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ispanyada asi faşistler iki koldan birleştiler 

Madrit düşr11ek üzere 
Teslim olmağa mecbur 

kalacağı sanılıyor 
Asiler bir şehri daha 

za tederek ateşe verdiler 
~81>anya isyanı ctraf ında bugün gc- ile uzun bir mülakatta bulunmuş ve 
90 telgraflar ooziycti asilerin lehine 1 oradan Burgosa hareket etmiştir. 
it! !terın.e1:tedir. Hükumet kuvvetleri- 1 Madritin yakında teslim olacağını 
~ de bazı muvalfakiyctleri bildiril- Umit ettikleri için asi generallerin pa-
l:e 

7-ıe iac de ilci koldan birleşmiş olan yitaht üzerine hücum yapmamağa ka-
hcıı?rt~im bir iki §Chri zaptemiş 'bulu- rar verdikleri söyleniyor. 
':lele <ı.sııen>ı vaziyeti daha kuvvetlidir. HUkOmetln verdliU malOmat 
~>ı tclgra/Uırı dercediyoruz: Madrit, 15 - Dahiliye nezareti tara-

g~lin, 15 (Radyo ile) -Dün akşam f?1dan neşredilen bir tebliğ Badajoz 
1 ~ aı F'ranko ile uzun bir mülô.katta cıvarmda kanlı muharebeler cereyan 
~ U.?an general Mola bu sabah Madrit ettiğini ve hükfunet kuvvetlerinin Ovi-
tı~ne h~cuma başlamıştır. ~a~ muh~ara ettiklerini, ~.c:r~s vi-

dUıı :e~ız hududundaki Badajoz şehri layetmde bır ast gr~punun ~~. o~u ı.ıe ~8 
ttlfi k~anı asiler tarafından işgal edil- yaralı ?ırakarak rıcat ettigını bıldır-
~ ilden, bu cephedeki asi kuvvetleri mektedır. 
ı;.ncra1 Molanın emrine verilmiştir Tebl~ğ asilerin Navarre vilayetinde 

~Q •1ler Malaga civarındaki Antigara de hezımete uğradıklarını kaydetmek-
lııı~ti.ni de bu sabah erkenden zaptet- tedir. Hükumet kuvvetleri A vila civa-
'illerclır. nndaki Sierra ~hrini işgal etmişlerdir. 
tt1 Bayrağımzz, Y aşann galibiyeti üzerine Olimpiyat direğinde dalgalanırkera, 
ı:ı drıt tes11m mi olacak ? Büküm.et kuvvetleri başkumandanı Bir fehlr alevler içinde staddakUer milll nıarşınu::ı selam va."İyctinde dinliyorlar 
~ 1:ıs, l~ - General Mola dün tayya- General Rikelm, harp harekatını Elvas, 15 - Büyük bir kısmı astle-

ScvJe giderek, general Franko haritada tetkik ederken... (D6'1Jamı 4 ilncild6) 

Yarın olimpiyadın l tanbullular orduqa 
~ 27 iaqyare verdiler 
~ sene ahnan 9 tayyareye Cumhuriyet 
ayramındon sonra ad konma merasimi 
ıı; yapıl uca k 

'tııe , tanbullularrn tebcrrüleriyle bul duya tayyare hediye.si noktasından Js 
tqllb~ıokuz tayyare daha alınmıştı. l~- tanb~l daima önde bulunmaktadır. 
>Qtı 11, I<"'atih 11, Eminönü 11, Be. T .ıyare Cemiyeti 30 Ağustosta ba°Ş
tqllb t\ 11, lstanbul balıkçrları ll, Is- layıp beş Eylüle kadar devam edecek 
lal\b~ı kasapları l, Haliç I, Eyüp I, ls- olan tayyare haftasında yapılacak eğ. 
bıı ta esnaflan I isimlerini taşıyan lenceler ve müsamereler için hazırJan
lııı g·~Y?reıer 30 Ağustos Zafer hayra- maktadır. Her kazadaki tayyare şu
llaca~ntu Yeşilköyde mera.c;imla ad kc· 
bııı •

1
, ı. Bu sabah Ankaradan lstan- besi hazırlıyacağı programı merkeze 

llıitd nyyare Cemiyetine gelen bir e- bildirmektedir. O hafta zarfında bir
!tiııi: ta)'YareJere ad konma merasi- çok ırWesseseler birer günlük hasılat. 
q_e§ti •. llleınleketin her tarafında 29 larım Tayyare Cemiyetine vermek i.cı-
g,. tııe\·veı C" t d'kl · d b 1 k11 l "llta~ urnhuriyet bayramından e ı erın en un arın came <ın arına 

l) a hırnkıJdığı bildirilmiştir. konmak üzere levhalar ba.qtırılmıştır., 
'!111.ı~ sene alınan dokuz tayyare ile 30 Ağustos Zafer günü yapılacak 4 "'Ye I· d tı t.. \n ar lstanbulluların aldık· geçit resmi için de büyük bir program 

"Yl'nre adedi 2:1 ye çıkmı ·tır. Or-l hazırlanmaktadır. 

b Boğazlar mukavelesi 
Ugün tatbika başlandı 

~enı b_ Dün 17\Myctte yapılan toplantıda bulunanlar .. .uohzı 
~ tatbikine~ mukavelenanıesinin Dahiliye vekaleti emniyet işleri müdü-

ll l'lıUnasebctı 3:~anrnı§tır · rü Şükrü, Hariciye altıncı şube müdü-
~llrlciye v:kal n İstanbul Vilaye- rü Esat, Sıhhiye vekaleti hıfzıssıhha 

h.- tfe:ı.cıxıen • ğeti umumi kô.tibi müdürü doktor Asrın, İstanbul Deniz 
""Plıuıtı Y.apıı:' lunun riyasetinde ticaret müdilrU Müfit Necdet bulun-

§ 'Ve bu toplantı da mU§lardn'! {Devamı 2 incide) 

Arşldüscs Adelaid 

Belçlka kralı tekrar 
evleniyor mu? 

Sabık imparatoriçe Zitanın kızı ve 
Arşidük Ottonun kız kardeşi 19 yaşın
daki Arşidüşes Adelaidin Belçika kra
lile evlenmek üzere olduğu söylenmek
tedir. 

Arşidüşes Adclaid Belçika kralının 
kız karde§i olan İtalya veliahtmın ka
nsı yanında misafirdir ve Filaman li
sanını öğrenmektedir. Belçika kraliçesi 
geçen sene bir otomobil kazasında öl
müştü. 

lzmirde bir facia 

Sefalet 
Bir kadmcajızm yavrusunu 

bojimasma sebep oldu 

... .. son gunu 
Yaşar gibi gUreşçllerlmlzln 

çoğalmasını istiyorsak 
Bir güreş salonu 

yaptırmanıız ıazınıdır 
Berlinde derecemizi 19 uncu

luktan daha yukarıya 
çıkarabilecek miyiz ? 

(Y azıaı 2 11ciJd) ... 

İzmir 15 - Dün Karşıyakadan 1zmi- Berlin olimpiyatlarındaki nwlıteşem güreş salonu ... 
re gitmek üzere vapura binen Dinarlı 

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

Ayşe isminde bir kadın vapur sahilden cim Lo n dosun giderken yaptı ğ 1 
1 s- 20 metre açılınca kucağında bulu-
nan henüz 40 günlük çocuğunu öpüp tek 1 i f uz er i ne 
sevdikten sonra kaldmp denize a'tnuş- D • 

1 
M 

tır.Had.isekaradangörüld~ğüiçinder ınar ı yarın atsos 
hal denıze atlayanlar çocugu kurtar-

nuşlar ve bu esnada vapur da durmuş- • ı • • 
tu~Y!e karakolda verdiği ifadede şoför ı e gu reşece 
kocasının Uç gUn evvel fücceten öldü- Cf L d ı. '" •r 
ğilnü, kendisinin çocuklu olduğundan m on osun nal 1 1 adeslnden tekrar 
hiçbir iş bulamadığını ve karnını do- geleceği ve 23 ağustosla bir Türk pehllva-
yurm:ık için çocuğunu fccfa etm~k 1~· i - ..., 
zımgeldiğini söylemiştir. oıyle karşııaşmagı kabul edecegi nnlaşılıyor 

Kadının ifadesine göre çocuğunu Dün ansızın Yunanistana giden gü-! pehlivanlarından birile karşılaşmağı ka 
"çocuk yuvasr.,na ycrleıtlımek de ka- reşçi Cim Londosun tekrar buraya: bul edeceği anlaşılmaktadır. Yunanh 
bil olamanuştır! gelip ayın 23 Uncü pazar günü TürkJ (Devamı 2 incide} 



•• 

Fransa muhasarada kahyor l 
1ki a&i ordu birlefiyor, Madrit muhasara e4iliyor •.• Bir iki &üD evvel 

Bu laberler dolaıtı ..• 
Düti.inün ki, bu muhasara muvaffakiyetle nedcdenirıe, Fransa a. 

kuıatıldı deaaek_1J'. O JPrama ki. buadan daha üç bq yıl evvel küçüpndea 
ortancaaına kadar llemen bütün AYrtıpa dnJetletDe elde vcrmif, rakibi 
Almanyayı Avrupa ortasında tecrit cdilmit vaziyete aokmuıtu. 

HiJbuld, timdi, lfler tamarnlle değlfmiftir. İlpanya ihtilllinin muh· 
temel saferite, aoeyaliıt Franaa, üç yandan bir fafİlt çenberi içinde ııkıtl!· 
n1mıJ bulunacaktır. Ve, Almanya - İtalya - mUıtakbel fapıt ispanya 
anlaflllUI daha tfmdiden dotmuftur. Bunlarm aralalarmdaki bofluJdan 
ı&aalae ıetirin; mOatakbel bir harpte lniçrenin 1914 deki Belçika gibi 
bir Ama slaerıtbl 61muı dedikoduları daha fimdiden ortaya çıkmqtır. 
Akdenke dt,ttalJIUllar, "More Noetrum - bizim dC1lizimia,, diyorlar. 

1'nll-. baylelikle tam bir fqiat 1mbcmm tehdidi altında bulunu
yor ... Bu lata~ DJr it olarak Framadan to11yaliatliii ICSkBp atmalı: iatiyor .. 
Ve JPranm matbuatmda fl11e ~eyecanlı aerlnhalara ruthyonunua: 
"AJaml,a, ne bakla bldm dahlll lflerlmiae bnpr? .. ,, 

•• llüJa. meMm delil, fakat, kannor itte: Eeuen Bitler de tayel
..... -""' ki, ParWn .,Boltnik entemayonaJine bir ıube Ql!Nlmnı,. ı.
...........,_ ~ enelS l'ramada esecekler ... Framrs milliyet-
tlled, Biden ba 1waata yan1nncı o1acaktlr. lapmyMa1d tol cenah INll
Jelll,.dllla allllllm, Leon Bluma ,mn4e m.-.,..ımr wullr. BlyleJik 
h, .. _ - •uJt& •••• da, Jlaclri&le .....,.... bir WWWWb aedce9l 
t•h•lll ........... 

Stlt • •mın, 1*la fatllt Aft'llllUlll mubtedt ıhlerl lotJft .... ,.,. ........ 
....., .. F ..... TAllUR 

..... arlı yaı,n Matsos 
ile gflreşecek 

<Baı "'1vdı 1 ,_,., ms baadan ene! D1mr1mm T-
111"1111 Wtaclaa aynlırlren türu dl-- 19111p1Jona llataom ra•llli ,. • .,.,... 
necelW pek llat1 bir ifade De llJlemit Ancak oma ,...._ toma 1ı ı ' 1 ı. 
tir ...... d.....- ~ailmektea cGnfmele aamset o1abllir_ 
lwbııııl ~t .. )'Ohmda ~calc rin- Ben C~ Lon40lla sadece 111repnek 
yttlerl 1'üll ~teNbilecep Jçhı beyle hakJam istiyordum. Otlrep kabul etme 

bir 'fCY yapmıyacağı tabii rfStGlilyor. sinin telı:ll beni aıtlı:adar etmeı:. Onun 
Esu~n kencliainden beklenebilecek ha- isin dediğini kabul ettim. Evvel& Mat
reket de budur, yenDmeai Dıda.ıi de IOllJa 1ılr efirq yaparak op• yeadikten 
olsa bayle 1* ....,. .. d~ iMiMi aoma Cim LoncSoala ~p 
de iatemlyecektlr. Nlteldm am Lomtoe .. • 

giderken kendiiaini t11yi edcnıere fOY· Diler taraftan Milliyim pehlivan, 
le aiSylemiftir: ıeçen 1ene Dlnarh ile yaptığı maç 

''- Seçm~ler, <>nümWeld paı:ar rll· etrafında dün bir guetede Dinarhnm 
nü yapılacak. Ve ben seçmeleri ka.zana- apmdaa JUl}anlara fena laalde hiddet 
cak pehlivanla lbUr puata lı:aqdapca lenmif bulunmaktadır. Bu yazıda Dinar 
Jnn. Yani ringe çıkmama daha oıı &U- h kendttlnin lltillyime yenilmediğini, 
nUm var. Ben ise, bu on günü burada mailQp aibi görünmesi aebebhri" iate
bOt geçiraekte mana ı&"mlJorum. Yu dili teldlde tuntmeaine mUIWle edil
naniatuıda g6rillecek bir ailril itim var. memesi oldutunu iddia etmektedir.Mil 
O qnwna kadar pder o itlerimi g8rllr, Jiyhn ba iddia Uaerlne bile yolJllc1riı 
ve buradaki &Ureıimi yaptıktan sonra bir mektupta aynen fiiyle diyor: 
da, YUdanllltaaa ulfamadan AmeriJıa. "Jlayatnn4a bll"fOk gllretler pptmı. 
ya g~erim. Çofuııda galip çıktığımı gueteler yaz-

Şimdi bu batekl'tlmi de yan1ıf tef- mıı ve binlerce Dan. okmaıqtur. On 
aire uğratacaklar çıkacaktır: Gene: bet gUn evvel Atlnada :Matlloela yap
"Cim Londoa kaçtı I" cliyecelderi aua- tıjım gUrette berabere b1mıftmı. Mat
turmalmı çaresini de buldum. Kasan- I081a lldnel maçı 'bir hafta evvel lstan
dıjım pN.llnm mUhlm bir lı:ıammr ve bulda yaptım. Bu ikinci gilrefte :Mat
qyalanmm )'Ul9JDr da burada bırak- llOllU tutla yendlğim1 herkee göntiL 
tmL. Jarrdepmin, benimle birlikte selen Buna raiJnen Dinarlmm babam bml 
çocaiaJk Melmot da buracladırJu. beraber l1lll etti. Galip oJmımı nP
Bu War fthla ele ktfidir m. Ge- beraber JraJdılımm bUdfri1ml9I ....... 
Jecel ............. ea'ltd Jnandaımak Dl bir tllrll UIJaJ8IDl101'1Dll. 
içle, _,.. ..,., Mlla Ml'Htiml DIDarlı IWunetJe pçeD - ,.P 
r6la 1aılkııdmıl tmım lllnlte kol tapıp knmak, bfa "•'•* usmelerl. 11ter Dinuh kapn•k stbl OJ1lllllrma mlaeıte .ın. 
bur•, ..... bapa ,.ı.ımn. Yalan ~beheedlJor.Kendtllleher 
..n-•- kdr ki benim..... IUlllD stlrelmlJ8 hamin. clDler ~· • Wtr bir Bu--· Tahtmde __ , __ .. ~ 
~ llorlnım 1oktur. Zaten e- r- .J-r-

ğer ........, dlı;dlen nesneyi tawy- larc1a Dlnarlı llataolda sth..,._. An· 
dlllt, "cl&lJa,, clelil. "mahtlle,, pmpi- cak yapdacat aeçmede muvaffak ol· 

dulrtan IOll!'& gllreeeb1Ur. 
yonu ble oJemesd1111 t." Bundan bqka Cim Londo.ta da •-

• • • 5u 
Bu tblyette )"arm Tilrk pehlivanlan l'etemeL ~ Qm Londoea Amerib-

da iki defa ,..ılmlttir. Ve Atlnada lem 
aramda T9P1IMll makarrer MÇme mD maçta da yenilmiftlr. BiıteMıleJla 
aaa.blarmal tehlriM Hbum 18riilme- Londoılla gtlreemek halda ........... 
miftir. "ramı Cim Londoala beraber Bt1tüıı rint ha7&tmada pehlivanlar 
buraya gelmiı olan Yunanh Mataoa aleyhinde söz aöylemlf insan değilim. 
Dlnarh Mehınet ile brpla,acak, sonra Bu sözlerim de Dinarlmm bir gazetede 
TUrk pehlivabJan blribirlerilo aerbtat çıkan sözlerine cevaptır.,, 
gih'qler yapacaklardır. Bu maçların • • • 
plipleri arasından biri gelecek hafta Cim Londos dedikodulan tızertıae h-
am Laadola brp çıbnlacalı:tır. mir oivarmda çok metııur BqındJrlı 

Dlmdrmn Ywwılı llataoa ile larp- Jılehmet Kara De pehliftll c1a .. '.briml
lapnaaı propamda yoktu. Dinarhnm ze gelmiştir. Biı pehlivan da 8UDlan 
tayledilı:lerlne &öre bu maç, Cim Londo möyliyor: 
mm nedense pek ıık delifen kararla- •- ı.tanbula Cim LondolRuı ~hretl 
rmdan biri neticesinde ortaya çılmut- dedikodusunu işiterek ve yalnız onunla 
tır. Dlaadl llebmet bunu ta1ıe anlatı- karplapnı k lçla geldim. Geldtfim gln 
y«'l Cim Loııcb Atinaya gitmif. Va.kat, 

.._ Cim Loacloa giderken bana bir ne gekllde olursa olsun Cim Londosla 
lilılill' 701'-. .,. bama npmunun he-~ gtlrefi tuarlamqımdlrT 
- llarebf edectli dakika IByJemele- Dinarh yahut diier bir güreşcl ile 

Jı f C ...... Teldif1 de p: "Btn J1.P1.C1ı1ı bJr bi'IJl•pqed11 llOlll'& oma 
~-aw e4lJonma. Yal- bap 41e ~ 

HABER - Abam Postaıı 

Yarın olimpiyadın 
son gUnft 

Dünya birlnciıl Yaıar, olimpiyattaki m~raııim eanaaında 

Berlln 0Jlmplyatlan11111 aon mflsa-( bUyfik te•frlerlaliıde de kUçft dreıt 
bakaları bugün yapılıyor; yarınki me- yerler' yaptırmağa ~bşallm. 
raslmden sonra 1936 olimpiyadı kapa- B·. suretle memlek.u.tzdtı, atea 
ıaacak. epeyce heveau.ı bal-. sll'lfl dau 

Bu mU&abakalann futbol, yelken, pek ~ok merakb celbedecek lllltkllalcle
blaidllk, basketbol, eskrim, bisiklet ya. ki ollmplyatlar«ıa Jübt <Yaprl a 
nşı ve güreş lummlarma iştirak ettik. malik olmamızı mlmkiln tılaeaktır. 

FUTBOLDA: Cok fena tellcil edil- Bu P mUhlm ft'aMacel lfia hal • 
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Doğ_ı·u mll,ı 

~ğil mi~ 
Afyon kokan 

bir cadde 
Şimdt Borsa hanı yani d,ljrdifllll 

Vakıf hanının altı, A/y<m inhisan,... 
deposudur ve yine bu cadde. aqamJclttl 
_,.,erilerWI Faat.1 w teUlıekeaiı " -
!/Otl kokWtklan gt1r4'r .. Btwada inatJlll 
..,.hoş eııı. bfr '1ooku vardw. 

Bu bir hakikat .• Şehrin en t§le'k ()(111-
desinin o/11cm kokwile r.ıe§bu bulıc~ 
M bu aüitfe p.ılift.Wan JaclttCJa ,,_.... 
dan g.,,.ı.ri Mlc1t bir ftkdyetB İiird' 
Ziyor. 

IMlaar 1ıerAalde depoaunu. 'llhıad"' 
bclf• bir rere kaldtnaalı ve bu yer ~ 
Mr cltfl'l4o btcı.mMOMtr. 

