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Bitler önemli 
bir söylev verdi: 

Sulhten, Memelden, bayrağın yırtılmasın
dan komünistlik propagandasından bahsetti 

Rayştağ, Alman vatandasını, Yahudi
lerin durumunu ve bayrağı tespit etti 

Hitlerin uki resimlerinden biri ( şimaiki Alman Cumur BQ§kanı, b-a 
üç kiıiniın bıyıklınJır. nikkatle bakın, tanıyabilecek mtsinfa?) 

· <Yazısı 4 üncü sayfada) 
·----~~~~~~~,;__~-

." Emi~ Lud vig 
Almanyadakı Yahudi aleyhdar

hğının sebeplerini anlatıyor -
"Almanlara verllen ~· "' 

20 Nobel mUkAfatını 
nüfusun yüzde biri . . 

olan Yahudiler 
almıştır!,, 

Almanlara 
dörtte üç 
Slavlık 

karışıktır! 
Hiç bir saf ırk yok tur. 
Hatta Yahu diler bile 

karışıktır! 
(Yazısı 4 üncü sayfada) Emil Ludvig 

Yunan sularında 
Italya harp gemileri 
''Denizi ölçüyorlar,,! 
Athta. H - D'ntztn frrtınaJr olma - sonra tekrar gelerek ayni yerde demir 

af dolayısf)e Arsida adası öniine ge- atmışlındır. Hu gemilNin denizin de
lip demir atmış olan üç lt.alyan harp rinliğinl ölçmekte oldukların anlaşıl -
pmJsl clfin mıeçh1ll bir semte gittikten mıştır. 

festi valin ikinci 
~ünü de hoş .geçti 

Yukarda sağdan: Yugoslavların, solda Yunanlılan ve aşağıdakiler Bulgarların milll danslan 
-:-~~~~~~~~~~ 

(Yazısı 2 nci sayfada) zmam Yahya 
··td ·· .. ı .. lşidilmemiş bir hadise o uruanuş ~·~---~~~---~---~ 

BirmüddetevveıYemenEmir~ Bir kadın bı·r gerdanJıg"'ı 
İmam Yahyanın tahbndan feragat ' 

ettiği yazılnuftı. Halepte çıkan 80 k ld 
bir gazete ise yeniden şu habed. uru~a a 1 
vermektedir: ~ 

4, 00 liraya sattı 
Bugün gele'! 

lngili~ gazetele . 
rinderı .• 

Kraliçe Mar~ 
S , . ı \' lf tuar. a aıt o u;.. ;, .. ': \ 
40.000 İngiliz li· J,::p\/ 
rası kıymetindE- / /l)/i 
olduğ\". söylenen ,:, , :,'r.• ı .' ~ \ 

"' . , .. 1 \ 

bir dili siyah in- :: ;ı . \ 
ci bir kadın ta- I• / 

· l ' 
rafından iki şi- t.ıan. eıo.r1. 
linge (takriben 

dar h<>Juna gidiyor ki iki tilinge 
alıyor. 

Birkaç vakit sonra kadın koca .. 
siyle Londraya geliyor. Gece dan · 
setmeye giderlerken kadm yen~ 
aldığı boncukları takmak istiyor. 
Kocası: 

- Nasıl olur cannn. iki ~iling· 
lik ~eyle böyle bir yere m dilir mi? 
Çıkar onu, diyor. 

- Niçin? Baksana adeta haki• 
ki ... 

80 kuruıa) satın alınmıştır. Adam bir kahkaha abyor: 
Bir gün müzayedede l:ir kadın- · - Sakın kimseye söy.eme, se .. 

Bir aile münakaşası esnasmd:ı cağız bir dizi boncuk görüyor. İıinle alay ederler, diye ilave edi· 
akrabasından biri tarafından ka - Bunların güne§te parlay~fı o ka- yor. (Devaını 2 incide) 
ma ile yaralanan İmam Yahya, --------------------- ---_:_. 
yaşlı ve şeker hastalığına müptela ltalyanın karşısında cepheler. ikileşti: 
olduğuiçiniyileşememiş,ikigün Habeşistan ve Mı·sır•. 
can çekiştikten sonra ölmüştür. 

Kaçakçı 
Altındiş Niko 

Mısır Sübakanı. · 
hazırlıkları teftiş etti 

Yaralı olarak 
yakalandı 

Bodruuı, 15-Sahillel'imizde a · 
da-lıar araaroda motörü ile kaçak . 
çılık yapan ünlü şaki1~ı den al
tındiş Niko adındaki şerl~ muha· 
faza ınotörleri tarafında.n takip 
edilmiş, müsademe neticesinde 
yaralı olarak yakalanmıştır. Niko 
Bodruma getirildi. 

ltalyanlar Habeş hududuna Trabluslular.ı 
ve Trablos hududuna da kendine tdbl 

tlabeş askerlerJnl. gönderiyor . · ' 

Bir Japon kruvazo
runda patlama 

Tokio, 16 _(A. A.) - Atış ta -
!imleri arasında "Asigara,, adlı 
Japon kruvazöründe taretlerden 
birinde çıkan yangın yüzünden, 
gemi subaylarından iki.si ile mü • 
rettebattan 39 kişi ve Mogami kru 
vazörü mürettehatmdan on bir ki- • 
fi, az çok ağır surette yaralan • 
mr,1lardır. - ı.------

Habe, Hasrblye Nazaretlnln kapısı 

(Yazısı 2 nc;:I sayfada) 





16EYL'OL-1935 R A RER - Ar<şam ro!;tası 

:Benim q&üşiifft: 
~2-2 ~- "-" .......... -- ' 

Bir Sovyet muharririnin . 
yakışık·almaz yazılari Cumhuriye: ! Endüstri plao~mı~m muvaı:akıyetl 
Bundanüçbetıeneevveı,ı .. zuıuzlukıaçmalamala,.vekiıab, bayramı Kayserı fabrıkası 

tanbula bir Sovyet muh<rr:n ge~- da Türkiyenin yanlı, bir telakkisi Hazırlıklara şimdiden · . 
mitti. Adını daha yeni duymuf sayarak geçecektim; ,akin miıa· 
tum. Fakat Türkiyeye uğruyan firim bana iftiralarda :h. bulunu 
her ecnebi - ne hikme:ttir 1? - yor: 
derhal pek yüksek şahsiyet diye Sözde benim eski b:r arkada 
fİ§irildiği için onu da h9kikatte · fım, bana dair yazdığ~ bir hicvi· 
kinden daha mühim gösterdikle · yenin hesabını Buraa z;11danların 
rini tahmin ettim. Buuunla be · da vermi§ ..• Ve o timdi öyle imit 
raber, Sovyet sefareti ı:ıüntesibi de ben fimdi böyle (? ! ) im itim ... 
dostlarımdan Y ablonsk: bana te Türk okuyucuları ber.im yü · 
lefon ederek: zümden kimsenin siyasi bir mah · 

- Bu zat yeni rejimin yetittir - keme karşısına çıkmacl .ğını bifü 
diği ediplerdendir; rusçııdan bat ve iftirayı anlar. Ben on yedi ya
ka ia dil bilmiyor. KPnrlisin.i a - tımdanberi alınterile ekıl'..ejini ka· 
ğarlamak için r;ıe yapal·m? de · zanan bir yurtdaşım. T.itkiyenin 
di. muharrir piyasası, b~n; 8 - 10 se-

Hele o zamanlar şimdikir.den ned•r emsalimden biru. daha iyı 
de daha. çok çalıştığır., ve uyku geçindiriyoraa, bunu :\tlcak kıı 
dan arhkalan zamanlarımı yalnı.: men, bir Sovyet ünivenitf'sindek1 
işledme hasretmek m~rl.uriyetih- tahsiiime borçluyum. fakat. o 

de bulunduğum için r~oğrıda!' tahsilim esnasında da ·c.ütercim 
doğruya mihmandarlH; edeme· lik ve muallimlik yapaıe.k gene 
dim istirahat saatleri•od~ fe- hayatımı kazandığımı de.·hal kay 
dakarhk göstermeğe ~tar ver ded~yim! G-:=rçi yalına1ak kaldı· 
dim. ğım ııünlet oldu, fakat ~cvyet mu· 

- B;r g~e bizim e'7e yemeğe harr~rinin hemşehrilerbden mı-
buyursµtıl;r ! . dedim. salirperverlik de gördii:'1. 

Şereflerine oclalarmı · -ı· çiçek Elbette o yaman ihti}'.,i.: kıyame 
Ierle süsledik; (ve herb•sin içyü ti iç:nc:!P. b~nim de ine.u.meıerim 
zünij biY Allah bilir) 5e-rvetim\> vardır. Mevzuca sıku~!.ığım da 
taştığı için değil, sır! bir dos! çok vakidir. 'Fak~t. ~i.;afirper 
memleketten yurdumu~a gelip verliğinr gördüğüm insanları çe · 

başlandı, program 
hazırlandı 

Cümhuriyetin 12 nd yıldönü 
münü fevkalade kutlufaıı::ak içiı'ı 
!İmdiden hazırlıklara· b:\§lanmı~-

tır. 

Bütün yurttaki kut\ıı:ama 'i~iy
le C. H. Partisi genel selreterliğt 
bilhassa metiul olmaktadır. Parlı 
genyen kurulunda 12 nc1 )ılın kut 
(ulanması için hazırlannnf olan 
program yurdun her yac ;ndaki it 
yan kurul baıkanlıklarma bildirH· 
mek üzeredir. 

Proiramda belediye:er, ilbay
lık, Hçebayhk kamuntara düten 

vazif e)er gösterilmittir Bun)arm 
tatbiki için her yerde en büyük 

mülkiye memurunun ha§kclnlığı 
altında parti baıkanının da iştira· 
kiyle komisyonlar kurulac..aktır. 

Bu kutlulama harek~• inin en 
büyük ve en parlağı Aı''- e.rada o· 

lacak ve Büyük Önder Atatürk'iin 
önünde bir geçit törem 1 apılacak 
tır. Bu törende bulunmak üzere 
yurdun her yanından lise izcile ... ı 
7 te,rinievvelde Ankara}a hare
ket edeceklerdir. Bu h\:.susta li-

10 bin 
temin 

kişiqe iş 
edecek 

Bu sabah beş yıllık endüstri progr.:ı l 
mımızın ilk eseri Kayseri pamukı: 

kombinası büyük törenle <mera -
.simle) açıldı. Kayseri, mutlu bir so
nu~n ilk müjdecisidir. Onu önü -
müzdekl birkaç yıl içinae yurdun 
muhtelif '-4?,rlerinde yükselecek diğer 
fabrika baca)~ı takip edecektir. 
Beş yıllık endiüıtri programı yur -

duR ziraat ekononıfsjnden endüstri 
ekonomisine geçişini f~iJı eden bir 
köprüdür. Bu köprünün llk ayağım 
te§kil eden Kayseri ''e diğer ayakları 
teşkil edecek olan öbür fabrikalar 
yurchqnuzu yeni bir refaha kavuştu
racaktır. 

Yılda otuz milyOll ındre bez yapa -
cak olan Kayseri pamuklu fabrikası 
Yılda otuz milyon metre pamuklu 
bez parasının dışarıya gitmesine en • 
gel olan bir kale olacaktır. Bu büyük 
fabrikada dönecek 30 bin iğ, binlerce 
Türk çocuğuna tı verecektir. 
Fabrikanın geceli güruiüzlü çalıştı • 

racağı amele miktarı takriben iiç 

bindir. üç ekiple çalıştığı zaman işçi 
adedi dört bin beş yüz olacaktır. Bun-
tarın ailelerini ve diğer idare unsur • 

1 :ır hazırlanmakt.adır. Konya Ereğli-
sinde inşA edilmekte olan fabrikı bil· 
hayli ilerle~iştir. Bu fabrika mart~a 
bitecek a~dış töreni yapılacaktır. ~a
zillide temeli atılan Ye 937 yılında bi-
tecek olan basma fabrikası ile ihtiya,. 
cm önemli bir bölümü daha karşılan -
mış olacaktır. Fakat bu da kUfi görül
memiştir. Yakın bir çağda Malatyada 
da bir pamuklu kombinası yapılmasa 
kararlaştırılmıştır. işte bu fabrika ilt 
pamuklu endüstrisinin kurulması ta
mamlanacaktır. 

Bir yandan da yakında gene be~ 
yıllık programa dahil olarak bir sok 
fabrikaların daha temelleri atılacak .. 
tır. Uç fabrikamız da tamamlanmış, 
aÇIO töreni için sıralarını beklemekte -
dil'. 

Bundan sonrası programın ağır en
dilstrl ve kimya endüstrisi bölümünü 
teşkil eder. 

Kayseri, beş yıllık programın mu • 
vaffakıyetli surette tatbik edildiğiıte 
il~ parlak misaldir. Beri yanda ise 
yer yer yükselen fabrika çatıları bu 
işin >:artnr için hiçbir ~pheye yer Yer 

A. Folk GVNERI 
evimize ugruyan bu mhcfiri ağar kiştirmek aklımdan g~çmedi V'! ıelere ha!ber verilm~tir. Iarını da hesaba katarsak Kayseriye ı==;::::================-= 

fabrikanın açılması ' dolayısiy1e sekiz 
,on bin fazla nüfus akmış olacaktır. 
Sanayi programı memleketin yal111Z 
sanayi cihazını kurmakla kalmıyor, 
ayni zamanda nüfusunun ela. memle -

lamak kaygusuyla ı(icümüzürı geçmez de ... Türkçede "Bir fincan 
yettiği ikramda bulund,..)k. Kusu· kahvenin kırk yıl hak'<' vardır! .. 
etmemeğe çalıştık. derler ... 

Üç beş kişi geldilt>r s;zdeu Bereket versin ki, Sovyetlerde 
hoıla.ndıklannı söy)eyiıı ayrıld1 - de •'yeni ahlakın,, sağJc.:.m e&asla 
lar. Hatta, Sovyet muh.\trİri , ya - ra dayandığını ve bu muharririn 
%aca.ğı eserde bizim muhitimizde yapbğ1 işte bir istisna olduğunu 
edindiği çok hoş in-tibalardan biliyorum. 
bahıı~deceğini de ilave t.tti. Siyasi kanaat meaeİf'bine ge · 

Demiryoııarımız 
ilerliyor 

Tren Ergani 
0smaniyesine 

vardı 
Ergani, Osmaniye 15 - Doğu 

Anadoluyu Batıya bağhyan demi~ 

yolu Erganide Osmaniyeye var
mı,tır. Yeni bir hayat müjdecisi 
olan bu önemli had .. ·se hR.lkın çof · 
kun şenlikleri ile karşılaumıttır. 

ket içinde iş sahalarına göre makul 
bir dağılışını temin ediyor. Sanayi, 
nüfus bolluğu getirir. 'l'ürkiye sanayi. 
Jeşirken sanayie ı~m olan kol kuvve 
tini yaratmış olacaktır. 

Nihayet Kayseri yılda beş buçuk 
milyon kilo pamuk yutacaktır ki işte 

Sarıyer mahfelinin 
. btiyilk deniz 

· gezintisi 
Sarıyer mahfeli Kırklareli say· 

lavı Bay Şevket Ödüli1n himaye-

)erinde güzel bir gezint~ tertip el• 

mitlerdir. 

Gezinti 21 eylül cumartesi ak
f&JD.I yapılacak ve sabaha kadat 

tarım ekonomisile endüstri ekonomisi 
sürecektir. köylü ile endüstri burada biribirlne 

bağlanmaktadır .. Pamuğa karşı giye- Vapurda mükemmel bir caz • 
cek kumaş... . bantla bir de incesaz heyeti var • 

Çünkü o sıralarda oturduğu · lince, Bubnof Yoldaşa açık mek 
muz daire, eskiden konak Dlup. tuplar serisi yazmı§tım. Bunu se · 
timdi apar~m:3.n'.l. çeVTİ•en biı- bi . kiz on. ecnebi memleke-ttf' o;ıkan 
nanın alat>Jrka haman•h yaldtzh gazeteler alakayı calip ı .. u]up det· 
tavan ve duvarlı bir bölüğüydtl~ cetti ve Sovyet muharr'rinin şa· 
burasını muharrire g~ıdirdim şacağı bir şey söyliyey .m ki, bıı 
'(MalUm ya. şimdi bövle y~rler yazıların çıkmasından !unra d~, 
modern apartn~anlarırı vapılmR fikirlerde samimiyetin ne oldu ==================== 
aından sonra kıymet:en düştü ğunu biten kendi 8.ınir\ ·.-aziyetin· ceden Sovyet gazetesine de demeı: 
Mesela o dairede 40 · 45 l'irava de büyük Bolşeviklerio lı.aç kert.. mi ki: 

Beş buçuk milyon kilo pamuk, köy- dır. Ondan ba,ıka da mahfel genç. 
Iü için en az bir hesapda iki milyon 
küsur lira ve Türk pamuğu için yep -
yeni bir sarf temelidir. Bu, köylümü
zün alım ve tediye kabiliyetinin o nis
bette yükselmesi demek olacaktır. 
Türk endüstrisi Kayseri fabri.kasiyle 
bir dönüm noktasına gelmiş oluyor 
ve ziraat ekonomisi de yeni bir du -
rumla karşılaşıyor: Cumhuriyet hü -
kümeti beş yıllık programın ilk ga -

leri tarafından birçok munarala-ı 
yapılacaktır. 

oturulabilir.) Buranın, Türkiyey~ ler davetlisi oldum, ona<l.rla ah 
dair roman yazacağın, söytiyen bapça konuştum ve ik; roemleke 
ecnebi bir edebiyatçı iç1n. sonsu,. tin hayrına bir yazı Y"-~mak ica~. 
kıymeti vardı. Zira oı:!ski devM ettikçe gene de fırsab fevtetme
·dair kalem yürütürken bir Türk dim ve etmem ... 

konağının göz önüııde ~ olaylıkla Sovyet muharriri, valmz ben• 
canlanmasına yarıyacatt;. değıl, bütün Türk hasmını çü -

Bunları düşündüğüm için. eli- rütmek kaygusuna düet:= ğü içir: 
mi dostça sıkıp ve gözl~rimiı.ı iç· ıunu ilave ediyor: Evimı~e g~ldi · 
ne gülerek benden ayrı!cln Sovyet ği günler, l:ıtanbuldan Matma 
li muharririn samimi surette mem ze) Sor tayyareye bin!p bir Yu 
nun olduğunda bir an şüphe et· nanlı artistle ailesinrl~n izinsi:ı 
medim. Atinaya gitmif. Bundan bütür. 

