
Sovyet ordusu 
2 milyon çoğaldı ! 

- Yazısı 2 inci sayfada -
~S Kuruı. Telefon: 23872 13 A§ustos 1$36 Perşembe Sene: 5 - Sayı: 1644 

Şanlı ordumuzun 
ıı geçit resmi 
8~k6yde bUyill< bir muvaffakıyetle yapı1dı 

Mareşal Feı~zi Çakmak 

raı ~ haftadanberi Trakyada manev
ar " li ,,apan kahraman ordumuz dün 
asköu..ı. b .. •. k b. . . 

ll:ıı J\&C uyu ır geçıt resmı yap-
§tır. 

11 , lvtareşal Fevzi Çakmak ve diğer ge-
Cta1JCl' .. , • 

den 1'I .. dun .sabah yedıde Babaeskı-
askoye gıtmişlerdir. 

d liasköyde . b. d lf l"k .. . c b.. .. genış ır uz u uzerın-

tc uyuk bir tribün yapılmıştır. Geçit 
ı. 'n1ini g" k .. <ıqlJt 0 rme uzere çok uzaklardan 

Sahaya akın etmiştir. 
Uc Saat dokuzda mareşal Fevzi Çakmak 
tca!~neraller tribünde yer alınca geçit 

1 derhal başlamıştır. 

dıııtıleorgen_eral Halisin idareslndeki or
'ı.ıg Uzun geçit resmi fevkalade ol

' Yerleri titrete, titrete geçen kah-

bugün lstanbulda ... 

raman piyadelerimizle topçulanmu;, sü 
varilerimiz, istihkam ve muhabere kı
taları çılgınca alkışlanmıştır. 

Bu sırada tayyareler de semada bi
rer kartal gibi uçmuşlardır. Askerler -
den sonra yüzlerce motosiklet, zırhlı 

otomobil ve tanklar geçtikten sonra 
geçit resmi bitmiştir. 

Son olarak müzikalar istiklal marşı 
nı çalmış, halk hep bir ağızdan istiklal 
marşını söylemiştir. 

Geçit resminden sonra kıtalar yer
lerine dönmüşlerdir. 

Mareşal ve maiyetindeki zevat Ba
baeski yolile Alputluya gitmişler ve 
fabrikayı gezdikten sonra konvansiyo
nele binerek bu sabah §ehrimize gel
mişlerdir. 

lsparıva fecavil 

Asi er her yerde 
ga ebe çalıyor 

"e Sen Sebastiyen de düştü 
~~~Yenı bir faşist hüktimetln daha belire .. 

Ri ve ltelya ile Almanyanıo Avrupada 
81 Yasetçe kuvvetleneceği anlaşılıyor 

.~ ·. 

şelıirlerde... Çarpı-

( Yazısı 4 üncüde) l t §•yor, çarpışıyor •• 

alyaya baş eğen 
llas 

8 
Habeşler 

Sey ossanın damadı ve meşhur Ras 
~ıı~1:ia .. ı!c~.~ _ G~azyani'yi ziyaret etmiş 
~ .ı\ ğınc gör Adısababadan yaret etmiştir. 
ı. 'ıtıa e, Ras Sc . 
"'ti. ... ,

1 
tadaki Yyum, yakın Ras Kassanın damadr Decaz Haılu 

'I i 11 sarayına . d k 1 1l'IUtni g gı ece o- da İtalyaya ba!J eğmek Uzere gcnera 
eneraı Grazianiyi zi- Grazianiyi ziyaret etmigtir. 

Bim:- şanıpiyonluk 
daha alnıarnız 

çok rnuhtenıeldir 
Binicilerimiz bugün müsabakalara başhyor 
Kılıçta Yugoslavya ile Isviçreyi yendik. 
Amerika ile Lehislana da mağlllp olduk 

lÇ spor sayfalarım•zda Berlinde bulunan iki spor muharririmizin Izzet Muhiddin Apakla Suat Erlerin m?ti• 
tup]arı ve eskrimciler hakkmda güzel yazılar bulacaksınz ! ,, 

Sporcularımız Cavaya davet ediliyor (Yazın 4 üncüde,) 

~-----------------~t •Stan1:>u11uıar ! 
Trakyayı geze 

bfUrslnlz ••• 
Bakırköy fakir çocukları kurtar

ma birliği tarafından Edirneye bir 
tren gezisi tertip edildiğini yazmış
tık. 

Bu gezi önümüzdeki pazar günü 
yapılacoktır. Tren pazar günü saat 
6,20 de Sirkeciden kalkacak, Bakır
köye uğradıktan sonra saat 14 de 
Edirneye varacaktır. lstanbuldan gi
decek altı yüz kişi Edirnede Atatürk 
abidesine bir çelenk koyacaklardır. 

Bundan sonra Edirne gezilecek, Ba
kırköy İdman yurdu takımı ile Edir
ne muhteliti bir maç yapacaklardır. 
Tren gece 21 de Edh'ncden kalkarak 
pazartesi sabahı İstanbtila gelecek
tir. 

~ 

Trakya ge~ ı:niifettişi genera1 
Kazım Dirik bu gezi il~ yakından 

e.llkadar olmuıt, İstanbulluların Trak 
ya istasyonlarında tezahüratla kar
şılanmalarını Edirnede gezicilere ko
laylık ve misafirperverlik gösteril
mesini bildirmiştir. Olimpiyat 4 X 100 bayrak yarışında yeni bir rekor tesis eden An!'!rika takımı. 

Soldan itibaren Ovens, Metkalf, Droper ve Vaykof ... 

Cim Lond.oS· 
Yalnız pehlivan değil 

Ayni zamanda bir reklam profesörüdür!. 
·o, sade minder üstündeki perendebazlıklariyle !~almaz, güreşe ba§lamazdan evvel de numaralar ~apıp in.~anı 

kündeden atar .. ve ismi etrafında gürültii1er yaratır .... Merak ve alôka uyandırıp seyircilerinin adedini çoğaltır. 

Dün akşam Cim Londos gene caydı: 
Bu pazar Dinarlı ile giire§miyecelı:, yalnız gösteriş numaraları yapacak. Apıi giin za;fında Tiirk pelılfranlan 

arasında seçmeler yapılıp bunun galibiyle, 23 Ağustos pazar giinü Yunanlı pehlivan li.arşıl<ı§acak! 

Cim Londos, şehrimizde, olimpiyat 
milsabaka.J.arıru gölgede bıraktıracak 
kadar bir dedikodu mevzuu oldu. Buna 
sebep olanlardan birisi ve belki de baş
lıcası güreşçinin şahsiyetidir. 

Cim Londos hakikaten bir güreşçi· , 
den ziyade bir artist ve kendi saha
sında bir organizatördür. Bunun önce
den böyle olduğunu söyliyenlere şimdi 
bak vermemek ka.bil değildir. Bir gün
de on beş çehreye bürünen, bir saat 
önce verilmiş bir karar gazetelere aks
edip bu bahisle alakadar herkesin ma
lumu olduktan s:.ınra "Ben bu fikrim
den vazgeçtim! Şöyle olmalı, böyle ol
malı!., diyerek organizatörleri de mür;ı
kül mevkide hırı.kan yine kendisidir. 

Bunu o, biç ş:iphe yok ki kararsızlı
ğından yapmamış, dedikodunun bira,z 
daha ağızlarda çalkalanmasına fırsat 
hazırlamak için yapmışarr. 

Dünkü nüshamızı okuyan okuyucu
larımız, "Karşıma çıkacak iki ayaklı 
herhangi bir ziruhu yenerim,, diyen bu 
kahramanın Dinarlı ile karşılacağmı 

Cim Londos matbaamızın önünde ... 

öğrenmişlerdi. O Dinarlı ki geçen sene . .. _ . _. . 
Mülô. · le karşılaşmış ve mağlup ol- hıyet olanından ogrendıgımız şuydu: 
muşt~ _Cim Lo~d~s, Türk ~reşçil~ril.e kar: 

Diln sabah maç hakkında ne kararı şııaşmayı Kaoul etml~ır. ÖnUmUzdekı 
verildiğini öğrenmek için müracaat et- pazar günü, güreşçilerimiz aralar.mda 
tiğimiz alakadarların en sahibi sala- .(Devamı 2 ncıde) 

pehlivan akını ... 
Cim Londos'a 

meydan okuyorlar 
Belediye Iesth·al heyeti tarafından. 

tertip edilen güreşlere bu pazar Tak
sim stadyomunda se~me müsab: ı. alan 
olarak dernm edilecektir. 

Hemen hemen başa güreşen bütün 
pehJiyanlarımız Londosl:ı karşılaşmak 

istediklerinden lstanbuln gelmiş bulu. 
nuyorlar, Anadoludan lı;;tanbula bir 
pehlivan akını olmuştur. Bunun irin 
pazar günü müsabakala!'a ~at dörtte 
başlanacak ve şu tertip üzere yapıla· 

caktır: 

Manisalı Rıfat ile Afyonlu Sü!ev· 
man, Kara Ali ile Molla Arif. MüJı\ .. 
yim ile Tekirdağlı Hüseyin, Dinarll 
Mehmet ile Maksos. 

Bu müsabakaların galipleri de tt-!;. 
rar birbirleriyle ~arp:şarak Türkiye
ninen kuvvetli pehlivanı meydana çık .. 
mış olacaktır. 

Bu müsabakalardan başka da Di
narlı Mehmedin babası eski ve meşhur 
pehlivanlardan Yusuf Hfü:ı,};nin Cim 
Londosla bir ekzersis maçı yapma!nrc 
ihtimali de vardır. · 

ıı-·· ~~~ 
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Fransanın serve a ve osyauzm 
Fransada sosyalistlik fikrile mücadele edenler İ&tatistikler neşret

mekte, zenginlerin servetini tamaa değmez bir şey gibi göstermek iste
mektedirler. Umum servetler bütün Fransızlara taksim edilse fert başına 
ne düşer? Bunun hesabını yapıyorlar. 

Bütün Fı cınsız şirketlerinin mecmu sermayesi 36 milyar 29 milyon ~ 

frankmış. Bunlann hepsini tevhit edip umumu için hisse senetleri çı
karsak, - dünyada 40 küsQr milyon Fransız olduğuna göre, - herkese 
900 franklık esham düşer demektir. (Bizim parayla yüz küsar lira). 

Fakat mesele eldeki eshamda değil, senevi gelirdedir. Umum Fran
sız sermayedarlarına, geçen sene zarfında 3 milyar 202 milyon frank te· 
mettii dağıtılmıştır. (Daha evvelki seneler de buna yakın bir şeydir.) 

Ayni suretle bütün Fransızlar arasında temettü tevziatı yapılsa her ada
ma yılda 80 frank düşecek ki, bizim paramızla on lira kadardır. Ayda bir 
liradan hayli az 1 

Bankaların, madenlerin, fabrikaların, elektrik aantrallarınm umum 
Fransızlara temettü tevziinden bu netice çıkacaksa da işin içinde henüz 
vergiler yoktur. Bu cins varidat için, Fransız kanunlarına göre yüzde 
12 - 24 vergi vermek lazımdır. Bunun da tarhından sonra safi varidat 
her ferde senevi 70 frank düşer. 

Fransa bankasının o meşhur altınları da vatandaşlar arasında dağı

tılrrsa, adam başına 12 altın isabet ediyor. 
Fakat, diğer taraftan müstemleke halkı da vardır. Sömürgelerden 

ilhe olunacak servet ise devede kulak kabilindendir. Bu iki unsur da 
taksime kanşırsa beher Fransmn hissesine pek daha az bir §ey isabet 
eder. 

Kapitalist muharrir, bunların bir aükOt ettirici netice olduğunu soy· 
lDyor.: "Rakamlann belagati karşısında parlak hayaller nasıl sukut e
dcr t., deyip sol cenaha taş atıyor. 

Fakat, diğer taraftan, sosyalist gazeteler, bütün Fransa tcmcttülcri
nln 200 aile arasında taksime uğradığını iddia etmektedirler. "Umum 
halk onlann emrindedir, onlar için çalışıyoruz 1,, demektedirler. 

Gerçi fert başına taksim edilecek oluna yukarda sayılan servet o 
aerece mühim değili Fakat bir de her ailenin birkaç fertten mürekkep 
olduğunu düşilnUn, o ı:aman bir evin hissesi hayli kabarık bir yekan tu
tar ... Sonra kıymetler aşağı yukan, bir esnafın dükkanındaki a14t ve 
et.!evat kabilindendir: Çekiç yanm liralık bir alettir, fakat kıymeti çahş

tığr zaman belli olur: Maden ocağı, elektrik santıralı da öyle ... Ve ni
hayet, yukarıki hesaplara toprağın, ormanların da değeri ilave edilmemiı
tit-. 

GörülUyor kt, sosyalistlerce de verilecek cevaplar var. 'A'ncalC, ra
liamlardan §U neticeyi çıkarmak kabildir: En zengin bir memleket o1an 
Fransada bile, be§eriyet, henUz 'devasa denecek ve her ferdini terfih 
edecek servet terakUmlerl husule getirememiş ... On {mn ekmek daha ye
mek 1azımdır 1. •• Tevekkeli ml, inaanlıtc hen Uz sefalet içinde l 

Asıl mesele guduı'": Fransanın serveti bUtUn Fransızlara taksim e"dil- · 
sin diyen de yoktur. Ukin bu, 200 ki inin elinde mi kalmalr, yoksa rnc· 
sel! devletç.ilik ıeklinde umumun Jatifadesine mi konulmalı? t~ bunda f 

~ ı ' Hüseyin Fanık TANUR 

Almanlar telaşa düştüler: 

ordu 2 Kızıl 
milyon arttı! 

21 yaşında başlayan askerllk çağının tb 
,Yaşına indirilmesi bu mllthiş yükseliş 

için kAfl geldi ... · 
Londra, 12 - Mosliovadan buraya} 

gelen haberlere göre,( Sovyet Rusya hü-
,.. ""' kC:meti bundan böyle 19 yaşını dol • 

durmuş olan her genci silfilı altına al
mağa karar veriıllştir. 

Sovyetlerde askerlik §imdiye kadar 
" 21 Y.!l§ında ba§ladığındatı, yeni gekil 

Kızıl orounun 
fazlafitmıştır. 

mevcudunu 2 milyon 

Bu - vaziyet Berlinde endişe ile kar-
tılanmı~trr. 

HUkQmetln tebl1§I 

Mos1fov.a, 12 (A.A.) - Halkın refa
hı ve Sovyetler birliğinde beden terbi
ycsile sporun geniş inki§afı neticesin-

lngi iz krahnın 
seyahati 

de Sovyet gençliğinin bedeni vaziyetin 
deki gelişmeyi nazan dikkate alan ve 
ayni zamanda daha genç yaşta askere 
çağmlma neticesinde Sovyet gençleri • 

nin bilahare faaliyetlerine sekte verme· 
den çalışmalarına devam edebilecekle -

rini 'dü§ilnen Sovyetler birliği merkezi 
icra komitesi ve halk komiserleri mec· 
lisi aşağıdaki kararları almı§tır: 

1 - Vaktile 21 yaşmt dolduranlar 
askere alınırken şimdi Krzdorduda fili -hizmet için bu sene 936 kanunusanisi-
nin birinde 19 yaşına girmi§ olanlar 

çağmlacaktır. 

2 - 1936 dan 1940 a kadar Sovyet 
Birliği Milli Müdafaa Halk komiserli-

ği 21 yaş sisteminden 19 sistemine 
geçebilmek için her sene bir buçuk ın· 
nıf Kızılorduda fili hizmete çağmlacak 

ve 1940 senesinden itibaren de normal 
tarzda yalnız bir sınıf yani 19 yaşında 
olanlar askere alınacaktır. 

HABER - Ak$am t"ostası 13 AGUSTOS - 1936 ._..,;, ~ 

Cim Londos yalnız Doğru m!J;'""" 
pehlivan değil değil miJ 

( B<I§ tarafı 1 incide) 1 reşte onu mağlt1p etmeleri senelerin T r a m vay a r aba 16' >'anın 
btr s·eçme mahiyetini de haiz oıabnecek yaptığı şöhret duvarının büyük çatır- r 1 n da e 1 ekti r i K _, •e ~~c 
bir tertiple karşılaştırılacaklardır. dılarla yıkılmasına sebep olabilir. Fa-ı ,c q 

CimLondosDinarlıilekarşılacaktır. kat, o, bunu beklemiyecek ve hatırına anahtar fan muhO '1aJa 
Bu Atinada yapılan maçın revanşı ma- getirmiyecek kadar kendisine güvenen faza a 1 tin a ~rı 
hiyetindedir. bir cambazdır. ııı,e 

Kara Ali Maksosla, Mü15.yim de Te- Denilecek ki: a 11n8 m 8 Z m 1 ? ~ti d 
kirdağh Hüseyinle güreşeceklerdir. - O halde niçin? Dün Şi§hane yol..ıışunu tmnantıı1 :Pe 
Geçen hafta Mülayim Maksosla geçen - Niçin mi? Şunun için: O, ilk ham- tramvay arabasının arka sahaıı1ığ ~blss 
sene de Mülayim Dinarlı ile karşılaş- lede bu karşılaşmayı kabul edemezdi. dolduranlardan biri, bilmiycrek tıtf iııcekı 
tıkları için galiplerin dereceleri kolay- Çünkü o kurnaz ve ustadır. Gazetelerin mak için uzandığı elektrik anahftı. -t!Jerf 
lıkla taayyün edecektir.,. birer giin "Cim Londos Türk güreşçi-ı kapattı ve arabaya cereyan ge1mCJ:lf ~le 

Biz bu haberi uydurmadık, bize ve- !erinin en iyisile karşılaşmayı kabul et- de gerisi geriye gitmeye başladı. ~ l>e 
rilen malllmata sadakat göstererek ga- ti,, deyip geçi vermelerine hiç tahammül vatman hemen frenleri bağla!/~ , tep 
zetemize geçirdik. Baskımız bitmek edebilir mi? O adının etrafında dediko- büyük bir tehlikenin önünü aldı. JJı ~c~ 
üzereydi ki, telefonumuz çaldı. Açtık. du yapılmasını istiyecek, halkın diline diişündük. Hatlarda çalışan arabcııa >'lec 
Karşımızda bize sabahleyin yukarıdaki düşmenin muhtelif yollarını araya- en yeni.si yirmi seneliktir ve frenl( ~en 
programı veren dostu bulduk. Bize ay- caktı. yeni denilemez. Ya, bu arabanın e1 lşt 
nen ~unları söyledi: Netekim bunda muvaffak da oldu ve ni de bozuk ol,<Jaydı- Yeni bir ŞiŞ1ıi1 Oluy 

- Size sabahleyin maç hakkında böylece reklamın manasını bildiğini faciasile karşıla§acağımız muhakktı 
izahat vermiştim. Fakat şimdi Cim uzun seneler Amerikada kaldığını öğ- Acaba bıı elektrilc anahtarları~' 1 ~!ro 
Londos geldi. Fikrini değiştirmiş .• Şim- retti. niyet altına almak kabil değil nısd i,."'llı 
di de en iyi pehlivanmızı seçiniz onun- 2 - Cim Londos, yine hiç şUphe yok Halkın D~ :'tları 
la karşılaşacağım! diyor. Bu sebeple ki tanımadığı ve bilmediği Türk gü- il d' 
program değişti. Size karşı mahçup reşçilerile karşılaşmaktansa Amerika- GÜ r b Üz ço c u" ~f~ 
ve yalancı vaziyete düşmemek üzere dan ve Atinadan tanıdığı, Mülayime (', 
haber veriyorum. bile mağlQp olan Dinarlı ile karşılaş- müsabakasırı' 

önümüzdeki pazar günü Cim Londos mayı her cihetten tercih ederdi. Nete- d 
daha kiminle olduğu tesbit edilmiyen kim önce böyle karar verildi. Fakat da k•ım kazan 1 
bir gösteriş maçı yapacak ve bu arada halkın dili tahtadan yapılmamıştı. O 
Dinarlı Mehmet, Tekirdağlı Hüseyin, gayet kolaylıkla her iki tarafa dönebi
Kara Ali ve Mülayim arasında seçme liyordu. Halkın kafasına beyin yerinC' 
müsabakası yapılacaktır. Bunların ga- pamuk doldurulmamıştı; düşünebili· 
libile de Cim Londos bir başka zaman yordu. Yine hiç !'}Üphe yok ki söylenen
karşılaşacaktır. ler onun kulağına kadar gitti. Dinarlı, 

Dostumuz bu değişen programı bize Maksos ve Cim Londos hatta Kola bir 
verdiği dakikada gazetemiz baskısı kumpanyadır deniyordu. }3unun doğru 
bitmiş bulunduğu için yazıyı değiştir- olmadığı muhakkak olmakla beraber 
meye imkan bulamadık ve binnetice, söylenenleri kati olarak reddetmek an
Cim Londosun yalancısı olmak mec- cak Dinarlı maçından vazgeçmekle ka
buriyetinde kaldık. Okuyucularımızdan bil olabilirdi. İşte o da bunu yaptı. Hem 
özUr diliyoruz. yaptı ve hem reklam ilminde de yedi 

C ı m L on do 5 tu1a. sahibi oıduğunu gösterdi. 

D Unutulmasın ki Cim Londosun pazar 
( narlı i 1 e karşı I a Ş- günü ayrılacak en iyi Türk güre13çisile 
maktan niçin karşılaşacağı zaman daha tesbit edil-

vazgeçi mş? memiştir. 
Cim Londosu Dinarlı ile karşıl~- Kim bilir o zamana kadar ayinci 

maktan vazgeçiren eebep oldukça devran ne gösterir. Maamaf ih yine 
ehemmiyetli görünmektedir. Gerçi or- dün akşam beş buçuğa doğru yazı oda
tada katt hiçbir şey yoksa da, Cim ınıza. elinde bir fotoğraf makinesi taşı
Londos bu filainden caydırtan sebebi yan bir genç geldi. 
biz iki şeyde hulasa edebiliriz: Cim Londos tarafından geldiğini, bil-

1 - Cim Londos geçen haf takt gU- tün gazetelere uğradığını güreşçinin 
reşini yakından görenler katiyctle hUk- meneceri olduğunu söyledi ve ilave etti: 
medebilirler ki 0 işinin ehlidir. Herbal- - Cim Londos Türkiyede gödrUğü 
de Türk güreşçilerile karşılaşmaktan alakadan memnundur. En iyi Türk gü
çekinir görünmesi Tilrk güreşçilerine reşçisi ile karşılaşmaya hazırdır. Pazar 
yenilmekten korktuğu için değildir. günü seçmeler yapılacaktır. 
Hiç şUphe yok onun Tilrkiyede yenil- Onların en iyisile güreşecektir. dedi. 

Sonra da: mesi, hele güreş hayatlarının onda do-
kuzunu yağlı güre~lerde geçirmiş pch- - Şimdi otomobille aşağıya gelecek 
1. isterseniz resmini aldırtabilirsiniz. ıvanlarm, Amerikan usulü serbest gü-

Kc. çc· K 
HABERLER 

içeride: 
* Atlna elçlmiZ Ruşen E§re! bir ay 

mezunlyeUe ıchrlmlze gelnıt§Ur. 
• Orta mektep ve lise muallimlerinin 

devam etUkleri zehirll gaz kursu bit:ml§. 
Ur. Kursa 300 muallim f§Urak etmf§tir. 

Diyerek hocasının talebe.si olduğunu 
hakkile gösterdi. 

• • • 
Not: 16 ağustos pazar gilnil yapıla

cak seçmelerde kazanan Türk pehliva
nile 23 ağustos pazar günü Cim Londo
sun karşılaşması gazetemizin çıktığı 

saate kadar kararla:smış bulunuyordu. 
Eğer Yunanlı pehlivan ondan da cay-

• Fatih nutus memuru mUlklye mUtet mazsa .• 
ti§leri taratmdan yapılan teftişler neUce. --------------
alnde vekAlet emrine aıınmı§tır Bir '1uçuk yaşında 

• GUmrUk memurlarına aıt terfi ve ma. bir şampiyon 
&f zamlarmı ihtiva eden llsteler vckAleL 
ten ba§mUdUrlUğe gclmeğe ba.§lamıştır. 
MaB§ları az olan kUçllk memurların kısmı 
azamı terfi etmiştir. 

* Yeni tapu ve kada!tro teşkllMı kanu. 
nu mucibince Ucretıı U.pu ve kadıı.stro me. 
murlan mııaıa geçmişlerdir 

* Ankaradaki lllltre istasyonunun tesl. 
aatı tamamlanmıştır. önUmUzdekl hatta ı. 

çlndo §eh re bol su \'crllmeğe ~!anıla. { 
caktır. 

• Tllrltollıı kadrosunda esaııh değişiklik. 

lcr yapıldığı rivayet edilmektedir. Kndro 
yakında. tasdik edilecektir. 
* KUltur bnkanlığı, ekalliyet mcl:t"p'e. 

rinde turkçe, yurt bllglal, tarih, co~ r 11 r. ıı 

B ir inci gelen Pakize 
Taksim bahçesindeki Kermeste 

büz çocuk müsabakası yapılmış, 'bll 
ve ikinciler seçilmişti. 

Rızapaşa yokuşunda tsmetiye cll 

sinde 26 numarada oturan teltfl~ 
M. Kemalden dün bir mektup aJd1 ~ 

Kermesin gürbüz çocuk mUsabll 
na dört yaşındaki kızı Pak:zeyi d~~ 
rak ettiren M. Kemal bu mekttıb 
diyor ki: 
"- Cümhuriyet gazetesinde )'.ll 

lerin resimleri neşredildi. Bu 11ı 
bahçede birinciliği kazanan lt'ıı 
resmi yerine Bülbül isimli b ir t<ıı~ .. 
mi çıktı. Kızımın ikinci ilan edil ır 
yazılıyordu . .. (, 

Bahçedeki binlerce kişinin öni.111 

zımın birinci ilan edilmesine ~( 
Cümhuriyet gazetesi neden ~ J 
ederek ab~kasının resmini bir111 t 
koyuyor. Karii bulunduğum gıı~~ ~ 
de birinciliği kazanan kızımın J ~ 
neşretmenizi rlca ederim ... __/ t, 

Hırsız mı ı l~t' , 

mühend·s 1111 :~ 
Di.in gece on ikide l\ndıkoydC 1 

ağa mahallesinde llyasm lok911~ 
önünden geçen bekçi kapınırı • 

1 
ı 

kontrol ederken kilidin kırı!c" ' • 
milş, hemen içeri girerek sr 
yapmıştır. ·r 
Lokantanın bir köşesinde el' ~ 

yük bir keserle genç bir adnrrı1;1 ı 
1ğunu görmüştür. Bekçi bu ~d8 

tlamış, karakolu götUrmUştur· 

~o 
1 b· 

~İl 
t 

' b 

Belgrat 12 - Dün Yugoslavya top
raklarına. girmiş olan İngiltere kralı 
büyük tczalıUratla karşılanmış ve Dal
maçya sahillerindeki Şibenig kasabası
na g iderek hazır olan yatı ziyaret et
miştir. 

dersi veren muallimlerin haftada 24 s~ • •. 
M ek s 1 k n da faş 1 s t ve ten az olmamak Uzere yalnız bir rnektept~ 

Kadıköyde Rasimpaşa rnoJt~ 
·Aziziye sokağında 4 numarnlı ci ı 
duğunu söyliycn bu-~dam dC~ r. 

"-Ben hırsız degıl , elc:k.trı ıc 
' dlsiyim. Lokantanın elektrık rö' 
1 t•ı 111ir etmek için girdim. J{c.SC 

~Cral saat 11 e kadar {!ehrl gezmiş 
ve taıA eaa t 11 de cenuba doğru tam 
yolla ha~eket etmiştir. 

Söylendiğine göre, kralın bazı Yunan 
adalarıpı da ziyaret edeceği İngiltere 
hükumotl tarafından Yunan hilkfımeti
ne resmen bildirilmiştir. 

Berltn 13 (Radyo ile) - Londradan 
bildirildiğine göre, şarki Akdenizdc biri 
gezinti ya.pmakta olan İngiliz karlı se
kizinci Edvard Korfo adasına giderek 
c:>rada bulunan Yunan kralı Yorgi ile 

rUşecektlr. 

k il i t U d ı 1 denı almalarme. karar vermiştir. 
om n s m ca e es Dışarıda: 

Meksiko, 13 CA.A.) - Hükumet , * vıyanada toplanmıo olan beynelmfle.1 

''Yaldızlı gömlekler,, adındaki faşist dokuzuncu dl§ tablp!eri kongresi dağıl 

partinin feshini emretmiş ve bu parti

nin lideri olan General Radriguez. 

ml§tır. 

• lngtltcre ile Mısır &rasmda yapılan 

muahedename dUn tskcnderiycde parafe r. 
Meksilmdan dışarı edilmiştir. dtımi§tlr. 

General gazetccil:?rc şu he, ana tta * Moskovada eylllliln birinden onuna. 
kadar devam etmek Uzere bilytlk bir tlyaL 

bulunmuştur: 

"Yaldızlı gömlekler. Juzıl tehlike~'<' 
karşı yegane mania idi. Teşkilatımız 

bakidir. Benim .l erime başkaları kaim 
olacaktır.,, 

ro festivali yapılacaktır. Bu festivale 
TUrk mUziBlyenlerlnd<'n Cemal Reşit. Necip 
Cc!Al ve Adnan da davet edllml§lerdir. 

• Parlıı horsnsında tı:oanya ynrruır ı:-fL 

tlkı;e dUşm"ktrdlr. 111tnnh111 oor•~Rt da f\t'. 
,. .. ta tıyatlarım Parlee göre teıblt etmek. 
tedlr. 

Hnrry Sims adında 18 aylık bir Ame
rikan çocuğu şimdiden nazarı dikka
ti celbetmeğe başlamıştır. 

Spora fevkalade meyli olan bu ço
cuk daha şimdiden kendi sıkletinden 
fazla ağırlıkları iki elile havaya kal
dırabilmektedir. 

1 
ait deg· ildir.,, . ' 

d'SI' Zabıta bu sahte mUhen 1 

mış. Adliyeye teslim et~'~ 

Alman - Avust"''' 
münasebat• ,\ıı<

Berlin, 13 <Radyo ile) ~ıııe 
ile Avusturya arasında Jtll~f"ı d 

·r " r anıa,manın tatbikatına d91ıOtJI~ 
arasında cereyan eden flıı;tif 
tam bir itiHifln netict>JcnfTI_;, -
günden itibaren iki menıl"~ııl" 
da tabii hayat ihya edilıtt•ş 
tadır. 
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~eıtiffı ..... . 
ıı '-, -~~!. 
~ Bar pellılonvaın 
·r karşusnnda ~~-
' .tefelsüf Açıkta denize 

>l Ptblıvanı kaba kuvvet denosu sa-

