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Sovyet R u syada 

Suik ast 
şeb eke si 

Meydana çıkarılarak 
alakadarları 

mahkemeye verildi 
Bu işte Nazilerin, Troçki ve 
Zinoviyefin parmağı olduğu 

iddia ediliyor 

ispanya d a son v aziy et 

Beş ş~hir asilerin 
.. e line geçti 
~kUmet kuvvetleri de üç şehri 

11.~hasara etmiş bulunuyorlar 
dcğitnırıt, . 1~ (A.A.) - Dün vaziyet 
oıllıa enıııtı. Ciddi hiçbir çarpıırna 
d tn.ı!tır 'LT "' k .tı. t>b,. • .au umet kuvvetleri Cor-
. " ve G ' dirıer ranadaya doğru ilerlemekte-

.\atur· 
llıtthaaa ıea tnaden amelesi, Oviedoyu 

11ıtila;a. al~da bulundurmaktadır. 
?ııııda b _cılerın kuvvetleri, Avila yakı
<lıııtıa ... •r. muvaffakiyet kazanmış ol· 

«rtı ıdd" 
•ı ıa etmektedirler. 

b· licn!d•tll bir muharebe 
ırİttde ;c. 16 (Havas ajansı muahi
t n. 

d htilaıcue . 
llltJa11 ta rın İruna karıı yapmıı ol-

" l>iin 
1 

baarruz, akamete uğramıştır. 
4t a h un etr f saat altından ona kadar 
thı. a ında • . 
"! tiddetı· b" §tmdıye kadar görülme-
lhtiJ&ıc·ı 1 

• ır muharebe olmuştur. 
Ilı" 1 crın B d 1! olan t urgostan hareket et-
~dınc:a h~~Yareleri, 10 kilometre imti 

ttlbardı lımet kuvvetleri cephesini 
llıct lruvvrnan etmişlerdir. Fakat hüktt-
loo etleri B"lb O ltad 1 aodan gelmiı olan 
Ccliıllli§ O~dr llıilis kuvvetlerilc takviye 
"c.... uğund · ... et go'· t an şıddctli bir muka-
ta s erm· l il·ruza ış er ve sonra mukabil 
~a .. · gererek "h · • 

J ta.t 11 ı tılalcil • bü .. k lcr . vererek . en yu 
dır. Ç)kılmeğe mecbur etmiı-
ö~ 

( gle va Jet. t 
l ırıda •Uku ı ru.n cephesinin her tara· 
llrıııyord .. ?\o~iılen t eessüs etmiı bu-
11 ... 
•l"tı,•n 1'U 

r· }.ıadrit: 16 kGrneı kuvvet erı 
ltıc ,..,. (A.A. - K d b . 
~ J 11rU1cn nıil" or o a üze· 
l'a...~t~t1ttc '"&la 18 ku'#Vetlerine kuman 
~'"' bn~0•nliıt mebus Oue-. 

gCSı:e~ bmandaaı ~ 

lapanyada hükı'Jmet taraftarı 
bir gönüllü ... 

tındaki kuvvetler 'mezkur 1ehre tcki.z 
kilometre y;ıklaımı§lardır. 

Grenada üzerine yürüyen di~er J[uy. 

vetler de bu tehirden 15 kilometre u
zakta bulUA1111ktadır. 

(DeVama.+,~) 

Bugünkü serbest · güreşler 

Tekirdağlı Hüseyin geldi, 
Mülayimle karşılaşacak 

BugOn gtlreşecek pehlivanların kimler olduğunu yazıyoruz 

Cim Londos, kendisini yenen Alman Şikot ile 
lstanbulda güreşmeği teklif ediyor 

Cim Londoı ıöz verdiği gibi gele
cek hafta tchrimize geldiği takdirde 
kar§Jaına çıkarılacak Türk pehlivanını 

seçmek üzere tertip edilen müsabaka
lar bugün aaat on altıda Taksim atadın· 
da batlamaktadır. 

Bu müsabakaların nasıl olacağı, kim· 
lerin iıtirak edeceği uzun uza~a müna. 
kap edilip meçhul kaldıktan sonra ni
hayet bugün öğleye doğru teabit olun· 
muıtur. Son verilen karar ıudur : 

Yunanlı Matson Dinarlı Mebmetlc 
güreıecektir. Diğer müsabakalar da 
Kara Ali ile Çoban Mahnuıd, Millayil"1 
ile Tekirdağlı Hüseyin, Afyonlu Süley
man ile Molla Arif kartılapcaklardu . 
,Aynca Manisalı Rifat da varibr. Fakıt 
kiminle güreıeceği henüz meçhuldür . 

Tekirdağlı Hüseyin lzmitten dö -
nüp gelmittir. Bu ıuretle bugi,inkU ıcç
melere iştirak etmemek için .bahaneler 
bulmağa çalııtığı yolundaki iddialara 
kat'! bir cevap vermit .olmaktadır • 
Bakalım Milliyim ile bugün yapacaiı gü
reıte ·ne netice alacak ? 