-Vala Nurettinin lslanbuldak 
ev eşyasiyle ve onun lı ... kkındak~ 
saçma sapan iftiralarla Moskova 
halkı nıçin alakadar olsun? "En 
iyi ~azeteyi biz ~ıkarır, z !,, diye. 
fıkarayı kasibenin ele geçirJiği · 
niz kağıdını ve mürekkebini ni· 
çin hunlarla ziyan ve s~bil ede .. 
siniz?... Bu mevzu, bir Matmaze! 
Sor hadisesinden niçin Jaha mü 
him olsun? ... Stali'1in bir gün ak· 
lına esse de kolleksivt.nlarınız · 
karıştırsa size ne der? . Hele o 
gafil çocuğa "seni biz dedikod(t 
yap ve dostlarımızı gÜC'eıtdir ! di· 
ye mi Türkiyeye yolladfk? ... ,. de· 

Davetlilerin bot bir gece ge • 

çirmeleri için timdi den hazırlık · • 
lar yapılmaktadır. 

Üye arkadaılarm cumarteal 
aktamına kadar davetiyelerini al· 
mal arı rica olunur. 

yesine Yarmış ve ulusal endüstri ile ---,----:-:::-.:----::::~--.-::::~--:-=
ziraat işçisi arasında mal mübadelesi lllll1111111ııııııııııı1111111ırımıınııı11111ıııııt111tıı1111uııımıır11mııııtlll . 
başlamıştır. 

Bir tek Kayseri fabrikası bize bu 
neticeyi verirken artık beş yıllık prog 
ramın diğer eserlerinin yapacağı te -
siri hesap etmek güç olmaz. Ulusal 
ekonominin endüstrileşme den-~ bu -
günden başlıyor. 

20 llkteşrlo - Pazar 
genel nüfus sayımı 

Sayım yurdumuzun her tarafında 
ayni günde yapılacak ve bir günde bi
.tirilece'ktir.. 

Bunun için herkes yalnız bulunduğu 
yerde yazılacaktır. 

F.akat, kitabının iç1r.de bana tehir bahsediyormuş, bizim mec 
tahsis ettiği sayfaları l-ugün oku liste de anyi mevzua t~mas edil 
yunca hayretle karışr\. bir tee.s . mit! Hele bak olan işe . Hatta 
süre düştüm. daha fecii, Türk gazetı>!eri bun"' mez mi? 

(V:l-NQ) 

Kayseri bütün dünyaya gö~ümüzü 
gererek iftiharla göstereceğimiz bir 
eser haline gelmiı:ken bir yandan da 

Başvekalet 

Statistik Unwm lflüdürlü!]il 

nııııı 111 ıııııııııııııııuııııııııımırıııııuıııııııııııuııınıııilınıııuıı ı ı ııııır Sovyet muharriri, Harunurre sütunlarını ayırmışlar! Bunu ka 
1idia hazinesine girm\, gibi, bi- rikatürleştirip anlatıyor 
zim sedir üzerinde duran kenar. Sovyet muharriri ru~.;o.dan baş 
sırma yastığa ve Şam iti ıede; ka di1 bilseydi, on:ı lngiliz ve 
kakma cigara iskemlesir.e kadar, Fransız gazetelerinde c..e böyle 
"Efendim sırma!! Efendim fildi· vakalardan babsedildiiid ve dün · 
1i ! !., diye yağlandıra '~r .. Ilandır!! ya matbuatının Bolşev·k matbua 
aay.p döküyor ve kimbi.l~r, hangi tından ibaret olmadığm_ h:!l.tırla 
devirden kalma atılmamış. satıl tITdım. İki memleket gı.zet~ilik 
mamış gemi biçimi biri :rvhayı da. telakkisi batka başkadtr. Bita· 
- bir devrin, bir zanretin ese~i raf üçüncü bir göz işi troğuk kan 
olduğunu kendisine izal- ettiğimh lılıkla muhakeme etse. biz Türk 
hald~ - zevksizliğimh::n nümu leri belki şöyle tenkit ~d~r: 
nesi olarak telmih ediyor. - Şehrin hayatında' ereyan e· 

Ve bütün bu büyü\ aervet ve den bir vakayı gazeteye rlercetme . 
refah içinde (? !) , ben, 1urk küıür ği anlarmı amma, Matmazel Şor
odalı bir konakta oturıayor mu - dan ela biraz fazla bahs· .a.İ§siniz .. 
§um . Dütünün ... Neym'~im ben~ La.kin bu cahil ve evam görme
Breh, breh ... Bütün bunları mev· mit ıeyyahın karalamalarını der 

dokuma endüstrisi için yeni fabrika -

[ .. ~~~~RİN _!>~R~·:~~:R~. ~] 
Bir şoförün arkadaşlarına tavsiyesi 

236 sicil numaralı şoför Mustafadan bir mektup al. 
dık. Şoförler Cemiyetinden bahsederek şöyle diyor: 

"Eğer biz yani esnaf kendi cemiyetimizJe layikıyle 
alikadar olsaydık bu cemiyetten büyük faydalar gö -
rürdük. Bir defa, isteseydik, bize hayrı dokunmıyan 
kimseleri iş başına getirmezdik, elimize verilen listeyi 
inceden inceye tetkik eder ve gelişi güzel alıp sandığa 
~tmazdrk, hatta bütün bu listeleri kabul etmez, kendi 
içimizden seçtiğimiz gü-ı·enli arkadaşlarımızı intihap e
derdik. Demek istediğim ihmalci oluşumuz, cemiyeti • 
mize alaka göstermediğimizdir. Sonra seçim zamanın • 
da biraz faaliyete geçiyoruz. Bu bitti mi hiçbir şeye a14 

.f 
dırdığımız yok. 

İdare heyetine gelenlerden ne hesap sorarız, ne de 
kitap .. Bunu bütün arkadaşların m,ızarı dikkatini celp 
etmek için yazıyorum. Çünkü şimdi yeni intihap ya -
pılacak. 

Seçilecek kimseleri inceden inceye elemeliyiz Eli -
mize verilen listeyi sandığa atmaır.ahyız. Hele şimdiye 
kadar esnaf için bir şey yapamamış olan bu kir.ıseleri 

yeniden seçmeğe lüzum basıl olursa onların bize suna
cakları bütün listeleri ret Ye kendi i~imizden bir liste 
yapmalıyız ve seçtiğimiz idare heyetimizi de daima 
ko:trol etmeliyiz. Ba~ımıza ağa kesilmesinler.,, 
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Emil Ludvig Macaristan ne Bitler önemli 
Almanyadakl Yahudi aleyhdar- istiyor b• •• I d• 

1 
_ 

1 
Budapqt., ıs - Hüktimet üç ır soy ev ver ı : 

1g1n1n sebeplerı·n·ı an atıyor senedenberi sarfetmif olduğu ai. S lht M ld b ır. rt vıual faaliyet hakkmcla bir "Ma- U en, eme en, ayr&&ID JI ılmasın-
"AJmanlara verilen 20 Nobel mllkAfatını ;,- d k U ı tllk d d b b ttl vi kitap,, neıretmittir. HükUmetin 80 Om D 8 propegan 8810 80 a se 

ntlfusun yilzde biri olan Yahudiler almııtırl,, bab.ed R t - Al t d 
Almanyadan çıkarrımıı olaı.ı Jllerin kendileri 6i/e ,,,., ""ırk ~=::.-:.:::... beyne7mi~~ ~:: ayyşhagd~I . madn va an aşını 

yahudi tarihçilerden E:r.i} LuJvig. cleğilclirler •• ,, rüfmeleri ıözönünde tutan bu ki· a U 1 erin UfUmUnU Ve 
Almanyada devam edeıelen ya Hitlerin bugün Almatı mektep- lapta §Öyle deniliyor: Al b v t • tt• 
hudi aleyhtarlığına daır "Ekza 1erinde, kıtlalarında, ünivenitele- "Hüldimet, iati~belde yapıla· man ayraglnl ayın e 1 
miner,, isimli bir Amer•kan gaze . rinde hakiki bir İncil ludine gel cak olan görüfmelere tamamiyle Nurenberg, 15 - Rayi9tag j GeneraJ Göri111ı, üç kanun !iyihuı 
tesinde )azdığı makalede diyor ki: mit olan "Kavıam,, iıünli kitabı hazırlanmıftır. Bu görütmelerde toplant•mda Hitler bir IÖylev okumufhır. Bunlardan birinciai, 

"Yahudi aleyhtarlığ• Almanya. yahudilere ait_ timd; buradca hüldbnet, Macariatanın menfaat • vermi9, dem~tir ki: Alınan vatandatbimı btl tekil· 
da daimR. mevcuttu. Fa!<at Alman tektarlamak istemediğim_ tak· lerini ,erefle temıil edecek, diğer "Bizim birinci rehberimiz, ba· de tarif etmekte, ikinc.iei ~ 
ların büyük tairi Götiıc. büyü!\ 
fey!ezofu Niçe yahudHe•: methet· 

miıtir. Tanınmıı devlet rılamı Bis· 
mark, büyük oğlunun, bh· yahudi· 
nin torunu ile evlenmesine razı ol

IDUflu. Hidenburg asla yahudi a 

leyhtan değildi. Ve vahudi!erb 
himaye göreceğine söz vermiıti. 

dirleri ihtiva eder.,, devletlerle anlqan.k Avnıpa ba- rıta kartı olan büyük ve ölçülmez yada yahudilerin dunmnmu tayin 
ntmm lnwvetlenme.i davasına hiz atkımız olmalıdır. Alınan ordu- etmekte, üçüncu.ü iıe ıamalı baçı 

Yahudi tarihçi, Alman nüfuıu· met edecektir. HükUmet aynıi za- ıunun vücude getirilmesindeki havi aancağm ulu.al bayrak ola-
nun üç dine memup "lduiunu. manda Macaristan hakkındaki amacımız diğer ulualan hürriyet· rak kabulünü natık bulunmakta. 
bunlardan yüzde altmı' d6rdünüu doetlukları mazide kayıt ve p.rt- ten mahnnn etmek deiil, fakat dır. 
protestan, yüzde otuz betinin ka- arz olarak ıörülmüt olan diğer kendi hürriyetimizi müdafaa et. Nurenbers: 16 (A.A.) - Yahudiler-
tolik ve yüzde birinin de yahu~• devletlere de iatinat eyliyecektir. meldir. le Almanlar arasında nlenme yapıl. 
olduğunu yazarken, timdi bunl&· nMacaıütan hüıkiimeti, ıu nok- Hitler bundan sonra Almanya- masını yuak eden kanun, ayni zaman 

da, bunlar arasında cinsi münasebeti 
rın en zayıfı olan yahudilere kar· taları ıözönünde tutmak ister: nm kendisini alakadar etmiyen de yasak etmektedir. Bundan başka, 

, "Yahudilerin tazyik a;örmelerı
nin hak!ki sebebi, düny3 harbin: 

kaybebnesi dolayısiyle bir muha-

fi aleyhtarlığm batladı~ını ıöylü "Avrupa btıntınm ıeli§mesi, me1elelerle utratmak ve bu meae- bu kanun mudbince herhangi bir Ya
yor, listede ikinci ıeler.in katolik mevcut doatluklarm korunması, lelere karqmak i&temediğini &Öy· hudfnfn kırk bet )'afllldan qatı Al • 
olduğunu, sonra protestanlara ıırft muahedelerin yeniden gözden ge- ledikten aonra Memel meselesine man hizmetçi kadın tutmuı da JUBkttt'. 
geleceğini anlatıyor. çirilmeai meselesinin aydmlıatıl • dokunarak demiftir ki: ıu:..unua tayin ettiği cezalar, on 

' rip .rkın duyduğu hiaı.pur. Tıpkı . -------------------------- Maca akalr tleri hukuku- "- Memel vatandatları birer eene PM kadar &itmektedir. Gamalı 
maaı, r ıye . ' haç ba)'l'l.fı veya işareti çeken Yahu-

meseli maçı kaybetmif bir bokso 
rün köpeğini tekmelem~:.i gibi Al

manlar da köpürerek v.shudilerin 

Papa Eftim nun himayesi, Macarietanın hu • canıden daha fena m~leye ta· diler daha az fiddetli cezalara çarpı • 
kuk müsavatmm tahakkuk etti • bi tutulmutlardır. Litvanya hü- Jacaktır. 

Veni bir taraftar rilmeıi Macariatanın ekonomik kametine yapılan bütün müraca· lçbakanı M. Frik, Alman saylavJar , . 
aleyhine döndüler ... kazandı ve finanaal i.teklerinin beynelmi- atlar faydasız kalmlfbr.,, kurulu nızamnameeintn bundan böyle 

Jel bir kabul ve teyide mazhar ol • Hitler, uluslar toeyeteaini bil· bafkarun otoritesbıl hlkim kılacak 
Taraftarlannı "Türk ortodokı "Yahudiler Alman nüfusunu~ 

yüzde birini teıkil etmekle bera

ber, Almanlara verilmi! ~öbea mü 

lif atlarının 20 tanesinı ; ahu diler 
almqbr. Bundan ba,ka kanının 

kilisesi,, etrafında toplıyarak Fe- _ ...... __ ,, _________ __ 

ner patrikhanesinden aynlmıt o

lan Papa Eftim son aüııll'rde ye· 
ni bir taraftar kazannufaır. Bu ta
raftar Kurtulutta Aya Apoıtoli ki
lisesi papası Genadioı't:ur. 

~ çepeği Slav olan Almr:nlardaı. 
daha karqık bir kütle yoktur. On 

lan bu derece enteressan yapa:j 
da budur. 

Fener patrikhanesi bu vaziyet 
üzerine kendiıini papaahktan çı· 

çıkarmıt, Papa Eftim d!' yeni ta
"lrklar için ne dü,ündüğünii raftunu Galatadaki kitisede vazİ· 

Musoliniye sorduğum zaman bana felendirmiıtir. 
ıöyle cevap vermiıti: Bu hAdiae latanbal Oıtodolu 

"Irk .a1iyetinden bah•etmekte Rumları arasında büyük bir dedi· 
'ffn bir mana görmüyorum. Yahu· kodu uyandırmıttır. 

Yunanistan da 
Kralhk aleyhinde yazı yazan 

bir gazete tatil edildi 
/ Atina, 15 - Ba,bakan Çald!l· I mihslis Atinaya dönmüıtür. Eski 
ris dün Cuınur Baıkanı Zaimiı~ ı kralın anormal bir tekilde Yuna
zjyaret ederek uzun mi.iJdet gô- nistana dönmek iıtemediii anla· 

· riİfDIÜftÜr. Batbakan, l.iikUmetiu ıılmıttır. 
1dacağı fevkalade tedbirler saye • Hürriyetperver partiuir. toplan
ainde reyii.mın serbest 'e hilesi ı. tıya çağrrdıiı bütün eski aaylavlat 
_yapılabileceğini teyit eyle-mit. Cu · ve ayan azalan yann A~inaya gel
lDur Bqkanı da istifa t.tmek nı · mit bulunacaklardır. 8?J toplantı
yetinde olmadığını ıöylP.mittir. da partinin reyiimda tutacağı yol 

Rejim için yapılacak reyiima tespit edilecektir. 
bütün Yunanlıların itHra.k edebi . 

Girit adasının bütün dimhurı · 
leceklerine dair olan karanıame 

• yetçi kurullarının ittiraiciyle yap-
nin bir beyanname ile netrine ka. l 
rar verilmiıtir. mak istedikleri g&steri ; e Seli-

L Diğer taraftan, reyidmı bekle- nikte kralcılann yapmak iıtedik
meden kralın Yunnnis~ana dön. leri tezahür menedilmi,tir. 
rpeaini temin için bir ay ~vvel Lon Krallık aleyhinde yazı yazan 
araya gitmit olan eski :..aylavlar- Riyospbtiı ıazet.eai iki ay mild· 
can ve koyu kralcılardntı Mavro· detle tatil edilmittir. 

Bir ••kayet 
Boğazkesende oturan Ruhiye, 

kızka.rdeti Makbule tarafından bı
çakla kolundan Yaralanmıttır· Ru
hiyenin f iki yeti üzerine Makbule 
hakkında tahkikata batlanmıftn'. 
Damarı keslldl 

...... ,, ..... fnt'1I fa1hikaeı'. 

çinde oturan Abdülkadirin karmı 
Saime, odumm cammı silerken 
cam kmlmq, parçalardan biri aa.i 
elinin damarını kemıiftir. Saime 
Balat MUMJ'ri hutane.ine kaldı • 
nlmıftu'. 

Fenallk gelince 
Parmakkapıda oturan seyyar 

balıkçı lapiTO yoldan geçerken ü • 
zerine birdenbire fenalık ıelmit, 
yere dütmÜflür. lspiro hallaneye 
kaldınlmJ.!Lwr. 

&özt••• yüzünden 
Beyoilunda Tahtagazi ma • 

ha.lesinde oturan paket pc:.taha -
neti müvezzilerinden Alinin kızı 
yedi aylık Ayten açıkta bulduğu 
ıöztaımı yubnUf, zehirlenmİ§, 
hastaneye kaldırılmıftır. 
Denize dClştQ 

Kuleli Haeai talebe.inden Hüse
yin Avni dün köprüye yanatan 
vapurdan çıkarken denize düt • 
mÜ§, çnnacılar tarafından kurta · 
rrlmıttır. 

Kumar 
Balatta Karabaı mahalteıinde 

ATL ETi Z M ••••••~ Yani, Avram, Luter isminde 
üç kiti Luterin evinde kumar oy -

Balkan Oyanları 
• 

Fenerbahçe Stadında 

EyJül 21 Cumartesi saat 14,30 da 
22 Pazar ,, 15 de 
29 Pazar " 15 de 

üç günlük toplu bilet 
Birinci 100, }kinci 50 kuruı 

Satıldığı Yerler: 
NA TI A, Berollu • G•l•t.Arar 
•ATTA, KarakBJ •Ziraat Banka• ranıncla 

Zeki Riza: /,filli Spor majazası 
f8TANBUL, BAHÇE KAPI 

namıtlardır. Bu oyunda Yani 90 !; 
ra kaybedince kansiyle birlikte 
merkeze ıibnit, tik.ayette bulun -
muftur. Suçlular yaka:lanmıttır. 