~~~~:l~::~r~a~e ran1ı~ı Bunun da girip boğulanlar 
8' ~1llayır, Cim Londos'un köprU kur- 20 yl buldu 

~tından yahut kafa kol kapmala- Bu sene denizde yUzerken boğulan-
~ee il bahsedecek değilim. O~lar _da lann sayısı yirmiye yakla§tı. Belecliye
~rı ry~~r •. Fakat ben, manevi ıncelık- nin açık yerlerde denize girmeyi yasak 

11 ~ l>e~~nüyorum. etmesine rağmen her tarafta denize gi-
ıP ''hiss lıvanlık ..• Bunun da ne rakik, rilınektedir. 
~ti "'ek t tarafları var. EvyelA, ltiireşten Beşiktaşta oturan yirmi beş yaşında 
ati 'eli l heyecan ... Bahusus, profesyô- Hasan dün Ortaköyde yirminci ilk mek 
YJ ~;rfn heyecanı •.• Yenilirse, bunca e- tep önünde denize girmiştir. Yüzme bil-

tJ er h~ba olacak... miyen Hasan sahilden biraz açılınca 
(J1İ. ~ te erl~r kJ: Feleğin gözU. kafasının akıntıya kapılarak boğulmuştur. Cese

'1- Ptsınde imiş. Bir insanı ele geçi- di bulunamamıştır. 
~~ onu yükseltir, yükseltirmiş ... 
~ece, kendisine baktıktan sonra 

t nll\edf mi, atarmış... ' 
~ 01tte, böyle yüksekten sukut pek f e

~ llYor. 
1 ~ • • • 

~· tofesyonellikte mesele, her önüne 
~·Yenmektir. Pehlivan, bu mesleğe 

tken, vücudunda bir nevi istidat 
~diyor. Fakat ne dereceye kadar 
t ffak olacağını tahmin edemiyor. 
:sen bütün rekorculann acına · 
~ rafı bu değil mi? Yüksek atla
r' tın ek sarf ediyorsunuz. Ha mu
;ıt oldunuz, ha olacaksınız. Fakat 
'rekoru iki metre altıdır, siz, bir 
e doksan sekizde dama diyorsu-

8;,anet, bir daha gayret! Nafile ... 
t rıı spor l~n yapacak olursanız, 
tile Pek AlA. ... Lakin, bu, prof esyo

)'iirekler acısı oluyor. Dağ gibi 
Yapılı bir pehlivan olan Kola 
llli'nin mağlıiblyetinden yarım 
sonra perişan, muzmahil bir r· . 
ıngın kenarına bir çocuk ac-

)'a.~lanışını ve sonra antrenörü-
Oftat·u.zuna dertli başını dayayışını 

111\, 

':da ondaki bariz elem değme 
. U.lunamazdr. Çünkü, kun-etli 

~ il manevi tezahürleri de cılız 
'r Yeninkine nazaran daha gUr o· 

taUba ... 

- ... fj! Pehlivan, beni tefelsüf e se\·ket-
de1l:~a bir siyasi arasında da f ev
lt ır müşabehet buldum. Evvela 

ttltıtataftarlan var. Alkışlarla rin
~iYor, Onun hakkmC:la iimitler 

... '~r. LAkin bir mağhip oldu mu? 
~. 0 u serer herkes hasmını alkış
lııtıy' metrQk, münzevi, bir köşede 
l'i .. or ... Hicve uğruyor ... Beterin 
· •az· ı ıçill ~etlere düşüyor •.• H:ıtti te-

ll)' ile Yanma sokulanlar bu
t,~r ..• 

~Y:ti~te ~brik edici, heveslendi
~is. .. , · Mu~dele hayatı ... "Zafer 
~de d, Bu, dığer birçok cazip mes
'u,.Uıt e Yok mu? ... 
t ~l tehlikeler... Her şeyi göze 

1lrunaklık ... 

Milzayedeye bllc 
karıştıranlar 
yakalandı 

Dün belediye daimi encümeni mü -
zayede salonunda belediyeye ait bir 
yerin müzayedesine fesat karıştırmak 
istiycn iki kişi cürüm üzerinde yaka
lanmışlardır. 

Köprünün Karaköy tarafında ve 
Halice bakan kısmında bulunan gişe

nin şimdiki müsteciri İsmete bundan 
iki gün evvel Bekir isminde bir adam 
gelerek kendisine 100 lira verdiği tak
dirde arttırmaya girmiyeceğini ve gi
§CDin tekrar kendinin üzerinde kala -
cağrnr söylemi§, kadın da bunu kabul 
ederek paranın 50 lirasını müzayede 
günü ve diğer 50 lirasını da bir kaç 
gün sonra vermeği kabul etmiş ve va
ziyeti hemen polise haber vermiştir. 

Dün müzayede başlamadan evvel 
İsmet kadının Bekire vereceği elli lira 
nın numaralan tcsbit edilmiş ve bir de 
zabıt tutulmuştur. 

Biraz sonra vak•a yerine gelen 
Bekir paralan alınış ve hemen yanın 
daki arkadaşı Mehmede vermiştir. Fa
kat polis bu vaziyeti gördüğünden her 
iki madrabazı da yakahyarak paralan 
istirdat etmiş ve haklarında yeni bir 
zabıt varakası tutarak müddeiumumili
ğe teslim etmiştir. 

Malt itibarımız 
yttksellyor 

Cumuriyet Merkez bankası hisse 
senetleri yükselmektedir. iki gün ev
vel 77 lira olan hisseler dün 80 liraya 
çıkmıştır. 

Bu yükseli§ mali itibanmızın ne 
kadar kuvvetlendiğini göstermektedir. 

Bir Rum kadının 
cesedi 

Kuyuda bulundu 
Haliç Fenerinde Murat Molla soka-

(Vl·NO) ğmda. Ayayorgi kilisesinde oturan 75 

g ; .. ;---4
--.:..:..::...::.:.:::~- yaşında Anna ismindeki bir kadın üç 

h) un o nece gündenberi ortada yoktu. 
~ fllr ::I' Zabıtanın araştırması neticesinde ka-
~e o haftası ve dmın cesedi kilisenin kuyusunda bu-

~t, .~hn sergisi lunmuştur. Ceset morga. kaldınlmıştır. 
~un kırk gece eğlencelerinin Annanın ne suretle öldUğü morg ra
~~tı iı~ ~bil olan tiyatro haftası- porundan anlaşılacaktır. 

~ıncı gü · . 
~.._ dalci b nıydı. Dün gece Te- Bf 1 b Adf 1 
·~kı _ahçede lstanbulun tanın- r yara ama a ses 

ı. bit crı \'c orta oyunculan en Fenerde oturan Mehmet Asmı dün 
:"\! tğı:rta oyunu oynamışlardır. gece yarısı Kerestecilerden geçerken 
· bu

11 
rıcelcr bUyük rağbet görmek Adem isminde bir adamla karşılaşmış

ltı tccc bahçede oturacak yer br. İkisi de sarhoş olan bu adamlar 
~tırıdar. l3u gece de Tepebaşı ti- birbirlerine yol vermek yüzUnden kav
,~ p·tanrnrnış tuluatçılar Nasret gaya tutuşmuşlardır. 
~lı•toa1Ycıini oynıyacaklardır. Mehmet Asını bıçağını çekmiş, '.Ade
' '~•irıd:n •• 2a zinde güzel sanatlar mi karnından ve sağ kolundan ağır su
~.. Seksen seneli~~iirk re- rette yaralamı§tır. Yaralı Ccrrahpaşa 

tide l> •ergisi açılaca . hastahanesine kaldrnlmış, Mehmet 

3 ayhklarda 
Yolsuzluk yapmak 

itbamlle ağır cezaya 
verilenler 

Eminönü malınUdürlüğü memurla
rından İsmail Hakkı, Uç aylık maaşlar 
tevzi mütemedi İsmail ve veznedar Ka
zım üç aylık mütekait, yetim, dul ma
aşları tevziatında yolsuzluk yapmak 
suçundan ağır ceza mahkemesine veril
mişlerdir. 

Eminönü malmüdUrU Hüseyinin de 
vazifesini ihmal ettiğine dair bir ihbar 
yapıldığından kendisi de zannaltma 
alınmıştır. 

Mahkemeye verilen suçluların ilk 
duruşması dün yapılmış ve gelmiyen 
pbitlerin celbi için muhakeme 2 eylUle 
talik edilmiştir. 

Sultanahmet 
hafriyatı on senede 

nihayete erecek 
Sultanahmette yapılmakta olan asa

ri atika hafriyatı gittikçe geni§lemek
te ve evvelce bulunmuş olan mozayik 
parçalarının diğer kısımlan de meyda
na çıkarılmaktadır. 

Hafriyat cylCıl sonuna kadar devam 
edecek ve ilk bahara kadar fasıla ve
rilecektir. 

Profesör Bakster hafriyatın on sene 
içinde tamamlanmı~ olacağını Ye sara
yın eşyaJarilc beraber meydana çıkarı
lacağını söylemektedir. 

Devlet Demiryolları 
tarifesi yeniden 
tetkik ediliyor 

Devlet demiryolları idaresi muhtelif 
tarif eler üzerinde yeniden tetkikler yap 
mağa başlamıştır. 

öğrendiğimize göre, tarifeler Uze
rinde yeni bazı tadilat yapılacaktır. 

Tarifelerin umumi §ekilde indirilmesi 
imkansız gürülmcklc beraber icap e
den maddelerin nakliye tarifelerinde 
bazı tenzilat yapılacağı anlaşılmakta -
dır. 

Başvekil ızmlre 
gidecek 

İzmir belediye reisi Behçet Salih, 
dün Heybeliadaya giderek Başvekil ta
rafından kabul edilmiştir. 

Belediye reisi İzmir sergisi hakkın
da başvekile izahat vermiş ve kendisini 
resmi küşada çağımuştır. 

Başvekil 11 eylülde izmire gide
ceklerini vadetmiştir. Baıtvekilin sergi
yi açtıktan sonra Çeşme plajlannda 
bir hafta kadar istirahat etmesi de 
muhtemeldir. 

13 
PERŞEMBE 

ACUSTOS - 1936 
Hlcı1: 135!5. Cemaılyelcvvel: 25 

,.::_, ~.29 12,19 16,11 19,lS 20,159 8,11 
... q, 16 15,06 8,157 12,00 1,43 7,ti8 

t .... ko 

GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU T' 

Ba.kanlar beyetl Atatl;lı'kUn b8§kanhğm. 
da latanbulda blr toplantı yapacaktır • 

- ...... 

Balık pazarında 
kafayı tütsüleyerek 
Eve kadar küfeyle syahat hoş 

bir gezinti midir, bayan? 
U C Q.B z. 0 U k ye - Yit~inde yemeklerin teşhirine 

hayret cdıyorJar. 
Seyyal !hl - Hoşlarına gitmiyor mu? 

A .nm Us,f<urunun başmakalesinde - Hayır! Karınları aç, fak:tt "b:ış-
ya::ıyor: ka lokantaya gidelim!,, diyorlar. 

Montrö konferansı dönüşünde A- Bir balık veya ta\'Uk leşinin \crcli-
vustu1·ya yolundan geldiğim için <lns- ği ~efrette Ankara belediyesinin Av
burg) n (Salsburg) dan geçtim \'el r~pa zel'kile birleşmesi, ayağı~ın ~i
A\'u turyanın istirahat mıntakası o- rı Avrupa da olan İstanbul beledıyesın
Jan bit yerlerde büyük bir yabancı sey.ı den ziyade garplı olduğunu gösterir: 
yah kalabalığı gördüm. S\'usturya pa-ı Anupaya daha ~zak, f~kat medeni~ e
rası olan (şilin), lsvçire frangına nis- te daha ynkm bır beJedıye. 
betle çok dü~ük olduğundan yabancr • • • 
seyyahlar lsYiçreye nishetle Avustur· Doğru... Fakat, aç insanlara yc-
yada <!aha ucuz yaşıyorlar. Ilu iti- mekleri teşhir etmek klasik bir engl
barla A\'usturyanın <Tirol) tarafla-1 zisyon işkencesi olduğuna ' nazaran, 

mostralıkların kaldınlm8sı bu cilıet· 
rındaki yabancı seyyah kalabahğını bu 
ucuzluğa atfetmek lftzım geliyor. Ya- ten de zaruridir. Ancak şunu unutma-

ni İsçiçrenin yabancı seyyahlara te
min ettiği f e\'kaladc konfor (Ti rol) 
dağlarında daha az lüksü olan otelle
rin, pansiyonların cazibesi karşısında 
mağHlp oluyor. 

Şu halde bugiinkü dunya ahval Te 
şeraiti içinde lstanbula dışarıdan sey
yar ~etirmek için Fcsth·al mevsimi 

yapmak kafi değildir. :Memlekette u
mumi olarak hayatı ucuzlatmak i~in 

malı J.:i, bunların ilıdasına sebep var
dır: Mutbahların pek pis olduğll şuyu 
bulnwş, lıerkcs lokantalardan iğren
miş, bunun aksini isbat etmek istiyCJı
ler do moştra]ık usulünü bulmuş
lar, "yiğidin malı meydandadır!,, de
mişlerdir. Belediye, biitün lokanta 
mulbalılarına adamakıllı bir kontroi 
koyup bunların asrilcştiklerine ve i
deal bir tenıi::.liğe iriştiklerine kal'i 
kanaat getirmeden, sakın ha, mostra· 

uğraşmak, bilhassa dışarıdan döviz lık/af'.ı kaldırmamalıdır! 
getiren yabancı seyyahlar için ucuzluk M a "-a O B A!5\ ~ ır~s 0 li"i1. 
temin edebilmek de lazımdır. u u 'l!ii:i" (9,J '5i?J 

Sivrisinek ve 
Ddaren masDahat 

Açık Sözde Burhan Cahil yazıyor: 
Sinisineklerden şikayet ediliyor

du. 
Uiri dedi ki: 
- Cibinlik koyınaktan başka çare 

yok. Biraz sıkıntı oluyor amma ... 
Biri ce\•ap verdi: 
- En doğrusu gece olunca yatak 

odasında lamba yakm!lmak. Sh·risinek
Jer aydınlığa geliyorlar. 

Bir arkadaşları şu fikirde bulun
du: 

- En iyisi pencerelere ince tel koy
mak .. Diz bunu Anadoluda karasinek
lere karşı tecrübe ettik. 

Bu bahi.cı üzerinde konuşanlara 
dikkat ettim. Söz söylemesini bilir , 
görüµ geçirmiş insanlardı. Ye bu ba-
his Köprüye kadar de\·am etti. Bu u
yanık, gün görmüş insanlardan biri de 
demedi ki: 

- Sini.~ineklerden kurtulmak için 
onların mikrobunu öldürelim. Pis ha
''uzları, pis .sarnr~ları kapatalım. Ra· 
dikal iş yapalım da rahatımıza ka,·uşa
hm. 

LokantaDaırda 
mostıraloklaır 
Cümhuriyette Peyami Safa yazı

yor: 
B!r gün Beyoğlunun büyük lokan

talarından birinin camı önünde bir 
Alman seyyah kafilesi gördüm. Bir
birlerine, alaturka bir hamamın gö
bektaşında uzanmış gibi \'itrinde sır
tüstü, hatta per!amalsız ve çırılçıplak 
yatan uskumru dolmalarını ~östere· 
rek bir şeyler söylüyorlardı. 

.. Aralarında h!raz tanıdı~ı.m bir ter· 
cuman bulundugunu farketlim ve ya
nma yaklaştım: 

- Ne söylüyorlar, deciim. 

da meylhlaun1e 
Açık Sö::dc Hatice Hatip yazıyor: · 
Mahalle aralannda mt>yhane a~ıl

masına müsaade etmekı en hafif ma· 
nasiyle laubaliliktir. Şehrin ikinci, ü
çüncü , .e hatta dördüncü dereced(·ki 
sokaklarında meyhane açılınca n zi
yet pek acaip oluyor. O me)haneye ci
var e\·lerdeki küçük çocuklar bu m l')• 

hanenin önüne toplanıyorlar. Sarhoş
ların hafif ' meşrep şakalarını görü· 
yorlar, naralarını dinliyorlar. Sonra 
onlarda sarhoşluğa karşı bir meyil, 
bir istek uyanıyor. Birkaç gün sonra 
da bakkala gidip: 

- Babam bir şişe rakı istedi, d!ye 
kuyruklu bir yalan kıvırıyor, o şişe 
kendi masum ve körpe gırtlağına bo
şalıyor. 

Dedik ya .. Mahalle aralarında, U
çUncü ve beşinci derecedeki sokaklar
da meyhane açılmasına müsaade et· 
mek, yaman bir laubaliliktir. 