Halkın J)ostll~ 

Boğazlar 
mukavelesi 

•it bir takımımız dünya ilç6nc0sfl o- lf nt ·rark spor karwndaa, beledl1e
laa, Polon1a11 bilhassa Almanlan den, hlik6metbnladea abumzlıkla 
majJ6p edea N~rve~ milli takımına ye- bekllyoru. OHmpf7at ıalllll ...._.. 
nilerek, daha ilk adımda tasfiyeye ut- le.rimize Yerilecek hedl7e lna ol .. bdır. 
radı. Binaetlce banda pavan alama- , O. il. IC.. .,...... ______ _ 

dik. K .-. Ç O K - Sarıyerde 
YELKEN YARIŞLARINDA: MI- ~ ç·n · ı b• • 1 

sabakalara iştirak eden yelkentilerl- H A B it A L E A 1 e 1 e 1r1 n 
mbba btlytik &mitlerine ratmen he. ~çerlde ; 
mea b8tilD J&l'lfla?cla MnuneuJuktan • Oımhm IMtJram AtatQrk ea Taıo..a vurdu 1 ar 
t.fb bir teY elde edllemedl. ızm1r ......,_ nılll IWaGet a.lıltl lralMd Sarlyerde K1811'kaya köv. inde 

etmfl'a-dlr. 
BtNtctLlK: Ba kOf'llara giren çok Behçet l!lablt AtatGrke tzmlrWerin anı bir cinayet olmuştur: 

değerli dYarilerfmlzlıl mllftffaldyet- ve ..,..Uertnt sumnU§tur. Bu klJ4e otura Halftle, a 
b Jantlar 1apmakta oldukları haberi • ~ bulunan ıtmıWt - ID!dar. Mmtafa Ye Yuft aruında eakl 
gelmektedir. NeticeJI ancak yann öğ- ıar vekW Ali Rana Tuıbaa dOa ClbDtOkler. rl bir geçilUlsltk vardır. Din 
reneeettz. de Y• IDhJ8ariarda tetkUdente buhmmllfbn'. kim8r yakmak &sere dafa gid 

KETBOLCULARLA ESKRiM- Vekll yakmda f&!'k YU&yetıerlnde bir te~ Qe Yatar yola• .k__. 
-~'\==,~~a emekte ;)an llilhM ........ m 

- takım•• I~ ay eneı pıuuaaza• .u.w....~ ... ~ ~ .-.yar dOll TeJdnlataaa ••tAu• 4•.a&Mlı.ö&• JAM~-...-...,; 
........ tilace, bitin dtkıraJa me1· litmlfttr. c.ıa.ı ea,. lll•ı ıt • QelQıolu raı.mnkalaamıılardır. 
ün almr blr laal alm .... rdı. Gepa .. gtdecekttr. 
ne S.11etlerle ppılu bqılapa&Jar. • Belediye tehlıdeJd otoblla -m.ıermı 

bir IDUzana ._ lllu* bir eldla lllltDMk 
ela (SnJetter mrltefa lte,..laülel mU. 0zere ıoo otobba gettrtmete karar Yermlf. 
a•ka ppmıprdı.) pllp plbaee, ... tir. ~ dımlk rumJDe Wıl tutuı. 
krllldJert.la de llUıketbelatlanluz mamaıan lçln alAkadarlara mGracaat edil. 

rtM .U.,ı,at netleemadea tok 191ler mı:U~ anbar n mtrepolannaa Uma 
beldlJm'lardr. Fakat ne lluketbpWu, tdarella• dnrtDe ıı.stn ....,,,mlfbr. 11u 11 
ae .. llkrl•4en Wt P1lftll bile U... Uç •Y kadar dreeekUr. 
nama«I& • Adliye tebllpt ~ mDbqlrlerlnden 

BtslKLBTÇILDhdZ: e.... AIM!ullah bundan bir mUddet evvel slmmett.. 
b ne eoo 11ra ırec;trenk ortadan 1ı&)'bolauıfttL 

llemee ~ tefvlk girmeden, batti • Yapdau ar.,brmalar ıwt......,,de aıçlu dUD 
taalndda arada sırada birkaç heTM-

yakalUUDJftır .. 
klna lfllnld1'1e yapılan yarqlan da • Karadeniz mmtakuıııda bir- tetkik .._ 
menedilmekJe beraber, IUikldçileri- yah&Une çıkan rtımrtdr mubafua umum 
afz rakipleri elan dünyanın ea tö)fet. kumandam s-eraı 8eyfl dOll İ*lmtse 

cSöDmQf Wr 
U blslkle~llerlnden pek az bir farkla • Akay ldare8lalD BaUote ,aptınnakta 

DJI Kurultayında 
bulunacak ecneb 

Alimler 
U~ncll dil kurultayına, iftirak 

cek ecnebi ilimler ıehrimize ı 
bqlamlflardır. 

Gelenler arumda Vaqova 
teli tilrkçe profnarii dünyanın 
M1m1f dil ilimlerinden profuör 
çattofaki, Prusya akadcmiai 
ve Türkoloji profesörü Giae bal 
tadır. Sovyet Ruayadan edecek 
wöder d~ phrimiae mütcvcccilad 
çrkınlflardır. 

mt1sabalaa11 lllc beklemnl1en bir utlee oldu#U yen1 KadıkGy s.kel.mtn fnfaatı bit. 

n. ::~~is1;°.4:iz, Yaprm Y• :ı: .:=:ı:e:. :um::-.;; _B_a_y_b_u_r_tt--a--s-e-:11"·" 
lleniali AlamediD blJilk aferleriyle meırulml ppdacütır. 

Ml'fUlpf)'Oala Ye bir de dlaya fl~a. • 1Jd sQD enW AkdııalM ÇIJuluf olu zararları 
dllllitl kazanmafa muvaffak olm..- doa•nmamm dUD tekrar 1sm1N d&ımo,tUr. 

• Prq tlıılventteel kıs talebelerinden 
lariır ld, b• sayecle Tlrklye, IH Od mürekkep bir kaftl• bir kaç g0n 80DIWo feb 
mllletln binlerce sporemaaun lf&ak mnu.. ~. 
ettltl ini •tlsabakalaru lnıdn oa d• • tsm1ldlll lllln bir 1aa-. llr9 ...._ 
knacalah malaafaa ediyor. de yatan yatmurıar yQztlnden l1zOm mah.. 

86ftrtlerlmia 8111 puvan alabDfr- suıünu,a y11zde kırkı mahvolmUftQI'. 
• Jmı1r ... luwaU*ıdt ,..,... ,.. u.&llll-

lerse daha yakan çıkmamız kabil ola· Jer ıeın muhbdlf mmtüa1arda -euıc lııllft 
eaktır. dolaptan yapılacak " bunlar quk bava 

Her zaman bahsettlfimlz, memle- tert11ılılll «4 r ıM .A:bwi ı.-& 
ketlmlzde heala pdlye kadar btr Ur. 

Bayburt 14 - Dün burada 
çok fidedtli yalmur iki uat ka
•am ettikten 10nra lı•ilmf§tir. 

\Paimurdan mütevellit allerdtıl 
çocul*t kaybolduğu anlaplmıt 

prlıui •...-.• çocıılun ceee 
iki saat mesafede bulunmuft111'· 

ttlrlU yapılamıyan "Güreş salonu,. bu- • JlwU .......- ..... .,,, Jllllllill" 
_..n •"* -,.ımuı else• "'" nzlfe N ..... bu - a ,.. •' 6 

• .._ .. •llflllllJt. 
•.. J- nk .......-m IUunektepllr w cırt& 'ti O • 
haline rtnd§ balwnayor. c1an cınc-1t ta1ew.r 1e1a tEM ~ 

Gerek drelÇlterlmlzl yetiştirmek, ııcıe•r '"'r. TalDIS lııa ..,.. ,.at ..... 
ıerebe btanbala davet ettlifmtz M• c&k bit ~ tem1a ..W.•4ML 
nelll takrmlannı gflreftirmek, seneler-ı' dlr. IW•dl de ,.ı: ...... .., • ...._. 
denberl -•pt-nu oldufamuz Balkan • 8aDdala tir • 1• 11• ..,.. 1lllD ,., • 

._ 1 - murlU'clu bm ..,. • ..._ Gl9a Jrliiaı.; 
gtlref .qUaabakaları itin de ytızllmtizU 1~ ...,. '*::Uflv !lk defa elQ 
atrrtaeak bir salona ihtiyacımız oldu- en b11,aJc w ,.._ dılı.qt .._,., 
ta, hiç kimsenin akainl iddia edem'• YoDU Ullll' .....,.: ...... 

reeer. bir batdka~r. Dı .. rda ......... n uaca m.111!1'!~ 
Olimpiyatlarda gUreş yapılan sa- • ....._ ~ ..... lliw ' ... 

1 
... , ......,. pllJ 

I•• cıbl bir 7er istemiyoruz. O aalon " * 1 1 •ti art 41F 
1 1111:111 ._._ ·:t'rl•a Sdıpme __., 

1 blllrtmıa.ıtıııılll ........ - ı,n.11 ylnaı bin kiti alan ve ikf nainderi bu-, bir ını1h konteranm tapıuacaktır. 811 kem.. mlllmere tertip edilmiP 
huıa• aıtikemmel bir .dret mahalli. ıeramı bir Amerika mmet1er eead)etln!D sih ıesecek o1ln bu milutneret' 
dir; Mzı.kl o kadar muamam olma- tefelddllD takip edecell u.ıulqOr. naulaterem blJknnnda bir .... 
mı. tek minderli ve on bin kftllik bir • tquten hGkamett ı ~ ıttlıaNn catı f{lpheaimir. Çblril biiiat' .,, 
yer olsu, raaıyız; 1eter ki süratle 1&- :_11 :m ~~ ~ ": ruf cl1ıl bir 611mli,. De 
pdacaımrn mlijdeelnl alalı•.. .,. lllsmet mtlddetl 8 _. lılt.eektil'. Ta. ıi1H1 ellenecek. Jaem de f.ııJr 

Bala& blru daha t!erl aiderek t•! _.. '*' de llltlfat ..-s ,ao&ltr .aıı ra pnbm etDdt baJtm.--• 
.. .. n&ve etleeetfm. Aaadoladald tefkU .... ..... - - . . • 
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~enim .. .. .. . 
'-._.__ ~~:. 
R~au:1akkaoe 

IUk Nıhat Pepeyi. .. 
Bazı insani .. •• b 1 . bid' ar ıonmuf a on gı-
ırler, Ruhları sanki azdır; vü-

Ötıdenilen zarflarını doldurmaz. 
Y ece p .. ··k So _ orsu , porsuk dururlar. 
n laıtıanlara kadar Fatih kay

rtlakanıı .. 
~ ıgını yapmıı ve timdi de 
luktıK~yaya tayin edilmiı olan Ha
~ Nıhat Pepeyi, hiç de bunlar-

n, değild' b'l"'k" b · ) • la ır; ı a ıs, u tıp erm 

ltt~~•ddıdır.' Canı, o kadar gür bir 
k 

1 
adır ki, gözlerinden, hare-

et erind h ta, b& en ayatiyet fı§kırır. Hat-
d l kınız, faaliyetle geçirdiği 

C\' etj•'ınd b"ld' ... b" rn ~ en arttıra ı ıgı ırza-

ttı an ?atfında bir de manzum ve 
eııaur ea .. d . . S 

~t h er vucu a getırmt§... a-
n a. •• 1 

Lir ' oy e basma kalıp, yorgun 
eaer aa o· d' . H )eca nmayın... ıp ırı... e-

l 
11 f ııkınyor 
·~ . birkaç parça ..• 

~ * •• 
~~IYercıc:, geliyor 1k1 bUklllm 
Cı:ı;ll? kasırga.. nyaklarmda IDUm 

, ılııctrıennıf~. dilsiz gölge insanlar 
c tıı.: • • • • • • • • 
~ ~e def1n18§cn top seslen de sustu 

. terını kapladı ölenlerin uyku.su 

it . 

Çavdar 
ekmekleri 
Nasıl olacağı 

bir talimatnameyle 
tesblt edl idi 

Çavdar ekmekleri hakkında Belediye 
zabıtası talimatnamesine yeni bazı mad 
deler ilave edilmiştir. Daimt encümenin 
tasdikinden geçen bu maddereler göre 
çavdar ekmekleri halis çavdar ununa 
azami yüzde otuza kadar ekmek ima
linde kullanılan buğday unu konulmak 
suretile yapılacaktır. Bu ekmeğin rutu
beti azami yüzde otuz sekizi geçmiyc-

Çavdar ekmekleri francala ve simitçi 
cektir. 
fırınlarında pişirilip satılmıyacaktır. 

Ancak sıhhi ııartlara uygun bulunan 
pastacı, simitçi ve pideci fırınlarında 

pişirilip satılacaktır. Bu ekmeklerin lfı-
yıkı ile pişmesi için yüz yirmi beşer 

gram veya iki yUz ellişer gram ağırlık· 
larında olması gerek olup bu ağırlıklar
dan fazla çavdar ekmeği çıkarılamıya
caktır. Ekmeklerin kabuğu yanık ve 
ka'\TUk olmıyacak, pişirilirken Üzerle
rine su ve bulamaç sürülmiyccektir. 
Çavdar ekmekleri fırından çıktıktan 

sonra ve satılığa çıkarılmadan evvel 

C :'d~ ku~du· yıl~ d;ma~ '°1c2u, uzaklaştı gecenin ayaklan 

• tamamile örtUlmek Uzere bir kağıt an
balaja sarılacaktır. 

~· ...... . 
't~ıllk gibi konuştu kumandalar 

, bo~aıttı korkak, çelik adalar, 
~l'\ıu • • • • • • • • 

, aturug geliyor Brltanya ada.lan 
~ltı • • • • • • • • 

el'en 6 't" lecek, çıkan ınecek 

'inkılap abidesi 
Kurulacak yeri tayin 

için tetkikler 
başlıyor ~~ l:tlı:. lSlUm, tatlı bir dilek 

~a. 'h u~ı§ analar gibi hergUn Belediye, yeniden kurulacak büyük 
dr)ltı cekn1r kendi iç dllnyasma.. inkılip abidesinin yerini tcsbit için 

* • "' pazartesi günil tetkiklere başlayacak-

' C~~Yorsunuz ki, harbi, kahra- tır. Tetkikler evvela belediye fen he-
il :rr> t • l F 1 yeti tarafından yapılacaktır. Fen heyeti 
,'-61 asvır eden şiir er... i -

" şehirde abidenin kurulmasına müsait 
)' a, Çanakkale,, ismini taşı- meydanları ve bugüne kadar abide için 
'\11 ~U destanın mevzuu, eskilerin öne sürülmüş olan yerleri gözden gc
-ıt~~iYat_,, deikleri epope'ye ta- çiı·J:cektir. Bilhaıta:l hu ...,,..,.n•" veva 
,. ediyor. ı- akat, e.Kseriya bu mahallerin abidenin görünmesine, et-
' 

1 !iil'ler ''lirik,, olmadıkları hal- raflarının istimlakine ve muhtelif yol
L.! )tık lann buralarda birleşmesine müsait 
"'it.\ anki mısralar ve beytler olup olmadığı tetkik edilecektir. Bun-
' •nda böyle bir iddiada bulu- dan sonra abidenin yapılacağı yerlerin 

I. ıı:~:~ız. tayini için tetkikler başlayacaktır. Bu 
oq b· 'l.lt Nihat, top sesleriyle do- tetkiklerin evvelce şehir planında oldu
~~ll' lllevzudan ergunun sesleri ğu gibi şehrin mümessilleri, mühendis 
~ l'lhilıniıtir. ler, mimarlar, sanatkarlar vesair zevat-

l ':i'İ • • tan mürekkep bir jüri tarafından yapı-
~dd l'iıı seçtiği yol, - kitabın mu- lacağı anlaşılmaktadır. Bu meyanda 
~rı. d:flı.~a.in~e Hilmi Ziya Ülke- bir aya kadar şehrimize gelecek olan 
~ h dıgı gıbi _ hem hayli met- mütehassıs Prostu~ mütaleasından 
bı.h~.de güç bir yoldur. Yalnız da istifade cdilecektır. 
~d~b· rıyet hile, "Çanakkale,, yi, ~es> '11 ©J@'6r QJ) m o iYi 1 ali" 
ı..... ''•t~d . . ~ t:ia) ~ 
~:r •il .1 . ar ıçın enteressan eser- AskerliAe 
., '

1 eaıne k k · · k· f'd' ~ 
t ~~ıttı l:li s? ma •. ıç~n a ı. ·~· çağı rı il yor 
~lii .. knıetın, §lir lugatçesını, Usl~ldar askcr1ik şu'bcsimlcn: 
t~lliıltiirlij kelimeler :Jave ederek Üsküdar askerlik §ubesine bağlı 331 
'>'ııı ettiği gibi, Hallık Nihat ta, doğumlu ve bu doğumlul.3:1~ m~ele 
~: )blu takip tm" t" y k d görerek kısa hizmet şeraıtmı kazanmış • ''b e ış ı:r. u ar a- . . . . . • k , or;tan ve ıhtıyat zabıtı yctışccek askerı tam 
Qidir Ya adalan,, bunlardan clhiyetnamc1i bulunan gençler 936 yılı 

• eylfilüniln birinci günU ihtiyat subay 
Ç • • • okulunda bulunacaklardır. Bu , gilndc 

~li·· 'lf«lckaı ş· · okulda bulunmak için burada bulunan-l'UL '-- e... ımdıye kadar bu 
~ ~ qJı tar 936 yılı ağustosun yirmi beşinci gü-
Lı~ltııl M rarnanhk menkabeıini nünde §Ubeye baş vurmaları ve taşrada 
'1~1Gk N· ehınet Akif anlatmıştı. bulunanlar da §imdiden bulundukları 
~tılan h. •hat, Türk ~airlerine far- mahallin askerlik şubelerine uğrayarak 
,,. 111'1 \' "f kayıtlan tesvik ve sevk kfığıtlarmı ala-

it oh.:. a
21 

eyi eda eden ikinci rak zamanında okulda isbati vücut et-
llftu1'. 

(Vl·NO) 
meleri Bu suretle §Ubelere baş vurmı-
yan ve sevk edilmiyenlerin bakaya ta
nılacağı ilan olunur. 

" ... --~ - .~h:~:ırn Postan 

Yeni niahsul 
. vaziyeti 

Resmi makamlara 
gelen son maltlmat 

Türkofis yurdun her tarafında yeni 
mahsu!~n vaziyeti hakkında malCimat 
almıştır. Bu mallımattan çıkarılan neti
ce ba~f a pıımuk . incir ve üzüm olmak 
üzere bu sene muhtelif toprak mahsul
lerinin, havaların müsait gitmesinden 
dolayı \.·aktinden evvel yetişmiş olma
landır. 

Ege mıntakasında hüküm süren sı
caklar yüzünden evvelce de yağmurlar 
dan istifade eden pamukların kalite i
tibarile yüksek olacağı ve vaktinden ev 
vel yetişeceği görütm~tür. Çukurova
da da pamuklar sıcaklardan çok istifa· 
de etmiştir. Pamuk mıntakası olan 1ğ
dırda mahsul seri bir şekilde büyümek 
tcdir. 

Ege mıntakasında fazla sıcakların 

devam etmesi üzüm ve incirlerin bu yıl 
normal zamandan bir hafta, on gün ev
vel borsaya geleceğini göstermiştir. 

Nitekim bir istisna olan ilk kuru üzüm 
bundan on beş gün evvel satılmıştır. 

yeni sene üzüm ve incirleri evsaf itiba
rile geçen senekinden çok yüksektir. 
Alakadarlar incirlerde hurda miktannın 
az olacağını temin etmektedirler. 

Tütün mahsulü ilk defa Ege mınta
kasında kalıplanmağa baslamıştır. 

Yeni zeytin rekoltesinin geçen sene
kinden fazla o1dnvıı ıı:övlenmcktcdir. 

Bartın vapurunun 
tahllslye sandallarına 

karpuz doldurul
mamış 

Bundan üç gün evvel Deniz yollannn 
ait Bartın vapurunun lstnnbula gelir
ken Marnıarada bir tehlike atlattığını 
ve bu esnada tahlisiye sandallarına ko
şan yolcuların - aynı vapurda bulunan 
bir yolcunun sözlerine göre - sandalları 
karouz vüklü olara'V aRrnii'IT1...C-: :a,.,,_ 
mı§tık. 

Bugün Deniz yollan i§1etmcsi güver
te kısmmaan aldığımız bir tekzipte 
şuntar yazılmaktadır: 

11 Ağustos 936 tarih ve 1642 No. lu 
garetenizin birinci sayfasının birinci 
sütununda (Ma.rmarada siklon) başlığı 
altındaki yazıda Bartın vapurunun can 
kurtaran sandallarının içinin karpuz 
dolu olduğu bir yolcunun ihbarına at
fen yazılmı§tı. Böyle bir halin katiyen 
aslı olmadığından tekzibini diler ve 
saygılanmıiı sunarız. 
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Ncvyork Taymls gazctcslnln yazdığma 
göre İtalyanlar vo Bulgarlar hudutları 
mız )'8knımda tahkimat yapmaktadırlar. 

ltalyn.dıı son gtlnlerde yağan !Ilddctll yağ 
murlar ytlz(lndcn 600 den fazla insan boğul 
m~tur. 

DERTLERİ 

, Doktor ve 
~ liteyterb · 

l'~ lldıJt: eyınde oturan bir okuyucumuzdan da §U 

~h t;olcrhcy· ... ,... ı nah· • 
~,t bilme ıyesınde bir Belediye doktoru vardır. 
,~ tabib~ ~ftada kaç gece Üsküdar merkezinde de 
, ... ll'akat 

0 
arak kalır. Evi Beylerbeyindedir, koşup 

h... • 'Sinıe ne de olsa insandır. İstirahate de ihtiyacı 
"'41 b.._ rce han · 

~'"tllt Beıca· eyı taşıyan bu mıntakadaki halkın kıs 
' toıt tabit ıye hekinıinr arar .. Bu zat kaç parça olsun? 

tiddctıe 1nz:rak bazı zamanlar bu yüzden arandığı 
CÖriildUğü daldka.larda gilçliikle buluna 

eczahane 
bilir .. Fakir hastalar para mukabilinde (onu nasıl tedarik 

ettiğini bilinmez) ba§ka doktora ve eczahaneye müracaate 
mecbur kalmaktadırlar. Doktorun hangi saatlerde nereler 
de bulunacağını eczahanelerle diğer münasip yerlere bir 
liste halinde asmak lazımdır. Hele bu doktorun Usküdar
da nöbete gitmesinden dolayı haklı şikayetler pek çoktur. 
Çünkil doktorun geceyanları üskiidardan yetişmesi uzun 
zamana bağlıdır. Bir de her yerde olduğu gibi Beylerbeyi 
nahiyeseinde de nöbetçi eczahaneler bulunmalı ve nöbet 
tutmayanlar mes'ul edilmelidir. 