ııııı111111ııııınıffıııı11111ıııııını11t11ıııııırıııııı111111111ııııııııı111111111ıııııı 
1 Dünyanın en meraklı pol:ı roman

lann: yazan adam 

Edgar Valas 
dır. Bu büyük romancının en me· 
rak\ı romanı olan 

Kauçuk adamlar 
ım dünden itibaren resimli ıi
nama romanı teklinde vermele 

. baıhyoruz. 
ı Takip ediniz ı 

ahare bütün ali.kadarların neda. tekilde değiştirilmeabıi teklif etmit 
tir. Bqkan, ruzname ve sörii§melert 
tam eerbestf içinde tayin edeeekttr. metini mucip olacak 99yler1a. ensel 

olmaya çaiırmq ve fU auretle IÖZ• 

lerine nihayet vermiftir. 
"- Altmıt bet milyonluk bir 

ulus, kendi haklarma iki milyon
luk bir uluıun haklan kadar olsun 
riayet edilmesini herhalde i.tiyebi 
lir. Memel Litvanya tarafından 

çahnmq ve Memel ha:lkı senelerce 
tazyik altmda kalmqtır. 

Almanyanm bittabi bu itle met
.--....~~'Y'4Maic:ıchrı! 
Jetlerin yapmış olduklan ıiri!me
ler biç bir sonuç vermem.ip, U
h11lar IOaJ'etelinin muahedeye •Y 
gı gCSatermesi için li.zımgelen ted· 
birlerin almmaama kıla'YUZla1c et
mesi icap eder.,, 

Hitler, bundan sonra Amerika 
da yahudiler tarafmdan Alman 
bayrağına yapılan hakaret me.e
leainde Amerikanın verdiii ceva· 
hı itminan baht bulmuf, Alman
yanın komünist propagandaama 
engel olmrya azmetmit olduiunu 
aöylemittir. 

On bet dakika süren hu söy • t 
levden sonra Rayi9ta.g batkanı 

Havas ajansı aytarı, saylavlar kuru 
lanua dtlnkil toplantının, bir tiyatro 
aJonunda Japdclıfım ve salonun pro
jeldörlerin ıpjı ile panldayan gll. 
mu, iflemeli gamalı haçlarla stlalü ko 
ya renk örtülerle kaplanml§ bulwıdu
funu bildirmektedir. Yalan sokaklar 
hmcahmç kalabalık, trfbtlnler aon de
rece dolu idi. Ytlbek ftyarlar, gaze • 
tedler nı yabancı diplomatlar ham' 
bulunuyorlardı. 

Hltlerln allrl•dlll fldll•t 

Figaro cllyor ld: 
''B. Bitler, Lltnnya ve Memel JıaJı: ... 

kmda flddetll tabirler ]rwıranmı1t 
hattl "tamiri kabil oımıyacak yMnl 
Jıarebtl--,; tflıdidini fırlatmqtır. ı. 
talyan • Habef bahranmm ilk vahim 
tesirlerinin, Avrupanm ba tarafmda 
duyulacağmı, çoktanberl tahmin e • 
diyorduk, Habq meselesi, nereye n • 
racatnu hiç kimsenin bilemi7eceği bir 
fıldfseler silalleslnln bqlangıa ola.bi
lir. 

Bu bakımdan, B. IUtlerln lhlerf, 
bir ihtar gibi pnlamaktadır.,, 

Diğer FraDBIZ pzetelerlnde de a:ynl 
endişeler ve Babq meselealnin, Av • 
rupada rtlçltllder dofurmuı korkula
n glrUlmektecllr.,, 

Uluslar Kurumunda 
Tevfik Rüştü Aras'ın Boğazlara 

dair. söylevi 
Cenevre 15 - Doktor Tevfik Rüştü sllAhsızlandınlmıt bölgeler llulu et • 

Aras Uluslar !llOsyetesi asamblesinde İ mektedir. Bu bölgelerin durumu, de
şu diyevde bulunmuştur: 1 diğim gibi üç hükGmetl ilgilemekte ol-

" - Umumi müzakere esnasında duğu için onların muhafU&llll& karar 
teslihat bakımından herkese qit mu- vermek hakkı da kendilerine aittir. 
amele yapılmasından bahsedildi. Bu Bu sebeple l.ıozan antlapaasııııa bu 
münasebetle silahları azaltma husu · hükümlerinden bahsetmek niyetinde 
sunda eşitliğe \'arılmak imklnı hasıl değilim .• 
olmamasına karşı derin tee9Bitrlerimi Fakat, botazlar meselesi bu vazl • 
bildirmekten kendimi menedemedim. yette değildir. Ona aft olan süet hU • 
Maamafih silahsızlanma konferansı ktinıler, Tilrklyenln sahil muhafaza • 
işlerinin tevakkuf halinde olmasına sı haklarına ve memleketlmmn bo • 
rağmen bu husustaki ümidimiz tamen fazlarla a;rrılmıı olan iki bölpi ara
kaybolmuş deiildir. sında geçiş ve tqım işlerine alır lll• 

Bu silahsızlanma bahsi dolayısiyle rarlar getirmektedir. Bu hal, meuuu 
gerek konseyde ve gerek sillhsızlan - bahs hUkümlerfn kabultt mruınclakl 
ma konferansında sırası geldikçe da - mevcut vaziyetlerde derin ddişikllk
ima işaret ettiğim bir nokta vardır. ler husule gelmlt olmuına ve bu nzi
Yüksek Asamblenlzin önünde !Öz a • yetıerln bugün bile bir çok tebeddül • 
lışım da, bu noktaya bir defa daha lere maruz bir halde bulanmuına 
temas içindir. 1 rajmen buıün devam etmektedir. 

Bilirsiniz ki Lozan antlaşması bazı Bu milnuebetıe apiıdakl noktayı 
süet hükümleri muhtevidir ve bu hU- sarih bir surette ortaya silrmek iste • 
kiimler, diğer bazı antlaşmalarda mev 1 rim. 
cut hükümler kadar şumulltl olma - Şayet, mevcut mualledelerle tesbit 
malda beraber milll ülkemizin bir edil• YUlyettıe defltiklilder Y1lkua 
kısmında müdafaa vasıtalanmı11 talı- ıeUne Ttlrldye bunları boj'aılana 
dit edecek mahiyettedir. askerf rejiminde icabeden tadili.tın 

Bu hükümlerden Trakyaya alt o - icrasına vabeste kılmak zaruretind• 
lanlar, komşu Uç hükt\metl IIafli7en kalacaktır.,, 
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BARBAROSTA 
• • 
INTIK 

TefırDlkaı numaıırasn: 6 Yazan: C V<!ı • INJQ) 

"Hızır geçerken, bu mermer saksıyı aşağı 
atarım... Kocamın zenci nöbetçiye yaptığını 
aynen taklit edeceğim... Ben, avlarda ondan 
daha nişancı olduğumu ispat etmedim 

Yine de edeceğim ... ,, 
mi? ... 

Geçen tefrikaların hUllsası 
Bızır Reis (Barbaros) iki ka

drrgaslyle kendine tdbl Ağrıboa 
adasının prensine gellyor. Bu 
tabiiyete isyan giiateren yalnız 
pren&in karUJı Anitadır. Kadır
galar denizde göründüğü için 
bahçede ve sarayda lıanrlıklar 
yapıyorlar. 

• • • 
Hele çok tükür! ... Prens Cilber

to d' Albertino giyinmea.ini bitir • 
mitti. Taraçaya çıktı. 

Kansını parmaklannm ueun • 
·dan öperek hürmetle selamladık · 
tan &0nra, denizde iyice beliren 
gemileri gösterdi: 

- Her halde Hrzır Reis cenap
ları bu gece misafirimiz olacak .. 
lardır, preıwea ! Niçin geldiklerini 
bilmiyorum. Fakat yollarma de • 
vaın etmezler santrmı. Ben, dışarı 
kısmııtın hazırlıklariyle meşgul o
lacağrm. Lutfen ıiz de içerisine 
ne~ar.et etseniz ..• olmaz mı? ••• Ge
ne geçen seferki gibi, benim ya -
nundaki daireyi mi münasip gö • 
rüyarsunm? •.• 

Ce kadın,~an Ç!_trk_:~
- Peki, peki .•• - dedi. 
Taraçadan içeri girdiği vakit: 

Zübeydenin de alqkın bir kedi 
gibi ardısıra yürüdüiünii farket • 
ti. Salon kapumm t-ndi.nlan ya
nında hila put gibi duran iki nö • 

betçinin arumdan geçtiler. Deh· 
lize çıktılar. Anita, orada, birta · 
kmı emirler verdild:en sonra, ko -
caamnı dairesi önünden yürüye • 
rek Hrırr Reise tahsia olunacak 
ktıma geldi. 

iki büyük salon, bir yemek, bir 
yatak ve bir tuvalet odasından i· 
baret olan bu dairede, vaktiyle, 
Albertino'lar gö.zdele.rini yatırır . 
Iarmrf. Böylelikle, kendi dairele • 
rinin sağında zevcelerini barındı· 
rırken, solunda da metre .. lerini o

turtmak pratikliğini göıterirler • 
mit. F.:kat, Prena Cilberto bir tek 
karısiyle bile bqedemediii için, 
bu gözde dairesi, ifte böyle ancak 
itibarlı miAfirlere yarıyordu; 
başka zamanlar bO§ kalıyordu. 

Buna rağmen, hiç.bir efYAll ek • 
aik değildi. Y alnrz yatafın beyaz 
ça.ma,ırrlannı, tuvalet oda.smm 
havlulamu koydurmak, sürahile
re ıu doldurmak kabilinden ifler 
vvdL Şiipheaiz, bunlar, hizmet -
karlar tarafından da kendaiğin -
den yapılırdı. Fakat itibarlı bir 
misafir gelirken ona hazırlanan 
daireye ev adıibeainin neu.ret et
mesi de, Albertino'ların hala de • 
nm eden an'aneleri arasındaydı. 

Hiçbir môbilye üzerind- toz • 
Clan zaten habbe bile yoldcen, C&· 

riyeler, ellerinde bezler, ho.nl ha
ni etyayıı ıiliyor, yataiı yapıyor .. 
lardı. 

Anita, ya.tak odumdaydı. Du
ftl'lll kuytuluğuna gômülmiif kar
role.nm karpsındald aırabesk ... 
dirin katı minderi üzerine otur • 
m119, üç ka~ ku:ştüyü 9iltelere ipek 
ça,ıpf aerilqini ıepediyonfuı 

"-Burada o yatacak ... Ve ben, 
onun hizmetinde bulunuyorum .•. 
Ufak lroca.mdan ne farkım kal -
dr? ••• ,, 

Sedirin yanında bir de alçak 
masa vardı.Oıtüınde san balmuımu 
lu bir tamdanla kocaman bir çak· 
ma.k duruyordu. Anita, a'4biyet 
içinde, bunu birkaç kere yaktı, 
söndürdü. 

Bu alevden gözlerini ayırdığı 
vakit, batka bir alevle karııla§tı: 
Bütün cariyelerin it gördüğü ıu 
ıırada yalnız Zübeyde bot duru .. 
yordu. Hanımının yanındaki pen· 
cere kenarına dayanımıt, sarma • 
ırklar arumdan denize ihtirasla 
bakıyordu. 

- Ne oluyonun, kız? 
Zübeyde, vecd içinde, sesi tit . 

riyerek: 
- Geliyor ••• - dedi. - O geli

yor •• O .•• Bizim büyüğümüz ..• Bi· 
zi kurtaracak olan mU.lüman .•. 
Bizim ümidimiz ... lslamm ümi • 
di ••• Türk ..• 

Cariyelerin reisi Ram.arama o· 
radaydr. O da vazifelerin iyi gö
rOJap sa~nı teftfıt ediyor
du. Şrmartılması yüzünden e· 
linıi işe ıürmiyen bu Zü • 
beydenin, üstelik bir de, 
bamh yanmcla böyle küs. 
tali lfüitih söylenmesini b\ç çeke· 
medi doğrusu: 

- Şuıt ••. - diye kanlı gözleri
ni ona devirdi ... 

Tunuslu cariye, süt dökmii§ ke· 
di gibi bir yana büzüldü. 

Anita, filosof si.ikUnetiy!e ha • 
remağasına dedi ki: 

- Bırak, fU koskoca saray için
de bir tane samimi iMan bulun. 
ıun... Aramızda, hürriyete &şık 

ondan başka kim var 1 Allahın ne 
bahtiyar kulu ki hissini saklamı .. 
yor .•• Kendisini istibdadı altında 

tutan bizlere kat'§ı, nefretini, a • 
çıkça ve yüzümüze karıı, ~nlatı • 
yor... Biz ise, bizi esir t!'den şu 
Türkün gölgesini daha ufukta gö. 
riir görmez, onun rahat rah"'t uyu
ması için nasıl eaircesine çalqı • 
yonız !... Zübeyde' den insanlık 
deni almalıyız ••• 

Kalktı. 

Tunuslu kızın saçlarmr olqa -
dı. Bundan yüz bulan müalüman 
cariye de, hanımına sokularak, 
yan gözle ve iatihf a.fla Ramara • 
ına'yı süzdü. 

Hadmıağaeı, zaten prensesin 
'bu zihniyetini ötedenberi anlıya· 
mıyordu. Hizmetçilerin yanında 
böyle teYler söylemekte devam 
edene, sarayda zaptu raptı eskisi 
gibi muhafaza edemiyecekti ! 
Terbiyeıiue bir söz söyleme • 

mek için kendini zor tuttu ve ora· 
dan ıilinip İçeriki ıalona gitti. 

Zübeyde: 
- Ne kadar ç.abuıl geliyorlar, 

ha.km, premeıim ••• Hem yelken aç 
JDJ!lar, hem kürek çekiyorlar ... 

Selam topları atdmağa haşla • 
mı:fb ... 

Arap kızı, ellerini birlbirine vu
ruyor, delice sevincini aakhyamı • 
yordu. Bayrauı günlerindeki çıo • 
cuklar gibi, odadan odaya kot • 
mağa batladL .• 

Cariyeler, itlerini bitirm~, git· 
miJlerdi. Bir aralık, Zübe3rde de 
ortadan kayboldu ••• Fak.at, büyük 
aof adan geçtiği görülmemiıti ••• 
Nereye gitmi_şti? .• Hayret. •• 

Aralbe.:k katı minderin yanında 
bir de silahlık asılı duruyordu. 
Bunda, türlü türlü hançerler, bı • 
çaklar vardı. Asabiyet içindeki 
elleri daima hir,eyle oynamak is
tiyen Anita, bu bıçaklardan birini 
almq, pencerenin önüne gel.m.i!ti. 
Bütün binanın cephesini kaplayan 
aarmatıklarm i.deta bilek kaim • 
lığmdaki bir kütüğü, tam bu pen• 
cerenin önünden geçiyord..ı. Brça· 
ğm ucu ile bu dalı çizmeğe bqla
dr. 

Dalgm halinde ne kadar JCaldr
ğmı bilemiyordu. Kendine geldi· 
ği zaman, resmettiği ıeklin, tara• 
çadaki ıakıı olduğunu b,a;yretle 
gördü ve lbaşnu kaldırdı. 

Gemiler, yanaşıyordu. Karııcı
la.r, sahile açılan sur kapısı önün
de birikmiflerdi: 

Anita, ürperdi: . 
"- Burada ne ClunıyoruıD? .•• 

Ya. bahçede oturmaz da doğru .. 
dan doğruya içeri girerse?... A • 
man geç kalmayayım... Hemen 
balkona gitmeliyim •.• Evet .. Bu 
saksıyı, o geçerken apğı atarım .•• 
Kocamın zenci nöbetçiye yaptığı. 
nı aynen taklit edec.eğim... Ben, 
avlarda ondan daha nişancı oldu
ğumu ispat etmedim mi? ..• Gene 
de edeceğim •.• 

"Hızır Reis ölünce bizimkile .. 
rin de cesaretleneceığine, kımılda· 
na.cağına eminim •.• Çünkü Türk • 
ler bozguna uğrıyacaıklardu •.• ,, 

Bir an dUTdu: 
"- Ya muvaffak olamaz • 

eam? ... ,, 
Sorduğu •ualin cevabını gene 

kendi verdi: 
"- Olamazsam olamam •.• Ka· 

ledeki Türkler, saksı kazara düt· 
tü de zenci köle öldü diye biliyor
lar ... (Hızır Reiı geçerken iğil • 
dim, bakmak istedim, ildnci bir 
kaza oldu) derim .•. inandıramaz .. 
ıam da ne çıkar? •.• Böyle esir ya· 
pmaktansa ölmek daha iyi .• Zü
beyde kadar olamıyor muyuz? ... 
Nerede o?·· Şimdi buradaydı, 
kayboldu .•• ,, 

Seslendi: 
- Zübeyde!.. Zübeyde!... -; 
- ... 
Gözdeler dairesinde hiç kimse 

görünmüyordu. 

Prenses de dıtan çıkıp balkona 
doğru yürüdü. 

"- Zavallı Zübeyde!... Senin 
ümidini, ialannn ümidini ı1mdi e

zeceğim ... Demin hana sığınmış • 
ken, sokulduğun göğüste böyle bir 

ŞUNDAN BUNJDAN 

Dilencilere para 
vermek yasak! 

lapanyaya gidenler, oradak; 
dilenci bolluğundan y~a yakıla 
bahsederler. Madrid helediyes; 
bu hale bir aon vermek ve ıehre 
akın eden dilencilerin arkasın' 
keamek üzere, bunlar için ıehriıı 
kenarında bir ziraat kolcnisi yap
mıthr. Böylelikle dilenciler, !İM· 
diye kadar olduğu gibi parasız yi. 
yip içmiyecekler, çalışacaklar ve 
ayni zamanda okuma yazma da 
öğreneceklerdir. 

Çoğu itsiz kalmıı eıki İtÇile · 
olan dilenciler oturacakları yer~ 
kenJileri yapacakları için, bu i• 
belediyeye para harcit.t\ırmıya · 
caktır. 

Baraelonda dilenciler meaeles ~ 
henüz kotarılmamııaa. da buranın 

gök gürültüsü yapan bulutları tet
kik etmektedir. 

Otomobil endüstrisinin 
yardımları 

Otomobil endüstrisihin baıka 
endüstrilere nasıl yardım etmek• 
te olduğunu göstermek için ıtatis· 
tikçiler' oturup !U hes11pları mey .. 
dana atmışlardır: 

Senede 150.000 yeni otomobil 
yapan bir fabrikayı ele alalım. 