••• 
Aman Hatke Hatip hemşire, yap

ma, etme! Evveld ıunu aöyliyeyim: 
"Terbiyeyi terbiyesizden öğren!,, diye 
bir şey vardır. Çocuklar da, elbette 
ağzı yamn yumru, gözleri ıaşkaloz, 

sesi çatal matal bir sarhoşa imrenip 
onun gibi olmak istemiyeceklerdir. Ye
ni nesil, içkiden fazla kendini spor eğ
lencelerine vermiıtir. içkiyi de, tadını 
kaçırmıyacak, itidalini bozmıyacak de
recede - icap ettikçe - içer. Esldden, 
camilerin bUmem kaç metre civarın

da meylıane yaptırmazlardı, mahalle 
aralarına da 11ıeghane 1Wkmazlardı. 
Fakat en sofu se111'lerin sokaklannda 
ıarho§ naraları elbette şimdikinden 
fa::l011dı. !flenc1ilen şeye karşı uya
nan hıra meıhurdur. 

~e ı.1 grupu sanatkirlarile mUs Asını da yakalanmıştır. 
ı u ınu tctJcti 1 ressamların eserleri ----------------------------------------------
,~. r. 

/Jir de ll!tife tarafı: Adam sarho1 
olacaksa kendi mahalleslndeli meylıa
nede kalayı tütsülese ve ta Balıkpa::.a
nndan küfeyle eve nakledilmek l;ü/fe
tinll katlanmatl<t dalıa muı•afık değil ., 

i~t'fsaylav \t,,1 
1 a etti 1 

• 
ŞEHR-IN DERTLERİ 

Kandillide ekmek sıkın-tısı 
1 

nu. 
ikinci latife: Sizin bay malıalledcl.:i 

meyhaneye mi dadandı yol.:sa? 
<Hat - Sür) 

~ &fi olacakları 
~~~•t Jlenıyor 
.~ A uıu \'c ı-:..:_ ki 
~ ~~ı )) •6&&44m es par 

l b•ıea 0 bn ve Balıkeıirin 
• t'ttfi tı:lc~ı Kütahya mebuıu 
~~ l:) Usluktan istifa etmiş-
\!...~0bru 
tı..~ : ~~zgat, doktor Lf1t-

• ~erine tayinleri 

Dün Kandillide oturan bir okuyucumuzdan aşağıdakl 

mektubu aldık. Aynen neşrediyoruz: 
"Köyümüzde fırın yoktur, ekmekçi Çengelköyünden gt

lir. Gelme saati belediye servisi haricindedir. Sabah sact 
7 de, akşam saat 20 de •.• Böyle apğı yukan kaçak §ekfu
de gelen ekmek hamur mudur, çamur mudur onu yiyenltr 
biliyor. 

Belediye zabıta ve sıhhiye ıerviai merkezi, Beylerbeyi 

nahiyesi olduğu ve bu servisin Nakkaştan itibaren Anadolu 

hisan köprüsünü ihtiva eden geniş bir sahayi idare etme
si imkansız bulunduğu gözönüne alınırsa belediye hizmet

leri hakkiyle ifa edilememekte ve yukarıda söylediğimiz bu 

ve buna benzer halkın &Jhhatini alakadar eden yolsuzluklar 

vukua gelmektedir. Belediyenin bu işe ehemmiyetle dikkat ı 
nazarını çeker ve buna bir son verilmesini acele bekleriz.,, 

Galata yolcu salonu
nun inşasına 
başlanıyor 

Galatada yapılacak yeni yolcu salo
nunun şekli dün kat'i olarak takarrür 
etmiıttir. Liman umum mUdürile güm
rük başmüdüril Galataya giderek yeni 
salonun yerinde tetkikat yapmışlardır. 

Salonun inşasına yakında başfona
caktır. 
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M Is p~nya feca~u 

Asiler her e 
galebe çalıyor 

e 
M!!drid, 13 (A.A.) - Hükii.mct kuv

' etleri Granada'ya !lO kilometre me.._c:a
fede bulunan Loja Ye Or,iiva kasaba
lnrmı zaptetmişlerdir. 

Malaga, Jaf'n milisleri iltisaklarını 
tem:n l"tmiş olup Granada'rn doğru i
lt•r lcınektedirlcr. 

P:ı~l Je gönderUen alt nlar 
Burgos, 13 (A.A.) - Milli müda

faa :ııeclisi, Madriddcn Parise a ltrn 
göndnilmesini Paris hükumeti nezdin
de protesto etmiştir. 

Meclis Fransa hükumetinden Js
pan)"nda vaziyet normalleşinciye ka
dar bıı altınları muhafaza etmesini ta
lep eimiştir. Milli müdafaa meclisi, 
Madrid hükOmetinin bu altın sevkiya
tını ispanya merkez bankası erkfmr• 
nın azli lle yerlerine halkçılar cephe
si ml•r.suplarının getirilmesi üzerine 
yapılmış olauğunu beyan etmektedir. 

FransiJ hUkOmatl gönU:IU 
kaydlnt muedecek 

Paris, 13 <A.A.) - Öğrenildiğine 
göre, Jspanyol işlerine mü<!ahale edil· 
mem~ne müteallik bir itilafnnme akti 
ihtimallcrf kuvvetlidir. ÇünkU Fran
sız ve İngiliz noktai naz?.r]arını uzlaş
tırmak mümkün gibi görünmektedir. 

Gene öğrenildiğine göre, Frall.!a 
htikumtti, Fransız vatandaşlannın sem 
patisine müdahale etmek ve bunlardan 
arzu edenlerin ispanyaya gitmelerine 
mani olmak hakkını kendinde görme
mekfa beraber. Pariste açılmış olan 
gönüilü kaydi bürolarını kapatmak iq
teme'dedir. 

lhlilllc·ıerln eı:erlne geçen 
yerler 

lforgos, 13 (A.A.) - Dün ihtilalci 
kun·• !lerin mevzilerini islah etmiş ol
d uklaıı ü:ircnilmiştlr Bu kuvvetler, 
Tolo ·a ve Bilbao arasında kUsük bir 
ehfr olnn Eibarr İ:ı:gal etmişlerdir. 

Bu şehirde bir sitah fabrikası mevcut 
olup şimdiye kadar San St•bastfen mi
lislerıne sW\h yetlşt!rmekteydi. 

lhtflalciler, Toloc;anın şimalinde 
Ye Tolosaya altı kilometre mesafede 
buunan Yi1Jabonayı işgal etmişlerdir. 

Bu kuvvetler, Tolosadakl mevzile
rini fakviye etmişlerdir. Şimdi San 
Seba.sdeni tehdit etmektedirler. 

Sevi11e'den bildirildiğine göre. 
hali llazırda Badajoz'un etraf ile alll
kası tamamen kesilmistir. Bu şehrin 
fhtilAJcllerin ellerine diı~mesinin ge
dkml)'eceği tahmin olunmaktadır. 

General Franko ile General MoJa
nın orduları Mcridada birleşmişler
dir. lhtilAkiler, hali hazırda Galice, 
Leon, Estramadure - Badajoz müstes
na - Castille, Endülüs - Malaga müs
tesna • Jaen, Oragon, Navarrc ve As
turfes vilayetlerini kontro11arı altında 
bulundurmaktadırlar. 

A 'manyanın tehdidi 
Lh~bon, 13 (A.A.) - Diploma.cıi ma

hafili, lmanyanın İspanya hükOmeti
ne bir oltimatom göndererek, Alman 
tanıırecfleri serbest bırakılmadığı n 
Sevil ihtilalcilerine gönderilmiş olup 
yanlı~lıkla Madrid ynkınında karaya 
inmicı olan Alman tayyaresi iade edil
medifr. takdirde diplomasi münasebet. 
leri kt!.smek tehdidinde bulunmuş ol
duğunu beyan etmektedir. 

Öğrenildiğine göre Madrid hüktl-• 
meti, Almanyanın bu taleplerini is'af a 
karar vermiştir. 

li!tdajoz hınUz milfslerln ellnde 
Lizbon, 13 <A.A.) - Şiddetli bir 

hnYa bombardımanına ve dahili isya
na rağmen Badajoz henüz hükumet 
kuvvetlerinin elinde bulunmaktadır. 

Bndajoz milislerine kar\i ı kıyam et. 
miş ı>lan ihtilalciler reislerinden biri 
olan .f. Gonzala Ramon, kızıl milis
lere te3•'im omaktan imtina ettiğinden 
ko..-ı~i.1 i ter tarafından ö1dürülmfüı -

" tür. 

Eskl ispanya krarı neler 
yapıyor? 

B~rlin 13 (Radyo ile) - Avustur
ya.da bulunan eski İspanya Kralı On 
UçilR:ü Alfonsun Yiyanadaki Alman 
e1t.isf Fon Papenle uzun bir mülAkat. 

rinde çıkan haberler resmen tekzip e-ı 
dilme!ctedir. 
Eski dahiliye nazırı ö"dUrU&dU 

BerJin, 13 (Radyo ile) - ispanya
nın eski dahiliye nnzm Bay Migiel 
Mora Madriddeki Arjantin sefaretine 
ilticae derken komünistler tarafından 
öldüı-tilmü:. tür. 

Artık Fransa yardım 

edemlyacek mi 1 
Berlin, 13 (Radyo ile) - ispanya

dan gelen ~on haberlere göre, İspanyol 
asileri bu sabah kuvvetli bir taarruza 
başlıyarak Madridin şimalindeki hü· 
kum~t kuvvetlerini dağıtmışlardır. 

General Prankonun kumanda~ı al· 
tınd3 olarak Toledo şehrini müdafaa 
eden asiler üzerine yürümekte olan 
hükumet kunetleri kamilen ric•at et
mek rr.ecburiyetinde kalmışJardrr. 

Şimalde de a.siler vaziyete tamami
le hflkimdirler. Bilhassa San Sehas-
tienin istirdadından sonra Fransadan 
yapılacak her hangi bir :rardımrn ön\!. 
nü almışlardır. Frnn.sız hududunda 
sıkı emniyet tedbirleri alınmıştır. 

vaalnmı1' olan tayyareler tarafından 

taciz edilmekte oldukları halde ricat 
etmektedirler. 

HUkOmet takvtye kıtaah 
bozguna uğramış 

Lizbon 12 (A.A.) - Seville radyo 
istasyonu, Bada3ozu müdafaa etmekte 
olan milis kıtaatını takviye etmek için 
Madritten gönderilmiş olan ku'V'w·etin 
yarı yolda lejyon etranjer efradından 

ve Faslılardan mürekkep olan ve albay 
Castcjonun kumandası altında bulunan 
kuvvetle karşılaşmış olduğunu bildir
miştir. 

İki taraf şiddetli bir mubarbeye tu
tuşmuşlur. Bu muharebe saatlerce de
vam etmiştir. Hükumet kuvveti hemen 
hemen taınamile imha edilmi~tir. Bun
lardan kalan\ar 250 maktul, birçok 
zırhlı otomobil, silah ve mühimmat bı
rakarak kaçmışlardır. 
Eğer bu haber doğru ise Badajoz şeh 

ri Madrit hükOmetinin elinden çıkmış 
sayılabilir. 

HadaJoz boşalbllyor 
Lizbon 12 (A.A.) - Reutcr ajans· 

Kimsenin İspanyaya girmesine 
müsaade edilmemektedir. 

muhabirinden: ı 
Asiler, henüz Badajoza varmamışlar

dır. Faakt daha şimdiden yüzlerce ka-ispanya lflerlne kara,mamagı 
taahhUt eden devletler 
Pari,, 12 (A.A.) - Salahiyettar 

mahafil, İtalya hükumetinin İspanyol 

dın ve çocuk Portekize iltica etmek --------------

işlerine müdahale edilmemesi hakkın

daki itilafnameye ecnebi memleketler -
de gönüllü kaydedilmesini ve iane top 
lanılmasım meneden bir madde ithal 
edilmesini istemi! olduğunu teyit eyle
mektedir. 

Paris, 12 (A.A.) - Berlinden bil-
dirildiğine göre, Alman hükumeti İs -
panyol işlerine müdahale edilmemesine 
müteallik itilafnamcyi İtalyanın ayni 
geraitle kabul edecektir. 

en ebasfl n dUflU 

Uzere nehri geçmekte, bunların kocala-
rı, babaları ve kardeşleri ise asilerin 
artık gecikmesi ihtimali mevcut olmı
yan taarruzlarını Badajoz etrafında te
vekkülle bcklemekctdirler. Vukua ge
Jccek muharebenin çok şiddetli olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Albay Castejonun kumandası altın
daki asi kuvveti, Badajoz ilzerine yU
rümektcdir. Bu kuvvetin batnryalan, 
tayyare ve mitralyözleri vardır. Fakat 
Madrit hükOmetinin kendilerine yar
dımda bulunacağı suretindeki vaidleri
ne rağmen milis kuvvetleri ıilah ve mU
himmattan mahrum bulunmaktadır. 

Londra, 12 - Son dakikada gelen F s • 
bir habere göre, Sen Sebastien asilerin ransa • urıye 
~~~~;~i hücumları karşısında sukut et- anlaşması 

Hükumet kuvvetleri mühim miktar- • • fh d ' 
da ölü ve yaralı bırakarak ric'at etmiş- g uç sa a a . 
tir. Türkiye, lnglltere \1e 

• • • p 1 
apanın arzu arı ve 

Perpignan 12 (A.A.) - Reuter ajan- f 
SI muhabirinden: Asilerin hükumet askerler 0 miktarı 
kuvvetlerinin elinden Aragonda kain mesele Oluyor 
Sastago kasabasını almı§ oldukları söy- Suriye ile Fransa arasında Paristc 
lenmektedir. yapılan müzakerelerin ilerlediğine dair 

Solarinad Abrca gazetesi, faşist Suriye gazetelerinde yazılara tesadüf 
aleyhtarı milisler arasında disipline ri- edilmektedir. 
ayet edilmesi için bir beyanname neşr- Daha kat'i bir karara varılmamışsa 
etmiştir. Bu beyannamede disiplinin da, konuşmalann müsbet bir netice 
hürriyet mefhumuna muhalif olmakla vereceği umulmaktadır. 

beraber teşkilatlı ve muntazam bir or- Fransa, müzakerelere ittirak eden 
duya karşı muharebe edildiği zaman Suriye heyetine Türkiye, İngiltere ve 
zaruri olduğu beyan olunmaktadır. milletler cemiyetile istişarede bulun-

Bu beyannamede deniliyor ki: mak mecburiyetinde olduğunu bildir-
Eğer milisler arasında disiplin bu- miJtir. 

lunmıyacak olursa inkılabın bütün se- Bu devletlerle ve Milletler Cemiye-
merelerini elimizden kaçırmakla kalmı- tile konuşmak mecburiyetinde bulun -
yacağız, hepimiz öldürüleceğiz. ması Türkiyenin İskenderun sancağı 

Barselon fabriknlan patronlarile meselesile bu hudutta emniyetini iste
zengin İspanyollar amele kıya!etinde mesinden İngilterenin de Fransadan 
ve günlerce tıraş olmadıklarından uzun Filistin hududu için garanti talebinde 
sakallarile ortada dolaşmaktadırlar. bulunmasından ileri gelmektedir. 
Süt veren inekler de yenmek üzere ke- Papa da Fransaya müracaat etmiş 
silmiştir. ve Milletler Cemiyeti misakı mucibin-

Barselon dağı tarikile Golf Clubc gi- ce hiristiyan ekalliyetlerin himayesi lü
den yolda birçok cinayetler olmuş ve zumuna işaret ederek Suriye - Fran 
halen de olmaktadır. Bu klübün azası- sa arasında yapılacak muahedeye buna 
nın birçoğu lngilizler ve zengin lspan- dair maddeler ilavesini istemiştir. 
yollardır. Bu müzakerelerin en çetin safhala-

Asl er galip geliyor nndan biri de Suriyeye yerleşecek 
Lizbon 12 (A.A.) - Radio Club al- Fransız askerlerinin yekunu üzerinde -

bay Benitosun Guadalajarayı ele ge- dir. Şimdi Suriyede 12 bin Fransız as
çirmiş olduğunu ve şimdi Madritc an- keri bulunmaktadır. 
cak 50 kilometre mesafede bulunduğu- Suriyeliler bu rnik:tann (5) bine in-
nu haber vermektedir. dirilmesini istemekteyseler de Fransa 

Asilerin elinde bulunan 19 tayyare, buna muvafakat etmemektedir. 
Somosierra cephesini bombardıman et
miş, hUkumet kuvvetlerine ağır zayiat 
verdirmiş ve bunların iki tayyaresini 
düşürmü~tür. 

Baırn panayoıro 
Belçika, Bari Şark panayırına res

men iştirak edeceğini bildirmiş, ve Bel 
çika ekonomi bakanı da bu seneki Bel
çika pavyonunun geçen senelerden 
daha mükemmel alınası için tertibat at-

Kıbrıs 
lngllterenin hava 
üssü mU oluyor 1 
Mançester Gradiyan ga7.etesinin 

Kıbrıstan aldığı bir habere göre lngil· 
tere hükQmeti hava kuvvetleri b~ ku
mandanı mareşal Brooke Aerodron Kıb 
rısa giderek inşa edilmekte olan yeni 
hava üslerini tefti~ etmiştir. 

Bu haber İngilterenin Kıbrısı kuv
vetli bir hava üssü haline getlrmeğe 
kati olarak karar verdiğini göster:yor 

lnglliz askeri 
tayyarelerlnln kaza 

istaıtistl k lerl 
LOndra, 13 (A.A.) - Dün Bucking

hamshire'de vukua gelmiş olan kaza 
senenin bidayetindenberi vukua gelmiş 
kazaların otuz drödüncüsüdür. Bu ka· 
zalarda ölenlerin miktarı 71 e baliğ ol
muştur. 

Geçen sene İngiliz askeri tayyareci
liği yirmi be§ kazaya uğramış ve kırk 
beş kişinin ölUmüne ağlamış idi. 

Kızlıkla erkeklik 
arasında seyrüsefer! 

Belgrattan Akşam refikimize bildi
rildiğine göre, Saray Bosna demir yol· 
lar miidüriyetinde çalışan Mustafa Po
poviç isminde birinin bundan on beş 

sene evvel bir çocuğu dünyaya gel
miş, fakat tenasül uzvu gayri tabii 
olan bu çocuğun erkek mi, yoksa kız 

mı olduğu anlaşılamadığından tereddü
de düşülmüş ve ailesi çocuklarına iaim 
vermekte günlerce tereddüt etmişler
di. 

Nihayet bir doktorun muayenesi ne
ticesinde çocuğun erkek olduğuna 

karar verilmiş ve ismi Enver olarak 
kaydettiril:nişti. 

Halbuki aradan iki sene geçince En 
verin tenasül uzvu erkeklikten çık
mış ve çocuk yedi yaşına gelince bir 
kız mektebine kaydettirilmiştir. 

Son zamanlara kadar kız mekteple
rinde okuyan bu çocuk tekrar erkek 
liğe dönmüş ve bu vaziyet Belgrat tıp 
mahafili tarafından duyulunca bir he
yet tarafından muayene edilen çocu
ğun şimdilik erkek olduğuna karar 
verilmiş ve tekrar Enver ismile çağml
maya baflanmıttır. 

Söylendiğine göre, Enverin cinsi
yetinin tekrar değişmesinden çekinildi 
ği için komşuları bulunan gerek kız 
ve gerek erkek çocukların aileleri ço
cuk'"rım EnverJe görtııme1ı:ttm me
netmi~lerdir. 

General Pontesin kumandası altında 
ki kuvvet, San Rafael He El Pinan zap
tetmiştir. Bu kuvvet, hali hazırda Leo
nun cenubunda bulunmakta olup Mad
rft.e doğru Ilerlemelrtedir. Hükfımet 

mr~ olduğunu bildirmiştir. ---------------

~ . 
e- kuvvetleri ise B ve Sevillcde ha-

Bu senckt Bari Şark panaymnm çok 
mühim olacağı birçok ecnebi memle-

ketlerin geniş mikyasta i§tirak edeceği 
öğrenilmiştir. 
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\ 
G~çenlerde Cezairde ka tıedil.,ıf 

lan b:iyük müftir.!n kat:~leıi ya~ 
mış v~ bu münasebetle birçok ts~1 

adamlar da tevkif edilmiştir. 1 
daki tek resim tevkif edilenler~e~ 
tinin ölümünde büyük bir rolu 0 

sanılan \'e Cezairde ReisüHileJ!'I~ 
rak tanılan Elokbi'yi ı;tösteriyor 
resim de solda katil şaır Muh11~ 
bin Ali ve iki arkadaşı gôrülınr~. 
Katiiler cürümlerini itiraf etJll 
dir. 

Sporcularımı~ 
Cavaya da"e 

ediliyor 
.Muhtelif spor ekiplerimizin °1~ 

yatlara i)tiraki ve orada alııt,ıı ~ 
celerin yalnız memleketimizde .. Pj 
bütün dünyaya yayılmış otan 'f~,~ 
ve isliımiyet aleminde de derin b'ı,, 
ka ile takip edildiği anhışılnı~~ (lı 
Bu alakanın bariz bir m:c::ıli"\t~ 
dan ) apı1an hir da,·et gfü::ternıt 

1 
Türk sporcularının oJimpl~e 

gidiş:ni ba:jındanberi takip t!t._. 
anla ılan Cavah mfisJUmanıar • ,~ 
]arımızı olimpiyat dönüş(! Ca'1J 

·-t 
na davet etmeğe karar verl111>çı 
Cava adası yüksek spor ko111ft ~ 
rafından münasip görülen h.11 v 
üzeritte şehrimize bir 11Jel>fUP )ş ıJ 
tır. Yalnız burada bu ise mutı' t 
lacak makam bilinemcdığinde"1i tup Ca,·ah ticaret ve sanayi er 1ı 
muhtelif ,·esilclerle muhnhere 'ıı~ 
ri İstanbul Ticaret Odasına ':,~ 
tır. J>u mektupta Türk cıpor t ~ •' 
leri, rdüplerin adedi, çalı~rnn!' •' 
kınd:ı da izahat istenme!rtedıt· r• 
zamanda davet de bu mektub9 
miştir. ~ 

Oda, bu mektubu bu !ıtbSf' 
Spor Kurumu f!=tanbul mırı 

vermiştir. O 
Yunan dlktatift 

ve işçiler ;j-
Atina, 13 (A.A.) - Dün al<Ü~ 

taksas ile patron ve ame1e Jll ·ıl 
leri arasında bir iş kontur!Jt~ 
edilmiştir. ~~ 

Ba konturato muclbinre 
11
i 

retler ve maaşlar tespit edıl 11 
Konturatoda de,•letin ıı11"~ 
müracaat edilmesi gibi diğer 
susat da vardır. ı .,. 

200 ki ometre .ur V 
Deniz cana~ 
ıngilterede g~~ 

ortaya çıkr11 

1 w , 

Bır zamanlar lngilter~;,~ 
düğii iddia edilen sonra '"'ı1 
geçtiği söylenen deniı c11ıı 
rar kendini göstermiştir!• ,ıı' r' 

Bu sabahki posta iJt ~ l'_,J 
liz gazetelerinin yazdJA'' (oll' · 
canav11.r lngilterenln vor 
de görülmüştür. .. rii1' .,ır~ 

Bu mahlQkun bu' '"f 1 ti' 
halinde olduğu saatte bt ,.,,,d 

' dt ır mt!l!af e kateder derece ,.ıı IJI ~ 
reket ettiği ve ufka d~I t,,. 
kar bir \'Bziyette iJerJıY 
duğu söylenmektedir. 



