDii olan Bulıar, bu• da ltlıe.ı 
91aaek latecli, fakat a ........... 
hiç dinlemedi. 

llCINCt QOJlEI 
N.n, l' .. ol (R....,.), .W.. 

•a• O•()'..,..,.,). 
Nuri; .... b.flar ı.tlamaw. 

raldblnl .... aldı"_.,. 'bat 
latlı. Daldhlarca ~ •etlt· 
meclen cfnam etti. Nuri eıltor, 
Romen mlacler kenarnaa kaç11or· 
da. Birinci clftre 'bl,le httti. ı. 
kinci deYnt ıalip vaai7ette olan 
Narinin .... le a,alda bqladı. 
Nuri siz açbrmağa ftldt hırak~ 
madan, rakibini tekrar altnıa al· 

Şelatlmlade ilk defe ulatak b~ de.,.. 11.J&nı ha,. 
ret Ye fnbllcle aabfa t•adUf olunmaktadır. 

Fasla t&fılllt almak ft S.raJ' ai1aret için Be1ol· 
luada 8aker matualaNnn MOBiL YA claireıine mi· 
racaat ohmmaıı. Tel. tt92I 

Hamit ı Bqlaclen ltihuen aipret edilebilir. 

lstanbul telefonu direktörlüğünden: 
MunJcbtea ~ olan ft 1abık Telefon Şirketi ta. 

rafDMlan talaetdrllmlt &alam taWlm makhualan haclem& 
bllamlmqacakbr. Tahall&t potta T. T. lttanbul Telefon Dlnk
tlrlQIDce ,..UcleD butm olan ft ll/ •1181/931 taribiml• 
itiı.ı.a ...,,_ ..._ ...... mukabiliacle 7apdacaim-
clan ahonel.tn Şirketin .W aakbulan berine tediyatta 'bal•· 
mamalan llln olunur. .,_., 

1 inhlsarlarU.MüdürlOl)Onden~ 
1 • ldaa illtbMi ltha almacak 4400 lira muhammen bedelli 

Ud .......... Q .. ......,. •mnattur· 
2 ........ " proJefer IW*t•tda ı.nu. ft mibapat 

................... Yrilr. 
3 • l.Dlllme 7 /10/931 puuteal stlnll aut ıe u KMatalcla 

ı....... " ...,_ ..-.w•ı abm Jcoaaı.,-cla ,..,.ı. . 
cakbr. 

4 • F..S ....-.... 1 lnot maclcleti ......._. fı.t.11 t .. 
lif ft btelollar t«ldk ...... illere ihale ı&ntinclen on ilet 
dil .... ,..._ kon ı ll'Dm'?fwma •erll..ıs:llr. 

1 • .....,_ shmek la;realerin 330 lira mu•akkat temi
nat paralarl,.le muanen alD ft ıaatte mnldlr komisyona ml
racaatlan. "•t• 

1 ••tanbut Beledıy .. ı il&nıarı 1 

... 2 claldlca ıonra ao- .., •. ,,~~ 

.. lralldı. Artık Ud rakip - ~i:"iİÖ 
- rlrbfl1orlar, ..M lm'la ,Or•· ldtl118Jre" 
.t•lıorla~ı. Sonlara dolnı ıon 

MüdUrlüli.t, yeni elen a.oeai 10/ 9/ 935 tarihind• bqlıyaca 
ımı " kaJıt " llabal --l•i, puarteaiaclea hafka, her sUa .. t. Un 12 .. 14 ... 11. lradar rapılacalau rht.ar •••• t1lr 
talaalll hltlrmlt olan tat.ı.71 :ı art ımıfma kahal e.ltcektlr. 

Dlla 14 ılNt Japılmı~. Kur'a ... 
•etı11nde ea U llrll )'& ... YllllllaT 
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Türk Milli Takımı güreşçileri halka takdim edlllyor 

Romanya güreşçileri Yugoslavya güreşçileri 

Bulgar güreşçileri <Foto: ALI) Yunan güreşçileri 
Dördüncü Balkan güreş şampiyonası dün başladı. ilk 
temaslarda Türk takımı altı güreşten beşini kazandı. 
Romanyalılar ise beş müsabakadan QçOnde galip 
g eldiler.. ~Qşabakalara bugttn saat on dlrtte devam edilecek, Balkan sil~ ıamplyonu olacak 

. ~ıaı Jarın gece yapılacak mllsabakalarda anlaıılaeaktır. . 