Her otomobile bet llatikten 750 
bin dıt lastik lazımdır. 750.000 
liatik de 1.231.875 kilo kauçuli 
ve 253.125 kilo pamuk vardır. Ba 
kadar pamuk tam 1123 balye e
der. 

tarbayı "profety6nel,, dilencilere ------------

işsiz 
mürettipler 

karıı sert tedbirler almıttır: Bu 
gibilero aadaka verenler bile para 
ceza.ama çarptmlmaktadrr. Bu 
tedbir iyi sonuçlar ver.an.efe baı
Iamı, ve Baraelonda dilenciler a Türk Mürettipler Cemiyeti ~ , 

Kanlığmdanr -zalınrttrr. 

iş kadınlığından tigatro 
aktirisliğine 

Dün liaftaaa 

Botta bdlmıan ar&aatlarm her 
lim OD ikiden bire kadu cemiyet 
meıbzbıe gelip isimlerini J.U • 
dırmalan. 

70 lira kazanaıı ----------~---bir it kadım ... 
Bugün, boyuna 
parlamakta olan 
ve haftalığı 375 
lirayı aseçen bir 

ZAYİ 

Gibnritlden aldıfım mabet menm. 
ru karnemi kaybettim. Y enbini a• 

laa.tmıd.m etlminbı bökmG ,. 
tiyatro aktrisi! tur., 

itte kızıl aaçh, ~ 

• • ---- 1 • 

Aktris Greer -------------

Ga~v'un hiki.· Satıhk otomobil 
yeıı budur. 

Bu kız bayata Londra üniver Kullanrlm11 ı.ır.t iyi blr halde 
sitesinden diploma almakla atıl- yeni Ford otomobili aatıhktır. Fe. 
mıtbr. Bunun üzerine bir ticari neryolunda Muhtaıpqa çıkma • 
istihbarat biiroauna girmif, birka~ zmda J6). numaralı evo mün.ca. 
ay içinde bu firmanın direktörü at. .,. 
olmuftur. 

Aldığı aylıfı hiç liarcamadan 
biriktirmeğe koyulmuıtu, çünkü ınTflll'lllllnm:;;tiiiiiiiii;:::;_.iiiiilllJltlniih:~::diiiiiiiit=lllJlllll'::;;..._ii;;:::ııı;;ıınıiiiitıııiiiiıııg;;:: 

aktris olmak istiyordu. Cebin~e Serseriler yata~ 
yetecek kadar parası olunca Bır· f§.& 

mingham tiyatrosuna intisap et- romanı ı nomaradan 
mitti. o günden beri ise yddız· 237 nomaraya kadar 
lığa çıkması gayet çabuk olmuı- hazırdır, Vakit ktl• 
tur. 

Alekaander Korda'da dahil ol- tUphaneslne mttraca
mak üzere üç muhtela ıinema 
kumpanyuı ona gayet parlak at edilerek alınması 
kontratlar teklif etmif, fakat ken· =!~!!!!~S!i~~!!~~!s~ım~ııw! 
diıi hiç birisine yana,mam11tır .. !! 
Çünkü tiyatro sanatım mükem · 
mellqtirmek istemektedir. 

Cansız gök kaşif /eri 
Göklerin esrarı arbk balonlar· 

la keıfediliyor. Bu Roboto kqif 
ler lngilterede Kew raıathanesin
den Profesör Panet iarafmdan sa· 
lıverilerek 20 kilometre yüksekli 
ğe, Stralosf ere çıkmakta.dırlar 

Bunlar yirmi kilometrelik hududa 
varınca. patlamakta, her biriıinin 
taııdığı havası boıaltılnırı §İtele .. 
açılarak havadan nümune aldık 
tan sonra tekrar kaparuı; aıağıya 
bir paraıüt vaaıtaıiyle inmekte -
dir. 

Balonlar ayni zamanJa. Atmos· 
ferik elektrik kaynağını ketf için 

auikaat arzusunun heyecanla çarp-

HABER 
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Rus çarını 

ben öldürdüm! 

16 EYLUL -1935 

ÇiNGENELER 
ARASINDA 

Hayattan allnmoş lhlaklkô lb>nır m~ceıra idam hükmünü yerine getiren 
adam, ölüm döşeğinde 

hatıralarını anlatıyor 

t==No 79 \'azan: Osman Cemal Kag~ı~ız =:1 

·- 2 -· 

Fabrika amelesi 
Jtrine Çetakada
kl ceHltlanmız . 
Ma bir takım ıe· 
tir&; hanların 

ekserisi Macar n ... 
Avusturya harp e 

alrleri ldt.,. 
ErmakoT'un soluiu yeniden kesil • 

dl. Konuşabilmek için epey güçliil 
ııek.iyordu. Hldisenin en mühim k ı 

mını öğrenememek korkusuyla titri 
10rdum; fısıldıyarak Çarın ölüml' 
mahlulmiyetfnln kaynafmı sordum. 
O da fısıldayarak ve güçlükle cevap 
nrdi: 

.. _ Onu ben yazdım ve idam hük -
münü icra edenlerden bqka birisi o· 
kuda,, 

Te aıMP'HiJle tekrar aor-
clam 

Çar, Çançe ue ailaiyle 

( atafula) mülciJratı yazan 

Amerikalı multarrir 

kullanmıyacaktı. ihtiyaten gerimizde 
ıluracaklardı. 
Geceyarısı muavlnlmle birlikte kam 

ona athyarak Katedral meydanına 
~eldik, ve kamyonu bir kaç askerle 
burada bıraktık. Şoföre de haber gön· 
derdiğim evin zemin kat kapısının 
önüne gelmesini söyledim. 

Şefle yedi muhafız bizi evin ana ka
pisında bekliyorlardı. Hepimiz taban
calanıtuzı muayene ettik. Her şey ha· 
zırdı. 

Bunun Uzerlne Çann kapısını vur -
duk. lmpartoriçe ile Aleksi de ayni 
odada yatıyorlardı. 

kar-Merakla kapıyı açar açmaz 
şımda alı al, nıoru nıor Emineyi 

gördOnı ve afalladım .• 
Buıün Eteme ıelen celpten 

biraz 90nra hiç ummadığımız bir 
teY oldu. Huta annem bahçe ÜI· 

tündeki odada öğle uykuıu kesti
riyor; Etem bahçedeki baklala • 
nn, enginarlarm diplerini kabar
tıyor; ben de havuz etrafındaki 
lavantinlerin uzayan dallarını 
makasla dmeltiyordum. 

Bu aralık sokak kapası acı acı 
çalmdı. Elimden makuı atıp he • 
men kottum ve merakla kapıyı a
çar açmaz karınnda alı al, moru 
mor Emineyi gördüm ve afalla • 
dan... O, benim bu ptkınlrğım 
kartnmda gülümıiyerek: 

- Mi1afir kabul eder mİıliniz? 
Dedi. Bu ıefer olanca ciddiye • 

timle: 
- Gelen misafir tabir kovul • 

maz; ancak .•• 
- Şu halde içeriye ıirebilirlm 

demek! 
Ben timdi ne evet, ne hayır! 

demeden o, tokağm ıağma, solu
na telqb birer göz atıp içeriye 
daldı ve kendi eliyle kapıyı ka • 
padıktan M>nra ıordu: 

- Cici anne yok mu? 
- Hula, yatıyor! 
- Vah, vah! Rahataız ettim ıi· 

zi... Kendisini azıcık ıöremez 
mi1laaT 

- Onu görmeğe ne hacet, ne 
diyeceksen bana de! 

- Ayol, hutayı bir yoklıya • 
maz mıy1111, zavallmın mübarek 
hatırcığını bir soramaz mıynn? 

demek istiyorum! 
- iyi amma, gece hiç uyuya . 

madı, timdi biraz daldı. 
- Öyleyıe aizinle biraz görü . 

telim, ıonra uyanırsa aider onun 
da ellerinden öperim! 

- Benimle ne görütecekain? 
Ev altmdaki bir haıır ıandal • 

yaya iliferek: 
- Atkolıun aana irfan Bey! 

Nihayet bana, benim gibi zavallı 
bir makımı (muuın) km:aiıza 

yapacağın bu muydu? 
- Ne yapmlfnn ben sana 7 
- Daha ne yapacabın ki ..• 

Benim gönlüm demir delil ki a • 
yol bu kadar cefaya katlansm ! 

- Ne cefaama? 
- Mektubumda sana yazma • 

mq mıydım senin yüzünden ne 
cefalar çektifimi? 

- Şimdi een o masallan bırak 

calmı; madem ki ıen, benden ön
ce F eridunla sevitiyordun; aonra 
niçin benimle ifıkdqhja kalkıt
tm? 

- Peki amma, ya ıen .•. Ya ıen 
benden önce Nazlı denilen '> çer
geci hırpani kanyı seviyordun da 
sonraıclan niçin ıeldin de bana te
belleı oldun? 

- Ben sana tebelleıt olmadım, 
Loncadaki o büyük düğünde ilk 
ön:e aen bana gelip göz ıüzdür 
kat OJD&ttm, gerdan kırdm, dil 
çlkardm! 

- Haydi ayle olMm; likin ıen 
iıtenen o zaman bana yüz ver • 
mez, benim fa}varb falcı karıla • 
rmdan sevgilim var, defol ora • 
dan derdin; ben de hemen senin 
yanmclan zamkinos ederdim. 

- Madem ki o zammı &,ie ol
du; timdi ıeni buraya lofça çivi
ıiyle çakmadılar ya, timdi kalk, 
hemen gene ıeldiiin yere zamki. 
nos et! 

- irfan Bey, bana yapma ba 
hiyanetlikleri, bak yüzüme, bU 
gözlerime, (eliyle kalbini ıöate " 
rerek) bak J.(heıiime ••• Ben hu• 
taymı, bu genç yqanda bana ya-

zıktır. Ben AyvamaraJiı çentrl . 
Kühe lin ab sihi katetlenmis 
bir dul kadm değilim ki baM bd. 
nu yapıyoreun! - Peki; bu hilklnün metni nasıl -

dı? A ... :-~ı yukarı batırhyabillyor mu· 
sunusP -~- Şef onları uyandırarak içeriye girdi. ======================= - Ya ne .,......._ı iatiT'1f•un 

ba ÇlllPl'&flk T&ZİJr.ttel' 
Ermakov gene fısıldıyarak karşılık 

Tereblldi: 
''- Hepalnl pek batırlıyamıyorum. 

HükmU bizim yazıhanenin kA.ğıtlanna 
bir k1ll'f1Ul kalemile yazdım. Yalnız 
bet •tırdı. Metin tiiyle bir şeydi: 
"DoeUannın Hnl kurtarabUeceğini 

ıanıgorauıa; fakat kurtaramıyacaklar. 
Sen gabmeı dl11GTa glddUtteflnl ve 
ukrar Çar olacağını ıanıyorıun, fa
kat olamıgacaknn. 
• Ural Soo,,.U.ri, Ru halkına karp 
fflediğln clnagetlerden dolagı ıenl ve 
aileni ölDnw maüıbn ntl.,, 

itte bana benzer bir 19ydl. 
12 temmuzda son toplanmamızı yap. 

tık ve emirlerimizi aldrmk. Kurşuna 
dizmek tarihini de 16 temmuz gecesi 
olarak, yani dört gün aonraya tesbit 
ettik. Cesetlerin tahribi için btittln 
pllnları kendim yapmak mecburiye -
tinde kaldım. Bütün bu lş1eri mUmkUn 
olduğa kadar sessiz ve Romanoflara 
hl~ bir teY hissettirmeksizin yapmak 
19tlyorduk ft cesetlerin tam mana -
illyle tahrip edilmelerinden emin ol -
mak istiyordum. Beyazların bir tek 
kemik bulmalannı istemiyordum. Çar 
ve be§ ~cuktan başka, doktoru, fmpa· 
ratoriçenln hizmetçisini, ahçıyı ve o
da uf&tmı öldürmete karar verdik. 
öldUrilleceklerin hepsi on bir kişi olu
yordu. 
Ortalıkta hiç bir şüphe uyandır • 

mamak için bolşevik hizmetçi kadınla 
ahçmm 14 yaşındaki yamağı Leonidi 
BOn dakikaya kadar mahk0m1arm 
yanından ayırmamafa karar verdik. 
Bu ikisini öld8recek defildlk. 

Yalnız UçUmüzfJn ateş etmesini ka
rarlaştırdık. Muavinim, Çardan be • 
nim kadar nefret eden müthiş bir bol· 
şeviktl. Dofnı nişan alacağına güve • 
neMHrdlk. Şefin seri ateşli bir Ne . 
pnt tabanC881 nrdı.Bizim ikimizin ta 
11anealan maTzerdf. Her birimizde do
ı. yfntlflr tue ihtiyat prjörU nr
flr. Evin muhafızları olan Macarlarla 
A vuı.turya1ılardan yedi kişiye tOfek -
Jer dal*bıuftı. Fabn onlar silib 

Ben kapının dışmda durdum. Onlara 
şehrin hemen dışında çarpışıldığnu 
ve muharebenin buraya dofru yayıl -
makta olduğuna söyledi. Kendi sell· 
metleri için giyinip, zemin katının ya
nındaki muhafızlar odasında toplan
malarının iyi olacatım anlattı. Bir 
otomobil kendilerini oradan alacak ve 
hiç olmazsa bu gece için daha emnl • 
yetil bir yere taşıyacaktı. 

Ailenin hazırlanması çok uzun sür
dü. Bir saat kadar bekledik. Onların 
giyinirken odada dolaştıklannı ve 
konuştuklarını işitiyordum. 
Şefimiz artık sabırsızlanmafa bq • 

Iadı. içeriye girip acele ettirecekti. Sa· 
at bire gelmişti. 

Fakat tam bu sırada kapı açıldı ve 
Çar kucağında Aleksiyi taşıdığı hal
de dışarıya çıktı. Her ikisinin de üst
lerinde ldt asker ceketi ve kasketi var 
dı. imparatoriçe ile kızların hepsi 
beyazlar giyinmiş ellerinde birer kü -
çük minder taşıyordu. Demek ki ken
dilerine otomobilde oturmak için birer 
yastık alamalanm söylemişti. lmpa -
ratoriçenin oda hizmetçisi de elinde i· 
ki yastıkla dışarıya çıktı. Onun ar -
kasından doktor Botkln, ahçı, uşak 
ve bizim bolşevlk hizmetçi ile Leonid 
geliyordu. Bolşevik kızın adını şimdi 
hatırlıyamıyorum. 

Hiç kimse heyecan eseri göstermi -
yordu. Şüphelendlklerine eminim. Be· 
nim anlıyamadıftm in,.gilizce bir şey 
]er söyJüyordu. Fakat bir aralık ar
kaya dönerek uşaftna rusça şunları 
söylediğini işittim: 

Nihayet buradan çıkıyoruz,, 
Sof anın merdivenleri karanlıktı. 

Çar da ağır yüküyle zor ilerliyordu. 
Al~ksiyi taşrmağı teklif ettim, fakat 
Çar bunu reddetti. En önde tef yol 
gösteriyordu. Bize olduğumuz yerde 
beklememizi söyledi. 

Bir iki dakika sonra geriye geldi. 
Muavinimle bana öldürmek zamanının 
geldiğini haber verdi. 
Muhafız odasının kapısına gittik. 

Bolşevik kızla Leonlde işaret ettim. 
Bunlar dıf&l'l1& pkarken Jlf olnn 

diye önce otomobile bindirileceklerini 
söyledim. Otekiler bunun farkında 
bile olmadılar. Bunun üzerine şefimiz 
odanın içine doğru bir adım atarak e
linde idam hükmü olduğu halde Ro · 
manofların karşısına dikileli. Benim 
yamnış olduğum klğıdı okudu. 

imparatoriçe işi derhal anladı. A -
yağa fırlıyarak dimdik durdu. Ote · 
kilerde anladılar. Fakat hepsi konu · 
şamıyacak kadar pprmıttı. Yalnız 
Çar anlamamışa benziyordu. 
Dışarda duran kamyonun makine 

gürültüleri arasında şefimize: 
- Ne? Ne? Buradan çıkmıyor mu

yuz?..,, diye bağırdı. 
Buna verecefimiz karphk hepsini, 

evvell Çan, sonra Çariçeyi, daha son 
ra da çocuklarla geriye kalanları 
kurşuna dizmek oldu. 

Sonra ben muavinimle birlikte kam
yona atlıyarak cesetleri metrdk ma· 
den ocaklarına götürdük. Şefimiz E
veçkl düzen vermek için geride kal -
dı. Geceyansından sonra ancak ikide 
yola çıkabildik. Sonra da on sekiz ki· 
lometrelik yolu ancak iki saatte ala
bildik. Yol pek bozuktu. Ocaklara nr 
dıiımız da tanyeri afarmak üzere 
idi. 
Aydınlıktan önce cesetleri tahrip e

demiyecefimlzl anladım. Bu işi ertesi 
geceye bırakmafa karar verdim. Tam 
bir ketumiyet istiyordum. Köylülerin 
cesetleri nerede yakmıt olduğumu 
bilmemeleri llzrmdı; beyazları şaşırt
mak istiyorduk. 

O gün 17 temmuzda imparator aile
sinin mücevherat, muska, hatıra def -
terleri ve mektuplan gibi metrQkA.tını 
toplamakla geçirdim. Bunların hepl!ll 
Moskovaya götürülmek üzere komiser 
lerimlzden birine teslim ecllldl. Fakat 
bütün işleri çabuk yapmak gerekti. 
ÇUnkU beyazlar bize her an yaklap • 
yordu. 

O gece saat onda madenlere d6n -
düm ve cesetleri yaktım.,, 

Ermakov sözün bu kertesinde artık 
büsbüttln halsiz kalmı~ yutığına yı -

fılmıştı. - S O N-

Tefrlkanuzdaki maceranın geçtiği 

yıllarda henüz birer genç kız iken fim 
di Uıtiyarlamıı olan l'idoılu Hanife 
Ue Konca 

da bqka ne iıtiyOl"'lun onu sCiyle ! 
- Ben senden bqka birteycik

ler istemiyorum... Ben senden 
timdi ıadece benden çalmıt oldu
ğun zavallı gönülcüğiimü ıeri İl • 
tiyorum! 

- Ne yapacalum onu, ıeri alıp 
da Feridun Beye mi verecektin? 