• • • 
Her kesi memnun edecek bir netice

ye vanldığı zannedilirken dUn tehrimİz
deki pehlivanlar araıınd4]d j!cQikodular 
~haddine v~~ 

Bllllda ~pebU ... bU...-
melere muans bulunmaktadır. Dilnkii 

Ollmply atla rda 

Almanya 
b i rinci 

Amerika ikinci, 
Macaristan tlçOnctı, 

TOrklye 19 uncu 
oldular 

Bedin, 16 (Hususi) - Dün gece ya
pılan umumt tasnifte 29 altın madalya 
kazanan Almanyanın birinci olduğu 

. anlaşılmıştır. Amerika 24 altın madal
ya il~ ikinci, Macaristan 10 altın ma
dalya ile üçüncü olmuşlardır. 

İtalya dördüncü, Finlar.diya beşin. 
ci, Fransa altıncı, Isveç yedinci gel
mektedirler. Japonlar sekizinci kal
mışlardır. Türkiye 19 unculuğu mu
hafaza etmektedir, maamafih bu de
rece henüz kat'i değildir. Türkiyeden 
sonra 11 memleket daha puvan almış
tır. Hiç derece alamıyan memleket
ler 22 dir. 

Bugün yapılacak müıabnkalann en 
meraklısında karşıltıfGCalı: olan Müla
yim Ue Tekirdağlı Hüaeym alaturka 

bir güreıu ... 

nUahamı.zda neırettiğimiz mektubunda 
yazdığı gibi Milliyim ş§yle diyor : 

- Dinarlı üç aefa Londosa , geçen 
sene de bana mağlC'tp olmut, memleketi· 
mi.kdı: ilWıd.._ derecede · kalan ~ DdUi _,. 
ftiiilır. . Kaie Mr.~Rfleeyin " ben du-
rurken Dinarhyı hatıra getirmek irnkin-

sızdır. Binaenaleyh müsabakalara ....... 
kulmamalıdır., , 

"Londosa kal"§ı çıkmağa muvaffak 
olursan, onun o meıhur tayyare oyun•~· 
na mukavemet edebilir misin?., diye 
sorduğumuz ıuale Milliyim 9u cevalı: 

verdi : 
Londos bana kaI'§I tayyare oyununu 

tatbik edemez; bu oyuna milkemmelt.n 
mukabele ederim. .Fakat pehlivanlıkta 
hiç belli olmıyan geyler olabilir. Londos 
da beni belki baıka bir oyunla yener, fa
kat karıılaımak kısmet olursa neticeden 
çok limidliyim.,, 

Bugünkü güreıler<je hakemliği; bir 
çok gUreJçi yetiıtirmiı olan Haliç kulil
bünü tesis edenlerden g'üreılerdeki bil· 
yük vukufiyle tanınmış Fuad yapac.ılE· 
tır . 

Londosun hareketi esnasında söy -
lediği aöıler ıraamda en mühimi bugüne 
kadar nqredilmemittir. Duyduğumuza 

göre Yunan pehlivanı buradan ayrılır
ken güreılerle alikadar bir zata şunlan 
ıöylemiıtir : 

"' - Ben gehrinizde daha birçok 
müsabakalar yapmağa amadeyim. Seç;. 
len güreıçiyle de, Dinarhyla da karşıla· 
pnn. Hattl İ§İttiğiıne gXre Aml!rilcacta 

Jımdcn pawlır.anlu2:u almıs olan mt"~
füir Alman pehlivanı Şilrat timdi ~1-

( Lütfen sayfayı çeııiriniz) 

Altınkum ve. Kilyos 
MEMNU MINTAKA 

HAiine getirilecek 
Buralarda ki plAJ ve gazinolar kaldırılıyor 

Boğazlar mukaveles:nin tatbiki 
dünden itibaren başlamı~tır. Lozan 
muahedesinden beri faaliyette bulu
nan Boğazlar komisyoniyfa aynı mua
hedenin Boğazlar için tayin ettiği hu
susi vaziyet böylece tarihe karışmış 

bulunuyor. 
Boğazlardan geçen her türlü gemi

ler muamelelerini dünden itibaren ye. 
ni Boğazlar mukavelesi ahi<amına tev
fikan yaptırmaktadırlar. 

Boğazlardaki memnu mıntakalar 

hakkında hazırlanmış olan kayıtların 
tatbiki de dün başlamıştır. 

Bu mıntakaların tayinı hususunda 
verilen bir karara göre, Karadeniz bo
ğazında bulunan Altınku"n, Kilyos ve 

Sütlüc:e mevkileri memnu rnıntaka ha· 
tine konulmuştur. Buralar da mevc:ut 

gazino ve plajlar tamamev kaldırıla
caktır. 

Yeni karara göre, Knradenizden 
akşam üzeri gelecek olan vapurlar sa-

baha kadar bü:iik limanda bekliyecck
lerdir. Yeni memnu mınbkaların hr· 

dutları iki güne kadar hükt1met tara
fından ilan edilecektir. 

