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ispanya isyanı dolayısile 

lleynelmilel vaziyet 
gene ciddileşti 

llesml Fransız ajansı blldlrlyor : 
ltazy~ Almanya ue Portekiz tarafından ihtüalc11ere yapılan yardım dolayı. 
tile Frt>11ot&Z e/kdrı umumiyesi "heyecanda. HüJ..,-Umet bu yüzden müşkül 

vaziyettedir. 

Fransa Halk cephasl mebusları Madrlt 
için iane toplıyacak lar Hariciye Nazırı 

bunun menedilemlyeceğinl sUyllyor 

AtıUo ctwnnda §ehri aai?ere karşı miıiiafaa eden hükümete taraftar 
g6niillüler 

Sevil .şe1ıri 3okaklarında barikatl.ar 

'ıı:ıcıl.ondra, 14 (A.A.) - Havas ajan- sız Pikô.n umumiyesini hesaba kat -
an: malt mecburiyetinde bulunan Fransa 

Siya • ~<>ttck· s.ı rnn.h!"..fil, Almanya, İtalya ve hükumeti, çok müşkül bir mevkide -
din ızı.ı ademi müdahale itilafı ak- dir. 
ille;,.. dair olan müzakereleri sUrünce - İngiltere hükumetinin Berlin ve 
ltend~ bırakmakta olduklan, ~ünkü Roma hükflmetıeri U7.erinde daha faz
l>ek ılerfnin yardımı ile ihtilalcilerin la tesir icra edememesinden korkul -
~Yakında kat'i bir muzafferiyet ka- maktadır. Çünkü İngiltere hükfuneti, 
dııı.a1cakıarınt tahmin etmekte bulun -

"ti. nr bundan evvel Fransız teşebbilsilne 
h 

1• ınUtaleasmdadır. 
v az kuvvetle müzaheret etmiş ve fakat u-

~i t~et, çok ciddi telakki edilmek-
ltaı;· 9UnkU İs~anyol ihtilalcilerine fak bir netice bile elde edememiştir. 
darı a, Alhıanya ve portekiz tarafm • İngiliz amele mahafili, vaziyet do
le fe Y:Pılrnakta olan yardım dolayısi layısile endişe içindedir. Fakat muha-
~inde olan Fran- (D600ms .J flncilde) 

Cim Londos bugün 
"Knrrnnan 011 nsnmnn ntaoyaıliil va~lYJırRDe 

Yunanistana döndü 
verdiği gibi, lstaobula Şayet 28 ağustos pazar gllnll, siiz 

dönmlyecek olursa şiif le dememiz IAzım gelecektir : 

Türk p~hlivanlarından kaçtı! 
"Cim Londos, Türk pt!hlivanJariyJe 

güreşecek mi? 1''ikrinl bildirmedi, bil
dirdi, ,·azgeçti, tekrar kabul etti, tek
rar ,·azgeçti. Dinarlı ile güreşecek,, 
rivayetlerinden sonra bugün ortaya 
yepyeni bir ''nziyet çıktı: Yunanlı gli
reMi bavulunu hazırlayıp İtalyan ban. 
dıralı Kirinal vapuriyle bu sabah Yu
nanistana hareket ederek bu rivayet
lerin hepsine birden, güreşteki "Tay
yare oyunu,. gibi bir "Vapur oyunu,, 
ile pes dedirtti. Bu satırları okuduğu. 
nuz dakikada Cim Londos vapurda Pi
reye doğrJJ yol almaktadır. 

Cim Londosun bu ftnt kararına se
bep ııedir? Alaturka pehlivanlarımız 
arasından seçilecek birinin kendisine 
karşı bir sürpriz yapabilmesi ihtimali· 
nin \'erdiği endişe mi? Yoksa - pek 
inanılacak gibi olmamakla beraber -

Dinarlı ile aralarında mevcut olduğu 
iddia edilen "Danışıklık, ın bu sefer 
Dinarlı tarafından bozularak kendisi. 

bile muktedir olamıyncaktır, ilin ağzı 
torba değil ki! ... 

Cim Londos diyormuş ki: 

nln lstanbulda yenilivermesi ihtimli "- Ben sözümü değiştiren bir a· 
dam değilim. Her teklifi kabul ettim. mi? 

Bütün bu mukadder suaIJere cevap 
Dinarlı ile güreşmeği evvela kabul e~ 
mi~ken sonra ' 'azgeçmemin sebebi, o-

Yerebilccek vaziyette gene bizzat Cim nunla danışıklı güreşeceğimiz yolun-
Londos bulunmaktadır. Bu cevabı Yu- da çıkan iddialardır.,, 
nanb güreşçi şifahen ,•ermese bile ha. • • • 
reketıeriyle verecektir. Çünkü kendi- Cim Londosun bir daha geleceği 
si buradan aynhrken şöyle söylemiş- şüpheli bir l>aziyette Yunanistana git
tir: tiği bu sırada pehlivanlarımız eski ka. 

rarlarmdan vazgeçmemişlerdir. Pazar 
"--On beş gün sonra tekrar gele-

günkü seçmeler, Yunanlının sözünde 
ceğim. O zamana kadar siz de seçmele- durup tekrar geleceği ümidiyle,. fakat 
rinizi yapmış olursunuz.,, organizatörlerin vazgeçmemesi şarliy

Gelirse ne Ali.. Eğer gelmezse o za. , le, yapılacaktır. 
man hakkında söylenilenleri durdur- Bu pehlivanlardan Tekirdağlı Hii-
mağa on_un o meşhur "Tayyare oyunu" (Devamı 4 üncllde) 

Beri in-deki suvariJerimiz 
Eksik takımla iştirak etmiş olmalarına rağmen 

Mu vaffakiyet kazanıyorlar 
Futbolda bizi yenen Notveçliler diinya 

üçüncüsü oldular 
Spor aayıfcılarımızda bunlardan 'ba.şka Dahiliye Vekili ue Parti Genel aekreteri Şükrü Kayanın 3-pOTCUlarımtza teb
rik telgrafı, Berlindeki 3-pOr muharririmiz I~ Muhittin Apağrn bir mektubu, olimpiyatlardaki son müsaba1:ala

nn neticeleri, lm pazar yapılacak güre§ Zere dair bir yezı vardır. 

Basketbolda Amerika 
ile Kanada fi oale 

kaldılar 
Dün basketbolda dömifinal maç-

ları yapıldı. Amerika - Meksikayı 

25-15 mağlup etmiştir. Final maçı 
bugün Amerikalılarla Kanada takımı 

arasında yapılacak bunun galibi olim
piyat p.mpiyonu olacaktır. 

Uçüncülük, dörtdücülük içir. de Po
lonya ile Meksikalılar karşılaşacaklar

dır. 

Fili pin de İtalyayı 32-14 yendL Bu 
suretle Filipin beşinci, İtalya da altın• 
cı olmuştur. 

Almanya şimdiye 
kadar 2 t altın 

madalya kazandı Japon yüzücü kadınları erkelder arasında 400 metre serbest yii~mcdc <liiııya 

d 
.1 ) şampiyonluğunu kazanmak üzere olan vata11daşlamıı teşcı edcrl:en 

Bertin, 14 (Ra yo ı e - Bu sa-ı 
bah hava birdenbire değişmiş ve so- Buna rağmen olimpiyat programı \ şimdiye kadar 21 madalya kazanmı§-
ğuklar yemden başlamıştır. harfiyen tatbik edilecektir. Almanya tır. 
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Suriyeaeki Türk erin 
rnukaddera ı 

Avrupada faşistleşme ve sosyalistleşme diye biribirine zıt iki cereyan 
meydana geledursun, bunlara muvazi olarak, - ve bunlann tesiratı netice
si olan.ık - müstemlekeler aleminde de iki cereyan mevcuttur: Kurtuluş 

ha.rcketleri, esirleşmeler .... 
ikinciye misal, şayet Habeşistan ve Almanyanm talep ettiği yeni müs 

temtekeler ise, birinciye de misal, bütün İngiliz ve Fransız sömürgeleridir ... 
Mısmndan tutunuz, Hindistamna kadar, büyük Britanyanın hemen 

her renk müstemlekesi, şu son senelerde biraz daha hürriyetine kavuştu. 

Ayni hal Fransaya tabi Asya ve Afrika topraklannda da göze çarpıyor: 

Leon Blum hükumetinin "deniz ötesi Fransası., için geni§ zihniyetli bir si
yaset programı ile ortaya çıktığı mallımdur. Diğer cihetten de 'Fransız 
mandası altındaki memleketlerin (Suriye ve Büyük Lübnanın) bir nevi 
istiklale kavuşacağı da anlaşılıyor. Son günlerde teferrüat üzerinde görüş· 
meler devam etmektedir. Bu teferrliat arasında, Suriyedeki Türklere karşı 
bir hususi muamele yapılması meselesi de bizi atakalandmyor .. 

Fransanın hüsnü niyetine, Suriyelilerin bize karşı dostluklarına ve ni
hayet tezimizin doğruluğuna güvenerek bil meselenin de istediğimiz gibi 
halledileceğine eminiz ... 

Bütün bir müstemleke silsilesi, kurtuluşa doğru giderken. Suriye -
Ti.lrkiye arasindaki Türk ekalliyetine yerden göğe kadar layık bulundu· 
ğu kendi mukadderatına hakim olmak imkanlarının verilmemesi kadar 
mantıksızlık olamaz! · 

Onların alirllslerl 

ispanya ihtiı- ıi 

etrafında lngiDiz 
noktai nazarları 

isp:ınyanın dört haftadanberi devam 
eden kanlı ihtilali hakkında iki başlıca 
İngiliz gazetesi başmakatelerinde ehem 
miyerli mütalealar yilrlitmekteclir: 

Bunlardan "Moming Post,, diyor ki: 

"ispanya şimdi bedbaht tarihinin her 
hangi zalimane vakalarla geçmiı dev
resi kadar kanlı yırtıcı bir dahili harp 
içinde dört haftadır çalkanıyor. 

Bugünkü mezbuhane vakalann der· 
hal sonu geleceğe benzemiyor. HattA 
herkesi tlıtmüı edecek bir :ıulhiin bile 
he~en temini uzak bir ihtimal ... 

Bununla beraber, İspanyadaki har
bin İspanya hudutlarını aşıruyacağına 

dair ümitler birkaç hafta evvelkinden 
daha kuvvetlidir. 

Fransız hükQmeti, İspanyol dahili 
hı.ırbinin mevzii olarak kalması için te· 
şebbUı:e geçip Avrupa devletlerinin , 
bu i§e mUdahale etmemesini temin 
edecek bir formül teklif etti. Bu dürliıt 
bir harekettir. Ve dahili harbin ba§lan· 
ifCına kadar Madrit hükftmetini kon· 
ttolü altında bulunduran halk cephesi 
ile, Leon Blumun halk cephesi milza-

birleri arasındaki benzerlik gözönüne 
getirildiği takdirde Fransız hükumeti 
hesabına cesurane bir harekettir de .. ,, 

İngilizce "Niyuz Kronikl,, gazetesi 
başmakalesinde şunu demektedir 

"Fransız hükumeti, sol cenahın taz· 
yiklerine rağmen Avrupa devletlerini 
İspanya mücadelesine karıştırmamak 

hususunda bir teminat taahhüdü vücu· 
de getirmeğe çalışmakta devam edi
yor. İngiltere hükumeti bu faaliyete 
müzaheret ediyor ve etme idir. 

~ltat hüsnüniyetle yapılan· bu gay· 
retlerin, .İtalya ve Almanyanm takın· 

dıklan vaziyet dolayısile faydasız bir 
hale gelmesinden şüphe edilir. 1talya 
İspanya hadiseleri karşısında bitaraf 
kalmağr "prensip itibarile,, kabul et
miştir. Görlinüşte bu, ileriye doğru a
hlmıı bir salah adımıdır. Fakat prensip 
itibarile olan bu kabulün manası azami 
derecede su götürecek, mahiyettedir. 
Hele Fransız hariciye nazın, İspan

yol asilerine silah gönderilmemesi hu
susunda Almanyadan bir teminat ala· 
madıfına göre, İtalyanın kabulünün 
kıymeti de kalmaz dense yeridir.,. - - - ---- ~~-~-~~----~ 

Yunanistanda 

Partiler 
ıınutulmah ! 

Başvekil Metaksas 
böyle söylüyor 

Yunan baıvekili M,etaksas yeni re
jim& b~J.sin uymasını amir bulunan 
yeni bir beyanatında ezcümle demiştir 
ki: . 

• - Her kim hükfimetin otoritesine 
karşı geleceğini sanıyorsa, şimdiden 

bu fikrinden vazgeçmelidir. Bu suretle 
daha iyi hareket etmiş olacaktır. 

r..ı:et.aksas, Artık partileri unutmak 
Uizımgcldiğini söylemiştir. 

Hükumetle amele ve müstahdemle
rin salahiyetli mümessilleri arasındaki 
konuşmalar bir itilafname imzasile 
neti\:elenmiştir. 

Bu itilAfnameye göre patronlarla hü
kume!tin arasında çıkan ihtilaflar, hü
hlikumctin hakemliğile hallolunacaktır. 

Bu meyanda amele için yerine göre 
en aşağı ve en yukarı yevmiye tesbit 
edilecektir. 

Talebe kayetDaıro 
Bu ayın 20 sinde 

başlıyor 
Bu sene lise ve orta mekteplere 

alınacak talebeler için kayıt muame

Boğaz~ar 

mukave esi 
yarın tatbik 

mevkiine geçiyor 
Bu münasebetle 

bugün şehrimizde 
bir toplantı yapılacak 

Bugün hariciye vekaleti genel sekre
teri Numan Menemencioğlunun riyase
tinde Boğazlar mukavelenamesinin tat
biki etrafında bir toplantı yapılacaktır. 

Bu toplantıya hariciye, dahiliye, li· 
man, hudut, sıhhiye ve askeri makam· 
lardan murahhaslar iştirak edecektir. 

Mukavele ağustosun on beşinci gü
nü olan yarından itibaren tatbik mevki· 
ine geçeceğinden, Hariciye vekaleti 
genel sekreteri mukavelenamenin tat· 
bikine müteallik izahat verecektir. 

Bu izahat ezcüm1e vapurların geçi§i· 
ni ve kontrol işleri ve sıhhi muayenele· 
rin ne suretle yapılacağı, rüsumun tah· 

' sil tarzı etrafında olacaktır. 
Bü münasebetle Boğazlar komisyo

nunun vazifesi bu akşamdan itibaren 
filen hitam bulmuş otuyor. 

Yeni rejime ait bütün muamelltı 

idare etmek iiure lııriciye vekaletinde 
bir Bo azfor daire•i teşekkül etmiştir. 

lelerinin bu ayın yirmisinde başlama-===============
sı takarrür etmiştir. 

Her mektep kendi kadrosuna göre 
talebe alacaktır. Fakat maarif idare
si hiç bir talebenin açıkta kalmaması 
na brar verdiğinden liseler kendi 

mmtakalarmdaki talebelerin fazlası -
nı namzet olarak k"ydedeceklcrdir. 

Namzetlerin adedine göre. 1' 0 ride 
bunlar için kurulacak yeni şubeler a
dedi takarrür edecektir. 
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Doğru mYJ 
değil mi? - _. 

Filmlerin kontrolü 
yeni bir şekilde başladı 
Hangi filmler burada gösterilmiye

cek ? Kontrol nasll olacak? 

cnm lb©>!fil©l@s 
<eDlhıaıırD ~~IFDODvaırı ı ~ 

cdl~~ODcdlnır 1ıt' Memleketimizde gö.sterilecek film
lerle burada yapılacak filmlerin se
naryoları bundan sonra konturolden 
geçirilecektir. Dahiliye Vekaletince 
hazırlanan talimatname dünden itiba· 
ren tatbik mevkiinc girmiştir. 

Filmler, lstanbulda daimi bir kc .. 
misyon tarafından hu."usi bir salonda 
tetkik edilecektir. 

Valinin başkanlığında ''eya birini 
vekil tayin etmek suretiyle '3lışacak 
olan komisyonda Dahiliye Vekaletince 
emniyet işleri \'e matbuat umum mü
dürlüklerinden Ye milli emniyet rcis
liğindfn gösterilecek birer memurla 
Kültür Bakanlığınca tayin olunacak 
bir nıüme.o:ı..qil de bulunacaktır. Jstan
bul emniyet miidürU komisyonun ta
bii azasındandır. Askerliği alakadar 
edecek filmlerin konturolunda crkfını 
harbiyt- reisliğince d~ bir mümessil bu
lunacaktır. 

leke halkını aşağı, bayağı mahlfıklar 
şeklinde gösteren, din ~>ropagandası 
yapa~. umumi terbiye ve ahlaka mu· 
gayir olan ve askerlik şeref ,.e şe,·kini 
kıran, halk1 cürüm işlemeye teşvik e
den fiımlerin~österilmesint> izin ,·eril. 
miyt>C'l"ktir. l~erde yapılacak filmle .. 
rin .,enaryoları da tetkike tabi tJJtula
caktır. 

Filmleri tetkik eden komisyon aza
ları arasında ihtil&f çıkarsa vera film 
sahibi Yerilen karara itiraz ederse film 
ikinci defa tetkik edilmek üzere Anka
raya gönderilecektir. Film Ankarada 
alakadar vekaletler!n mümes.qillerin· 
den mürekkep bir komisy'>n tarafından 
tckraı· konturol edilecektir. 

Filmlerdeld izahat yalnız türkç" 
yazı ile yapılacak, bu yazılar sade n 

düzgiin olacaktır. 

Profesyonel, yani para m,ukabilitr di 
de giireşmeyi 1ıe hemen her zam~ do 
danışıklı dövü§lcr yapmağı keftl 
ne meslek, elemek parası ittihaz etffl~ 
olan pehlivanlar arasında cihan peJı~· 
uanım tayin edecek t•e cihan pelılit•cıJI' 
lığı için güreşler tertip cclecck bif bir· 
teşkilat yoktur. t' 1 

11 lQ 
Profesyonel boks için bu te§T..1711' 

mevcut olduğu için, dilnyada bir l>O~ a 
cihan şampiyonu vardır. tQ 

Bniaenaleyh, Oim Londosun cilııı' ~ 
pehlivanlığı, §cyhin kerameti gi~ aıt 
kendinden menku1'1:tr. 'ıı' 

Hem nerede kaldı ki onun son iJJ' ~~ 
maıılarda bir çok def al.ar y er ·1aiğ1 darı 
biliyoruz. . ~~t 

Bu böyle iken nasıl olur da, O•~ ., 
Londos cihan pehlivanıdır diye i1' 
edilir, dııvarlara afişler attılır,. 

Halk"tn dos~ 

Bayburt'ta 

Seller 
Bundan ı:ıonra, her hangi bir dev

letin Türkiyede siyasi propagandası
nı yapan, her hangi bir ırkı \'C milleti 
tezyif eden, şark milletlerini, milstcm· 

Yazıların seyirciler tarafından o· 
kunahilmesi için normaı bir müddc~ 
zart.nda gösterilmesi de prttır .• 

Sıhhat VekAleti tarafından getiri· 
Jecek filmler konturola tabi tutulmı
yac.ıktrr. Büyük zarar yaptı . 

bır kışi öldü ·~ TDcaıret o~aıuauro 
Vaziyet ve şekilleri 

değiştirilmek 
üzeredir 

Almanya 
Ba§ırsaklarımızın 
iyi işlenmedlQlni 

öne sürerek 

Bayburt 13 - Bir saatten fazlı ,-0' ~I 
il' 

ren yağmur sonunda gelen ıeller lı t 

tün çarıryı ıilip süpürmüştür. 
Selin yatağı Uzerindeki evler ıurOt 

lenmiı. köprüler yıkılmı§, bir kiti 61' 
müştU:-. Bütün milnakalAt durmuttuf• r 
Zayiat miktarı henüz tesbit editet"" 

Öğrendiğimize göre ticaret odaları
nın vaziyet ve teşkilitları değiştirilmek 
üzeredir. Uzun bir mliddettenberi üze
rinde çah~tlan bu mesele bu yakınlar
da filiyat sahasına geçmiş olacaktır. 
Ankarada bazı esaslar takarrilr etmiş 
bulunmaktadır. Bunun için odalar ni
zamnamesinde esaslı tadilat yapılacak
tır. 

şnkayette 
lb>u Bu n<df u 

Ticaret odası bu 
şikayetleri versı~ 

_m_iı_t_ir_·~-~-~---~~--_../ ı 

Yeni şekil hakkında şehrimizdeki a-
lakadar mahafile gelen malumattan 

buluyor 
Son zamanlarda Almanyaya ihraç e· 

dilen bağırsakların iyi i§lenmediği hak 
kında bazı şikayetler olmuı ve ıikayet
ler ticaret odasında yapılan bir içtima· 
da tetkik edilmiştir. öğrendiğimize gö
re yapılan tikiyetler varit görülme
mi~tir. Bunun en büyük delili olarak 
<la bütün bağırsakların ntılmıt olmaaı 
ve elde hiç stok bulunmaması gösteril· 
mektedir. Almanyada bafıraaklar ma· 
kine ile bir Hazeran usulile işlenmek· 

tedir. Fakat makine usulü makbul bir 
usul telakki edilmemektedir. Nitekim 
bütün dünya bilhassa en 'büyük bağır· 
sak müstehliki olan Amerika makine i
Je işlenmiş bağırsakları kat'iyyen kabul 
etmemektedir. 

lngiliz krahyf e 
ltalyan veliahtl 

arasında 
Glzll ve mühim bit · 
mUlôket yapılmı~ ~ 
İngiltere kralı Sekizinci Edvard 

İtalyan veliahai Umbertonun, Salilı 
ıehrinde bulundukları ve ehemınt~' 
bir mülakat yaptıkları Lö Journal Y 
tesinde okonmaktadır. ~ a 

Bu konnşmanın İngiltere ile f ;,.ı t 
arasında Habeş anlaşmazlığındaıı~ b 

sabırsızlıkla beklenen süköneti t~ 1
t 

edecek yakınlığa doğru ilk adım ~ d 
ğu yazılıyor. Bu mülakatın ll<i11'!1 ~ 
hedefi de İspanya meseleıl etraf ti tt: 

anlaşıldığına nazaran §İmdi nim müs
takil Yaziyette bulunan ve viUiyet ma
kamları vasıtasile İktisat Vekalet ine 
merblıt bulunan ticaret odalan doğru· 
dan doğruya vekfilete merbut buluna
caktır. Yalnız odaların mali tarafı ti· 
caret ve sanayi erbabından alınan ai
datla temin edilmekte devam edecektir. 
Yeni vaziyete göre mıntaka ticaret oda
lan kurulacağı ve küçük odaların gerelç 
tetkikat ve gerek vekaletle temasları
nın mmtaka ticaret odaları kanalile 
yapılacağı anlaşılmnktadır. 

Bu yeni ıekilde ticaret odalan daha 
faal J;ıir hale sokulmuş olacaklardır. 

devletlerin ademi müdahalesi11I ~ 
1 h .İhracatçılar eğer Almanyada bağır- min olabilir. 

saklar bozuluyorsa bunun Alman güm -------------

KCCCK rüğUnde ambalajlarının açılması ve '1!111--•·------------
sonra ithalat müsaadesi verilmemesin· 

H A B E R L E R den dolayı bağırsaklarımızın bu vaziyet 
içeride : te 3- 4 ay bekletilmeıinden ileri geldi· 

• lzmlr beynelmilel panayırına htanbul ğini ve bunun en büyük amil olduğunu 
Ucaret ve sanayi mUesscsclerinln lşUraklnl _so_··y_ı_e_m_e_k_te_d_i_rl_e_r. _______ _ 
gijrUomek üzere dUn Ucaret odasında bir • • • • 
toplantı yapılmrştır Bu toplantıda İzmir Em 1 n ön u m a 1 mil dur· 
Belediye reisi Behçet Silllh de bulunmu§tur. lüg"' Ü o den 
İzmir pnnayınnda Trakya nıunına bir 
pavyon tutulmugtur. Bursa namına da bir m 8 b k e M e Ye 
pavyon kiralanmıştır. 11 1 

• Dahiliye Vekili ŞUkrU Kaya dUn Ya.ı ver en er 
!ovadan ııehrlmlze gelınf,şUr. Dahlllyc vckA Eminönü malmüdürlüğü memurlarıı 
ıou Akay ve ŞirkcUhnyrlye butelerinln pis.. dan bir kaçının ağır cezada muhakemt 
llğlndcn satıcıların hnllcı rahatsız etUklerln edilmeğe başlandıkları hakkında dür. 
den ~yeller olduğunu, Beledlye zabıt.tısı bir haber yazmıştık. Bu yazrdıı ism 
memurlannm buraları 41kı bir surette kon. gc;en memurlardan üçünün tavzihan 
trol etmelerini Be1edlyeyc blldlrmlşUr. 