~af,&.~ 
~~· 
~ .. MlRIMı.. ..........," UtWW 

Fındıkların içinde 
Atılan hediye er 

Köyler, çiftlikler, köleler, cari
yeler, evler, değirmenler, atlar .. 
n@f'ô\!\5'\ lf"l}\\Oal ft lf=il~ft 0 ~ 0 0 Gün başla~~ gen_e lfımba?. ):.nn~adan 
~ 1F' (9.l 'fi Karanlık goklerın sırrı çozuldtJ 
"e al ~<dl<elfll D;ğ Kaldırım konu~tu, bir çocuk g!.ildü 

[}=\) aı lK n m n y<e'\tD Gözlerin açıldı hiç kapanmad:ın. 
• • • Tan gazetesinde Raif Necdet Meto 

yazıyor: 

Jspanya \'Ukua tını dikka tlt tai;ip 
eden C:c\'letıerin başında lngiltere ,.e 
Fransa geliyor. lngiltere Ccbelütta
rık IJGğaziyle etrafının dost te lfıkki t -

dilemı)ecek ba:.ka Ye kun·ctlı ellere 
ge~me~inden korkuyor. Şarkta Hitler
ci A!manya, cenubu ga ·bide faşist 1-
tal) a ile hemhudut olan demokrat 
Fransa da cenupta gene fn~ist bir Js
panyol kom.,.uluğundan çekini)or. 

Alrr.anya \'e ltalya, lspanyol had!-
• sel erine yalnız se);rci kalmakla iktifa 
etmiyorlar, asilere yardım etmekle i 
ı;:e fiiJen müdahale etmiş buunuyorlnr ... 
Bunların iklc;i de lspanyol mücadele· 
ine karışmakla sosyal ve siyasi men· 

faatler ve gayeler takip ediyorlar. 
Cebelüttarıkla Pirene dağlannın 

etrafında başlıyan fırtına yalnız fa. 
şizm - demokrasi mücadelesinin ha
berclc;i değildir. lspanyadaki müca
delede Akdenizin hflkimiyeti de mel·· 
zuu bahsolmaktadır. 

iiaırDDıı'R:ekn 

i!<O lr~ <gJ \YJ liı) D 

~o ırl!< ~<eHC<eUeıraa 
M. Turhan Tan, Cümlıuriycttc şöy

le yazıyor: 
Osmanlılar devrinde :.ık uzun süren 

düğ'!in l{anuni Sultan Süleyman tr
rafmdan ve la30 da ) apıldı, yirmi iki 
&U .. oU• 41U, (~ yôJrHö••e- ıtuı U'o atılıtu• 

mmuızda, Niyazi Alımcı, bu düijünden 
uzun uzadıya balısctmi§ti. - H. S.) O
nun torunu Uçiincü Murad, kudret n~ 
satvetçc topuğuna bile varamadığı de· 
desini gösterişte geçmiş olmak için 
15s2 de Atmeydanında bir düğüne ba'"
ladı ve tam elli iki gün İstanbul hal· 
kını ayakta bıraktı. 

Ji'akat Büyük isken derin Irnn Pren
sesiyle, Sezarın Kleopatra ile. aHm 
Leonun 'l'eofano ile, Me'munun Hatice 
Boran!a evlendikleri sırada yapılan 

düğiinlerde, Sultan Süleymanların ve 
Muratların çoculrninı sünnet ettirmek 
vesilesiyle kurdukFarı o uzun dernek
lerde eğlenen hükümdarlnrdır, mil!et 
değildir. Zaten o parak 'e sürt:kli dii
ğünle!' halkı eğlendirmek için yapıl

mazdı, halka saray haşmetini hisset
tirmek ,·e dolayısiyle halkın gözünü 
korkutmak i~in yapılırdı. 

Bununla be:-aber sahne figüran lan 
gibi halkın bu diiğünlcrde zaruri bir 
mevkii vardı. Sultanlar, hiikürndar
Jar eğlenirken halk nlkışlardı ve c~
Jenen devletliler bu alkışın ücreti ol
mak iizere halka bah~iş dağıtırdı. 

Tarih okunulurken bu acıklı nük
teye dikkat olunmak gerektir. Mesela 
yukarıda kaydettiğimiz l\le'mun - }{?.. 

tice düğününde gelinin babası halıhn 
üzerine köy, cariye, at ve saire b;imle
rini havi birer kağ'ıt taşıyan mi kten 
yapılm:i ufak fındıklar serptirmişti. 
Onlardan birini alan adam, mi,ki açı
yor ve içinden çıkan kağıdı rnnnyyen 
bir yerde oturan memura götürerelt 
kısmetine düşen köy, tarla, nt, halR· 
),k, e,·, debrirmcn. her ne ic;e onu nJı . 

J ordu. 

Gene aynı düğünde l\fe'mun, altın
dan örülme bir hasır üzerine bir zem- • 
bil inci döktürerek halka yağma ettir. 
mişti. 

Şaıya ırl1 o ~ n !}(.kat 
nB<n şnnıruQD 

Kurun refikimiz, her cumartesi gii
nii bir ilave çıkarmakta rıc bunu giin
dcn yüne bir edebi mecmuaya uaklıış

tırmaktadır. llugünkii nüshasında. gr. 

ne Kurun mulıarrirlcrini11 i/.:i şiirine 
raslıyoruz. A. Sırrı Uzelli'nin "Sabalı1 
isimli manzum.esi şöyledir: 

Saatler ~alıyor: Vakit tamamdır 
Koşuyor sormadan hayata so:mk. 
Sahneye yeni bir eser konacak 
Bu belki komedi, belki dramdır, 

• • 
Çakıyor gibisin bir fırtınadan 
Işıklar yüzünde bir ateş iğne. 
içinin görünmez derinliğine 
Sarışın rüyanı göm de kımıldan. 

Mehmet Selim ise "Evlenen,, isim
li şiirinde şöyle diyor: 
Kavislenen kaş, 

Gülen dudak.. 
Çakan gözler .. 

- Bence, siz, bu kadar bir 
bütün dün Uz? 

Ya,aş yaYRŞ, 

J\:nt kat do'külen duvak'..."' 
Saklanan gözler .. 
????Kaş, 

? ? Dudak. 
- Bir gün. bir sa.at, bir 3'ft 

örtündünüz! 
Çatılan kaş, 

Bükülen dudak, 
Donuklaşan gözler .. 

- Bugün böylesin;.~. öyle 
döndünüz? 

- inanırsınız, umanm: 
"Karım!,, 

Dediği an bir yabancı: Yarım 
Değil de bana artık ... Dörtte bir 

Bile değilsiniz l 
Sir., evet, siz! 

- Bir an bir devir ı 
- Kızım,'şu resmi çevir! 
Bu son şiir lıal•kında, gene Kura

nım münekkidi şöyle dcmJ.-tedir: "At
letik bir uslüp,, -

ffe\ lf\) lk ®'lt o ® ır 
Bu,.han Calıit, Açık Sözde yazıyor: 
Gazeteler heyecanh havadislerin 

kıtlaştığı ölü mevsimlerde edebiyat de. 
dikodusu yapmak için anket açar, 
genç, ya~lı kalem sahiplerini birbirine 
tutuşturup karilerin beklediği heyeca
nı sun·i olarak yaratmak isterler. 

Bu gazeteci taktiki ilk zamanlar fe
na neticeler Yermedi. Şöhret yapmak 
için eski şöhretleri J,kmanın vacip ol
duğunu kestirenler bu fırsatlardan is
tifade ettiler. Bir 7Jlman yeni He eski, 
karı hoca gibi birbirlerini yediicr. Ga
zetelerin aç sayfa lan biraz doydu, ka
riin tok midesi biraz daha bulandı. 

Bütün bu yarenlikler, şımarıklık
lar durgun suya atılmış bir fiske taşı 
gibi boğuldu gitti. 

Fakat bizim şair, muharrir, roman• 
cı ,.e hikayeciden mürekkep üdeba ka. 
filemiz bütün bu dedikoduların birer 
gazete manc"Ha.••u olduğunu anlıımakta 
o karlar kalın bir gaflet gösteriyor ki 
bilhassa genç ,.e hevesli edebivat me
raklıları bu tatlı tuzaklara ateşe !!'Ö• 

nül veren pervaneler gibi çırpına <'ır
pına düşüyorlar. Bilmiyorlar ki bu
gün cinlerine açılan gazete sayfaları 

onların sanat, edebiyat, şairler ,·e ro· 
maneılar hakkındaki kanaatlerini öf. 
renmek için değil, ölü mev ımlerin 
Jel ne~ak neşir hayatına b!raz çeşni 

katmak için hazırlanmış bir yem bora
~udur. 

* 
Bıırlımı Cahidin dediklerini doğru 

bulmakla beraber şunu da iliiı·e ede
yim: Vmumiyetle bi:deld anketler ma
alesef pekyürckll'r acısıdır. Bakıyor. 
sunuz ki bir tanınnuş imza saltibinden 
bir makale isteserıiz, beş, on lira üc
ret isliyccck: lıalbuki "falanca mes~
lc lıakkındaki fikrinizi söulc11ın!,, di
yerek ondan bedava nıalwle a!ıyor ve 
altın~ da, "anketi 11apan,, diqe kendi 
imzanı:ı ataral. onun fiUrlerine ortak 
çıkıyorsunuz_, işte üç, be~ "maruf,, 
cınke~çimizin yaptıkları bundan ibaret. 
tir. 

(Hat-Sür). 



ispanya Ihtil8li 
( IJaş tarafı 1 incide) 

rin eline geçen Badajoz şehrinde sokak 
muharebeleri cereyan etmektedfr. Son 
haberlere göre şehir alevler içerisinde 
yanmaktadır. Şehrin bir mahallesi asi
lere mukavemet gösterdiğinden bura
daki birçol evl!re dinn.mitler atılmıştır 

' Cenup ciHetinde ise asiler vaziyete 

~st erin bir muvaffakiyetl daha 
Rabat 15 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinin bildirdiğine göre, asiler 

hakimdir. Ve her gün bu hakimiyet 
kuvvetleniyor. Hükumet harp gemileri 
bunlraın kuvvetlerini kırmakta ise de 

Fastan asi takviye kıtalarınm gelmesi
ni durduramamaktadır. 

Asiler cenubu garbtde şimdilik Bada
jozu tehdit etmektedir. Eğer bu şehir 
düşerse, asiler garbi lspanyayı tama
men kontrolleri altına alabilecekler ve 

birkaç saat süren bir çarpışm"dan son- Madritin şimalindeki asiler ile birleşe· 
ra, Malagaya 40 kilometre mesafede ceklerdir. 
bulunan Marbellayı zaptetmi~ler ve bir Merkezde vaziyet her iki tarafında 
çok top, külliyetli miktarda mülılmmat \ kazanamadığını gösterir bir haldedir. 
almışlardır. General Molanın asi kuvvetleri Guadar · 

Sen Seba;,tien şehri dvarıtıda ateı hat tma doğru Uerliyen hükUmet taraftarı 
gönüllüler -

HükOJırıet kuvvetleri tam bir bozgun rama dağlarındaki mevkilerine asılı 
halindedir. Malaga yolu, ekserisi ya- durmaktadırlar. Cenuptan general 
bancı lejyon askerlerinden mürekkep Frankonun askerlerinin çoktandır mUj
olan asi kuvvetlere açık bulunmakta- desi verilmlı olan llerleyl lerinl bekle
dır. mektedfrler. General Franko ise karar-

Diğer taraftan üç asi kolunun, Bada- glhmı Sevilde kurmuş bulunuyor. Mad
jozu kuşattığı ve bu şehrin yakında ritin göze çarpacak derecede yakınına 
teslim olacağı haber verilmektedir. gelebilmek için daha hUklımet tarafta-

Slvll ahallyl bombardıman n birçok vilayetleri geçmek zaruretin

Hendaye, 15 (A.A.) - San Sebasti
yen vali~i B. Ortega, ast tayyarelerin 
San Sebastiyendeki sivil ahaliyi bom
bardıman etmelerini protesto etmi~tir. 
HUkOmalln bir muvaffaklyetı 

Madrit, 15 (A.A.) - Başvekil hüklı

mct kuvvetlerinin Cordobanm 55 kilo 
metre şimalinde bulunan Pozeblancayı 
aldıklarını bildirmiştir. 

Fransız l•çlıerlnln yardımı 

Paıis, 15 (A.A.) - iş birliği umum 
sekreteri B. Leon Jouhaux ispanya 
cumhuriyetçilerine yardım hususunda 
en iyi çereleri halkçı cephe zimamdar· 
laıile birlikte tetkik etmek üzere refa-

dedir.,, 
DUn gece gelen haberler 

Dün geceki telgraflara göre, hüku
metin topçu kuvvetleri dün asilerin 
mevzilerini mütemadiyen bombard!
man etmiştir. 

Asilerin ellerindeki mühimmatın tü
kenmiş olduğu zannedilmektedir. 
Diğer taraftan Badajoz şehrinin ih· 

t'ili.lcller taraf mdan ptedilmek üzere 

olduğu haberi geliyor. Daha şimdiden 
birçok tanklar içeri girmiştir. 

Fastan gelen iki bin ihtilalci dün 
Dalgesiras da karaya çıkmıştır. 

lhtlli.lcilerin Antekera şehrini işgal 
edip Malaga üzerine yürUmekte olduk
ları teeyyüt etmektedir. 

Hükfımet kruvazörü "1 Jemen., Ma
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Inglltere ile 
Yunanistan arasında 

Ticari ve mali 
müzakereler 

olacak 
İngiltere kralının Korf u adasına 

Fransız Başvekilinin nutku: 
• Halk cephesi hü kiimetı 

vaitlerini tuttu 
·i·ısaıı• Paris H (A.A.) - Ayan ve mebusan him sosyal metalibin tatmın. ış de-

meclisleri, hükQmetin son kanun li.yi- ermiştir. Fakat ı,, bundan ıbaret ııl 
balarını müzakere ve kabul için dün ğildir. Tatil esnasında hükılınet ye sıı 
öğleden sonra toplanmı§lardır. Bu pro- bir takım ıslahat hazırlnyacakt.ır•.esi' 

gitmek üzere olmasından istifade ile jeler geceleyin akdedilen bir celsede meyanda küçUk aanayie ziraate ve 1 

orada bulunan Yunan kralile bir müla· kabul edildikten sonra her iki meclis. lere yardım meselesi vardır.,. )!. 
kat yapacağı ve bu mülakatın siyasi içtima devrelerini kapam·~lnrdır. "Halkçılar cephesi,, mebusları, but' 

mahiyette olabileceği tahmini edilmek- ea,vekltln nutku 

1 

Bulumu alkışlarken sağ cenah ~e et· 
tedir. ~~sabah mbeusan meclisi içti~aı.~ın ları mu~aileyhi kendi hükiımetinı ııı 

tatılınden evvel M. Leon Bulm, kursuye etmekle ıtham ediyorlardı. uıı· 
Diğer taraftan İngiltere müstemle- çıkarak hükumetin 6 haziran 936 da Parlamentonun teşriniewel 9011 uJı• 

kat ve ticaret nazırları da kralın ziyare iktidar mevkiine geldiği zaman yaptığı dan evvel toplanmağa çağrılması l!1 
ti esnasında Korfuda bulunacaklardır. vaitlerin kaffesini tutmuş olduğunu temel değildir. ____..; 

İngiltere kralı mütenekkiren ziyaret hatırlatmıştır. H b 1 l f çe81 
etmekte olmasına rağmen kendisini Mumaileyh, demiştir ki: 8 eş mp8r8 or 
Başvekil ve hariciye nazırı Metaksasın "- Hükumetin ifa etmemiş olduğu Londray a gidiyor 

h içbir taahhüt yoktur. Cumhuriyetin Londra 14 (A.A.) _ Ro"ytcr aja11sıl' da karşılayacağı anlaşılıyor. 
§imdiye kadar görmemiş olduğu en mü- d 

Kralın Korfuda bulunduğu zaman, --------------- a:-ı: 1• JY 

İngiltere müstcmlekat ve ticaret na-

zrrlarile Yunan erkanının arasında ti

cari münasebetler etrafında görüşmeler 

yapılacaktır. Bu arada Yunanistanın 

İngiliz dayinlerine olan borçlarının iyi 
esaslara bağlanacağı söylenmektedir. 

H b . . . . . yı.,.ı 

Sahte nahiye <la r::~~:~: :~~::~t~:~1:~~:~kted~ 
m U• • d u• • ru• • Necaşile ailesinin Londra cıvardl 

Vunanlstandakl 
ecnebi gazeteciler 
Atina 14 (A.A.) - Bazı ecnebi ma

hafili Atinadaki ecnebi gazetecilerinin 
hapsedildiklerini haber vermiştir. Hal
buki, Atinada bulunan yüz kadar ecne-

bi muhabirin ancak ikisi sahte ve en
dişe verici haberler vermiş olduğundan 

hudut harici edilmiştir. Yunan gazete
lerinin kapatılmı§ olması haberi de ta-

mamile esassızdır. Atinada çıkan 17 ga
zeteden biri bazı mali müşkülat için
de bulunduğundan, sırf bir tesadüf ese-
ri olarak yeni rejimin ilk gününde neş

riyatını tatil etmek mecburiyetinde 
kalmıştır. 

4 T.-Alll'A 

Bir bar kadınını 
diiverken yaka land ı 

Evvelll.i gece Beyoğlunda bir bara 
gitmiş olan Salahaddin isimli bir tüc
car sarhoş olarak öteye beriye aataı· 

mağa baılamıı ve bunun üzerine masa· 
sında bulunan Ferhunde isimli kadın 

da bir rezalete meydan vermemek için 
Salahaddini alarak Taksimde bir ote
le götürmüıtür. 

Salahaddin yattıktan sonra Ferhun
deyi de alıkoymak istemiş ve bu yüz· 
den aralarında kavga baılamıştır. Sar· 
hoı bunun üzerine kadını yakalıyarak 
dövmeğe ve: "Ben samatya nahiye 
müdürüyüm ... ,, diye bağırmağa başla-

mıştır. 

Sarhoıla başa çıkamıyacaklarını an
layan otel müstahdemleri derhal poli
si çağırarak kadını kurtarmışlar ve ken 
disine nahiye müdürü süsü veren Sala
haddini de yakalatmışlardır. 

806P."Z.I 

~UTA 

ispanya isymunda en mühim bir aevkülceyf noktaıı olan Cebelüttank bo· 
ğazınuı haritası (asi kuvvetler Kuta limanından Elcezire limaruna mlJtema

diyen asker sevketmeğe muvaffak olmu,Zardır.) 

ikamet etmeleri muhtemeldir. 
11
• 

Söylendiğine göre Necaıi, dainÜ :a
rette lngilterede yerleımeği a~ ilS'" 
tünmemektedir. Zira vakayiin ıi111 ili'" 
birinde memleketine dönmesine ~ tit• 
ade edeceği ümidini terketmelfllf O' 

Halihazırda Bathda kür yapmıkt• til'• 
lan Necaşi. yarın Londraya dön~ 

Casus kız 
Yeniden işe 

lbaışDac'I a 4~ İngiliz polisinin hala aramakta~ 
ğu hava casuıu sevimli Mariyan 1 
yeni yeni işlere başlamııtır. Bund•11ı,.o' 
tı ay evvel arkadaıı doktor Goertl,,,. 
drada cclsusluk cürmünden dört ı;ıJO. 
hapse mahkum olurken bu eli g f 
güzel endamlı kız pılıyı pırtıyı top~ 
rak kaçmağa muvaffak olmuı ve 
ğı Hamburga atmııtı. /J. 

Bütün dünya gemicilerinin u~ 
bir liman olan Hamburgda Ma '/. 
Emig yeniden faaliyet göatermei~_/. 
1--·:ı .. - :n: ••• ..ıı-a • ·-······ '-I- • ~ 
vapur kumpanyaaının memurlU~ 
tayin edilmittir. Memuriyeti dl;;; 
mevkideki yabancı denizcilerle 
temasta bulunmasına müsaittir. ,.r 

Yalnız yirmi yaıında olmasını · I' 
men Matmazel Emig gafil erkektets ti'' 
lamakta büyük maharet göaterınf~ 
Tam iki sene doktor Herman ~ 
ile tngilterede casusluk yapımı:~ 
katibi ve arkadaşı sıfatile moto~ 
bütün tngili.J: tayyare kararg _, 
gezip dolaıınıştı. Doktor Goeruirı ~ 
ha'kemesinde bu kızın bir tngiliı: ti :,1 
re zabitine yazmıı olduğu mektuP ,,,> 
vetli delil teıkil etmiı ve doktorıJtl 
kiimiyetine sebebiyet v !rmiı. oi' 

Kendisi hakkında bir tevkif il' . ..f 
ı . ye ıY" keresi Lulunduğundan ngıltere 

baaamamaktadır. ./. 

katinde birlik katibi B. Georges Buis
aon bulunduğu halde, tayyare ile Mad
Tide hareket etmiştir. 