Bugün dört final dah~. vardır. A-

merika bun!a.rrn. ~e~ini l:azansa bile Izmı· r pa 0 8 yırı Almanya bırıncıhğı gene muhafaza 
edecektir. Böylece Alm~nya ollmpf. 

~~~1:;:;:r:t101arakbirinciliğfkazan- Hazırhklar ilerledi, kiralanmamış 
Rüşvet 

almaktan 
maznun 

Polis erkAnının 
dllnkil muh11kemesl 

Dün, asliye üçilncü ceza.da casusluk 
yaptığı zannile tevkif edilen eski kon
losluklardan beyaz Rus Tehonoftan 
rügvet almakla maznun emniyet mU
dUrlµğll birinci şube müdür muavini 
Süallah ve aynı şubeden mütekait 
Haecm muhakemelerine devam edil
mltttr. 

İddia)'& &öre, bundan bir müddet ev .. 
(Deoamı ı ncideJ 

Ancak 60 pavyon yeri kaldı 
lzmirde eylülün biriıHle açılacak/ 

olan beynelmilel panayn da lstanbul 
pevyonlarını tanzim etmeK i:z~re Is
tanbuı Ticaret Odası tetkıkat şubesi 
müdürü Galip Bahtiyar dün lzmire 
hareket etmiştir. Aynı ,,·apurla, ~h
rimizde bulunan lzmir bPlediye reisi 
Behçet Salih de tzmire gitmiştir. 

Bu seneki panayır içhı ayrılan sa• 
ha 360.000 metre murabbaı olup 260 
pavyon inşa edilmiştir. Bu pavyonla
rın 200 ü daha şimdiden ı,.=ı alanmıştır. 

Sergi için vapur ve tren 1crde büyük 
tenzilat yapılmış, Deniz) ,ılları 1 da re. 
si de bu iş için hususi bir vapur tah
sia etmiştir. 

Serginin eflenee kısmına Avrupa. 

dan bir sirk getirtmek üztrc alakadar
larla bir anlaşma yapılmış n muhte
lif eğlence yerlerinden rr.:ıada bir de 
açık hava tiyatrosu tertip edilmiştir. 

Sergi bizzat Başvekil tarafından 
açılacak ve sergideki bütün merasim 
sesli filme alınacaktır. l\leı·asimde Jk
tisat, Dahiliye, Adliye ve Hariciye n'• 

killeri de hazır bulunaca~lardır. 
Bu seneki sergiye dürı:•anın muh

telif memleketlerinden h:rçok resmi 
veya hususi firmalar işt:rak edecek
tir. Suriye ve Yunanistanrlan bu müd
det zarfında mühim mihtarda seyyah 
geleceği bildirilmiştir. 

Sergiyi gezeceklerden. beşer kuru§ 
duhuliye alınacaktır, 

• 



Stalin Troçki ihtilafı 
Tdıraflar ıene faallyettea Stalin'e Ye arbd811anm bAr ·~ yap 

mak im.miJler. Bunun latJartacıdah, 1'onqteki Troçki De m..,,...ıki Zi
novd ve Kamenef imif ... tki sonunclttunun idamı talep ediliyonauf··· Ve 
Troçld .. ben tôal eulkaıtlere .......... detili& Dlsaya bunu billJor ı .. di
yorrmılf 

Jtvet. Bolfevik nuariyeahı1n b8yle oldufu muhalcbk\ır: Rdeyadald 
esiri inlalipçı lfUP ve fırkalar, meseli Nihiliatler, Narodnildler ve S. R.' 
leria lıılr Jmbı hep elleri bombalan imanJanb. Püat Markiatler ı. 

uaullerla fena oldutmıa, fayda nnnediiiae kaftaat ıednaitlerdir ... Bir 
salim atdUrüllir, yerine beteri ıellr. Mesele bUtOn bir llftifı aiWılaac!mp 
:ayaklandırıp battı icap edene vatandq muharebeleri ibdai ediP. idareJi 
ele almütır.,, diye defalarla btartr vermitlerdlr. • 

Tropt"ahı ve arka~ bll Slııirde oldupaa. onların baJ8t ft Dil 
rlyatmı takip edenler, kaıtldlrlet. Bu tanmm'I lnkıllpçılar, eter ba itte 
medhaldanalar kat'intn ferdi tMltlerin taran-, ol-'Nflar v• bebem .. 
bal kendi arndatlmıun çoklutuna ,U.enmlfler, bunlan a,aJdandırark 
bWsamet bqma ıeçmek 1atemit11r4lr. 

Efer bu ıuibatte baldllata tefebbUa edtldfll mqdana çıkana f11• 
aun ela anlafllmua kendWtmden icap edecektkı Kmlorcluc!an Bollnlk 
fJrbafta ve bllkemtt clhuma lıradar lo9yet a.,uun tefldlttı tplde 
Mıt bfllsOmtd dmtmelerlne ihtimal verilectk dereoıde lnanetU ft "' .. 
..U tahakkuk ettltebUecık miktarda çok Trogldler ..p. 