• lkUaat Vekili Celt'll Bayar denizcilik bize bildirdiklerine göre Emin8nü mal 
klObUnUn !par yatlle bir tetJ<lk seyahatine müdürü Hüseyin hadiseyi meydan .. 
çrkmıştır. Vekil Marmıırıı adasına u:raclık. çıkaran ve müfettişliğe bildiren zattır 
tan sonra Mllre!teye ve sonra l zmlre gide Tahkikat ewakında suçu olmadığı ya· 

cektlr. zıl:nış ve müfettişlik kendisinin ifadr· 
• DUn Denlzllde yedi zelzele olmuştur. sini almağa bile lüzum görmemiştir . 

Bunlardan biri oiddetıldlr, basar yoktur. Diğer memurlardan Kazım ve İsmail 
• Ana.doluda tetkik ııeyahe.Une çıkan Na. 

fta veklll cıun Ankaraya cWnmUııtUr. de ayni şekilde suçsuz görülmüşlerdir 
ıır Be~lkl&§ halkevi sosyal yardım komitesi Ve her üçü de elyevm vazifede bulun· 

adına yarm ak:am Bebek bahçesinde bir maktadırlar. Kendileri mahkemeye ya1 

kır balosu tertip edilmiştir. Caz, orta oyunu nız "ihmal ve terahi,, den sevkedilmiş· 

ve muhtelif eğlencelerle sabaha kadar de. )erdir. Muhasebe katibi İzzet ise asıl 
varn edecektir. suçlu ı•o·· ru··ıendı·r Kendisi i•ten rı 

*1zmlrde ölU beygir eti ~tan biri satmak t> • ır ır • 
ta olduğu beygirin ba§ı ve ayaklan ue bir. karılmış, ceza kanununun 339 uncu 
llkte yakalanmuıtır. maddesile mahkemeye verilmi~tir. 

Dıearıda: lstanbul3 üncü icra Memurluğun-, 
• ltatya ha.rtclye nazın Kont Çlyano ile dan: 

1 Romadakl Yunan maalahat.gilzarı dUn ttaı. 
ya ile Yunanı.tan nrumda yeni bir ucaret Sat:lmaşrna karar verilen Ayakka· 
muahedesi lm7Jamıııardır.. bı, halı, perde, karyola, ı;andalya, sa- 1 

• :vuauı petroııan dlrekUlrıu@, İtalyan at, sini ve saire 21 - 8 -936 cuma gil· 
petrol kumpanyamım menfaatlerini diğer nü saat 11 den itibaren Feriköy Orta
kumpanyıılAra terkctU~lnl bfldlrmlııtır kır 9ukak 75 numaralı dü1'kAn ve ev 

• Londradan hJJdlrfldlıtlne g6re, Cenevre. önünde açık arttırma ile satdacağın. 
de toplanan t:nttın ı!Unyn Musevllerl kon!!n! 

Büyük 
müsabakamıı 

t 
Büyük müsab:ıkamıza ı§tirıılC rt 

d<!n okuyucularım1z t<'pladıkJar' t' 
sim parçalarım ı:ıırasına ıtoydtı~i• 
ve t-orulan üç sun'in cevabını ve ti 
ten sonra mufassal adreslcrHe. ut ıcO 
ber Ankara cad ~esindE' \7alot d 
tüpnanesine getircrl'k oıuknb!~1" 
bir numara aJacaklıırdtr 
Polis bilmeceleri için verilece1' ~ 
vaplarda uzun uzadıya tafsilllt8• t 

k 
. . 1711 

zum yo tur. yalnız netıcelerı . 
ikişer kelime ile bildirmek kfifiı.l•~ 

Cevapları po~ta ,4E' ~önctı- • 
aıl' 

cekierin. hallettıkll'ri ,.P!'lın. ,,.e · 

ten ıı" 
(HABER gaz1·t,.si hiiyilk 1" 

haka memurluğu) 
ıs.tcı,.~ 

Adresine göndPrmPIE'r' rıc'..,.ıı 
nur • Bu gibılerın sırıı nuJll~~J 
po~ta ile kendilerine g<lnderıl ~ 
tir. Ancah hunun için qynCS 11 i 
lerıne mufassal adresleri yaı' us' 
pu1lu bir zarf E:jnderme)Pri 1 

d~ ,-
Müsabakaya lı;!.irak edenler 1,ıl 

rilF:n numaralann kaybE'ditıııt 
bilhassa rica olunur. . . . ~ 

Okuyucularımızdan ~ dt~ 
mektuplarda müsabaka nıild il' -_. 
uzatılması istenmektedir. ge~ 
sabaka cevaplarını hazırlıY ~ 
olanlara bir kolaylık oırnııl< ud~ 
reaim ve cevapların kabul rı.11 ~ 
10 giln daha. yani 25 -a..,_,ı:;tC!· 

111 Alman mallıırma k11.rşı hnv~'lt l"'n Pt. 
mtıı ve hUtnn dUnyn :M'•ı<ıevtlerlnl bu boylto. 
ta ifttrake davet etmlttfr. 

dan atmak L"tiyenlerin mezkur gün vl:' 
saattt! mahallinde bulunmaları Uln •d•n•r••."7

.n .. '"1•1.nı,.'.;.. .. ·.·.,r. ___ ,,,__ 
olunur, 
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~Wi&lui: 
caaaeı sanatlar 
bırııAı resim 

sergisi 
.. :r-dan. on sene geçti; belki de da-

'~· Ressamlarımız arasında iki-ı 
\e11 sonraları da llçliik çıkmadan 
~ 'bq serginin düşkünlerinden biriy-

111. ilk 1 «oh açı 1§ gününde gider, doya, 
~ 0 em~ verilmiı tabloları seyre-"k: ~k gariptir, bu eserlerden bir 
ft b .. ~•ı da befenmemek küstahlığın-

"' "l!lnurdum G . 
1lf ~~en Ciln, sanatkflr d08tlarımdan 

'111
111 

iarariyle, on sene sonra bu s•r
Yolunu bir daha tuttum . 

.._ ~e Yazık ki aradan geçen seneler
~ Çok, sanatklrların arala&ındaki 
\ı:ınamazlrklar Güzel S3n.atlar 

inin resim sergisini cıhzlaştır-
lle~lr tek kelime iJe, öldürmüştür. 

11 " ceye sergideki eserlerin azlığın. 
•rmıyorum. Keşki üç salon dol-

~tına bir salon doldursaydı da 
td de seçme ve sanat eseri bulun-

'· 
·l':J:ına Öyle g<eldf ki, Güzel Sanatlar 

ilin sergi tertip heyeti, serkesi, 

1'8er verdiklerine inandırmak için 
1 ho f 

•l1tt· Ya ırçasını daha bu sene eli-
btı •Ş acemi talebelerinin resimleri-
'uı e du~arlara asmaktan çekinme

d:· )lısal mi isteniyor, bu genç is
lıuı an§e etmekten çekindiğim için 
t~1 taer diye asılan çerçevenin nu
. nı kaydetmekle iktifa edeceğim: 

'~llntdilmesin ki adetleri 128 i br
'"ttler 

t. lf arasında yalnız bu f tna-
rı11 •Yır .. I§te birkaç tane daha: 

lllar da b' . is' 'b" da11, • • ırınc ı gı ı sergi ka-
'ldı • ıçerıye S?kuJmaya bile JAyık 

· ı ,4.;: :: "" - ~,&m Poitaiı 

• ~~ 
·azam ıspanyoı lhtllAll T•• k d 

rekoıtemız Fındık ve zeytin- ur Or USU.DUO 
VaAmurlardan / k b•ı• • 

dolayı yağı ihracatımıza' taarruz . a 1 ıyetı 
~~o~:~:n b~~t1~ faydalı mı oldu ·Bu manevralarda görülüyorkı artmış-

dünya üzüm tspanyadaki ihtilal hareketi harici tır. Fakat bu, Türklyenin mütecaviz bir 
rekoltesi fenadır ticaretim~z için bir taraftan zararlı o- siyaset kullanacağına delalet etmez 

Son yağmurların en mühim zararı }urken bır taraftan da bu zararı unut- M ki eHeşen Şimali A!rikada olsun Mısır Fi-
memleketin her tarafındaki bağlara do- tur~cak mühim faydalar temin etmek· l 8 dn listin, trak ve diğer Ara~ meml~ket-
kunmuıtur. tedır. or umu z !erinde olsun kalkınma hareketlerile 

Bilhassa Ege muhakasındaki bağla· ispanyaya evvelce ih:aç edilmiı ~.- Abidin DAV'ER, Cumhuriyette son istiklal cerey~nları derin sebeplere 
nn büyük zarar gördüğü Türkofise lan mallarımızın bedellerı hakkında hu· manevralardan bahsederken diyor ki: dayanmaktadır. Bunları aydmlatmıya 
verilen malumattan aniaşılmıştır. Sırf kumetimizin süratle vermiı olduğu bir Ordumuzda, motörlü ve makineli çalışalım. 
üzüm rekoltesinin tahmini için İzmirc kararla bu bedellerin 5,82 normal fors kıtaların artmasını sevinçle karşıla·ı Şimdiye kadar doğrudan doğnıya 
gönderilen heyetin bu seneki rekolteyi üzerin~en ödenileceğinin bildiril~ig mak gerektir. Çünkü modern ordu de- adeta müstemleke muamelesi gören, 
yüzde beş lehte veya aleyhte farkla olması ıhracatçıları çok memnun etmıı· mek, motörlü ordu demektir. Otomo- birçok hukuktan mahrum bulunan 
90,000 ton olarak tahmin ettiğini yaz- tir. bil, motosiklet, motokar, traktör, kam Şimali Afrikada da yeni bir takım ce-
mıştık. Bununla beraber, ispanyaya son yonct. kamyon gibi hızlı vasıtaların reyanlar yer tutmrya başlamıştır. 

Yağmurlardan sonra yeni bir tah- parti olarak gönderilen ve büyük bir yanında, piyadenin bncağr, süvarinin Yakın zamana kadar bu memleket-
min yapılması zarureti hasıl olmu§ vt kısmına Madrit hükumeti tarafından el atı, topçunun tekerleği değil, hatta !erde derin bir taassup hakim olduğu 
rekoltenin 65,000 tona düştüğü görül- konulan y.umurta bedellerinin· ne ola- §imendiferin lokomotifi bile yaya kal- gibi, her şey müstemlekeci devletin 

cağı henüz şüphelidir. mıştır. Çünkü demiryolları ne kadar nimetiyle perverde olmuş ulemanın müştür. 

Maamafih bu sene bütün dünya Ü· 

züm rekoltesi çok düşüktür. Kalifor
niyada bu yılın üzüm rekoltesi 150.000 
ton olarak tahmin edihnektedir. 

Bu vaziyete göre rekolte geçen yıl 
rekoltesinden 30,000 ton eksiktir. Hal
buki yalnız Amerikanın dahili üzüm 
istihlaki 130,000 tondur. 

Avusturalyada şubat ayında istih -
sali baıbyan meıhur Sultana üzümü 
rekoltesi 8000 ton noksan tahakkuk et-
rr.Jştir. 

Bütün Yunanistan üzüm rekoltesi 
bundan iki ay evvel 2S.OOO ton olarak 
çok düıük tahmin edilirken son yağ
murlardan bu rekolte 21 ,000 tona düş· 

Buna mukabil iç fındıklarımıza kar bol olursa olsun, trenler her yere gi- elindeydi. Cahil halk \17.erinde derin bir 
ıı gösterilen büyük alakanın en mühim demez, tayyare bombardımanlarına nüfuz sahibi olan bir takını ulema 
kısmı ispanya ihtilali ile alakadar· karşı gizlenemez. Kıtaların ve bilhas- gençlere karşı koyabiliyor, bunlarm 
dır. sa ağır topçuların bindirip indirmesi haklı bir takım taleplerine set çeke-

hpanyada sükünun ne zaman avdet saatler, hazan günler ister. Motörlü biliyorlardı. 
edeceği bilinmediği gibi fındık rckol kıtalar ise piyade, süvari, topçu, istih Son üç sene zarfında yeni bir taKım 
tesinin de bugünkü karışıklıklardan ne kam ve tank bütün diğer yardımcı ft.miller bu vaziyeti tamamen deği~ • 
dereceye kadar müteessir olduğu ve sınıf ve vasıtalarilc, herhalde askeri tirdi. Tunusta. Cemyirde, Fasta, Mı
bundan ötesi için de ne olacağı tah· trenlerden daha yüksek bir süratle bir sırda ve bütün Arap memleketlerinde 
min edilememektedir. taraftan öbür tarafa taşınıilar. din kadar ve hatta bazan ondan daha 

Bunun neticesi. olarak Almanyadan Bütün bu kıtaları otokarlar, kam- kuvvetli bir cereyan belirdi: Arap ~ 
başka İngiltere, Fransa gibi mühim yonlar nakleder ve bir gecede, yıldı- reyanr, milliyetperver cereyanlar .... 
dev1et1er1e diğer bir çok dev1etıer şim· nm surarne cephenin sağından soıuna Eğ O e ın em lyo r 
diye kadar her sene ispanyadan fındık gidebilirler. '? 
alırken bu sene siparişlerini tabii o- Türk ordusu, gerçi tam bir müda- mıyız 

faa ordusudur. Fakat, burada rnüda- Açı7c Sözde, Burhan Cahit, kır~ larak memleketimize çevirmişlerdir. 
k faa, kelimesi siyasi manasiledir. Hiç gün kırk gece eğlencelerinde hem§ch-Bunun irin piyasa çok yükse ve . 

'.'J bir memlekete karşı tecavüz ve istila rilcnıı::in kahkaha ile kıurana kıvrana 
sağlamdır. ihtilal zeytin yağ ihracatı- fikri beslemiyen ordu demektir. Yok- gülüp eğlenemediklerinden etJefle -~· 4 

- Z1 - 48 - 60 - 110 .. Ru 
) ita r ~limdeki kataloğda yanına 
• l'ftı koyduklarımdan bir ka~ı- Kaptan ve maklnlst-

mız icin de favclalı olmuştur. 1..-'L a· k" sa, bir defa silih patladıktan sonra, uunse ıyor; diyor ı: 

ordumuz, askeri manasilc bir taarruz Maupassant'ın bir yazısında neşc-

~ctt muıtur. J 1 ti ordusu olacaktır. Çünkü, harbi müda- den bahsederken: 
-.ı ' .Yanh§hk yapmryayım diye fran rekoltesinin de iyi olmadığı er cem ye 
la a~ tekrar gözden geçirip ka. gelen haberlerden anlaşılmaktadır. Kaptan ve makinistler cemiyeti 

rıaı. '8 arşıJaştrrdrğım zaman hatır- heyeti umumiycsi, cemiyetin vaziye-
ctllt llUmara)ı tU\'a)den azıcık yeni model tini görüşmek Üzere, geçen cwna gü-

ll'll e)[ istiyorum. nU fevkalade olarak toplanacakken ek 

tt :"•Un sahibi bütün ressamla- hapishaneler seriyet olmadığından toplantı bugü-
l)'r1 .,:•tı sevenlerin kendisine ay- ne bırakılmıştı. 

, L> th bulunduğu, hürmet duy. l\lımleketimizde yapı~acak hapL... Fakat cemiyetler kanunu mucibin-
uır ''"tt handerin aynı tipte olmRlan kaıarlaş ce ikinci irtima için aradan 15 gun·· t•- - ır. Bu zat k~ndisini ~ 

ı " Yıpr t hrıhn·ştır. Nafia Yekifoti tarafında•. geçmesi ıazım olduğundan fevkalade 
'thı at a mıştır. Fakat artrk se- esas,ı tetkikler neticesinde tespıt ed~ içtima ayın 24 üne kalmıştır. 
~t'lt ırJrtr altında çalışamıyacak len )fni hapishane tipini Adliy~ Yek~- - ----
~r~'"l'etten düşen fırç.a, ancak 48 Jeti de mu,·afık görmii~ ilk olarak 

, er Vlicu.ı- t' b"I' Ba • 
•ttd Uil ge rre ı ır. şka Bergama, Nazilli 'fe Bartında yeni ha-e böyt 

lıı ... tlerjn e •. ~~ektar ressamların pish,.neler yapılma.'ltna karar veril-
i' )(~d 1 Jurıden geçmeksizin ar- miştir. 

S,l'tf e teşhir ederler. Adliye Yekileti Jstanbul, Jzmir ve 
•t tertip h . laıek eyetinı, her eseri teş· Ankarada da birer çocuk hapi.shanesi 
•l~llta11~010na sUrükliyen sebebin, inşası için tetkikler yaptırmaktadır. 
111 de anırının azlığından ileri ge?-

lt~lll sa aına~akimkansızdır. Yarın sabahtan ltl-
~~'-trı natı iildUrülmek ve sergi- O ftk b 

"- bi:~klatenmiyorsa,kendf ara b11ren it mr ' an ar 
~1 ..... ,~er hau!;°10 anJaşamıyan, ayrı ve antrepoları Uman 

ı._"'tt bir e dafınık çalışan res- I I t I 1 
"l( iltlktınaraya toplamak lhımdır ş e mes ne geç yor 
?fu111 etin \'azlfesi olmalıdır. · Evvelce bir kanunla Liman iıletme 
'- ı~llfef Ortadadır S • t jdaresinin eline geçmesi takarrür eden 
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faa diğel, taarruz kazandırır. Mode- - Asıl neşe kışlalarda askerlerin 
rn bir taarruz ordusu ise ancak, mo- karınlarını yumruklarile bastıra bastı
törleşmiş ve makinelcşrr.iş ordudur. r a attıkları şen kahkahalardadır." 
Motöl'lü kıtalarile civa gibi çevik ha· Der. tnaanı- - ••mana- .ı..u •-.
rcket eden \·e makineli kıtalarile de kın neşenin tadını kaybetmişlerdir. 
pulat gibi sert vuran bir ordu... Onun için çokları neşeyi gene içki ka.

İşte, bu seneki manevralarda bu dehlerinin derinliğinde arıyor. 
taarruz kuvvetinin teşekkül etmiş ol- pazar günleri vapurlar, trenler, 
duğunu gördük. Manevrada onlan bol kırlar insan almıyor. Fakat zevk, neşe 
bol kullanarak istifade ettik. aramıya çıkan bütün bu kafilelere 

Büyük Trakya manevraları, ordu- bakın. Yüzlerinde sevinç ve neşe yeri· 
nun silah, techizat, itibarile en mode- ne derin bir melal ve ıztırap görür
m ordular ile eşit olduğunu gösteri- sünilz. 
yor. Malzcmece eşit olunca üstünüz. Bir köy düğününde davulla zurna· 
demektir. Çünkü, Türk ordusu, Çanak 

nın ahengi ile çayırlarda oynaşan 
kelede, Gazzede, KutUlemmarede, Jn-

kızlarla delikanlıların duydukları o 
önünde. Sikaryada, Dumlupmarda si- kandırıcı zevki şehrin binbir eğlence 
lihça malzemcce zayıf olduğu halde, vasıtası ile çevrilen gençleri duyamı -
sarsılmaz yenmek imanile ve erişilmez 

yorlar. 
kahramanhğile galip gelmişti. 

Çanakkalede cephanesiz, tnönünde Şehir hayatı plajlarına, cazbantla.-
süngüsüz, Sak aryada topsuz muZaff er rma, festivallerine, kermeslerine, gar
olan Türkün şimdi, her şeysi vardır. denpartilerine, çeşit çeşit deniz ve ka-
0 eşsiz kahramanlığa ve kınlmaz za- ra eğlencelerine rağmen şehirlinin ru
f er imanına bu yepyeni silahlan da huna çöken htiznü gideremiyor. 
ilave edince, Cumuriyet ordusunun na- Muhakkak ki tabiattan uzaklaştık
sıl yaman ve ne kadar korkunç bir ça hayat maddeleşiyor ve hayat mad
harp vasıtası olacağını, tasavvur ede- deleşUkçc insanlar makineleşiyorlar. J 

bilirsiniz ve .•. tasavvur edebilirler. Bu bir ruhi faciadır. ... hil'aldeıa ııo ·unergharıy~ nbır• gümrük anbar ve antrepoları yann 
... z. uıe 1 u ıç ı- · . . . . ..rır.çı;N sı:NE auouN NE oLnu' Arap 

'-~.._ı_ 18 eaer nde konu•ulsbı'Jecek sabahtan ıtıbaren Jımanbaha de'vkredılm1 eğke ~ y 1 Mıslt' _ Trabıus hududu kapanmı§tır. O O n t I D D i I .._ r kalır. A'ln'Tlrğın do- baılanacaktır. Yann sa ı o ara. M I ye Ç 
* * "' 

Bilmem amma, ben, şahsan, ü.!tiim 
ba§ım. temiz olm.a:: ve Cf!f>imdc para 
bu1ımma:: da eğlenmeğc gidersem pe'k 
o kadar luıhkaha ile gülcmem ... Anla
~ılan, lstanbıtl §Chri de, ayni vaziyet
te ..• GalilJa, istiyor ki, eğlenebilmek 
için cvvcld. sokakları yapıl.sa, viranc
lik?cri, çöplükleri, yılı."tlmağa mühey
ya binaları, tahtakurulan, aivrisitıck
leri bir hala yola konulsa ... 

u .... -uq acı ha ~ ~. İstanbul telefonunun devlete geçmesi ka 
,.,....Jt bi klkat karşısında ted- Galatada en ba§ta gelen an barın devn rarlqtmıdı. Raif N ccdct M eto, Tan gazetesinde 
•11 __ 1Zfın için artık bir.., .1 yapılacaktır. Devir iti için gUmrUk ve1-=============== ~ -r erı .azı e. . . 1 . yazıyor: 
'-lrıe A n Banatklrlarmı kata- liman idarelerı tarafından muhtelıt bir mektedir. Geçen gün, Cezayir müftüsünün bir 

~llb, ıteı: karsan, Fahlman Du- heyet seçilmiıtir. Bu heyet her an barda Yann sabahtan itibaren gerek güm- Arap genci tarafından katli, dün de 
1111fko• k Celil, Nazmi Ziya mevcut ambalajları teker teker •açarak rUk ve gerek Liman idaresi anbar ve Kostantiniyc müftüsünün ağır suret

L.."-l°lk İa~1111 
Ye Vedh Bereket~ ve müfredatına ayrı ayrı bakılarak de- antrepolannda yeni tekilde ve yeni ta- te yaralanması adi bir vak'a telakki 

't~lar lçt Yoruz. vir muamelesini yapacaktır. Galatadan limatname esaslarına göre muamele edilmemelidir. Zaten Cezayirdeki katil 
~- u:.ede bilhl8sa Melek ve sonra Saraybumu,ve daha sonra tstan- yapılacaktır. Bu talimatname hükümle- hadisesinin maddi ve manevi suçlulan 
~~tklrı. rinde durmak laterdik. bul anbar ve antrepolan limana devredi ri muvakakttir. Bunun elde edilecek yakalanmış ve bunların yüksek Arap 

'kıreU:: ~l11111alan onları Jecektir. Gümrük anbarlannda 20 mil- neticeye göre Uç ay sonra yeni bir ni- şahsiyetleri olduğu tebeyyün etmiştir. 
• ''l'lab Sellluvaffakiyete götü. yon lira değerinde otuz milyon par-, zamname yapılmasına faydası olacak-ı Bunlardan birinin Cezayir ulema reisi 

o)lllala fik &'ibi YoJJarmı sa- ça eıya mevcut olduğuna göre, devir i- ttr. olduğu düşünülürse vaziyetin vaha-
' · '11raa1r ~ insana çok sevinç tinin nç ay kadar ıilreceği Umit edil- meli derhal meydana çıkar. 