13 AGUSTOS - 1936 HABER - Ak,am Postası 

MemDelket melk.~lYl~Daıro 
' va~a~ 

El8ziz günden güne . . 
inkişaf ediyor Nıyazz Ahmet 

Şi~di halkın en büyük arzusu -~--------~---~-~~~~.,-~-----~--c-~~b~u-~~~-~--~-

-~hirde bir lise kurul'lasıdır i ilya donanma 
,,-Jii-_.- -1 kadiı·galarını ___ a ve "_._ _____ --.J>...._ 

Elazizdc bir cadde 

Eltiziz /'ta$usı mahabirlmiz bildiri. zorluklar yüzünden tahsillerinl yarıda 
Yor: bırakmak mecburiyetinde kalıyor. 

Yirmi üç bin küsur nüfusa malik Elaziz gibi ileri ve münkeşif bir vi. 
olajı,msabamız son yallar içinde olduk layet merkezinde (ki e\'Vclce muallim 
~!1- terakki ve inkişaf etmiştir. Bu te. mektebi bile \'ardı) lise olmaması ÇQk 
r~Kın ve inkişafı temin eden sebep ve acıdır. VekfLletin nazarı dikkatini calp 
rlriitnerin başında; treni :ııaymak la. etmek isterim. 
zunaır. Orta mektebin mevcudu altı yfü; 

Filhakika, tren Elfızize can .,·ermiş. küsurdur. Bütün vilfiyette 3 mektep 
tir. 1Çtimai ve iktısadi kalkınmalar bu 
taiüıtep sonra daha sürat ve kolaylık . 
la Iİiümkün olmuştur. Yeni yeni ihti. 
Y'?lar hasıl olmuş ve bu ihtiyasların 
kaJj:lanmasile şehir bir kat daha gü. 
Ze'IHŞmiştir. 

Fakat, Vali ve Halk Partisi ve Evi 
reisi Tevfik Gürün sonsuz ve devamlı 
gayret ve himmetlerinin de bunda 
mti&,rr olmadığını kim iddia edebilir? 

Örnek bir Halkevi binası kuran ve bu 

88 muallim ve 3388 talebe yardır. 'Mer 
kezde altı ilk. bir orta. kaza merkez. 

lerinde tam te~ilatlı birer ilk ve 39 
köyde bazıları beş bazıları üç dersa. 
neli olmak üzere 39 mektep mevcuttur. 

Binalardan hemen hiçbirisi mektebe 
elverişli değildir. Yalnız bu sene istas. 
yon caddesi ilzerinde büyük bir mek. 
tep binası kurulmaktadır. 

Eldzizli 

~atr altında örnek bir Halkevi mesaisi ="---··---------------11!' 
Yaratan 1'evfik Glir sehrin bayındır. 
laşması yolunda ıh bütün arzu ve sa. 
llllmiyetile çalışmış ve bu çalışmaların 
dan birçok faydalar görülmüştür. 

Elazizde ana caddeler parke döşeli-
dir. G(:ri kalanlannın döşenmesine 
ehemmiyetle devam ediliyor. 

Bu caddeler ağaçlanmış, hü. 
kGmet., fırka, belediye, aile par
kı ve çocuk bahçeleri vücuda 
getirilmi !ir. Belediye elektrik şirketi. ! 
n.e elli hin1lira ile ortak edilmek sure 1 

tııe şehir 327 Himba yasıtasile tenvi ı 
01~nır.uş, temizliğe son derece ehem 
hlıyet \·erilmi~ yeni arozözler ve yan. 
tın söndürme makinelel".İ celbolun 
ttıuştur. 

1~lediyece yüz bin lira sarfile biı 
Şehır tiyatr ik" . edil . . osu ve ı apartıman ınşa 

mıştır. Bu yıl kezalik bir apartı 
ttıan kurulacak ''e şehir su tesl~tı so. 
na ~·ardırıJacak eski mezbaha yerine 

Büyük 
müsabakamız 

Bilyük mUsab:ıkamıza i§tirak e. 
den okuyucularımız topladıklar' re. 
sim parçalarını sırasına. koyduktan 
ve ~orulan Uç sualin cevabını verdik. 
ten sonra mufassal adreslerile t>era 
ber, Ankara cad'.lesinde Vakit kU. 
tüphanesine getirerek mukabHindt' 
bir numara alacaklardır. 
Polis bilmeceleri için verilecek ce· 
vaplarda uzun uzadıya tafsilata m· 
zum yoktur, yalmz neticeleri birer. 
ikişer kelime ile bildirmek kafidir. 

Cevapları posta Ue göndere. 
cekierin, hallettikleri t"esim ve sual 
leri 

(HABER gav;fosi bil.yilk müsa 
baka memurluğu) 

lstanbul 
l'enısi · ' l'i h ınşa edilecek, f ennt şartname le. Adresine ~öndc>rmclcr\ rica olu 
tası a~rrJanan şehir imar plan ve hari nur • Bu gibilcrın sıra numarı.Jarı 

ıhaJe olunacaktır. j po~ta ile kendilerine gönderilecek 

t ?aycı fe.nni ,.e asri icapları müh. tir. Ancak bunun için ayrıca ~er 
n:'~ olmak üzere inşa edilmekte bulu. lenne mufassal adresleri yazılı ve 
lcrd a~~ ve kapalı stadyomlar şu gün. pu1lu bir zarf l;'nndcrmc>lni J G.zım 
hah e . tccektir. Aile parkile çocuk 1 dır labii; ıne tamamlanmış nnzarile bakı MU.~abakaya iştirak edenler:? ve 
tı:ıod r. llalkevi arkasında 75 yatakl ril~n numaraların kavhPdilmeınesı 
ltıek~~- bir hastahane binası yüksel. bilhassa rica olunur. 
d ır. Planı bizzat ilbay tarafın . l5 Ağustostan sonra göndr-ıilctı 

an Yapılan b b <'E:' aplar kabııl e<i;Jmiwrc1ct1r 
tazam u ina son derece mun ı=----------------
lil.tiıe b~e ~er kısım ayrıdır. Müştemi 
Ya ?nal r~ıkte Yalnız kırk beş bin lira. 
hane bi 0 maktadır. Daha evvel hasta. 
Yaç karna

1
sr Yoktu. En mUhim bir ihti. 

şı andı 

Ela.zız nı. "l .' 
ltıızdan bi .u .11111 iskan mm takaları. 
lllifı.ıs g" ndır. Son üç yıl içinde 5600 
ı l oçmen "elını'ş .. l . . ç n 687 b ve goçmen erımı'1: 
ı Yeni ev ı' ar nı.tig • nşa olunmuştur. Bun. 
" . tahsıl ''az· ı· e i.Skan ıye ıne getirilmişler 
hattan :ahan erinde her türlü istir3 

l\tnar·rmaınıanmıştır. 
b·· 1 e halkı ·· ~YUktUr Jt.. ..n gosterdiği al:lka çok 
dı,ği t~kdJrd oyl~ler muallim gönderil. 
tep l:lnaaı e Plana uygun olarak mek 
OİJdirıneJctYapacaklarını mazbatalaI'la 
tıun tenıınıe '"~ hatta bunlardan çoğu. 

Ilı mumk" 
L .. ehtr halk un olamamaktadır. 
l)lr t ' da oku - . 
b eda.kft.rlrk ~a ~grunda hıç 
lr lfse olrn tan ~ekınmıyor. Ancak, 

hruyo anıas, büyük mu .. ı,.··ıu d r. Gençle s-nu o . 
r, Ya imkansızlık veya 

HABER 
AKSAM PO!:fTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı lstanbul 214 

Telgraf adresi: ıstanouı HABER 
Yazı ısıerı teıo1onu : 2:ıııa 
idare ve ııan .. • : 24370 

ABONE ŞARTLAR! 

Seneılk 

o aylık 

3 aylık 
1 oyhk 

Türltigr Ecnl'lıı 
1400 Kr 2700 Kr. 
730 .. 1450 
400 .. 800 •• 
150 .. 300 .. 

Sahıbi ve Neşrıvat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıtı qer (V AKIT) matbccsı 

Yedi yaşında padişah kızı ile evlenen Oküz Melımet 
Paşa damat olmuştu. Fakat mağlup Olunca tekı ar 

"Öküz,. denmeğe başlandı. 
409 sene evvel 12 ağustos günü 

Haksızlağa isyan ed n Türkmen 
eyi üzerine bir ordu çı arıldı 

bküz Mehmet Paşa, kendisine öküz 

denmesinden fena halde kızıyor ve bu

nun önüne gcs;mek için bin bir çare 

ye başvuruyordu. Bir gün öyle bir fır· 

nt, öyle bir nimet karşısına çıktı, ki bu 

nu kendisi hiç bir suretle yapmağa 

muvaffak olamazdı. 

Yedi yaşında bir kızla nişanlandı 

ve o günden sonra kendisine "öküz .. 

denmedi. Bu nişanlanmanın fevkalade 
.üği nerede, diyeceksiniz. Fevkaladeliği 

yedi yaşındaki kmn padişahın kızı ol 
masındaydı. Nişanlandıktan sonra ken

disine "Damat Mehmet Paşa., denme· 
ğe başlandı. 

Bir gün ahbaplarından biri paşaya 
şöyle dedi: 

- Aman paşa, bir gün bir hata ya
pıp tekrar öküz olma ... 

Mehmet paşa bunun manasını anlı· 
yamamıştı. Ahbabı izah etti: 

- Öyle ya, bir yanlrş iş işlersin 
damathktan azledilir ve gene öküzlli

ğe avdet edersin, kimse artık Damat 
Mehmet Pa§a demez ... 

• • • 
Damat Mehmet Pap kaptan ol· 

du. 
Mütemadiyen Tilrk aulanna taar-

ruz eden hiristiyanlan perişan etmek 
için otuz kadirga ile denize çıktı. 

1613 yılı 13 ağustos &Ünü, 323 
sene evvel bugiln, Sicilya donanması 

Cezai:r Bahri Sefit sularında karşılaş· 
mış ve zaptetmek için Türk kadirgala
n bekliyordu. Bulmakta gecikmedi. 
Kaptan paşanın kendi kuvvetinden a· 

yınruş olduğu on kadirgaya rastlandı. 

Şiddetli bir muharebeden sonra ka-

dirgaların yedisi zaptedildi. Kürek çek 
tirilmekte olan bin hiristiyan esir kur 
tarılarak yerlerine Türk esirleri kon
du. 

Bu, Mehmet Paşa için çok tehlike. 
ti bir mağlUbiyetti. Beklediği başına 

geldi. Derhal kaptan paşalıktan az· 
ledildi. 

Gene damattı. Fakat Mehmet pa· 
şanın düşmanları tekrar ona (öküz 
Mehmet paşa) derneğe başladılar. 

Haksızlığa isyan eden 
Tür" men beyinin 
sakalları traş 

edilince [1] 
içil sancak beyi vezirıazam Hersek 

Ahmet paşanın oğlu Mustafa Bey, 
sancağın sayımı için yeni bir emir ver 
miş, yapılacak işleri kadı Muslihittin 
ile katilMehmede btrakmıştı. 

Kadı ile katip, salahiyeti aldıktan 

sonra, etrafı kasıp kavurmağa haşla

dılar. Ahaliden bire on vergi almağa 
ba~ladılar. Süklün Koca adlı bir 
Türkmen: 

- Tarlamdan 200 akça vergi iste· 
niyor, ben iki yüz akçayı çıkaramıyo· 
rum, ki vereyim... Diye şikayette bu • 
tundu. 

- Peki, dediler senin işini hallede· 
ceğ:z. 

Süklün Koca. vergiden affedileceği. 
ni veya hakl:ı ile- alına~ğını beklerken 
yakalandı. Elleri ayakları bağlanarak 

sakalları traş edilerek o vakte göre yo
lunrnu1' k~z gibi dışarı atıldı. 

ilıtiyar Türkmen, bu ağır hakaretin 
intikamını almağa karar vererek 
oğlu ve tarııft ... rJan ile sil5hlandıh:r. 

(1) Dün çıkması lazım gelen hu 
yazı yetiştirilemediği için okurlarttnız· 

dan özür dileriz. Günü rününt' t .,··1 l 
bu"iirdcn E'lnra muntazaman çıkmak· j 
ta devam edecektir. 

t.adı, kı:tip, sancak beyini bu gt:ee ba· 
sarak öldürdüler. 

1527 yılı 12 ağustos günü, Hürrem 
Paşa büyük bir ordu ile bu Türkme
nin üzerine yürüdü. Haksızlığa isyan 
edenler, her kuvvetle çarpışmağa ka • 
rar vermiş bulunuyorlardı. Hürrem pa
şanın askerleri mağlup oldu, paşa da 
öldilrüldü. Malatya beyi Yalarkasdi 
bey de bin süvari ile Uzerlerine geldi. 
Dört yüz süvari ilk hamlede Türk· 
menlerin kılıcından geçti. 

Höyükler yakininde baıhyan di • 
ğer bir çarpışmada türkmen kuman
danlanndan biri öldiirüldü. İhtiyar re-

isleri arkadaşının intikamını almak İ· 

çin gece yansı Hüseyin paşanın or 
dugahına hücum ederek paşayı ölüme 
sürükliyccek derecede yaraladılar. 

Bu kuvvetler elbette sona kadat 
bir hükümetle mücatlele edemiyecekler 

di. Diyanbekir beylerbeyi Hüsrev 
paşa, haksızlığa isyan edenleri mahvet 
rneğe muvaffak oldu. Fakat SUklün 
Koca, haksızları hakka davet etmeği 

aş·1 ---ı;tı. 

Kotrada 
ördekler 

Avrupanın büyük umumi bağçelerin

de1'i havuzlarda, çocuklann küçüle 
yelkenler yüzdürmesi 5dettir. Çocuk
lardan biri, oyuncr.ğım unutarak git· 
miştir. Bir ördek ailesi d!' b:.:r.un içınt

r<' .. ;!"'lde görüldüğii şc'dlde yerJc~mi~tir . 
Bu seyyar örc1ek zevkine ı: l"k ıruvafik 
yuvanın içinde dolaşıp durmc:ktadır 



Olimpiyat intiba ve vekayii 

Misafirperverlik bu mudur ? 
Amerikalılara karşı yapılan muamele -

Mısır marşının notası bulunamadı -
Mısırlı sporcuların feslerine bakılarak 

'fürk zannedilmeleri Progranı 
~ lUJ ~ tYı IMl k tYı 

Bcrlin 8 (Daimi muhabirimizden) -
Berlin olimpiyatları devam ediyor. Her 
gün yeni bir dünya rekoru kırılıyor ya· 
hut olimpiyat rekoru tesis ediliyor. 

Her olimpiyatta olduğu gibi bittabi 
bu seferde Amerika fersah fersah ile
ride bulunuyor. Ve insan kabiliyetinin 
son haddine varmış atlet ordusile mu
vaffa:kiyetten muvaffakiycte, zaferden 
zafere koşuyor. 

Ovcns, Metcaef gibi koşucuları 

Johnson, Albriton ilh .. gibi ntlayı

cıları yürekten alkışlamamak elden gel
miyor. Zira bu gibi elemanları bir ara
ya toplamak, birden yetiştirmek her 
millete müyesser olmaz. Burası böyle 
lakin dünyanın en değerli sporcularına, 
bahasına kıymet biçilmiyen atletlerine, 
kainatın spor ilahlarına malik bulun
duklarını iddia eden ev sahibi Alman
lar ise her nedense Amerikalıların bu 
tefcvvukuna tahammül edemiyor. 

Almanların Amerikalıları sevmedi
ği malOmdu. Fakat bunun bilhassa 
olimpiyatlar doalyısile Alınanyanın ga
yet bitaraf ve misafirperver ev sahibi 
rolü oynayacağı bir sırada adeta bir 
nefret şeklinde tecelli edeceği hatır ve 
hayalden geçmezdi. 
Meşhur ve maruf sözdür, "Lafla pey

nir E.'.!misinin yürümiyeceğl gibi palav
ra ile de spor gitmez, Halep orada ise 
arşın burada) derler. 

Olimpiyatların ilk gününden başla

yan Amerikan zaferile Almanların 

aleyhtarlığı da göze çarpıyordu. Ma
amafih düne kadar fazla bir taşkınlık 
nazarı dikkati celbetmcdi. Nihayet diln 
akşam, ta sabahın onundan beri devam 
edip gece yarılarına kadar kalan sırık
la atlama nihat müsabakasında da A
merikan galebesi gayet parlak surette 
tezahür edince, sportmen Alman halkı 
aşka gelerek hissiyatını spor terbiyesi
ne a~foa ve bilhassa olimpiyatların ic
rasını deruhte etmiş bir millete yakış
mıyacak §ekilde ifade etti. 

Daha pazartesi günü yapılan yüksek 
atlamada, dünya rekorile oynayan ve 
bir harika olan Amerikalı Johnsonun 
atlarken bütün asabına hakim olarak 
tamamile slikuta muhtaç bulunduğu bir 
anda, sahanın diğer tarafında kadmla
nn herhangi bir müsabakasında zikre 
değıniycn ufak bir harekette bulunan 
Alman atletini lüzumsuz yere gürültü
lerle teşci etmek Amerikalının asabını 
bozmak için tertip edilmiş kasti bir ha
reketten başka bir §ey değildi. Buna 
ikide birde fuzuli nutuklarda ilave edi
liyordu. 

!şte dün akşam sırıkla yüksek atla
mada Amerikalılara gösterilen iltifat 
bu hattı hareketin salabetine şek ve 
şüphe bırakmıyarak olimpiyat tarihin
de bir leke teşkil etti. Acaba Almanya
nın spor ilhları bunu da kam kayna
yan, kabına sığmıyan, y.erinde dura
mıyan, atlamak, koıımak, sıçramak ve 
rekorları parça parça etmek bir r;;eylcr 
yapmak istiyen Alman gençliğinin ener 
jisinc mi hamledecekler? 

Tiyatronun ikinci perdesini ter.idi 
eden, yani bazı milletlere karşı olan 
lakaydiye de dün şahit olduk. 

Mısırlılar sıklet kaldırma yarı ağır

da birinci gcld:Jer. Merasimler stad
yomda müsabakaların arasında yapılı

yor. Buna sıra geldi. Müsabakanın hi
rinci ikinci ve üçüncüsü ortaya çıka

rak kendilerine tahsis edilen kürsünün 
üzeri ne dizildiler. Mısır marşının <;alın
ması lazım geliyordu. Aradan dakika
lar geçti, gerek müsabıklar, gerek mü
sabıklara ortaya kadar refakat eden 
ba.crta Levalel olduğu halde Alman 
olimpiyat komitesi nzası müşkül vazi

halledildi. 
Bunu müteakip serbest güreş galip- : 

!erinin merasimine başlandı. Sıra bizim 
Mersinli Ahmedin flamasına 9'eldi. Or-

Alnı.an l:ızüı.rı_ km!5!i sporcu1aN!J' 
tC§ci ederken 

m d::lı saı lb>a ~a o a ır 
Sabah: Eskrim, yüzme, 

tik, kürek ve binicilik. 

jimnas-

öğleden sonra: Eskrim, hokey, 

hendbol, yüzme, basketbol, boks, 

jimnastik, kürek ve binicilik. 

Gtce : Eskrim ve boks 
vardır. 

maçları 

va ıro ifil kn 
mltiısalb>a~aoaır 

Sabah: Eskrim, yüzme, binicilik. 
öğleden sonra: Eskrim, hokey, 

hendbol, yüzme, basketbol, kürek 
ve binicilik. 

Akşam: Yalnız boks maçlan var

dır. 

Biz bunlardan ·: eskrim ve bini
ciliğe iştirak ediyoruz. 

Hockey 
Isviçre 5 - 1 Danimarkaya galip. 

Efganistan 4 - 1 Belçikaya galip. 
Bugün dömi finaller yapıJacaktır. 

Kayık yanşlar1 
Altı metre sınıfının galipleri: Bi

rinci: İngiltere, altın madalya, ikinci: 
Norveç, UmU madalya, üçüncli: Js. 
veç, bronz madalya, 

Kürek tasfiye müsabakaları dün 
başlamıştır. 

8 metre sınıfı: Birinci: ltalya, al
tın madalya, ikinci: Non·eç, gümüş 

madalya, üçüncü: Almanya, bronz ma
arasıra lutf en söyliyen speaker tama- d 1 . 
mile başka bir ekip bildirdi ve hepimi- a y.,, 

tada birinci gelen Fransız, sağda ikinci 
olan Amerikan ve solda da üçüncü ola
rak Ahmet yer aldılar • 
Almancasından maada ne İngilizcesi 

ne Fransızcası anlasılan ve bunları da 

zin hayret ve taaccübü arasında direk- 400 metre serbest 
lerc iki Finlandiya ve bir de Alman yüzme, erkekler 
bayrağı çekilerek Finlandiya marşım Dirinci: l\ledica (Amerika), 4 da· 
dinledik. Stadyomda bulunan Fransız- kika 4.1 5/10 yeni olinipiy:ı.t rekoru. 1-
larm ve Türklerin itirazile işteki yan- kinci: Uto <Japonya), 4 dakika 45 6/ H·. 
lışlık anlaşıldı, doktor K. Diem dizlerini üçüncü: Makino (Japonya), 4 daki· 
döğdü, düdükler öttü, emirler verildi, ka 4S 1/10. Dördüncü: Negami (Ja
tclcfonlar işledi ve tashihe lüzum görül ponya), 4 dakika 53 6/ 10 
meden şampiyonlar tekrar ortaya çıka
rılarak Fransız, Amerikan ve Türk 
bayrakları çekildi ve Fransız marşı 

dinlendi. 
Süvarilcrimizin Berline muvasalat 

günü istasyonda ters taraftan asılan 

Türk bayrağı, ertesi gUnü gazetelerde 
Mısırlıların fesli resimleri konarak al
tına "Türk olimpiyat takımı geldi,. 
ibaresi, elan Türkleri Hintli veya Senc
gallilerden tefrik edememek bize gös-

terilen alakanın bariz misalleridir. 
Bana öyle geliyor ki şayet bir müsa

bakada birinci gelerek marşımızın ça
lınması icap e1:.se eminim ki kabarelerin 
en sevilen oryantal havalarından ~irini 
yahut da "Sivastapol önünde yatan ge
miler,, marşını çalacaklar! 

Hafazanallah aym hataları biz işle-
miş olsak!.. 1 

Sııat Erler 

..Jimnastik 
Kadın ekibi 

Birinci: Almanya, altın madalya, 
ikinci: ÇekosloYakya, gümüş madalya, 
üçüncü: Macaristan, bronz m:ıdalya. 

Hockey 
Hindistan, 10 - O Fransayı mağJUp 

etmi~tir. Almanya :l - O llollanday. 
yenmi~tir. 

Hendbol 
Avusturya, Macarishnı 11 - 7 yl'n· 

mi~tir. Almanya, 16 - 6 hwiçreyi mağ . 
liip etmiştir. 

Futbol 
Bugün 13 Ağustos. Norveç takımı i 

le Le'ıistan takımı bronz madalya n 
üçün~ülük için karşılaşacaklardır. 

15 Ağustosta Anı.stuQ'a ile İta!)n 
takımları, olimpiyat şampiyonluğu mii 
ı:;abakasmı yaparaklar-iır. 

Tremblenle atlama 
Kadınlar 

Birinci: Gestring ( Ameril<a), o 
limpiyat şampiyonu, ikinci Rawls (A 

mcrilca), üçüncü: Poynton llill (Aml'· 
rika), dördüncü: Doumerlang <Al 
manya), beşinci: Jordan (Almanya) 
altıncı: Osawa (Japonya) 

Boks 
Horos siklet Eritiz (Meksika), "a· 

yı hesabiyle Barnes (lngiltere) )e ga 
lip. 

Orta siklet: Rodriguez <Arjantin) , 
sayıhe sabiyle Arbuthnott (Yeni Ze· 
landa) ya galip. 