Troçldniıı ikbalden dilpaf9f Osıriaden cm bir MM petlllDI .... 
kmua mnc•cllJ•tlne 11td•m111 icap..._ de, ba, aa ;ı .. ela-. 
Mmdtderin dOnya lnJallbl fikrinden ~ " ._ wWa• 
Rm JreylGaO •e kilçOlr burju.a• yerine din,. lftllerll• ............ _.. 
ltn4e mv ettiklerine n bu pyecle Trotld Ut Mil 1Mmlllrlr o16ddanaa 
de!l'let eder. 

llit l IAll nd 

• .. h• tt 

lllJIO,ada ~. Tilrkiyedeki cUrq orsa· 
m11terled onu l•t•nbula .. vet etaiııler. 
ltÜr8da omu.la çupıı~ynn. Bunda heıı1 
orpnbat6rler. hem de ben latifade et· 
mit olarus. Yalnız bu ma~ için eeç -
mide plip celen TUrk peblivanmı ma,. 
lep etmem prttır. 

Amerikada Rokfeller mle11e1esln• 
sun1 kalp yapmak için ufrqaa doktor 
Alebi Kare! ve mepur tayyaNcl Llnd
berg kauçoktan IUll1 bir kalp yapma. 
ta muvaffak olmutlar ve buniı Kopeıı
bag da toplanm11 olan bp kongresine 
ftl'erek tecıilbelerine bqlamJllanhr. 

'1 
ta ACUITOI - llU 

Almanya n endiş D ru m 
eden Lebis an ordUsuna değJL ___ _ 

F 1 1• d d latanbul ranStz ann ma ı yar ım a aokakıarını 
bulunması muhtem 1 astaıt•••ttrm•• 

ter bir l•ll de. Ben mıntakulnın ~· lıyız Ba allalakl po9ta ile plea "lılornhla 
Pon,. pllM9iaia diplomatik mü&M· 
r1, Lllmtum ..... v~ •
,_ .. Prum ...._ llarblye reisi O. 
lleral Gamella'la Leh uktrl erkblyle 
J•Pırlı airliplalerla ........ ma. 
_..., .. lllJ.Ulllaalat.akta'a.r. 

Db'or ki: 
-Vaqoftda Geaeral Gamella <Fru

•> 6'ı a......ı .... Bmfsll (Llll P
neıall) puıllda J&Jllla• •on .... ~ 
.... Am .... ••• laer...,. lılr 
barbla •ftllce1fbae alt ?M8hlm neti. 
..a. ti .. alllmlll lllklenlyor. 

Fl'&MDI - Lela ukeı1 •rklnı ~ra
..._. bal.,..nm ... p7..t, l'raa-
• u, IA1al8taa arunu1a mıTnt olu 
iUltakı, ıeal Ana .... rthanaa a7d•r
maldır. 

Ba ittifak M1'1k WMa •mn 10e 
._.. ütedil•lftl. r.at o ..... 
... ..... de Amapada 1llrpk Jl8f lmD
ler orta)'& pldı. 

9-lana • .aı..ı ..,._..ki 
' '•••)'&llm ,..ıclta .Oölaa•••dlr. 
Ba 11a1, tMlltaaıa prp hadaduda 
ftllJ'etl ti••-- •ellftlmlfllr. Dl-

nlden tahklaldlı ki "91üat1taı Alma•·1 I•,_..,, ~"- fM'r 
J&D•D lteeladtii ...,_~:.,._ yar- ,_.,.. hU.•• i-. 100 ot 
dım etmektea abU,.cakıı~ ,.ıırt .. l'M ..,ıeı.tle •cı..Jıv 

Ger~ Lehaatan ord118u adel ltttia-
1 

Trcamwy4aa ,ucdyn" olalllcln• 
riyle A .... u en kanetlf. ordular• dlmJoeye kadar cağl.ılan'" 
dan biri ile de. teaUJaaı ~•••claa ali bir C.,.bbüa.. Batta 11erittde bi1' t 
beten u11ftrr. Ba 11-.1u \ellft lcfa Ne .. 
bittabi ... ;rardm ltsı9I ..... Bllllllaa INUeclecelc '8lflls. 
Frama iM muayyen ,.rtltrla b1baa fe- dlUc: <Hleoek otobllaler14' fMrit11 
•l•e lauırdır. ofomobUlerit1, baaca tekerlekleri 

l'ru.,..,.. u•uda Lebfst•aı ffkU 11CU1taı.va bir ..-. ., 
mUU41 .,_ı_. Cekos...... fi• ler m• Jdaffi ,,._. •fltlfrl 
daha 1akrnlqtınaak latl~ı.r. iki•••· Buu latatlbultla oycakla 
leket mazide pek lfl •11•.-.ıte ba- PMDbu~"'4e hl-'na" halkı• u 
lanamamıılardır. F•t f .... Alau- _,.,.. ve ~ aarf•yatını 
)'adaa mll,tereken endlft •t•lt olma· ederae7c bu rakam u olvrl Bu ,,..
lan ba -.ı bir arara rettrmek im- lata"'1ul aokaklannm ta"""' 
klmnı ortap -~· o,__.,_ ........ ,.... 

Lelalstaada Alma• ead.,_ •• u.
1 

1ca14anwalanmua ufalta ~t 
manıaıM wmJu llkb• •rtcW• ari- clMG wrı. flhMU """'' 
mıpır. Çhkl At•tnya .... Almaa fi..,_ ..._., ....., aolıül!M 
aaJ• .. uı. Aı-..1an Orta :Ayqpa ile t~ ldafjk w a:vaJ::kalı..
•etPi ........ httaratlf .. .. ....... ,.. a. let•nbul ...... 