Atmanyan n son kar.arı laga limanında asilere mensup bir tay- deli altın para olarak/tediye edilmigtir. 
yare tarafından batmlmıştır. Madrlt hUkOmetl tavassut istedi 

Madrit hükmeti harice olan borçları 

için §imdilik moratoryom ilan etmigtir. 
Aynı zamanda tspanyyaya gönderilmiş , 

olan malların bedellerinin ne zaman 
tesbit edileceği de belli olmadığından • 

ihracatçıların vaziyeti mtişkUlle§miş

tir. Zira İspanyadan mal bedellerinin 
m'iktan bildirilmediği müddetçe tacir

ler merkez ban kasma f atz vermeğe 
mecburdurlar 

Berltn, 15 (Radyo ile) - Fransa ve 
İngiltere tarafından Madrit hükumeti· 
ne tayyareler gönderilmekte olduğun -

dan Alman hükumeti ispanya hadise
lerine müdahale etmemek hususunda 
Fransa ta-rafından yapılan teklife cevap 
vermiyecektir. 

•ki tarafm vaziyeti 
İngilizce "Deyli Ekspres,. gazetesi, 

lspanyada kimin kimi yener vaziyette 
olduğunu şöylece hulasa etmektedir: 

"Hükumet Barselon, Madrit, Bilbao 
ve Valansiya gibi en büyük şehiJ;leri 
elinde bulundurmaktadır. Şimali garbi 
sahili müstesna olmak üzere bütün şi
mal sahiline, Fransız hududundan Ma
lagaya kadar olan Akdeniz sahiline de 
hakimdir . 

Asiler İspanyol Fasını, Kanarya ada
larını, Majorkayı ve cenup sahilini elle· 
rinde bulundurmaktadır. 

Şimal cihetindeki vilayetlerde hüku
met hakimdir. Katalonyadki asileri 
yendikten sonra, hüktımet kuvvetleri 
Aragonu istila etmiş ve Saragossadaki 
asi mevkii mUstahkemini tehdit et
miştir. 

Asturyanın merkezi olan Ovideada 
asfelr maden arnelcsinden mürekkep 
bir ordunun muhasarası altında bulu· 
nuyor. 

Asilerin elinde bulunan Almirante Lizbon 14 (A.A.) - Radio Clup, iyi 
kruvazörUnün San Sebastiyen önlerine bir menbadan aldığını söylediği bir ha· 
gelmiş olduğu ve şehir gece yansından bere atfen Madrit hükQmetinin ecnebi 
evvel teslim olmadığı takdirde bom bar- bir hükumetten ihtilalcilerle hükumet 
dıman edileceği rivayeti dolaşmakta- arasında tavassutta bulunmasını iste-
dır. miş olduğunu bildirmektedir. 
lnglltereden giden tayyareler 

Londra 14 (A.A.) - Nevs Chroniclc 
gazetesi, son Uç hafta içinde otuzdan 
fazla tayyarenin İspanyaya gitmek 

ispanyadan 
TUccerları mızın 

alacak ları 
üzere esrarengiz bir surette İngiltere- Macfrlt hUkOmett moratoryom 
den ayrılmış olduklarını yazmaktadır. 1 in etti 

Bu gazete, bilhassa sekiz nakliye 
tayyaresinin dün Groydon tayyare ka-

Dün şehrimiı.c gelen bir habere göre 

İhracatçılar dün aralarında bir top
lantı yaparak vaziyeti lktısat veki.leti
ne bildirmişlerdir. 

- Göziln ıiımif ... Ne old'!!.'1r it 
- Hani kocaaı AnkartıtJO"'" 

yorlardı, bir lxıgan vardı. aJt! ti' 
- Evet, vardı •.• Ne ol~ ,JJI' 
- Kocası Ankarada 

nwln-
0 

___,,../ 

rargahını terketmiş olduğunu. bunlar-. ... Taks·ım Bahçesinde 
dan bir kısmının Madrit hükum(!tine !F-·~~~~~~~ .. 
bir kısmının da general Frankoya gön- ,, 
derilmekte bulunduğunu tasrih etmek· 
tedir. 

Galata Çocuk E s irge m e Kurumu m e n faat in e şr 
ı-15 Ağustos cumartesi saat 18 den 21,30 a kadar, 1 -

Şehir bandosu, 2 - Hokkabaz, 3 - Orkestra, 4 - Kukla, 
(Saat 21,30 dan 2 ye kadar) 5 - Çengi, 6 - Varyete TA~ 
MARA BECK revüsü, 7 - Monoloğ, sanatkar 1BRAHİM 
tarafından, 8 - Orkestra, 9 - Sanatkar HAZIM ve NA
ŞtT (GÖRÜCU), 10 - Sanatkar NAŞİT ve arkada1lan, 
(Nasreddin Hoca), 11 - Deniz kızı EFTALYA SADi ve 
arkadaıları konseri, 12 - Muhtelif Eğlenceler, 

Frıır.sad a n gönderilenler 
Perpignan 14 (A.A.) - Reuter ajan

sı muhabirinden: 
Fransadan gönderilmiş olduğu zan

nedilen on altı tayyare, Bareselona gel
miştir. 

Pilotların muhtelif milletlere mensup 
oldukları söylenmektedir. 

Bu tayyarelerden Uçünün yere iner-
ken dü§müş olduğu söylenmektedir. \a 

Bir rivayete g~re bu tayyarelerin be-

Bu kadar zengin programa mukabil mecburt meırubat 
tesi için çocuk kaydı kapanmıştır. Pazar için acele 

16 Ağustos pazar ıaat 18 den 21,30 a kadar, ~· 
4 _ ıc 

hir bandosu, 2 - Hokkabaz, 3 - Varyete, ~· 
6 -1' (Saat 21,30 dan 2 ye kadar) 5 - Orkestra, 

9
.,, 

7 - Varyete, 8 - HALK OPERET! (HALt)fS:) oıoı 
)fofl 

Sanatlrlr SAFİYE ve arkadaıtan konseri, 10 - eıet 

sanatldr tBRAHlM tarafından, 11 - Muhtelif el1':.r 

( 1) liradır. ucuz ve temiz büfe ve lolronta vardrr· cıı 
bahçeye müracaat. a' 

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



Geç gelen 
yaz 

. icatçı Ahmet ismile anılırdı. Elinde} 
ıcatıarının beratı var mıydı? Fabrika 

icatçı Ahmet: 
- Bir bardak su diye söylendi. 
Suyunu içtikten sonra rahat bir ne-

t" .. . 
orun birine beratını samuı mıydı? Mil 

Yontar l:azanıyor muydu? Dostların
dan t~ibiti buralarını bilmiyordu. Ha
Yatını o kadar saklamıttı ki, en yakın 
arkadaşJan bu icatçı ~hmet isminin al· 
tındaki sım keşfedememişlerdi. Yalnız 
bazı coıtuğ\ı zamanlar "ben derdi can 
:kıntrsını öldüren makineyi buldum.,, 
d'~ .rnakine ile kurtaracağı mahpusları 

13 
uıunur gibi başı önünde uzaklaşırdı. 
azan yazın sırtında bir palto sapsan 

dolaıtığı görülürdü. Sonbaharda ise 
•rtık ceketsiz gezerdi. 

Gene bir sonbahar yaklaşıyordu. O· 
nun il~ soğuklarla başlayan bir hasta-
lığı va d R · 'b. · · · . r ı. omatızma gı ı sınsı, ıçten 

fes almıJ, komiserin sigarasına istiyen 
faakt arzusunu söylemekten çekinen 
çocuk gibi bakmaya baılamıştı. 

Komiser: 
- Anlatsana, dedi. Utanmaz! Adam 

öldüren böyle mi olur? Biraz pişmanlık 
duymak lazım be! 

İcatçı Ahmet güldü: 
- Ne adam öldürmesi yahu .. Komi

ser bey, dedi. Açım be. Açtım be mua
vin bey. Ne yapayrm aklıma başka çare 
gelmedi. isterseniz beni mahpusaneden 
sorun. Ben icatçı Ahmedim. Altın diş 
öldürüldüğü zaman ben mahpushanede 
idim. 

Komiser: 
- Sen görürsün! diye haykırdı. Ulan 

biz senin eClencen miyiz? Görürsün 1 
iki aydan a;~ğı giyersen yüzüme tükür 
sünler. 

Komiser vaziyeti hakikaten iyi tah
min etmişti. İki ay on gün giydi. Ve o 
sene 1stanbula yaz tam iki ay geç geldi. 

Nuh CEM 

ıçe ağrıyan bu hastalık, kışı hapishane· 
de geçirmek derdidir. Kışın hapishane 
ne rahat oluyordu. Kovuşlarda man· 
galJar yanardı. Mangalların başında 
traşiarı uzamış insanlar külleri karış· 
tırır, kanştınr, karıştırırlar. Düşlinür
lcr ve sonra anlatırlardı. Hapishanede 
•danıa hergün ekmek verirlerdi. Herhan 
ti bir suçtan buralara düşmüş zengin 
···ı ~ ;!··!'!··!;°-;;.-~ •• ;;;-;;.;-;; •• ;;;.-;;;-;;.~. ·~-~ •• :; .. :; •• ;; •• ~. ·!'!· .. i!··ii .. afi:=~=~·=::i::~=;;·a '°Yatlarının tabaklarını yıkamak, çorap :: ....... - .... ·--........ _ .. _.. • • ":: 

1-rını dikmek, hatta yemeklerini pişir· H Acele ~atılık ev n 
~~k İcatçı Ahmet gibilerin yapacağı ~: Ve bOSf 80 ii 
ltı. Bu iş insana sigara parası hatta i! ii 

hazan kasar peyniri bile. hatta hazan !! Eyüp Arpaemini mahallesinde i! 
bi bard~k yeni demlenmiş kokulu, ~ Tekke sokağında 22 numaralı altı o·U 
Çay bile temin ederdi. :1 dalı yüz yirmi beı arım bahçeli ah·:: 

:: ., 
İcatçı Ahmet sonbaharla beraber :: §aP bir ev ile bu evin önünde türlü! 

Ufacık bir cürüm işlerdi. Bu iJte o ka- H meyveli ve sebze yetiıtirmeğe elv~1·j dar ah •• • m aret sahibi idi ki, yanıld:ğı he- 5i rigli biri büyük öteki küçük iki ha-ii 
itlen hemen olmazdı. Hakim derhal üç ii vuzlu bir bostan kuyulu ve iki bu·:i 
·~ on beı gün ~eyiverirdi. Kanunusa- ij çuk masura suyu olan on iki dönümfl 
n~, ~bat, mart.. Mart on beı .. Hadi !i mülk bostan acele satılıktır. Görmek h 
~ıyelım _?is•n. Nisanda ilk güller açar, jl istiyenler o mahallede polislikten p 
k ÖWbül yuvadan uçardı. Ü mütekait Bay Halile, pazarlık için !İ 

• • • :: Kadıköy Vişne sokak 33 numaralı :1 
t •• u 
............ Aı.. ...... b~~: ı.,,, __ ,._" ..... , __ ,_ ii· --- --''----• H 

beı gün olmuştu. İstanbulu müthiı bir Ü:ımawnmma:ıc:ı==•mwww.::wfl 
lofuk kasup kavuruyor, damlardan 
•ivri buz parçalan sarkıyor, sokaklar
da. Paltolu insanlar kapısında bahar ha
~11 saklı sanılan ışıklı yerlere girip 

r daha çıktnıyorlardr. 

be 1.'hmedin paltosu yoktu. Senelerden-
rı kııı hapishanede geçirdiği için 

~fufa alrşmamışt.ı. Kendi kendine 
ir daha kışa, diyordu, kışı hapisha:tde geçirmiyeceğim,.. Sonra gülüyor. 

~tak kahvelerin camlanndan içeriye 
kıp ısınmaya çalışıyordu. 

'&y lnsan :::cağa nasıl alrşıraa soğuğa da 
iç·lece alışıyor. Ahmed de birkaç gün 
~nde buz parçalannı ilk gördüğü za-

n duyduğu ürpertiyi bir daha duy
~ .oldu. $oğuğa alışmıştı. Soğuk der
i bıttnce bir başka derdiin midesinde 

P.~1~dıfrru hissetti. Bu açlıktı. Uç 
)' ndUr biT iki simitten baıka bir 1ey 
,;rrıerniıt,L "Ah yaz! Ah yaz!,, diye 

YlenıSı.' S b' d .. 1 • • .. ""- onra ır en goz erınm ıçı 
-rladr, 

1'ıı. l!ir karar vermiı gibi yürüdil. Polis 

i:oluna daldr. Aç karnına bir kahve kaşığı alındıkta 
it Polis •obanın karıısında sigara- Kabızll~ı defeder 
tını llvtınıyorlardı. ~ 
- Yemeklerden birer saat sonra alınır. 
_ ~~ 0 ulan? dediler. Ne istiyorsun? sa HAZIMSIZLIGI, mide ekşilik ve 

ta.da .. 
1~: ıi.edi, ben 1u geçen sene Gala· yanmalarını giderir. Ağımaki tatsız· 

~ oldurülen altın diı Zekinin btili- hk ve kokuyu izale eder. HOROS mar. . ,, •ttı. 'l'-ıun 
dedi. oluyorum. Canıma tak kalı ambalajına dikkat. 
~ Deposu: Mazon ve Botton ecza de· 
- A er ayağa kalkmıılardı. posu, Yenlpostane arkası Aşir Ef. Sok. 
_ 1'. nlat bakalım nasıl oldu iı? No. 47. , 

lıaft.aa 0l&taınam ı dedi. Derdimden bir So d 
Cıtn 1 ır ekmek yemedim. Bayılaca- y an 

Ya Sftnnetçl Ahmet . '. ~ ~ . 
_ ~ peyniri bitirdikten sonra: 1 llnln torunu 

llardt_ ak§atn ıneyhanedeydi. Bir ke- Sultanaıımet eataıoğlu cad_ 

iserfyc °'~r?uın. Altın diı meyhaneden deat No. 41 Tel: 20196 

ta"ancb:~rınce sandalyeyi kapmakla ve G6 - 87 
:PQJ· • 1 aınpulü kırmam bir oldu. 

ı~ın biri. 

- .\Yncn, ~ynen di -
Oteki • • ye mınldandı. ===- 1 iii ,, gg = 

- so sı. 1 Kimyager ft 
;,.~":

1

~tm di§ı ,ı,uyı ... rum. 

1 
Hüsameddin 1 

darı 8 Pi!Dıan olrnUf adam hali alma· Tam idrar tahlilı 100 kurı..ştur. Bil fi 
riadt. ~ 10kınayı da ağzına attı ve .ge- umum tahlilit, EminC'nü Emlak "~fi 
ti. t.ı u llrada komiser içeriye girmic- Eytam Bankas. karşısır.da ı.zzet1•: ı• •nladıkt :r : Be H ı 

_ ..ı_._ an sonra o da : = Y anı. i!l 
~t bakalrm, ded~ a:::m::::1:.a.1:1;1•m·nnsmnen:s;••=n•1:aa: 