- Ah, onun Feridun ıibi 'boyu 
bosu devrilsin! Hep o değil mi bu 
dertleri benim bqnna çıkaran ! 
Yoksa önceleri biz seninle caııci
ğer, kuzu sarmuı gibi delil miy
dik? 

- Sen sanki timdi buraya ıel
din de iyi mi ettin? Ya herif bu· 
gün buraya ıeldiiini duyana ıe
nin de benim de batıma yeniden 
daha fena dertler çıkmaz mı? O
nun için haydi yavrum, akim var
sa, b~da fazla oturma, kalk, u· 
ıulca kapıdan çık, gene udca, 
kimseye görünmeden evine ıı • 

Vlf··· 
- Yaaa irfan Bey! Demek 

timdi beni buradan kOVU'Joraun ! 
- Ben \ ko"9'111Uyorum... Seni 

timdi buradan talihin kovduru · 
l"Or. Sen bilmiyor muydun iki 
karpuzun hir kokuia aıjamıya • 

-----"7~aamı artık sen biHnin ... 
Sen erkeksin, okuyup yazmlflm, 
mettep, medrese ıörmötMln ••• 

- iyi amma kızmı, bu itin için· 
den utık mektep, medrese değil, 
darülfünun bile çıkamaz. Feri • 
dun denilen katır biHyonun ki 
beli.lı atak herifin biri ••• Yanında 
ıezdirdiii o Torna.ida Hasan ise 
ondan daha ( ••• )" 1alanl 

- Ha! irfan BeyeijWn, camm 
cilerim, nazlı einmm o Torm.vl
da Haaan pçende ıizin Etemin 
batmr mı yarmq, ne yapmq? 

- Evet, fı:karanm hiç kabaha
ti yokken o haltı da ebnit••• 

- Danlma amma fflkerim, 9İ • 
zin o Etem de pek hırlı bir me.tali 
delil... Eskiden o, arasıra bizim 
Sululaıleye gelirdi de kendiıinl 
oradan tanırmı •.. At hınızmm biri 
o ..• 

Tam 'bu ıırada mut.falm pen • 
cereıinden bat mı uzatan Etem: 

- Affedenin sen onıu, C.edi, 
çinaıene hemıireciiim; Etem olıa 
idi bir at hrrıızı çalardı önce ıizin 
laöarlardan Küheylan ablayı, u • 
nmlu onun ıntma bir Çerkeı kal
taiı, atlardı ü.tüne cenabetin, ça
lardı kamçıyı ona, geçerdi OaJcu. 
dara çoktan! 

Emine fena 'bozuldu. Meler k&
poğlu Etem demindenbeTi bahçe
den mutfaia geçmit, oradaki pe~ 
cerenin dibinde bizi dinliyonnut .. 
Buna canım 11kıldr, kenditini a • 
zarladnn: 

- Haydi ıen ıit itine, karıtırıa 
bayle ıeylere, hem ayıptır gelip 
de gizli koDUfUlan şeyleri d;::'lle • 
mek! 

,(Deuamı var) 



HABER - Akşam Postası 

Temsil esn8sında coşan aktörler 
hazan birbirlerini yaralarlar ! 

Ra-f:it Rıza i'e ,;;:;::ia:::.;;;. ~ y l ~ na gapan Alman ak· 

Galin ve Ertulirul =K"":.,'.'; ·~ fi ~' •KarmM,, rollüuleld 
J JI. h • d Onegini yere iterek 

lY.l U SlR QT QSln Q düşürmüş, tiyatroda 
herkea 

qeçenhadi sele r '""'""'it. 
Sahnede rollerini oynar

ken heyecana kapılıp, kartı· 
ımdakilcri hak!katen yere 

devirmiı yahut bıçakla.mı§, 
bir~birini yaralamıı olan ak

törlere çok tesadüf edlimit
tir. 

Bu mevzuun bizim ıahne 
tarihinde mu.'.telif ıafhala . 
rı vardır. Eskiden melo 
dram artistlerini coıturmak 
için bazı tedbirler bile alı • 
llrrdı. Katilden intik.un ala
cak olan adamı, ıa.hneye çık
illa dan önce içeride kolla • 
rından, eteklerinden tuta • 

rak ve b4 ~<İ kızdıracak 

b<'.Zı sözler aöyliyerek onu a-ı 
damakını tavladıktan sonra bir· 
den salıverirlerdi. Ve o, "Alçak!,, 
diye haykn-arak derhal sahneye 
dalar ve - o hızla seyircilerin Ü· 

zerine yuvarlanmımuısa - lazım
t:elen a.dama icap eden estetik 
deı·si verirdi! .. 

Bir ÜJt Raşit Rıza ile Gaiip a • 
"""e.:sıpJn,.,.AahneJe bir hidiae ol· 
l?ltış ":.ı. ~ehzadeba.şrnda "Taş par
~aa1,. ieimli eser oynanacaktı. Ga
r · 

1 
n • d b• 'h •ıAf '"" e ne'.§ t - r ııın a ır ı tı a 

( 11!,J, zam;ıcffa 

r e; !.~::-:de Raşit Ri • 
z r- t rtn tokat ye • 
mi-:ti. 

-ıkt.ı. Raıit Ga
. ibe kızdı ve öf. 
'cesini oyun es • 
nasında aldı. 
"Taş parça -

sı,, nda Galip 
zampara rolü · 
ne çıkar, yaka -
yı eleverir ve 
Raıitten dayak 
yer. Tabii sah -
nede atılan da • 
yak, takadan bir 
to!<attan ibaret . 
tir. Fakat o ge
ce Ratit Rıza 
Galibe kızgın 

olduğundan, ıa• 
natkiı.·ı hayli hırpalamıı ve tak • 
layan birkaç tokat da atmıftl. 

• 
"Karanlık kuyu,, eserinde, bir 

tneyhane sahnesi vardır. Sahne, 
oyun icabı olarak, bir aralık kara
rır ve polisler baskın yapıp mey • 
haneciyi yakalarlar ve döverler. 
Bu hadiıe kuru gürültüden ibaret 
tir. Fakat bir ıece meyhaneci 
rolünü oynıyan ve tiyatronun i
daresini elinde tutan merhum 
Mahmut Rızayı polis rolüne çıkan 
f igüranla.r, vaktında para alama· 
dıklarmdan mı, yokaa az aldıkla· 
rından mı, adamakıllı pataklamıt
lardı. 

• 
Vedat Nedimin "ltıizler,, piye-

On yıl kadar önce ölmüf olan 1Mf• 
hur JtaJ,yan tenoru Enrtko Karuzo, 
Jeraldln Fararle oynadığı aırada sah
nede ikisi araaında bir hddiae geç • 
mlıtl. 

ıma indirir. 
Ori sene kadar evvel Şehzade • 

başında bu piyes te1111il edilirken 
ihtiyat zabiti rolünü yapan Ertuğ· 
rul Muıhıin, zengin abli.kuz ro • 
lünde Billunan lımail Gil;bin ka
fa•--~tııilıliııııi-...,.Ulııiilllıliiıiı~.,.m.ı;Ji .~ 

iskemle kmlmıt ve zavallı Galip 
baygınlıklar geçirmi§ti. 

• l.ıveçli meıhur Soprano Madam 
Sigfrjd Onegin, bu felakete uğra 
mıı olanlar an birid;r. Meth•.ır 
"Karmen,, operasını oynarlarke~ 
asker Don Joze rolün~ çıkan ak 
tör onu boğazından ve omuzun 
dan tiddetle iterek sahnt- ortasın· 
da yere yuvarlamııtır. 

Bu çoşkun aktör, Hana Kupin
ger isminde bir Almandı. Geçen 
nisanın on birinde Almanyada bir 
temail verirlerken bu hidise ol
mut ve Onegin, Kuping~r hakkın· 
da dava açmıtbr. Çünkii neticede: 
yaralanmıf, hastaneye y•bnıf, bu 
yüzden Amerikaya gitmesini te
min edecek bir Dlukaveleyi de 
kaybetmittir. 

Aktör Hanı Kupingar ise b"' 
hadiaenin kazara oldufunu ıöylü · 
yor. Kadın blll bu çetin yuvar· 
lanıtın acıımr çekmektedir. 

"Karmen,, operuın& ıörenler 
bilirler ki, bu operanın bilhaıte 
ikinci perdesinde kadın •rtİıt pek 
hırpalanma mevkiinde delildir. 
Oyunun bu kımımda tam tenine 
olarak Kum.enin kendist ıinirle
nir, ıertletir •.• Çünkü çalınan bo 
nı, •••ıiliılni kıılaya dönmele 
çai1nnaktadtr. Sevıili gidecefin' 
söyler ••• Buluıtuklan yer bir kaba
redir. 

Karmen oynar, ıarkı söyler. O
nu, ıonndan yapacaiı bir teklife 
razı etmek için bUtUn l&fl'et ve 
cazibesini aarfeder. Bu teklif de, 
ıevfiliıi Don Jo:senin kendiıiyle 
birlikte kaçmasını iıtemcktir .. 

"işsizler,. piyesinde Ertuğrul 1'1uh
sin, Galibin kafasına iskemleyi sahi
den vurmuştu. 

"Ah, ben ne .ahmak mışım ! 
Ne ahmak mııım! Bu bay'ı 
Eğlendirmek için canını ~ıktı 

adeta •. 
Şarkı söyledim, dans.ettim, 

yarabbim, ben 
Tam bu adamı &evme derece.i· 

l . . , ne ge mqtım . •. 
T ralala, tralala! 
Gidiyor ••• 
Buradan gitmeğe mecbur ... Za· 

11allı ıal adam! Al! 
Al ftJpkanıl l§te kılıcın .•. 
Git, kof41'ak kı§lana dön!,; 
Karmen danaedip, ~~lenmektc 

devam eder. Don Joz'! ona ketı· 
disini dinletmeğe çalıtır. Burada 
icap eden hareket, Dt'n Jozenin 
Kanneni koluoclan tut4rak kendt 
oturduju iskemleye götürmesi ve 
orada yanına diz çökerek me,hur 
"Çiçek ıarkııını,, ona st>J lemeıi · 
dir ki, bu ıarkı Karmenl~ ilk flörı 
yaptıkları zamanlarda kendi 
ıine Karmen tarafından atılan çı • 
çeğe dairdir. 

Don Joze rolünü O)m.tan meı· 
hur artiıt Kampaniniden Karuzo 
ya kadar bütün sanatkar1ar bu ıah 
nede Karmeni özel bir incelikle 
kolundan tutup iskeml«:ye doğn~ 
ıötürmüılerdir. Fakat bu Alman 
tenörü Kupinıer lıveç.li Onegen' ı 
bu ıırada heyecana kapılarak yu. 
karda anlattığımız gibi yere vur
muıhır. 

man. aktörünün 
hücumuna uğ • 

rıyan. Madam 
Onegin. 

Jeraldin Farar 
Karmen rolUnde 

tarı• ını oynıyan bir aktör oyunda 
dütmam RiflJlond tarafı.-ıdan dü • 
elloda öldürülmesi lazım gelirken 
hırs&. kapılıp bir türlü "ölmek,, is .. 
tememit ve düelloda kartııındaki· 
ni mağlup etmittir ! 

Sahnede çotkunluk kurbanı o 
lanludan biri de opera artiıtle 
rinden Madam Jeritza'dır. Jeri~ . 

za bir oyununda i.fığı tarafındar! 
hafifçe yere atılmaıı lazım ıeleıı 
bir ıolde idi. Fakat her zaman-
ki OJun arkadatı birde:ııbire haı 
talandığından yerine, kolu budu 
yerinde Gigli iıminde bit delikan 
h ıeldi. 

Su delikanlı proval~Y eınaıın 
da Jeritzayı nezaketle kavramı .. 

iıe de, ıahnede ıeyirci!er üzerin · 
de iyi bir teıir yapmak için. kızı 
rıp çnu hızla İbnİf, ve artist bü
ri, sahne önündeki elekt,iklere Ja 
kın, hatta hemen aeyirtilerin ü 
zerine doğru bir yere f ır•attı. 

Jerit:ra bir diğer oyunda bu 
çeıit bir heyecan.eseri t>larak ha-
kik~ten bıçaklanmıı, bir baıka o· 
yunda da Olzevska iıminde bir 
kadın artist Jeritzanın yLizüne ti!
kürmüttür. 

Gelelim bir atletin kızı olaL 
güçlü kuvvetli opera artisti Jerat· 

sinde bir sahne vardır. Harp dö . 
nütü itıiz kalan bir ihtiyat zabiti1 

kız kardeıini kendisine metreı o. 
larak ftl'metini teklif eden bir 
:ıenginin bu' küstahlığına taham • 
tnül edemiyerek hiddetlenir ve İs· 
kemleyi kaptığı ıibi herifin kafa-

Fakat Don Joze çal•nan boru
nun davetine icabet lbtm ıeldiii
ni ıöyler. Karmen kızar. hırçınla
tır ve §U satırları fatkt halinde 
.CSy!emeğe hatlar: 

* din F arrar' a... Bu artHt Karmen 
Sahne hayatında bu gibi hadi- rolü'l'de me,hur Karuzoya ka~i 

ıelere hayli raslanmıştu. oynamıt ve bir kere O!\U - oyun 
Bir defa Şekıpirin "Üçüncü _R~ . i_cabı - kucakladığı zaman öyle 

Heyecana knpılmıJ bir çok aklörk • 
rin lıücumuna uğrıyan Madaln 
Jeritza. 

ıılmııt, öyle kavramıth ki, Kana .. 
zo adeti. soluk alamaz, tarkı IÖJ .. 

liyemez bir hale gelmişti. 
Karuzo hissiyatma kapılarall 

kadının ellerini kendinden kurta . 
rıp onu hızla iımit, ve artist bü· 
yük bir gürültü ile yere yuvarlan-. 
mıştır. t 

Yuvarlanan Farrar, renk ver. 
meden kalkım§ ve Karuz.oyu tek • 
rar kuıatarak gene ıol\lk alama& 
derecede ııkmağa, henı rolüne i· 
ıabet eden ıarkıları scylemeğe 
batlamıştır. Bunun karıılığı da 
son perdede Karmen b·ç~klanaca.. 
ğı zaman verilmittir .• 

Karuzo, Farrarı hızla yere vur· 
mut ve bu huıunetile bu heyecan• 
lı artiıtten adeti. öç almı~tır. 

Fakat bundan sonra F arrar lıo 
simli sanatkar temsil u • 
sullerini değittirmek me<: buriyet\n 
de kalmıtbr. Akıi tak<lirde ken· 
disiyle oynanılamaz olmU4bı. 

Temaıa eserleri hakkmda eski 
bir töz '!ardır: Sahnecle hakikati 
tatbikten ziyade hayalleri naklet· 
mek iıi gerektir. H. M 



Balkan 
şampiyonasının .............__~..._....._..;_., 

ikinci gününde Çoban rakibini tam yenerken 

Güreşçilerimiz, yapdıkları 
müsabakaların hepsini kazandılaı;-

1-111s~yi11, l7aşar, tSfıim, Nurz~ A1ltstafa, Çoban_~ ıakiplerzni .r~nditer. 17alnız 
kastahaııPde yatan Ankaralı Hüseyin hıikmen .,,venı"Ldi 

.Mu::ıtafanın ilk dakikada yarılan gözü tedavi ediliyor. 

Bu aKşanı yapılacak son güreşler çok zorlu olacak 
Dün Taksim stadyomunda görül -

memiş bir kalabalık önünde yapılan 

Balkan güreş müsabakalarının ikin -
ci günü de büyük bir muvaffakıyetle 
geçmiş ve hastanede kaburga kemik -
leri kırılmış bir halde yatan Hüseyini 
ve onun sikletini hükmen kay
beden Türk takımı yaptığı yedi mü -
sabakayı - dördünü tuşla olmak üze
re - kazanmıştır. Maçların tafsilatı 
şudur: 

56 kilo 
1 

Yugoslav Tod'la Bulgar Yürükof 
karşılaştılar. Hakem Sadullah. .._ 

Yugoslav daha ilk dakikalaı·da üs-
tün güreşmeğe başladı. Bir müddet a
yakta güreştikten sonra Tod, Yürü -
kofu altına aldı. Ye 6 ncı dakikanın 
46 ncı saniyesinde Bulgarın sırtını ye
re getfrdi. 

2 
Yunanlı Biris'le Romen Tojor. Ha

kem Yugoslav JJ1ilcin Oster: 

llk anlarda Biris daha üstün görü
nüyordu. Fakat Tojor çok güzel bir 
güreş yaptı. Birisin altından bir köp -
rü ile kurtularak üste geçti ve Yunan 
lıyı güzel bir şekilde yakalıyarak 2 
dakika 58 saniye c!e tuşla yendi. 

3 
Türk Hüseyinle, Yugoslav Tod. Ha

kem Romanyalı Şenger: 
Hüseyin, çok güzel bir güreş yapan 

Yugoslavı ilk on dakikada yenemedi. 
Kur'ayı Hüseyin kazanarak üstte gü
reşmeğe başlad1. Hemen rakibini süp
lese aldı. Birinci suplesi Yugoslav at
lattı. Fakat ikincide sırtı yere geldi. 
Bu suretle küçük Hüseyin 11 dakika 
46 saniyede tuşla kazanmış oldu. 

Yalnız burada bir noktaya işaret 
etmek isterim. Tuş minderin arka ta
rafında olmuş ve bir saniye bile sür -
miyen bu hadiseyi ne yan hakemler. 
ne de orta hakem görebilmişti Orta 
hakem Tod'a tuş olup olmadığını sor
duğu zaman Tod büyük bir sportmen
lik göstererek tuş olduğunu söylemiş 
''e Hüseyinin elini sıkarak tebrik et -
miştir. Bundan dolayl küçük Hü,seyin 
ne J<adar tebrik edilirse Yugoslav Tod 
da o kadar tebrike layıktır. 

61 kilo 
1 

Rom.(n Yörgöç ile Yugoslav Vuye • 
viç. Hakem Bulgar Milanof: 
Güreş Rontenin bariz üstünlüğü iJe 

başladı. Ve ilk hamlede YugosJavı al
tına aldı. Tuş vaziyetine getirdi. Fa -
kat Yugoslav nadir görülür bir köp -
rU ile büyük bir tehlike atlat.arak çok 
alkışlandı. Fakat Romenin iistülılüğü 

devam ediyordu. Nitekim 3 ncü daki -
kanın 31 nci saniyeseinde Vuyeviç'in 
srrtını yere getirdi. 