Yü::iinü gözünü yıkamqdan a'lltk
lar, sürmeler silrcn bir kadının halin
de bulunmak, hcm~ehrilcrimizirı ho
şuna gitmiyor mu, ncdirf 

(Hat - Sür) ·~tok tl11titl1 flk'I biz, eski sergi._:::.=....::...:.:...-------------------------------
ı .._'C'te lette d bl~ genç olarak tanı- • 

1 
Esnaf şubesi 

~ .. etaoı ... ..;.:~ehnı1oruz.Fa. I Ş E H R 1 N DE R.,'T LE R., j Yeni fş kanununun 
«,._~ aul'ilkı ~n kendisi- tatblkatlle uğraşıyor 
~ iz. e fini görmek- Ticaret odası, esnaf §ubesi yenl 

"''"'=--..1anın Beylerbeyinde buz derdi iş kanununun tatbikatı ue meşguı 01-~~t ae.er ızı bir arada maktadır. Kanun 9 kişiden fazla işçi 
~~ ler için hUJiik bir Beylerbeyinde bir muhallebici Nazif vardır. Buraya lerbeyisi de birdir. Bu itleri halk mı yoksa mevkiinin bele- çalıştıran bütün müesseselere şamil 
\taı 1• 'bıa.~ ~rbtltfln hiisnü ni. ·gelen buz(Uskildardan) ancak bu dükklnm ihtiyacına ki- diyesi mi yaz baıında dütünmelidir? Her i§i validen kayma olduğu için esnaf cemiyetlerine kayıt 
leı-~ k 1'lllak teşebbiüıün. fıyet .edecek derecededir, Halkın ibtiyacma göre değil... kamdan beklemek doğru olmaz, biraz da nahiyeler böyle h olan bir çok küçük ayakkabıcı, ta-
._ ' ll11 hl 0la1hk gösterme- Geçen gün acele bir hastaya buz lazım oluyor, Nazifde ufak tefek iıteri vaktinde dütünmelidirler, çünkü mevkün rakçı, camcı, bakkal ve saire gibi 
~ket ıeı:Z kendileri için de- yok. Hayır sahibi bir zat çocuğunu bisiklete bindirerek Belediye baırnemuru nahiyelerdir ... Onlann o küçük mm- ticarethaneler de bu şekilde kanuni 
~11 tL!~Ydah olacak- O'skildara ~önderiyor ve bu%11 .tedarik ederek hastanın im- takalarda yapabilecekleri iıter gözleri anünde duruyor. §artlara uymak mecburiyetindedir. 

~~nruz. dadına yetiıiyor. Bilmem ama belki de bastanm hayatmr Buna ne tahsisat ve nede sarfiyat lhımdrr. Onlardan iate- Esnaf §Ubesi Punlan tesbit etmek-
Blmu, kurtuı7-or. Bue kahna lııanbulun BeJ.OIJulU da bir BeJ.- Dilen halkm ba.u mübrem llıtiıas ve rlcaJandu. · tedir. · -



• spanya ısyanı 

ispantr.Jcleı IUiUJti:et taraftarı uör.iillüler arasına girerek "Sarışın Amazon,, 
lakabını alan Mis Filis isimli bir lngiliz mürebbiyesi Lond,raya dönmüş ve 
dcrlıal meş.'ıur oluvermiştir. Genç kadın mütemadiyen gazetelere, havadis 

lilırsleri.ru! mülakat ı:ermckte ve ispanya fecayiini anlatmaktadır. 

(8Qf taralı 1 incide) 
fazaltA.rlar, ihtilalcilere mütemayildir -
ler. 

Bu sebepten dolayı İngiltere hüku
meti, uzlaştırma yolunda. yapını~ ol
duğu teşebbüslerden başka her hangi 
bir tedbir almaktan kaçınmaktadır. 

Dahili muharebe 
Bertin, 14 (Radyo ile) - İspanya

da dahili harp en şiddetli safhasına 

girmit bulunmaktadır. HükOmet her 
tarafta ihtiUU mahkemeleri kurmuştur. 

Asflere lltlhak 
Bedin, 14 (Radyo) - Şimdiye kadar 

hükllmete sadık kalmıt olan iki İs
panyol harp gemisi daha asilere iltihak 
ederek İspanyanın şimal sahillerine 
hareket etmiştir. 

Madrlt hUkOmetl yardım 
la ti yor 

Bulin, 14 (Radyo) - Madrit hUkQ
meti dün gece radyo ile neırettiği bir 
bayanneme m Avrupadaki cumhuriyet 
hükumetlerini bitaraf kalmamaya ve 
kendisine yardıma davet etmiştir. 

Fran.sız m uslarımn 

yerdım tefebbUsU 
?.ıris, 14 (Radyo ile) - Halk cephe

si :ır~buıjarı dün bir toplantı yaparak 
Madrit hükumetine yardım için iane 
toplam<tya karar vermişlerdir. Bu top
lantıya üç de nazrr iştirak etmiştir. 

Hariciye nazırı İvon Delbos bu me
sele hakkında kendisine sorulan bir su
ale cevap vererek demiştir ki: 

"- 1nsani maksatlara tahsis edile-
ceği için bu gibi bir ianeyi menetmeğe 
kanuni imkan yoktur.,. 

ıhtıUUclJerln tebllAI 
S~lle, 14 (A.A.) -· İhtilalcilerin 

umuııtri karargahı tarafından dün ne~
redilnı~ Qlan bir tebliğde general Mola
nın kumandası altındaki kuvvetlerin i
leri hareketlerine devam etmekte olduk 
larr ve yakında muzafferi}'Ctlerini ilan 
etmeği 'ümit etmekte bu!unduklarını be 
yan edilmektedir. İhtiJaciler, San Ra
foel Espinann zaptı esnasında esir et
miş oldukları hava kuvevtlerine mensup 
40 :tabit ve neferi kurşuna dizdirmiş

lerdir. 
Grtınadadan hareket etmiş olan asi 

kuvvet!eri, • silratle ilerlemektedirler. 
Burgosdan bildirildiğine göre oraya 
bir Alman yüzbaşısı gelmiştir. 

lnglllz z rhllsma dUfen bomba 
Londra, 14 (A.A.) -Madrit hüku

meti dikkatGizlik eseri olarak Barselo
na limanında London adındaki İngiliz 
kru~zörilnün bombardıman edilmesi 
meselesinde İngiltere hükumetine tar
ziye vermiştir. 

HUkOmete göre vaziyet 
Madrit, 14 (A.A.) Dahiliye nazırı 

hükumetin hakim bulunmakta olduğu 

eyaletlerde tam bir sükun hüküm sür-
mekte olduğunu beyan etmiştir. Madri 
te şimali İspanyadan mühim miktarda 
yiyecek gelmiştir. Payitahtta hayat, 
normaldir. BUtün cephelerden bu kabil 
iyi haberler gelmektedir. 

Saragosse üzerine yürümekte olan 
hükumet kuvvetlerinin kumandanı, §U 

telgrafı çekmiıtir: 

"Boş yere nüfusça telefata sebebiyet 
vermemek için betaetle ilerlemek mec
buriyetindeyiz. Fakat Saragosseun su
kutu, beklenildiğinden daha sok yakın
dır.,, 

Zaptedllen Alman tayyaralerl { 
Berlin.'! 14 (A.'A.) - Siyasal mahafi-

lin teyit ettiğine göre, Alman hükumeti 
Madrit hükumeti tarafından zaptolunan 
Alman ticaret tayyarelerinin iadesi 
şartiyle İspanya işlerine ademi müda
hale hakkındaki Fransız teklifine işti

rak etmektedir. 
Yarı resmi bir tebliğe göre, İspan

yol hükumeti, Alman tayyarelerinin i
adesini emretmiştir. ..... 

Fransızca Lö Jur gazetesinin istih-
baratına göre, İspanya cumhurreisi 
Azana ve yedi nazır Valansiyaya kaç
mışlardır. 

Madrit komünistlerin idaresi altında 
bulunmakta imiş ... Fakat müteakip ha· 
herler l;u malumatı tekzip etmektedir. 

Asi general Franko ile general Mo
lanın ordulan Meridada birleşmişler

dir. 
İhtilalcilerin tayyareleri Derrendo 

ve Passajesi havalisini ~mbardıman 

edip hükumete sadık bir çok askerleri 
yarlamışlardır. 

Bir hükumet tayyaresi San Sebasti· 
yene yakın bir mevkide asiler ilzcrin-

de uçmuştur. 

Fransrz hududu, yalnız sefaretlerc 
ait otomobillerin İspanyaya gidebilme
sine müsaade etmek suretile tamamen 
kapatılmıştır. 

General Frankoya tabi kuvvetlerin 
bir kısmı, mitralyözlerle müsellah altı 

yüz muntazam askerle topçu müfrezesi 
Estcpana üzerine yürümek için La Li
meadan hareket etmiştir. Diğer taraf
tan beş yüz asker ve faşist beraberlerfo 
de kamyon ve otomobiller ve bir çok 
sıhhiye otomobillerile ayni istikamete 
doğru yol almı~lardır. 

Atmanyanın mUtaleaaı 
Londra 13 (A.A.) - iyi malümat al 

makta c.lan mahafil, M. Fon Neurathın 
İngiltere hariciye nezareti daimi sekre 
teri M. Van Sittarta Almanyanın İs

panyol ihtilali dolayısile Avrupada 
tahaddüs eden vaziyeti daha ziyade va
himleştirmek arzusunda olmadığını 

söylemiş ve fakat komünizm tehdidini 
umumi mahiyette bulunduğunu ve İs· 
panya vakayiinin bu bapta bir misal 
teşkil etmekte olduğunu ilave eylediği
ni beyan etmiştir. 

Bu görüşme esnasında Beşler konfe
ransı meselesi de müzakere edilmiştir. 

iki tarafa yardım 

İrlanda faşistleri İspanyol asilerine 
yardım etmek üzeredir. Liderleri İs-
panyaya gitmiştir. 

Son gelen bir habere göre, Fransız 

halk cephesi birliğine mensup sosyalist 
ve komünist teşkilatı da İspanyol hüku 
metine yardım etmek !:Zere beynelmi
lel bir sosyalist kongresi akdine karar 
verhmişlerdir. 
~~~~-~~~~~ 

Bu kfflasiyeci kafayla gider de 
seyyahlara mü~küldt çıkanrsanız, 

Fran.sada turizm zor ilerler! 
- Fransız l«Zrikatürll -

Askeri Bahriye Komisyonu Reisi 
mebus Jean - Michel Renaitour Fran
sız bahriyesinden bahsederken "bizim 
bahriyemiz dünyanın en mükemmel 
b3hriye1eri arasındadır,, diyor ve ilave 
ve ediyor: 
Şu veya bu millet tonaj cihetinden 

bizden yüksek olabilir. Fakat muahe
d.::lerle bizim kadar gemi yapmaya me
zun olan her devletten daha yeni ve 
modern gemilere malikiz. Strasbourg 
yakınında tezgahlardan çıkacak ve 
Dunkerqut~ velecck sene içinde hazır 
olacaktır. 

''Modern harplerde gemilerin ne gi
bi faydası olur,, diyecekler vardır. Fa
kat bizim gibi her saniye müstemleke
lerile münasebette bulunan bir memle
ket için bahriyesini kuvvetlendirmek 
elzem bir iştir. 

"Ya tayyarelerimiz?., diyeceksiniz. 
Unutmayım:: ki bizim de tayyareleri
miz var. Ve gemilerdeki tayyare topla
rı herhalde dü~man bombardıman tay
yarelerini müşkül vaziyetlere sokacak 
mükemmeliyettedir. 

Modern harplerde gemiler yalnız de
ğildir. Tayyarelerle tamamlanır. 

Şimdiki halde iki tane tayyare ge-
mimiz vardır. "Le Bcarn., "Kumandan 
Teste,, bunlar sinelerinde bir çok tay
yareler gezdireceklerdir. Yalnız ·bu ge
milerin süratleri on üç mildir. Öteki 
gemiler tam hızla gittiği zaman çok 
geride kalacaklardrr. Bunun için daha 
küççük fakat 23-24. millik tayyare ge
mileri yapmak lbtmdır. 

Nihayet bize yeni üssübahriler ıazım 
dır. Bilha.osa Afrikada harp olduğu ve 
Süvey~ kanalı kapandığı takdirde Ma
cellan yoluyla Hindi Çiniyiye varmak 

için bize Afrikada bu limanlar çok la
zımgelecektir. Sonra Hindi Çinide de 
i.:ssübahri teşkil etmelidir. Çünkü Say
gon limanı kafi derecede derin değil
dir. 

So ra Akde izde Bjzerteden daha 

iyi, Clalia milnasip bir yer bulmalıdır. 
Çünkü burası her zaman İtalyanın 

tehdidi altındadır. Ve gelecek bir harp 
te İtalyanın bizimle olup olmıyacağr 

belli olamaz. 

Bilhassa Cezairin Oran şehrinde bir 
s ·ğ-ı:ıtı yeri yapmak lazrmdır. Buna el
bette milyonlar gidecektir. Fakat içde
nizin hakimiyeti için bu zaruridir. ÇUn 
kü Toulon limanı Spezziaya yakındır. 
~~~~~~~~~~-~~~~ 

Dün lstanbulda 
altı kaza oldu 

Dün lstanbulda altı kaza olmuştu: 
Sıra~iyle yazıyoruz: 

1 - Ayvansarayda oturan ve Ga-

latada çivit fabrikasında çalışan s:ı:nı 
sağ elini makineye kaptırmış, üc, paı. 
mağı kesilmiştir. 

2- Diyarbekire ait 90 numaralı o· 
tomobil dün Sirkecide tamir edilh-kcn, 
direksiyon başında bulunan Ah:ncL, o· 
tomobiJi birdenbire harekete getirmiş 
bu sırada otomobilin altında bmirl~ 
uğraşan Mehmedin sağ ayağını kırnııi . 
tır. 

3 - Ortaköyde Kirazlı c;ıkmaı ı;;o. 
kağında 8 numaralı e\'de oturan 1 ') :rs.
şında Yaşar evinin penceresinden ha· 

karken sokağa düşmüş, başından H' 

belinden ağır surette yaralana
0

rak has 
tahaneye kaldırılmıştır. 

4 - Galatada Kasaplar .sokağında 
oturan 13 yaşında Jak, Galatada Ok· 
~u Mu~a caddesinden geçerken Saidin 
otomobili altında kalarak yaral:ınmı~. 
.sağ ayağı kırılmıştır. 

5 - Beyoğlunda Saitpaşa geçidin 
deki lokantada garson Kazım bir apar
tımana yemek götürmüş, merdive~-

lerden inerken ayağı kayarak düşmil§, 
elleri merdinn kenarındaki cama gl'• 
lerek damarları ke.c;ilmiştir. 

6 - Lalelide oturan Hatice ile kt 
zı Necmiye dün Sirkeciden bindikleri 
bir tramvay, SaJkımsöğiide vardı· 

ğı zaman ana kız yanlıc; bir tramvava 
bindiklerin!n farkına ;armışlar ~e 
tramny yüriirken atlamışlardır. 

Hatice başından, kızı Necmiye ~ol 
kolundan yaralanmı~, ikisi de Haseki 
hastahanti5ine kaldırılmışlardır. 

(Baı taralı 1 incide) 
seyin ile Manisalı Rıfat ise dün lzmi
te gitmişlerdir. Hareketlerinden evvel 
matbaamıza gelen bu pehli\'aıılardan 
Tekirdağlı Hüseyin bize şöyle dedi: 

"- CL'TI Londosa meydan okuduk 
amma, bir türlü kat'i vaziyeti Öğrenr• 
med.k. Bu yüzden \'akit kaybediyoruz 

Biz profesyoneliz, gül'eşte:ı para ka· 
zanmamrz liizım. tzmitte de bu pazar 

güreşler rnr, ba~ 100 lira konmuş. 

Gidip o parayı alalım bari! Maamafih 

bizi para canlısı zannetmeyiniz, Cim 

l,ondosla karşılaşırsak alacağımız pa
rayr Tayyare Cemiyetine vereceğiz. O 
kadar hamiyetimiz ,·ar!,, 

T~kirdağlı Hüseyinin hu sözlerine 

mukabil ortada şöyle bir iddia da \'ar·I 

bahaneden ibarettir. Orada 100 
\-arsa, burada da seçme müsaba1'-J ~ 
nın galibine \'erilecek 150 lira \11f• 

çin daha az para almak için Jzınilt 
dar gidiyorlar? 

Ttkirdağlı geçen sen'! Tak~lr.ı · 
dında yapılan güreşlerde bac:ı'1 
hat.c:ız bulunan Kara AliYi yen~ 
Bu sefer Kara Alinin rahatsızlığı 
madığını mı duydu acnba?" 

lzmitteki güreşıet 
lzmitten bu abah bize tele(O~ 

tiler: 

Burada, 16 ağustos paznr gürı6 
cuk Kurumu menfaatine tertip (. 
miş güreşler vardır. 'l'ürkiyenill 

tanınmış pehlivanları iştirak ed~ 
!erdir. Cim Londos maçının scçııı1 
ri programımıza hiç bir suretle ti 

_ Tekirdağ Jı ile Manisalı Rıfatın vuracak değildir. Partinin idare.si 
tınd ı\ki İzmit glireşleri pek güztl J 

lzmite gitmfleri seçmelere iştirak et. caktır. Meraklıların gellp seyret~ 
memek için buldukları kurnazca bir ri tan•iye olunur. 

dır: 

-~~~--'-~~~~~~~~~~~~--__,/ 

iki Dünden beri 
hırsız 

Cürmümeshut halinde 
yakalandı 

Biri dün gece, diğeri sabaha karşı 
iki enteressan hırsızlık vakası olmuş
tur: 

1 - Kadıköyde Yenimahallt-de otu
ran ~tustafa Muzaffer \'e ail~si diin 
gece uyurlarken üst katta bir ~ürültü 

dükkanmnın kilidini takarak 
lemiş, ısonra karakola gidip ~' 
Yermiştir. Bu ihbar üzerine poll\' 
gelmiş, kepenkleri aç;p hırsızı >" 
lamışlardır. Dükkana giren J(ad1~ 
Nikodur. 

işitmiş~erdir. Mustafa Muzaffer bunun ------------
hırsız olduğunu tahmin etmiş, :>afa· V~Ogaıa MCSkO~ 
ğınd:m kalkıp giyinmiş, yarn.,ça sok?· 
ğa çıkarak karakola haber \'ermiştir il( alını a o o 
Bu ihbar üzerine polisler hemen Mus· Vapurların fşreff" 
tafa Muzafferin e,·ine giderek etrafta Sine açı idi 
tertibat almışlardır. lki mem:.ırla ev Volga nehri lie Moskova ndit 
sahibi içeri girince hırsız kendi ini pen ribirine birleştirecek olan ,.e ha1l~ 
cereden bahçeye atmış, bahçe durnrm. halinde bulunan 128 kilometre!~ 
dan atlarken e\'İ saran memurlar t;:. azzam kanal üzerinde so kilometrt1 

rafından yakalanmıştır. bitmiş kısmr ticari vapurların 11•~ 
Hırsız karakola götürüliinc.-+> bunun 

meşhur gece hırsızlarından Samsunlu 
Necip olduğu anlaşılmıştır. Necibin 
çıplak olan ayaklarından \C bacakla
rından kan aktığını gören memurlar 
bunun neden olduğunu sormu,:lardır. 
Necip, ev ı-ahibi ile müc.-adrle erlerken 
bacağından bıçakla yaralandığını :d. 
dia etmiş, kanın durrlurulması ıçın 
Necip Beyoğlu ha:.tahanesinc gönde· 
rilmiştir. 

Ncdp hastahanede tedavi ı:-dilmiş 
Beyoğlu merkezine te~lim edilmiştir 
E,· cıahibi tarafından yaıalandığınıı 

dair olan iddiasının doğru olmadı· 

ğr, en girerken bahçedeki tenekelerin 
ayaklarını kestiği tespit edilmiştir. 

2 - Kndıköyde Söğüt:ü çeşmt•de 
bakimi Abanm dükkfınının kilidi hu 
gece sabaha kar ı kırılmıştır. Dükka· 
nın komşusu kasap Ömer mezbehııdan 
gelen etleri almuk üzere erkenden dük. 
kanına geldiği zaman yanındaki diik· 
kan !iilidini kırılmış görmüş, kepengin 
aralığından içeri bakınca .} ah:ı.nci hir 
adamın eline geçirdiği öte beriyi diik· 
kanın ortasına koyduğu bir çu\'ala is· 
tif ettiğini görmüştür. 

KaEap Omer bu hali görüne~ hemen 
dükkanın kepengini ind!rmiş, kend! 

-

tına açılmı§tır. 

Kanalın diğer kısımlanncl• 

" faaliyetine büyük bir gayretle clt\ 

lunmaktadır. Kanalın sulan datı• 
diden be~ büyük bendi doldurrflıı1 
Geri kalan iki bend ise 193 7 ilkbat.I 

·~ 
dolmuş olacaktır. Bu kanal uıefl 
bu yedi bendin mesahası yd;iıtlıı, 
kilometre murabbaına varmal:tııd 
tiab edecekleri su miktarı ise ~

1 

çuk milyon metre mikabındadıC· ~ 

Kanalın inşaatı on ay sont' tf 
men bitmiş olacak ve 193 7 dt tf) 

nihayete kadar nakliyat varurlıı' 
lacaktır • 

------~ 
Meşhur bir feınlfl 

ev kadını old'' 
Brezilin en muktedi: \'t .n 

'$.,. 
feministlerinden Domra Marı 
Nogeria Sosyal yardım tıat<•" 
işgal etmekte olduğu mlihiın 111t~ 
ten ve Kadınlar birliği b.u.kııf\ 
. ·r . . " t>i111 ıstı a etmıştır. Bunun se"e 
gazetecilere : 

-Kadınların yeri evdir. 
aid olduğum yuvaya dönüyor\l? 

Demiştir. 

- ln!an böyleee ıalıiden zayıflar mı dersiniz'! . {1' S 
- Za11ıflar scuurını. .. Çüııkü her gün bunlan seyretmek ı( 

metre yürüyorum!. 

d 
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!lskeri l> hlsıer: TCl1il ton ~mcca -- \ D@st Sovyet cırduslYlınnYın 

Yüksek kumanda heyet·ni 
tanımalıyız 

BugtUın Ko~oD oır<dluyu..ıı Ddaıre 
e(11e~~Der lk.Dmlleır<dlftır? 

Şl~•uliye kadar dünyanın ıanırhğı, 
en ~,. tik b :.il· sulh ordusunun başında 
bir :ı.sll, bir kauk ve sabık Uç ışçi 

retil rli. Voro;;ilofun kendisi ıse an
cak 12 yaşına vardıktan sonra oku
yup }azma öğrendi. Bir demiryolu 
bekçisınln oğlu olan hu kumandan, 
daha yedi yaşındayken bir kömür 
madenine amele yazılmıştı . Yer altı 
ihtilal teşkilatında mühim bir cok 
mevkilere yükseldi ve hayatı Kızıl 
inkilaba kadar hep tc\·kifhanelerde 
ve sürgünlerde geçti. 

Ulunrr.:ıktadır. 
. Bunlar 5000 ~yyare ve sayısı bi

lı.nı:ni> en tanklarla mücehhez 1 mil-
1'on :ıoo bin ne 1 milyon 500 bin 
~evol:ltlu Kızıl ordunun kumandan
"lltıdı r 

Rızıl marcşallnrın bu ordunun a:a kı!·alarını nereye ' tahşit etmiş ol
ukları malüm değildir. Sovyet Rus 

.. 

~ ~brt sırlarını sıkı bir ketumiyet · 
t gııl ~mC.ctcdir. 
• llununla beraber Kızıl Ordunun 

25o.oo::ı ile 400.000 kişisinin Moğolis
taıı ''" Mançuko sımrları boyunca 
~ltşit edilmiş olduklarına inanılmak-
dır. 

t Kızıl Ordunun en bariz ,·asıfla
~llda•ı biri de tank bakımından çok 
ntiı1 olduğudur. 