;· 

Kuş Tüyünün 
Kilosu 75 Kuruş 
Kus Tüyü Yastık 

100 Kuru$tur 

Yazan : Niyazi Anmet 
~~~~~~~~~-~~~~~-· 

633 sene evvel bugün 

Papa seki·zinci Bonifas, F~~nsa 
Krah güzel Filip'i azletti 

Serseriler Papanın köşküne hücum etiller. 
Bonlfas: "-işte boynum, işte başım, ölmek 
icap ederse Papa olarak lHeceğlm.,, dedi 
iki gün sonra halk: "-Yaşas11:ı Papa 
kahrolsun ecnebiler,, diye bağırmağa 

başladı. Fakat Papa delirerek 
ölümün kucağına atılmıştı 

Tarihin hadiselerinden birL papa 
ve kilsenin, dünya şlerindf!ki nüfuzla
rının kırılmasıdır. 

1303 yılı, 15 Ağustos günü ... 
633 sene evvel bugün, Papa Seki· 

zinci Bonifas, Fransa Kralı güzel Ji'i
Iipi azlederek şu sözleri söyledi: 

"-Dünyada iki kuııvet vardır: Bi
ri ruhani, diğeri cismani. Her ikisi de 
kiliseye aittir. Biri papanın, diğeri 
de krallann elindedir. 'Fakat, kral
lar bu kuvveti ancak papanın emir ve 
müsaadesi ile 'kiliseye hizmet için kul. 
lanırlar. Cismanı nüfuz yolunu şa

şırdığı vakit, mlıanı kuuı1et onu doğ
ru yola getirir. Binrunaleyh §Unu be
yan eder, söyler ve karar olarak ifa. 
de edrim, ki bütün insanlık için Roma 
papalığına tabi olmak, yegane selcim.et 
yoludur.,. 

••• 
Kendisine güzel lakabı nrilmiş o· 

lan J.."'ransa Kralı Dördüncü Filip, bü
yiik ıslahatlar yapıyordu. Jngiltere 
Krallarının Fransadaki maliknneleri
ni zapt~ttikten sonra Flander konth•· 
ğundaki ~ehirleri de almağa başlamış
tı. 

Filip memleket işleriyle meşgul o
hırken P"J'IS fhr -.nmr-ll'phtr. ~~ 
paraya ihtiyaç gören Kral, rühbansı 
nıfından da vergi almağa teşebbüs et. 
ti. 

Papa derhal işe miid:!.hnle etti: 
- Benim müsaadem olmada n kim-

se para ·ermez .• diye ayak diredi ve 
papaslara da hiç bir vergi vermernl'• 
leri için emir \'erd i. 

Filip, fena vaziyette kalmıştı. Bu· 
na karşılık olmak üzere Fr::ınsa dışına 
altın ve · gümüş çıkarılmasınımcnetti. 
Papa da hunu kabul etmek mecbuıiye
tiude kaldı. 

Bir gün Filip şu haberi aldı: 
- Papa Fransa kr.thnın ma aa

desini almadan gözdelerinden birini 
Fransaya piskopos tayin etti. 

Kral fazla bekleyemedı ve derhal 
papaların ihtirasları aleyhinde blr be
yanname neşretti. lşte bunun üzerine 
aforoz edildi -re papa kendisine tabi ne 
kadar hıristiyan varsa hepsine kral 
hakkındaki sadakat yeminini bozdur-
du. t 

lş kızışmış bulunuyordu. Güzel Fi. 
lip tedbir almak lazım olduğunu anlı
yordu. Giyyom'u papaya adamakıllı 
bir darbe vurmağa memur etti. 

Giyyom işe, papayı birçok cinayet
lerle itham etmekle başladı. Halkı 'ken 
disinc taptırmak için heykeller yaptır. 
dığmr, halefini katlettirdiğini, "lı~ran· 
sız olmaktansa köpek olmak daha hf .. 
dir'' dediğini işaa etti. 

Bunlar, papanın mahvedilmesi, 
halkın gözünden d~iirülmesi için ka· 
fi idi. 

Bir gün on altı kadar serseri. p,a.. 
paya taarruz için Ananyi'deği ko ' ı

ne hücum ettiler. Bonifas papalık. r
puşunu başına giymiş, Sen Piyer • 
nahtarlarını eline almıştı. Küfür! 
savur:ırak ilerliyen adamlara: 

- Işte boynum, işte başım.. r l' 

karşılık v<'r<Ji. 
Kendisini papalıktan ıskat c 

w.d.lkJ-ini d•yw- da: 
- Ölmek icap ederse, papa ol 

öleceğim.. dedi. 

Taarruz bu kadarla kaldı. Halk t-ı .. 
mamiyle papanın aleyhine dönmüş ol. 
doğu halde, iki gün sonra vaziyet de
ğişti. Şimdi herkes: 

- Yaşasın p:ıpa, kahrolsun ecn• 
bller .. diye bağırmağa başladı. 

Güzel Filipin adamları bu rnziyet 
karşısında fazla duramadan ka~tılar. 
Fakat hadiseler papayı fena halile mü• 
teessir etmişti. Delilik halleri geçir
mcğe başladı. Ve bu hastalık1a fazla 
yaşıyamadan öldü. 
Papa ve kilisenin dünya işlerinde 
ki nüfuzlarının.kırılmasına bu hadise 
sebep oldu. 

Bayan Safiye 
Yastık, yorgan ve yataklarını-ı., 

kuş tüyünden kullanınız. Çünkü pa 
muktan ucuz, ömrü uzun her zaman 
yumuşaklığı devamlıdır. Kuş tüyü ya 

Her akşam 

PANORAMA 
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Ht"rlies hayretle geriledi. Yerde upuzun 
yatan adam Hüseylnden başkası değildi 

Az U.cride kan izleri bidrenbire art
tı: 

- Tamamı Hapı yutmuş!. 

- ı'ılıçtığı i.!itikamete bakarsanız 
Dicleye doğru gitmiş olacak! 

- lfa gayret! Sesleri yükseldi. 
Bir iki dakika sonra kalabalık 

grup Diclerun sahiline gelmişti. Bü
tün gözler suyun sathına dikildi. Bir
denbire bir ses yükseldi: 

- Nah! Şurada! 
Hakikaten gösterilen istikamette 

suyun üstünde insan başına benziyen 
bir cisim yüzüyordu. Bir anda belki 
yirmi kişi kendisini suya attı. Ve hep 
birden suyun üstünde görünen kafaya 
doğru ilerlemeğe başladılar. 

Kala kaybolmak üzereyken on, on 
beş kol birden ona doğru uzanarak 
kavradı. 

- Yakaladık! 
- Ele geçirdik keratayi ! 
Bu sırada halife Müstasım bir 

yanında müneccim Ubeyt diğer yanın
da tbnl Ömer olduğu halde Didenin 
sahiline varmışlardı. Halife ile suda
kiler arası.ıda uzaktan uzağa şöyle 

bir konuşma geçti: 

- Sağ mı herif? 
- Sağdır muhterem halüe ! 

- Hala mukavemet ediyor mu? 
- Ne gezer! Elini bile kıpırdata-

mıyor. l~i bitmiş. 

- Öyleyse onu öldürmeyin. Diri 
diri sahile getirin. 

Bir iki dakika sonra denizde ya
kalannıı adamın vücudu Diclenin sa
hilindeki çakıl taşları üzerinde up u
zun yatıyordu. Biri izah etti: 

- Bayılmış! 

Halife homurdandı: 
- Çevir;n şunun yüzünil ! 
İki kişi yerde upuzun yatan ce

sedin ~·üzünü ~virdiler. Ve askerler
den biri elindeki meşaleyi baygın a
damın suratına yaklastırdı. Fakat 
yaklaştırır yaklaştırmaz başta halife 
olmak üzere hepsi: 

- Al diye hayretlerini izhar etti
ler. 

Çünkü bu yerde baygın yatan a
dam, sarayın muhafız zabitlerinden 
Hüseyinden başkası değildi. 

Halife ile müneccimden başka her 
kes ortalığı altüst eden bu meçhul a
damın Hüseyin olduğunda asla §Üp 

he etmediler. 
Mustasım bu vaziyet karşısında 

fevkalade hiddetlendi. Çok ehemmi 
yet verdiği bir avı elinden kaçırmış 

aç bir kaplan gibi soluyarak haykır -
dı: 

- Aptal köpekler! Şaşkın domuz-

- Devam edin. Yarım yırtık söz is
temem, ne demek istediğinizi anlamam 
lazım! 

- Söyliyorum, nerede olduğunu an
lattım, ihtiyar boğulurken elinizden 

kendini kurt:mı.mıyacağını r.nlayınca 
bu şekilde inkisar etti. 

Zengin' müteahhit de zerre kadar is
yan hissi kabarmadı. Bilô.kis büyük bir 

meyusiyetle başını önün~di. Sanki o 
bu itirafı bekl~yor. biliyordu. 

Kadın devam etti: 

- İşte o gecedenberi bu sır beni öl
dürüyor, içimi yakıyor. Yarabbim o nE> 
facia idi. Çalılığın arkasından fırladı
nız. Biçare Remzi beyin boynuna sarıl
dınız.. Onun can çekişmesini gördüm ..• 

lar gibi aldandınız! Kovaladığınız a
dam bu değildi. 

Askerler ve muhafızlar şa!}kın şaş 
kın bakışıyor, hiç cevap vermiyorlar
dı. Onlar halifenin tabiatını çok iyi 
biliyorlardı. Bu sırada bir tek ke
lime söylemeğe cesaret edenin cezası 
ölümdü. Hepsi ellerini kavuşturmuş, 

başlarını çeneleri göğüslerine değfnec 
ye kadar indirmiş susuyorlar, netice
yi bekliyorlardı. 

Müstasım dolu bir bulut gibi gürle
di: 

- Bu kadar kiş!siniz ! Bir tek a
damı yakalayamadınız! Hepinizi ah -
maklar gibi kandırdı. Hem bunlar üç 
kişi idi. Nerede ötekileri? 

- ? ? ! ! .. 
- Cevap \'ersenize! Neden susu

yorsunuz? 
- ? ? ! ! .. 
- Yine cevap yok. Öyle mi? Pek 

ala! Ben bilirim s :zi söyletmesini! ö
nüme gel Mü'min! 

Muhafız onbaşılarından biri sarhoş 
gibi sallanarak öne doğru iki adım at
tı: 

- Anlat bakalım, ne oldu? 
- Muhterem halife emin olun ki 

hiçbirimizin bu işte zerrece sun'u tak-

siri yoktur. Zatıalileri bize keyfiye
ti haber verir vermez hemen bahçeye 
yayıldık. Tam bu anda yukarı kısım 
da bir bağırış duyduk. Adamlarımız
dan biri imdat istiyordu. 

Oraya vardığımız vakit, yerde a1 
tı tane ceset yatıyordu. Uzun boylu, 
bir genç geyik gibi sıçrayan. ve rüz
gar gibi koşan bir gölge kacıyordu. 

Peşine düştük. Bir aralık ortadan 
kayboldu. Mcğ r v.ğaçlard~ birin 

tırmanmış. Bu sırada mahirane bir 
manevra ile bizi kandırdı. Kılıcının 

kılıf mı sarayın pencerelerinden birine 
attı. Koca camın büyük bir gürültü 
ile parça parça olup aşağıya inmesi 
üzerine hepimiz oraya koştuk. 

Müthiş haydut bu fırsattan istifa
de ederek ağaçtan aşağıya atlıya -
rak orada bulunan iki askerimizi ya
raladı ve Dicleye doğru kaçtı. Gürül-
tU üzerine. vak'a yerine yetiştik. Yer
de yatan kahraman askerlerimiz me-

ğer canavarı da yaralamağa muvaf -
fak olmuşlar. Kan izlerini takip et
tik. Ve işte en sonra elimize Hüseyin . . 
geçtı. 

- Yani ne demek istiyorsun ? 
- Demek istediğim şu .. Biz aldan-

madığımıza eminiz. Bütün bu işleri 
beceren Hüseyinden başkası değildir. 

kanaatindeyiz. 

(Devamı vaT) 

Katilin iğrenç yüzünü de gördüm ••• 
- Katil kimmiş? 

- İsmini söylemek lazım mı? 
- Elbette, elbette .. Bu kadar söyle-

dikten sonra, onun kim olduğunu da 
anlamışsınızdır. 

- O adamın yüzünün, saçlarının, 

vücudunun §ekli pek yakından tanıdı

ğım birisine benziyordu. 
- Kim sa~dınız?. Kime benzetti-

• ? 
nız .. 

- Kim olacak? İşte siz. .• 
- Ben? .• Ben mi? .. Böy~e bir §eye 

imkan var mı? Bunu tasavvur edebil· 
din mi? 

- İşte işte.. İşte onun için ölmek 
ten de memnunum ya ... 
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Tam kurtulduğumu sandı
da kaa-şınıda nöbetçileri 

ını sıra

gördün1 
Köpek gibi boğulup ölmektense .. Bu
nu düşünürken aklıma miralay Ballar 
geliyor. Herif, eğer general Haringto
nun yanından Krokere döndü ise beni 
bulamamış, kimbilir ne kadar kızmış· 
tır. Şayet kurtulursam iş ona hesap 
vermeğe kalsın ... 

SON BiR UMITLE 
Akıntıların vaziyetini iyi bildiğim i· 

çin ona göre ilerlemeğe çalışıyorum. 

Nihayet yarım saatlik bir mücadeleden 
sonra Sarayburnuna yirmi beş, otuz 
metre kadar yaklaştım. Su cereyanları 
beni çabucak buraya atıvermişti. Şimdi 
buradaki anafordan kurtulmağa çaba· 
lıyordum. Mütemadiyen sahili tarassut 
eden gözlerime bir aralık bir insan ka
raltısı ilişti. Korktuğum başıma gel
mişti. Sahil fenerlerinin ışığında sün
güsü parlayan bir nöbetçi bir aşağı bir 
yukarı dolaşıyordu. Buraya çıkamaya
caktım. Esasen şimdiki gümrük antre
polarile Atatürk heykelinin bulunduğc 
sahada Fransız nöbetçilerinin gece gün 
düz nöbet beklediklerini biliyordum. 

Vaziyetim.in ne kadar berbat olduğu
nu düşününüz. Denizden kurtuluyo -
rum, fakat karaya çıkamıyorum. Artık 
büsbütün kuvvetten düşmeğe başladım. 

Sular burada o kadar kuvvetliki ne yap 
sam nafile ... içimden 

-Yarabbim! Sen bana kuvvet ver, 
sen beni bu beladan da kurtar. 

diye Allaha yalvarıp duruyorum. 
Memleketimin tamamen kurtulduğunu 
görmeden mi ölüp gideceğim. Bunu 
düşününce taze kuvvet buluyorum. 
Yalnız ağzımı açıkta bırakarak ve vü
çudunıu...-u.1a ını • gömerek yUzU
yorum. Bu suretle hem nöbetçılen gö
rünmüyor, hem de cereyandan kendi
mi kısmen kurtarmış oluyorum. Artık 
suların tazyiki de artmıştı. Sanki yu
karıdan bir el beni aşağı itiyordu. iki
de bir de durarak nefes alıyor, kollarımı 
birkaç saniye dinlendirdikten sonra tek 
rar ilerlemeğe çalışıyordum. Şimdi sa
hile müvazi bir vaziyette ve açığa doğru 
yüzüyordum. Çünkü kendimi sulara 
bıraksam beni antrepoların önünde bek 
liyen Fransız nöbetçilerinin kucağına 

atacak .. Bu suretle, fevkalbeşer bir kuv 
vet sarfederek Sarayburnunu kıvrıldım . 

Niyetim, Ahırkapıya doğru ilerlemek 
ve orada surların dibine çıkmak... Son 
kozum bu olacak. Bunu da kaybeder
sem neyleyim ... Eğer taliim yaver olur 
da burada bir nöbetçiye tesadüf etmez
sem kurtuldum demektir. Eğer nöbetçi 
bulunursa artık çıkacak başka bir yer 
yok. Çaresiz sahile çıkacağım, herif be
ni görürse canımı kurtarmak için her 

Ferruh Bey, başını elleri içine aldı 
ve inledi: 

- Aman allahım ... Ben mi, ben 
mi bu cinayeti yapmışım ... 

- Elbette siz, fakat biraz insafa 
gelin de bir ba.~kasınm sizin yüzünüz 
den kurban gitmesine müsaade etme
yin. 

- Nihalciğim, yavrucuğum, madem 
ki böyle bir sırra vakıftm ne diye 
şimdiye kadar sükut ettin. Bana hiç 
bir şey açmadın? Çektiğin ıztırabı şim 
di anlıyorum. Adeta benden iğreniyor 

dun, benden korkuyordun . Sebebini 
bilmediğim için namı üzülür, muztarip 
olurdum. Meğer ne kadar haklı imiş
sin! Zavallı yavrum benim. Niye susu 
yordun, ne bekliyordun? 

Eğildi, kadının ellerini okşıyarak: 
- Bak yüzüme, katile benzer bir 

halim var mı? Gözlerimde öyle bir i
fade okuyabilir misin? 

- Bazı anlarda ben de tereddüt 
ettim. Fakat nasıl aldanmış olabilir
dim? .. Gözlerimle gördüm, gördüm ... 

- Peki amma b'.r müşabehet yü
ztlnden aldanmış olamaz mısın? 

- K:?.b!! !'ni? K~ ~-:ıe ba kadar 

benzer? ı 
- İşte sana yemin ederim ki gör-

şeyi goze alarak boğuşacağım. Ya o 
beni benzetir, ya ben onu haklar kur
tulurum. Surların civarına on metre 
kadar yaklaştım. Etrafta kimseler yok
tu. Bütün kuvvetimi bazulara vererek 
suları kulaçlamağa başladım. Beş altı 

dakika sonra boy verdim. Ayaklarım 

yere değdi. Oh, çok şükür kurtulmuş· 
tum.Suların içinde sürüklene südüklene 
ilerlemeğe başladım. Soğuktan yorgun· 
luktan ayaklarımın dermanı kesilmeğe 

başlamış ... Hani nerdeyse sahile birkaç 
metre kala, dizlerimin bağı kesilecek 1 
ve suların içinde kaynayıp gidiverecek 
tim. Bereket versin, insan böyle zaman 
!arda fevkalbeşer bir kuvvete sahih o
luyor. Nihayet, sahile çıktım, kend:mi 
çakıl taşlarının üzerine boylu boyuna 
attım. Orada ne kadar kalmışım bilmi-' 
yorum. Fakat düşüp bayıldığım muhak 
kak ... Gecenin ayazı çabuk ayılmama 

yardım etmiş ... Gözümü açtığım zaman 
bütün vücudumun ağrıdığını hissettim. 
Islaklık ciğerime kadar geçmişti. Şöyle 
bir doğrulup kalkmak istedim. Fakat, 
ne mümkün. Vücudum çekitaşı gibi a
ğırlaşmış ... Mafsallarım ağrıyor. Ayak-, 
larım tutmıyor. Oturduğum yerde vü-

düğün adam ben değilim .. Manmafih 
benim de içimde şüphe vardı. Yakın
dan tanıdığım birisinin bu işi yapmış 
olmasından korkuyordum. 

Nihal inanmıyan gözlerle kocası

na baktı, başını salladı: 
- Bu masalları da neden uyduru

yorsun? 

- İnanmıyor musun Nihal! Namu· 
sum hakkı için doğru söylüyorum. 
Ben değilim, lakin bana son derece 
benziyen, kardeş gibi benziyen biri. 

- Biraderin'z Talat Bey öyle mi? 
Öleli (~0) sene olmu§! Bunu siz ken
diniz bana söylediniz? 

- Maatteessüf doğru değilmiş! 
Ben öyle umuyordum, sizinle evlenmez 
den evvel onunla kat'ı münasebet 
etmiştim. O, ailemizin şini, lekesiy
di. Bir çok kere kendisine y:-:3,,tmda 

bulundum. Hiç bir şey para etmedi 
Servetini savurdu, senelerce benden 
de çekti, nihayet hırsızlığa bile kal
kıfjtı. Yakalandı, onu kurtarıncaya ka· 
dar akla karayı seçtim. Mühim bir 
para verdim , memleketi tcrketcmsini 
söyledim. Ilir daha karşıma çıkmıya
cağını. kc:ıd;Di tamame:ı unutturacağı 

nı vadetti. Gitti. ncr.elcr geçti. ~Cf 1 
sadası işitilmediği için ölmüştür sa • J 

cuduma seri bir masaj yaptım ve anca~ 
on beş yirmi dakika sonra kendime ge
lerek doğruldum. Surların dibinden ldıı' 

seye görünmiyerek ilerlemeğe başla' 
dım. Bu gece macerasmm, bu ölüm teli' 

likcsinin b::ni ne kadar hırpaladığtt11 
düşünün ki parmağımda annemin be" 
diye ettiği bir yüzük vardı. Ayağa ıcal 
karak, elbiselerimin suyunu sıkarkell 

bu yüzük parmağımdan kendi kendirıe 
taşların arasına dü~üverdi. Aradım, a· 
radım, bulamadım. Hayatımı kurtar· 
dığım bir dakikada bir yüzüğün ne t' 
hemmiyeti olabilirdi. Fakat onu sırf bit 

ana yadigarı olduğu için kaybetmek iS' 

temiyordum. Bu itibarla onu kaybetti' 
ğime yüreğim sızladı. 

O civarı, evvelden bilmiyorduı11· 

Rastgele yürüyordum. Bir müddet sofi 

ra kendimi Sirkecide Demirkapı civart11 
daki Yahudi mahallelerinin arasındS 
buldum. Caddeden bir araba geçiyor
du. Çevirdim, atladım. Ve arkadaşı111 

Burhanın Gedikpaşadaki evine gitti111' 
Biz o zaman Samatyada oturuyordu1'· 
Oraya kadar gidip vakit kaybedemet' 
dim. Çünl:ü, derhal Krokere dönrne1' 
Hizımdı. (Devamı var) 

myordum. Kalbim de bunun böyle ol' 
masmı temenni ediyordu. Halbuki al· 
danmışım .. sağmış •. Buraya geldi. IW 
na haber yolladı. lşte davet günü t>e' 

ni müteessir eden mektup o idi. 13Dl19 

·t· randevu veriyordu. Mecbur oldum gı 
tim. üstü başı berbat bir halde jeli· 
Para istedi. Rahmetli doktora verece' 
ğim paradan ona beş yüz JiraS1Jlf 
verdim. Fazla istedi, işte orada b0' 

boğazlık ettim, sanki izahat verırıeğe 
mecburmuşum gibi meseleyi anı:ıt· 
tım. Sonra eve dönüp kendi elbise!: 

rimden bir tane de alıp tekrar kcnd:· 
sine verdim. Şimdi anlıyor musun· 

Kadın başını salladı. Gözlerinde~İ 
Ferruh Beyin sözlerine inandığı bel 
idi. Adamcağız devam etti: 

- lşte karıcığım, kaç zaınarıd:. 
benim içimi kemiren dert de bu)'d 

üstelik senin bana karşı gösterdiğ;ı, 
nefret, doğrusu beni öldürüyordu. 
hal, sen benim yegii.ne variığıınst11t 
hayatımsın, seni kendime uzak hiS'.e 

mek bilsen ne müthiş bir acıyc'!1• 

(Devamı v.ır J 

l 

"' :ı.. 



Bayrağımız ş8ref direğine 
nasıl çekildi 

~ U (BweH~ g&lder- ğimlz bu büyük terefe nllıayet erfeebil-
~-::" _ •Wıllf••M.,_) - Yapım mlftik. I 
~ cUbıya blrinclllğinln merui- Kerulm ve ytls bin ki§iye yakın 
lılter ~ Avusturya • Polonya maçı bir bJıbeJıfm Tllrk bayrağım, Türk 
...:'-- yapıldı. marpm eellınlamam 5 dakika geçme- program 

-.... tam 18,'5 de ilk olarak 56 kilo den nllıayet buldu. -.::-•mine 1-f]ındı. Birinci p1en Fakat bu öyle bir bet dakika leli ki, 1 Bu g Q n k Q 
'tt~;~llac&r~çe::.dı ::::tımm IODUD& kadar unuta- mQsabakalar 
~ 10D1'& 1111'& biat gelmlF'J. Be- Sabah: Eakrim, yUmıe, binicilik. 
~ 1MJM.1ur bir halde bulun- Bana hayatımın en mesut daklkalan-

_,..... •-- - ı.a.ıc.. tızerind öileden aonra: Eakrim, futbol. bent 
mrada Yıa-•, vanmdı bu mil- m 7"P~ "" anı, --a•.. e yazı 

--· ,,,_ U --•-•-bilmek lmklıu bil kt ı bol, yD.mıe. Gece de: Yabua boka ildncial, Flnllncli-1• ve e _..__ e yo ur· 
3-.u. maçlan vardır • 

..._ Jneçıi olduiu halde ortaya Muhterem okuyuculanm bir dakika / 
-... 1..1.. -x-1....1 ... 1 'lr•-yarak kendilerini ' Bis bunlardan yalnız blnicilife it-
..__ _ · ~ •---- --ı- tirak ediyoruz. 

Jlıııııı.~ stJlllll tıç genç im, pmpi- merulmin yapıldılı Berlin ltadmda J 

~ bqma tere! çelenklerini ge- bulunduklarmı tahayytll ederleree bel- 1 var 1 n ki 
~. ,.i. tam ba mada b&-ıl-- ki haJdlrat.ı daha iyi g&mtlf ve hisset- m Qsabakalar 

...._.: 3•-a-- mit olurlar. Sabah ıı~ı 

-....~ c11reifne geldhnlye, lll&l'plllD çal- ve "• eden aonra gene bini-
TUrklye buglbı lpl'O tarihinin en şe- , n:~ d dil L Um l '-tJımwpı. c~e mm e ece .. ve o p yat 

''*araya toplınm11 birkaç TUrk rem gtlntlnll yapmlltır. . kapanma merasimi yapılacaktır. 
h.....-:-'l en meeut dakikalarım ya- Bu tarih her TUrk için unutulmaz bir İli!!!!!!~!!!!!!~~~~~~~~~ 
~ Gtbılerdenberi bqkaJarma hatıra olmalıdır. 
~ Jıuret ve huretle 1eyrettt- IDfll MıılWltlin AP AI< 

oıımplyat haberlerl 
....._:!:.,~u..._,_j ~~~!~ 
l~ • el"-• .a- JapoaJ&)ı Bamouo, 200 metrelik 
~ rmlfUr, Blrla wta,.- Juırb-tlula tufl7e mU.bekumda 2 
'-ı-o ıa düDm a 5/10 aa119 ile ollmpiJ&t re-

"""'•.._ .. topta .._llüa- bna•mmwtar. 
•;11-.1. Dfiwı" lılı' tuft7e .. pnda sene Ja-

,..,alı ..._ K.a. 200 metre meafe-

Ji 2 dakika 40 8/10 l&llfyede btedtl"ek 

Japo111&b Choupel Uto, D daldb 
48 1/10 anlyede UOO metrelik Jfl.zme 
mtlllabebpnm birbad tufl79 ••pal 
bn•ıpır. 

100 aetrellk artlattl )'lmae mh
......... Amerlblılar, lntikamlan
nı allBlflarcbr. 

Adolf Kfefer, Taylor 'H Drysdale, 
tufl7e mU..hüalanm kazanmışlar. 
JapoaJ&h Koa - Jobn, Yuo11hlto ve 
Kojlma ucak tklacl 'ft tlfllndlQfl eJ. 
......... ftl ...... 

• • • 
100 metN finali: 
Blrlnd: Ktefer <Amerika). 1 dakl. 

b 5 9/10. Yeni oll•plyat rekora. lkha
d: Vu ._. Wasu (Amerika), 1 da
ldb 7 'l/10. Uflael: Ktjobwa (Ja
pen), 1 8 4/10. Dlrdbcl: Dryadale 
<Amerlb), 1 9 '!10. Beflad: Yodıida 
(Japen), 1 9 '1 jlO. Altına: Kojfma 

.JOO metre yüzn.ede Wrilloi laporı 
Jlaküao Wnci At1Mri1calt Jledica 

Ue berabw. 
(Japon) 110 '110. 

' clfte dtlmendlb: 
Blrlnd: AIJD&D18, altm maclalya. 

lldnd: lnsiltere. 'O'~cl: im~ 
iki Pfte dtlmend ile: 
Blrfnd: Almaa,a, altna aaclalJ&. 

tldnci: ltalya. U~cl: Frama. 
iki ~te dtlmendsb: 
Birinci: lnglltere, altm maclalJL 

lklnd: AIDaanJL '()'~tinci: Lehistan. 
Bir çifte: 
Bi.rlnd: AllUD7Bt altın maclalya. 

tldnd: Avutal'JL 'O'~ci: Amerika. 

• 

Ollmplyatıarda 
atıamaıar 

Bugt1n erkekler tramplinden atlama 
mUaabakaaı gimdiye kadar olduğu gibi 

ı bu defada Amerikalılarm inhisarına 
geçti. Amerikalılar birinci, ikinci ve 
liçUncWUğU cliğerlerinden farklı olarak 
kazandılar. Netice ıudur: 

ı. Degener (Amerika) 163.57 
2. Vayne ,, 159.56 
3. Greene ,, 146.29 
4. Shihabara (Japon) 144.92 
Yalnız bu defa Avrupalıların ve Mı

sırlıların da geçen olimpiyatlardanberi 
büyük bir terakki gösterdikleri göze 
çarptı. DUnyanm her tarafında Ameri
kan tarzı takdir edildiğinden bugün 
yüzme ve atlamada Derlemi§ her mem
lekette Amerikalı bir atlama antrenörü 

' bulunuyor.. Bu olimpiyatlarda gerek 
Japonlarm, gerek İngiliz, Alınan ve Mı
BD'lıl&rm muvaffakiyetlerinin sebebi de 
budur • 

Amerlkahlar, daha mecbur! atlama
larda dilerlerlnden aynldılar. lbtiyari 
atlamalarda iee en gtlç atlamalan bU
ytlk emniyet ve kendilerine hu r.era
fetle bqararak bUytlk puvan farkı el
de ettiler. Degener Amerikalılann 
içinde, 1932 Loe Anceloa olimpiyatlan
nm tlçtlncUd olmak dolayıılle, en tec
rllbelial ldl. Bu ytızden kolaylıkla Titri 
lehine çerirdl. Mumafih mecburi at
Jamılır neticesinde Vayne ile puvan 
farkı pyet udi. 

Amerlkablarm tefevvukunun en mtı
him lmWert. fevkallde suya girif, 
trampllnden adam akı1h lrtlfa elde et
mek, havada emniyet ve ellsikiyettı. 

Buat Er'ler 

Hendbol 
lavi re takmıı Macaristan takımını 

ta1JB TUlyet 7 - 2 idi. 
Almanya 10 - 8 Avuturya takı· 

11U1U 7en•lştlr. Birinci haftaymda va
siyet 5 - 3 idL 

Hokey 
Hollanda takımı Fransa takımını 

4-3 yeamiştir. Birinci haftaymda va
zl71t 2 - 1 idi. 

Hollanda takımı hoekey müsabaka
amda Uçlnetl olma§tur. 

Basketbol 
Jl'lnal: 
Amerika, 19 - 8 Kanadayı matla, 

e4ers ollmpb'at buketbol pmplyon11 
olıaqtur. Blrind haftaymda vaziyet 
15-' ldt. 

Kıho mDsabakala
rında tasfiye edildik 

Berlin (huauıl) - Takım millabaka
lanndan IODra eskrim ferdi kılıç karp
lapnılannda da taıfiyeye uğradık. 

Diğer gazetelerin 
llklrlerl: 

Londos kaçtı 
Bu sabahki gazetelerin hemen hr-,. 

si, Cim Lmulosun dün sabah Pire11e 
müteoeccihen hareket ettiğini, bu ,,,,. 
retle Tllrk pehlivanlanndan kaçtnıf 

olduğunda müttefiktirler. Arka
daılarımız bu yazılan yazmakta biraz 
fazla acele dmlfler gibi gelıyor ba· 
na .• Eğer Londot1 sözünde durur da 
gelecek hafta latanbula tekrar gelirse 
bütün bu 11azılan yazanlar mahçup ol. 
mıyacakkır mı? 

Gazeteci 
boııuou 

Burhan Felek Berline giderken ~ 
cak her gazeüden birer muharrire 
kart verUdiği için ne kadar salund 
rekmlı olduğuna, fakat Brrlin~ ııardl
ğı zaman Tlirklfleü •JIOI' röporlfıJa 
bekltyen bef, altı gazele ancak .,... .. 
olimpiyatlarda glrmlge galan Tiri 
gazeteciai buluntlulumı <Tan) dtı 

11azı11or: "N aıl olmılf da bu kll4tır 
ilremifiz, bir türlü anlıgamadım.,, dl-
11or. 

Çojaldığunua JMmnun olmaımz ld. 
zım; ltizım amma; beı gazete irin,,,,.._ 
ml muharriroldu ;u halde~ lıtanbalü 
hôltJ makaar hazreUerinl.n lıanl harıl 
vazifesine tleoam etmnl biraz garifl 
delil ml1 .. 

oıaıer kalkını •• 
Açık Sözde, dünün müjdnini al

dığımız ( M. Saml Karagel) in 80n d
reıler hakkındaki l/CUl8UU bugün oku. 
gabUdik. Kara AhrMde, Koca Yıaul .. 
Adalıya, Kazancı Kara Beldre, All 

, m IDtlllld*; Möiid aırımtıftf, 
FUibeli, Kara Alunede, wllaiml bil
tin ölmilf ald pelallDt1111ara hitap • 
derek: "Kalkın/ Meydanı Ditatırlılarw, 
Müldyimlere ml bıraktınız? Kalkın! .. 
Çolu'c çocuk pelıllvancılık 01/1WllOr~ 
diye yazıyor. 

Anlafılan Ba11 Sami Lontloea fe
na halde içerlemif, finuUkl pe/alioaıl. 
lanmıza da pek gilwnemlgor; anım ,_ 
~ Ü raluneUl gil~rimlzden fın. 
dat ı.tı,,.r. · 

O. M. K, 

Futbol antre
nörü getiriliyor 

Berlln (hUIUll) - Olimpint kapan
ma merasiminden aonra futbol federu
yoau reisi Hamdi Emin Londraya pte 
cektir. Oradan milli futbol talmnnma 
Çlbıtırmak için bir antrenör cetirecek
tir. 

4.vusturya - Peru 
~çı nasıl oynandı 

Seldaptte: -----------------~~ı~---__;;-----------------·----------
Blrlnci: Amerika, altm aaclalJa. Den z yarışları 

~'l'neımneı federasyon cenubt 

0 
•
1 
rlkanın kQçQcQk bir devıetı •n Peruya ••mplyonıutu 

~aandırmak istemedi mı? 
~~ ...-ıe oıiaıa'vat· bi bu maçm da ikincl devresi bambq-

P....w-=-:- or~J- ta bir hava içinde ve birinci devrenin 
~ ~ De Avusturya btlytlk bınamen &bine çok gURI geçti ve mll
~'" ltadmda d&nifinal mıçmı bmmeJ oynandı. 
~· iki taraf da açık pularla, aerl abn
~ ldJ....,_ anluacatmı vulyet ol- Jar yapıyor, kaleler de miltekabil alan
.... ~ 'btı O)'ml, Polonya ile, Pe- Jar yaratılıyordu. 

~~-= -::;:P ow..a.. Bu devrede ilk goltl yine Avuaturya 
-.... attı ve naiyet 2-C> oldu. Bnytlk bir ener 

l'h._ ~ , buıun callp aayılan Avuatur- ji ll&l'federek Polonyahlar buna ancak 
. ~ ta.ti PolonY&Wan da JeDive- devre ortalarından aonra mukabele ede-
~ tto1:" ~:r ta1lhı bir bildiler. 

~lr 1nguı. hakemin ıdare.ınde Son dakikalara kadar 2-1 devam 
lJJt clevre eden vulyet, IOD dakikada, Polonyalı-

: "- 'llfı'lbJa iki taraf da hakikaten kö- larm kaleciye çarparak yapbklan gol
~~ a bir OJUn OYJlAdıJar.. Ve terinin aayılmamasma mukabil, oyunun 
~~~bir golle bu deweyf bltmeeine 30 aanfye kala Avusturyalı-
~ ki ,._,_ J larm J&."'"klan bir golle 3-1 bitti. 
~ Norveg OJQDu p- (Dnarnı 8 lncile) 