lara fl•dt sklerinl ~ dolrtl. "1· fClftM:ltllft u/.ıtlat11amız da kaba 
U.. Daulır cihetine ~ fD'• lf'dC W ~ yapm~ buluua 
aı ftl'lltpiı. Adrk • pkartlaJo. ................... ,,.,.,. ........... .......... ..... .,.. ..... " ....... .. Bir lnalllz aa1lavınıılkJ1D1lDI•· 

hakkında 

••Milletler Cemly'•n••Jllllı 
hükQmetlne müz 

u.,.,.. ................ .. ,...... "-.. ,. " '°'"""' 
Pfıi••...,... teılfttlfe ••1t 
°"""""'" "ab Do-. 

şvet almak 
tan maznun 

Yunanfatandaki iflerimi bitirdik 
tılll eoera tekrar lıtanbDla dhecetbn . 
!ld ay IOllra da Ametiki.ta ptmek mec· 
barlyetinde o14upm için bu ild ayı 111· 
tnhalda ceçltmek arsmundayım. eır. 
1'a brpla .. 2'""9' 168 oluna mubak 
bk'-iMM ....... " 

Kimp'enln tetkikleri neticemıde buı============-= 
IRUl'J kalbJn dakikada 80 defa atarak 

• • 
ince damarlar vuıtaalle devamlı t1lfet, 
te kan ve hava tevsi ettJli, ,..ayan 
bir mhalQktaD alman hutabkh bir U· 

Wıı bu kalp tarafmdan oldukça, ~ 
ilr mlddet ..,._ lmhfiCı W tllll
miltk', 

J>aktarı Kare1 J&)an )* tarJllt.e .-ı 
ka1plt ı.,atı -teelr mnnaen•llW 
tlmlt etaılda ......... fnaahJr .... ıa;r.ı 

.. hayatın lılr tehlike tefkll -~ 
llDl ..... tr. 
llıld,. &ı ..... da al ...... .......... ~. 
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1, ;13e1Üffı q&iişji'!! : 
9 ,!~c~aır TtYı ırlk 
, ( anın ıstcr~e a 1, istemezse a 1-

"' a ... 
•r~Skiden, bir 'fürk dükh~nında mü~ 
< 1Ye b.. 'i 
e b' uyJe h1r ce,·ap YeriJehiliyordu. 

ıı, bunu t~nkit ediyorduk: " iş; l~e iş bilmemezliğirr•iz ... Alış ve-

~~u~ 
y~~ıa~~~;1 Pa~uuh~ai~,liği 1 Gazetecili~i;,--;:~-;ki 

Izmlr borsos,nda iktisat Vekl\lellnin ıharn çıkmasznda mıdır? 
!liz. t)ntında böyle konuşulur mu? 

ı:ıv ·ene~·caret yapamayız zaten... Bakın 
oi1 cı111 

1 
ve ekalli, et dükkanc:larına ! 

> in·ar. nasrt nabza göre se!'\x>t '\"ermc-

müdahalesile j ,., 

'l'ürko~s~~ıc~~:1~~!1anazarall ortadan kaıktı Biz rızkımızı başka yerde de 
yeni üzüm pi)nsası lımir borsasında Hemen bir ayctanbcri çorap, trikotaj! b 1 •• •• ı "b ka deş l m 1 hılir}e # 

o'f F r. 1 ı. akat 1• .- d" .... 1.. 1 1 
dün açılmıştır. Yeni incir piyasast ise ve pamuklu mamulat fabrikalarını dur- U Uruz, UZU m e e r C tJ 
sah günü merasimle a~ıl:tcaktır. ilk duran pamuk ipliği buhranı 1ktısat ve- ILR """" O al ~eli\ !hl Sl Buharın sanayie tatb!k:ıe sanayii'}-,. 11'ı "'·· , ) ıce usunu u:se an ası ır 

;tfP ı ~ \l k'• ' ~ 
· b· 

1 
r Un dayanamadrğ1 ~uydu: 

c tırd k7° Ekalliyetlerin müşteri)i alış· 
.• 

11
• l>ir tı arı tarzda ta bas bu; edercesine, 

kuru liıüm İzmir borsasmö daha e\·vcJ ka.lctinin mtidahalesilc yeni bir şekle ~al\91 O ifil ır a !eri seri imalata intikal ettikten sonra 
küçük bir nümune halinde ~elmiş H girmi~tir. lb!J~lYI D'il @m lYJ ırO lYl U ba:jımızdaki kapitülci.ı;;yor. !ar betası ., 

'l \'Z,!'f'.h 
· ,.1 '> ... a farlık yapmak ... 

merasim yaptlmıştı. ı Buhranın sanayimi e ve dolayısile Kurunda, .tsım Us, llnhara ftakt..ın. Türki) ede bu türlü i:-;.lerc. darbe üstü .. 
tik incirlel'i almak iç:~ de hu..;;usi esasen az yevmiyeli olan işçiye zarar rfa son çrkan statb;lildcri ltlkik ederek ne darbe indirerek mahHtti, \'e ne 

bir tren Nazilli •• \ydm Gctmeıteik ha- '·erdiğini gören v ekalet Sanayi umum yctmi~ b€'Ş yaşından daha fazla yaşa- ~·azık ki o zamanlar bu mahvolu'Şu 
valisinde dola~maktad1r. Ru tren ilk htüdürlüğünün iplik fabrikatörlerini mrş olan erkek r:c kadrnı ar arasında kimse hakkile göremedi. 