. .A.sya yahut Avrupada her hang' 
{° harp vukuu takdirinde Kızıl or
~~un başkumandanı, müdafaa komi
~· olan 55 yaşındaki mare§al Kli-

tıti Voroşiloftur. 
'o Voroşilof Bolşe\•ik ihtiHilinden 
\ lltatd muharebelerde temayüz eden 
~ttınandanların en iktidarlısı olarak 

111nrnaktadır. 
~l hfüdaf aa komiser muavini mare
~ ~lihael Tukhnçevski, çarlık har

~ ~te mektebinde yetişmiş bir asker
>et •. Halbuki mareşal Voroşilof vazi· 
la_~ •cabı harp işlerine karışıncaya 
tii il,· hiç hir rusJ,eri talim ,.e terbiye 

tl'.1ı:ın· t• ış ı. 

, ~ 11k askerlik tecrübesini 1918 de 
-~ıı~ O yıl, Alman işgal kun·etıeri · 
~ rşı harbetmek iizer e bir müfre· 
~~ ter:Jkil etmişti. Ya ptığı sa\·aştan 
~\\'affakıyetle çıkınca, kumandada 

Çahuk yükseldi. 
tı11 \'olga mıntaknsında eski Tsarit
'ıı~ Şitndiki Stalingraddn Voroşilof 
~t tlcu Kızıl ordunun başında tam 
il. ;'n~ beyaz orduya mukavemet et
~~ e hu şehre J{ızıl Verdun adım 

l.ldırdı. 

çc,·ik \'e yakışıklı Voroşilofa, 

Ru lar erkek güzeli demektedirler. 
193;) r.enesi .sonlarında Ru~ ordu.c;;u 
için t~krar rütbeler tesis olununra 
Sovy~t Birliğinin mareşallığına te .. fi 
etti. 

Su' yet yüksek kumanda hc!,·etinde 
bir d~ sabık asılzade vardır . Bu zat. 
cihan harbindç ~ar ordularilc ha rlıe

den '!Tlareşal Mihnil 'l'ukha ev kidir . 
Beş klZll mareşalın en gencirlir. Ynl
mz ıı; yaşında olduğu halde, mürfa
faa komiser mua\·inJiğlnden başka 

hükumetin hatibi ayni 1.nmnnda dip. 
lomntik a janıdır. 

l.ondrada krnl be inci Jorjun re 
naze merasiminde Sovyet hükumeti
ni temsil ettikten sonra Parise gön
derildi, orada Fransız - Sovyet mü
tekabil yardım uzlaşması vec;hile iki 
ordu arasındaki muhtemel te.sanü
dün ~rt ve şekillerini Fransız ku 
mandanlari1e müzakere etti. 

Fransız senatosu Hitlerin Ren 

G-cneral lJudiyeni 

haVY.asını askerileştirmesi üzerine bu 
uzla5mayı tasdik etti. Çekoslovakya 
ile de: ayni şekilde bir yardım oılaş
ması imza edildi. 

Bir harp takdirinde Tukhaçevskt 
ye, en mühim cephelerden bir;nin ku
mandası verilmesinin kuvvetli ihti
mali vardır. 

So,·yet Ru.c;;yanrn U7Ak Şark mU 
dafaası Çin milliyetperverlerinin :'..'\· 

bık müttefiki olan ve Asya mücade- ==~::...::===========:::=::::=::~=-= 
lelerinde büyük şöhret kazanan ma- atılacak mareşallardan biridir. 
reşal Vasili Blüherin elindedir. Kızıl hükumetinin kuruluşunda 

Ruslar ona 1929 d11ı Mançuri hu- hiç durmadan atıldığı muharebeler -
dut boyundaki muvaffakıyetlerini ha- de, mühim bir kumandan ,.e ~ider ol 
br1ntmak için ekseriya onu "Kızıl doğunu isbat etmiştir. Eşi pek az 
Napolyon,, diye çağırmaktadırlar. 

Bu dövüşmeler bir harp tehlikt. i
ne ihtimal veren şimdiki hudut mü· 
sademclerinin olduğu yerlerde vuku 
bulmuştu . Netit'ede Ruslnr Mnnçuri 
harp kralı Çany - 1'c;;o - Lini tnmnmi
le mağlUp etmişlerdi. 

Blilher evvelce Çin cumuriyet li 
deri Sun Yat S'tı ile ynnyana çal•ş
mış, Çin cumuriyet ordusunu te~kil 
\'e onu ilk murnffakıyetlerinde se\"k 
ve idare etmişti. 

---------------
Yazan : Niyazi Anmet ----------------------105 ve 106 sene evvel bugün 

Rusler bllyilk bir knvvetle lf'b~ ~~ ~~ 
Uzerlne ytirUdUJer. Lehlller zindanlara 

bOcum ederek Rot esirlerini parçaladılar 

Meydan muharebesinde Ruslar 
15, lehliler 5 bin ölü vermişlerdi 
Parçalanan esirler aarasında dört 

Rus generaıı, b!r kaç asıızade 
kadın da bulunuyordu 

Varşova, korkunç dakikalar geçiri- Lehlilere hiç bir zaman unutulmıya
yordu. Muhteşem saraylar, korkum; cak oir ders \'ereceğine ahdetmifti. 
birer gölge gibiydi. Sokakta gezenler 1831 }ıh 14 Ağustos günü ... 
titri} erek, etraflarma bakınmadan ıo;; sene en•el bugün, Ruslar f ey. 
sessizce kaçışıyorlardı . Bir senedenbe- kaliidf' bir kuvvetle Lehliler üzerine 
ri devam edilen hürriyet mücailelesin- hücum ederek onları Varşovaya kadar 
de bir varlık gösteremiyor, Rusyaorn püskürttüler. Altmış bin kişiMk bir 
sayısız askerleri karşısında daima kuvvet, dehşet salarak ilerlerken, cll
mağlüp oluyor, onlara boyun eğmek ğer kuvvetler Prağı gözetliyordu. 
mecburiyetinde kalıyorlardı. Halk bir şeye tahammül edemes 

Vali Kostantin, ezici bir istibdatla haJe geldi. Bir an evvel nzlyetin hal 
bütü.ı Lehlileri demir çenber içinde ]edilmesi için taşkınlıklar yapmala 
yaşa·cyordu. Askeri kuvvetler karşc- başladı. 

sında kimse bir ses çıkaramıyordu. Fa- Leh başkumandanı dtlımanla met-
kat herkes için için kayn&şıyordu. gulken dahilde Jilzumsuz ve yeniz t&f-

Blr gün talebeler sokak ortasında kınlıklara baş vurulmasını hiç bot 
kırbada dövüldü. Bir çok!arı yakala- görmiyor, önüne geçmek için elindea 
narak zindana atıldı. Haksızlıkların geleni yapıyor, fakat bir tfirUi halkı 
bu kadar ilerlemesine tahammül edi- teskin edemiyordu. En aihayet istifa 
lemezdi. Genç Lehliler, gizlice silah.. etti. Yerine Demhiski bapuınandan 
landılar. Doğru zindanlara hücum e- lığa seçildi. 
derek kapı!a.rını kınp aTkadşlarınr Gene 14 Atu.stos gfinU, 106 sene ev. 
kurtardılar. vel bU,Jün, yUzlerce kö1lfi halk topla 

Bundan sonra saraya giderek ka- narak müthft bir karar verdiler. Bir 
pısını kırdılar: gün .c;;onra tatbik edilen bu karar için 

Her tarafta: "Lehistan tarihini lekelemiştir,, den-
- Vali .• Vali nerede .. sesleri yiik· mektedir. 

seliyordu. Ayaklanan halle zindanlara hücum 
Kostantin, başına geleceğini evvel- ederek kapılnrnı kırdı. Yüzlerce Rus 

den tahmin ederek kaçmıştı. Fakat ta- esiri sokaklara ~ıkanlarak parçalan
raftırlan ve maiyeti cezalarını bul- dı. Dört Rus generali de, kendilerinden 
makta ~lkmecltler. şUpheJenflen )'iikılek ta'bakaya meIL'4Up 

Sokakları: , birkaç kadın da parçalananlar arann. 
- Ya~ Lehistan! set!llerf çınlatr- da idi. Bu facia tam iki günsürdii. 

yor. Her adımda bir toplantılar yapı-
lıyor, ateşli sözler eöylenhordu. 

1830 yıll kıtı Lehlatan sevinç içinde 
çalkandı. Çllııkü hürriyetine kavuş
muıtu. Fakat Rus Çari, intikam alma
ta yemin etmitti: 

Kalamışta 
köşk almak 
isti yel en re - Ordumun hareketine mani olan 

buzlaı erisiD, o nldt kudretimi gös-
tereceiim ... diyorda. Kala'.mıı caddesinde 7 numaralı kötk 

Öyle yaptı. ilkbahar rllzıin Le- satılıktır. Uç dönümden fazla bahçeıl, 
lalataıa topraklarına eevıaç ve mUjde iki caddeye kapısı olan dııı yağlıboya, 
)'erlae korkunç haberler ıetlrdi. Gene- içi sanatkarane nakıJlarla süslü bulu
ral Çelopikl büyük bir ordu ile Çann nan bu köşkiln on odam iki salonu, ha• 
fntibmmı almak için Lehlatan beri- mamı, taşlığı, çamaıırhğı,ldleri. ~ •e dı 
ne yflrildtl. Yurt eevgisi ile ölUmU de şı ve mutfak uşak odası, havagazi. elek 
göze almıf olan Leh gençleri, kudret- trik ve kumpanya suyu tesisatı, kuyusu 
lf ordaaan Ul'flSIDa ~ıkmakta ren ilh. mevcuttur. Mükemmel nezareti nak 
durmadılar. Botaz boJaza dövfltttl· liyat ve çargıya yakınlığı olan bu köşk 
ler. Aatro Leaka'da yapılan meydan hakkında fazla malumat almak istiyen• 
muharebesinde yedi bin zayiat:ı moka· terin Haber gazetesinde Vali Nured-
bil Ruslar on beş bin ölü vermişlerdi. dine müracaatları. 

Varorda ya~>ılan çarpışmada genl' -------------
Lehliler on binden fazla esir aldılar ~ Soydan 
\'e sokaklarda gezdirerek J,eh milleti- nnetçl Ahmet 
nin ~rnhramaolık damarlarını kabart snnnetçt bqt Halep • • 

tılar. 1 llnln tonınu 
tik Rus ordusu perişan olduktan Sultanahmet Cağaloğlu cacı 

rn k ıymetli zabitleri Yarşova zinda n desi No. u Tel: 20196 
'3rına atıldıktan sonra diğer bir Ruı;: ve M _ 37 
ordusu Lehistan üzerine yürüdü. Bu 
ordunun başında Çarın yakın do..:tu 
PMkiyev1ç bulunuyordu. Kumandan 

harbetti. ihtilalde ise kıııllara iltf -
hak ~ıti. 

Kml ordunun erkanı harbin rei 
si Maıeşal Aleksandr Vegoroff, tali 
hini Bolşe\·iklerle birlikte deneme -
den t!Vvel, işçi sınıfından yükselerek 

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

HABER 
AKSA M P OSTASI 

iDARE EVi 

General Bloher 

~ ~a. 
~ tıııt, llf Yavaş şimali K.afka." ordu-
ı.:,\,._. başkumandanbğına yükseldi 
' lİııist partisinin merkezi komi
~ l948tçildi. 

Hankowya olan zafer alayının ba
şında yürtimüş n Çin tarihinin o 
mühim devresinde adı çok .,ö:·~ < n. 
mi ti. Sonraları Çinliler Ruslarla 
bozuşmağa karar \'erince o da Çin
den uzaklaşmıştı. 

Sovyet kumandanlarının ekseris i 
gi:hi o da fakir bir ailedendir. Gün
delikçi bir amele olarak çalıştığı za
manlarda çar rejimine karşı bir ~ok 
isyanlar tertip etmişti. 

General Tokaçevski ' çar :>rdusunda zabitlik rütbesine ~ık
tı. Şimdi 55 yaşındadır. Son 18 sene
dir hep Sovyet ordularını teşkil ve i
dare ile uğraşmıştır. 

bulunur bir süvari olduğu söylenmek 
tedi~ • 

lstanbul Ankara Caddesı 
Posta kutusu : lstanbul 214 

Telgraf acresı . lstanouı HABER 
Vezı ısıerı teıoıonu 2:tH72 
idare ve tıôn •. 2.ı:ı7o 

ABONE ŞARTLAR! 
nı,,,,,,. F. .... ,,, 

~ııa 11hnda Moskova garnizonu 
ıt"tt- anlığına tayin edildi ve ko · "1-. 'tihan Frunzenin ölümü üıe
t. \'O? tbfye komiserliğine ge,tf. 
~ 

0 
°ttlofun kumandası altındaki 

~ ,~d11c1a bulanan köyJii kiltlile'l'tt llıncfan cehalet kaldtnldı. 
heıııaıne okuma yazma tst 

Kısa boylu, koca hırıklı, mareşal 
Semeon Budyonny Sovyet yfik.qek 
zabitanı nra.~ında en çok göze çar
pan bir şahsiyettir. Asfon Don mrn
taka.111 kazaklarından \"t bir çok harp 
lerln kahramanı olan bu zat, Sovyet , 
ordmmnun !'Uvarl umum mUfettt~t- ı 
dfr. Bir har;p takdirinde harekAta Jlk 

Yoksulluk içinde ve mektepsiz bU
ylimüştür. 1903 senesinde askere çat
rılarak Rus Japon harbine gönderil
mişti. Şimdi 53 yaşındadır. 

Uzak Şark muharebelerinde gös
terdiği yararlık dolaymfle kend18fn~ 
alaylı zabit rütbesi verildi; muhare
beden ~onra da (Sent Petreshurg) 
süvari mektebine g8nderfldf. Umumf 
harpto çnr ordularında zabit olarak 

lhtililden az evvel Bolşeviklerin 

emniy~tini kazanan hu 1.at, harbt a 
tılan Kızıl orduların ilk kumand~nı

dır ve 1918 - 1919 esnrunnda beyu
lara karşı olan harplerde mühim bir 
yer tutmuştur. . 

Klev ve LenfnA'l'ad gnrnizonl:m- ı 
nın kumandanhftnı ifa etmiş, K ıı r 

ku, Kırım ve Ukrayna ordularıJ?ın 

kamandanlrtıncla baluamuıtur. ' 

.S•n•tl k 
e •vıık 
3 •vlık 
• •vıık 

1400 t<r 2 700 Kr . 
730 •• ••.50 .. 
•oo . eoo .. 
t :SO .: 300 .. 

S::!::!l ;:: !,•.: .. r • .,v~ ••• , .. -
..,. • "'u• uru: ı 

Has an Ras tm Us 
Baııtdıgı ,,~, (YAKIT) molbttt11• 
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Cim Londosla kim ı Saksı sütun: 

güreşecek? 
Bu pazar sekiz pehlivan bunu 

tayin için tutuşuyoriar 
Dünkü nüshamızda haber verdiği- Jeketimizde büyük bir şöhret kazan

miz gibi önümüzdeki pazar günü Tak mıştır. 

sim stadyomunda Cim Londosla kar- 99 kilodur. / 

şılaşmak için köylerinden İstanbula Tekirdağlı Hüseyin: Dört beş se-
gelen pehlivanlarımızdan: Kara Ali, neden beri başa güreşmeğe başlamıştır. 
Mülayim, Tekirdağlı Hüseyin, Afyon 1 Taksimde Himayeietfal tarafından 
lu Süleyman, Manisalı Rifat, Dinarlı yapılan glireşlerde Kara Aliye yenil· 

miş, Türkiye baş pehlivanlık müsaba
kasına iştirak etmemiş, geçen sene 
yine tstanbulda yapılan yağlı güreşler 
de Kara Ali ayağından sakatken ken-
disine galip gelmiştir. • 

Mülayimle yapılan güreşlerinde 

daima müsavi neticeler alınmıştır. 

(102 kilodur.) 
Afyonlu Süleyman: 
Bu da beş altı senedenberi başa 

güreşen takriben iki metre uzunluk
ta ve şimdiye kadar bir türlü kendi
ne iyi bakamıyan, kilosunu mütemadi
yen yükselten bir pehlivandır. (Eski
den 100 kilo iken şimdi 115 kilodur). 
Fakat bugünlerde tam idmanlı oldu
ğu söylenmektedir. 

Boyunun uzunluğu, kilosunun a
ğırlığı güreş esnasında hasımları için 
büyük bir tehlike teşkil etmektedir. 

Kendisinin mahareti kuru güreşler 
dedir. 

Manisalı Rif at: 

-------~------------------------·~------------Gene lsveç 
usulü 

Sporumuzun buglln
kU hail - Robert Ko

lejli idm&ncılar -
Jimnastik yapacağı
na kahvelere devam 

eden gençler 
Yurdumuzda sporu yüksetlmek i&ti· 

yorsak, ilk evvela yapacağımız mektep 
lerimizdeki beden terbiyesi derslerini 
bir sistem dahiline sokmak, İsveç usu-
1Ünü bırakmak ve fikri inkişafın bedeni 
inkişaf ile beraber yürümesine yardım 
eden Amerikan sistemini memleketim•i 
ze sokmaktır. 

Bugün gerek Amerikada ve gerek 
Almanyada hiç bir liseli ve üniversiteli 
genç spordan geçecek numarayı alma· 

dan geçemez muhakkak liseyi ve üni· 
versiteyi bitirmek için diğer derslerden 

olduğu gibi ıpor derslerinden de tam 
numarayı alması lbımdır. Dikkat edi• 

lirse beden terbiyesi dersleri değil spor 
dersleri ediyorum,tabirin en doğrusu bu 

olduğuna kanimim. Yalnız bedtn ter
biyesi ile vakit geçirirsek bugünkü ha• 
limizden kurtulamayız. 

Amerikalılar on birinci olimpiyatlar 
da gene birinci oluyorlar. Bu sefer ar
kalarından Almanya takip ediyor. Ne• 

Küçü~su 
kupası 

Futbol maçlarına bu 
pazar devam ediliyor 

Bu hafta Anadoluhisarında. Küçilk 
su kupasının son maçları oynanacak .. 
Bunlardan Doğanspor - Fener Yıl
maz (3) üncülük ve (4) üncülük için 
karşıla§ırken !stanbulspor - Anado
luhisarı da (1) incilik ve (2) incilik 
için çarpı§ıyor ... 

Bu maçın galibi Küçüksu kupasını 
kazanacağından oyun çok sıkı ve 
helecanlı olacaktır. 

Bu maçlara yazlık bir takımla iş
tirak eden 1stanbulsporun genç oyun
cuları Hisarın karşısında bakalım 
evvelki maçlardaki gibi rahat ve fark 
lı bir galibiyet kazanabilecek mi? .. 

Çünkü Hisarlılar genç rakiplerine 
nazaran daha kuvvetll bulundukları 
gibi sahalarında ve kendi taraftarla
rı önünde de oynuyorlar. Bu yUzden 
lstanimlsporun genç birin~l takımı A· 
nadoluhisarını sahasında ve kendi ta. 
raftarları önUnde yenmesi biraz gü<> 
olacak .• Her iki tarafa güzel bir oyun 
ve muvaffakıyetler dileriz. 

Kilçüksu kupası tertip heyetinden· 
16--8-36 tarihinde Anadoluhisar 

Küçüksu alanında yapılacak maçlar: 
l - Doğanspor - Feneryılma:> 

saat: 14.45, hakem: Emin Fuat. 
2 - tstanbulspor - Anadoluhisa· 

n idman yurdu. Saat: 16.45, hakem· 
Nuri Bosut. 

3 - Saat 19 da klüp binasında 
kupa verilme merasimi yapılacaktır. 

Dinarlı ve Mülayim 

Ufak tef ek hatti. kilo itibarile Cim 
Londostan daha hafif olan Rif at, kuv
vet itibarile Çoban Mehme~ Kara 

Mehmet ve Molla Arif aralarında bir Ali ve diğerlerine faiktir. Ufak tcfek
liği sayesinde çok da çeviktir. aeçmc müsabakası yapacaklardır. 

Müsabakalar &u şekilde olacaktır: Dört beş sene başta bulunan pehli
vanlann hepsini yenmigtir. Son iki 

den, çünkü sporu gençlere ta ilkmektep 
sıralarında diğer derslerle beraber ya· ~ 
va§ vaş öğretiyorlar ve talebe il· 

niversiteye geldiği zaman kendisine uy
gun bulduğu sporu seçmekte ve onunla 

• 

Manisalı Rifat ile Afyonlu SUley
man, Kara Ali ile Molla Arif, Müla
y:m lle Tekirdağlı Hüseyin ve Dinarlı 
ile de geçen hafta Mülayimle berabe
re kalmış olan Maksos karşılaşacak -
tar. 1 

Bu s~.dz güreşçiden dördü mağllıp 
olunca tasfiyeye uğrıyacaklar, gnl?: 
gelen diğer dördü de ikişer, ikişer 
tekrar tutuşacaklardır. 

Bımlar.m mağlfıbu da elemine olun 
ca sc:ııa. iki pehlivan kalacak, bunın: 
rm son müsabakası öbür hafta Lon
dosa kr.rşı çıkacak Türk pehlivanı 

nı tıı._vin edecektir. 
Cim Londos gibi bütün dünyaca 

tanınmış bir pehlivana karşı ~ıkacalı 
güre§çimlı:i belli edecek olan bu mü
sabakadan evvel güreşecek pehlivanla 
rımız hakkında okuyucularımıza 

malUmat vermeği faydalı bulduk. 
Kara Ali: 931 de Ankarada yapı-

lan maQlar neticesinde Türkiye baş 
pehlivanı olmuştur. 

Bu tarihten evvel de 7 sene kadar 
mütemadiyen başta güreşmiş ve mü
teaddit miisabakalara girerek ekserisi 
ni kazanmıştır. 

Kara Ali geçen sene Dinarlı ile be
raber Avrqpaya seyahat etmiş Fran
sa, Btlçika. ve İspanyada da güreşmiş 
tir. Rakipleri birinci sınıf pehlivan -
!ardı • Bu karşılaşmalar serbest güre§ 
olarak yapılmıştı. 

m1ğlkac'.lıı: Anvers şampiyonu Gars 
mo!?'J, Barselonda iyi tanınmış güreş
çi V. Zpisku'i mağlup etmi§tir. 

İlk serbest güreşini Pariste yapmış 
dünya:'Jın en meşhur güreşçilerinden 
D2:;lan'a mağlfıp olmu~tur. 

Kara Ali 102 kilodur. 

MUluy:m: 10 sene evvel Türkiyeye 
gc'r.1~~. doğrudan dqğruya baEa güreş 
m~ı. altı sene kadar müteaddit mü
mıbl!ta~ar yapmış, hemen hei:)sinde mu 
\'::,ffak olmu§tur. 

l{nzannmadıt'l müsabakalarda blle 
müdafaası çok kuvvetli olduğundan 

~ ~nilememiştir. Türkiyeyc 930 da ge
len mc~hur dünya şamp'yonu büyük 
Zpisko tnrafındnn diğer güreşçiler a
rasından E:Cçilerek Amerikaya götürül 
mfiş, orada bir buçuk, iki sene ka
dar bir ~k ınU!abaka yapmıştır. 

Bilhassa geçen sene Dinarlıya kar
gı lstanbulda yaptığı ve sayı hesabile 
kazandığı mUsabakadan sonra mem-

meı&ul olmaktadır. Tıpkı bayatta ken· ===~=======:::::;::===:=. 

JJJolla Rıfat 

disine en uygun bulduğu mesleği gibi, 
1ştc Amerikalı ve Almanyalı rekortmen 
lere ve şampiyonlara bakacak olursak 
hepsinin üniversite talebesi olduğunu 

görürüz. 