Horos siklet: Wilson ( Amerikn) 
sayı hesabiyle Petrone <Ürüge) ye 
galip. 

Cornelius (Bel~ika), sayı ht>. abi}·le 
Vergara (Şili) ye galip. 

Tüy siklet: Arietta <Orüge), sa
yı hesabiyle l\tiyama (Japonya), ya 
galip. 

Yarı ağır siklet: Risiglione (Arjan
tin), sayı hesabiyle Graser <Lükscm
borg) a galip. 

Griffin (İngiltere), sayı hesabiyle 
Adip~ (Ürüge) ye galip. 

Ağır siklet: Feans <Orüge) ı:ıayı he
sabiyle Pilat (Lehistan) a galip. 

I..ewel (Arjantin), llerniansen <Da. 

nimarka), ya ı;;ayı hesabi~ !e galip. 
Tüy siklet: Cattcral (Cenubi Afri

ka), Witschek <Avusturya) ya ı;;ayı he· 
sabiyle galip. 

Ağır siklet: l\lichelot (Fransa), Ce 
rulu boksör isbatı vücut etmediğinden 
hükmen galip sayılmıştır. 

Su topu 
Macar ta!.ımı S - O Hollanda takı

mını rn:ığIUp etmiştir. Alman t~ıkımı. 

Js,·eç takımını 4 - 1 yenmi~tir Frnn
sa, Avusturyayı .ı - 2 nrnglUp etmiş· 
tir. Belçika takımı 6 - 1 İngiltere ta
kımını mağhip etmiştir. 

yete girdiler. Anlaşılan Mısır mar§ının IE!Jlıf.l2 
notası bulunamamış! Neden sonra iş 100 mtt~ yQzm.e ıampfyonu Macar Czlk ve Dekatlon birlncld Jlorls disl.· atıyor 

Diğer gazetelerin 

tıKırıerı: 

Yaşara t:>ir ev 
a ınmah 

Bu sabahki Son Posta gazetesi, Ya
şarın men!lekctimize kazandırdığı ş ... m
piyonluk şerefine karşı kendisine bir 
ev hediye ediln;esini, bir Fenerbahçe 
- Galatasaray maçı hasılatının bu işe 

tahsisini ileri sürmckte~ir: 
"Eski Yunan olimpiyatlarında ka· 

zananlar Pritane denilen mukaddes 
binadaki millet sofrasında ölünceye ka
dar beslenirler ve kendilerinden veı gi 
bile alınmazdı. 

1936 olimpiyadında eski olimpiya
dın mukaddes ateşi Yunanistandan 
:::::'.l 'J sporcu elinde Berline götürüldü 
ve bu ateşle Berlin stadının ateşi yakıl
dı. 

5000 senelik bir an'ane ihya edil· 
diği 1936 olimpiyatlarında biz de bir 
an'ane ihya edelim: 

Yaşara güzel. temiz. modern bir ev 
verme1iviz ! .. demektedir. 

Kılıç, kalkan 
Tan gazetesi, birinci sahifesinde 

Bcr:i,1 muhabirinden aldığı eskrim mü
sa'J:ı. ka1arı neticesini yazarken koca
man bir başı k koyarak incecik eskrinı 
kılı!Slarını kapkalın kılıç ve kalkan 
oyunlarm:ı tahvil etmiştir. 

Küfürlü edebiyat 
Hikaye, romanlarile ve "palavra,, 

denen cins yazılarile tanınmış Esat 
Mahmut Karakurt da son günlerde Ak
şam gazetesinin spor muharriri oldu. 

Berlinden güreşlere ait bir yazı 

göndermiş. BugUnkü (Ak§am) da çı· 

k~n bu yazının serlevhasında "Sorına .. 
yın öyle küfürbaz oldum ki burada .• • 
İnsan istemiyerek küfrediyor., diye 
b:ışlıyor. Ve müsabakaları anlatırken: 

"Al keratayi aşağı, vur, bak hat• 
van herife, ez kafasınıı yuuu.. öküt
çt;: .. gibi '.>ir hayli kelimeler kullanI" 

yor. 
Bu da yeni spor muharrirlerinirı, 

yeni yazış tarzı olacak galiba 1 
,o. M. K ... 

Kıvaryani gitti 
Geçen pazar Cim Londosa mağlOP 

olmuş olan Rus pehlivanı Kola Kıvar" 
yani, dün akşam ekspres trenile pa" 

rise h"rcket etmiştir. ~ 

- Greko ffomen gUref erin 
umumi netlc?sı 

Umumi netice şudur: 
:>6 kiloda: 1 - Mac~\r, 2 - İl'''"~' 

3 - Almanrn. 61 kiloda: 1 - Türld~~ 
(Yaşar), 2 ·_ Finlandiya, 3 - ls,c(· 
66 ki1oda: 1 - Finlandiya, 2 - (" 
koslovakya, 3 - Estonya. 72 kilodll 
1 - Jsveç. 2 .... Almanya il - FinJııfl' 
diya. 79 kiloda: - 1 lc;veç. 2 - Alnınl'I' 
ya, :ı - l\lacariı;;tan. S7 kiloda: l : 
İsveç 2 - Leto!lva, 3 - Estonya. 

• 1 • ç. 
ğır siklette: 1 - Estonya. 2 - İS'e 
:l - Almanya. nl' 

nu siklette Çoban dördüncü 

mu~~~ ·-
lsveç ıı purnnla birinri, Finl:ınd•~~ 

6 puvanla ikinci, Almanrn 6 pu,·ııl'I tl 
iiçüncü, Estonya 5 puvanla dördiiıt'.; 

· 4 1 b . . T··rı>ı) Macarıst:ın puvan a eşıncı, u r 
3 puvan la altıncı, ÇekoslornkyR ,·c 'ı.i' 
tonya 2 şer purnnla yedinci ve ~" 
7.inci olmuşlardır. 

Basketbol 11r 
Meks ika, 2S - 22 Jaı>onya) n gıt ı;9 

ltaly,t '!.7 - 19 Şiliye ga!ip Filipİ~:., 
- 22 Estonyaya galip. Lehistan · J9 
25 Brezilyaya galip. Orüge .2S .,,.... 
Çekoslornkyaya galip. 

11
r 

DUnkü mağ!Uplar kn~'i surette ~Ufl 
fiyeyı:! u~ramışlardır. Galipler bt• 

şu suretle karşılaşacaklardır: f' 
Amerika - Io'ilipin l\lekı::ikll ""/ 

talya, I~anada - f"rü
0

ge T.ehidll11 

Peru. 11'~ 

Perşcnbe gür.il dörr.i final ,·e '~11~· 
günü de final müsabakaları yııpıJtı 
tır. 

d 
b 
b 

tı 

ta 
~r. 



Greko - Romen güreşlerin 
•• •• son gunu 

DUmı lloala kalan Çoban hakemlerin 
haksız kararlarlle nasıl tasfiyeye uğradı. 
Yaşarın şumplyonluk maçının tafs11Atı 

Derun, 9 <Olimpiyatlara sureti mah f mıştı. Fakat artık dünya:! üncülüğünü :-da gönderdiğimiz arkadaşımız- muhakkak olarak sigortalamış, birin-1 
lll n! - Greko - Romen r,üreşlerin dö- ellik i~in de yapacağı tek bir güre, 
~fınaı ve finali bugün yapıldı. Sa- kalmı§otı. 
~leyin saat 10 da dömifinal müsa- Akfamkl gUre,rer 
tak alarından seçile seçile bizden an- A".(şam yapılacak müsabakaların 
tfi Çoban ve Yaşar olmak üzere iki 61 kilosunda (1) fena puvanla Yaşar. 
~ŞÇi kalmıştı. (2) fena puvanla lsveçli, (4) f P.na pu-

tı akat aşağıda taf.silahnı okuyaca- vanla da Finlandiyalı tasfiyeden kur
lt hıı ilk müsabakadan sonra, hakem- tulmı~ş ve finale kalmışlardı. 
16~ lanı_ bir haksı~lıkla Ç~banr da mağ- Birincilik, ikincilik ve. üçü~cülük 

&a.)arak tasfıyeye ugrattılar. bu güreşler arasında taksıqa edılecek-
)'et~lz, ~kkile uğradığımız mağltlbi- ti. 
bı ere hıç ;ızmıyoruz ve hunu sport· 
ı,;1nc~ karş ,,yorduk. Fakat bazı mil-~ 
1 erfn daha enel aralarında yaptık
b~rt llnlaşmalar neticesi, hakemlerinin 
ııe ve b" . "b' d h . ~ ızım gı ı a a başka bazı ta-

tı~ltıl.ıra gösterdikleri hak.<nzlıklar ar
tı. :~rkesi sinirlendirmeğe başlamış
trla alkın ıslıkları ve yuhalariyle ku
)' Dan kararlar birbirini takip e:Ii
•• ~r~u. lşte Çobanın güreşi de, hiç 
~ 1 ntadan \'erilen böyle bir karardı. 
l\1a~n • Palu Salu (Estonya) 

lıa Bugün bizim ilk güreşimizde Ço
ıa: ~lehmet, serbest güreşte dünya 
k Pıyonu olan ve Greko • Romende 
ıa:J>iyonluğu alacağına muhakkak na 
ıı, Yle bakılan Estonyah Polu Salu 

karşılaştı. 
Ptf·· 

lıa usabaka müsavi bir itişme ile 
9t ~ladı. Birinci devre iki taraf da bir 

Y 1~apamadılar. du t~ci devre kur'a ile Çoban arta to: il. Bu devre de neticesiz g~tl. Es
de/:ılının da üstte güreştiği tiçüncü ;e de kayda şayan bir şey olmadı. 
~oru~kat son devre, meşhur Estonyah 
Saya l!:luş ~örü~üyo~du. Çoban lc;e 
~- iM. takdır hır azım le boyuna hü
'-ba~1Y~r, rakibini hırpahyordu. Mü
"llaatıa böylece bitti. Herkes Çobanın 
!faile kayı kazandığına emindi. 
tı l'e ınlerin kararı, bunun abine çık
toı_r halkın ıslıklarla yaptığı protes
~r. a rağmen Çoban mağltlp sayıl-

~ .. 
Sırn8; • ~unt•lnç ( Letonya) 

llııı .... 1 Yegane ümidimizi bağladığı
tll .. ureşf y te~· K 1 aşar, Letonyah meşhur 

l>iiı untainç ile karıulaqtı. 
ııı._ nya - ~ 
~illa Şampiyonluğu yolunda bu 
ıa_ ha:ı da aşmak azmiyle Yaşar, c;e 

\''ta eler le güreşmeye başladı. 
-._1'ibı,1l'lıl hiç fena puvanı yoktu. 
! ltlc dil Uç fena puvanı vardı. 
):' ıı:~re tamamen ayakta sert bir 
'lıra nde geçti. Ne Yaşar Leton-
~e~i)0~ed de Letonyah Yaşara oyun 

b u. 
4- ~taberJ'k 
-._ başhy 1 le biten ilk devre sonun-
r..}11>; b:;,.kur'ada Yaşar alta düştü. 
~t 'tafJa Uk bir gayret sarfediyor, 
~ "~· r Çok güzel kapanarak o
.. ~ herec~Y~rdu. Saniyeleri teker te
""'l)et bit~i a aaydığımız bu devre de 
\' Şı.._di • 
4t 'tarıra u.8811 li~idimizi bağladıfımız 
~ r.,.r ~~güreşeceği devre başla
t..._~to"Yalı nkfi rakibine yaptıtı gi
n'ltdl Ya da derhal ters künde 

~~tonYah 
' kıyaıııetf:k çabuk bir tuş oldu 
l~ " >'a gö opardığı halde hakem 

tt11 t111edf y h .. il> • teldi 'b ' a ut da gormemez
ı._ llttu b · unndan ""t lrka sonra Yaşar aynı 

rakibi k ç kere Yapmak istedi fa-
So Urtuldu ' 

dl!\> il devr • · 
lla~: ikt tak~pa::k~a ~~şlamıştı. Bu 
!,_~ dıJar. y bırbırıne bir şey ya. 

; bu "aıı alnız iti,tiler. Ve müsa
~, 'llr u_ Yette bitti. 
1 lld~ ~tte gür t" - . la•- 0Y1lni ı eş ıgı zaman ters 
li ~~1'1 Y e fazla • 
D fit er İttifak] PUvan alm•ştı. 

.... 11 ettiler a YaŞarı hükmen ga-
GQ ' 

laıa4 it lllli$ab ka 
ı l~ y.:. Y• tuşla kazana-

r (1) fena puvan al-

Yaşann müsabakasını nasıl bir he
yecanla beklediğimizi her halde tasav
vur edersiniz .. 

Ya.ar • Re!ss~ (Flnlandlyah) 
Nihayet Yaşar Finlandiyalı rakibi

le beraber ringe çıktı. Bizim çocuk 
oldukça heyecanlı görünüyordu. Bu 
güreşi kazanır kazanmaz Yaşar ikinci 
mevkiine çıkacak, birincilik için de tek 
bir mil.'Ulbakası kalacaktı. 

Yaşar hasmını mutlaka yenmek is
tiyor:lu. Bunun için Finlandiyabya bir 
oyun yapmak istedi. Fakat kendi.tllni 
belden kaptırdı. Ve 3z daha tuş olu
yordu. Bu büyük tehlikeyi köprü ile 
atlattı. Fakat Finlandiyah üstte fev
kalide giireşlyor, Adeta şaşırmış bir 
vaziyet alan Yaşan mütemadiyen ters 
çeviriyor, ve köprüye getiriyordu. Ya
şar arka arkaya 5 - 6 tehlikeyi köprfl 
ile atlattı. Fakat 4 dakika 57 nci sa
niyede nihayet 111rtı yer geldi ve tuşla 
yenildi. 

Bu mağltlbiyet tamamen değilse bi
le bizi şampiyonluktan yüzde doksan 
nisbetinde uzaklaştırmı~tı. Şimdi bü
tün ümidimiz, Finlandiyalının ve Ya
şarın !sveçliyi yenebilm·-~inde kalmış
tı. 

Şhndi gilreşlerin vaziyeti şuydu: 
(4) fena puvan alan Finlandiyalı, 

(2) fena puvan alan İsveçli ile karşı
laşa cılk ve bu maç eğer Finlandiyalı
nın sayı hesabiyle galebesiyle biterse, 
hem l4'inlandiyahnın, hem de lsnçli
nin (5) fena puvanı olacaktı, bizim Ya
şar Jcğrudan doğrura ~amplyon ola
caktr. 

Eğer lsveçli maçı kazanırsa Fin
landi}'ahnın fena puvaın artacak ve 
Yaşar doğrudan doğruya ikinci ola
caktı. 

11:.itün bu vaziyet Fin!andfyah ile, 
İsveçlinin güreşini de bize büyük bir 
alaka ile takip ettirdi •. 

Fevkalade heyecanlı b!r güreşten 
sonr:ı nihayet Finlandiyalı lsveçlfy! 
sayı hesabiyle yendi. 

Yaşar dünya 
• 

şampıyonu 
Bu vaziyet hepimizi çılgın gibi se

vindirmişti. Çtlnkü Yaşar, raldpleri
nin f e:na puvanlannın artması sa ve
sinde doğrudan doğruya dünya şam
piyona olmuıtu. 

Salondaki Türklerden bir çoğu, 

bilhassa bu gece de burada bulunan 
Galatuaray izcileri dünya sporculuğu 
şeref direğine ilk birincilik bayrağını 
çektirecek olan Türk çocuğunu elleri 
üzerine alarak salondan çıkardılar. 

itiraf etmek lizımdır ki, Yaşara ta
li ba,tan sona kadar büyük bir yardım 
eseri gstermiştlr. Ve doğrusunu söyle
mek llzım g~lirse Yaşar, ne esasen 
mağlQp olduğu Pinlandiyalıyı, ne de 
hiç karşıla~madığı, fakat başkalannın 
yenilerek ortadan !ekilmeğe sebep 
oldukları İsveçli rakiplerini kolay ko
lay yenecek vaziyette değildi. Fakat 
bu genç güreşçimiz, bütün arkadaşla
rının aksine olarak müsabakalannda 
hiç gözU yılmadan, aslan gibi erkek(e,l 
mertçE güreşler yapmıt, hattl kendla-

Dtln başhyan kıhç mUsabakalarındfJ 

Eskrimcilerimiz muvaff alr 
olabilirler mi ? 

Olimpiyatta Türkiyeyi temsil edecek Eekr:mc: Er:mizln çallfma 
eskrimcilerimiz hakkında biraz malU.- t& rz ı. rı 
mat verebilmek için bir muharririmiz Eskrimciler çalışmalarına geçen se-
Istanbulda bulunan eskrimcilerimizle nedenberi son derece sıkı bir surette 
temas ederek aşağıdaki yazıyı yazdı: devam ediyorlardı. Bu çalışma 1935 se-

Berlin olimpiyatlarmda Türkiyeyi nesi temmuzunun 20 sinden itibaren 
temsil edecek olan eskrimcilerimiz dün (ki bu tarih Ruslara hazırlanma için 
karşılaşmalarını yapacakla .. dı. Bizim idi) başladılar. Antrenmanlar her gün 
çocuklar yalnız kılıç müsabakasına iş- olmak üzere yapılıyordu. (Rus temn-ım
tirak edeceklerdir. dan sonra haftada 3 güne indi, bunun 

Olimpiyada iştirak etmeden evvel J da sebebi mekteplerin açılması, ve an
çocuklara gösterilen kolaylık ve zorluk trenmanlann Galatasaray klübünden 

E8krimcilerimiz'le karııla.şmağa. bşalayan rakiplerimizden Kanada ve /ngiliz 
kıZ~lan epe ttıkım müsa.bakala.nnda 

tan da biraz burada bahsetmeyi lilzum-1 İ3eşiktaş klübüne nakledilmesi idi) 
lu görüyoruz, çUnkU olimpiyatta bizi Bundan sonra müsabakalara haftada 
temsil edecek olan gençler arasında 3 kere devam edildi. 
epecilerimizin biraz da hakları yenmiş 
gibi görünüyor. 

den hiç de aşağı olmıyan birçok rakip
lerini böylece yenmiştir. 

Bilhassa bu noktadan Yaşann şam
piyonluğu yalnız bizim değil, başta Ma 
tarlar olmak tizere birçok milletlerin 
de hoşuna gitmiştir . 

Yaşar, elde ettiği şeref kadar da 
bütün seyircilerin sempatisini kazan: 
dıtı için ne kadar tebrik edilse azdır. 

Yaşarın kazandığı zafer sayesinde 
11 inci olimpiyatta ilk defa, Türk bağ
rağı bütün dünya sporculuğu önünde 
şeref direğine çekilecek ve Türk millt 
marşı çalacaktır. 

Büyük olimpiyat stadını dolduran 
yüz bin kişiden fazla bir seyirci kitle
si de ayakta Türk zaferini, Türk bay
rağ11u, Türk marşını selamhyacaktır. 

Böyle bir şeref, yabancı memleket
te insana nasıl bir tesir yapıyor, sayin 
okuyucularım, bilmem tasavvur ede
bllfr misiniz. Bütün duyduklarımı, siz
lere yazmak, yazmak, sütunlar doldur
mak isterdim, fakat mektubu postaya. 
yani sizlere zamanında yetiştirmek 

meebariyetiade olmam buna mani olu
yor. 

Bu mutlu zafer, hepimize kutlu ol-

izzet Muhiddin APAK 

Haziranın birinden itibaren de çalış
malara yalnız sabahları devam edildi. 

Kampa esas olarak iştirak edenler 
flore, epe, ve kılıç olmak üzere 15 kişi 
idi. Bunun 2 si bayandır. 

Bu kampa Kadıköyünde diğer spor
cularla beraber kurulan yerde devam 
edildi. Buradan, sonra görülen lüzum 
üzerine Peşteye gittiler. 

Peşteye kızlarla beraber 13 kişi işti
rak etti. Bunlara Varşovada bulunan 
Rıdvan da ithal edildi. 

Peşte kampına iştirak edemiyenler: 
Servet, Osman,ve Bedii idiler, bunlar 
askeri kampları olduğu için gidemedi
ler. 

Peşteye hareket meselesi de ufak te
fek dedikodulara sebebiyet vermiştir: 
Tren biletleri aynen ol'.mpiyada giden 
ilk kafilemizin biletleri gibi sonrandan 
gelmiş, ve trenin hareketi is~asyonda 
bulunan polislerin düdükleri ile durdu
rulmuş eskrimcilerimize biletkri veril
miş. 

Peşteye varan eskrimcilcrimize muh
telif muallimler gefriliyor. 

Kılıç takımına ilk günden itibaren 
iki muallim geldiği halde, epccilere an
cak 3 gün f!oııra bir tek muallim geli
yor. ve çocuklar dünynda tanmmısı olan 
bu ltalyan es1<rimcin"n n°z.,reı-i altında 
ancak bir iki gün çahştml•yor ve an
laşrlmıyan bir sebepten dolayı bu mu
allime de yol veriliyor. 

Peşteye gitmeden evvel orada yapı
lacak muhtelif temas ve müsabakalar
dan fena derece alacak olanların olim: 
piyada iştirak edemiyecekleri kendile
rine söylendi. Bunu göz önünde tu
tan bütün eskrimciler kendilerinden 
beklenen gayretten fazla çalışmaya 

başladıkları vakit epecilerin muallim 
ile çalışmalarının ertesi günü kendileri
nin stili değiştirildi ve orada temas 
yaptınlmağa başlandı. 

Ne yazık ki epecilerimizin karşısında 
ancak Macarlann 934 ve 935 şampiyo
nu olan 2 genç görüyoruz ve bunlarla 
yaptıkları müsabakaya bizim 5 kişimiz 
li.kayrt 3 hakem nezareti altında (n:iza
mt hakem adedi 5 kişidir.)MUsabakalar 
yaptılar ve takım 4 galibiyet, 4 mağ
l(tbiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu takım
da en fena vaziyette olan Rıdvanın 
olimpiyat kafilesinde de gittiğini gö
rüyoruz (Rıdvan başka bir vazife ile 
götürülmüş diye öğreniyoruz.) 

Epecilerin maçından evvel ayn: sa
hada kılıçlarımız da çarpışıyorlar. Bu 
çarpışmada her nedense 5 nizami ha
kem bulunduruyorlar. Neticede 14-6 
mağlOp oluyoruz. Bu mağhlbiyet naza
nitibara almmıyarak kılıçcılar diğer 
yaptıklan mllaabakalarda hem galibi
yet hem de mağlfıbiyet kazanıyorlar, 
bu vaziyet karşısında epecilere başka 
hiçbir müsabaka yaptırılmıyor ve erte
si günü muallimlerinden de mahrum 
bıraktIJyorlar ve gün geçtikçe serlJ~t 
bırakılıp yavaş yavaş epecilere olim
piyada iştirak edemiyeceklerini belll 
etmek istiyorlardı. 

Belki vaktin olmadığını iddia ede
rek epecileri tam çalıştıramadık olim
piyada iştirak ettiremedik diyecekler, 
fakt bu doğru değil kanaatindeyiz. 
Çünkü kılıçcılar çalışırlarken epeciler 
tam 4 gün kollarını sallıyarak Peşte 
sokaklarında işsiz olarak gezmişlerdir. 
Ve bu 4 gün zarfında da zannedersek 
epecilere bir iki maç daha yaptırarak 
vaziyeelerini anlayabilirlerdi. 

Öyle ise epecileri niçin Peşteye gö
tilrdiiler, yalnız kılıçcılanmız gibi çalış
mıyorlar mı idi? .. İ§te bu da gösteriyor 
ki epecllerin daha Peşteye gitmeden 
evvel olimpiyada iştirak ettirilmiyeceğt 
kararlaştırılmış ve Peşte seyahati ile 
avutulmuş oluyorlar. 