~ )al; - İlti kuru~ kılr edec('ğim diye 
~· lıkıahlı dolanlı, yeminli kao.:emli paıar-

~ ta giri~mek. 
k ı;. ı;ı * 

:e 'l'Urki'akat Mgitgide, tüccarlık yapan 
ııt liııj ~t ~ogaJdı. Bunlar, den dilikle· 
U ~r,11:?Sterınek için. firmalarına .. bl'y, 
'IJİ ~tu ~" ne,·inden clkap bile ilave.sini 
·~ llıiıi rı_ sayıyorlardı. Xih'.l~ et. şeltri-

mah . ..;ulü bugün lımirc gt-!irecek n• Ankarada bir toplantıya çağırdığını §U mukayeseyi yapıyor: . ı 'I'l'mennimiz şu: El \"e Ev işleri ser-
bir li!:Ün zarfında işlcnere~· mahsul sa- yaz:mıştık. Bu toplantı yapılmış ve iplik l\.adın ETkck 1 aş ı;i.sinde 'r\.irkün nktilc btı yolda ~ a-
lr gitnü bor~aya arzediler.t•ktir. fabrikatörlerinin itirazı mucip olan 12 21:~ 107 7:">-79 rath~ı eserlere küçücük Mr nümune 

Hükumet bu sene, üıümlerimizin ve 16 numara pamuk ipliklerinin fiyat- 169 ;j8 80-S·ı köşe~i ayırmak. Oraya konacak krrl\ 
) abancı üzümlerle karışt•1 ılarak ha~ ... 

1 
1arı yeniden tetkik edilmiFtir. Ncticed<' ;'i:J 21 s:;.....89 elli, niha}et seksen yüz p.arc;a esf'ri her 

ka nanıJar altında yabanı•, pi~asalara Sanayi umum müdürlüğü verilmiş olan :?S 21 90-91 yerel.:' kolayhkfa bulabifaiz. 
<:tkarılmamasr için işlenm"mİ5 üzümlc- narhı az farklarla yerinde bulmuş ve :lS 16 9_

1 
~ 

lıO ~~~detıeri ara.,ına şu da girdi: 
1~g· Ukkan ve mağaza r-.alıipleri H 

rin ihracatı menetmiştir. iplik fabrikatörlerine piyasaya iplik ~ı- - ... O 12.. 
k 1 t k b - a·ı . . lkı ra,kamJarın ifadr tttiği hari7. D"

0n .,,_, n n lniiHe iYi ıa Ayrıca hükumetimiz Ü".Ünı ve incir- ·arma arı e ra?' te lig e ı mıı:ıtır. ~ Ci:5ııı ~ . og-

•1~ ~a~t~;tarlan da birer muteber \'atan-
1~ l~i lar. Halk onlara reaya muamc
~ ~tıi Yapamaz! l\cndilerim• bazirdn 

0 . y t ft S" b k K hakikat şudur~ Türk iyede "adın lar t•r-· ~ <§! " n )erimizin j ... ·i arobal:iJ"1ar i ... ·ende r,ıka. nl- ıgcr ara an umcr an m aysc- ~ r.:::ıı 12!.\C, um il 
"' - k. f keklere nishetle daha uzu:- nmürlüdür. ~ u '5'y ma~ı için 200.000 liral•k ambalajlık ri ve Bakır oy abrikaları da piyasa-

ilden sözlerle hitap ct'i1emez ... ., 7i· 
* * * 

·ı ı· ı b ı Mesdı1 yalnız .:\nkarada dok~an heş tahtanın ithali i~in serhe..~ı dÖl'İ7. ,·er.. nın ı 1 ıyacı o an u numaralar ve 1ror 
· k · l'kl · · t k k yaı;;tna gelmiş olan erkek on altı kişi meğc karar nrmiştir. nevı pamu ıp ı crını sa ıı~a çı arma 

Suat Dcrdş, bir gazete müı'<'z:ii ile 
konu9uşunu bugünkü Tan'da şöyle 

anlatıyor: 

ık •ı ~İki ''~ dC"Vlet~ilik unsuı unun ve ha-
ııO lttııi ltıtınen-er şahsiyetlerin ticaret a· 
t ~e~ ile karışması manzanJr büsbütün 
. 11 llıaıı~tlrdı. JJün, ilk def:ı olarak ) erli 
: .. ~Gl'{ıar Pazarına gittim ve oranın mü
"Y l:~ıı .. 

Londra - ıstanbul 
için harekete sevkedilmiştir. İplikler olduğu halde aynı yaştak kadın otu.z 
piyasamıza gelmiı:; ve yerli mallar pa- • sekiıi buluyor. .\.caba im hat Tiir~:· ı 
zarlarında satı!1a çıkarılmıştır. yede ka~ınJann erke~Je.l'drn_ daha. mu-

- Ka~ıncı sınıftasın? 
- lkint'İ. 

ti 'llltdir~' ~em.~rları~ı il~ defa olarak 
~ 'lışııllı ~ gordnm. i\fu:;tenH yepyeni, c 

'ııurıı nn1 ı-. hir uslupla y~. kla~masmr. 
ıdet a konuşmasını ihdns etmişl~r. 

,1 lıaıi a ntisafir ağrrhyan 1,ir eY sahibi 
lldeJer 

1 J.ı· ... 
~~~"'~ediyorsunuz: :\e ili(' mal sa!. 
&q1~~ın tabasbus cdiyoı !arJ ne de si
litau atmak. için yrrtmıyorlıır. Esasrn 