Birk~ç misalle bizde İsveç usulünün 
iflasını gösterebilirim. t::t~nbulda bir 
Rober Kolej vardır. Burada yetişenler 
Amerikan usulünde yetiştiklerinden 

memleketimizdeki atletizm şampiyon 

ve rekortmenlerimizin çoğu bu ve bu· 
na mümasil mekteplerden yetişmişleı • 
dir. 

ikinci misali burada vasat derece 
alan atletlerimiz tahsil "Vesilesile Avru· 
paya gittiklerinde kabiliyetlerini bir sis 
tem dahilinde işleterek ıampiyonluk 

kazanmakla gösterebiliriz. 
İsveç usulünün liselerimizde tamamile 

iflas ettiğini alınan neticeler gösteri· 
yor. Taleb~ beden terbiyesi dersine 
ısınmadığından ve onu sevmediğin· 

den yavaı yavaş spora düş-

man kesilmiş ve kendisini kahve köşele 
rinc vermiştir. Bugünkü gençliğimiz 

maateessüf ıpor sahalarından çok kah• 
sene biraz hasta olan Rif at, başta 

pek muvaffakıyet gösterememiş, fa -
kat bugünlerde yine eski vaziyetini ====================== 
almıştır. Rifat 80 kilodur. rı için tehlikelidir. 

Dinarlı Mehmet: Kendisi henüz çok genç fakat 110 
Bulgaristandan pek genç gelen Di- kilodur. Gayet sofu olan Arif, Molla 

narlı babasının teşvikile yağlıdan faz- liikabile anılır ve halk tarafından çok 
la serbest güreşe çalışmıştır. sevilir. 

Vücudunun müsaitliği sayesinde ve 
Amerikada bulunması dolay:ısile diğer 
Türk pehlivanlarına nazaran serbest 
güreşlerde daha iyidir. 

İngiltere, Belçika, Fransa ve !tal
yada ve 1spanyada hatta Amcrikada 
dünyanın en maruf güreşçilerile mu 
va.ffakıyetli güreşler yapmıştır. 

Dinarlı Mehmet de 95 kilodur. 
Molla Arif: 
Çok mevzun bir vücuda malik olan 

Arif, me~hur (Karalar) lı büyük Yu
sufun köylüsüdür. 

B:.ındın dört sene evvel Haliç klü
bü müsabakasında serbc-;t güreşte 

Çoban Mehmede karşı güre~iş ve 
kuvvetinin derecesi bu müsabak~dr 
Çobana karşı gösterdiği muvaffakıyet 
ten nnlnşılmıştır. 

Yağlı güreşlerde tekniği biraz 
zayıf olduğu için diğer güreşçilere na
zaran henüz müptedi sayılmaktadır. 

Fakat serbest güreglerde hasımla-

O. !ti. K. 

Teldrdağlı Hüseyin pthllvan 
Bir güreıl esnasında. .. 

ve köşelerine sokulmaktadırlar. 

Yapılacak bir statistik kahvelerde 
bulunan on binlerce kişiye mukabil bir 
iki gencin ıpor yaptığını gösterecektir. 
Zaten kahvelerin adedi ile spor yerle
rinin adedi arasındaki nisbeti göz önü• 
ne getirmek bu yaranın ne kadar derin 
olduğunu gösterir. Hele kahvelere de
vam edenlerin ekseriyetini bizde üni• 
versite talebesi teşkil ettiğini söylersek 
bu derin yaranın nekadar kangren oldu 
ğunu göstermek kafidir. 

Bizden başka bütün diğer memleket 
lerde ıampiyonlar üniversite talebesi 
iken bizde üniversite talebesinin kahve 
köşelerinde oturması çok acıdır. 

Başımdan geçen bir hadiseyi burada 
anlatmak isterim. 

üniversitemizin kıymetli ecnebi pro
fesörlerinden birile Türkiyedeki spor 
cereyanlan hakkında görüşüyordum. 

Kıymetli profesör memleketinin muh· 
telif sporlarında şampiyon olmuş bir 
zattı. lakırdı döndü dolaştı bizde üni
versite talebesinin spor yapmadığı me· 
selesi üzerine geldi. Profesör o sırada 

Beyazıt kahvelerini dolduran yüzlerce 
üniversiteliyi gösterecek: "Galiba sizin 
spor sahalarınız, kahvehane ve ıpor
lannız da tavla ve kağıt!,, dedi. 
Hakkımızdaki bu düşünceyi bir ecnebi 

den ve bilhassa hocamız olan bir ecne· 
biden işitmek bana çok ağır geldi ama 
haklı idi, sonra da, hocamdı. tiç bir cc-, 
vap veremedim sustum. 

Artık gençliği kahve köşelerinden 

kurtarmanın zamanı gelmiş ve geçmiş· 
tir. Biz de Amerikadaki, Almanyadaki 
gençlik gibi sporu kendisine mesleği 

derecesinde iş edinen gençlik istiyoruz. 
Ve bunun böyle olması için de mektep-
1-;ri "1İzdcki beden terbiyesi dersinin ıs· 

l:ıl~:nı istiyoruz. Unutmamak lazımdır 
ki h!'r sporun aslı atletik sporlardır. 

Bu~ün futbolde muvaffak olmak için 
muhakkak atletik sporlar yapmak la· 
zımdır. En çok muvaffak oldu-
ğumuz sporlardan biri olan güreş-
te de daha iyi netice almak istiyorsak 
yetişecek güreşçilerimizi ta ilk ve orta 
mektep sıralarında atletik sporlara alış 
tırmak lazımdır. 

Bu işin hallini bizden hi~bir fedakar
lığı e"Sirgemeyen büyliklerimizden isti• 
yor~. 

Ha - San 

l>Jğer gazeteleri o 

fikirleri : 

Ne günrere 
kaldık 

Bugünl;ii. <Açık Söz) gazetesinin tıl* 
rinci sayfasında yukarda gördüğiı,.;ı 
serlevha ile acaip bir yazı ıxır. . 

IJ.ı yazıda profesyonel cüreşçiJeri' 
daltiıJercli müsabaka yaptıklarını, b~~ 
ların pelılivcm değil, ancak birer sır 
canbazı olcluklarından bahsedilmcklf 
ve yazının 11amna konan resimde dlı 
kendi sik/etinin dünya şampiyonu ' 
laıı 1·aşar; (Akşam) ııe <Açık Söz) u' 
zctelerinin bir türlü pnylaşamadıkfffff 
ue lıangisinin malı olduğu lıenüz anl" 
şılanııycm mulıarrir Almıd Adem fi" 
rafından öpülürken qörülüyor. 

Resmin altında da şu ttatırlar gotl 
çarpıyor: < Prof es yon el ııe şil:an pl
reşçi Londos bilmelidir ::i kendi katti' 
gorisinde hafif amatör rilıon pellfirl' 
nı ancak 52 milletin aüreşçilcriyle ' 
limpi11atta mindert çıkan }'-aşar P~ 
livandır) 

T.ond.Js belki şrkan (? !) güreşler Jillplf 
bunun aksi söylenemez. f akal geçt; 
halta gördüğümüz müsnhakası h 
bir rJOJdt danışıklı dPqilcli. lJunu "~ 
lanıak için arık sözlü de('jil , biraz o<' 
gözlü olmak lazımdır. 

Sonra }'aşar lıakkında (lıatif a~ 
tör cihan pe11liı-am) di{'c yazma"' 
manasını biz anlıyanıad:k tf 

·Hafif amatör demek aşağı JiU/.1 

gene r.rof csymıcllik demek oldıığul' 
göre, bizim Yaşar da haberimiz ol,,,, 
daıı profesyonel mi olmuş. 

llakikaten ne spor nıulıarril'feri~ 
ne spor yazılarına, dalıa doğrusu 
giinlere kaldık. 

Yaşar namına 
madalya 

<Kurun) da Sadri Etem: 
"Hiç bir resnıl makamdan ııc 4tf 

lct bii.tç.esinden bahsetmi!lorum. ·~~~ 
ce sporu sevenlere, sııora aUzka gö6 
renlere. Yaşarın muoaffaldyeti i/t"' 
vincnlere lıitap ediyorum. 

ilk olimpiyat nıuvaff al:iı·cii k"~ 
nan Yaşar namına bir madalya btd ....ı 
ralım. nu nıaclalya çocukların sP", 
meraUılarının gö{isiinde bir zafer /1 tıt 
tırası, ı·e bir kadirşinaslık nUimclİ ol 
rak yer trıtsun.,. 

1
, 

Dfı/Or re llCUZ satılacak, hcrkl'I , 
rafından alırıacak bu madalya s?1'~ 
nın lıasılatiyle Y a§am ı;ardım edıltfl 
sini taıısiyc ediyor. 

Ne olduğu anıas•• 
ıamıyan bir ya~'; 

iki gün evvel yazduiımız gibi-:-~ 
narlı da dalıil olmak üzc·re - yadı~ 
livanımızm hu pa:ar IJir seçme "#'._ 
bakas! yapacaklarını ı·e bunun (1 ıJ'. 
nin .ıelecek hafta Lonrlosa karşı ('1J 
rılacağını b11(1Ün lıaber ,.ererı (1' :/ 
Dinarlının bir f otoğrali11le bu ga "/ 
nı süslemiş, fotoğrafrn altına dO r/. 
lecek lıafta Taksim stadında Cim d' 
dosla karşılacak olan Dinarlı , 
yazrrış. _,J 

Vem.ek oluyor ki Türk pehli~ 
arasında bu hafta yapıll'cak 1 fi 
lerde Dinarlının kazanacağırıdaJI 
muharriri fİmdiden emin.. ; 

Yazının serleı·hası ''Cim /,o~ 
Dinarlı ile karşılaşacak,. diye 1ırt1Z1cJ>l' 
Ben bundan, bu lıafta k:ırşrlafO( dl"' 
rın Lundos - Dinarlı olduğurılJ ,Jt-,; 
dınL Bilmem siz nasıl tefsir 
. ' mz. •.. r' 

Sokak fo'to~raft; 
sının l?OZU: ı"~ 

Akşam gazetesi ·ie, l' aşarırı rıJd
piııonluğu kazndıfjı :aman rıh'"ıı,,,~' 
bir resmini dercctmiş · .5am.piyot1 r ( ıJ 
( AkJanı) ın nmlıarririule berof>e ~; 
ı~e mıılıarrir Yaşarın elini fıarall" 
dırnu§ bir vaziyette... ffJ ol_. 

Şimdiye kadar futlJol /lake' 11J1 

'"""'' t ral; tanıdığınuz llay A~met ts . .,.)ıı 
günleı de lıenı iki (lazetcnin ~ı~;·,, ifl: 
muhabiri oldu, hem de - rcsırrı ",;;i ' 
ladığunıza gifre - (iiireş haf.:et'• 
yapıt/OT galiba!... 

1 
(t/(' 

On parmağında on marifet · 
barekallah/ 

o.)f.~ 



Bisiklet yarışı 
Orhan nasll onuncu oldu ? 

• .Berıin. (Hususi) 
- Bugün bizi ala
kadar eden iki 

:~saba.ka yapıl -

BunıaMan biri 
bur~da sabahleyin 
eeıc 
bi . 1ıde başhyan 

81klet rnUsabaka-
11• diğari de Kiel-
~ Yapılan yelken 
"{lal Yarışlan idi. 

l'elkezı yarışla
l'nıda alınan ncti
~ler te!efonla da 
bııdi...:ı· ~. b . h· • uıgım g .ı 

ıç mucibi mem-
:unıyct değildir. 
tar Klas rnilsa

~akasında 12 mil
~t. arasında 11 

l 
cı, Olimpiya Yo

e :tn" i usabaknsmda 
se 25 millet ara
sında 20 inci ol
tnu~u1;. 

b Bisiklet rnüsa
akasına gelince, 

&abahıeyin saat 8 
de [FJ; 

ı::.ureşlerin ya-
lltldığı Doçland Hale salonunun karşı-ı şimdi bu mektubu yazdığım dakika -
sındaki bisiklet stadından 29 millete ya kadar hlli bu işin nasıl olduğunu 
~ensup yUzden fazla bisikletçi hare- anlıyamadım. 
et ettiler. Maamafih, 10 uncu da olsak, bu 

Ve bu hareketten tam iki buçuk bizim için büyük bir muvaffakıyet -
la.at sonradır ki sabahleyin yollan - tir. 
!tuş olanlar~an 2o _ 25 .kişilik bir Fransa, İngiltere Almanya gibi, 
lrarııe yolun bam,t'la gortınc:m. halkının yüzde elllsinden fazlası bisfk 

be s.aatıcrce hiç bıkmadan tribllnlerde 
klıyen on bin kişlden fazla seyir

ct arasında ani bir hareket oldu ve 

nç dört dakika sonra yarışın başında f eı~n ilk grup bitiş yerinden hakem 
erın ·· U on nden geçtiler. 

~Bu grupun arasında bizim çocuk
d· an ikisini görmek bizi çok sevin-, 1l'lnlştı. 

tel Ankaralı TalAt, birinci ve ikinci 
1 ı~n Fransızlarla, İngiliz ve İsviçre 

arasında başba§a gelmişti. 

lle ~ePinıiz Talatın muhakkak 5 inci 
~· ıncı arasında bir derece aldığına 

ltıdik. Bisiklet federasyonu reisi 

Orhan 

•al'la" Ro.n 
l'hıde ~ U N afti sevincinden ye -

li uraznıyordu. 

Talat 

Jete binen milletlerle boy ölçüşmek 
ve ancak bir, bir buçuk metre ve bir 
saniye kadar bir farkla ,birinciden son 
ra yarışı bitirmek memleketimiz he 
sabma ve bizde yeni canlanmıya bq
lıyan bisiklet sporu namına iftiharla 
kaydedilecek bir muvaffakıyettir. 

Unutmamak llzımdır ki, birincinin 
rerekoru 2 saat 33,05 dakika, bizimki 
nin ise 2 saat 33,06 313 dir. 

Bunlar resmi listMen çıkarılmış 
rakamlardır. 

Bisiklet, olimpiyatlarda şimdiye 

kadar yaptığımız kartılaşnıalarda, gü 
reşten sonra en iyi mevkii göster -
meğe muvaffak olm111tur. 

izzet Muhiddin AP AK 
A akeınler . . 
\il biıhn e vazıyetı sorduk. Onlar --------------
tsıı kar8'1 haklı ~lab~leceğimizi, fakat 
etını11 1 n, vazıyeti tamamen tesbit 
• • 01an a· 
ındeu ınema filminin muayene-

ler 80llra verileceğini söyledi • 

'ralltnı 
el'tl.in oıarakeıı az altıncı olduğundan 

c\ı- 0 radan ayrıldık 
l\§aın ın . 

~ "erueıı a~bua~ bürosunda elimi • 
~'?1cu. oıarlletıce lıstelerinde Talatın 
""ti~ aJc gösterildiğini, ilk 15 '- .,,,.,::ı lı1t oJmaaa 13 - H 
"'1t - landığımız Orha!:un is 

Progranı 
BuglY! l1ll klYı 

m lYısaılb>a~aıoaır 
Sabah: Eskrim, yüzme, 

lik. 
binici-

Öğleden sonra: Eskrim, hokey 
hendbol, yüzme, basketbol, kürele 
ve binicilik. 

Akşam: Yalnız boks maçları 
vardır. 

Vaııronlkl 
müsabakaıDaıır 

Sabah: Eskrim, yilzme, binici 
lik. 

Öğleden sonra: Eskrim, futbol, 
hendbol, yüzme. 

Akşam da: Yalnız boks maçlarıı 
vardır. 

Biz bunlardan yalnız biniciliğe 
iştirak ediyoruz. 

Dahlliye Vekilinin 
telgrafı 

lstanbul, 13 (A.A..) - Yaşarın mu
vaffakiyeti ve Olimpiyatlara iştirak 
eden diğer sporcularm kazandıkları 
puanlar ve vaaiyeUeri halıJwıda Bel'o 
linde bulunan Spor Kurumu başkanı 
Ali Hikmet Aycrdem'den Parti Genel 
sekreterliğine gelen telgraf üzerine 
Dahiliye Vekili ve Parti genel sckre
tri Şükrü Kaya kendilerine aşağıdaki 
cevabı yazmıştır: 

Ali Hikmet Ayerdem 
Berlin 

Çocuklanmı::ın iyi metodlarla ça
lışarak spor alanında da tarihlerinin 
l~endilcrinden beklediği yüksek yeri a
lacaklarına inanımız vardır. Yaşarı 
tarafımdan 1..-ıttlulamanızı diler size 
ve bütün gençlere sevgi ve saygı"lar 
sunarım. 

Norveç Polon
yayi mağlup etti 
Bu suretle galf ple

rlmlz dilnya 
flçUncillüğünU 

Olimpiyat 
haberleri 

Hinfclllk mUsabaka
ı larının ilk gününde 

1

1 memnuniyet verici 
bir derece aldık 

Berlin, 13 (Olimpiyatlardaki arka-
do.şnnızdan telef onla) - Bugün öğle
den sonra ordu at müsabakaları ya
pıldı. B.zden ilk olarak teğmen Saim 
girdi. 

At müsabaka'larmdaki ilk günde 
çok memnuniyet verici bir derece al
dık. Müsabakalar üç gün sürecek ve 
kat'i netice son gün belli olacaktır. 

Yarın öğleden sonra yapılacak o
lan müsabakalara bizden Teğmen Sa
di girecektir. 

Yalnız, Uçücü gUnkü müsabakala
ra iştirak edemiyeceğiz. Çünkü. bey
girlerimizden biri antrenman esna
sında kapaklanarak ölmüş bulunuyor. 

Bu yüzden, at müsabakalarına baş
ka bir müsabık sokamıyacağımız için 
milletler arasındaki tasnüe giremiye
ccğiz. Neticeler fert itibarile alınacak
tır. 

izzet Muhiddin APAK 
Binicilikte Alman-
ya iki birincilik 

kazandı 
Berlin, 13 (A.A.) - Bugünkü bini

cilik müsabakalarında Almanya, 2 al-
tın madalya kazanmıgtır. Olimpiyatlarda (5000) metre finalde 

U dakika 22 saniye 2/10 da birinci 
• .... gelen Finlandiyalı K ecket 

Denizcilik 
Dalma ınüaabakalan.: .(Xadıhlar) t 

Birinci Poynton Hill (Amerika), i
kinci Dunn (Amerika), üçüncü Koeh
ler "Almanya,,, dördüncü Osawa (Ja
ponya), 

• • • 
100 Metre sırtüstü: (Kadınlar) 
Birinci: Senff (Felemenk), olimpi· 

yat pmpiyonu, 1 dakika 18, 9110, ikin

ci Mastenbrok (Felemenk), l 19 2/10, 
üçüncü Bridges (Amerika) 1 19 4110. 

Su topu 
Felemenk, 4-5 Avusturyaya galip 

gelmi§tir. Birinci haftaymda Avustur· 
ya takımı 3-2 galip vaziyette idi. 

Perulular Alman
yada kalıyorlar 
Berlindeki Peru elçisinin müdahalesi 

üzerine olimpiyatlardaki Peru takımı, 

Almanyayı terketmemeğe ve oyunlann 
sonuna kadar Berlinde kalmağa karar 
vermiştir. 

koşusunda... 
kazandılar .Jimnastik finali 

Berlin, 13 (A.A.) - Jimnastik ek-
Futbol turnuvasının olimpiyat üçün- H O C k sersizleri finali: (kadın ekipleri) Ne-

cil ve dördüncüsünü tayin edecek olan ey ticeler: Birinci: Almanya, 506 puan 
Norveç - Polonya maçı dün Alman 1/2, ikinci: Çekoslov-VCya, 503 puan 
hakemin idaresinde oynanmııtır. ' Macaristan 1-0 Belçikayı yenmiştir. 60, ilçilncU: Macaristan, 499,40, dör-

t Afganistan 3-0 Amerikayı yenmiştir. düncU: Yugoslavya, 485,60. 
Ik devre çok kuvvetli esen rüzgarın Kadın ekiplerinin en iyi altı atleti 

altına düıen Norveçliler baftaymın Japonya, Danimarkayı 4-1 mağllıp et- tarafından yapılan jimnastik eksersiz. 
hemen batlannda bir gol yedilerse de m~tir. lerinin nihayetinde elde edilen netice: 
20 · · dak"k d o a kJ • İsviçre takımı İngiltere takımını 4_ 3 Birinci: Almanya, 506 puan 1/2, ikin-ıncı ı a a s n çı an vasıtası- ci: Çekoslovakya, 503,60, ilçünc!i: Ma-
le beraberliği temin ettiler. Biraz son- mağlup etmiştir. caristan, 499. 

ra gene sol açıklan ikinci sa~ da ------"'----------------------
keydetti ve birinci kısmın son dakika-
lannda Polonyalılar da tekrar beraber
liğe çıkaran ikinci gollerini attılar. 

Haftaym 2-2 beraberlikle bitti. 
İkinci devre rüzgarı arkalarına alan 

Norveçliler derhal hakimiyeti tesis et
mi§lerdir. 

25 inci dakikada sol içleri üçüncü ve 
galibiyet golünü yapmıştır. Bundan 
sonra iki taraf da başka gol çıkarama
dan maç 3-2 Norveçlilerin galebesile 
bitmit ve Norveçliler olimpiyat üçün
cilıil Polonyalılar da dördüncü olmuı
lardır. 

Basketbol ~. 1dc r&-enıeytııce şaştık kal 

Gece her tar 
af kapalı olduğundan 

Amerika 25 -ıo Meksikaya galip gel 
Güreş maçlarında ekseriya görülen l mittir. Kanada, 42-U Lehistana ı•· 

MQZaralardan: Kovalamaca- llP, ıelmi.ftir. Kadınlar ara.ıı,nda .JX 100 bayrak Y""§ı: Bayan Dör//eU A.rWeü .. 
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Ik' muhafız ağaçların dalları arasından 
bir yılan gibi sıyrılan Ayl,ulu görünce 

kılıçlarını çek t iter 

Habralannı anlatan·: EFDA1l TALAT -166- Yazan: IHSAN ARlf 

Ne oluyor demeğe 
lngiliz askeri 

kalmadı: Bir 
nıotörü kayığı

çarpınca kendimizi 
Yeni ~eldiği fibi bu yoldan kaçarak bu ı 
canava.rl~a elinden kurtulabıleceğini 
umuyordu. Fakat artık kaçmak f evka
llde güçleşmişti. Muhtelif famlalarla 
peşinden gelenlerin sayısı 00 yi bul
muştu. 

Sonra hafif hafif yorulmağa da baş
lamıştı. 

Tam bu sırada ihata edildiğini fark 
etti. Meşaleler uzaktan dört yanını 

sannıg bulunuyordu. Şimdiki halde çok 
geniş olan bir daire yavaş yavag sıkla
ııyor, onu ortada bırakıyordu. Bir an
da arkasınaJ>aktı. Kimse yoktu: 

- Beni görmedikleri bu vakitten is
tif &de etmeliyim! diyerek bir hamlede 
yUksek ve ıık yapraklı bir ağacın dal
larına atıldı. Hiç gUrUltU etmeden sli
ratıe Ust dallara kadar çıkarak orada 
ıtndi ve bekledi. 

GUrUltU pek az sonra yaklagtı. Ve 
yüksek ağacın dibi bir sUrU asker ve 
muhafızla doldu. 

Muhafızların bağıPip çağırmaları, 
eavurduklan ağır kUfürler şimdi gayet 
vazıh oalrak duyuluyordu. 

-Nerede? 
- Ne tarafa gitti! 
- Vay canına! Şeytan mı bu adam~ 
- Sanki yer yarıldı da içeri girdi. 
- Yok mu? Hani nerede? 
- Kaçmıg! 

- Nereye kaçmq ota!Jllfr? 
- Ah ~unu bir ele geçirebilsem? 

- Halife ölü veye diri kim yakalar-

kaldıysa hep birden saraya doğru hü
cum ettiler: 

- Sarayda imig! 
- Burada! 
- Gebert~n ! sesleri yeniden ortalığı 

velveleye verdi 

Aykut hiç vakit kaybetmeden dalla
rın arasından sıyrılırcnsrna b!r silratle 
aşağıya atladı. Fakat herkes saraya 
doğru kogtuğu halde ağacın altında 

daha bir iki kişi kalmıştı. Bunlar ağa
cın dalları arasından bir yılan çevik
liğile aşağıya akan Aykutu görünce 
bir taraftan kılıçlarını çekerek hücum 
ettiler. Bir taraftan da avazları çıktığı 
kadar bağırıp haykırarak arkada~la

rını geri çağırdılar. 