Bunun ne derece doğru olduğunu ve
recekleri cevapla anlayabileceğiz. 

Şimdi olimpiyada giden kılıçcılan
mızı tanıyalım: 

Takım: Enver, Cihat, Orhan, nJuımı, 
Halim, Rıdvan. 

Ekip halinde çıkacak gençler: Enver, 
Cihat, Orhan, (llhami w Halim) bu iki 
genç münavebe ile muhtelif milletlere 
karşı (kısmet olursa) yer değiştirecek
ler. 

Recep Ali OC ~ N 

ilk günde tasfiyeye 
uğradık 

Berlin, 12 (Husust) - Dün eskr•m 
kılıç müsabakalarına 30 - 40 kişilik 
bir seyirci önünde başlanmıştır. 

Türk takımı kur'a neticesi.ıde ilk 
olarak Amerika, İsviçre ve Yugoslav
ya takımlariyle karşılaştı. 

Amerikalılara 14 - 2, Yugoslavlara 
da 9 - 7 mağltlp olduk. 1sviçre1ilere 
galip addedildik. 

İkinci devreye geçildi, bu kısımda 
da Polonya, Amerika ve Isveçle mü~a
baka yapmamız lazım geliyordu. 

llk yapılan müsabakada Polonya
ya 9 - 2 mağltlp olduk. ikinci maç A
merika ile yapılacaktı. Takımımız bit 
gilnd~ dört maç yapamıvarak kadar 
yorgun olduğundan Amerikaya karsı 

çıkmadı. Neticede tasfiyeye uğradık.· 



HABER AlCşam Postası 
13 AGUSTOS - 1936 

-34-

Aykut OUkhlgemle vezir Mileyyedetttnl 
kaçırmış, kendisi sarayın bahçesinde 

kalmıştı 

~ ~~~~~~~--:==::-:--~=-=-~7·T=-----------:;1m.e~s~------------------------~Y~az~a~n~:ttHHSSAANN-;\~ 
Hahr~anruan~~n~ EFD~~T~A:L:A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Aykut Müeyyededdine seslendi: ı - Benim de. 
_ Kapıyı muayene edin! Açmağs ı Gayet çabuk konuşulan bu cümleler 

çalışın. Müeyyededdinle Gökbigem he o kadar içten ve o akdar dokunaklı bir 
men kapının yanma yaklaştılar. Kapı- ahenkle söyleniyordu ki en katı kalpli 
yı bir demir sürgU tutuyordu. Açma- olanların bile içini diken, diken ürpcr
ğa uğraştılar. SürgU yerinden oynadı. tebilirdi. 

Müeyyededdin: Sesler gittikçe yaklaşıyordu. Aykut 
- Kapı açılıyor! diye sevinçle hay- onları büyük bir merhamet ve hayran

kırdı. Tam bu sıarada Aykut kar§ısın- !ıkla seyreden Müeyyededdine tlöndü: 
dakilerden bir tanesini daha yere yu- - Yolunuz açık olsun. Ben burada 
varlamağa muvaffak olmu~tu. Öbürü 
ise bunu görünce kılmcı yere attı. Ve 
avazı çıktığı kadar bağırarak geri 
kaçmağa başladı. 

Aykut: 
-Fel&ket! diye söylendi. Şimdi hep

si silratle buraya gelecekler. Diğerleri 
kapıyı açtığımızı görmemelidirler. 

Bundan sonra elindeki kılıcı ucundan 
yakaladı. Ve önünde yıldırım gibi ka
san muhafıza savurdu. 

Kılıç havada bir ıslık çalarak mu
hafızın 11<>1 bacağına saplandı. Bütün 
bahçeyi inleten acı bir feryat duyul
du. Muhafız yere yığıldı. 
Aynı anda Mtieyyededdinle Gökbi

gem de kapının sürgüsünü çekmeğe ve 
açmağa muvaffak olmuolardı. 

Aykut süratle geri döndü.Gökbigem: 
- Haydi çabuk Aykut! diye bağır

dı. Açılan kapıdan ilk önce Müeyyeded
din, sonra Gökbigem dışarı çıktılar. 
Aykut da bunları takiben çıkarken bir
den bire kapının eşiğinde durdu. B~ı
m ümitsizlikle salladı: 

- Benim burada kalmam llzmı. 
Gökbigem heyecanla sordu: 
- Neden? Ne için! 
- Baksan a, geldiler! lki dakika 

geçmeden buraya varacaklar. Buradan 
dışarıya çıkıp kaçacak olursak, az va
kitte bizi yakalarlar. Bunun için benim 

kalıyorum. Gökbigemi sana emanet 
ediyorum. 

- Hiç merak etme evladım. Onu 
göz bebeğimdıın daha kıskanç olarak 

saklayacağım. 
- Sizi nerede bulabilirim? 

- Siyah sarıklı alevilerden kime 
sorsan beni bilir. V ~ seni yanıma geti

recek vasıtayı haber verir. Sadece on
lara "Ali hakkı için,, parolasmı vermek 

18.zımdır. 

- Allaha ısmarladık güle güle. 

Aykut Mileyyededdinden kılıcını ala

rak aralık kapıyı kapadı. Ve ağır sUr
güsUnU sürdü. MUeyyededdin dışarıda 

bir tUrlli oradan ayrılmak istemiyen 
Gökbigemi bileğinden tutup sUrükler
cesine duvarın dibinden uzaklaştırdı. 

Aradan bir dakika ya geçmiş, ya 

geçmemişti ki bir elinde mep.le öbü
ründe bir kılıç olduğu halde muhafız 

zabitlerden biri meydana çıktı. Ayku
tun gölgesini uzaktan seçer seçmez: 

- İşte burada diye haykıra~ atıl
dı. 

Aykut kendi kendine: 
- Bnnlan peşime dtıısUrmell ve böy-

lelikle buradan \S&klqtırmabynn. diye 

d~ündü. Ve saray istikametinde du-
burada kalmam lazım. Ben onları oya- varın üs tarafına doğru ko§mağa bq
Iarım. Sizde bu sırada kaçar kurtulur- ladr. 
sun uz. 

- Öyle §eY olmaz. Ben de seninle 
beraber kalırım. 

- Deli misin sen Gökbigem? 
- Evet, deliyim! Bir yere gitmem. 

Bir adım atmam. 
- Sevgilim neden böyle söyliyor

sun? Eğer sen burada kalırsan, yahut 
beraL~r kaçarsak ikimizde mahvolu

ruz. Yok, sen vezir Mileyyededdinle 
kaçacak olursan bir defa hayatını kur
tarabHeceğin gibi benim de hayatımı 

kurtaracaksın. ÇünkU ben yalnız olur
sam hayatımı çok daha kolay kurta
rabilir, bu canavarların elinden kaçabi
lirim. 

- Seni bırakmak, senden ayrılmak 
bana çok acı geliyor. 

- Ya bana? Fakat öyle lazım. Biri 
birimize kavuşabilmek için.. 

- Heyhat! Ağlayacağım geliyor. 

Bütün kuvvetini topladı. Tırabzonla
rı tuta, tuta merdh·enlerdcn indi. 

Halsiz, yorgun bir sesle: 
- Beni mutlak görmek istemişsi

niz, beyefendi. 
- Evet efendim, bilhassa yalnız ol. 

mnmz çok isabet oldu. 
Kadın helecanını gizlcmeğe çabala

mad:ın: 

- Ziyaretinizin sebebini anlıyabilir 
miyim? 

- Mahir bey yazdı, buyurun oku
yun. 

D~likanlı mektubu uzattı. Nihalin 
sararmış yanakları bir an içinde kır· 
kırmızı oldu. Demek sırrını bir üçüncii ı 
§ahıs da biliyordu. Telaşla satırlara 

göz gezdirdi. Sonra başını önüne eğdi. j 

Şimdi hepsi onu bağınp çağırarak 
küfürler savurarak kovalıyorlardı. 

Aykut tarhların Uzerinden dinç bir 
geyik hafifliği ile sekiyor, gayet ma-
hirane şaşırtmalarla ağaçtan ağaca, 

köşeden köşeye f ırhyordu. Kendisini 
kaybettirmemek !için de arkasındaki-

lerle arasındaki mesafeyi daima mu
hafaza ediyordu. 

Böylelikle aradan on dakika geç
mişti. Ve hiç kimsenin aklına MUey-

yededdinle Gökbigem gelmemişti. Kim 

bilir, belki de onların mevcudiyetlerin
den bile haberleri yoktu. 

Aykut artık onların kafi derecede 
uzaklaşmış olduklarına kanaat getir-

dikten sonra bu sefer kaçış 1stikame
tini Dicleye doğru çevirdi. 

(Devamı var) 

Derin derin daldı. Ahmet sordu: 
-Ne diyorsunuz efendim. Bumese

lede sizi tehlikeye sokmıya.cağımı na
musum üstüne yemin ederim. Fakat 
mutlak Şadiyeyi kurtarmam lazım. 

- Bu hanım sizin neniz oluyor? 
- Arkadaşım, çocukluktanberi çok 

sevdiğim, çok htirmet ettiğim bir ha
nım! 

- Bu kadar işitilen sözlere rağmen 
hala hürmet mi ediyorsunnz? 

- Benim ona itimadım vardır. Söy
lenenler hep yalan. 

- Fakat kocası yok iken dünyaya 
gelen çocuk! ... 

- O da bir kaza .. Herhalde kabahati 
yoktur ve bu bir gUn meydana çıka
caktır. Şadiye masum ve temizdir. 

--G-a-,a-tada bir lngiliz polisinin 
öldürülmesi Türklerin galeyanın 
işaret sayılıyor ve ıstanbulun 
asayişini temin için tedbir 

almak istiyorlardı 
Sanford - Kumandanım; bu işte a

cele etmeliyiz. Çünkü, tamiri gayrika
bil vaziyetler hadis olacak. 
TaE;:... Yarından tezi yok, asayiş 

Ballar - Evet 1 
Sanford - Biraz evvel de bir cinayet 

oldu. 
Ballar - Nerede? 
Sanford - Galatanın arka aokakla

nndan birinde ... 
Ballar - Vurulan kim? 
Sanford - Devriye gezen blr İngiliz 

polisi... Bıçakla vücudu delik deıik e
dilmif ... Biz ölüaUnü bulduk. Vaka ma
hallinde yaptığım tahkikat neticesinde 
bu cinayetin yerli Türkler tarafından 
ika edilmit olduğunu anladım. 

Ballar - Katil yakalandı mı? 
Sanford - Hayır 1 Yalnız, §Uphe n

zerine on, on iki kitiyi tevkif ettirerek 
burada hapsettim. 

Ballar - Bu mesele ilzerinde tahki
kata devam et. Mevkuflan yann Kro
kere gönder. 

Şimdiden sonra kat'iyyen tek devri 
ye gezdirme. O civann kontrolu itine 
de ehemmiyet veriniz. 

Sanford - Elimizden geleni yapıyo
ruz. Fakat herifler azıyorlar. 

Ballar - Hay Allah bell1annı ver
sin ... 

İhtiyar kolonel, bu küfürden sonra 
telefonu Jiddetle kapadı. Ballar adam 
akıllı kızmıp benziyordu. Benim tele-

fonla kendilerini dinlediğimin farkında 
değil.. Zile basarak çağırdı. Hiddetten 
yU.ıU kızarmı§t?. Dedi ki: 

- Efdal; artık haddinden aıırı gidi
yorlar. Halbuki bu yaptıklan kendi a
leyhlerine olacak ... 

Ben, tecahülil arifaneden geldim: 
- Kimden bahsediyorsunuz kuman

danım. 
- Kimlerden olacak, Türklerden ... 
- Zannetmem ki, bütün Türkler fe-

na tatkınlıklar yapmı!f olsunlar .. 
- Ne diyorsun, askerlerimizi, polis

lerimizi bile öldürmeğe başlamışlar .• 
- Hayret! 
- Evet, şimdi telefon eden kuman-

dan Sanforddu. Galatada bir İngiliz 

p~ini bıçaklayarak öldürmüşler. Sen 
de Türksün ama, açık söyliyeyim ki bu 
nu yapanlann fitil fitil burunlarından 

getireceğim. 

Biz odada konuşurken, Krokerin 
kapısı önünde bir motosikletin durdu
ğunu duyduk. İkimiz de kulak kabarta

rak dinlemeğe başladık. Birisi merdi
venleri koşarak çıktı. Ve Ballarin kapı-

sına gelerek vurdu. Balların: 
- Giriniz 1 diye ıeslenmesile bir İn

giliz neferini ka11ımzda bulduk. As-

ker, selam verdikten sonra Ballara, 
General Haringtonun fevkalade bir iş 

için şimdi kendisini beklediğini haber 
verdi. 

Saate baktım; bir buçuk .. Ballar ace
le acele kalktı ve otomobiline atlaya-

rak kumandanlık karargahına gitti. 
Aklıma delice bir fikir geldi. Klonelin 

gaybubetinden istifade ederek ben de 
Kmltoprağa gider gelirdim. Fakat ne 
ile? Saat ikiye geliyor.. Vapur yok. 
Kayıkla geçmek tehlikeli.. Fakat, teh
likeli mehlikeli, çare yok. Sandalla ge-

çeceğim. Bu sırada aklıma bizim İrfan 
reis geldi.. Ondan baıka 'kime itimat 
edebilirim. Ballar, general Haringto
nun yanından bir saatten evvel dön
mez, o zamana kadar ben de gidip gel
meğe çalışmalıyım. Bir defa, İngiliz 
karakollanna yakalanmadan karıı sahi 
le çıkabilsek, mesele yan yarıya halle
dilmiş olur. Nasıl olsa, Kmltoprağa 

kadar gider &at Beyi görilrUm. Dön
mesine gelince, evelallah İrfan reisi 
beni gene bu tarafa atıverir. 

Karan verdikten sonra Krokerden 
ok gibi fırladım. Koşa koıa caddeye 
çıktım ve Taksimde bir atlı arabaya 
atlayarak Beşikta§a indim. 

DENlZDE GEÇEN FACiA 
Bu sefer, İrfan reisi daha ihtiyatlı 

bir tekilde uyandırdım. Kapıda beni 
görür görmez: 

- Hoş geldin paşam 1 Gene bir Uskü 
dar yolculuğu var galiba! diye gülüm
sedi. 

- Seni rahatsız ediyoruz, İrfan Re-
is 1 Fakat senden başka kimsemiz yok, 
dedim. 

Hemen giyinerek evden çıktı. Bir 

müddet beraber yürüdükten sonra ay
rıldık. Ben ara sokağa doğru ilerledim. 
O, kayıkhaneye gitti. Köşede onu bek
liyordum. Bir kaç dakika sonra sandal 
görüdndii. İskelenin üzerine çıktım. 
Bu gece, Selamiyi gönderdiğim geceki 
kadar heyecan duymuyordum. Sonra 

Genç kadın muhatabını hayretle - için size b:r vesika vereceğim. 
süzdü. Bu ne kuvvetli itimattı. Bir in- Sendeliyerek yerinden kalktı dışarı 
sana bu derece inanmak için onu ne çıktı on dakika sonra elinde bir zarfla 
büyük bir aşkla sevmeli. İçinde de- içeri girdi. 
rin bir takdir hissi uyandı. Yorgun si- - Bu mektubu alın. İçinde kimin 
masım aydınlatan tatlı bir tebessüm!e: katil olduğunu yazıyorum. Bu benım 

- Sizi takdir ediyorum beyefendi. itirafımdır. Fakat bunu ancak ölürsem 
Böyle yüksek bir his taşıyan bir erkek- meydana çıkarabilirsiniz. Aksi takdir· 
ten hiçbir zaman çekinmem. Size her de açmıyacağınızı vicdanınız üstüne 
şeyimi söyliyeceğim. Doktor Remzi yemin edin. 
beyin katili kim olduğunu biliyorum. - Yemin ederim! 

- Kuzum söyleyin, çabuk söyleyin.. - Te~kkUr ederim. Haydi artık ça-
- Söyliyeceğim, lakin bir kere sü- buk gidin neredeyse kocam gelir. Şüp~ 

kılnla beni dinleyin. Bakın Şadiye ha- helenmcsin. 
nım çocuğunu zehirledi diye de miltte- Ahmet sevinçle çıktı, iftiralardan biı 
hem .. Saniyen doktoru öldürmüş oldu- tanesinden hiç olma.7.Sa Şadiyeyi kur
ğuna da katiyetle daha hüküm veril- tarmış oluyordu. Şimdi mesele çocuğun 
medi. Belki de isbat edilemez ve kurtu- zehirlenmesine bağlıydı. Bakalım Nail 
lur. Öyle bir vaziyet olaca'· olursa bey- bey ne diyecekti. Bütün ümitler ona 
hude yere beni mahveden bir işi or- bağlıydı. 

taya çıkarmış olurum. Maamafih Şa- Doktor Naili beyin mahkemeye ver
yet kadıncağızın ciddi bir tehlikeye ma- diği rapor, gayet muğlak, gayet uzun
ruz kaldığını görürsem onu mutlak du. Birçok fenni tabirlerle dolu, anlaşı
kurtaracağıma s!ze söz veriyorum. lır gibi bir şey olmadığından herkes 

- Fakat günler geçiyor .. Nasıl ya- tarafından takdir edildi. Gazeteler, en 
pacaksmız, ne zaman? güç parçalarını neşrettiler. Bu surette 

- Tel5.ş etmek de hakkınız var. Has- daha dün kim olduğu bilinrniyen dok
tayım, günden güne eriyorum.. Kim tor Naili bey bir gün içinde meşhur bir 
bilir belki de ölürüm. Zaten ölümü dört şahsiyet oldu. 
gözle bekliyorum. İçinizin rahat etmesi Çocuğun ne midesinde, ne damarla-

garip bir tesadüf eseri olarak kitnS 
tesadüf etmemiştim. Sokaklarda in 
yok. D~nizde dü~man sı;emilcrinin 

!arından baş~a bir şey gÖrüımıi 
Her taraf bir ölü sükutu içinde. 

İrfan reis sandalı iskeleye yana~ 
da beni yalnız görünce şöyle bir cJ 
ladı: 

- Bey yalnız mısın? 
- Evet! 
- Karşıya sen mi geçeceksin? 
- Ben geçeceğim. 
- Ben geriremem seni karşıya. 
- Neden İrfan reis 1 

- Kendi elimle başını betaya 
mak istemem de onun için .. 

- Canım sen merak etme .. E 
lah bir şey olmaz. 

- Kuzum bey, eğer yapabilİ 
emirlerini bana söyle .. Ben kar§ıya 

çip işini göreyim. 

- Sen yapamazsı., 
- Fakat bu köpekle!' denizi çolc 

tutuyorlar. Korkarım başına bir 

gelir. 
O daha sözünü bitirmemişti Jci 

sandala atladım. 
·ı 

- Çek bakalım baba dostu! sı 
kunmuı adamlarız. Bir şeycik ol 

İskeleyi elimle iterek sandalı ~ 
tnn bile .. İrfan reis de bana muta 
tan baıka bir çare göremedi. J 

. (Devamı ıJaf 

------------------------~ 
Kalamışta 
köşk almal< 
istiyelenre ~ 

Kalamış caddesinde 7 numaralı bç 
satılıktır. Uç dönümden fazla b• il" 
iki caddeye kapısı olan dı~ı ya~!ııı' 
içi sanatkarane nakışlarla süsli.1 
nan bu köşkün on odası iki sal~,.,ıı~ 
mamr, taşlrğı, çamaşırhğı,kileri. ı'< 
şı ve mutfak uşak odası, havagııt1• 
trik ve kumpanya suyu tesisatı. ıcıı, 
ilh. mevcuttur. Mükemmel neıart1 ,J 
liyat ve çarşıya yakınlığı olan bılı 

k ı' hakkında fazla maJGm-:ot ııl'113 ~ 

lerin Haber gazetesinde Vali 
dine müracaatları. 

rında zehirin izi bulunamadı. t1'. 
yavrunun bütün vücudunda JJ 
izah etmek kabil olmıyan b'r ıe.;,.: 
me ali.imi olduğu görtilüyordıı. 
Naili bey de buna vicdanen J<llıı 
Şadiyenin bütün inknrlarıns 

hakim muttasıl ısrar ec'·~·orclll: 
- Niçin inat ed yorsunııZ• 

kar3ı durulmaz.. Kabahatli ollll' 
dığınız meydana çıkacaktır. ·ııl 

Genç kadın iri siyah gözle~e" 
hatabma dikerek bütün safiyeti 
verdi: 

1
/ 

- O halde içim rahat. kab811 

duğum anlaşılacak: 

- Demek çocuğunuzu 
niz öyle mi? 

- Zehirlemedim! ıı' (" 
- O halde yalan söyliyoreııfl jlJ1 

kli doktorun raporu bunun a1'
9 

ediyor. 
Şadiye hayretle bağırdı: 
- Ne dediniz? 1' ~ 

- Çocuğunuz zehirlcnerc 

~r! / 
- İmkanı yok. 11ıı 
- Zehirin mevcut otdıığ'J 

ediyorlar. .
1 
.,,ı• ) 

- Kabil mi Allahım kabl I 
_(DeıJot"' 
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ediye kazananların 
iiij 15 ağustos cumartesi akşamı :~:~:i:~ 

vi:~~~:~~~~~~~:e 1111~~;~·iJ;:i;h?~;k=~~~~;~m;i~i;;~1111 
adlarını yazıyoruz .... . ... 

ım sAaAHA KADAR EGLENTi HH 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::E::: L~ temmuz 936 tarihli bi1meeemi

qJledenler. 

~ .ura kazanan 
11 

ırı.nd: Reşit Arnavutköy Bek
~. 3. 

~i l~ra kazanan 
13() ncı N. Tarcan. lstanbul lise· 

c· 
0~z~~n kazanan 

'- k Çuncu: K. Ahmet Akoğlu Sişha· 
arakolu. 'lıı 

• • • 
1 Biaküvi kazananlar 

$l'1'- Burhan Oğur Sultanahmet 
)' F 8~kak 7. 2 - Altınay Paker

atıh 70. 3 - Nermin Kartal 
~ -. Kemal Beşiktaş Türk Ali 
~lesı Köprü sokak 3. 5 - E . Oz
ertt\•niyal lisesi. 6 - Orkunt 

lla taş Vişnezade 10. 7 - Malike 
•t1t· kız muaJlim mektebi 345. 8 -
. azı Etüş Akbıyık Hamam sokak 

• • • 
9 ipekli mendil kazananlar 

1
- Şerafettin Alkan Şişhane ka

L ..... ,, ..... A· lO - Neriman KaClıköy Yo
' 11 Park karşısı 44. 11 - Ismail 
~ Üsküdar Kavas Hasan mahal 

ı 0 olap sokak 20. 12 - Yasar Ku
delkUdar 21 inci okul 263. 13 -

la.._~ Aksaray Çakırağa 25. 14 -

11
1 27. inci ilk okul 404. 15 - Ne

C ltbıye okulu jandarma önyüz
ı emaı oğlu. 116 - Necil Gün-
3tanbul kız lisesi 805. · 

••• 
l? Sekerleme kazananlar 
da-. Hayri Şişli tramvay depo-

1 ! bıJetçi 338. 18 - Ayşe Yüce 
(IZ )is • 7 h esı 86. 19. - Nuriye Kınay 
eo~e Necati Bey caddesi Geceku
lya:k .ıo. ~ - Nikola Paynikalof 

}{ lisesi 257. 21 - Muzaffer Er 
~it Ulllkapı orta okulu 135. 22 -
, ~lcay Pertevniyal lisesi 195. 
da b~şit Beşiktaş tramvay depo
tl\t ıletçt 1280. 24 - Cengiz 7r

"1yet birinci şubede Fevzi oğ. 