2 
Yunan Sa!is'le Bulgar Ma~alof. Ha

kem Yugoslav Mildn: 
Güreş ayakta devam ederken Yu -

uak rakibini birdenbire ywe dii.§iir· 
•· Ti Mr atlddet de yerde gtireşfiK -
ten Ronra 7 ncl dakikanın 23 ncü sa -
niyesinde Moşalof'un sırtını ~ere ge -
tfrdl. 

raşarla, Yugos~v Vuyeviç. Hakemı 
Yunanlı: 

Yaşar çok alkışlanan bir güreş yap
tı. Rakibini daha tutar tutmaz bir iki 
defa sağa, sola savurdu. Sonra bir -
denbirc bir salta ile yere kapanmak 
istiyen Vuye,·iç'in sırtım 3 dakika 3 
saniyede yere getirdi. 

66 kilo 
1 

ilk güreş Saimle Yugoslav Deluka 
yapacaklc.r lı. Fakat Deluka dünkü gü 
reşte sakatlandığını söyliyerck güreş 
yapmadı. Saim hükmen galip sayıldı. 

2 
Ronıerı Borlova ile Bulgar Todo,.. 
Hakem Seyfi: 
Borlova çok teknik ve güzel bir gü

reş gösterdi. Bulgar güzel bir köprü 
kurmasaydı. Daha birinci dakikada 
Romen kaptığı kafa ile tuş yapacaktı. 

Todor da çok gayretli giireşiyordu. 

Hatta bir ara Romen alta bile düştü. 

Fakat Borlova 6 ncı takikarun 28 nci 
dakikasında birdenbire ani bir dönüş
le rakibini köprüye getirdi. Bir müd -
det böyle tuttuktan sonra omuzları -
m mindere değdirdi tuşla kaazndı. 

3 
Türk Sainıle Yunanlı Vatanidi.s. 

Hakem Yugoslav Milan: 
llk on dakikada Saim çok üstün gü

reşti. Bir çok defalar rnkibini çok teh
likeli vaziyetlere soktu. Yunanlr bun
ları güçbela atlattı. !kinci on dakika 
aşağı yukarı müsavi geçti. Neticede 
Saim sayı hesabiyle kazandı. 

72 kilo 1 
Ankaralı Hüse~nin kabur kemikle· 

rinin kırıldığı müsabakada kazanaı. 
Romen Valdntin ile Yugoslav Fişer. 

Hakem Salp: 
Yugoslav Fişer çok üstün bir güreş 

gösterdi. Neticede 4 dakika 32 saniye
de Homenin sırtını yere getirdi. 

Ankarah Hüse
yinin vaziyeti 

Kendisine busabah 
rontken yapıldı 

Balkan şampiyonaşmda yap· 
tığı ilk müsabakada ıakatlana • 
rak Beyoğlu hastanesine yatm
lan Ankaralı Hüseyine, dün 
hastane başdoktoru Fikret ve 
diğer doktorlar tarafından çok 
dikkatli bir konsültasyon yapıl
mıştır. 

Kıymetli güreşçimize bu ıa • 
hah da rontken yapılmıştır. 

Bugün hastaneden öğrendiği
mize göre, Hü&eyinin kaburga 
kemiği tamamen kırılmamış 

yalnız çatlamıştır. 
Bugün sargılan yapılacak, 

kat'i tedavisi 'başlıyaca.ktır. 
Hüseyinin rahatsızlığının, hiç 

bir arıza kalmadan yakında iyi
leşeceğini memnuniyetle öğren
dik. 

r 

.. AA 

2 
Yunan Zalıarga ile Hüseyin güreşe

cıklerdi. Fakat Hüseyin hastanede ol
duğundan Zaharga Galip sayıldı. 

3 
Yugoslav Fişerle Brılgar lvanof. 

Hakem Seyfi: 
5 dakika 14 saniyede Yugoslav tuşla 

kazandı. 

79 kilo 
1 

Yunanlı Laloki& ile Yugoslav Gif. 
Hakem Romanyalı Şinger: 

llk on dakika Lafakisin üstünlüğü 
ile bitti. Vakit vakit üstünlük Yugos
lava da geçtiyse de bir oyun yapama
dı. lkinci on dakikada aşağı yukarı 
ayni şekilde bitti. Ve Lafakis sayı h~
sabiyle galip sayıldı. 

2 
Bulgar Gayetle Romen Kokos. Ha· 

kem Yugoslav Milôıı: 
Gayef. usta :ve teknik rakibi. ka.r.§.l -

sında kuvveti sayesinde 11 dakika 44 
saniye dayandıktan sonra sırtı yere 
gelerek mağlôp oldu. 

3 
Türk Nuri ile Yunan Lafakis. Ha • 

kem Miltın: 
Güreş baştan başa Nurinin ezici üs

tünlüğü altında devam etti. Fakat Yu
nanlı da çok iyi güreşçi olduğundan 
sırtı yere gelmedi. Nuri sayı hesabiyle 
galip geldi. 

4 
Yugoslav Giş ile Romen Kokoş. Ha· 

'>:em Saip: 

Saim rakibini böyle hırpaladı. Nuri, lıasmini. yerden yere "uruyordu. 

Oyun aşağı yukarı berabere cereyan 
etti. Neticede uf ak bir !arkla ve sayı 
sabiyle Kokoş galip geld;. 

87 kilo 
1 

Bulgar Görgiyef ile Romen Zembcıh. 
Hakem Salp. 

Güreş bir müddet ayakta cereyan 
ettikten sonra Romen kendi arzusiyle 
aşağı geçti. Ve birdenbire güzel bir o
yunla döndü. 6 ncı dakikanın 12 nci 
sanlyeseinde Bulgaiın sırtını yere ge
tirdi. 

2 
Büyük Mustafa ile Yugoslav Pal • 

koviç. Hakem Şinger: 
tık dakikada fena bir t.ali neticesin

de Mustafanın sağ gözkapağı tehli • 
keli bir şekilde yanldı. Must.afa bu • 
na rağmen çok üstün güreşti. Yugos -
lav bir iki tuş tehlikesini ya favl, ya
hut da büyük mahareti sayesinde at
lattı. Neticede Mustafa hükmen ga • 
lip ~ldl. '

1 

3 
ROIMn Ztmbah ile Yunan ParıaJJ*" 

tis. Hakem Yugoslav r:iliw~ 
Zembah üstün Jı~.run gösterdi ve 

Must.afa.ıu• n 67 saniyede yendiği 
ı unanhyı 9 dakika 35 sanllede tuşla 
yendi. 

AQır 
1 

Yı11J08lav Begaç ile Romanyalı Şoıo
ba. Hakem Milôııof. 
Güreş aşağı yukarı müsavi denecek 

şekilde geçti. Neticede henüz 21 ya • 
şmda ve Zağrepli olan Yugoslav sa
yı hesabiyle galip sayıldı. 

2 
Yunan Lala8la Bulgar Dimltro gü· 

reşeceklerdi. Fakat Dimitro gelmedi
ğinden Lalas hükmen galip ildn edil· 
di. 

3 
Çoban .'tlehmetle Romen Sosoba. ı 

güreştiler. Çoban Mehmet derhal üs• 
tilnlüğü ele aldı. Ve bir dakika 30 sa
niyede Roınan~·almın sırtrnı yere ge
tirerek mükemmel bir tuş yaptı. Ve 
güreşlerin ikinci kısmı bu suretle ta. 
mamlanmış oldu. 

M. S. 

Vaziyetin 
unıumi 

plançosu 
56 küoJa: Bulgarista:-ı iki mağ

lubiyet, Romanya iki galibiyet, 
Yunanistan iki mağlubiyet, Türki· 
ye ıki galibiyet, Yugoslavya bir 
galibiyet ve bir mağlubi)et. 

Bu neticeye göre Bulgar ve 
Yunan güreşçileri altı f eına puvan 
aldıklarından müsabaki" harid 
kalmıtlardır. 

61 kiloda: Romanya bir gall· 
biyet, bir mağlubiyet, Yunanistan 
iki galibiyet, Bulgaristuı iki mağ .. 
lubiyet, Türkiye iki gaHhiyet, Yu· 
gosla vya iki mağlubiyet. 

Bu ıiklette de Bulgf.r ve Yu .. 
(Devamı 9. uncuda) 
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Avusturya - Yunanistan 
atletizm maçı 

Ve Balkan olimpiyadından evvel 
Yunanhların dikkat 

edeceğimiz dereceleri 
Balkan atletizm olimpiyatları ge -

lecek hafta Istanbulda yapılacak. 
Bu müsabakalardan evvel diğer Bal
kan ulusları atletlerinin son aldıkları 
dereceler, bizim için çok enteresandır. 
yygoslav atletlerinin muhtelif vesi
lelerle bildirdiğimiz derecelerinden 
sonra, evvelisi gün "e dün Avusturya 
atletlerile Atinada karşılaşan Yunan 
atletlerinin aldığı derece ve neticeleri 
de dün gece Atinadan telefonla aldık. 
aşağıya yozıyoruz. 

BtRlNCl GÜN 

100 .Metre: 
Birinci Frangudis (Yunan) derece: 

11. 
ikinci: Avusturya. 
400 Metre: 
Birinci: Riner (Avusturya) derece: 

55,1/S. 
ikinci: Yunan. 

}'üksek atlama: 
Birinci: Avusturya, derece: 180. 
Balkan bayrak yarışı: 
Birinci : Avusturya takımı. 

lKlNCt GÜN (GÜN) 

200 Metre: 
Birinci: A rnsturyalı . 
lkinci: 1',rangudis (Yunan) (ikinci-

nin derecesi: 42,6) 
400 Metre: 
Birinci Arnsturya derece: 55,4 
ikinci: Frangudis CYunan) derece: 

-.n 
Uzun atlama: 

Birinci: Lamirakis (Yunan) derece: 
G.30, İkinci: Pa terakis derece : 6,75. 

Çekiç atma: 
Birinci: Arnsturyah derece: 45,4, 

ikinci: Yunan derece: 4:),0 
800 ~Jctre: 
Birinci: Avusturyalı derece: 1,59 
ikinci: Yorgopulus (Yunan) 1,59,·1 

5000 Metre: 
Birinci: Gudis (Yunan) derece 1;),55 
İkinci: Avusturyalı derece: l:i,!l6 
Gülle atma: 
Birinci: Avusturyalı. 

Karagürnrük 
sahasında 

yapllan maçlar 
Dlih Karagümrükte güzel maç

lar yapıldı. Saha çok kalabalıkb. 

llkönce sahaya çıkan Süleymani
ye B. takımı ile Langa Sp-0r A. ta-

kımı güze) bir maç yaptılar. Neti
cede her iki takım berabere kaldı. 
Bundan sonra Altın Hilallle Sa • 

kar1a $pOr karşılaştı. Her iki ta -
kım da çok seri oynadılar. Neti -

cede Sakarya spor 1 . O galip gel
di. 

GALiP 

Kurtul us 
......-.-- - ---Kara g Om rü k - ... -- -

İkinci: 1mopanakis (Yunanlı) de -
rece 13,49 

Üçüncü: Yunanlı 13,41, 
UMUMt NETİCE 

Umumi neticede Avusturya1r1ar 103 
Yunanlılar 94 puvan almışlardır. 

Altıncı Balkan 
oyunları 

Bulgar atletlerin 
vaziyeti 

Bu sabahki Cumhuriyet refikimizde 
Sofyadan gelmiş şöyle bir telgraf gör 
dük. 
Sofya 15 <özel) - Bulgaristan Umu 

mi spor federasyonu bu sabah ga -
zetelere bir tebliğ vermiştir. Bu teb -
Jiğde Istanbulda 21 eylUlde başlıya -
cak olan Altıncı Balkan oyunlarına 

iştfrak edecek Bulgar atlet takımı • 
nın on sekiz kişi olarak tesbit edildiği 
bildirilmektedir. Bunların sekizi Sof
yadan, onu da vilayetlerindendir. Bul
gar atlet takımı eylulün 17 sinde Sof
yadan hareket edecektir. Atletlerle 
beraber bir çok Bulgar seyyahı da Is
tanbula gidecektir. 

Bulgar milli atlet takımına oyuncu 
veren kulüplerde yaptığım tahkikata 
göre, Bulgar takımına en iyi atletleri 
SÔfyamn A. C. 23 kulübü vermektedir. 
14,abt bu kulübe spor teşkilatı tara -
fmdan boykot cezası verilmiştir. A. C. 
23 kulübü, spor teşkilatı tarafından 
kulübün manevi şahsiyetine verilen 
bu cezadan dolayı kendi atletlerinin 
leta11 be blı:rl:ltıneeinl "ıftteftetmfştir. 

• 1(. 1(. 

Bıı oyuncuların Istanbula gönde -
rilrneleri kabil olmadığr takdirde Bul
gar takımr çok zayıf bir hale gelecek 
belki de altıncı Balkan oyunlarına iş
tirak edemiyecektir. 

Balkan oyunlarmrn tadını kaçıra -
cak böyle bir halin, Bulgar sporcuları 
arasında meydana gelmemesini ve ih
tilaf rn halledilmesini dileriz. 

iki koşu rekoru 
kırıldı 

Nevyork, 16 (A.A.) - Mis He

len Stepıhens, yüz metrelik kadın 

ayakla koşma dünya rekorunu kır

mıştır. Kendisi, bu mesafeyi 

(11) saniye (6/ 10) da katetmiş

tir. Evelki rekorun sahibi Lehis

tanlı Stella Walsch idi. 

Buenos - Aires, 15 (A,A..) 

Arjantinli koşucu Y oıe Rivcls, yir

mi mil ayak koıusu dünya rekoru

nu 1 saat 51 dakika 11 3/ 5 saniye 

içinde ve iki saat rekorunu daotuz 
dört kilometre 445 metre koşu 

yaparak kırmıştır. 
Gi.aıün en mühim maçı son ola- ~~~~~!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!. 

rak yapıldı. Bu maç Kurtuluş -
Karagümrük birinci takımları a • 
raıında oldu. llk devre pek heye -

canlı ve aert bir hava içinde Kur
tuluşun 1-2 galip vaziyetinde bit
ti. ikinci devre Karagümrüklüler 

ve bu sefer Karagümrüklüler çok 

tehlikeli dakikalar geçiriyol.'du. 

Ve bir ara Kurtuluşun sert bir a · 

kını topu Karagümrüğün ağları -

na taknıasiyle oyun durdu. Ve ge

ne Kurtuluş hakim vaziyete geç -

ti. Bu sayı Karagümrüğü pek sars

tı, oyun daha sert ve çevik oyna - 1 

nıyordu. Oyunun sonlarına doğru 1 
Karagümrüklüler birihiri arkaaı
na iki gol daha çıkararak kuvvet-

Dünkll güreılerck Myle ltıMalıınç dolntUffa. 

Balkan •• 
gureş • 

şampıyonası 
(BCZf taralı 8 inci aayladc) ı 

goslav güretçileri müsabaka hari
ci kalmıılardır. 

66 kiloda: Yugoslavya iki mağ
lubiyet, Romanya iki galibiyet., 
Bulgaristan iki mağlubiyet, Yuna· 
nistan bir galibiyet, bit' mağlub1-
yet, Türkiye iki galibiyet. 

du sıklette de Yugoslav ve Bul
gar güre§çileri müsabaka harici 
kalmışlardır. 

72 kilocla: Romanya bir gali
biyet, bir mağlubiyet, f-:.lrkiye iki 
mağlubiyet, Yunanistan iki gali· 
biyet, Bulgaristan iki mağlubiyet, 
Yugoslavya iki galibiyet .. 

Bu güre§te de Türk ve Bulgu 
güreşçileri müsabaka harici kal
mışlardır. 

79 kiloda: YugoslaV}a bir ga· 
libiyet, iki mafliibiyet, Bulgari• 
tan iki mağlubiyet, R<'manya bir 
mağlubiyet, ik galibiyet. Türkiye 
iki galibiyet, Yunanistan bir ga~ 
Hbiyet, bir mağlubiyet. 

Bu sildetin müsabakaıarı dün 
bitmiştir. 79 kiloda Türkiye b\. 
rinci, Yunanistan ikinc~. Roman · 
ya üçüncü olmuılardır. 

78 kiloda: Bulgaristau iki mağ · 
lubiyet, Yugoslavya bir galibiyet 
bir mağlubiyet, Türkiye iki galibi · 
yet, Yunanistan iki mağlubiyet. 
Romanya iki galibiyet. 

B1ı siklette de Bulgar ve Yunan 
güreıçileri müsabaka harici kal · 
mışlardrr. 
Ağır siklette: Yugo~lavya ikı 

galibiyet, Yunaniatan bir galibi • 
yet, bir mağlubiyet, Bulgaristan 
iki mağlubiyet, Türkiye iki gali -
biyet, Romanya iki mağlubiyet. 

Bunda da Bulgar ve Romen gü· 
retçileri müsabaka har1c! kalmıt -
lardır. 

Dünkü müsabaka
ı ann neticesi 
Dün yapılan müaabakalarda. 

Türkiye 7 galibiyet, bir mağlub\ 

yet, Bulgaristan yedi m.ığhlbiyet, 
Yunanistan dört galibi)et, dört 
mağlô.biyet, Yugoslavya dört ga -
libiyet, üç mağlubiyet '4lmıtlar • 
dır. 

Bu vaziyete göre umumt tasnif· 
te batta Türkiye, ondan sonra Ro
manya gelmektedir. 

Bugün 
Şampiyonanın 

Sonu 

Musta ile ikar§ıla.şacak Romem 
rakibin vaziyeti de aynidir. 

Bu alqamki müaabablarda, 
tamamen tasfiyeye uğra.mı§ olan 
Bulgar güreşçilerinin ve Y unanlr
lardan b1r çoğunun müsabakaıı 
yoktur. 

Eğer bizim çocuklar, Hüseyin, 
Yatar, Saim, Mustafa Romenleri 
yenerlerse, gene Balkan tampi
yonluğunu - hasta olduğu ıçın 

hükmen mağlup olan Hüaeyin müı 
tesna - 6-1 gibi bir netice ile ta· 
mamen almamız lazımdır. 