Kaybedecek hiç va.J.tt yoktu Aykut 
da bir hamlede kılıcını sıyırdı. 

Öldü'9lcil bir çarpışma! 

Kılıçların görülmemiş bir şiddetle 
şimşekler, yıldırımlar çıkararak çarpış-

ması. 

Üç kılıcın ~arpı~ması öyle bir gUrUl
tü çıkarıyordu ki insan sanki üç yüz 
kılıç çarpışıyor zannederdi. 

Çarpışma ne kadar giddetli olduysa, 
o kadar da çabuk bitti. Şimdi iki mu
hafız da yerde kanlar içinde yatıyor

lardı. Vakıa Aykut da vücudunun muh-

telif yerlerinden sıyrıklar ve bereler 
aldığını hissediyordu. Fakat bunların 
ne derecede hafif veya ağır olduklarını 
anlayamıyordu. 

rnıza 

denizde bulduk ••• 
Küreklere kuvvetle asılmağa başla

dı. iskeleden biraz ~çılmıştık ki: 
- Sen dümene gel, dedim. 
- Küreklere ben gtçtim. Bahriye 

mektebindeki alışkanlıkla küreklere ya-
pıştım.. Sandal, gecenin yarı karanlı-
ğı içinde durgun sular üzerinde sü-
ra tle ilerlemeğe başladı. Pek az sonra 
denizin ortasına kadar gelmiştik. Sü
ratle kürek çekmekle beraber, kürek· 
leri sulara çarptırmıyarak gürültü et
memeğe çalışıyordum. Sandalda, mu -
tad hilafına olarak fener de yakmamış
tık. Çünkü ne olur ne olmaz, görü
nür ve yakalanabilirdik. işıkszz sandal 
yakalandığı zaman bir cezası vardı. 

Onu vermeğe çoktan razıydım. Fakat 
Fener yaktığımız takdirde görünme
miz ihtimali fazla idi. 

Ben dalgın, Esat Beye bir an evvel 
varmayı düşünüyordum ki, trfan reis 
birdenbire bağırdı: 

- Aman bey, szkı al 1 
- Ne oluyor derneğe vakit kalma-

dan kendimizi müthi§ bir ışık dal
gasr içinde bulduk. Kuvvetli bir pro
jektörün ziyası gözlerimiıi kama§tır -
mıştı. Daha küreklerle bir hamle yap
mağa vakit bulamadan bir İngiliz as

İngiliz motörünün gittiği istikame
tin aksine olarak Sarayburnuna doğru 
yüzmeğe başladım. Deniz, buz gibi ıo
ğuk... Vücudum gittikçe ağırlaşıyor .. 
Elbiselerim, gittikçe kurşun gibi olu -
yor ve sanki gizli bir kuvvet beni de
nizin dibine doğru çekiyor. Bu gid·ş 
le pek fazla yüzeceğimi zannetmiyo-1 
rum. Anla~ılan bizim ömrümilz de 
bu kadannıı ve boğazın derinlikleri ba 
na mezar olacakmıt··• 

Zavallı anam, kaç ıUndUr beni gör
memişti. ölümüm onun için ne müt
hiş bir darbe olacaktı. 

Ben bunlan dUıünerelc alır ağır 

yüzerken arkamdan bir 1e1 iıittlm: 

- Bey, naııl yUzebiliyor muıun? 
Bu acı irfan reisin ıeaiydl. Demek 

ki o da müsademe aaha11 haricine çı
ka bilmitti. Yavatça seı1endim: 

- Yilzilyonım. Sen naaı11tn 7 
- Bana bakma... Sen kendini kur-

tar. Birbirimizden ayrılalım. Ben 
karşıya geçmeğe çahpcağım. Bu lct
firler neredeyse buraya gelirler. Gay
ret Bey. 

burnuna doğru atıyordu. 
Ben, kollarımın ve 

hafif hareketlerile ağırlaşan vücudu 
akıntıya ... Beni bir yelkenli gibi Sar4! 
batmaktan kurtarabiliyordum. Mütar19 
ke ıenelerinde 1stanbulda bulun 
Jar bilirler ki, o zaman lstanbulun b 
men bütün sahilleri iıgal kuvvetleri 
devriye ve nöbetçilerile sanlı bir ~ 
de idi. Ele geçmek felaketini şanııd, 
sayesinde bertaraf etmittim. Betıcfl 
ikinci bir mucize ile boğulmaktan _, 
kurtulacaktım. Fakat, nereye çıkacaW'; 

tım.? Çıkarken yakalanmak ihtinı 

yüzde seksenden fazlaydı. Bu da a 
bir beli 1 Y•· limanı ve boğazı sıra 
dolduran harp gemilerindeki nöbetçi 
terin gözüne görünmek... Bu da a 
ve batlı baıına bir mesele ... 

sa yüz altın var demi.ot 
- Yüz altın mı? 

Aykut iki muhafızın da işini bitir-
keri motörü canavar gibi üzerimize sal , dikten sonra Dicleye doğru bütün kuv-

vetile koşmağa başladı. Diğer askerler dzrdz. Ve müthiş bir sadameden sonra 

Cevap bile veremedim. Çünkü mcı
um motör projektör!jµü üzerimize doğ 
ru çevirmişti. saniye kaçırmadan ken 
dimi suyun içine bıraktım. Derinlere 
doğru gidiyordum. Nefesimin dayanabil 
diği kadar suyun içinde kaldıktan son
ra tekrar yukanya çıktmı. Biraz da

ha dursaydım nefesim kesile~k. bo
ğulacaktım. İngiliz motörü hali açıkta 
projektlSrU ile etrafı tanyarak bizi an
yordu. Allahtan ki, akıntı benim lehi
me idi, beni bir hayli açıklara atmıı

tı. Etrafımda f rfan reiıi aradım. O 
biçare on, on be§ metre kadar açığım
da, Anadolu sahiline doğru yilzUyor
du. Zavallı ıu cereyanlarile mücadele 
ediyordu. Bana vaziyeti pek limitsiz 
gibi görünüyordu. Fakat ona yardıma 
kotaam da faydasızdı. Gecenin karanlı
ğı ve akıntı beni pek ümitıiz, pek 
tehlikeli bir vaziyetten mucize kabilin-

Öyle bi• vaziyetteyim ki kurtula 
ğıma yUzde bir ümidim yok ... Ya d 
nizde, ya karaya çıkarken sahilde Y 
kalanacağım. Tabii, gece yanıı denİf 
den ~ıkan bu elbiseli ve esrarengiz 
damı yaka paça ingiliz polisine te 
edecekler... Gideceğim yer Kroker • 
bittabi bizim kolonel Balların buzu 
Herife ne cevap vereyim ki bu gece 
çin Krokerden bir yere ayrılmama 

sıkı stkıya tenbih etmişti. Bu halinı 
- Yüz altın ha? 
- Mükemmel bir para? 
- Fakat bu ade.m kWJ değil ya? Ne-

.:ıye gitm1~ o1aô!1ir? 
- Yahu? Aradığımız bu adam kim 

miş? 

- Ben de bilmiyorum. Bir hırsız ga
ı:ba. 

kendimi denizin içinde buldum. Mo-
de bu zamana kadar gUrUltU. üzerine törün aanda~mıza ,arp.maaile baaıl o
ye~lt1* cm.11 ~değe bq~ 
lard lan çatırdı gecenin derin sessizliği için 

L de akisler yapmııtı. Ne ben, ne İrfan 

- Efendim, hava çok sıcaktı da 
banyo yaptım.,, diyemezdim ya ... Be 
ni ya timarhaneye &önderir, yahut 
kendisile alay ettiğim için beni bir 
zel pataklardı. Velhasıl, vaziye 
tevil etmeğe hiç bir veçhile imkan 
ihtimal yoktu. 

Allaha güvenerek var kuvve 

Gece yansında bahçede müthiı bir ·reis sesimizi çıkarmamıştık. Yalnız mo
kovalama oldu. Fakat Aykut arayı ça törden bazı ingilizcc bağrışmalar 
buk açtı. Az sonra Diclenln sahiline duymuştum. Eyvah artık yakalanmıı
geldl. Ve kendisini ok gıôi &erin ıulara tun. Denizin serin 'suyu rabuk aklımı 

- Nsaıl bir adam mıa! u. :s 
'>/ a1..w. b · d" ı · il b'l' d' le yüzmeğe devam ediyorum. Sarayb 

nuna yaklaşınca bir aksilik daha 
tı... Hay allah belasını versin ... Bu 
fer sular beni açıklara doğru sUrUklil 

- Ben gördUm. Uzun boylu zayıf bir • aşıma getır ı. yı y zme ı ır ım. 
adam. Elinde bir kılıç var. Aykutu takıp edenler izini kan dam- Olan olmuştu. Bütün kuvvetimle nefes 

_ S3kın peri, yahut §eytan olmasın? lala.nna bakarak takip ediyorlardı. alarak daldım ve gidebildiğim kadar 
- Yaralanmı§. Artık gittikçe kuv- giderek denizin yüzüne çıktım. Ga-

- He olursa olsun işin ucunda yüz tik ·ı· El' · d 
altn var? ve esı ır. ı ım~z en. d~ kolay kola~ yet ağır yilzüyor, çırpınmıyordum. Mo 

r k_urt
1 

ulamaz. Kan izlermı kaybetıneyı- to"rün 0 su··ratle bir kar yüz metre i-

yor. 
Buradaki girdapta kaynayıp gitıı' 

te hesapta var. Eğer akıntıdan kurtıı• 
lamaz da Sarayburnunu bir kaç 
sam soluğu Hayırsız adada alacağ 
Tabii oraya kadar gidemem. Bir ıııil 
det sonra kuvvetim kalmıyacak ve ttf 
maranın ortasında boğulup gide' 
ğim. Şimdiden kollanma kurıun gUl 
leler bağlanmı' gibi ... Ayaklanma 
rt'lmp girecek diye 8dilm patlıyor. 
ı;l\nilyorum, eğer akmtı ile mUcadel 
muv,.ffak olamazsıım her ıeyi gaı:e 

- yi amma, fakat nereye gibni§ ,. 
olabilir? ruz... leri giderek durmuş olduğunu gör-

Aykut yavaş yavaş mevkiinin teh- (Devamı oar) düm. Denizde bizi arıyorlardı. Acaba 
likeyc girmekte olduğunu hissetti. --------------- zavallı irfan reiıe ne olmuştu. Bu ba-

den kurtarmıştı. 

ihtimal İngilizler de, müsademe 
Aklma birdenbire bir şey geldi. Kılıcı- lıkçı reisinin boğulmadığına emindim. 
nın kılıfını belinden çıkardı. Ve hava- Operatör Drolog Olsa olıa yakalanmıı olurdu. 
dan bUtUn kuvvetile saraya doğru fır- Doktor Bir kayıkçının, bahusus bir balıkçı- •mahallinde bizi bulamayınca boğuldu

ğumuza hilkmctmiıtlerdi ki mütema
diyen o saha ~ahilinde araştırmalar 

yapıyorlar, projektörü daha uuklara 

çevirmeyi düşünemiyorlardı. Eğer iş 

kollarımın kuvvetine kalsaydı, çoktan 
dibi boylar, yunus balıklarına milkcm· 
mel bir gıda nlurdum. Bereket versin 

lattı. SUreyya Atamal nın gece denizde bulunması kadar tabü 
Kılıf havada lJir kavis çizdikten son- ne olabilirdi. Beni arıyacaklar, bula-Muayenehane: Beyotıu • Parm 

ra otuz, kırk metre l>tede olan sarayın kapı tramvay durağı, Roma oteli mıyacaklar, boğulduğuma hükmede -
alt kat pencerelerinden birinin camınn yanında 121 birıncl kat 3-8 ceklerdi. Henüz boğulup boğulmıyaca-
çarpb. Koca cam müthiş bir şangırtı Her gün l S _ 20 ye kadar ğım da tüpheliycli ya ... ÇUnkn boğazın 
ile parÇ'll parça olarak kırıldı en akıntılı yerinde ve sahilden yarı tıp imdat istemeli .. 

Bu ses üzerine ağacın altında kim yarıya açıktaydım. 
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- rnsrnyonıunuz ya lnklra mahal 
yok. Doğruyu söyleyin dah iyi olur. 

Zavcllı kadın ağlamağa başladı. 

- Ne diyeyim efendim, yalan söyll
yemem yıı ! Ben çocuğumu öldilrme
d'm,kızlarımm başı Ustüne yemin ede
rim ki doğru söyliyorum. 

• • • 
Ahmet bu havadisleri duyunca biran 

tercddUt etti acaba Şadiye böyle bir 
şey yapmış mıdır? Sonra muhabbeti 
galebe çaldı. 

- Hayır, hayır benim bildiğim o te
miz kız katil olamaz .. İftiradır yalandır 
diye bağırdı. 

Onu kurtarmak, mUdaf aa etmek lA.
.ıımdJ. Fakat u.uJ? Doktor N aill beye 
pdlp g6riltecektl. Kendisine hemen bir , 

tezkere yazdı, ert~i gUn erkenden gö
rilşmek Uzere bir randevu istedi. 

Muayenehaneden içeri girdiği zaman 
doktor nezaketle sordu. 

- Rahatsızlığınız nedir, beyefendi, 
ıikA.yetiniz nerenizden? 

- Hamdolsun sıhhattayım, hiçbir 
hastalığım yoktur, sizinle hususi ~e

kilde görü~mek için geldim. Kıymetli 
zamanınızı kaybettiriyorum. Fakat be
nim için haynti bir meseledir. 

- Ne gibi bir yardımda bulunabili
rim acaba? 

- Efendim, Şadiye hanım meselesi 
malfun ! O benim çocukluk arkadaşım
dır, kendislni pek pek çok severim, son 
derece hürmetim vardır. 

-Hlll ml! 

- Her şeye rağmen öyle .. Bence o beyhude yere mahvolur. Ne olur bir hyor. 
masumdur. muayene daha yapılsın, sonra sizde "Sefil, elbet kanım seni 

- MaateessUf yanılıyorsunuz! ebediyen vicdan azabı çekersiniz! ilh ... , 
- Ne malQm! Doktor kaşlarını çattı. Bu deliye de Btınlan gayri ihtiyari hızlı hızlı 
Bu söz doktoru adeta kamçıladı. Ye- ne oluyo:r,:du, sabah sabah onun saçma- liyor. Zavallı adam karısına ha 

rinden fırladı. ~abiyetle cevap verdi. }arını mı dinliyecekti. Soğuk bir tavır bakıyor. Bu da ne demek, acaba 
- Beyefendi, aşk in!anın gözünli kör takındı: hyor mu, yoksa zihnine fe~ 

edermiş. Bu noktadan sizi mazur görü- _ Efendim, ben vazifemi yaptım!. geldi. 
yorum. Beni tahkir etmeğe hakkınız Değişecek bir şey yoktur, mUsaade - Kancığtm ne diyorsun! 
yoktWf Ben kanaatimi yazdım. Vicda- edin içerde hastalarım bekliyor. Nihal asabiyetle tekrarladı: 
nen zerre kadar muztarıp değilim! Ahmet dışan çıktığı ?.aman şaşkın - Sefil kanım seni tutacaktır .. 

- Aman efendim, sizi tenkit etmiyo- şaşkın dolaştı sonra koşarak evine gir- lamıyor musun sanki? 
rum. Fikrinizdeki samimiyete tamamen dt, Nihale şu tezkereyi karaladı: - Nasıl anlayayım karıcığım'! Sl1 
kaniim. Lakin acaba bir diklcatli tahlil "Şadiycyi kurtarmak lizımdır, sö- demek!.. b 
daha yapılsa başka bir netice elde edi- ztinüzde durun!,. _Ne demek olacak? .. Sen butıtl 
lemez mi? İnsanız yanılmak bizler için- _ 4 _ mezsen kim bilir? Sanki bu söderi 

dir! üç. dört gündenberl Nihalfena halde defa timdi mi ioitlyorsun ! t 
zehirı!~'!!;: :ı~~;:;;! çocuğu mutlak hasta idi. Artık yataktan çıkacak hali - Öyley ya ilk defa şimdi fşi 

yoktu. Ferruh bey karısının başı ucun- rum. ~ 
- Rivayetlerin tesiri altında hUkm- _ Aman ne de gUzel ualan 8öyle 

t ı ı ı dan ayrılmıyor. Kollarile karısının ince " 
e m 11 ° mayın· sini biliyorsun vücudunu sarıyor, sabahlara kadar çıl-

Naili bey omuzlarını silkti: 1 .bi .. d' .. .. N'h ı •w• b k tiyeD 
silkti: gckın ar g~ mu tema ıyen aynı sozu .. -

1 
ı a cSeıgım, tlenk .. a gördllO-

Bi d kt • . b"' 1 bi t rar edıyor: soy emem. n mu a ruya b• 
- r o or ıçın o~ e r .şey v~j Ali h b k b v 1 ' - Ne rüyası, çalıların arka8Jlll 

rit olamaz! Fen her geyın fevkındedır. - a ım sen ana arımı agl§ a. w nlıl 
Eğer en ufak bir 11üphem olsaydı hük- Genç kadın ise onun bu yakmlığm- lamıyor musun, harap değirme Jlllf 
mil verip raporµ yaınıazcimı. tfa:? büsb!!tilr. rn-:::+..::...-:p, k~t!! :::mdığıf deki çalıiı~! ~ IÖyl.~lm )1iyt 

- Beyefendi, Allah rızası için iyi dil- ı eller, ona temas ettikçe bütün vUcudu ruh bey bırdenbıre lrkıldı, asa 
§ilniln, hata olabilir .. Fen de yanılabill,r sızlıyor. Hastalığın tesirile Remzi beyin l sordu: ,,arJ 
ve bu yanlıglık neticesi biçare bir kadm son sözleri mtıtemadlyen fikrtnl tırma- .(DevlJllll 
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1 r:_>1 MA~~V6A~ • . '-'M ~:::~~n ens::~ Alman yahudileri için 
'5!__ ...... W..., ~__!W v Küba adasında bir müstemleke 

ınaı lb>asoO<dlo hazırlanıyor 
Yüzünüz, solhhatnnnzın 

deırecesınn aınıator 

Yüzdeki sivilceler neden 
oluyor? 

~ !!!'İzinle görUnUşe dair konu· 
kaı . Fa.kat bunu bir gUZellik ma.· 
l'a ~ Banmamanm rica ederim. Oku
... ~nuı Ya.zılann sağlıkla allkası 

ır. 

doklJıun senelerin tecrübesini taşıyan 
bir torlar, Yiizde uf acık bir çirkinliğin 
d~k hastaıarda. kötü duyguların 
'sabt asına sebep olduğunu, muhtelü 
80yı rahatsıztıkla.ra yol verdiğini 

Sivilceler b'azan pek fazla. ve krr
mızı renktedir; bazılarının başlan sa-

rı, diğerleri de kan çıbanları gibi yas 
sı ve başsızdır. 

Sivilceler bazan daimi iz bırakrr; 
hatta, insanın yüzünü çiçek bozuğuna 
çevirirler. 

Sivilcenin tedavisi ekseriya güçtUr. 
Gençlerde 26 yaşına varmadan evvel 

kendi kendine geçip giderler. Temiz :nıektedirler. 
ou hava., taze meyva, yeşil sebze yemek 

g~ çirkinlik başkalarının hiç de ve bilhassa barsaklann sıhhatine iti
~ e batmıyan bir leke olabilir. Fa· 
ta , Sahibinin hiç durmıyan üzün· 
feı-k e tasası yüzünden, onun gözünde 

~i ~1~.de büyür. Bazı kadınlar vardır 
X!tı Çtieük bir lekeyi yok etmek için 

erce lirayi harcarlar. 

na etmek lazımdır. 
Temizlik yukarıda da söylediğimiz 

gibi esas şarttır. Bol bol sıcak su 

ve sabun kullanmaktan hiç çekinme
yiniz. Dikkatle ve deriyi zedelemeden 

siyah yağları sıkınız. Sonra da deriyi 
hafif peroksit d'idrojen mahlülü ite 

diıı~~ tasanın neticesinde kadın ken· 
g0l'ihı ~~alanndan bUsbütUn başka 
Olur dugunu zanneder. Ya çekingen siliniz. Yağlı derilere krem sürmekten 
der "e ÖzUne kar§ı itimadını kaybe- \·azgeçiJmctidir. 
~ibı~lhut hassasiyetini örtmek için Eğer bu tedavi muvaffak olmazsa 

il ~e atak bir hal alır. • rontken tedavisinin çok faydası gö-
lıınu e: ıki halde de sinir bozukluğu rülür. Fakat sağlığa dikkatsizlik edi
Par lllı sıhhat üstünde fena tesir ya- lirse rontken tesiri bile uzun sür
hats "e kadmm ufak tefek bir çok ra- mez. 
liııi Illıklara kar§ı olan mulı:aveme- dır. 

llıaJtır. 

Deri daima temiz tutulmalı-

ba·~u haller sıhhati bozan diğer ra
"e ~Zlıkiar gibi bir doktorun dikkat 

da'Visine muhtaçtır. 
ilebe\'U1.0c çıbanlar ekseriya çirkinliğe 
)o~ P olur ve iz bırakmadan bunları 
~l'i etı_nek zorcadır. Çıbanlar için 
!it ~ır tedavi usulü ke3f edilmemiş
~ ~ Cünkü bunlar deride katılaşan li-

esfçlerden oluyorlar. 

~"tlizde kabarcık, ergenlik ve bun-
11 ~117.er şeylerin önüne geçmek i
~lten iYi çare vUcut temizliğine çok 

>ı~ at etmektir. Bir kadın ne kadar 
~ a~r "Ve temizlenirse, derisi o dere
lıı~~~elleşir. Güzel bir deri ancak te-

ır V\icutta bulunur. 
\'" ~i ~ı çirkinliğinin en büyük sesebi, 

~hı 8.Stalıklandır. Deri hastalığının 
~t'ın~eti bilinmedikçe, yüzü çirkinleş
llıe~. tc olan sebebin önüne geçile-

~~l\~~kat bir tip vardır ki bilhassa 
'lir s:de Çok görülür; bu da sivilce
r, ~i~"~lcelerde deri sert, §İ!J ve yağ
ttıtlin~ır. KUçUcük mesameler' göze 
~ siyah yağlar pek bari.z-

,.,.Q 

Kadınlarda burun kırmızılığı ek
ser dahili bir rahatsızlıktan, hazımsız... 
lıktan, \'e yahut deri hastalığından i· 

leri gelir. Bazan buna hiç bir sebep 
bulunamaz. Pek fazla kınnızılJk tak • 

dirinde blr doktora. müracaat iyidir. 

Kadınlar güzellikleri için bilhassa 
hazım rahatsızlıklarından şeytandan 

kaçar gibi çekinmelidirler. Hazım ra· 
hatsızlıkları ise dikkatli perhiz ve i

laçlarla kolayca tedavi edilebilir. 
Bunınlard& bUyilyen fazla etler, 

büytimtlş bademcikler de kadınların 

yüz ifadesini bozar ve manasızl&.ştı
rır. Bunlar kadınlarda kalp, romatiz. 
ma. ve daha bir çok hastalıklara sebep 
olur. 

Böyle fazla etleri olan kadınlar 

derhal tedavinin çaresine bakmalıdır. 
Tedavi edilmediği takdirde akılda dur 

gunluk ve gerilik. ciyer hastalıkları, 

lüzumstf'Z şişmanhklara yol açılır. 
Demek ki gilzcl ve cazip görürun~k 

i'f.n yalnız tuvalet yalnız şıklık kafi 

değildir. E\•vela sıhhat, sonra temizlik 
ve en nihayet yine sıhhat lazımdır. 