• • • 
2,· Kitap kazananlar 
~ - Nuri Ulkümen Beyoğlu ltal-

yan lisesi. 26 - Sarıyer dereboyu 
Türbe. çe§me sokak. 27 - N. Akdo
ğan Aksaray Sinekli bakkal Klilhan 
sokak 9. 28 - Refet Bengi Aksaray 
Muratpaşa Simitçi sokak 25. 29 -
Tanser Lüleburgaz muhabere subayı 
Avni ~ızı. 30 - Halime Edirnekapı 

Külgesmez mahallesi. 31 - SaHm 
Atsan Şişhane Karakol. 32 - Edip 
Bilener Gazi Osman paşa orta okulu 
40. 33 - llkesen Nezih Pertevniyal 
lisesi 313. 34 - \'ahe Azat Pangaltı 
çayır sokak 46. 36 - Saba Suner Ma-

latya 29. 36 - Umut Cemil Cağaloğ
lu Hilaliahmer caddesi 1. 37 - Süha 
Beyoğlu 29 uncu okul 77. 38 - Hstlil 
İbrahim Gelenbe,·i orta okulu 3-A. 
39 - Sl'rap Baru Beyoğlu :~:l inci okul 
348. 40 - Asıman Nedim Akkuzu Bey 
oğlu l\lahmut ağa yokuşu. 

• • • 
Delter kazananlar 

41 - ismet Günzer Kadıköy Ça
nakkale sokak 17. 42 - ı. Dursun Is
tanbul lisesi so;;. 43 - Ahmet Hami 

•...........................................................................•.........................•................ ::: 
. .., ' 

ASKERİ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRl.ÜÖÜ.-· .. 
Satınalma Komisyonu İlanları · . 

100-200 ton mutahhar pamuk 
Tahmin edilen bedeli SOOOO lira olan rukarıda miktarı ve cin· 

si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlilğü satınalma 
komisyonunca 25 eylül 936 tarihiude cuma günü saat 15 de kapalı 

zarf ile ihale edilecektir. Şartname "'dört,, lira (50) kuruı mukabi· 
linde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 5750 
lirayı havi teklif mektuplarını mE'.ıkur günde aaat 14 de kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin ~ 2490 numaralı kanunun 2. 3 mad
desindeki vesaikle .mezkur gün ve 1&atta komisyona müracaatları. 

{145)' 

Yüksek Mühendis Mektebi arttırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

Pertevniyal lisesi 310. 44 - Netla C' ınıi Miktarı Tahmin Tutarı Pey ~k~eai l hale T. Günü .cıati 
Kansu Bakırköy birinci okul ıso. 

45 - Melahat Demir kız lisesi 819. bedeli 
46 - Burhan Sezer Istanbul lisesi Beyaz 2600 42 1092) 

1761. 47 - Betül Tünelbaşı yazıcı Sekiz yaşında iken tam manasiyle peynır ) 
sokak Vlttorya Ap. 48 - Nadire Şev sakat bir kızdı. BugUn 23 yaşında muh- Katar 1600 52 832) 

144.30 25/ 8/ 936 14 Salı 

ket Kumkapı kürkçü kuyusu sokak teşem bir kadındır; sahne ve beyaz per. peymr ) 
lS-1. 49 - Sabahat Özenci Fatih dede evrensel bir şöhret kazanmıştır. 937 May11 nihayetine k:ıdar yukarda cins ve miktarlan yazılı 
Sangüzel cadde8i 41· 50 - Azime Ay Geçen hafta Artur Piskonun karşı. peynirler açık eksiltmeıe konulmuştur. Eksiltmesi 25/ 8 / 936 salı s:ü
taç Nişantaşr Kız orta okulu 969. 51 smda bir film çevirmek için Londraya nü saat 14 te mektep içindeki komisyonda yapılacaktır. Şartname 
- s~vki Galatasaray Ortaköy ihzari gitmiş olan sevimli Jün Nayt'm hika· 
1157. 52 _ Ayten Bağlarbaşı Şataret yesi i~te budur. sini görmek istiyenler lıE'ı gün eksiltmeye girmek için de belli gün ve 
sokak 9. 53 - Sevim Beşiktaş Köyiçi Gazetecilere verdiği bir milli.katta: saatte komiıyona müracaatlan ilan olunuı·. (300) 
~~taşHkak~M-Em~eTnb -Be~~~~~ti?&~~~M! -----~~--------------------

paran kumkapı kürkçü kapısı sokak b~~fz~.c-~d?enhaylitu~af~einanılma.z lstanbul 4 ncü icra memurluğundan: 
18 - ı. 5:; - Jan piçakçı Beyoğlu gıbı gorunilrse de hakıkatıq ta kendı- . . . " _ . . . . . 
Rum katolik mektebi l07. 56 _ Berç sidir. Sakat ve ayak üstü duranıaı Mıhahn Emmyel _andıgma b1rmcı derecede ıpoteklı olup tama 
çağlı Samatya mlidafaai milliye cad- . bir kızın dansla şifa bulduğuna kim İ• mma ehlivukuf tar:ıfmdan (864) lira kıymet takdir edilen Üsküdar· 
desi 52. 56 _ Kaya Hasan Türker nana"bilir kl. w da, İhsaniye mahalles:nin Suıtaniye Mustafa pa§a sokağında eski 27 
lstanbul lisesi 1690 !">8 _ Necmiye E tlç yaşına \"ardıgım zaman çocuk mükerrer yeni 19 1 nuirıaralı bir tarafı aherlerin ev ve bahçeleri, bir 

_ · nüzülüne uğradım, tam manasiyle sa- ta f "f hd 1 · d · k ı h ı b" f • k"" minonU kız orta okulu 333. 59 .:... l\la- k t yilr"' ld ra ı ı razen u e erır. e ıp a o unan m:ı a , ır tara ı yenı u§at o-
.d B ı · -'-' · ·· a ve uyemez 0 um. 1 1 b" f · "f hd 1 · d · k 1 d" 1 cı e e gın __ ti~cu okul 389. 60 - Bereket versin ki annem. bu hns unan yo , ır tara ı yıne ı razen u e erın e ıp a ey e ık eri mahal 

Alegr.ı J,. Kuledıbi Alegra Han 4 tal w • k b' l" t d · ld w • ile mahdut 
ıgın gayrı a ı ı e avı o ugunA 1• • 

61 - Mahzade Zaim Taksim Tak.<;im 
Paşa ap. 7. 62 - K. Ozek Beyoğlu 
42 uncu okul. Leman Fatih 22 182. 
64 - Şake Arnavutköy 90. 

nanmıyan bir doktora rasladı. Doktor Zemin katında: Zemini çimento döşeli bir methal üzerinde bir 
beni kurtaracağına yemin etti ve kur· oda, ~emini çimento dô~eli hir laşlık üzerinde iki oda, maltız ocaklı 

tardı. bir matbah bulunan umum :nesahası 137 m2 olup 59 m2 bir katlı bina 
Bir gün doktor dedi ki: geri l:alam bahçeden ;baret olan civarı kagir ahıap tavanlı bahçesi 
- Jün · dans dersleri alsa iyi ola- I • . . . . • k ' o an yarım kagır evın taa:amı açık arttırmaya vazedılmıttır. 

ca · .\rttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müfterilerin kıymeti 
Biz doktorun çıldırmıı; olduğunu 

sandık. Fakat sözUnU de tuttuk. An- muhammenin % 7,5 nisbetinde pev akçesi veya milli bir bankanın 
Tl:J O KiVE 

llRll~T 
BANKA51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
DAJ IAT~b:D~P 

nem beni bir dans mektebine götürdü teminat mektubunu hamil o!maları icap eder. Müteral<im vergi, tan· 
ve hayatımın en güç günleri başladı... zifat, tcnviriye ve vak•f borçları borçluya aittir. Arttırma şartna· 

Sevimli kadın sözlin burasına gelin. mesi 1. 10. 936 tarihiaıe müsı:ıdif perşenbe günü dairede mahalli mah· 
ce, o dans derslerinin verdiği acı ve susuna talik edilecektir. Birinci arttırması 22. 10. 936 tarihine mü. 
ıstınp hatıralariyle gözleri bulandı · ıadif pertenbe günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar ic-ra edilecek, 

- Müthişti! Her giln parmak ucun- birinci arttırmada bedPI kıymeti muharnmenenin % 75 iııi bulduğu 
da danslar ve saatlerce ekzersisler yap- takdirde üstte bıra!cılır. Aksi takdirde &on arttırmanın teahhüdü ha· 
mak mecburiyetindeydim. Ne daya ~ 
nılmaz acılar ~ekiyordum. ki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit edilerC'k 6. 11. 936 

Bununla beraber bacaklarım yavaş tarihine müsadif cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak 
yavaş kuvvetıeştl. Artık kolayca yüıü- ikinci arttırma neticesmde en çok arthranın üstünde bırakılacaktır. 
yebiliyordum. Dansı o kadar iyi başar- 2004 numaralı icra ve lftas kanununun 126 ncı maddesia1e tevfikan 
maya başladım ki daha yüksek bir haklrm tapu sicilleriyle sabit olmıyan İpotekli alacaklarla diğer ala· 
mektebe gönderildim... kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve h;ısusiylE' faiz 

Şimdi Jlin Nayt senede dans yüzün-
ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zar den bizim paramızla 135.000 lira kaza-

nan meşhur bir yıldız olmuştur. fında evrakı müsbiteleriy!e birlikte dairemize bildirmeleri laz.ımdrr 
Aksi takdirde hakları ttlpu sicilleriyle sabit olmıyanlar satıf bedelinin 

1 pnctnzma 1 De paylaşmasından bari~ kalırlar. Müterakim vergi, tneviriye ve lanzifi 
tedaVD yeden ibaret olan Bele-ıliye rusumu ve V•kıf icaresi ve 20 senelik Va 

Amerikanın Ohio şehrinden dok. kıf icaresi tavizi bedeli müıayedf'den tenzil olunur Daha fazla mahi 
tor A. H. Kanter kendisi tarafından mat almak istiyenlerin 934 2007 numaralı dosyada mevcut evrak 
idare olunan ipnotizma tecrübeleri ve mahallen haciz ve tak~iri kıymet raporunu görüp anhyacakları ilan 
le, uyuttuğu bir gebe kadının hiç olunur. ( 4556) 

ağrı nsm duyma~ıun 6kiloa~r...:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; 
lığında bir çocuk dünyaya gt-tirdiği. adlı bir ipnotizmacı ayyaşları, siga. 
ni sö,.ıemiştir. ra tiryakilerini ipnotfzma nsrta~:ı.. Operatör D ro log 

tngilterede tıbbi ipnotizma şimdi 'bu kötü adetıerinden nzgeçirmekte Do kto t 
çok itıhardadır. Bayıltıcı n hissi ip- olduğu gibi deniz tatmasını da ayni Silreyya Alama) 
tal edici ilaçlar yerine ipnotizmamn nsıtayla tedavi etmektedir. Muayenehane: Beyoğlu • Parmak" 
kullıınılmas.ı çok ç.abuk bir surette Mister OrtOn iki hafta evvel yap- kapı tramvay durağı, Roma otelı 
genişlemektedir. tığı bir tecrübede insanlann telsiz yanında 121 birinci kat 3--8 

Gesen hafta bir adamın bütün Her gün IS - 20 ye kadar 
dişlerı ipnotizma edilerek çekilmiş. telgraf vasıtasile de ipnotize edilebi- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
tir. Bu ameliyatı Jngilterenin Kam- leceklerini hiç şüphe götürmiyetek : Du•• D y 
den !1fhrlnde Arlington sokağmda bir surette isbat etmiştir. Kısa dal. S Ve afJil 
Thomas Campell adlı bir diMi yap_ gah transmettör ile söz sövliyerek i .. 
mı§tır. Dişçi ayni zamanda çok kuv- kilometrelerce uzakta bulunan yirmi i T ercume Külliyatı 
vetll bir ipnotizmacıdır. kişiyi ayni zamanda ipnotize etmiş- i 1~ kitap oı,caktır. 58 zi çıkmıştrr. 

Yine Inıilterede J. Louis Orton tir. i Mur~caat mahalli: VAKIT kitap evi ............................. , .................. _ .... 

•' 
l 

• 
1 

c 

• 
' 
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RADYO 

!ST.U.'BUL: 
ıs: da.na musikisi (pllk}. 19: Tepebqr balı.. 
çeatnden nakfl. 20: srhh1 konferans Dr. 
profe.9Ör Fahrettın Kerlm. 20,30: atUdyo 
orkestralan. 21,30: aon haberler. 
eaat 22 den sonra Anadolu aj.anımım gaze. 
telcre mahsus havadis servisi verilecektir. 

BTT"'\ \PF..ŞT.E: 
19.30: Orkestra konseri. 20,30: kan~k ne§. 
rfyat. o(köpeczl Bocz rejisi). 21,20: piyano 
- §&?'kı, 21,~: haberler, olimpiyat neUcelc 
rf. 22,20: radyo orkestrası, haberler. 23,40: 
clgan muslkiııl, 24,SO: Bcethoven musikisi 
(plak) • 

VARŞOVA: 

18: piyano konseri, 18,30: plAk (keman ao. 
lo). 18,W: konU§Inalar. 20: radyo piyesi, 
20,30: lspanyol prkılıı.rı. 21,30: konuııma • 
Jar, 22: Leh §8.rkılan, 25: musikili neşriyat 
23: olimpiyat haberleri, 23,85: dans pll.k. 
lan. 

PBAO: 
20,10: Paul Abrahamm "Vlktoria und lhr 
Husar., opereti, 21,155: musiki §lirli bir anıt 
2%.~: olimpiyat neticeleri, 23,15: posta -
telgraf bandosu. 

BOKREŞ: 
19,~: asket't bando - haberler, askeri ban 
do, 21,115: kUçUk orkestra. 22,30: Haber. 
Jcr, 23,4:1: almanca, tranııızca haberler. 

BELGRA.T: 
20,30: m1W ne§rlyat, 20,150: pllk. 21: sen. 
fonlk orkestra (kral sarayının bandosu) 
23: Berlln olimpiyadı neticeleri. 23,15: ha. 

bullır. 23,30: halk p.rkılan. 

MOSKOVA: 
20: Şopcllln eserlerinden kon.ser. 20,45: Rus 
halk §&l'taıarı. 21,15: dlnleytcllerln tatedlk. 
lerl parçalar. 22: yabancı dillerle n~yat. 

l1YANA: 
21: ak~am musikisi. 22,30: hatta haberleri, 
23: haberler. 23,10: Kuartet (Viyana mu. 
siklsl). :>4,SO: danS pllkları 

Senfcınn nasnı 
ya~oDoırmoş? 
Bir gün bir çocuk. musiki üstadı 

Mozarta • bir senfoninin nasıl yanl-
ması lazımgeldiğini sormu§tu. Mozart 
cevap verdi : 

- Oğlum çok gençsin; nlçln ballad 
yazmakla işe ba§larmyorsuo? 

HAB~~ -= Ak'eam Posta:r 13 ACUSTOS -19~6 

Bir mütehassıs diyor ki: 

SiNEMALAR 

Blır liilavadDs 
lfll<e koDe~Daıraı 
~nırebDiDır ? 

Fazla Makiyaj 
Cilt için zararlıdıı~ 

·ruıtK 

HELEA 

iPEK 

smırn 

\'ll.UIZ 

1 A!ll 

ŞIK 

ALRAZAR 

ŞARK 

ASTORYA 

BEYOCLU 
ı Pepo ve Ak kartal 

ı Maskili balo ve Son 
günah 

ı Eskimo ve Viyana bUl
bUIU 

ı Milyon peşinde ve ö
lüm ve zafer 

ı Garp cephesi, BckArlığa 

veda 
ı lBtiklll uğrunda ( Vlva 

vlllA) 
ı Bir taşla iki kuş, Kiralık 

gönUI. 
ı .Amsterdamda bir &§k 

hikAycst 

ı Cinayet yolu vo Denızaı. 

tr arkadaşlan 
ı Benli kadın ve Voronzot 

larm esrarı 
ı Zehirli gaz çetesi, Tomun 

intikamı ve surat ı,ampl• 
yonu 

CUMURtYr:T ı RahmeUI amca, ö!Umden 
korkmayan adam 

ISTANBUL 

A.LE&WAR 

ı Programını bilcllrmeml§Ur 
a Kalltornlya haydutları ve 

A§k kadrili 
ı Venecllk §&rkrsı ve Kara 

Çaylak 
ı Son uı:u~. yB.§amak isUyo.. 

Harp zamanında, Avrupa gazete. 
leriniıı, nümune olnrak aşağıya al
dığımız yazıları küçücük bir hakika 
tin evrile çevrile ne müthiş bir ya
lan haline konabilece,"İni gösterml'k. 
tedir: 

Kolonyı Zaytung (Almanya) -
"Anversin sukutu haber alınınca bü
tün ,dJise çanları çaldı. 

latin (Paris) - Kotanyi Zay. 
tüng.t göre Anvers pa.'USları i tih
kamlar düşünce kilise çanlarını çal. 

Yapılmast lôıtmgelen 

mağa mecbur edilmi:;;lerdir... Fen, senelerle sık sık: yapı· 

Ta~mis (Londra) - "l\tntin gnze- lan makiyajdan yüzde yaşın 
tesinin Kolonyıdan işittiklerirle göre, ilerlediği izleri belirir. Bu ise 
Anvers düştüğü zaman kilise ~anlan bir genç k12 teninin gilzelliği 
m çalmaktan imtina eden Bel~ika için tehlikelidir. Fakat bu gi 
papasları, toplanarak şehirden dışa- bi hallerde cilt Bioccl tabir 
rı SÜl ülmüşlerdir.,, edilen gençleştirici ve ihya 

Korriyera della Şerra (İtalya) - edici unsurlarla beslendiği 

"Taymis gazetesinin Paris tarikile takdirde derhal tazeliği, gü
Kolonyıdan işittiklerine göre, Anvers,zelliği ve yumuşaklığı iktisap 

düştüğü zaman kiliselerin çanlarını eder. 
çalmaktan imtina eden zavallı Bel~İ- Bu kıymetli cevher, Viyana U • 
ka papaslarının hepsi ağır hjzmetıe. niversitesi profesörü doktor K. Ste 
re mahkum edilmişlerdir . ., jskal tarafından hususi bir usul da · 

l\latin <Paris) - Korriyera deU:ı iresinde genç hayvanlardan istihsa· 
Serra gazetesinin Londra tarikile ıe muvaffak olunmuştur. Bu cevher, 
Kolony:ıdan aldığı malumata göre pembe rengindeki Tokalon kremi 
Anversin barbar galipleri çanları ~1 terkibinde mevcuttur. Akşamlan 

mamakta gösterdikleri kahramanlık yatmazdan evvel kullanılmakla. 

ılz uyurken cildfn ti 

mış ve solmuş adale 
sıklaştırır ve beş~re>'1 

ler ve gençleştirir. SabahJeyiP 
yaz rengindeki (yağsız) 1 
kremi tatbik ediniz. Çünkü b 

!atıcı ve mukavvidir. işte bu 

le makiyajh ve solmuş bir tef. 

ni ve cazip bir güzellik tabi 

kuşanır. 
nız. 

Pergünt ve Gizli define 
yüzünden zavallı Belçika papaslarını. ----------------·------

St7REYYA 
HALI) 

ceza olmak üzere çanlara asmışlar. 

KADIKÖY 
ciır.,, 

' Alı baba Silonetçl Ahmet 
ı Programını blldJrmemJ~Ur ~ Soydan i;l 

desi No. il Tel: 20196 

O S K Ü D A R M~hur SOnnetçi ba§ı Halep.

11 · a Kadın ne yapsm, Adalar 1 linin torunu 
aarkm Sultanahmet Cağaloğlu cad. 1 

KARAGÜMRÜK nM-~ 
OZD ı Makineli adam, dUnya ha.. 

vadl.sler! 

BALAT r 
lnsan kaçakçılan, 
toma geliyor Fan Dün "' ve Yarın 

TiYATROLAR Tercüme Külliyah 

Pey paraır 
Lira K. 
233 18 Edirnekapr Acıçeıme'de Tramvay cacldt

5 

bir tarafında harap hamam~ 
tarafından Nafiz'in ahır bş 
Vakfa ait arsalar, Tataroğl\J;. 
11, Kasap Halim bahçesi, .'f r 
Hüsnü bahçesi ve T erlikçı ..AJ'. 

vere;ı1elerine ait arsa ile l1' 
1243:75 metre murabbaınd•l&I 
cı Muhiddin camii anaıı. ( 

Çocuk bunun üzerine milnakapya l"IW'l"l"r.r.1':'1'7.'l'D 
TAKSİM BAHÇES!!IDE 

Bu kıymetli eserleri sonradan 
gü~lükle ve daha pahalıya tedarik 
etmektense bugün taksitle almanızı 
tavsiye ederiz. 

391 43 29 35 Yedikule • · lmrabur mahallesinde ve '' 
ainde eski 101, yeni 107 N°· 
11 lmetre arsanın tamamı. ( 

girişti. 

- Peki ama, siz daha 10 yaıında 
iken senfoniler yazmıştınız 1 .. 

!Jiozart gene cevap verdi : 
- Evet oğlum; fakat nasıl yanla· 

cağını kimseye sortnamı}tım. 

HALK OPERETI 

Bu akp.nı 21,(!5 de 

FLORYA 
Büyük operet 8 perde 

800 00 60 00 Balat : Hacıi&a mahallesinde Y eıtİ f 
de eski 2, yeni 6 No. h üç J<ıat 1 

tamamı. (5914) I 
Eski kitap alınır 1057 00 79 28 Unkapanr Papaszade Mustafa E. mah~ 

1 b l 4 •• •• . } .., d • Eski ve yeni harflerle tUrkçe ve de Kapandakik caddesinde 
1 sfan U UnCU ICra memur ugun an • başka lisanlarla yazılmış her türlU ki· 20, ye:ni 28 No. lı dükkan•" 

Selimin tasarrufunda olup Emniyet Sandıg~ına ipotek olup tama· tap alırız. Bir kartla adresi bildirmek (4266) 
kafidir. mı. -

mına sekiz yüz on lira kıymet takdir olunan Çarşambada eski Bey- Adres: tııtanbul Ankara caddesi 155 Yukarda yazılı ma!lar satılmak üzere 15 gün müddetle açılc 
ceğiz yeni Geçeci Karabat mahallesinde orta sokağında eski 9 müker- numara İnkılap kitapbanesi. I maya çıkarılmıttır. Ualesi 24 - 8 - 936 pazartesi saat 15 tef 
rer yeni 9/2 ve numarat:ıj 11 No. lu hududu: Sağ tarafı Celalettin ev . yond.ı yapılacaktır. lstekliletin Ma hliilat kalemine gelmele~ 
ve bahçesi ve Hüseyin bahçesi, so\ tarafı Fatma Ane ve Huriye ve
sairenin 2 harita numaralı anası arkası Mükerrem bahçesi ve cep
hesi orta sokakla çevrilmiı olan bahçeli bir kat kagir evin satılma· 
ıma karar verilmiştir. Mezkur evin evsafı aıağıda yazılıdır. Zemini 
toprak bir koridor üzerinde iki oda \re ocağı olan bir aralık ve bir hela 
arkada bahçe ve altında iki göz bodrum ve elektrik tet'İsatı vardır. 
Oı§ı sıvasız sokak tarafındaki pencereler demir parmaklıklıdır. Sa
hası umumi 122,5 m2 olup bundan 68,5 m2 bina ve kalanı bahçedir. 
Mezkur gayri menkul açık arttırmaya vazedilmittir. 