ar sabıt... Oh, itiniı !'ahat ... 

~ * * * ~ ~ı.:ını ·" 1r 1' •• ,, ~· ~ l\eı-c daha anl:ı dım: Turk 
" A. hnlc ıgı t'" ' ~ "l 'lıi u carlık ruhunda da, kr-

tj ... , 1 zaman znrfında llcı kmıştır. 
~dete~.: ..repyeni ve 'aı, ur bir şekil fra t 
.la11e l"e hu mcc:lel, içine "'rcndiliği de 
~~:a:d~!'t'k ... Ye Türk ~ np1rğını cok 

t:ror ..• 

Şosesi 
Gelecek sene 

bitirilmesi için 
~alışılıyor 

l\"afia Yek:ilcti çok ehemmiyet .,-e. 
rilen 1Rtanbul - Londra büyük şoı:ıe
sinin bir kısmı olan lstan!.ml - Edirne 
rol unun önümüzdeki sen•" ikmaH ic;in 1 

lazım gelen bütün tertibttfi almıştır. 

Yolun lstanbul Yilayeti dahilinde be· 
lunan kısmının Silivriye kadar parça
sı eyliln içinde tamamlanmı5 olaca1'-
tır. 

Bu suretle vekalet. buhranı önlemis reffeh bn hayat geçırdıklt·rıne mı de-
olmaktadrr. · li\let ediyor'! Yoksa Türk;'.\'Nle değil • 

· her ;nemlekette kadınlar ~rkcklerden 

Yenice 
sıgaralarında 

ikramiye 
inhisar idaresince 

yeni bir şekle 
konuldu 

fazla hayat ka biliytini mi ita iz bulu· 
nuyor? 

~ 
EO ve e"' seırgnsn 

Cumhuriyette, el t'<' crı ser.qisine 
dair l rıgiin yazdığı ikinci ili r makelf.'de 
J'unu9 Nadi, di!lor ki: 

Bir zamanlar gümü:;; üzerinde <;a
lışma faaliyeti lstanbu 1 u:ı belli başh 

İnhisarlar idaresi Yen:ce sigarala- bit hususiyetini. hatta bii' ük miky:u;;. 
l'lndaki ikramiye kartları ılı. birçok sfü. ta bir ticaretini teşkil C'dNdi. Bunu 

8i1iniden sonra lsta11hul vila'-·eti · · il 1 t - · · k ld d k hepimiz pek iyi bilmeyiz. Fakat eski "' ıshmn ere yo a · ıgr ı~ın., ·a ır ı --
ıc;ına~ \J4ha. ız hllon~~tuı: ı. &ir ln~rm tan sonra hu sigaralan t!ünden itibn.. zamanlarda Türk ustalannm ou mer
kalmaktadır.Bu kısmın )~di kilomel· ren yeni ınr ;:-cıuldc pıyas~,;a ~ıkarma- L.ua<t neıer yaratmı!j oıa1.11oarınrn ;;u-

resi önümüzdeki i1khalıa•da havalar ~a ba~lamı~hr. rada burada kalmıı;; nill'1"1.nelerini gr-
açaraçmaz vilayet tarafmdan yaprt:- Yenice sigaralarının jt•ni ':'ekli sc- rürsc!i, hayretten gözlerirr:iz dört açı-

. ca1 tı1· . Mu"'tebakı' be."' "kilometreyi N:ı- hr. Sanat halfı me,·cuttı.;:· n?. eski ka-
l\ :.- lofan kağıdına sa rıhdır. P· ketlerin ar-

ı fia Yekaleti kendi ve!'laiti~ Je raptıra- kasında bir karne bulunn•aktdaır. Bu biliyet de bütün hütün ortndan kalkıp 
---~==-----.......::.__ caktır. karnelerden :10, 100, ı:>O n ·ya 200 t~ne gitmi:j dcğ·ildir. {) ft Büyük şosenin Kırklaı eli ve Edir- birktircne, biriktirdiği ad.!de göre iı~. Arm ince işin harikulfule güzelle-e e rda rhk ne vilayetleri hudutları it::nden ge~eıt hisar satış ~ubell'rinden bir i!uamiye ri attın eserl<>rde de göralür. Hele 

k kısıntlarmda da inşaat biiyük bir fa!'!• verilecektir. Ayrıca ikrail':) eye bir de bakır üzerindel·ii i~lemelerin nefaseti 
r Vn.ı~ ad rosu liyet1e ilerlemektedir. Bu kısımlar Ö· kupoil eklenecektir. Bu kuponlarla \"C teneniHi her sanat SeYgisini heyr .. 
1 \;'ıtii\I nümi.izdeki :raz meYsiminı:" ikmal erli- birinci kanun ve hazirand::! ~ekilecek canlar içinde )Üzdürecek ~killerde· 