Güzellik Doktoru 

e,. ll3adQ Loıan·a 
N elf>; .. el . a yarışlar yapıldığı için, buradald kalabalıkta kadınla· 

da - erıuıc ·· ·· lcCJd..nıar gorunmelcrl öteclRnbcrl adettir. Binaenaleyh ikinci bir 
araaında olur. Orada son görülen üç kılığı takdim ediyoruz. 

1893 yılından 1916 yılma kadar. 
Çarlık Rusyanm sansür rejiıvi altında 

Maksim Gorki'nin eserleri 102 defa ta· 
bedilmiş ve basılan eserlerin nüsha mik· 
tan 799.880. e varmıştır. 

lnkilaptan sonra ise, 1917 yılından 
1936 yılına kadar Sovyetler BirliğinJe 
bu me§hur inkilap edebiyatçısının eser· 
leri 5.558 defa tabedilmiş ve nüsha mik
tarı 30.907.000 rakamını bulmuştur. 

Gene inkilaptan sonra 19 yıl için
de Gorki'nin eserleri Sovyetler Birli· 
ğine bağlı muhtelif milletlerin dillenne 

tercüme cdilmiı ve bu otuz bir milyon 
nüshadan 1.500.000 nüshası bu muht~· 
lif dillerde çıkmıştır. Maksim Gorki'nin 

Amerikanın Nevyork saylavı Mistrı l 
Vilyam Siraviç geçen haft:ı Havanada 
Küba cumhur başkam Miguel Mariano 
Gomez ile buluşarak Almanyadan hi~ret 
edecek Yahudiler için Küba adasmdrl 
bir müstemleke kurulmasına dair uzun 
uzadıya görüşmüştür. Sdylav cumhur 
başkanının yanından çıktıktan sonra al
dığı neticeden memnun olduğunu söylr:· 
miştir. 

Mister Siroviç Kübadan tayyare il.: 
dos doğru Los Angelos ~ehrine gelmııı 
oradan Metro Goldvin Mayer sinen a 
kumpanyasının sahiplerinden Louis B. 
Meyer ile buluşarak bu planı gerçekle§· 
tirecek beynelmilel bir komitenin tesi· 

sini müzakere etmişlerdir. 
Amerikan Saylavı buna dair ga:r:e• 

tecilere demiştir ki ; 

- Alrnanyadan zengin techizat ve 
kafi sermaye ile 100.000 Yahudiyi Küba~ 
ya taşıyacağız. Bunlar yerleşecek • 
leri yerde hemen işe atılacak bir halde 
bulunacaklardır. Bu iş ziyonistlerin 
faaliyeti ile karşılaşmıyacaktır. ÇünkU 
Alman Yahudileri Filistine gitmek iste
memektedirler. 

Beş sene içinde Kübada 2.000.000 
dolar sermaye ile 250000 Yahudiyi çalış. 
tırabileceğimizi ümid ediyorum. Cum· 
hur başkam Ruzveld de bu planımı::1! 

muvafık görmüştür. 

~erlerin~ bu dille~e~ hb a&di 160 -~~~~ş~~~~~~=--~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~--~t~ıro~n-ş~~~~n-r~~ 
dır. Y/ 

Gorkinln edebi Japon pa'ltDama 
mirası \ 'il)am Vilc:ıon isminde Js,·eçli bir Rusyada, altındaki bir kömür ma

denine el atabilmek için bir milyon 

metremikabı hacminde bir kaya par

çasını atmışlardır. nu iş için 1850 ton 

Yakınlarda ölen büyük sanatkar mimar .. Tadahiro Oda .. iı-miyle Japon 
Maksim Gorki, yüksek bir kıymeti hai: Yatanda~ı olmuştur. Anupahlardan 
evrak terketmiştir. Japon olanlar pek azi!ır. Uunların ha· 

şmda lngiliz romancılarından Lafra
Bunlar arasında şimdiye kadar daha 

dia Hearn gelir. 
neşredilmemiş birçok Cfierler vardır. 

Sabık Vi1son yeni 1'adahiro bir Ja. 
Ayrıca Gorki, son nefesine kadar ilze

pon kıziyle e"Ienmiştir. Du kız Kobe rinde çalıştığı "Klim Samgin,, romanının 
ünh'er~itesinin edebiyat fakülte.sinden 

dördüncü cildinden 700 sayfalık bir cl
mezundur. Geçen sene e\'lenen bu çif

yazı:st bırakmıştır. 
tin çocukları şimdi birkaç aylık çekik 

Maksim Gorki, çok mektup yazar gözlü bir .Japon çocuğudur. ğin derinliği 20 metredir. 
ve çok mektup ~ır~; ~ndan d~ayı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

barut sarf edilmiştir. infilak o kadar 

müthiş bir hareketi arz tesiri yapmış. 
tır ki kilometrelerce arazi sarsıl mı§ ve 

toz duman sütunu 620 metre irtifaa 
çıkmıştır. Infilakten hasıl olan deli-

) 

geniş bir mektup koDeksiyonu da 
terketmiştir. Gorki'nin, muhtelif mu-

harrirlere, bunlann eserlerini tcnkicl ••••• Bayan Safiye eder ve kendilerine yol gösterir mahiyet· 

te yazdığı mektuplar, gerek edebi
yat bakımından gerk Gorki'nin zevki 
bakımından biiyük bir kıymeti haiz bu
lunmaktadırlar. 

Her akşam 

PANORAMA Maksim Gorkinin komünist parti!i 
ve Sovyet Hükiımeti şefleri ile teati et· 

tiği mektupların da kıymeti daha az de· ~--·•••••• •••••••··~ Bahçesinde 
---------------------------------------------------------------------~------

~~ ~~~~~~~~- ·!~-~-~~-~-~~-~-~~-~~~~-~~~~-~· nin'e yazdığı mektuplardan baıka, Gor- .,. 

ki'nin bıraktığı mektuplar arasında Sta· Adapazarı Tü rk·Tica-
lin'e Molotov'a, Voroıilora, Kagano· 

viç'e vedahadiğerıerincyazdığısoken. ret Bankası Adar\a-
teresan aayfalar da meYCUttar. Bu ...., 

mektuplarda Gorki bilhassa edebiyat mt"- fa b r İ k a 1 a r 1 n dan 
selelerine temas etmekte ve Sovyctler 

Birliğinde kültürel kalkınma faaliyetini 
mevzuubahis eylemektedir. 

Gorki'nin · evrakı ara<Jında, aynca , 
işçilerin, köylülerin ve Kızılordu aske
lerinin bu büyük edibe yazdıkları on bin· 
lerce mektup da mevcuttur. Mektep-

lilerin, muallimlerin ve genç muharrir
lerin mektuplan da ayrı bir kül teşkil 
eylemektedir. • 

Maksim Gorki 
mOkAfatı 

Leningraddaki edebiyat enstitilsiı 
bin, bin beıyür: ve iki bin rublelik 3 
Gorki mükafatı tesis etmittir. Bu mü-

kafatlar her yıl yeni yazmağa ba§lıyan 
muharrirlerin en iyi eserlerine verilc-
kektir. 

venn bDır petırco 
kuyusu 

Fabrikalarımıza marangoz, pistoleci, tesviyeci, tornacı, soğuk ve sıcak de· 
mirci, dökümcü, takımcı gibi müteaddit usta kalfa ve çırak alınacaktır. 
İsteklilerin el yazısı ile yazılmış hal tercümelerinin san'atindeki ihtisas 
vesikalarının suretini birer fotoğrafla birlikte fabrika müdürlüğüne gön-

dermeleri. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Merkez ln§aat şubesi için 125 lira ücretle iki mimar alınacaktır. 

İsteklilerin: 
1 - Yüksek mektep mezunuolduğunu tevsik etmeleri 

2 - Askerliğini yapmıı veya askerliğe mani sıhhi sebeple tecil 
edilmi§ olmaları. 

3 - Memur olabilecek §eraiti haiz olmaları lazımdır. En az bir 

ecnebi lisan bilenlerle fazla ameli tecrübesi olduğu anlaıılan tercih 

edilecektir. Bu ıartları haiz olanların dört fotoğraf, hüsnühal kağıdı 
ve sıhhat ilmühaberi ile tasdikli diploma, nüfus tezkeresi varsa, bon· 

servis suretlerini dilekçelerine leff ederk en geç Ağustos 936 nihaye· 

tine kadar umum müdürlüğe müracaatları gerektir (279) 
Cenubt Uralda lşimbayevo petrol • • • • • • 

taharri sahasında günde dört yüz t•m ~ KUÇUk Çıfthk 
petrol veren yeni bir petrol kuyusu bu- • • 
ıunmuı ve petro1 fışkırmağa baş1amıı. Ankara ve lzmırde nıhayetsiz 
tır. 

BkD büyük 
yol 

asfaOil: 

Sovyetler Birliği merkezini Biclo· 
rusya ve Ulfranya Cumuriyctleri merkez
lerine bağhyacak olan iki büyük 
otomobil yolunun inşasına başlanmıştıı. 
Asfalt ile örtülü 866 kilometrelik betor. 
bir yol Moskovadan Kiev•c gidekek \'e 
ayni tarzda yapılmış 695 kilometrelik 
bir yol da Moskova ile Minsk şehrini 
biribirine bağhyacaktır. 

7 .000 metreı i k 
Lenin tepesine 
bir yol yapılıyor 

Pamir cümudiyelerinde deniz sat
hından 5100 metre irtifada, fen kıtaatı, 
mevadı infilakiye ianesiyle 7127 met,re 
yükseklikteki Lenin tepesine giden bir 
yol açmaktadır. Ağustosun ortalarına 

doğru bir Kızılordu müfrezesi bu tepe· 
ye çıkmağa başlıyacaktır. Lenin tepesi. 
yüksektik itibariyle, Sovyetler Birliği 
daıtarı arasında ikinci mevkii işgal et· 
ınektedi~ ~ 

alkışlara mazhar olan kıymetli 
muganniye 

Bayan MUALLA Dincses 
Bu kere &urct.i mahıusada lstanbula da vet edilerc:; 15 Ağuılos cumarteıi 

gününden itibaren seanslanna ba~layaeaktır. 
.. 

Telefon: 41992 
24 Ağustos pazartesi günü akşamı çok muhteşem bir sünnet düğünü tertip 
edilmiştir. Çocuklarını kaydettirmek isti yen velilerin şimdiden Müdüriyete 

müracaatları rica olunur. ------· -eu AKŞAM 
Harbiyede B E L V O Bahçeşinde 

Mevcut programa 1 lveten 

Melike 
Karagöz 

Cemal - Hazlm 
Hariçten meze get:ıriie. 
bilir Telefon 49091 
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RADYO 

t S TAN BU Lı · 

ıs opera musikisi (plAk), 19 haberler, 
10,115 muhtellf plı\klar, 2 halk rnwlklsi, 20, 
30 stüdyo orkcstraian, 21,80 son haberler, 
Sant 22 de.o sonda Anadolu aja.ruımm gaze 
telere mahsus hııvadlıı servisi vcrlleccktır. 
D U g AP E ~ T E: 

10,05 lnpnnyol musikisi pllklan, 19,35, 
konferııns. 20,05 Radyo orkestrası, 20,20 ha 
berter, 21.10 Janos Vltes isimli şarkılı piyes, 
22,15 haberler, 28,30 otomobil bahsi, 24,30 
piyano rc!akatllc viyolonsel konseri, 
VAR ŞOVA: 

16,15: Ploncz şövalye oarkısı, 18,50 konuş 
maler. 20 saksfon şarkı musiktsl, 20,55 ko 
nuşmal.:ır, 21,25 Stı.lzburgdan nakil, Rlchard 
Va~erln Mclsterstngcr Von NUrnbcrk isim 
11 operası, 23,25 plAk, 23,36 olimpiyat neU 
cclerl, 24: daruı mu:dklsf, 
PRAO 

20,20 hatif orkestra musikisi, 20,150 zabı 

ta piyesi, 22, cğlenecll mUBlkl, 22,45 oll~pl 
yat nctıcclerl, 23,15 p!Ak, {eski oarkılar,) 

23,45 Rusça haberler, 
B 11 K n EŞ: 

19,0J Jnn :Marku orke.st.rruıı. 20 konferans 
20,20 konserin devamı, 20,4!5 konferans, 
21: Verdinln "Troubndour.. operruıı ·(pla.k 
ne)), 23,4.5 almanca - Fransızca haberler, 
BEL G R AT: 

20.00 mlllt ne~riyat, 20,50 plAk, 21: Zağ 
rcbdrn nakil, 23: Berlln ollmplyadı, haberle 
ri, 23,15: haberler, 2,05 orke.stra konseri, 
M O S KOVA: 

18: opera tenoru tarafından .tyolonsel 
refakaUle garkılar, 18,05 dinleyicilerin iste 
dJklerl eserlerden konser, 21: Radyo orkes 
trnm. 22: yabancı dlllerle ne~rlyat, 
VtYANA: 

20, haberler, 20,10 olimpiyat haberleri, 
20,40 konuşmalar, 21,05 BUyüklere bando, 
24,46 yeni plft.klar, 

eı::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-01.::-.::-.:: 

n Acele satılık ev H 
il :• 

n ve bostan ~I .. .. 
g E~p Arpe.cmini mahallesinde ii 
•• ,] \A •• 

H Tekke ookağında 22 numaralı altı o-H 
n dalı yüz yirmi beş arşın bahçeli ah·;! 
n şap bir ev ile bu evin önünde türlüii 
H meyveli ve sebze yeti_ştirmeğe elve·H 

H rişli biri büyük öteki küçük iki ha-i~ 
H vuz)u bir bostan kuyulu ve iki bu·~i •. ı· 

g çuk masura suyu olan on iki dönüm:! 
:: .. :r 
:: mülk bostan acele satılıktır. Gormek :: 
•• d ı· l'k ı: H istiyenler o mahalle e po ıs ı ten :: 
H mütekait Bay Halile, pazarlık için :: •• ı• ii Kadıköy Vişne sokak 33 numaralı :: .. .. 
:: eve müracaat. ii .. .. .. .. .. .. 
1:::1:11:-.::::..-ıı:::r:ı:ırmı:::a: ... w ııı :::::.: 

SiNEMALAR 

TURK 
61.ELEK 

ll'Ell 

Vll.UIZ 

TA!'ll 

ŞJK 

A1.llA7.AR 

ŞARK 

ASTOHYA 

BEYOCLU 
a Pepo ve Ak kartal 
ı Saygun gbzlU ve Gi%11 

yuva 

ı Eskimo ve Viyana bW
bUIU 

J Gllnahım aşktır ve Kor 
kun<; canavar 

ı Garp cephcal, Bck!rlığa 

veda 
ı lstlklAI uğrunda ( Viva 1 

vlllAI Aşıklar k!UbU ı 
ı Bir taşla tkl kuş, Kiralık 

gönUI. 
ı Bir aşk hlkAyeııl ve lalın 

siz adam 
ı Beyaz oeytan ve A tmı 

ırtlr aU vari 

ı A§km ııcaı ve Petrol 
muharebesi 

ı Zehirli gaz ı;eteııl, ''romun 
inUkamı ve surat oampl• 
yonu 

UUMUR1YE1 ı Rahmetli amca, ölUmden 
korkmayan adam 

lSTANBUL 
MIUJ Tarznn 25 kıaım birden 
UILAJ. ı J{ali!ornlya haydutıan ve 

Aşk kadrlll 
Al..E!\ll>AR ı Venedlk garkısı ve Kara 

Çaylak 

A'l.AK ı Bo~azlc,;I §&rkısı ve Vahşi 
ter bUcum ediyor 

&EAlALHEY ı PergUnt ve Gizil define 

SOREVVA 
BALE 

RALE 

KADIKÖY 
ı Prog:"!lmını blldlrmemıotıı 

ı Ali baba 

OSKÜDAR 
ı Kadın ne yapsın, Adalar 

§&rkısı 

KARAGOMROK 
ozr;N a Maklnell adam, dünya. ha. 

vadlslerl 

BALAT 
1nsan kaçakçılan, Fan 
toma g~llyor 

TTYATROLAR 

!'AKSIM BAHÇESİNDE 

HALK OPERETİ 

Bu ak3am 21,415 de 

FLORYA 
Büyük operet 3 perde 

-S 1 H H t 
ULUDAG 

Ga.zozlarmr tercih ediniz. Birinci nevi maddelerle imal edilmektedir. 
Kapsollarına dikkat 

.• ~ • . . r , .. . . .... .. •"f , 

Kapah Zarf Usulile 
Eksil,tme ilônı 

YUksek Mühendis mektebi satınalma 
Komisyonundan 

1 - Eksiltmeye konulan (İstanbul Taksim Gümüşsuyunda Yük
sek Mühendis mektebi binası dahilinde) proje ve ıartnamesi mucibin
ce yapılacak inşaat: 

inşa.atın keşif bedeli 21115 lira 98 kuruştur. 
2 - Bu işe ait ş:ırtnamelerle evrak ıunlardır: ~ 
A - Eksiltme ıartnamesi, 
B - Proje. 
lstiyenler bu şartname ve projeleri (125) kuruş mukabilinde 

Yüksek Mühendis mektebi salmalma komisyonundan alabilirler. 
3 - Eksiltme 27/S/1936 perşenbe günü saat 15 de Yüksek Mü 

hendis mektebi binasında satınalma komisyonunda y~p:lacaktır. 
4 - Eksiltme kapab zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1590) lira ilk te

minat akçesi ve bundan ba~ka aşağıdaki vesikaları haiz olup getirme· 
si lazımdır. 

Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet vesikası ~öster

mesi ve bizzat mühendis veya mimar olması veya bunlardan biriyle 
ortak olarak çalıştığım bildirir noterlikçe musaddak vesika lazım

dır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda (3) üncü .maddede yazılı saat
ten bir saat evveline k-tdar Yüksl:'k Mühendis mektebi binası dahilin
de eksiltme komisyonu riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderil~ek mektupların nihayet (3) üncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumiyle kapatılmıt 

olması tarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (299) 

sn rnı em a yoOdozo 

Mari Aşior 
Çocuğunu eski 

kocasından almak 
ıÇın dava açtı 

Açtı ama lklalnln de kirli 
çam?ftrıarı gJJlıba ortayB 

çakacak 
Sinema yıldızlarından güzel Mari 

As torla sabık kocası doktor Frankl ~ r: 
Thorp i\rasına çocuklarının vasiliği 
için çıkan dava Los Angelcs muhitindt. 
bitmez tükenmez dedikodulara sebep 
olmaktadır. Hukuk mahkemesinin Si'

lonları her celse yer bulunmıyacak ka
dar dolmuş samileri koridorlar bile alma. 
mıştır. 

Celselerin en heyeca!llısı i:eçen hai· 
ta Mari Astor'un çocuğuna dadılık 
yapmakta olan İskoçyalı Nelli Kiçard
son'un şahidlik yaptığı gün olmuştur. 
Doktor Thorp'un dört sevimli kadırıa 
çektiği kahvaltı ve yatak odası ziyafetle. 
rini uzun uzadıya anlatmıştır. Dadının 

bahsettiği dört kız Los Angelos\ın 
seçme güzellerinden aarı§m Norma Tay
lor, Mis Betty Grant, madam Maj Şa
fild ve Mari Astor'un dediğine göre 
kaçıp nişanlandığı zaman tıata onun nı
kahı altında bulunan madam Lilian 
Maylz'dir. 

İskoçyalı dadının ifaJeaini nakle · 
diyoruz : 

- Sabahlan doktorun yatak oda· 
sma kahvaltı götürmek benim için ger · 
çekten bir azap oluyordu. Çünkü orada 
dalına bu kadınlardan birisini görüyor -
dum. Hele Norma Taylor hemen hl'!r 
geceyi bizim evde geçirirdi. Doktorun 
odasında iki yatak vardır. Sabahleyin 
yataklardan yalnız birisinin bozulmu~ 

olduğunu görürdüm. Madam Şafil<l 

kaldığı geceler ise, yatakların ikisi de 
bozulurdu. 

H~kimin : 
- Her iki kadın da bütün geceyi 

doktorla mı geçirirlerdi ? 
Sorgusu üzerine Mis Riçardson : 
- Evet Mis Betth Grand ile Mis 

Şafild gelince hep birlikte odaya kapa
nırlardı. Ben kahvaltı tepsisini götür
düğüm zaman onları giyinirken -göıUr· 
düm. 

Demiştir. Polis neferi Rolison Ja 
şunları söylemiştir : 

- Bir gün doktorun evine çağrıl
dıtn. Mis Taylor ile aralarında bir kav
ga çıkmış bulunuyordu. Ben doktoru 
banyo odasında buldum. Bir histerik 
nöbet geçirmekte olan Mis Taylor :mt 
üstü yere serilmiş doktor da onun kol-
lanndan sım•sıkı tutmuştu. Kızın sır-
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Muhtelif e.lektrik malzemesı 
Tahmin edilen bedeli (31000) lira olan yukarıda cinsi yazılı ıtl 

zemc Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ıatınalma komisyon\!. 
28 1EyluJı936 tarihinde pazartesi günü saat IS de kapalı zarf ile 1 

le edilecektir. Şartname (Bir) lira (55) kuruş mukabilinde k0ııı 
yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (2325) lirayı havi teklif~ 
tuplarını m~zkur günde saat 14 ekadar komisyona vermeleri ~e J. 
dilerinin de 2490 numaralı kanununun 2. ve 3. maddelrindekı 
ikle mezkur gün ve saatte kom;•vnna m(irace.atları (190) 

d·~ 24/ 26/28130/temmuz 936 günlerinde gazetenizde neşre 1 

olan muhtelif cins eğeler ve muhtelif cins makkaplar hakk•11• 

ilanların hükmü yoktur. Şartnamelerinde değişiklik vardır. Yenı 
ilin edilmiştir (222) 

4000 kilo sarı sabunlu kö~ele 
1000 ,, ,, Yakıtı 

250 ,, Şaplı deri. 
250 ,, Sa!mastralık ıaplı kösele 

1000 ,, ,, Kromlu kösele , 
Tahmin edilen bedeli (15,500) lira olan yukarrda miktarı vt' 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalc:.rUmum Müdürlüğü Satınalnıs ~ 
misyonunca l / Eylul 1936 tar:hindeSalr günü saat IS de kapalı z& 

ihale edilecektir. Şartname para-sız olarak komisyondan verilir~ 
Taliplerin muvakkat teminat olan (1162) lira (50) kuru§U 

teklif mektuplarım mezkur günde saat 14 e kadar komisyona ~ed 
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3 üncü mad 
rindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları ( 

Muhtelif cins eğeler 
Tahmin edilen bedeli (11031)lira olan yukarıda cinsi yazılı 

zeme Askeri Fabrikalar U:num Müdürlüğü satınalma komisyo1'11 

29/Eylw/936 tarihinde Salı günü saat 15 de kapalı zarfla ihale 
Jecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Tnlipleriıl 
vakkat teminat olan (827) lira ::3) kuruşu havi teklif mek~11pl' 
mezkUr günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve ltendil 
de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddlerindeki vesaikle J1'1 

gün ve saatte komisyona müracaatları (221) 

Muhtelif Cins Makkaplar 
Tahmin edilen bedeli ( 17200) lira olan yukarıda cinsi yazılı 

zeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satınalma komi•~ 
ca 30/Eylul/936 tarihinde Çartamba günü saat 1S de kapalı ı 
ihale edilecektir. Şartname parasızolarak komisyondan verilir. ~ 
lerin muvakkatteminat olan (1290) lirayı havi teklif mektuP' 

mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendil~ 
de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki veaaikle JIS 
gün ve saatte komisyona müracaatları (223) 

---~-------------------------------
tında ipekten krem rengi bir pijanıa 

vardı. Ayaklan sandallı idi. Ayaktır- lstanbul Ljmanı Sahil Sıhhiye Merke 
nakları kan kırmızı renkte boyanmıştı. 