İldnd: ltalya. '()'~eti: Almanya. 
'xıoomeıre•crauı,,udmıarma. Bu pazar Venlkapı sablllode yapılıror 

1&bakası: latanllul iRi aporu tefvlk mtıabakuı bu puar Yenllcapl •bilinde ~· Ki. 

Birlnd: Hollanda, 4 dakika 31 a- •bakalar& uat tam clokusda b&flanacaktır. Bu huuta ı.tubu1 au sporlan ~ 
niye. lkind: Alm&DJ'B, 4 dalrfka 38 l'i'Ddermlf oldulU teblft De mtısabakalarm programmı derwdlJcıru: 

............... lpOltan •Jaabtuadaa: 
8/10. 'O'çilnetl: Amerika, 4 dakika 40 ı.tanbul" bCllsMl kOrek müptedi, kıdemm, lademll 1ılrlDcl tefY1k mt1alıak311 
2/10. 1' ' 931 puar SODO aat (9) da Yenlkapı - K11mbp1 uumc1a1rt a.bada )'llpdacıekbr. 

IOO tllefre .... W..OC.C A1-• 
b.clpJl.a..,er. 

ıruanea ftktmda .tart mevkllnde bulUD11UJ8111a' .,. ilam nıru ~ Janta 11-
remtyecelderdlr. KIQpJeriD bu hWIU8U g611Sn0Dde 1laluD4urarak lauırlaDmalan tebliğ -. 
hmur. 

Program 
ll'OBl:K YABlflA&I PBOOBAJQ 

8. No. 8aat Dak.. Teknenin Nevi Y&nflD mufl ile.re 
1 • 00 DUmencw dörUUk llUptedl 2000 
2 9 80 DUmenchılJı Ud tek • 2000 
1 10 00 DOmenciJdz birlik • 20CJ 

' 10 80 DQmencfals iki tek • 20CO 
s 11 00 I>Umeııcfals dörUUk • 2000 
1 11 80 DOmenCW Ud c;ttte 

" 2000 
T 11 00 J>&ıtJOk kl&.llk Bayanlar 2000 

DINLICNlll: 
8 11 00 I>UmeııCW dlSrUUk Kıdemala 2000 
9 11 80 DOmencfals lkf tek • 2000 
10 H 00 DOmenclsls birlik • 2CıOI 
11 H 80 DOmenclll Ud tek • 2• • .'00 
12 ıa 00 DOmenctslz dörUUk .. 2000 
11 ıs 80 Dllmenclll iki çifte 

2<.'()0 
H 11 00 DOmenclll dörtlük Kıdemll ~ 
ıs 11 80 DOmenctslz iki tek 

2"00 • 
11 17 00 Dtlmenctslz birlik 

2000 • tT 1T 80 Dtlmenclals l1d teJr .. 2000 11 11 00 • Dllmenclafz d1Srt1n1r .. 2000 
ıt 11 IO DllmencDl lld gl,fte .. 2000 
KOT: 'l'&rlflarda tamamen 'beJD8lmllel kUnk nfamnanulll t&tb& eclllecekUr 

1 



RADYO 

1 S TAN BUL: 
18 dans mu:;ıikisi (plA.k), 19 haberler, 

19,15 muhtelit plAkılar, 19,30 çocuk su.ti 
hikAyeler, 20 Ferray ve Dimltrlyadi, Şan 
piyano refukatile, 20,30 stüdyo orkestraları. 
21, piyano solo, profesör Ferdi Ştatser tara 
fmdan, BestcklU- Hasan Ferit Alnann eser_ 
leri, 21,30 son haberler, Saat 22 den sonra 
Anadolıı njansmın &'Q.Zeteıere mahsus hava.. 
dis servisi verilecektir. 

BUDA PEŞTE: 

18,40 Macar hıılk ııarluları, 20,40 Frtedlin 
idare.sinde opera orkestram, 22 haberler, 22, 
30 çlgan musikisi, 23, haberler, 24 plAk, 24, 
50 ya.J.nız Viyana için slgan musikls , 

'\'ARŞ OVA: 

18 scıılonlk orkestra konseri, 18,50 konuıı 
malar, 10,15 caz popurisi pltı.kları 20 küçük 
orkestra sopran -Tenor seslerle, 21,15 uzak 
tak1 yu.rtda.şlara mahsus neşriyat, 22 koro 
konseri, 22,SO skeç, 23 Berlin olimpiyatları 
neticesi, 23,35 maizurkalar, 24 dans musiki. 
sl, 24,30 plAk, 

B'()'JtBEŞ 

·ı9,05 Feık orkestrası, 19,50 konuşmalar, 
20,35 Es'ki dilğüıı ıarkılan, 21,35 Salzburg 
dan nakll, Solo koro ve org varyasyonları, 

22,05 balk muslldsi, 22,45 olimpiyat haber_ 
leri, 23,16 plAk, 23,30 dans musild.'!:1, 

B 1: L O B i\. T: 

19,05 Siblclanu or~traaı, 20 konferans, 
20,20 ktUse koruıerl, 21,20 konuımalar, 21,45 
ldlçQ!t orkestra. 22,30 haberler, 22,45 gece 
lioı:ıseri, 23,45 Almanca Fransızca haberler, 

SiNEMALAR 

IPEI~ 

SAIC\ \: 

vn.uız 

TAJ'ıl 

ALKAZAR 

ŞARK 

ASTOlll'A 

BEYOCLU 
; Pepo ve Ak kartal 
ı Saygun gözlil ve Glzll 

yuva 
ı Eskimo ve Vt,>·e.na bUI 

bU!U 

ı GUnahım aııktır ve Kor 
kunç canavıır 

• Garp cephesi, BekA.rlığ:· 

veda 
ı letlklA.1 uğru.oda ( Vivıı 

vtllA 1 A~ıklar klübU 

ı Kiralık gönül, Macar 
romansı 

ı Bir aşk hikı\yest ve lsinı 

sl.z adam 
Beynz şeytan ve Atın• 

sür süvari 
ı A.'jktn sesi ve Petrol 

muharebesi 
ı Zehlr!J gaz çetesi, Tomun 

intikamı ve Sürat şampl· 
yonu 

<.JUMURIYET ı Rahmetli amca, ölümden 
korkınayan adanı 

&ULLI 
WLAL 

ALE!IDAR 

lSTANBUL 
ı Tarzan 25 kısım birden 
ı I{ali!ornlya haydutları ve 

A§k kadrili 
ı Ak karttı.l (türkçe) ve 

Senin gibi kadın 

ı Boğaziçi p.rkısı ve Vah§l 
Jer hücum ediyor 

KEMALBE~ ı Pergünt ve Gizll define 

KADIKOY 
M O 8 KOVA: 

20,50 mubteut lokantalardan nakiller, 23, stnlEYYA 
!Berlin dllmpiyadı haberleri, 21,15 haberler, DAL& 
28,80 muhtelit ııarkıla.r, 24 dans pla.ıtları 

ı Programım blldJrmemljUr 
1 Al1 b&ba 

Y t YANA: 
20 haberler, 20,10 IOagenfurt.tan nakil, 

21,05 çok sevilen isimli Dostaıin opereti, 
23,10 haberler, 23,20 olimpiyat haberleri, 

OSKODAR 
1 Kadın ne yapsm, A4alar 

prkıaı 

KARAGOMROK 

HABER - Akşam Postası 

ır;c888E ... Av~~'ft:UJJırya aa~elfll JJ@ırJ !Ko~ M~k~~~Dvo 

~ LEYLİ - NEHARİ 
~ Galata Çınar Sokak No. 10 
00 Tedrisat lisanı Almanca, ondan maada Türkçe, Fransızca, İngilizce. Kayıtlar 21Ağustostan itibaren cumartesı 
00 ve pazar günlerinden maada her gün saat 9 dan1 e kadar lkmal imtihanları 14 eylUldedir. 

~gggggggggg Ders b~şıangıcı 15 Eylüldür 88888'~81m_.,.r"'!i:8~ 

Necip Bey 
Diş Macunu 

Y.üksek ailelerin ve 
gençlerin lezzet ve kokusunu se· 
,-~ seve ku11andrğı yegane diş ma· 
cunudur. Dişleri beyazlatır, mik 
roplarr izale eder. Türk malıdır. 
Her yerde bulunur. 

Fiatı 15 kuruştur. 

Veni neşriyat 

Giiodüz 
Bu mecmuanın 5 inci sayısı da inti

§ar etmiştir. Memleketimnizin tanın

mış muharrir, edip, profesörlerinin im
zalarım ihtiva eden bu mecmua tavsiye 
olunur. 

Avusturya-Peru 

·----l!ml! ______________________ _., 
Harbiyede 

•• 
BEI~VU 

bahçesinde 
Ma "cut proğrama ilaveten 

Melike Cemal 
Revüsü başıamışttr. 

yallarda tenzlUU yapıfmtftır, harlçtel1 
meze kabul edlllr. Tetelon: 49091 

Bayındırlık Fen 
Okulu Direktörlüğünden: 

Bu yıl mektebe 40 talebe alınacaktır 
Mektep yatılı ve parasızdır. Tcıhsil müddeti üç ve reecburi 

hizmet bı!ş senedir. 
Taliplerin aşağıdaki şeraiti haiz olmaları lazımdır: 
1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak ve on yedi 

yatından aşağı ve yirmi bir yaşından yukarı bulunm,mak. 
2 - Li.akal orta mektepten veya aynı derecede tahsili hait 

Maarifçe musaddak hususi mektepten mezun ve riyazi dersle* 
rinden en aşağı ala derecede not almış bulunmak. 

24,10 çift pfyano konseri, 24,00 dgan mum. 
kisi CBudapeıstedenl • OZEN ı Makineli adam, dllılya ha.. 

Yadlslert maçı 

3 - Yukarıda yazılı şeraiti hafa taliplerin malfönatı mektep 
tedrisatını takibe kafi olup olmadığı anlaşılmak üzere (Cebir, 
Hesap, Müsattah, Hendese) den bir müsabaka imtihanı yapılrr. 

4 - Kazanamıyan talip yazılı imtihana giremez Ve evrakı 
geri verilir. 

M1LLt 
B A t: A T (&§ tarab 7 mide) 

Bozambo .ve-'.l'Ung 'Vtlcut. Oyun umumiyet itibarile bilhassa bi-

5 - imtihan 28 Eylül pazartesi günü olacak ve sorgular orU 
okul müfredat programından yapılacaktır. 

1:11:::aaaesw:Ciii:= .. :== ss nor0 

lar ~ Doktor U 
uömer Abdilrrahmanı T 1 y '.A '1' R o L :4. R 
D Cildiye mUtehaaaısı ft 
i! Muayenehanesi o Kadıköy, 1 nwııl"l'r.llr.r.ı7.Y:l:'Jf 

1 
Süreyya sineması karşısında ln-ı A IA.i Bu ak§&ID 21,45 de 

H.AL1:ME 
beşten dokuza kadar.. _ Yarm ak§8.m Taksimde 

önü sokağı numara 8 her günH ij 
:::::::::..-:: ... HALİME 

... 

Sabah dokuzdan akşam 
saat beşe kadar mat, saf 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmıya ha
~t yol:. tşte; havalandml. 
mış yeni Tokalon pudrası
nm garanti muhassenatı 

bunlardır. Bu cazip hava
landırma usulü, Parisli bir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
·ueuı dairesinde havası top 
l'andmlmış yegane hafif 
pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa daha saf ve daha ha
fiftir. Bu usul, Tokalon 
pudrasının istihzannda 
kullanılmaktadır. !şte bu. 
nun içindir ki, Tokalon 
pudrası, daha muntazam 
ve daha mükemmel bir 
tarzda yapışır cildi hemen 
hemen görünmez bir giizel 

,... 

lik tabalmsı ile kaplaı ve 
yüze tabii bir güzellik ve- ! 
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şel:lihi 

vermeden kalın adi pud
ralardan tamamen başka 

bir tesir yapar. Bu yeni 
Tokalon pudrası yüze ya
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra., tabiı 

derler. Artık ne parlak bu. 
nın, ne yağlı cilt görünmi
yecek, belki rüzgar, yağ

munm ve terlemnin icrayı 
tesir edemiyeccği mat, saf 
\'e sevimli bir ten görün~
cektir~ 

rinci devre, bir olimpiyat dömifinal ma-
çma yakışacak §ekilde olmadı. 1ki ta
raf da, mesela tamamen bir §Ansızlık 
yüzünden tasfiyeye uğramı§ olan Nor
veç takımından kat kat ~ağı bir fut
bol oynuyorlardı. 

ltaıyanlarm da f evka18.de oynama
dı klan düşünülürse, Avusturya ile ya
pa.caklan, final maçının her halde pek 
zevksiz olmasından korkuyorlar. 

Bu seferki olimpiyatta, mesel! Pari
se nazaran fut bol maçlarının birkaç 
klası düşük bir varlık göstermesi de 
isbat etmektedir ki, lng1ltere, Avustur
ya. Polonya, gibi milletler, olimpiyatta 
tamamen tertemiz amatör sporcular
dan müteşekkil takımlar göndermi~ler 
ve iyi futbolcularının hepsi profesyo

6 - Olgunluk imtihanını vermiş lise mezunları imtihanaıt 

birinci sınıfa yahlı olarak girebilirler. Ancak bunların kayıt ve 
kabul zamanında müracaatları §arttır. Olgunluk imtihanı ver· 
miyen lise mezunlan diğerleri gibi imtihana tabi tutulaa. br. 