Balkan ıampiyonumm aon IDÜ· 
aabakaları ve mükafat da.ğıbna Ancak, karşılaşacağımız Ro-

men rakiplerin, çok tehlikeli ve töreni {merasimi) bu alqam gene 
Takıim a.tadmda yapılacaktır. iyi güreşçiler olduğunu düşünerek 

şimdiden böyle bir ümide d~me. 
Müsabakalara gece saat tam 

(20) de başlanacaktır. mek gerektir. ı;:aka\h~ı bir şey 
olmasa bile şan1'1\l'19ın'~th ~ her

K&r§ıl&fDlala.nn sonunda Clere- halde bizde kalacağını umabili· 
ce alan sporculara Balkan güret · 

rız. 

komitesi ~kanı Bürhan Felek ta· -------------
rafından mükafatlar veril~k ve istanbu 1 
bu ulusların bayrakları dıreklere 
çekilerek, ıtadda bulunacak olan iskirim blrinclliklerl 
ıebir bandosu tarafından ulusal Dün Galatasaray kulübü ıalo-
mal'§lar çalınacaktır. nunda İstanbul eskrim birinciHIC 

Bu gece yapılacak kartılaflD&• müsaba.kalan yapılmıp. Müa&· 
lar Tyrk takımı için çok zorlu bakalar epe, flore, Jnbc olarak üç 
ve mühimdir. ımıf üzerinden yapılmq.tır. 

Müsabakalara uluP.l e.krimci-Hüıeyin timdiye kadar hiç ye-
nilmiyen, Romen rakibiyle kar· ler iıtirak etmemiıtir. 
tılatacak ve bu maçı kazanan, 56 Epede Be§iktqlı Bedii ile Ser
kilonun Balkan f8.D1piyonu ola- med birinci olmuşlardrr. Florede 

Betikta.ttan Bedii birinci, Beşikcaktır. 
Saim, Balkanların, hatta Av· tattan ilhan ikinci olmuşlardır. 

rupanın 66 kiloda en iyi güreşçi- Ktlrçda Seşiktaştan Nihad birinci, 
Galatasaraydan Orhan Safa ikin-lerinden birisi olan Borlavanla 
ci olmuıtur. 

karıılqacak ve bu nıüaa:bakanm ------------
galibi de Balkan ftUUpiyonu ola
caktır. 

En mühim münJbakalardan bi
ir&i de Yatarla kuvvetli Romen 
güreşçi Yörgös.ün yapacağı mü
sabakadır. 

Çünkü bu iki rakip de timdiye 
kadar hiç yenilnıemislerdir. 

Modada 
Yelken yarışları 
Dün Modada yelken yarı,lan 

yapılmışbr. Galatasaraydct.n Bur· 
han birinci, Susporları kulübün .. 
den Marsel ikinci, Sadi iiçüncü 
olmutlard ır. 

daha canla başla oynayarak ra · 
kiplerinden hakim vaziyeti almak 
azmiyle çalışıyorlardı. N.?.tekim 
bu pek bariz çalışmanın çok geç
meden semeresi göründü ve Ka -
.._amriiklüler güzel bir akın ya -
..,., l»erahrlik ıay11mı temin 
ettiler. li rakibini mağlup etti. Muatala rakibini ıaltoga alıyor, diğer tarafta küçük Büte11in Yugoalav ha11min.e pek çetin 8aldırı1 lar yapıyor, 

OJUD çok güzel devam ed1iY,or M· Zeki YücealP, 



Dünya zenginlerinin 
Keyif şehrinde 

Dünyanın en garip ve en çok zabita 
vakaları olur 

Fransanın lvis ve Kan 
şehrinde" kibar dolan 
dırıcı ve hırsızlar!,, 

-.-..-------------·-... - -~ -·. ··- -

oraya saklanmış olan lnglliz kadınının 
pimonosu ko lundan kıymetli tuvalet 

· kutuıunun dilştüğünii gördü. 

no kontesi,. ünvanını ve -

ren 1Jfariya Bassi hakikat. 

te bir Tıırsııdı. 

Kan' dan yazılıyor: 

Fransanm sahil şehri olan Ka
na, zenginler eğlence için gider. I 
Faka,t burada. 2abıtayı her an i-1 
çin tetik bulun.r;a.ğa mecbur ~-len, 
serveti tükenm~~ ve adeta suyu çe
kilen bir g~lde balık gibi k;\Jan 
insanlar da e~s:k değildir. 

Bunlar ar ısından delile( hır

sızlar, anluşılm yan birçok sebep
lerle türlü m:.i .ıasebetsizlikler ya
panlar da çıka.:. 

Mesela geçenlerde zengin ~la
rak tanınmış -.·e Londradak! ko
casından külli ıetli miktarda r.ara 
geldiğini ıöyliye.n Sir küit İ!imli 

bir kadın, otelinin, saklandığı ban 
· yo dairesinde, ~ahnmıt bir kıy
metli tuvalet k'1.tuıuyla birlikt~ ko
miser LomharJ tarafından tZ!vkif 
edildi. 

Bu mücevhe: :~ tuvalet kutusu 
Madam Lovrens isimli diğer bir 
lngiliz kadınına aitti. 

Komiser birdenbire sordu: 
-Tuvalet kutusu nerede? 
Sirküit geriye doğru kalkı~mış-

ken, maşl:ıhmm kolundan par
lak bir şeyin, banyo dairesi por
selenleri üzerine düştüğü r.örül

'dü. İşle bu, Madam Lovrens'in 
:mücavherli tuvalet kutusuydu .. · 

~ 

D'ünya zenginlerinin keyif çat-
tığı bu şehirde zabıta vakalarına 
sık sık raslanıyor. Hem çok de
fa bu vakalar, böyle mühim dene
cek "şahsiyet,, ler arasında olu
yor .. 

Milyonerlerin oturduğu oteld-
çalınmıt bir mücevher kutus•yle 
yakalanan Sirküit bu hırsızlılc hi.
dcs.esini nasıl anlattı biliyor m:.u~u
nuz? 

"- Yanlıtlıkla oldu, demitlir .. 
O akıam eski İspanya kralını oğ
lu Prens Asturyaı, Madam Lov
rens, ledi Levis ve Misor rac:\tm
dan mürekkep olan heyetimiz o 
kadar neıeli idi ve içtiğimiz şarap 
bize o derece tesir etmişti ki, arka
"daşmıa ait bir feyi yanlııhkla .,ı. 
mı§ olabilirim!,, · 

Komiser Lomhard: 

"- Her §ey mümkündür .. dedi. 
Fakat apartımanı araıtmnaktan 

da geri kalmadı. Neticede iÇP.l t
sinde t.000.000 frank kıymetir.r1P 
mücevherler bulunan hir san-l·k 
buldu. Bu sandıkta, ayni otel 
müşterilerinden Madam Kolin -
gam isimli bir zengin kadına a)t 
2.000 dolarlık bir broş çıktı. 

Sirküit'in, bu broş İçin söyle.
dikleri şudur: 

"-Madam Kolingam ah'1a. 
bımdır. Geçenlerde hu mücevheri 
odamda unutmuş, Aldım, sa'k~s -
dım. Kendisine gönderecek~{m.,, 

• 
Bütün bu izahlara rağmec. )·o-

casından külliyetli para geldiğini 
ve böyle ıeylere asla tenezzt:l et
miyeceğini söyliyen Sirküit, neza. 
rethaneye alınmıı ve muhakemeıi 
neticesinde hapıe mahkUnı edil • 
mittir. 

~ 
Bu sahil ıehrinde bir kere ,,e 

adliye dairesi ıoyulmuı ve hırsr~
lar 2.000.000 frank değerinde pa
ra, altın ve mücevher alarak git
mişlerdir. 

Hırsızlar önce binanın tava -
nına girmiıler, oradan delik AÇ"-· 

rak kasa dairesine geçmiılerdir. 
Daha geçenlerde de bir Hinl:i 

prens, buradaki g,.rip zabıta va. 
kalarmdan birine mevzu olmu§, 

içerisinden iki milyon frank değe rinde mücevher ve altın çalınan Nis 
Adliye dairesi 

fakat kuvvetini kullandığı için az lık banknot bulunuyordu. 
zararla l<urtulmuştur. Fakat Hintli pranses papuç liı-

Hintli prenses "Palm Biç,, ~azi
noıundan çıkmııtı. Mehtap altn'.

da yalnızca oteline dönmekt-eyJi. 

Birdenbire bir otomobil, yam ba

tında durmuı ve içinden gayet iyi 
giyinınit bir delikanlı çıkara~. 
Hintli prensesin inci gerdanlığıy

la elindeki çantayı kapmak ;ate

mittir. 
Çantada birkaç yüz bin frank-

RIBARD TAVBER EVLENDi 

Meıhur tenor Rihard Tavber ge • 
çm halta Londrada ıinema artilti Dl. 
l/tına N api.ye ile evlenmlf, merasinı • 
den sonra karıslyle birlikte Viyanaya 

hareket etmiftlr.. Viyan.ada Leharın 

geni bir operetini oynıyacaktır. 

rakmıyan soyundandı. Şık giyin
miş delikanlıyı tokatlamağa ve 

mücevheratını vermemek için e
linden geleni yapmağa girşti. Bir 
taraftan da avazı çıktığı kadar im
dat istiyordu. 

Şık giyinmİf adam, vaziyetten 
ürktü, fakat Hintli kadına da hz
la kızdığından ona ııkı birkaç tek 
me atıp tekrar ~tomobiline bine
rek kaçtı. 

Prenses incilerini ve paraım: 
hala muhafaza ~tmekteydi. FAkat 
döğüşten aldığı yaralar ve çü·rük
ler yüzünden braz yatmadı değil .. 

* 
Gün geçmez ki buranın kıyda-

rmda, bir cinayet eseri olan ce-

setler de bulunmasın! Daha ~e
çenlerde, ismi Artur Guilyın o~du-

ğu anla,ılan birisini ayakları ve 
elleri bağlı olarak kıyıdan çı'.!ar. 
mışlardı. 

Vaziyet gösteriyordu ki, h; a
dam bir cinayete kurban gitmittir. 

Çünkü kafasının ardında ku:~nn 
yaraları vardı. Fakat bu adam.n 

cebinden öyle kartvizitler çıktı M 
hüviyeti hakkında bir zaman fÜp
heye düttüler. 

Bu kartvizitler arasında Lehli 
Prens Rodzivil'in, arsıulusal tecım 

odası Japon delegesi Kuga'·un, 
Pariste önemli bir vazifesi olan 

diplomat Çimenef'inkiler bulunl•
yordu. 

Ayni zamanda Ho1anda hhtı
na varis Pren1 Julyand'ın da kar· 

tı görülüyordu. ~ JI'« ~ \ .. 
Acaba bu adam bir caıus muy~ 

du? Ölümü bir intikam eseri miy. 
di? diye dütünülürken ne öğre~ 
seler beğenirsiniz.. ' 

Bu adam hakikatte bir U§&ktır. 
Kartvizit meraklısıdır. Ye ta~1n
mıf bir ıahsiyet olan patronuna: 

gelen her tanmmt§ ziyaretc;,niu 
kartlarım saklayıp biriktirmeği a. .. 
det edinmi§tir. Fakat ne y.a.zıJC . 
ki, bu masum ve garip utağm nl- " 
çin öldürüldüğü anlaıılamadı. 

• 
, 23 yaımdaki İspanyol Ari•tolC• 
ratı Senorita Begond, ilk ge1diği 
günün sabahı gözlerini açın'~ 

bulunduğu dairenin soyulduğ•JnU 
ve kendi mücevherlerinin parala .. 
riyle birlikte tamamen gittiğini 
görmüttür. 

İspanyol asilzade kızmm, 300 
incili iki gerdanlığı, iki elmas pan 

dantifi, altın yüzüğü, elmash ve 
safirli ayrıca beş altın yüzünğii, 

bir zümrüt ve elmas pandantWni, 
üzerinde altı Meryam madal~1onu 
bulunan bir mercan tesbihi ve bir 
kaç bin frangı çalınmıştı. 

* Birçok tacirler, kendisine Kont 
Alkıandrof adı verek "Çar Üç".in
cü Aleksandrın torunuyum!,, di
ye gezen bir dolandırıcı ve onunla 
gelmit Marya Basi isimli bir ka
dın tarafından hayli dolaba ser 
kulmuşltrdır. J(adm kend\sıne 

"Sangennano Kontesi,, ünvamm 
da veriyordu. 

Milyonerlerin geldiği "Mavi 
Tren,, le gelmişler, en büyük ole· 
le inmişlerdi. 

Mariya bir ara Şanof faımli 

yaşlı bir Fransız finansçısını "le 
geçirerek ondan 4.500.000 frank 
çekti. 

Nihayet her ikisi de Floraı:\~a

da tevkif edildi. 
Bu sahil şehrinde polis durrm-

yor, dinlenmiyor, şimdi zengin bjr 
sinema rejisörünü soydukları için 
Dallago, Blin v' Paleyrek 1s1mli 

üç kibar haydut yakalanmıştır. 
Zenginlerin eğlence yerinde.. 

zabıtanınki kadar, zenginler·rı ık• 
zihinleri meşgul o!sa gerek ... 

""~ 
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Aşka hiç güveni ı .111 z! 
Hele sanatkarın aşkı, 
inananların başına çok 
defa f elô.ket qetirmişt.ir 

Çingene kemancı ile Prenses dö 

Chlmay. 

Çingenenin kemanı, prensesi el • 

ıunlamış, yoksulluk ve düşkiınlüğe 

kadar sürüklemişti. 

Amer:J:an .. 1 .:a.w11m:;; Primadonnası 1 
maclanı Md::::r.cr.:cr de lıangi erke6i 
istediğini bilmiyen, ülküsünü bulmak 
am:ıci!:!~ bJ:;u::a /;:o:a değiştiren bir 
kadındır. lluradrı onu en son koccısı 
f>lan şofi), /e r;ii•Jyorsumız. 

nu çekince, kemancı başını alıp savu§· 
tu. Madmazel Hadley yoksulluktan ve 
açlıktan öldü .• 

de kaldı. Kazima nın ölünceye kadar 
Vagnerle kalmış ölduğt• doğrudur, fa 
kat bu hayatı nasıl devam ettirebildiği· 
ni ancak kendi bilir. 

Nevyorkun zengin sosyetesinde en ıon dedikodu MarJorl ôlrlksle piyanist 
Eddi Dükin'nin evlenmesidir. 

Nevyorktan yazılıyor: 

Saz ve sözün füsununclanmıdır nedir, 
musiki artistleri dünyanın her yerinde 
kadın kalbini tafü ve grcrklayici name
lerle inleten. insanlardır. Fakat sa.tını 

güzel çaln:ı sö::ünü tatlı söyleyen sanat 
kar. kal:ı işlerinde hiç de güver>i:::-cck 
bir şey ,":::';,ildir. Onun ta~ıclığı ruh C:eı 
y2 :'lJ:r, bn1 tanı:r,:ı::. l:i.::;te!;knr:ıckt:::ı 
hor':'.1 .... :ı:ı2Z, kimi scvC:i',i•ıi. neyi iste::iği 
ni bilm::z, boyu;ıa scviyon:m samr, fa. 

l:a~ s:!vdi~i l":r tel: m<qu:ta <le~ilclir. O 
b:.itLh diin~·~nın kadın!aı ma aşıktır. Bo 
y~:ı:ı ı.::vrr.::kle günün biri:-:de üllrüsü o· 
l~n c:ı ;"!'l"bomcl tipi 1:-::lmak i"ı:;iJin

c1 · ··:-. Hele :::-~~·-;r k~-ı.nm ruhu büs
b' . ' rz;;ı:ı b!r f rtır-:ı<lrr. 

•• ':1 er:~ilr:ı~ .. cc::k ka:iar uzak 
r . . < ıcl ;·ı beri :;;ıclmlar di.işüı::mel:si· 

: i:ı adc!:ı rözii l:ap:ılı olarak musiki:1i· 
nr·:.l:ı cv1::~m:gler. sonra bunun acısı· 
nı ~e'• zorlu qir şeJ;ilde çekmişlerdir. 

Y .. na'11ı1arm ilk çağlarında Lir deni· 
1 ~-zm n-;tz.sı Orfcüs zamanın en se· 

v~m1i kızı Öridise ~cshir etmişti. Fakat 
l::z evle:ıGit'iııdeıı az sonra ölmüştü. 
Yu:ıa;ı efsanelerinden ı:ıaşlayin de bu 
r i.ine kanar gelin. san 'atkarla kadının 
hzr n:dcase baJdaşamadıklarını görür· 
~:ir:U-:. :3amanm en meraldı hadiselerin 
c>:ı biri c".~ prenses de Şimay·m keman 
er Ta:ıc:si ~İP.'o ile olan macerasıdır. Ri· 
r;o -bazen ti;atrolarada. bazende lokan· 
t::ll:ır .~:ı ç::ılan bir cingene takımının şe· 
fi ve l•emcnC!St idi. Pirensesini de A
r.ıerik::ıaın e:ı zengin miraslanndan bi· 
ri:ıe kon:nuş ve Avrupanın en asil ve 
preıı~lcrinden birile evlenmişti. Fa· 
l:iıt l:em.:ınınm teJlerinrien bayıltıcı ses 
lcr çıkartmasını bilen ou küçük boylu 
çingane pfrensesin aklını başından al
dr. Pirens"'s Soysal mevkiini, ailesini, 

Kendi operalarını idare etmit oJan 
büyük san'atkar Rişard Vagner dakın 
kalbini çelmekted büyük usta olduğu
nu göstermişti. Günün c.n büyük piya-

nistlerinden Von Bülov'nm karısı ve 
Fraus Liszt'in kızı Kozima ile karşılaş , 

tığı zaman Vagner evli idi. Fakat ka· 
dm1 göriir görmez kendisini yalnız o· 
nun anlıyabileceğini sandı. ve Von Bü
lov da karısını birakma!t mecburiyetin-

~ 
Piyanistler, kadın kalbini de çalmaar-

ru çok iyi bilen san'atkarlardxr. Bugü

nün en mümtaz piyanistlerinden biri o. 

lan J ozef Hofmann fakir bir ailenin ço· 

cuğu idi. Zengin Amerikalılardan Mari 

Eustis ona çılgınca aşık oldu, evlendi

ler. Fakat bir kaç sene sonra Hofmann 
talebelerinden biri olan Betti Şart adlı 

SACDA: "Kome • 
di mü:zikalin krali. 
çesi,, Frances Wil. 
iiam boyuna sev • 

~ o!rnakla bera. 
ber yüreğinin ha
kiki eşini h(ild bu· 
ıamamıştır. 