.. Mari Astor böyle rezilane bir hay~t Satınalma Komisyonundan : 
surmekte olan babanın yanında hem o~ l 
kız çocuğunu bırakmak caiz olamıyaca- Merkezimiz motörleri ihtiyacı için 12 kalem müteferrik rıı' 
ğından evladını istemektedir. Buna mu· açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
kabil ise doktor Thorp s~bık karısını T h • b d 1 r 75 ku 
ahlaksızlıkla ithani etmekte ; muhtıra 1 - a mın e e İ 1274 ıra ru§tur. ~ 

2 - Adı geçen eıya için ıartnameler Merkezimiz Le~'• defterindeki kayitlerden anlaşılacağına 
göre Mari Astor'un evli bir adama aş!k dan parasız alınır. JI 
olduğunu söylemektedir. 3 - Eksiltme açık olarak 21 Ağustos 936 cuma günü ıa•t 

1 
Zaten doktorla Mari Astor'un ho· Galatada Karamustafa paıa sokağında mezkur merkez satııı 

§anmaları da gayri tabii şerait altımız komisyonunda yapılacaktır. 
olmuştu. Doktor boşanıı::a davası ~~ 4 __ Eksiltme açık yapılacaktır. 
mı§ ve davayı müdafaa ettiği takdiı de s T • s r 60 ku 
Mari Astor'un bütün kirli çamaşırlam:ı - emınat parası 9 ıra ruttur. ed~ 
sayıp dökeceğini tehdit olarak ilerıyc 6 - Eksiltmeye gireceklerin teminat paralarını eksiltııı 
sürmüştü. Mari Astor boşanma içinken· vel mezkur Merkez veznesine yatırmaları §arttır. (134) 
di aleyhine serdedilen bütün ittihamlarc> 
hiç sesini çıkarmamıştı. ----------------------------

Hukuk hakimi Mister Knight balıa 
ve anadan hangisine çocuğu vereceğır:i 
bir türlü kararlaştıramamış olduğu b:.ı 

hafta sonunda gidip km bizzat evindf 
ziyaret edecek ve ebevey:ıinden hanci
sini tercih ettiğini onun nğzından din
liyecektir. 

Doktorun avukatı mahkeme huzu
runda çocuğu istemekten vaz geçmedi· 
ği takdirde Mari Astor'un muhtua 
defterini mahkemeye vereceğini söyjc. 
miştir. 

Bu dava sinema yıldızlariyle bun
ların zengin kocalarının nasıl bir se
fahat ve rezalet içinde yüzdükler!ni 
meydana çıkarmış, herkese parmak ıaırt· 
mıştır. 

ZA Yt - Okulum resmi mührünU za
yi ettim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü olmadığını ilan ederim. 

Beyoğlu 49 uncu okul baıöiretmeni 
Yuıuf 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhi~ 
Merkezi Satınalma Komis)' 
nundan: I 

uıı 
Merkezimiz için bin bet yüz ila ikin bin teneke benzin s' 

nacaktır. ,.ııt 
A - Tahmin bedeli çift tenekesine dokuz yüz yirnıi kıl 
B - Şartnameler MerkezimizLevazımından parasız al•~:·ı,t' 
C - Ekailbne 21Ağustos936 cuma günü saat 15 de .11o 

Karamustafa paıa sokağında mezkur Merkez Satınalma J<oaıı• 
da yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
E - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasından 936 J 

ait vesikalarını göstermeleri ıarttır. )ıt11f,ı·, 
F - Eksiltmeye girecekler ıaat 14 e kadar teklif 111e. ti 

mühürlü olarak makbuz mukabilinde ko~iıy~na verınele;;zS) 



HABER - Alqam Poata:.:n~====~=~=T===-=~:------=~~~~-=~~= 

Nafia Vek8letinden lstanbul Sıhhi müesseseler 
arttırma ve eksiltme kom is-
Yonundan: 

İstanbul Ko~utanbğı 
Satınalma Komisyonu ilanb.rr 

Ankara hastahanesi için 112 
kalem ilet satın alınacaktır. İhale 
si 2rreşrinievvel /936 cuma günü 

J.ta saat 15 de kapalı zarfla yapılacak. 
de&· nJ;aI leyli Tıp TaW>e Yuidu taletieıi için mevcut ıartname- tır. Muhammen tutarı 5749 lira 25 

. lçrk evaafma ve tutulan nümunelerine göre "600,, adet yün fanila kuruştw. Şartnamesi her gün ko· 
ehiJtıne ıuretile alınacaktır. ı kl 
ı misyonumuzda görülebilir. ste i 

l - Eluiltme: Caialoğlunda lıtanbul Sıhhat ve içtimai Mu· lerin 431 liralık ilk teminat mak . 
.... Uenet Müdürlülü binasındaki Komisyonda 19/8/936 çar§amba gü-

sll .. l&at buz veya mektuplarile beraber 
"14,, de yapılacaktır. 2490 No. lu kanunun 2. 3. cü mda· 

~~ 2 - Muhammen fiyat: Bir fanilanın fiyatı "150,, kuru .. tur. 
3 'ı' delerindeki vesaikle beraber ihale 

- Muvakkat teminat "67,, lira "50,, kuruıtur. 
tür 4. - latekliler nümuneleri Çemberlitat civannda Fuatpaşa 
~ıı ka.rıııında Tıp Talebe Yurdu merkezinde görebilirler ve şart. 

en de parasız olarak alabilirler. 
)~5 - lıteklilerin cari seneye ait Ticaret Odası vesikası ve bu iıe 
l\o . nıuvakkat makbuz veya banka mektuplarile vaktinden evvel 

lbııyona gelmeleri. (161) 

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

den en az bir saat evvline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıdaki ko 
mutanlık satmalma komisyonuna 
vermeleri. (228) 

Or"du ııhhi ihtiyacı olan 210 
kalem göz aleti ıatın alınacaktır. 
ihalesi 28/ 9; 936 pazartesi günü sa 

Filyoı - Zonguldak hattının Filyostan Çatalağzma kadar ola 
on yedi kilometrelik birinci kısım ray ferşiyatı kapalı zarf usulil 
münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa, 17 / 8/ 936 pazartesi günü saat on be§te Ankara 
da Nafia Vekaleti Demiryollar inşaat dairesindeki münakasa komis 
yonunda yapılacaktır. 

2 - Bu itin muhammen bedeli(32,000) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (2,400) liradır. 
4 - Mukavele projesi ile Bayındırlık genel şartnamesi, vahid 

fiat (etveli, münakasa ıartnamesi, poz talimatnamesi ve diğer pli 
Ve tiplerden mürekkep bir takım münakasa evrakı (160) kuruı mu 
kabilinde Demiryollar inıaat dairerinden verilmektedir. 

5 - Bu eksiltmeye girmek İ•tiyenler, 2490 No. lu kanun muci
bince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7 / 5/ 936 tarih
li ve 3297 No. lu resmi ceridede ilan edilen talimata göre bilumum 
Nafia işlerini veya demiryol inşaatişlerini yapabileceklerine dair ve
rilmiş müteahhitlik vesikasını ve fiat teklifini havi zarflarını mezkur 
kanunun ' tarif atı dairesinde h:ızırlıyarak 17 / 8/ 936 pazartesi gunı 
ıaat on dörde kadar Demriyollar inşaat dairesine makbuz mukabi· 
linde vermeleri lazımdır. ( 49) 

:•anbul Limanı Sahil Sıhhiye 
~atınalma Komisyonundan : 

M k 
. at 15,30 da kapalı zarfla yapılacak· 

er ezt~Mubmmentu~n~71lindrr. -•••••••••••m•ımma••••••••ı~ 
Sınat Kimya Mühendisli gı Tahsili için 

"' k. Müstahdemler için ma kasket yerli malından 168 takım yazlık 
. ~ tlık elbise ile 168 çift fotin ayn ayrı açık ekıiltme ile yaptırıla-

ır. 

Şartnamesi her gün komisyonu· 
muzda görülebilir. isteklilerin 628 
liralık ilk teminat makbuz veya 
mektuplarile birlikte 2490 ıayılı ka 
nunun 2. 3. cü maddelerinde vesa· 
ikle birlikte teklif mektuplarını iha 
le saatından en az bir saat evveline 
kadar Fındıklıda Komutanlık Satın 
alma Komisyonuna ıelmeleri (68) 

ALMANYAYA TALEBE 
GÖNDERiLECEKTiR 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. Ş. inden: h.:ı:( A - Kıtlık elbiselerin tahmin bedeli iki bin bet yüz altmıı iki 

~~kların bin yüz yetmiı altı lira,fotinlerin iıe dokuz yüz yirmi dört 
ır. 

8 - Şartnameler Merkezimiz I.:evazımından parasız alınır. (142) 

F abrikalarımı7.da bir sene staj yaptıktan ve bu müddet 
zarfmda lisan ve fen dersleri için lüzumlu olan hazll'lıkların 
ikmalinden sonra ııhhatleri fabrika işlerinde çalıtmaya müıait 
iki ili üç lise mezunu her sene sınai kimya mübendiıliği tahsili 
için Almanyaya gönderilecektir. 

' C - Ekailtme 18 Aiustoı 936 sah ıünü ıaat 14 de Galatada Ka 
~I> ~•la.fa paıa sokağında mezkQr Merkez Satınalma Komisyonunda 

1 acaktır. 
I> - EJcsiltme açık olarak yapılacaktır. 

~ t - Kıtlık elbisenin muvakftt teminatı yüı doksan iki lira on 
ılt ku

1 
ru, yazlık elbiıelerin ıeksensekiz lira yirmi kuruı. F otinlerin 

'lnııı dokuz lira ohız kuruıtur. 

Fatihte 
Acele satılık arsa 

Staja kabulde fen dersleri notları en iyi ve Alman yaya 
gHf!derilmede fabrikada bir senelik stajda muvaffak olanlar 
intihap edilecektir. 

isteklilerin 1Eyliil1936 tarihine kadar aıağıdaki vesikalar! 

~ }:' - İsteklilerin terzi ve kunduracı olduklarına ve halen bu itle 
"9tlul hnlunduklanna dair Ticaret Odaımın 938 ıenesi vesikalarını 

ernıeleri ıarttll'. Aksi takdirde eksiltmeye giremezler. 

Fatihte Kıztaşl'l')da Sofular cadde 
sinde Uç tarafı muntazam cadde, ~eni 
ze nazır, tramvaya ve çareıya pek ya. 
km, civan klmilen mamur, 702 met l 
re murabbaı, kısmı izamı millk mlls.' 
tatilüşşekll ve altı parçaya mufrez arsa 
acele satılıktır. Talihlerinin saat on . 
dan b:re kadar HABER pıretaaindf' 
Bay Fethiye mUrar.utlan. 

Eılriıehirde Türkiye Şekrr Fabrikaları A. Ş. Genel Direktörlü
ğüne göndermeleri Jizımdı .. 

1. Hal tercümesi 
\ 2. Sıhhat raporu 

._. C - Eksiltmeye gireceklerin teminat paralannı ekail~~d~n ev 
ı.ı~~ Merkez veznesine yatırmaları ıarttır. (129) .. .. . -·.. - - --

~-

' 
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--------------------------------------~~~~~~------değİ§tİrecek cinıtendir ... Bu enge
lin iımi ise Pardayandır, madam! 

Fauıta hafifçe kızardı. Bu hal o
nun ton derece heyecana kapıldı
inu anlllbrdı. Bir iki saniye ıetsiz 
durduktan ıonra, ıeıi hafif _çe titre
diği halde Morövere: 

- Pardayana mı rasladınız? di· 
"İe SOf'du. 

- Evet madam! 
- Sizi gördü mü?., 

Moröver titriyerekı 
- Benimle görii!tü bile! tiec.U, 

tiıadam gözleriniz~en, Pardayanın 
beıunile yüzyüze bulunup konuttu· 
"1ınun akpmı böyle sai olarak 
lcartmızda bulunabildiğime ptb· 
~ınız anlatılıyor. Sizi daha fazla 
Lanette bırakacaiım. Pardayan 
avucumuzdadır, madam! ... 

tc· Hakikaten F auıtanm bu eefer· 
1 ha:yreti cidden fazlaydı. Duy-

l'Ularını saklama"' b 0 I J'" ·• in.. ga ı e uzum ıor· 
UJordu. Düımanım yakaiamak-

~~· doian bir sevinç .. Belki de ıiz-
1 ıt a.cı .•• Fakat her halde bir hay-

1'et if adeai yüzünden okunuyordu. 

·::ı Moröver larabnda bir adam. Par 
,;ıayan .b. b' 
'L gı ı ır kahramanı hıbun, uunun ._,_ ... 
r·· ııuxanı yoktu. Fauıta Mo-
over& · l 

11 
k . ınaıunamaz ıiı anlatan do-

u bır bakıt fll'lattı ki bunda bir 
Gın' 1 _ıt. eıeri olduğu gibi, diitünce-
erını alt"" t d 

bi ki uı e en.. ehemmiyetaiz 
l:a~İQ mıeye kartı ıöıterileı. tabii 
ır zıınhk vardı. · 

' 

Fauıta, tiddetli ihtirasını, yük· 
iek dütüncelrini büyük bir ustalık
la gizlerdi. Pardayan, Moröver va
ııtasiyle tutulsun! .• Fakat itte bu• 
nu bir türlü hazmedemiyordu. Par· 

dayan gibi canlı bir şiir olarak ta
nıdığı bir vücudun böyle bir kimse 
tarafından yakalanması kat'iyyen 
hoıuna gitmiyordu. Fakat ne olur· 

sa olsun, Pardayanın ele geçmesi, 
yoluna dikilen bir engelin ortadan 
kalkması demekti. Bu da ayrıca 
bir meseleydi. 

- Onu yaraladınız mı? dedi. 
Bu sual Moröverin dikkatine 

çarpan tuhaf bir tekilde sorulmut 
tu. 

Moröver bqını ıalladı: 
- Hayır madam! 

- Demek onu diri diri yakala 
dmız? 

Moröver: 

- Hayır madam! diye tekrar· 
ladı. 

- Nasıl hayır?... Fakat demin 
Pardayan elimizdedir. diyen si2 
değil miydiniz? 

Moröver bu sefer saklıyamadığı 
bir kin ve nefretle: 

- Evet, elimizdedil' ! demittim. 
Yarın saat onda gidip onu yak!\· 

lamaktan batka yapacak it kalma' 
dı ! Mesele adamakıllı bir tuzak 

kurmaktan ibarettir. O, arkada~ı 
piç Dangulemle birlikte kendi ken· 
dine bu tuzaia tuhıla..:akın. 

3. Mektep ıehadetnamesi musaddalC ıureti 
1 4. Olgunluk imtihanları notları musaddak sureti 
5. 9Xt2 eb'admcla 3 bq fotoirafL 
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yol vermiyenleri bir omuz vuruıile 
yere deviriyordu. 

Saat dokuz sularında idi ki yine 
böyle evine dönmekte olan birint · 
çarptı. 

Moröver: 
. - Küıtah ! diye ba:iırdı. Mak
.aadı tahkir değildi. Sll'f bağırmak 
isteğini yenmekti. Bundan ıonra 

gene yola koyuldu. Fakat biraı 

evvel ç.arpmıt olduğu herif: 

- Hey mösyö, bana mı küstah 
dediniz?... Durunuz, yoksa arka
nızdan kurtunu yapııtırırım. dedi. 

Moröver di9lerini gıcırdatarak 

geriye döndü. Bu, bir jantiyomdu. 
Gizin maiyetindeydi... Aynı za
manda dostlarından biriydi. Morö
ver onu tanıdı ve: 

- Lartik ! dedi. 
Öbürü de: 
- Moröver ! diye bağırdı. ne., .. 

Sensin ha? 
Moröver kanlı gözlerini arkada

§ına dikmit, dik dik bakıyordu. Ru 
fil~ir hemen timıek gibi kafasın 
dan geçti: 

- Giz beni aönderdiği vazifede 
sanıyor. Eğer benim Puiıte bulun· 
duğumun farkına varırsa, her ıey 
mahvoldu demektir ... Lartik yarın 
beni görmüt olduğunu Düke anla
tacaktır. 

Bu ıırada iae Lartik sülorek ona 
yakiaıtı ve: 

- Sensin ha! diye tekrarladı, 

ne yalan ıöyliyeyim, sana fena bir 

oyun oynıyacaktım... Bereket ver· 
sin ki çabuk tanıdım. · · 

Moröver, sert bir sesle: 
- Zannedersem bana çarptın 

ve küstah dedin! ... cevabını ver· 
di. 

- Ne diyorsun, deli misin? ... 
- Mösyö dö Lartik bana küs· 

tah diyenin ben kanını içerim ! 
- Bana bak Mösyö dö Moröver, 

mademki kana ıusamıııın, yarın 
seni iki arkadaıımlab:rlikte l öpre 
Öklerk' de beklerim! 

Moröver dişlerini gıcırdatıp: 
- Yarına nehacet, ıimdi ! dedi. 
Lartik ismini la§ıyaıı bu janti· 

yom, o zamanın bütün uilzadeleri 
gibi cesur ve usta bir düellocu idi. 
Moröverin ıuurıuzca meydan oku· 
yufu onu deli etti: 

- Mösyö, zannedersem aklınızı 
kaçırdınız... Bu yaptığınız en bü
yük terbiyesizliktir. Hısydi kılı<"•· 
nrzı çekiniz! 

O anda iki arkada§ birden kılıç· 
larım çekerek vaziyet aldılar 

Bir iki kısa hamleden sonr:\, Mo
röve: bir küfür savurarak ilerive 
atıldı . Lartiğin elinden kılıcı düş
tü. Olduğu yerde dönerek ve kat'· 
iyye.1 ses çıkarmıyarak yere yığıl· 
dı. Ağzından kan bo~anmıı öl
müştü. Moröverin kılıcı zavd.llımn 
göğsünü sağından .:!elmit ve bir 
bastan bir baıa kadar ciğerini böl
müştü. 

Morövcr kılıcını sildi. Oııu tek-
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rar n:ınına ıoktu. O :zaman etrafı
na bakarak nehrin yanında Sitede 
bulunduğunu anladı. Yere eğildi. 
Lartiğiıı nefesini dinledi. T ama-ı 
men ölmüt olduğunu anlıyar.J< ha· 
caklaı ından sürükleyip nehrin ke
aarına getirdi ve suya yuvarladı. 

Moröver geriye döndü. Bu cina
yet onun aklını biraz baıına getir
miı gibiydi. Bu hadise onun ne ka· 
dar ceıur ve ölümden korkmaz bir 
adam olduğunu okuyucularımıza 

an~.ltmıttır sanırız. Lartik onu pek 
ala öldürebilirdi. Moröver de bunu 
bilirdi. Bununla beraber ani pla
nı bozulmasın diye kılıç çekmekte • 
teTeddüt etmedi. Büyük bir cesa-

retle ileriye atıldı. Zaten bu düel
lo <>nun lçin nebirinci, ne onuncu, 
h-.~t-i ne de yirminciydi. Moröver 
her halde cesurdu, yalnız Parda
yanla kartılaımak düıüncesi onu 
ttrtir titretirdi. 

'~.~at~ nasıl birbirine zıd iki ruh 
~ adamda bulunuyordu. 

Onu şimdi anlatacağız ... 

!"ıfor:'ver Lartiği öldürdükten 
ıonra yavat bir yürüyü§le Presaü
var Jö Fer lokantasına doğru git
mcğe başladı. Aklı biraz baıma 
geldikten sonra acıkmış olduğunu 
IHasetmiıti. 

Artık kapılar kapanmak üzerey
ai ki, Moröver lokantadan içeriye 
ıirdi. . 

Roaet ona dükkanın kapanmak 

vakt inin geldiğini söyleyince o da 
ona Jak Klemanın vermit olduğu 
ipreti verdi, ıonra: 

- Şimdi kapı ve pencereleri ka~ 
patabilirainiz ! Bana da güzel biı 
yemek hazırlayınız. Çünkü açhk· 
tan ölüyorum! ... dedi. 

Roıetle Paget, verilen İf&l'et il· 
zerine hemen itaat ettiler. HemeQ 
her taraf kapatıldı. Kapılar kilit· 
lendi, lokantacılar aletlerini tek· 
rar yakarak Morövere yemek ha· 
zırladdar. Moröver büyük bir it
tahla yeyip içti. Lokantacılara bi
raz takıldı ve onlarla alay etti. 

Sonra birdenbire, önündeki ti· 
§eyi bitirmeden derin bir düıünce
ye daldı. Roset ile Paget onun bu 
halin\ görerek yanından çekildi· 
ler. 

Nihayet Moröver ayağa kalka· 
rak kılıcını ku!andı. Roset koşup 
kapıyı açtıysa da jantiyom, onu 
bir İfaretle durdurdu: 

- Oradan değil, buradan geç& 
ceğim ! dedi. 

Ve evvelce yapmı! olduğu itare 
ti bir daha tekrarladı. 

Roset eğildi. Moröver öne düte
rek Fnustanın sarayına geçilen kil· 
çük kapıya geldiler. Moröver haç / 

!eklinde mıhlı duran çivilere do
kundu. Kapı derhal açıldı. O da f. 
çeriye girdi. 

içeriye girer girmez kapı kendi
lifinden kapandı. Bu odada her 

Galata : Sesli Han 
rı 
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. .zaman yanan lambanın ııığında 

Moröver Faustanın hususi hizmet
çileri olan Lea ile Mirtisi gördü. 

' Onlara: 
, - Prenaeı F auıtayı görebilir 
miyim? Yoksa yattı mı 1 dedi. 

Mirtis ile Lea adeta, Fausta U• 

yur mu, yahut istirahat eder mi de
mek ister gibi hayretle bakıttılar. 

Hakikaten Moröver henüz ıözünü 
bitirmitti ki, Fausta geldi ve ıan· 

dalyasına oturdu. lki hizmetçi 
derhal gözden kayboldular. 

Her defasında olduğu gibi bu 
ıefer de Faustanın geliti birdenbi
re ve seaaizce olmu§tu. 

- Mösyö•dö Moröver, ıizi bu 
akşam göreceğimi hiç ummuyor
dum. 

- Hakikaten bu aktam · PAriı
ten pek uzaklarda bulunmaklığrm 
lazım geliyordu. 
· - Orleanda durarak emirleri· 
mi bekliyecektiniz ... 

- Doğru madam! · 

- Bir at ile bir arba, sizi Mon-
mart: sırtlarında bekliyecekti. A
raba onun için, at sizin içindi. 

-Atla arabayı söylediğiniz yer
de gördüm madam. 

- Her türlü engelden ayrı bu
lunmak, bir hafta kadar vakit ka
zanmak için Mösyö dö Gizden ıize 
bir memuriyet de kop~rmı,tım. 
' - Doğrudur madam Dük beni 
Bluvada sanıyor. Kralın oraya va-

1 np varmadığını ve kuvvetinin ne 

kadar olduğunu anlıyclcaktım . 
- Şu halde ortadan kayboluıu· 

nuzun hakiki sebebi, örtmek ve 
bunu sebepsiz bırakmamak için 
her ıey düıünülmüttü. Dük size 
benim verdiğim vazifeyi gizli bı· 
raktıracak bir memuriyet vermişti. 
Son ıüratle hareket etmeniz için 
her ıeyi temin etmiıtim. Sizin için 
buradan yalnız ayrılmak kalmıştı. 
Halbuki siz, henüz buıadasınız. 

Ah, ah! ... Mösyö dö Moröver. pek 
tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz ..• 

- Bu da doğrudur madam. Bu 
anda oynamakta olduğum oyuıt 

pek tehlikelidir. Bugün ölmeme 
kıl kalmııtı. Belki de yarın öl· 
müı c.!acağım. Halbuki burada, 
timdi emniyette bulunvyorum. Ma• 
dam, bir kelime ile, küçük çinge
nenin henüz manastırda bulunma• 
ıının sebeplerini, araba ile ata lü· 
zum kalmadığını, memuriyetimin 
faydasız olduğunu ve benim Orle
ana koıacak yerde burada bulunu· 
ıumu mazur göreceksiniz. Madam, 
Monmartr sırtlan üzerinde, tam 
manıtıra yaklqtığım sırada bir en• 
gele rasladım. 

Fausta boğuk bir ıesle 
- Ben emrettiğim zaman engel 

falan tanımam! ... dedi. 

- Hakkınız var ... Fakat bu en
gel, benim gibi canla, batla size 
baih olan aciz bir Jantiyomu dur· 
duraca?< değil, Şartrdeki gibi hüku 
met ve devlet itlerinin giditini bile 