7 -Taliplerin devamı tahsile ve vazifeye mani sari ve uZ"i 
hastalıklardan salim olması için ımütehassıslan tam bir hô'\stahe.• 
neden örneğine uygun ve fotoğraflı tz.ıdikli heyeti sıhhiye raporu 
il~ hüsnühal sahibi olduğuna dair mahalli polis tahkikat raporUı 
aşı kağıdı, hüviyet cüzdanı, şahadstname veya lr~hmcluğu mek· 
tepten riyaziye notunu da gösterir t.ııdikname ile 4,5 X 6 eb'ş· 
dında 7 adet fotoğraf getirmeleri lazımdır. 

8 - Evrakı noksan olanların kayıtları yapılmaz. 
9- Kayıt; muamelesi 1 Eylül 936 dan 15 Eylül 936 tıırih;rıe 

kadardır. (353) 

nel olan bu memleketlerin futbolU de ----------------------=---------
::~;~yle hafif takımlarla temsil D 0 k t 0 r Al 10aca1< t 1 r 

Norveç gibi, toprak1armda esasen 
profesyonellik olmıyan takımlar, en 
beğenilen, en temiz maçları yapmağa 
muvaffak olmuşlardır .• 

Avusturya , Peruya nası! 
hUkman galip geldi 

Gelelim Avusturya - Peru maçı dedi 
kuduıuna, malfim olduğu gibi üç gün 
evvel kardıf inal maçında bu iki takım 
karşılaşmış ve Avusturya mağlup ol
muştu. 

Fakat sonradan Avusturya federas
yonu tarafından beynelmilel federasyo
na "Maç da Perulu bir seyircinin saha
ya girerek Avusturyalı bir oyuncu
ya tekme attığı ve bu oyuncunun sa
katlanarak oyunu terk etme.si neticesi 
Avusturyanın 10 kişi kalarak haksız 
yere mağllıp olduğu yolunda bir iti
raz yapılmıştı. 

Anlaşıldığına göre, ?.aten cenubi Arnc 
rikannı kU"ücük devletine ~arnpiyonlu
ğu pek kaz.uıdırmak istemiyen beynel

Askeri Fabrikalar Umum Müdür-
lüğünden: 1 

Biri dahiliye mütehassısı ve biri oparatör olmak üıere üç do~ 
tor alınacaktır. it görecekleri yerleri ve çalışmak şartların. öğrenr.ıe, 
üzere istida ve vesikalariyle birlikte bizzat veya hilvazıta aıhhat ~ııb 
si müdürlüğüne müracaatları. (304) 

C. H. P. Genel Sekreter'iğinden~ 
10 Ağustös tarihinde miinakaıasr ilan edilen sinema makirıel .. ~ 

ve sair mah:emenin münakasa günü bazı firmalar tarafınde.n bu ı:P:ıı· 
det zarfmda teklif yapılamıyacağı anlaşıldığından ve ıarlnamede Jil 
zı tadilat yapıldığından dolayı 15 - 9 - 1936 tarihine kadar teıflt;f 
edilmiştir. Yeni şartnameler 5 - 8 - 1936 tarihinden itibaren Atı rııl 
rada C. H. P. Genel Sekreterliği ve lstanhulda C. H. P. llyönlsll 
Başkanlığı tarafından parafiız olarak verilecektir. (111) 

milel federasyon da bunu ganimet bil- ---------------------------
miı; olacak ki, maçın derhal seyircisiz 
olarak tekrarına karar ·ıermi§tir. 
Takımlar karşılaşmak için dün Post 

stadyoma davet edilmiştir. Avusturya 
tabii avantaji kaçırmamış derhal sta
da koşmuş, fakat Peru ,bu haksız kara
ra isyan ederek tekrar oynamaktan im
tina etmiştir. 

Beynelmilel federasyon da bu vazi
yet üzerine Penıyu hiç tereddüt etme
den mağHıp sayarak. bugtln dümiiinai 
mnc;mdı:ı Pclonvs.ı.nın karşısmıı Avus
turyayı çıkarmıştır. - . - l.M.A. 

Mütercim Aranıyor 
Fabrikalar Umum Müdür-Askeri 

lüğünden : JI' 
Almancadan Türkçeye, Tü'l"kçeden Almancaya tercümeye ınu1'~~1İ' 

bir müte-:-dm alınacaktır. Almanca ilo beraber fraıuızca müterc1 ·J' 
ğini de yapanlar tercih olunacaktır. isteklilerin en çok Ağustos nibtı 
tine kadar i&tida ve vesikalariyle umum müdürlüğe müracaatlar• 

. . , . - .. ' ( 303) 
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Sigorta Tekniğinin modern esasları üzerine kurulmuş yeni bir müessese: 
• •• 

NKARA ANONiM URK 
SiGORT A ŞiRKETi 

Yeni postahane karşısmda Büyük Kınacıyan hanında faaliyete geçmiştir 
Sigortaya aid her müşkiliniz hakkında gişelerinden meccanen malumat alabilirsiniz 

/(iJo 

l369I20 Gürgen odunu 

~O Meıe odunu 
2609990 

!~lediye merkez ve ıubeler ve mües~esat ihtiyacı için yukarda 
arı yazılı meşe ve gürgen odunu kapalı zarfla eksiltme}e ko

d lıır. Şartnamesini istiyenler beda~·a olarak levazım müdür!ü-
da.~rı ~labilirler. Eksiltme 19 Ağustos 936 çar§anba günü saat 13 
~·~encümende yapılacaktır. Kesil.niı gürgen odunun kilosuna 

••• - • • • ~ ....... •• ·:..: ......... ~· • # ... • f"<~·f'JI,..,:. •. ~ .' '- •. - ,., ... • .... ft.Ji' ) • • '· .. '• ıı;: '\ ....... 1':'1flıtJ.: 

Betonarme •• •• o ru 
inşaatı eksiltme jJanı 

Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliğinden : 
istekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılamamış olan Muğla vi

layetinde Muğla - Köyceğiz yolu üzerinde (25.000) lira ke,if bedel
li ~amnam betonarme köprÜ5Ü inşaatının değiştirilen yeni §artnamele
rine göre kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 2 - 9 - 1936 çarşa.nba günü 
saat 16 da Nafia Veka leti Şose ve Köprüler reisliği eksiltme komisyo
nu odasında yapılacaktır. 

~ lllını, kesilmemiş gürgen odunun kılosuna 80 santim, kesilmiş 
~tdununun kilosuna 95 santimbedel tahmin olunmu§tur. istekliler 
~11 ~~lık muvakkat teminat makbuz veya teklif mektubunu havi ka

rflannı saat 14 e kadar daimi encümene vermelidirler. 

. ,, ,~-

BU ÇILDllıTtCI GUZG:LLIGI 

Eksiltme §artnamesi ve buna müteferri diğer evrak (125) kuru! 
mukabilinde Şose ve K5prüler reisliğinden alınabileceği gibi istiyen-
1er bu şartnameleri Muğla Nafia müdürlüğüne müracaat ederek gö. 
re bilirler. JOLİ ~llrM 

{B.) (179) 

ttt}Up Tokmakdede mah~ltesinae, Heylerheyi, Çengelköy, ve Nak
h~l>ede fırtınadan yıkılan 84 tane servi ağacı satılmak üzere pa
.~ct konulmuştur. Şutnnmesi levazım müdürlüğünde görülür, bu 

1~etin hepsine 308 lira fiyat tahmin olunmuştur. istekli olanlar 24 
s36nıuvakkat teminat makbuz veya ınektubiyle beraber 19 Ağus

K~ı;:Mİ. PUDRASI VE AUtK. 
LARI NA BORÇLUDUR.. 

Muvakkat teminat (1875) liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfi
kan müteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları lazımdır. 

Teklif mektuplarının 2 - 9- 1936 çarşanba günü saat 15 e ka
dar Ankarada Şose ve Köprüler reisliğine verilmesi lazımdır. 

(376) (294) 

Çarşanba günü ıaat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. Elli bin kilo arpa açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. Arpanm be
her kilosunun muhammen bedeli 4 
kuru§tur. llk pey parası 42 lira-

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
(B.) (181) 

1-ltetre 
İdarenin fenni tesisatında kullanılmak üzere açık eksiltme usuli· 

le 20 ton motorin ve iki ton Jiezel yağı alınacaktır. 
31000 Gaz idrofil 

C: 4500 Tarlatan 
.ı~ı:ahp~a hastahanesi için li.zrm olan gaz idrofil ile tarlatan 
~ıtaıltmeye konmuştur. Bunların hepsine 3755 lira fiyat tahmin 

ftur. Şartname!İ levazım müdürlüğünde görülür. istekli o-
~ kanunun tayin ettiği vesika ve 282 liralık muvakkat t~minat 
d 1! Veya mektubiyle beraber 20 Ağustos 936 per§enbe günü ~!'at 
t daiıni encümende bulunmalıdır. (B.) (180) 

dır. ihalesi 21 Ağustos 936 cuma 
günü saat 16 ya bırakılmııtır. Ev
saf vt> §eraiti öğrenmek istiyenle
rin her gün komisyonumuza, iha
leye gireceklerin de belli gün ve 
eaatte Çorluda .Lomİe7ona müra-

Motorinin muhammen bedeli 1200 lira ve muvakkat teminatı 

90 liradır. Diezel yağının muhamm en bedeli 680 lira ve muvakkat te
minatı 51 liradır. ihaleleri 18 - 8 - 1936 tnrihine rastlıyan sah gü
nü saat on beşte Çinili Rıhtım hanında Tahlisiye Umum Müdürlüğü 
binasında toplanan satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şurtname sözü geçen komisyo~dan parasız verilecektir. Muvak
at teıninatlarrn luilt.nı ye ba 1 :yınc.ıy.a knCJnr idar• v,.-7n•uno yAh

nlmast lazımdır. (112) caatları. {201) {4001) 
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hem Fransa kraliçesi olacak, aynı 
zamanda ihtiyar papayı, Sikst 
Kenti, ortadan kaldırarak ltalya
Ya ve bütün hıristiyanlık alemine 
hakim olacaktı. 

lıte o, bütün bunlan yıldırım 
gibi bir hızla dütünmüş, planını ha
zırlaını, ve bu planla, hareketlerin
de aerbestliğine engel olan bütün 
ınanıalardan, Viyoletta ile Famez 
klod, Angulem, ve Pardayandan 
kurtulmağa karar veıımiıü 

Birdenbire: 

- Mösyö dö Moröver I dedi, 
~ük dö Gizden alınmıt bir memu
l'tyetiniz var değil mi? 

Moröver hayretle: 

• - Sayeni,zde alınmı§ bir memu· 
l'lyet. madam! dedi. 

- Bu memuriyeti iyi olarak ba
~a~ağa çalı§acaksınız. Bluvaya 

ogru hareket edeceksiniz. Kralın 
tatosunu, Kriyonun kuvvetini ve 
tertibatını tetkik edeceksiniz.. Bu 

arırda kralın §atoaunda ne gibi ko
~nına.k tedbirlerine ba§vuruldu
illnu da anlamağı unutmıy!.caksı-
nı~. Bunla ·· y d'k . rı ogren ı ten ıonra ge-
11. dönerek Düke lazım gelen malu
:tnatı getireceksiniz ..• 

Mo ·· rover alıklaştı. Faustaya yi-
Yecekıni§ gibi bakıyordu. 
~·-; Bütün bu §eyler hir hafta i-

d~n ~ olur biter, fakat biz on gün 
ıyelım. 

- Madam, zannederaem ıiz ... 

' 
- Evet, baıınızın omuzlarınız 

üzerinde sallandığını, ve onu Gize 
göstel'erek kopartabileceğimi zan
nediyorum... Bana itimat ediniz, 
ve itiraz etmeden emirlerimi yeı;i· 
ne geliriniz ! 

Moröver sapıarı bir halde: 
- itaat ediyorum, modam! de

di, fakat onun benden evvel ölme
si §artile. Omuzlarımda sallandığı· 
nı söylediğiniz başımı sevinçle cel· 
ladın önünde eğerim. 

S b d .• ' 1 d" • ' . - a re ınız. ... ta at e ınız ... , 
Onun öldüğünü görecksiniz .•. 

- Ah madam.. Affedersiniz, 
ben zannetmiıtim ki aiz onu af fe. 
deceksiniz. 

Fausta, Morövere müthiş bir ba
kıt fırlattı: 

- Onun sizi affettiği gibi değil 
mi? ... Hayır Mösyö dö Moröver .•• 
Merak etmeyiniz! · 

Moröver soluk soluğa: 
- Onu Villevekte b:rakac~k mı· 

sınız? diye sordu. 
- Oraya siz gideceksiniz. 
- Kaç ki§İ ile? 
- Yalnız!. .. 
Moröver titredi. 
- Böyle lazım. Öldürmek iste

diğiniz adamın aize itimat etmesi 
şarttı&. 

- Oh, anlıyorum ... Evet, evet, 
yalnız gideceğim... On& ne diye
yim? 

- Mademki Bluvaya kadar olan 
yolculuğunuz bir hafta sürecek, siz 
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Moröver bir kahkaha sahvcrdi. 
Fausta onu mosmor bir halde gör
dü. Dudaklarının kenarları köpük
lenmişti. Bakı§larında delice bir 
ışık parlıyor, kuduz bir köpek gibi 
homurdanıyordu. Fausta bu anda 
onu her zamankinden iyi anlıyor
du. 

- Affedersiniz madam, kendi
mi gülmekten alamadım ... Dünden 
beri gülüyorum. Evet, on allı se· 
ncdcnberi gülmedikle:-imin acısını 

çıkarıyorum. Bunun için gülüşleri· 
mi zaptetmek benim için imknnsız 
gibidir. Ah, candan ve gönülden 
gülmek ne iyi şeymiş!... Şimdiye 
kadar ben bunu anlamamıştım 

Belki siz bana delirmiş diyeceksi· 
niz . . Fakat beni din!eyinh ma 
dam, bizim için şimdi yapılacak it 
adamakıllı bir tuzak kurmaktır. 
Güçiü kuvvetli ve mükemmel si· 
lahlı birkaç kişi kafidir. Çünkü 
muhakkak ki gelcektir. Geııç Düh 
de hiç bir şeyden şilı:helenmiyor. 
Onun itimadı sonsuzdur. Çünkü 
biraz ahmaktır. Size mut~"\ka ge· 
leceklerini temin ederim. Ve mut
laka Şarl Dangule:n, Valvalarm 
piçi de yanında bulunacaktır. Ma· 
dam, ben yarına serbest kalmak i
çin yolda bir adam öHürdüm. Şö
valye bizi Villeveke davet etti. A
lafranga saat onda randevu verdi. 
Oraya gideriz. Ötesi kolay ... icap 
ederte yanıma on kİ§İ ahrrm. ı' 

Fausta, koltuğun kenarına da-

yanmıı, korkunç bir merakla titri· 
yordu. Moröver geniş bir nefes a· 
laraK hikayesine daha sakin ola· 
rak devam etti: 

- ikisi de Monmartr sırtllfrındo 
idiler. Çünkü Parise girmeğe kor· 
kuyorlardı. Anlaşılan küçük çin· 
genenin peşinde dolaşıyorlar Yü· 
rüdüm, tepeyi çıktım. Manastıra 

yollandım. Fakat bir~enbire kar· 
şımda Pardayanı gördüm ... O za· 

man madam, bir anda öleceğim 

sandım. İdam kararımı düşmanı· 

mm bakışlarında okuyordum. O 
zaman, on altı senelik o müthiq 
korku yeniden bütün şiddetiyle 

baş gösterdi. Bütün ruhumu kop 
lıyarak bana diz çöktürttü. Yal
varmağa, beni affetm~si için ayak
larının dibinde süriin:neğe başfa. 

dım. Yaltaklandım ... Nihayet ha
yatımı bağıılattım. 

Fausta. hafifçe ürperdi. 
Moröver devnm ediyordu: 

- Hayatımı bağışlattım. .. Bu 
bağışlamayla beraber bana karşı 

olan intikam duygusu da kaybolur 
gibi oldu. Hayatımı bağışlattım 

madam, fakat bir şartla: Küçük 
çingenenin nerede bulunduğunu o
na haber vereceğim. Yarın saat 

onda Villeveke mutlaka gidece
ğim. Orada bulunacağım, yalnız 

b d "''I h . . ' en egı , epımız .... 

Moröver yeniden inirli sinirli 
gülmeğe ba9ladı. 
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Kültür Bakanlığından: ,_ 

Çelik yüreğin 
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- -Olimpjyat balosu 
Bölge sanat okullarile Ankara lnıaat Usta okuluna sınavla para-

sız yatılı talebe ahnacakbr. 15 A§ust:os Cumartesi günü akşamı 
Sınev 17/8/936 tarihinde hetViliyet merkezinde yapılacaktır. . Büyükdere Beyaz parkta 

Sınava girebilmek için aşağıdaki şartları haiz olmak lazımdır. 936 olimpiyatlanrun hatırasını yaşatmak için bütün dilnyada olduğu gibi BUyükderede Beyaz parkta tertip edil~ 
1 - Türk olmaları bu büyük balonun: Gece yüzme yarışları • Basket:bol 
2 - 13 yaşından küçük, 17 yaıından büyük olmamaları Denizde meşalelerıe f.işenk yakma 
3 - En az be§ sınıflı bir ilk okuldan diploma lmı§ olmaları Müsabakası cidden görlilmeğe liyık bir ihtişam arzedecektir. <Yüzme müsabaka !arına iştiıak arzu edenler iııimleı1 

prttır. isteklilerin bir dilekçe, aşı raporu, nüfus tezkeresi ve ilk okul . Beyaz park mildiriyetine kaydettiımelidirler). Akrobat:ik danslar - Hediye11 

«lan aldıkları diploma veya bugün bulundukları okuldan alacakları müsabakalar • Olimpik numaralar • Milli oyunlar 

·-

lielge ve üç tane belge fotoğrafilerile birlikte sınavdan en çok bir gün Masalarınızı §İmdiden tedarik ediniz. Telefon: 32-43 

imceye kadar bulunduğu yerin valiliğine müracaat edilerek namzet !~-~Üiiiiiiiiiiiiii-iiiii-ijiiiiiiii-i-tiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-i-i--i--if:iii:i:::~ 
aydolunmalan lazımdır. (343) <211) , ADEMi IKTIDAK ÇARPINTIYA 

Fortestin Nevrol 
'fERI KOKUVU 

Hidrol 
BUvUk fırsat j 

Beyoğlu ı:tiklal caddesinde f evkali
ıtı\e lüks bir apartıman asansör, kalöri
!er, telefon, aynca mefru§ mükemmel 
salon i~fode bulunan bir diş tabibi tara• 
'Imdan iki doktora iki§er oda olarak 
pek ucuz kiralayacaktr. Salondan da 
ir.tifade edilebilir. Adres: Beyoğlu tr 
:tı1clal caddesi 22 numara tDtUncfi dD 

Ademi iktidar ile derhal geçer. Erken ihtiyarlryan 
)ara gençlik Te dinçlik verir. 

birebirdir.Bütün sinir nöbetlerine, 
t.eessiirle havılıınlarıı havat verir. 

derhal keser. Vücuda zarar ~nneS
Her eczanede bulunur. 40 kuruıb•' 

Bel gevşekliğine 
en temiz bir ilaç SERVOlN dir. lhti- ı D i $ hekimi 1 
yarlara gençlik, yorgunlara. dinçlik ve- R · T · · k A 1 
rlr. Tn§raya posta ile 175 kuruşa g6n· at 1 p ur o~ u 1 
detilir Sirkeci Merkez Ecza.nesi Ankara caddesı Meserret 

Sat1lık okazlyon tezgAh 
Sütçü, paıtacı, ıekerci dükkinlarilı: beraber kullanılabilecek kapaJclı 

kristal vitrinli Alman mamulatı lükils bir tezgah ve iki etajer gayet uc!JI 

ı · otell K•r••• numr•r• (88) 
Rna. 

yatla eatılıkttr. 
G latada 

caat edilmesi. 
uto hanında 7 - 11 

Tel. 42173 
numaralı iNTRA'K müessesesine 

:kanından sorulacak. 
iz 
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Fa.usta, mınldanır gibi bir te
kilde: 

- Yarın, aaat onda, Villevekte 
değil mi? diye aordu. 

Moröver titriyerek: 
- Evet, yann onu yakalıyonız. 

Bizim için lazım olan mükemmel 

bir pusudur. Ben Villevek'in her 
tarafını kanı karıı bilirim. Onun 
için pusuyu ben tertip edeceğim. 

dedi. 

Fa.ustanın bir iıareti, Moröveri 
•usturdu. Fausta dütünüyordu. Bir 
çıkar yol bulacaktı. Genç kadın 
Morövere yer gösterdi. Bu, onun 

kendisinden memnun kaldığını an· 
latırdı. Moröver girmiş olduğu 

andıınberi ayakta durmuı, oturma
mıştı. Verilecek emri bekliyordu. 

Kendi kendine: 

- Ah, bu işte ace!e etmek la
zımdır. dedi, şefakla beraber her 
feyin tamam olması lazım. Tuzak 
o zamana kııdar kurulmu§ bulun· 
malıdır ... 