Alda bu ustada gönlilnü kaptınnca ev
lendiler. Ancak aradan çok geçmeden 

büyük ustat ağız tadı değiştirmeğe ka
rar verdi. ve daha geçenlerde yine Nev 

yorkun meşhur dansözlerinden Rozinna 
Zolli ile evlendi. 

Holivut yani başında Santa Monika 
düny~ cennetidir. Musikişinaslara gönül 

kaptırmanın ne büyük bir delilik oldu· 
ğunu işte bu dünya c.ennetinin geçen 
yıl güzellik krraliçesi ilan edilen Fay 
Vebbe sorunuz. Ameri~<anm en sevilen 

Saksifoncusu Rudy Valee'yi seven bu 
dünya cennetinin en km·vetli hurisinde 
aşk serhoşluğu bir ay l•ile süremedi. 
Şimdi bu saksifoncu "A.r.:ıerikanın en 
güzel sarışını" olan sinema yıldızı Alis 
Faye yi ortasına kaptırmıştır. 

Bunlar saymakla tükcıımeyecek ka
dar çoktur. Amerikan yıldxzlannm için 
de orkestra şefleri ve nıusikişinasları i
le en çok tecrübesi ola ·, Franceıı Villi

ans bu işte düşünceleri sorulmağa de
ğr.-r bir E<>:'l'atkardır. "K ··mcdi • Muzi· 
kal K.r~liçcsi" o.arı bu güzel kumral 
son üç ytl içinde Lcstcr Klark, Alan Ja

nes, Çarls Koley, Ortur Bravu. gibi A
mcrikaı.m eıı ünlü musiifişinası ve bes
tekarlarile aşk oyunları c y11amış: hatta 

kimse ile evlenmiş orduğu halde sonun 

da daima yaralı bir kllple ayrılmak 

mecburiyetinde kalmtştır. Bütün bu a
cıklı denemelere rağmen kendisi. son 

günlerde yine bir saksofoncuya vurul
muştur. Belki de yarm öbür gün evle· 
neceklerdir. Nevyork yüksek sosyete· 
sinin son günlerdeki dedi' kodusu da, A-

merikanın sayılı zenginlerinden güzel 
Marjori Olrikson dans bandosu -şefi Ed· 
di Dükin le evlenmesidir. Bu çift şim· 
di Florida plajlarında bal ayı yapmakta 
dır. Bakahm balın tadı ne kadar süre· 
cek? 

zenginlik ve şerefini teperek çingane· genç ve çok güzd bir kızla sevişti. Ka· San'atkarrn kadını erkeği olmaz. Her 
nin peşinden koştu. Bütün parasını har nsını boşayarak onunla evlendi. ikisinin de taşıdığı ruh aynıdır. B~ ruh 
cadı ve Rigo tarafından terk edildik· * bütün güzel çiçeklere konmak isteyen 
ten soııra sefalet içinde öldü. serseri bir kelebektir. Amerikada kadın 

B•.ı hadiseden sonra 'Rigo Avrupadan Nevyorkun en büyük operası olan şarkıcıların yakmadığı yürek, söndür· 
Amerikaya geçti ve orada yine zengin- Metrepoliten nin orkestra şefi seçkin mediği ocak kalmamıştır. (Bunların a-. 
Jcrden ve prenses de Şimay'm yeğenle· musikişinaslarından Gotti Kasiazza rasmdarı. Ceraldin Farrari ele alalım. 
rinden Katerin Hadleyin kalbini avlama bUtün musiki aletlerini büyük incelikle Şöhretinin en yüksek basamaklarına 
sını bildi. İkisi birlikt~ kaçttlar. Kızın Orkestra ıefi Rudy J'allee'nilı luırı- çatmasını bilen bir adamdır. Amerika- çıktığı günlerde "Sahnenin en güzel er· 

· lan Lon Tellccgen'ı sevdi. Zavallı ak
tör bu primadonnna ile karşılaşmasaydı 

çok daha bahtiyar olurdl.k Çünkü bir 
vakitler milyoner sayılacak kadar zen
gin olan Amerikanın bu göz bebeği ak· 

t<SrU glinUn birinde Farrar yüzünden 

meteleksiz kalmıg ve en acı bir ölümle 
gözlerini 'kapamııtır. 

Operanın meşhur Kontraltosu madam 
Margaret Matzenaver tam üç defa koca 

ya varımı ve erkeklerin tiçünU de bet· 
baht etmiştir. Uçilncü kocası kendisi· 
nin şöförü olan yakışıklı ve güzel Flo
ya Glotzbah'dır Bu delikanlı günl.in bi· 
rinde vazifesini şoförlükten ve kocalık' 

tan başka itlerde olduğunu anlamıştır. 

Bu koca ayni zamanda kansına oda 
hizmetçiliği işi de görmek mecburiyetin 

de kalmıştı. Kadın kı_..:.~ı zaman eline 
ne geçerce kocasının başrna fırlatmış. 

Boşanma davasında bu aktrisin haki· 
me söylediği 'gözleri dinleyelim: 

-Ben bu adamı çöplükten aldım, ye
dirdim, içirdim, giydirdim .• Üstünde ne 

varsa tepeden tirnağa kadar hep benim 
malımdır. Bana sadakatsızlık ettiği için 

onu evimden koğdum. Ka4ın san'atkSr 
Iardan birini daha ele alalım: Operanın 

~ütntaz Sopranalarından madam Emma 
Eames Amerikan sosyetesinin en seç-

kin portre ressamlarından Julian Stroj 
ile evlenmişti. Bu evlenme zavallı res· 

sam için çok acıklı bir şekilde geçti. 
Daha bal ayı bitmemiştiki madam Em

ma ondan hevesini almtş, kendisini kapı 
dışarı etmiş ve mahkemeden boşam3 

kararını aldıktan sonra meşhur mugan: 
ni Emile di gogorza ile evlenmiştir. Bu 

yalmz Amerikaya mahsus bir ruh ha
leti değildir. Bütün dünya san'atk<lr1a· 

n arasmda bunun örneklerine pek çok 
tesadüf edersiniz çünkü san'atkar ruhu 

en ele avuca sığmaz ne istediğini bil· 
mcz, kararsız ve hercai bir ruhtur ... 

serveti çabuk tüketildi. Paralar suyu- sı güzel Fay Vebb ,.ıın en ünlü şarkıcılarından Madam keği ve en mükemmel a ıkı" di ·~e:....t:!:!:a!.!:n~ı·~--~-----------------
lL~~~---='..__~~~~~~~~..:......~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..,;_~~~~~~~~""---
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T E . V ZENİN MİRASI a -

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

/S~nimle ev. 
l~nirn?İSİZ f 

KAŞE 

NEOKALMiNA 
Grip - Nevralji - Baş ve Diş ağrıları - Artritizm - Romatizma 
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Gecell ve gUndUzlU 
Kız ve Erke"t 1 ş 1 K " FEYZ

1

iYE" LiSESi 
Türkiyenin en eıki huauıi lisesidir. Ana, llk, Orta ve Li11e kısımları, Edebiyat ve fen bölükleri var 
dır. Yetiıtirdiği talebelerinin muvaffakiyeti ve çok yüksek bir talim heyetine malikiyetiJfı ıevinç 
duyan müe11iıe bir ecnebi lisanı öğretmek için esaslı tl'!dbirler atmıştır. Talebe kaydına devam 

._•edilmektedir. Her gün müracaat edilebilir. Mektep tarifnamesi iıteyiniz. Telefon: 44039 

r"'K"ı M vAGE:=R1ıı 
~Hüsameddinıll 

Türk Hava Kurumu 
ili Umumi idrar tahlili 100 kuruştur. ii 
=Bilumum tahlila.t Eminönü, EmlakH 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- llffEytam~~ur~qram~hu~u 
.: bey hanı. ij 
c li 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm1ştir. 
tstanbul Belediyesi i ıanları 

Senelik muhammen kirası 24 lira olan Üıküdarda Murad reiı 
mahallesinde Çinili hama.."11 soka ğında 2 N. lı 1 odalı laf mektep 
936 senesi Mayısı sonuna kiraya verilmek üzere açık arttırmaya ko

nulmuıtur. Şartnamesi levaztm müdürlüğünde görülür, arttırma • 
ya girmek isteyenler 180 kuruşlu k muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile beraber 17 / 9/ 935 salı günü saat 15 de daimi encümende 
bulunmaJıdır. (1) (5245). 

::mau:::ı.ww=ııımı=m-.:11:11rm:::::::::::: 

Kirahk daire 
Kabatatta, Sedüatünde Çürük· 79. cu tertip 6. ci keşide 11 1.ci 1 eşrintleJir 

ıulu Mahmud Paşa apartımanında 

gayet güzeı manzaralı büyük Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
beı oda ve bir sofalı, mükellef ha· 
mamli bir daire kiralıktır. 

Tramvay iıtaayon\lnun hemen 1 
Y.anmdadrr. Ta.kaime de yakındırJ 

Ayrıca: 30 000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyeler:e beheri ( 50.000 lira) lık 

iki mükafat vardır .. 
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Spor 
Postası 
Bııgün çıktı 

alaka ile takip 
edin·z. 

Sar lok 
~ 

Holmes 
S Büyük Hikaye 

Bir arada 

210 Sayıfa 
Fiatı 40 kuruş 

Ankara caddesinde 
''Vakit,, kütüphanesı 

1 
DOKTOR 

Kemal özsan 
Urolog - Operatör 

llevllye MUlehassıaı 
KraklJy - Ekselslyor mağazası 

en 8 · e kadar.. Tel: '1236 
l yanında. Her uiln ölledtn ıonro 

.......................................................... !! ::••••••••••••••••••••••••••••••••.._, ................... ,u 
H Diş hekimi ~ 
H Ratıp Türko{Jlu il 
H Ankara caddeal Meaerret Ü 
:: otell Kar,ısı numrara (88) !: .. . .. 
: : ::::::::: :::: ::::-:::ı::: ::::::::::::::::::::::::::::::::•: 

Hayatın ne•esı 

Dinç olmaktır. 

ormobin 
Tabı eti eri 

Yorgun vücutları 

dinçleştirir 

lktıdarsızlığı \'e bel 
gevşekliğini 

gidulr, yapmak neşesini iade e

der. Eczanelerde bulunur. lstanbul
da fiyatı 150 kuru§. Tafsildt için 

Galata posta kutusu 1255 

.................................................. . .. : .................... Bo"i<i:·ö-,=···· .. -· ..... . 

Ali ismail 

Babıali caddeıi Meıerret ote-

HABER - Akpm Posfasr 

Dıılef D11;ry1U1rı ıe liıınlırı illllle liıım i~nresi illnlBrl 
Muhammen bedeli 6000 lira olan 30 dane 180 gözlü ve 10 dane 

240 gözlü bilet dolabı 10. 10, 1935 p~ gi}nU aaat 15,30 da ka • 
palı zarf u.1ulü ile Ankara da idare binumda satın almacaktır. Bu iıe 
girmek istiyenlerin 450 liralık mu vak:kat teminat vermeleri ve kanu· 
nun tayin ettiği vesikalar ve ite •irmeAe manii kanuni bulunmadı· 
ğma dair beyanname ye tekliflerle ayİıi rün ıaat 14.30 a kadar ko • 
misyon reisliğine vermeleri llzmı dır. Bu ite ait tartnameler H~ydar· 
paıada Teaellüm ve Sevk Müdür lüiünde Ankarada Malzeme daire
sinde paraıız olarak daiıtılmakta dtt. ~(5406) 

Muhammen bedeli 5400 lira o lan takriben 38570 kilo galvanize 
oluklu ıaç 9 Birinci Teırin 1935 Çarıamba günü saat 15,30 da ka • 
palı zarf usulü ile Ankarada ldar e binumda satın alınacaktır. 

Bu ııe ıirmek isteyenlerin 40 5 liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği veıikalan, kan unun 4 ncü maddesi mucibince ite 
girmeie kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve teklif· 
lerini ayni gün ıaat 14, 30 akada r Komiıyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Bu ite ait tartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire· 
ıinden ve Haydarpaıada Teaellü m ve Sevk müdürlüğünden Jağıtıl· 
maktadır. (5407) 

ıs 

HEMEN BU GÜNDEN bir tüp TURAN tıraş kremi SATIN ALI
NIZ. Memnun kalmadığınız takdirde, Si rkeclde Nur hanındaki Tu
ran kumpanyası, tUpü açık olduğu hal de alacak ve parnnızı inde ede 
cektlr. 

BERBERLER 
San'at Meslek Okulu DlrektUrlUOUnden : 

Berberler mektebi 935. 936 ders devresine girmek lstiyenlerln kay· 
dına başlanmıştır. Kayıt mUddeti 30 eylQl 935 günU akşamına kadardır. 
Girmek istiyenlerln Dahçekapıda DördUncU Vakıf hanında 2 nci katta 14 

Muhammen bedeli 4275 lira olan 19000 kilo muhtelif eb'atta No. da okul katipliğine miiracaatlnrı ilan olunur. 
~bl~hallB~~T.~1~5 ~~ı~ün~l~~~A~aral~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

da İdare binuında kapalı zarf usu lii ile satın almaca.kdır. 
Bu ite rinnek isteyenlerin 320 liralık muvakkat teminat ile kanu

nun tayin ettiği veaikalan kanun un 4 ncü maddesi mucibince ite gir 
meğe kanunt manileri bulunmadıiına dair beyanna.me ve tekliflerini 
ayni gün ıaat 14,30 a kadar Kom iıyon Reialiğine vermeleri liznn· 
dır. 

Bu ite aid fartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire
ainden ve Hayd&!l)atada teslim ve ıevk müdürlüğünde dağıtılmakta· 
dır. (5408) . 

Muhammen bedeli 60 bin lira ol an 1200 ton katran yağı 25 Biri~i 
Tetrin 1935 Cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binuında satın almacakdır. 

Bu ite girmek İsteyenlerin 4250 lirahk muvakkat teminat ile kanu· 
nun tayin ettiği vesikalan, kanun un 4 ncü maddesi mucibince İ§e gir 
meğe kanuni manileri bulunmadığı na dair beyanname ve tkeliflerini 
ayni gün ıaat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu İfe ait §&rtnameler 300 kur Uf mukabilinde Ankara ve Haydar 
pafa veznelerinde satılmaktadır. (5405) 

Muhammen bedeli 3000 lira olan Devlet Demiryolları Ankara U
mumi idare binası çatı katı kalörif er tesisatı 25/ 9/ 935 Cuma günü 
saat 15 de kapalı zarf uauliyle An karada Unıuım Müdürlük binasında 
ihale edilecektir. Bu İfe ıirmek iste yenlerin 225 liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği veıikal arı kanunun 4 üncü maddesi muci
bince İ§e girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair Beyanname ve 
tekliflerini ayni giln aaat 14 de kadar Cer dairesi Komisyon Reisliği. 
ne vermeleri lazımdır. Bu ite ait p.rtnameler Ankara ve Haydarpa· 
fa veznelerinden paraıız olar~k al ına.'bilir. "2511,, "5417" 

Muhammen bedel, foim ve ekı;ilbne günleri qada yazılı malzem~ 
tayin edilen günlerde ıae.t 15,30 da Ankarada idare binasında kapa~ 
zarf uıulü ile sabn ahnacakdır. 

l Bu itlere girmek isteyenlerin qad& ya~ıılı muvakkat teminatlar 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları kanunun 4 üncü nıaddeai mucibine! 
ite girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve teklif 
lerini eksatme günleri aaat 14,30 a kadar Komisyon Reiıliğjne verme 
leri lazımdır. 

Şartnameler paraıız ole.rak Ankarada malzeme dairesinden 
1 ve Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk müdürlüğünden dağıtııı..,aktadır. 
. (5578) 

Malzf!me 

Tl:.:J Q K iVE 

ZIR~b.I 
BANKA51 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T--bO~Q 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Mektep laboratuvarları için bir adet tat keame ve bir adet par
daht makinesi alınacaktır. Bunla nn mecmuu fiatı 4000 lira ve bi
rinci pey paratı 300 lira ve açık ekailtmeıi 25-9-935 tarihine gelen 
çarşamba günü saat 14 tedir. lıte klilerin bu baptaki fUbıamesini 
görmek için her gün ve eksiltmeye ittirak etmek iç.in de arttırma ve 

eksiltme kanununun 2, 3 üncü maddelerinde yazıh vesaik ve hi· 
rinci pey paralarım havi makbuz ile belli gün ve saatte Gümii§su
yunda mektep binasında bulunan komisyona mUracaatları. (4654) 
--~----~-~~~~~~----~----~------------------~ 
Haydarpaıada gar binu1 dahilin deki birinci iıletme komisyonu ta• 
rafından ıatm ahnacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 435,5 liralık muvakkat teminat verme

leri ve kanunun tayin ettiii veıika larla ve bu ite girmeğe manii ka· 
nuni bulunmadığına dair beyanname ve teklifleri ayni gün aaat ona 

kadar komisyon reisliiine vermeleri llzımdır. 

Bu iıe ait ıartnameler paraıız olarak Haydarpaıada gar binaıı 
dahilindeki komiıyonda daiıtdmaktadır. (5181) 

lhaleıi feshedilen ve aylık kir.ı bedeli 4 lira olan Maltepe iatu
yonundaki büfe üç sene müddetle ve pazarlıkla Haydarp&fa gar hi· 
nası dahilindeki komisyon tarafm dan kiraya verilecektir. Pazarlık 
16 - 9 - 35 pazartesi günü aaat 10 da yapılacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 10 lira 80 kunııluk muvakkat temina· 
lı ait olduğu istasyona veya Hay darpaıa vezneaine yatırarak ala
cakları vezne makbuzulan ile pazarhk günü ıaatine kadar komis· 
7on relıHfine mOraeaatları lbnndır. 

li 88 numarada her gün öileden Muhammen bedeli 5807 Ji~ · 4hrut olan 37 kalem hırdavat 
•m:'::oı:ı:nr:::a::msa:ııa:::tnıi111k•id11e•nns111e•k11.bn:.er.nkam:1damrl:I. malzemeıi 20 - 9 - 935 euma sil nil aaat 10 da kapalı zarf uıuli11e 

Bu ife ait şartnameler Maltepe istasyonundan veya Haydarpaıa · 
da gar binası dahilindek'. komiıyondan parasız olarak da.~ıtılmakta
dll'. ,(5157). 



' 