Arttırma peıindir. Arttırmaya iıtirak edecek müşterilerin kıyme
ti muhammenenin % 7.5 nisbetinde pey akçesi veya mi!li bir banka
nın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, 
tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma ıartna
meai 3 - 10 - 936 tarihine müsadif cumartesi günü dairede mahal-

li mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 20 - 10 - 936 ta
rihine müsadif salı günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edi
lecek, birinci arfürmads bedel, kıymeti muhammenenin % 75 ini bul· 

duğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın teahhü
dü baki kalmak üzere arttırma on bef gün daha temdit edilerek 4 -
11 - 936 tarihine müsadif çarşanba günü saat 14 ten 1 S ya kac!ar 
dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok artt:ranın üstün
de bırakılacaktır. 2004 numaralılcra ve iflas kanununun 126 ncı 
maddesine tevfikan hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyan ipotekli a
lacaklarla diğer alakadaranın ve irtifalc hakkı sabipjlerinin bu hak
larını ve hususiyle faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihin
den itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbiteleriyle birlikte dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicilleriyle sabit ol
mıyanlar ıatı§ bedelinin paylaımasından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rusumu Ye Vakıf 

icareıi ile 20 senelik Vakıf icaresi tavizi tutarı bedeli müzayededen 
tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 93S 193 numa
ralı doıyadamevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet ra· 
porunu ıörüp anlıyaca'kıarı ilan olunur. (320). 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
8/811936 

AKTiF 
Kau: 

AI tın Hafi kilogram 11.019,774 iL.24.024.068.S ı 
Banknot, .. ,. " ,, 9.304.051. -
Ufnklık, ., ,. ,. ,, .968.~93.4 I 

Dahildeki Muhabirler : 

Türk llraaı: .. .. L. 1.831.518.36 
Hariçteki muhabirler: 

Altm safi kllograf 4,895,24' 
Altma tahvili kabil acrbc.rt 
dövizler. 

6. 186.482.30 
1 

300.184.02 
1 

Lira 

34.297.0t2.92 

1 .831.518.36 

Diğer dılvizler ve borçlu gW 

ring bakiyeler! • • • • • 8.88.5. l 99. - 15.371.865.32 
llJu.lne tahvilleri: 

Deruhte edilen evrakı naktlye ~ 

karoılrğı. L 158.748.563-
Kanunun 6 ve 8 inci ma.d. 
delerine tevfikan Hazine tara .. 

tından vaki tedlyat. 1,. 12.064.611- 146.683.002-
Srnedat cllzdam: 

Hazino bonoları, ., .. " iL. 2.675.000.- 1 
Ticaı1 senetler , • , • , , .. 12.636.391.96 15.311.391.96 
Eshıım ve TahvUllt cüzdanı: 1 
iDeruhte edllen evrakı nak.. 1 

A ~Uycnin karoılığı esham vcPL.34.~.373.05 
~ tahv11At ıti baı1 kıyınc.tlıı ~ 1 

B Serbest esham ve ta.hvllA.t iL. 4.173.234. 18 38.256.807.23 
A TaDslar: 

Altm ve döviz üzerine avans 
Tah vlltı.t üzerine a ,.ıuı.a. 

L. S'l.9.39.68 
L. 16.751.526.02 16.834.4M.70 

4.500.000-
'i.425.791.73 

27~.512.605.U 
~-~~ 

vaziyeti 
P ASiP 

Sermaye, • • • • 
İhtiyat akçesi • • , , 

TedavUldekl Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı ııaktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci macı.ı.. 
!erine tevfikan hazine taratm.. 
dan vaki tedfyat, 

Deruhte edilen evrakı naktlye-

L 118. 748.ı63-l 
L 12.064.611-

~at. .. " .. .. Ll46.6&1.952- ~ 
K&l'§llığı tamama altm olarak 

tedavüle ll&veten vazedilen L. 16.000.000- 162·.:...1 
Tlrk u ..... --- .~.v
DöYb TMllllldaa: 
Altın tabVfll kabil dll.tzıer 

Dıter dlM.zler ve al&cakJı k> 
liring lıııld~rl 

Muhtdlf • • • • 

4.2~3.fm.95 

L23.614.870. 

2 Jıt&rt 1933 tarlblnden fUbaren: 
hkozıto haddi yüzde .O 1-2 - AJtuı U.Zerlne &vana yüzde 4 ı-2 
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Galata Çocuk Esirgeme Kurumu menfaatine 

BUYUK MÜSAMERE ve SÜNNETDUGUNU 
HALK ŞEHiR TtYA TROSUNDAN Sanatkar NAŞİD 

OPERETi Sanatkar HAZIM ve arkadaşları 

DENiZ KIZI EFTALYA SADi • SAFiYE: Bando. Varyete - Kukla 

Orkestra • Hokkabaz. Çocuk kaydı fçln Bahçeye mUracaat 

Kültür Bakanlığından : 
Bölge sanat okullarile Ankara inşaat Usta okuluna sınavla para

arz yatılı talebe alınacaktır. 
Sınav 17/8/936 tarihinde hetVilayet merkezinde yapılacaktır. 

Sınava girebilmek için aşağıdaki şartları haiz olmak lazımdır. 
1 - Türk olmaları • 

Maarif Cemiyeti 

Kız Lisesi 
Türk 

Bursa 
(Yatı, Gündüz) 

20 ağu-:tcstan itiba(en kayıt muamelesin~ başlanacaktrr. 
Yıllık yatı \;creti \85 · gündüz ücreti 35 lira-lır. Me~ur, Kar· 
de§ çocuklara ayrıca tenzilat yapım. Bu yıl f~n k.sm. da açı· 
lacaktır. Lisenin reaıni liselere muadeleti Kültıir Bakan lığ nca 
tasdik edilmiştir Beher sınıfa 40 tnlebeden fa:?la almmıyaca· 
ğından gere~ eski talebenin gerekse yeni kayded!lecek ,.ale. 
benin vaktirJe lise direktörlüğüne müracaatla..: (55) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan : 

2 - 13 yaıından küçük,. 17 yaıından büyük olmamaları 
3 - En az he§ sınıflı bir ilk okuldan diploma almış olmaları 

§arttır. isteklilerin bir dilekçe, aıı raporu, nüfus tezkeresi ve ilk okul· 
dan aldıkları diploma veya bugün bulundukları okuldan alacakları 
belge ve üç tane belge fotoğrafil~rile birlikte sınavdan en çok bir gün 
Önceye kadar bulunduğu yerin valiliğine müracaat edilerek namzet 

1 - Vasıflarına uygun ve metresine elli iki kuruş değer biçilen 
(163,000) metre yazlık elbiselik24/ 8/ 936 pazartesi günü saat (11) 

Aç karnına bir kahve kaşığı almdıkta de kapalı zazf usulile satın alınacaktır. 
Kabızlığı defeder 2 - Şartnamesi (424) kuruş karıılığında komisyondan alınabi· 

kaydolunmaları lazımdır. (343) (277) 

Yemeklerden birer saat sonra alınır. lir. Eksiltmeye girmek istiyenlerin (5488) lira ilk teminat makbuz ve 
sa HAZIMSIZLIGI, mide ekşilik ve ya banka mektubu ile ıartnamede yazılı belgeler içinde bulundurula· 
yanmalarını giderir. Ağızdaki tatsız· 
Iık ve kokuyu lztlle eder. HOROS mar. cak olan teklif mektuplarım eksiltme vaktinden en az bir saat evvel 

lstanbul sanat ve Ankara inşaat okullarına 

Parasız Yatılı Tal ebe A 'ın ması 
kalı ambalajına dikkat. komisyona vermiş olmaları (291) 206) 

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

0 e posu: Mazon ve Botton ecza de· K • T f b • k o• 
posu, YcnipostanearkasıAşlrEf.Sok. ayserı ayyare a rı ası I• 

• Parasız yatılı sınavlar için talebe kaydına ba§lanmıştır. Kayıt 
1tlerine en geç 16/ 8/ 936 gününe kadar devam edilecektir. 

_No_. 
4
-
1

• ----- rektörlüğünden : 

1 
Kayseri Tayyare fabrikasına birinci sınıf olmak üzere tesvL 

yeci ve tornacı, kapo~acı, ustalar imtihanla ah.nac:aktır. İmtihanlar•• 
Kayseri tayyare fabrıkasında yapılacaktır. Ve ımtıhanda muvaffak 
olacak usta iıçilere derecelerine göre (3: 5) liraya kadar yevmiye 

istekliler: Bir dilekçe, nüfus kağıdı, dört belge fotoğrafı ile ilk 
okul şehadetnamesi ve yahut orta okul tasdiknamesi ile Kültür ve 
0 kul Direktörlüğüne ha, vuracaklardır. 

iyi bir kitap 
Çok iyi bir arkadaştır 

Dlin ve yarın neşriyatını takin ediniz. 
Yaıı 15 ten a§ağı, 17 den yukarı olanlar ile orta okullardan iki 

Yıl birbir üstüne sınıfında kaldığı için çıkarılanların dilekçeleri ka· 
bul edilemez. (268) 

Müracaat mahalli: VAKIT kü
tüphanesi İstanbul. 

verilecektir. Müracaat ve imtihan ağustos nihayetine kadar devam 
edecektir. {191) 

Üsküdar icra memurluğundan: Bir 
borçtan dolayı mahcuz ve satılmasına 
karar verilmiş olan 140 anbar Darıca 

kumu ve 1000 adet müstamel kiremit 
ve 30 anbar çakıl 18-8-936 T. ne Senelik muhammen kirası 180 lira o1an Üsküdar vapur iskelesi 

nıabaJlesinde iskele meydanı sokağındaki arsa teslim tarihinden iti 
haren 1 inci kanun sonuna kadar kiraya verilmek üzere aç;k arttırma· 
Ya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. istekli 
olanlar 13 lira 50 kuru!luk muvakkat teminat mal<buz veya mektubiy. 
le beraber 14 Ağ'ustos 936 cuma günü saat 14 de daimi encümende 
hulunnııalıdır. (B.) (4336) 

mfümdif salı günü saat 10 dan ız ye 1zmirde 1/Eylul/ de açılıp 22 Eylulde kapanacak olan panayıra 
kadar Çcngelköylinde ekmekçi soka - J ve 9 Eylul Kurtulut bayramına iştirak edecek yolculara ve panayıra 
ğmda 4 No. lu dükkanda keresteci Bi- .. . • . • 
ı ·ı d d t 1 ğ d t 1. gonderılecek eıyamn muayyen mıktarına geçen sene yapılan miıhım a ın erunun a sa ı aca ın an a ıp o- • ~ • 
b .. ' n:ın yevmi mezkiırda mahallin _ tenzılat bu sene de tatbık olunacaktır. 
de hazır bulunacak memura müracaat Tenzilatın tatbik edileceği tarihlerle şartlar hakkında istasyon· 
etmeleri ilan olunur. '(5663) lardan tafsilat alınması (344) (Z78) 
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ğunu farkedebilirdi. Bu tleği~iklilt dak dolusu ıarabı yuvarladıktat. 
dün de Moröveri takip ederken sonar masanın üzerine parayı fır• 
onun yüzünde hasıl olmuştu. Bu lataral< tekrar yola koyuldu. Artık 
seferki ümitsizlikten doğuyordu 1 Pardayanı yakalamıştı.. Oh, oh!.. 
Çünkü intikamından ebediyen vaz Bu sefer ifrit elinden kurtulamıya
~eçmİf bulunuyordu. caktı. Pıırdayanm söylediği yere 

Halbuki delikanlının Şövalyeye gelmiyeceği aklına bile gelmiyor· 
hakmağa vakti yoktu. Gözlerini du. Asıl maksadı, bu sefer kati 
Morövere dikmitti. Sevincinden darebyi yerleştirmek, son hainliği 
titriyordu. Çünkü Moröverin gelişi de yapmaktı. 
Viyolettamn bulunacağını anlatı. Parclayan gelecek. .. O, onu tuta. 
Yordu. Yoksa herhalde gelmezdi. cak !.. Uzun, korkunç bir kabus or• 

Şart tekrar: tadan kalkacaktı. 
- Odur!.. dedi, bakınız yalnız 

Ve silahsız olarak geliyor .. Oh Par. 
dnyan, saadeten boğulacağım! .. 

Pardayan: 

- llerliyelim ! dedi. 
Korudan çıktılar. Keçi yoluna 

girdiler. Moröver onları hemen 
gördü. Derhal atından inerek şap
kasını çıkardı ve: · 

- lıte mösyöler, geldim! dedi. 

-9-

MORöVERtN SÖZÜ 

Bir gün evvel, Moröver Parda. 
)anla g·· ·· ··k d"' orugtu ten sonra Parise 

O.!lnıüş, Yolda alabildiğine koş-
ınuştu. Hal· g 1· 1 ... k"" .. ı e ıp geçen erı ur U · 

luyor he k . r es ona yol verıyordu. 
. .8

1 
azan ~ırtlağından boğuk bir 

ını ti çıkıyor b··t·· .. d k 
) ı u un vucu unu ap. 
:.Ykan büyük sevincini belli etme· 
.. ıe · · 
k ıç.ın dudaklarını kanatıncaya 
h adar ısırıyordu. ilk rastladığı mey 

aneye daldı. Bir hamlede bir bar-

Bir intikam, kati bir intikam ala· 
caktı. Çünkü o, Moröver, Pardaya. 
nr artık ne Bastile, ne Büssiye v~ 

ne de başka bir yere emn'yet ede· 
bilirdi. O Pardayanı bir kere e~e 
geçirirse, artık ezecekti Kafası bu 
düşünceyle uğraşırken ayağını 

şiddetle yere vuruyor, onun başını 
eziyorum sanıyordu. 

Nereye gidiyordu? Nerede bulu. 
nuyordu? .. Moröver katiyen hun· 
ları düşünmiyordu. O durmac!an 

yürümek, birdenbire büyük bir se· 
vince eri~en insanlar gibi daima 
yürümek istiyordu. 

Pardayanı nasıl yakalayacağını 

düşünmiyordu. Onu bulmuştu ya!. 
Şimdilik bu yeterdi... 
Akşam oldu. Parisi karanlık kap 

ladı. Moröver hala yürüyordu. Far
kında olmıyarak aynı sokakları bir 

kaç kere dolaşmıştı. Çabukça bir 
kenara çekilmeyip de kendisine 
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Saizümanın gözlerinde bir ıuur 
ıtığı yanıp ıöndü. Büyük bir kin 
ifadesi yüzünü biran için kapladı .. 
Şarl ona ıztırapla bakıyordu. 

Bu zavallının aklını tekrar başı
na getirmek, çingene Saizümanı 

tekrar Leonor dö Montegü yap
mak, Viyolettayı bulduktan sonra 

annesini ona teslim etmek .. Bunlar 
Şarlin kafasından birer birer geçi
yordu. 

Bir taraftan da Saizümayı tetkik 
ediyordu. Fakat çingenenin az ev
velki hali birdenbire değişti. Başı· 
nısallıyarak: 

- Psikopos öldü! dedi. 
Genç Dük: 

- Kızınız madam ... Kızınız, Vi
yolettamz ! diye bağırdı. 

Çingene karısı durgun bir yüz
le: 

- Benim kızım yok .. dedi. 
Şarl Saizümanın elini bıraktı. 

Bakı~larını: 

- Kızını bile hatırlamıyan bu 
2avalhya ben ne yapayım? .. Benim 
elimden ne gelir? demek ister gibi 
Pardayana çevirdi. 

Gerçi Şarl ile Pardayan o harap 
kötkte bu kadının asıl ismini ve 
Viyolettanın annesi olduğunu öğ. 
renmitlerse de, bu çocuğun nasıl 

feci bir hadise r.eticesinde meyda. 
na gelmİ§ olduğunu bilmiyorlardı. 

anne olduğunu bilmiyerek hapsa 
girmi§ti. 

Pardayan söze batlayarak: 
- Madam, isminizden bahset

miyelim. Çünkü ondan bahsetmek 
size acı veriyor. Halbuki maksa• 
dımız sizi muztarıp etmek değildir 
dedi. 

- Ben Saizümayım ... Çingene 
Saizümayım. Fala bakarım, habe~ 
riniz yok mu? 

- Öyle olsun. Fakat bizimle 
beraber geliniz. Böyle yalnız ya§&• 

maktan, karanlık dütüncelerinizle 
baıbaıa kalmaktan usanmadınıı 
mı? 

Çingene karısı başını sallıyarak: 
- Evet, hakikaten dü,üncele. 

riın çok karanlıktır .. Eğer bahset· 
tiğiniz zavallı Leonorun acı sergü' 
ze§lini size anlatacak olursam, ağ· 
lamaktan gözlerimde artık nedE-n 
yaf kalmamış olduğunu o zaman 
anlarsınız! dedi. 

Leonor, salibe dayanmı§, çizgili 
ve üzeri madalyalı mantosuna bü. 
rünmüf bulunuyordu. Saçları gü. 
neşin sarı t§ıkları altında dalga dal 
ga parlıyor, bakışını kartıki boı 

sahaya dikmiş duruyordu. Omm 
salibe arkasını vererek bu dimdik 
durutunu bu sakin anlatılmaz hali 
Şarl ile Pardayam titretti. 

Tuhaf bir ahenk ta§ıyan yekna. 
sak aesile diyordu ki: 

Leonor çocuğunu görememi!, an· - Korkunç bir sergüze!l !.. Kı
ne olmazdan evvel çıldırmıt vel rılan bir kalbın hikayesi ki bunu 

,, ......... ~ .. 
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Saizümadan başka kimse bilmez. affetmezler .. Yumruklar sıkılmış, 

İster misiniz size de anlatayım?... bütün gözler zavallının üzerine di
Dinleyiniz, Saizümanın o zavallı kilmiş, onu boğmak, parçalamak, 
Leonor için neden gözlerinde yaş didik didik etmek istiyorlardı. Son 
kalmıyana kadar ağlamıt olduğu- ra ? .. Ortalığı müthiş bir sessizlik 
nu öğrenmit olacaksınız. Eski ko- kapladı. Zindanda geçirilen ilk ge. 
hağın karşısında gayet büyük ve ce, ölümle hayatın mücadele gece
heybetli duran Katedrali tanır mı- si oldu. Sonra gözlerini açtı. Fakal 
amız? lıte orada, o, meçhul ufuk- yalnız göz kapaklarını... Çünkü 
lardan kopup gelen felaket kas1r- 5özlerine, etrafını gördüğü halde 
gasile yere serilen kız, orada mah- anlamasına engel olan ebedi bir 
voldu .. İşte orada, o taptığı, sonra- perde inmişti. Beynini mutlak bir 
dan ne büyük ·bir alçak olduğunu karanlık kaplamıştı .. lşte çingene· 
öğrendiği adamı, orada tanıdı.. yi aşağıya indiriyorlar.. Halkın 
Sonra ... Dinleyiniz... bitmez tükenmez homurtu ve teh-

Saizüma birdnbire susmuştu. ditleri altında o korkunç ölüm ye. 
Y ?.lnız kendisinin görebildiği bir rine doğru götürüyorlar.. Oradaf 
takım esrarengiz şeylere gözlerini o müthiş direğin dibinde bir çığlık 
dikerek, zaptolunmaz bir hızla ge. daha duyuldu. Kim bağırdı? Bu 
~en hayalleri bakışlarile kovalıyor· çığlıkta uzak, ve ümitsiz bir anne 
dıt. şefkati vardı. Neden bir şefkat. 

Dük Dangulem titriyordu. Par- neden uzak ve ümitsiz? .. Bunu o 
dayanın merhameti taşmış, Esp- da bilmiyor ve katiyen bilmiyecek. 
ransi otelinde kadın erkt>k, bir siirü Sonra ... Sonrası yok! Bana inanın 
apaşm karşısında macerasının bir mösyö, bu hikaye burada biter . 
kısmını anlatırken Saizümanm aci. Saizüma yine sustu. Renkisz du· 
le titriyen sesini duyar gibi omluş- dakları üzerinde Pardayanın aı 
tu. evvel duymuş olduğu soğuk kahka. 

Leonor tekrar anlatmağa baıla- ha tekrar dolaştı. 
"dı-: - Allaha ısmarladık, çingene-

- Böyle kim bağırdı bakayım? nin takip ettiği yolu öğrenmeğe 
Bu ses hangi utanç ve ümitsizlik çalışmayınız. O, felaket yoludur. 
uçurumundan yükseliyor? Ben bu lztırapla haşladı, ıztırapla sürüyor, 
ıesi ömrüm oldukça duy:acağım.. ızhrapla bitecektir. Allaha ısmar· 
itte bu ses o Büyük kilisenin içinde ladık ! 
yükselmişti.. Oh. Bu ses kalbimi} Bu sözler üzerine yavaşça oldu. 
yakıyor! .. Onu affedin!.. Hayır, ğu yerden uzaklaştı. Dük Dangu· 
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lem kendinden geçmi~ bir halde 
onun arkasından atıldı ve: 

- Leonor ! .. Leonor !.. diye ba· 
ğırdı. 

Saizüma arkasına döndü.. Bir 
parmağını göğe doğru kaldırarak: 

- Neden o ölünün İsmini tek
rarlıyorsunuz. Eğer Leonoru arı

yorsanız, dar ağacının dibine gidi
niz! dedi. 

Şarl kendisinden geçerek: 
- Dar ağacı mı? diye mırıl

dandı. ve olduğu yere mıhlanıp 
kaldı. 

Bu sırada Saizüma yıkık taşla
rın dibinde gözden kaybolmuştu. 

Dük, Şövalyenin yanına gelerek 
elinden tuttu: 

- Pardayan onu takip edelim. 
Yanımıza alalım.. Belki tedavi 
edebiliriz. dedi. 

Şövalye başını salladı. Ve şu 
beklenmiyen hadisenin arkadaşına 
ne kadar dokunmuş olduğunu gö
rerek: 

- Haydi gidelim! dedi. 
iki arkada, Saizümanın kaybol-

, "duğu tarafa doğru gittiler. Fakat 
kayaları döndükleri halde onu gör
mek mümkün olamamıştı. Şarl boş 
yere Pardayanla birlikte etrafı 

aradı. Saizüma bulunmaz olmuştu, 

İki saat kadar araştırdıktan sonra 
Parise doğru gelerek Monmartr 
kapısından şehre girdiler. 

Deviniyerde her tehlikeden uzak 
ve sakin bir gece geçirdikten son-

ra sabahleyin hareket ederek Morö 
verin geleceğini vaddettiği bulut~ 
ma yerine doğru gitmeğe başladı· 
lar. Fakat Vil Leveke olan yolun 
yarısında durdular. Pardayan Mo .. 
röverin artık hiyanetten vazgeçe~ 

rek sözünde duracağına inanıyor
du. Fakat Moröver yaradılışında 

olanlar binlerce yeminler ettikleri 
halde ertesi günü hepsinden caya. 
bilirlerdi. 

Bu noktayı hatırlayınca Par~a .. 
yan yolun yarısında durarak bek· 
Iemeyi tercih etmişti. Her ikisi de 
sık bir meşe koruluğunun içine dal 
dılar. Bu yerden kendisini göster. 
meden Paristen gelenleri görmek 
mümkündü. 

Saat dokuz buçuğa doğru süraf 
le gelen bir süvari göründü. 

Pardayan sakin bir tavırla: 
- O! .. dedi. 
Hakikaten gelen Moröverdi~ 

Gerçi pek uzakta bulunuyorsa da 
Şövalye, onu yine tanımıştı .. 

Moröver artık iyiden iyiye gÖ• 
rünecek bir mesafeye yaklaşınca 

Şarl: 

- Hem de o! •.• dedi, onu nasıl 
tanıdınız Şövalye? 

Pardayan aynı soğuk kanlılıkla 
- Moröver ile ben, birbirimizi 

ne kadar uzakta olsak yine tanı. 
nz! dedi. 

Bununla beraber Şövalye titri· 
yordu. Eğer Dük dikkat etmiş ol
saydı onun sapsarı kesilmit oldu. 