Acaba Fausta ne gibi bir çare a

rıyordu. Hakikatte onu dütündü
ren meselenin görünü§ ıekH değil
di. Pardayanı yakalamak, elde et
mek kolaydı. Moröverin bahset 
tiği tuzak nihayet beş on kiti ile 
yapılabilirdi. Pardayanın kuvve 
ti, hakimiyeti, cesareti ne kadar 
fazla olursa olsun nihayet ele ge
çecekti. Zoten Faustanın düıün· 

düiü ,eyler de bunlar değildi. 0-. 

nun kafa yorduğu batka taraflar· 
dı. Şartr hadiseaindenberi bu ka
dmın fikrinde pek tuhaf bir deii· 
tiklik hasıl olmuıtu. O, qk ile kin 
arasında bocalıyordu. Onun ruhu, 
bir kefesinde aık, öbür kef eainde 
kin bulunan bir terazi gibiydi. 
Hangisi ağır hasarsa müvazene o 

tarafa doğru değiı iyordu. 

Ondaki aıkı kadın kalbi, kini, 
kadın gururu yaratıyordu. 

Katedraldaki vakadan evvel, bu 
kefeler adeta hareketsiz bir hal
deydiler. Aıkla kin, müvazenede 

bulunuyordu. Bu hadise ise, tera· 
zinin kefelerine ıiddet!i bi:- hare
ket vermiıti. Bazan aşk kefesi 

yükseliyordu. Bu sıralarda Fausta· 
nın kini son derece azalıyor, hat· 
ta tamamen kayboluyordu. Atk, 
belli bir ıekilde ortaya çıkıyordu. 
Fausta bu sıralarda bir kadından 
ba,ka bir şey olmamağa razı olu· 
yordu. Pardayanın iki dudağı ara· 
sındn çıkacak bir kelime ona F ran
sayı bile tamamen te:-kettirebilir· 

di. Be.zan kin ve nefret havalanı· 
yor, o zamanlar da Pardayanı el· 
leriyle boğmak, öldürmek istiyor· 
du. 

Moröverin, Pardayanı yakala
mak için ileri sürdüğil fikh·lerden 

bir dakika evvel o, onu öldürmeği 
düşünüyordu. Fakat Moröverin 
sözlerinden bir saniye sonra bu ka· 
rarından eser kalmamıtb. 

... 

; 3 
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lıtc deği9iklikler bu kadar ça
buk oluyordu. 

Moröverin sayıp döktüğü haki
katler karıuında F austanın ruhun
da şiddetli bir ihtiliç hasıl oldu. 
Ve terazinin kefeleri intizamsız 

bir §ekilde hareket etmeğe i.deta 
çırpınmağa baıladılar. Bu anı ta
kip eden on dakikalık bir zaman 
zarfında o, ki.b Pardayanı Gize 

teslim etmek, ki.h kurtarmak ve ar
kasından gene teslim etmek fikri
le uğrattı. Nihayet nefsiyle uzun 
bir mücadeleden sonu teslim et
meğe karar verdi. 

F &ustanın aradığı çare ne idi. 
Onu öldürerek meleklik, bakirelik, 
mermerden bir beyke1 ıibi duyıu
suzluk vazifesine mi dönmek isti· 
yordu? Yoksa Parda)anı kurtar
mak ve bu yenilitin mahçubiyeti 
altında mı yaıamak arzusunday
dı? .. 

M'lröver onun yüz5nden duy
gularını anlamağa çalııryor, fakat 
hu yü2 o kadar sakin görünüyordu 
ki, içinde kopan müthiı fırtmadan 
en küçük bir eser bile göze çarp 
mıyordu. 

Moröver kendi kendine: 
- Mutlaka bir tuzak kurmakla 

meıgul ! diyordu. 
Fausta birdenbire batını kaldır· 

dı. Gözlerinden saçılan tiddet, O· 

nun kat'i bir karar ve::dş :>lduğu
nu anlatıyordu. Makikaten de öy
leydi. Kin ve nefret gelip gelmişti. 

Fau•ıa, Pardayanı idama m\lhkUın 
etmiıti ... 

Büyük bir ıatıraptan kurtulu. 
yormuı ıibi ıenit b!r nefes aldı. 
Onu her zaman sakin olarak gör· 
meğe alı,mıt olan Mo .. över, şimdi 
ölü gibi sapaarı buldu ftrlık' r •• c
sele hallolunmuıtu. Bundan mak
sadımız iç duygularıdır. Yokıa dıt 
görünüt onca mühim değildir. is
tediği ıibi görünmek enun zaten 
i.de!iydi. 

Bir kere Pardayl\nm idamı ka
rarlattırıldıktan sonra, o idam ye
rini ve teklini çabucak kararlaştı· 
rırdı. Bir hamlede o, hem Pardll· 
yandan ve hem de Dük dö Gizi ha· 
reketlerinde atıl hll'akan "tktan 
kurtulmak istiyordu. Mesele şim
di bu suretle mevzuu bahisti. Bir 
hamlede ve aynı hadise ile zafer 

hedefine varmağa mani olan bütün 
enıelleri yıkmak, parça parça et• 
mek iıtiyordu. Pardayan ile An· 
gulemi, Viyolettayı, Kardinal Far
nezi, Cellat Metr Klodu, bütün 
bunları birden öldürmek isti· 
yor, aynı darbe ile hepsini birden 
mahvelmeği taaarhyordu. 

O zaman, bütün bun~ftrdan kur· 
tulmut olduğu için b~ hadiseyi u• 
nuta.:ak, artık bu zaferle büsbü
tün ~atmin olunmuf, kuvvedenmit 
olan kibir ve gururiyle o büyük dil· 
tünce.sine, dünyayı idaresine al· 
mak emeline bütün kuvvetivle ko
tacaktı. Dük dö Giz ile evlenerek 
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J blliy~r musunuz "! J 

Fransız ricalin· 
len Kardinal 
ıö Rişbiö 300 

ıene e v v c 1 
Farnsız akade 

;nisi lGga ti,. ni 
hazırlamaya baş 

L<nn.t.ır. Riıfüiönün ölümünden 
sonra· Fransu akademisi anlan 
ayni ite dc.vam dmitler, fakat 
çok yavaı çalıttıklan için 300 
sene evvel hazırlanmuına baı

lanan lQgat ancak 1164 ıene son 
ra, yani 2200 tarihinde tamamla 
nacaktır! .. 

* * {t 

Dünyanuı en büyWr at ocafı 
Afrikada bulunmaktadır. Eski
den hapeihane olank kullam
lan bu ocağın taflan mermer ka
dar -dayanddı ve parlaktslar. Si
...._ phri lııimilen bu Uıflar
dan yapdm11tır. 

,'Wf ~ ~ 

Afrikada bazı 

kabileler saç -
lannı fazla u-
zatmaktadırlar. 

Uzun aaç bu ka 
bileler arasın -
da moda oldu
ğu için kadın-

lar ölü kadın-

ların saçlarım 

de kendi saçla
rına eklemek te
dirler. 

inek teyzenin derdi 

~,_,,.,.,.. .-liyor_ .,_ piıllı, • 
H ..... .a.;~..-. ..... ı. sılsarıat 
SiiEWnii NfrnaJı için 1'911 , "lfte 1Jlle ...... 

Gaeni,,.,., lı.rnp 4a t.eime. VaiimN•8"1ef 
Aman, yaklQftı aman. memememe mememe! 

a 
ingiliz polisle -
tinin ppkala • 
nn•n iç tarafı

ıa küçük .rad-
olar yerleıti-

sinde polisler 

rllmittit. Bu 

radyolar saye

sokaJılarda •aaife 

baımda otduklan zaman bı1e po

lis müdüriyeti ile daimi teması 

muhafaza edebilmektedirler. 

Cenubi Ameri" 
kanın son kralı 
ikinci Dom 
Petro 1889 da 
tahtından çekil. 

mek mecburiyetin-

C!e kalmıttt. Bu hldiseden sonra 

Cenubt Amerikada krallık bir da

ha teessU. edememif, ve onun 

yerine Brezilya cumhuriyeti ku

rulmuttur. 
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1 ŞEN FJKRALAR HAfi~I MODEJRENı 
YAPALIM .... , ... 

-
.Muallim - İn· 

. ana güneı mi da
'.ıa faydalı ay mı? 
Doğan - Ay &il

ıe§teh daha fay -
dalı. 

M uallim - Niçin? 
Doğan - Çünkil ay gece

ıtin karanlığında bizi aydınlatır. 
H albuki günet aydrnbğa ihti
yacımız olmadığı hir zamanda, 
yani gündüzleri meydana çı

kar ... 

il 
•• 
- \'eni apartı-

narumı ııaml bulu· 
1rorsunuı:? .. Bura • 
u salonumuz ... Bu. 
ast da musiki sa-

!onumuz. 
.tiu nasıl musiki salonu, 

ııe piyano var, ne de keman. 

- Doğru, fakat komıunun 

radyosunu buradan milkem-
ll'lel dinliyoruz ... .... 

.M '!a'tlimc - Kı%Im, sen ka
darken ben, bütün meıhur a
damların isimlerini ezberden bi
lirdim. 

Talebe - Tabii, sizin uma-
nınızda flmdlki kadar mefbur 
adam yoktu ki... .... 

llk defa Lotıdrayı giden iki 
yabancı çocuk Londtaıun mq-
11ur uzun boylu polislerini görün 

ce hayran kalmqlardı. Çocuk
lardan biri arkadı§mı sordu: 

- Polislerin fapkalaruun te
pesindeki ınadent düğmeler ne 
iJe yarar acaba? 

Diğer çocuk hemen cevap 
•erdi: 

- Sen çok cahil imi~sin ... DUğ 
me aznnettiğin fCyler siperi aa
lkadır. 

il!_ 
Yaz tatllioi köy 
de geçirmekte 
olan bir kadın 

trene yetişmek 

üzere istasyo-
na dofru koşu-

yordu. Yolda karşrıına çıkan 

bir köylüye sordu: 
- Aff edersini% çiftçi baba, a

caba tarlanızdan geçersem istas 
yona daha mı çabuk giderim? 

Çiftçi - Tabi, bilhassa bizim 
boğa kırmızı şemıiyeni gfüccek 
olursa kendinizi derhal istasyon-
da buhırsunu:r. 

•• 
Bayan yeni hizmetçialne hita-

ben - Şu paketi al otobüse bı
rak. 

Humetçi - Bayın paketi de
ğil mi? 

Bayan - Evet. , 
Hi.ı:mctsi - Hangi otobüse 

bırakayım. 

Bayan - Hangisine otursa 
olıun, bizim bay vesaiti nakliye
de unutulan etyalan muhafaza 
eden dairenin mlidürüdilr 1 

•• 
Acemi berber çırağı - Us-

ta, bir mUıteri geldi, braş ol
mak i11tiyor, müsaade ederse
niz ben ttraı edeyim? 

Usta - Peki amma, dikkat 
tt de alnmı elini kesme!... 

-
~ 

~ 
Yukarıki resmi sertçe ve ince bir mukavvanın üstüne ya. 

pıştırdıktan sonra elbiselerle kadını makasla biribirinden ayı· 
rıp kenar çizgilerinden muntazam bir eekilde kesiniz. 

Bundan sonra elbiseleri, elbiselerin kenarlarındaki çıkıntı
ları kıvırmak suretile kadının UstUne giydirebllirsiııis. 

Hangi modelin daha çok yakı§tığmı bu tecrübe ile kolay
ca anlıyabilirsiniz. 

Dünyanın en büyük 
şeylerı 

Birteşmlt Amerikanm .. San tat.. 
adlı ulusal parkıdır 1d mesallaa 
t5700 Jrilomette murabbaıchr. 

• Dünyanın en yüksek dağı 
Himaliya silsilesindeki Evercıt 

tepesi olup yükıekliği 9900 mcr 
redir. 

• Dünyanın en büyük köprü

Ceııubi Amcribda Amazondur. 
Boyu 8000 kilometredir. 

•. Dünyanı en nbüyOlr lr8prtı

aU lakoçyadaki Tay köprtlsildür. 

U%Unlufu 4 kilometredir. 

• Dilnyanın en yUkıiek binası 
Nevyorktaki 417 metre yüksekli 
tinde Empr..re Stattı binasıdır. 

• Dilnyanm en uzun kanalı 

Akdenizi Kızıldenize bağlayan 

•e aayayı Afrikadan ayıran 200 
kilometre ıuunluğundaki Süveyt 
kanalıdır. 

• Dünyanın en bUyUk ıehiri 
8. 7 50.000 nllfusilc Londradır. 

• Dilnyanın en bUyUk parkı 

Bulmaca 
Ben öyle 9 harfli bir keli· 

meyim ki bugünlerde bütiln ga
zeteler benden bahsetmekte -
dirler. 2, 1 ve 5' inci harflerimi 
iki defa tekrar ederseniz 111 • 
mantara sıfat olur. 4, 3 ve 2 in
ci harflerim denizde mesafeyi 
gösterir. 5, 6 ve 4 Unctı harfle
rim de çelik ve sivri bir ka
lemin ismidir. 7, 8 ve 9 uncu 
harflerimin yanyana gelişi r.en 
ginlerin denizde dolaştıktan, 

zevk stırdtıklerl bir vasıtanın 

adıdır . 
Beni doğru bulanlardan bl· 

rinciye iki lira, ikinci ye bir li· 
ra, ttçthlcUye bir mürekkepli 
kalem; iki ~dlye kadaı .. da 
muhtelif kıymette hediyeler 
vertJecektJr. 

JS AOVBAOS - Jnd 
Bu ~llrdlll'JDlll Mbn/JJdll blk,p,ı._ rnloH/11 llJrdlJllloO. V#• f!!I' 'l) u.tunuun a.tlbıtka 1~tllJ lMltk 14'1* #IJ' p6ne 1F'T. 
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İhtiyar bu ıuali ititmemiı gi
bi sözlerine devam etti: 

- İddianame okunduktan son 
ra İngiliz generali ayağa kalktı 
ve: 

- Kendini müdafaa etmek is
tedi değil mi? 

- Hayır, bilikis, phsını mü
dafaa için tek bir kelime bile 
&aylemiyeceğini beyan ederek, 
arkadaflannı müdafaa etti, onla 
n hiç tanımadığını \ ve o zavalh
lann hiÇ ' bir kabahati olmadığı
m söyledi ... 

- Demek onun sözlerine inan 
dmız? 

- Lutfen bana fuzuli sualler 
aomıaymız... Sözlerimi dikkat
le dinlemenizi ve ıoracağnn su
ale cevap vermenizi rica ederim. 

- İngiliz eenerali aranızda 
ceçen hadiseleri kısaca anlatarak 
fahun kendilinden intikam al
makta haldı olduğunuzu da ill
ve etti.. Şimdi size soruyorum. 
General Campbelin anlattıklan 
doğru mudur? •• 

Akbar Firoz hiç beklemediği 
bu ıual bl'Jlsında birdenbire 
durakladı. İhtiyar ıualini tekrar 

edince, kaçamaklı cevap olarak: 
- Size söylediklerini bilmi

yonım ki, dedi ... 

Bu cevap karııamda ihtiyar 
adam Akbar Firoza yaklaprak 
ıu ıuali sordu: 

- General Campbel yalan 
söyler mi ? 

- Bilmiyorum. 

- Bundan evvel onun mert 
bir asker olduğunu söylemiıtin. 

- Bilikia bana karşı hiç de 
mertlik göstermedi, bütün bir 
orduyu bana karıı seferber etti. 

- Neticede ıizi ele geçirdi 
oeğil mi? 

- Evet. 
- İstemiı olsaydı derhal sizi 

öldürebilir miydi? 
- Tabi!. 
- O halde .mert t bir adam-

GU§ ! Si• DrJı bu tekilde hare
' >ket eden bir adam yalan söyte

yemez. -
tf1 
@; 1 

!l~J0SY~11 
' 

- Ne demek istediğinizi anla 
yamıyorum. 

- Demek istiyorum ki İngi

liz generalinin bana söyledikle
ri tamamile doğru mudur ... Yal 
ruz bunun böyle olduğunu sizin 
ağzınızdan ititmek istiyorum. 

Artık kaçamak yer kalmadı
ğını &ören Akbar Firoz ,gayri
ihtiyari cevap verdi: 

- Doğrudur! •• 
- Generalin söyledikleri dof-

rudur değil mi? 
- Evet, generalin söyledikle

ri doğrudur ..• 
- Samimiyetinize teıekkUr e

derim.. Bu neticeden sonra si
zinle anlaşmak daha kolay ola· 
caktır ..• Bir fenalığın önUnil al· 
maya ufraıırken ikinci bir fena• 
tık yapmak istemem.. Bundan 
sonra ben seninle tepiki meaai 
etmiyecefJm, fakat bu huıuıta 
diğer arkadaılanmıza da bir ıey 
söylemiyeceğim. 

- Teıekkür ederim. 

- Buna kal'JI ıizden bir biz· ... 
met beklerim... 24 aaat ıonra 

muhakeme tekrar toplanacak ve 
maznunların mildalaalarını din· 
liyecektir? 

- Bu hususta eaasen anlat
mııtık. 

- Evet ama, neticesi hakkın· 
da henüz bir karar vermemiıtik. 

- Ne yapmak iatiyonunuz. 
- Muhakemenin tarzı cere-

yanına karıınuyacakaınu:. Ben 
istediğim gibi hareket edeceğim. 
Sizi temin ederim ki vaziyeti 
ancak bu suretle kurtarabiliriz .• 

- Maznunlar ne olacak? 
- Mahkemenin kararını yarın 

öğreneceksiniz.. Bu prtınu ka
bul etmezseniz timdj bütün ar
ka~aıları çağırır, her §eyi onla
ra da anlatırım .• 

Akbar Firoz bu teklifi de ka
bul ettiğinden ihtiyar elini uzat
tı ve: 

- Namusunzu kurtaracağım, 
fakat bundan ıonra kimseye fe
nalılc etmeğl aklınızdan bile 
eeçirmiyecekainiz ... dedi ve oda-

Oynamaktan veya çahpnaktan yorulduğunuz zaman boyalı b• 
lemlerinizi veyahut auluboya kutunuzu alnm ve bu resmi dikkat 
lice boyaymiz. Ancak rakamlara iyi dikkat etmeliainiz. 2 numara 
h daireler açık mavi, 3 ter yqll, 4 ter koyu mavi, 5 ler kırmızı. 
6 tar aan, 8 ler açık kahve, g lar da portabl rencüıe boyamı 
caktır. Hem eğlenecek, hem de çok sevineceksiniz. 

dan çıktı. 

Bir suikast 

Akbar Firoz odasında yalnız 

kalınca bu hiç beklemediği va.si· 
yet karıısında tutacağı yolu dil

ıünmeğe baıladr. Yeıil aakalh 
ihtiyarın tehdidinden korkmuı -
tu. Fakat ilk tehlikeyi atlattıktan 
sonra soğuk kanhlığmı tamamen 
bulmuıtu. . 

Akbar Firoz hızlı adımlarla 

odasında dolagmaya bafladı. Ay
ni zamanda yüksek aeıle kendi 

kendine ıunlan söylüyordu: 
- Artık bu ihtiyara itimat et

mek caiz değildir. Bunak herifin 
İngiliz generalinin sözlerine ka· 

pıldığı muhakkak. Şimdiye U. 
dar körü körüne biltUn emirle~ 
mi yerine getiren bir adamın b~ 
kaç saat zarfında bu derece değf 
ıebileceğini doğruıu aklımdan 

b,ile geçirmemiştim.. Kendisin • 
den azıcık §Üphelenmif olsa~ 
dım, mahkeme reialiğine tayiıl 

etmezdim .• Bereket verain ki a~ 
tal adam bütün dil§ündüklerinl 
açıkça •öylemek suretile beni i• 
kaz etti. Ya hiç bir §CY aöylem'4 
den olup bitenleri diğer adaınla
nma da anlatmıı olu idi, o Z&4 

man benim hallin ne olurdu? Bd 
dakikadan itibaren .ihtiyarın da 
icabına bakmak r lizımgeliyor •• 

( Deuann oar l 

Har'flerıa resim yapıyorum 
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Oç küçük yaram.az kedi timdi onlar.ı aaklıyan cici 
bayanlariyle birlikte tavan arasında bulunuyorlardı. 

Diğer taraftan cici bayanın babası hiddetli, klzıni 
evin her tarafmda anyor. Avazı çıktılı kadar batıra

rak kızım arıyordu. Fakat kedilerini çok se'Ven cici ba
yan bu çağırıılara kat'iyyen cevap vermiyordu. 

Nihayet gece oldu. Ortalık karardı. Cici bayan uy
kuya daldı. Küçük yaramaz kediler etrafı dolqmağa 
baıladılar. 

Birdenbire merdivenlerden bir ayak sesi duyuldu. 
Üçü birden dikkatle kulak verdiler. Birisi merdivenlerden 

tavan arasına doğru çıkıyordu. Oç yaramaz kedi ıürat

le eski yerlerine kaçıp ainciiler. Bu yukan çıkan, kızı
nı arıyan hiddetli baydı. 

Tavan arası çok karanlık olduğundan hiddetli bay 
bir kibrit yakarak etrafı uqbrdı. Fakat ne kızı cici 
bayanı, ne de yaramaz kedileri göremedi. Bunun üzeri~ 
ne tekrar a§&ğıya indi. 

Yalnız felakete bakın ki hiddetli bayın ıöndü diye 
yere attığı kibrit ıönmemiıti. Ve yerde olan eıki bir 
gazeteyi de tutuıtunnuftu. 

Kediler alevi görünce çok tatblar. Söndürmek iste
diler. Fakat nerede, alevler ıüratle büyüyordu Cici ba· 
yan da gayet derin bir uykuda olduğundan bu alevleri 
görmiyordu. 

Felaket! 
Alevler az vakitte esasen tahta olan tavan arasın.: 

sirayet edecek, cici bayan da, üç yaramaz kedi de ve 
batti koca ev de yanıp kül olacaklardı. 

Atımın maceraları 