)~..... etçe hazırlandı, ]ecek Ye yol '\'İliiyet hudullıırında bağ- piyangolara giı·ilecektir. diı-. .Ah~ap üzerindeki oymalarda Türk 

t_tl tayinler yupıldı ]anacaktır. B · sanatkanokadarilerigitmiştirkı"ha· ., u u pıyangoların otonıobil. radyo -
l a ' Bü'-·ük ~osenin memı~:<etimizde <:· ı parçalaı·d·ı "nt·ı· "z k t ~~ l\.ifuJ D r "' - gibi büyük ikramiyeleri vardır. Bu ye- 1 • • 0 mu .e · oılan sana e-
~ il.;.t k . c terdarlı~ı 'la ait y~ni lan kısmını <la ikmalindet. sonra Lon- · serinin bir odun parçn:-;ıncbn rekilmh; 
t b""le a~rosunun teblı".Y, 1• btıgu··nıeı·· ni şekhn ~ok rağbet bulacağı umul· ... . "" ,, dradan Fransız sahillerine feri bot se-\' nınekteclir · maktadır. olduğuna ko lar ko1Hy ih ı: ma 1 ,-crmc1-

tıı ~~ale4 ta f . yahati )'apılmak şartiyle fngHterenin --------------- siniz. Dokumalara gc,iııce Bilecik 
bı ~ ııırn 1 • ra ından. ta.'idikinc Jti. her hangi bir noktasından lstanula ka- Ü 

ııılac,11.tı )an ufak ta'-· ınlı>r burada , .3 • rn ~küdar çatmalannı t-ugün hepi· 
1\ " "' dar hiç ar:za~ız otomobil~e gelmek k:ı. · h h t d ı 

l~lır. r. H~ husutaki liste hazırlan- bil olacaktır. mız ayran ayrnn emn);a \' er um 
\· . bunların 1'ürkiyede mi y:l!ırlmış oldu-

~ad el'tlen rn 1. Van· aU 1 Ü i"-i n ğunu i<;in için kendi kend:nıi~ SOl'UYO-~ ıt, l<ıt • a uma ta göre yeni kad- ,.. y 

~eftercı an~uı maliye müı akib: Kazım ruz. EYet, bunlar hep Türkiyede \'e 

l aı·Jı·T·l E"" yaptırılan vapurlar P..\ZAR Tiirkler tarafmdan yapılrt'l!'l,tr. ~ \·~ ll· , ..... • :.ı.irne deftndarı Cc-
~ftetd· .t ıkesil' dcfterdan Beh<'et ran gölü işletmesinde kullanıla.. AôUSTOS -

1936 Ya kadmlarımızm bü) ilk meıi) c:-
)~ ~~'ilk·~ .. rnd~a' inliğine, r~tanbul ta- cak olan 72 şer tonluk iki l·'.lpur ve göl- lerini yükselten işlemeler' e oyalar? ... 
lq ·~t,·cı u ur ':ekili Hak;;;· Kamil irat de kurulacak olan tersane için lazrm c..-.,,..,,.,~~u Günqin a.ı~, Hangi gümraı; bahçenin en zarif ~i-
~~ (~thıtkıhe~ı ınüdürlüfrüne, Hoca- olan makine \ ' C ~.letler falırika ve ha- ı;,ıı ıo.os ·ekleri Türk kadmmın el!nden doğan 
ı.ı.. t ''l· ~nı·\ uk ~ubesi müdürü Talat 'uzlar idaresine sipariş edilmiştir. bir oyma buketiyle boy ölçü:;ebilir? 
"''le " 'et , t Yapurlar 9 mil siirnttt- ve her tiir- v..ı...t .S.'l.lı Ösrl• r • ,. d t t" l" ki' · kl' ~ , "'slc ::-u Je.si mürttir muavin) :. D<Qla)( ... "'ere e sırma ı , .e uru ro:>n · ı ıpe · ı 
~ ttıu Udar veridat .. 1" .. "'ı·· lü konforu haiz olacaktır. i~Jeme1erin o bütün bh: m'Hete ~ere( 
~ arneı mıı · uru u um- Bunlar fabrika ,.e han1zlar idare .. l'i.rı. CdiJ ? ,.e istihlak rr ildürlüğtine ,.::_. 3,34 12,ıs 16,08 19,08 20,sı 3,16 "e şan verecek incelikler: ve güzellik-

\'" . ?rıışlerdir si tarafından 14 a) içind~· Yan gölün·! •'- !l.27 5,11 9,00 12.00 1.42 s.on !eri? 
~lıtı Ctıı kadrod . .' . de i5ler bir halde teslim edile(ektir. tu•ı.o 

ad,ı.1 ta a. lum1'enın açıkta bıra- Kız sanat, mekteplerim:ııe kız ens-
h "" h - Tersane makineleri de var,urlar bitme. 
q rnın edilmektedir. ..ıı:çEN srı:~f; m · otıi'ı ,,r. oı.nrı., titülcrimizde memırnniyetle görmektr. 

()S(s:ıı. . --.... -- den göldeki yerlerine ko:ı'Jlmuş Ola· ttalyanm topladığı askerin ı milyonu but • • yiz ki bu çok güzel işler'n atalik ka· 
"-'hCıd caktır. 

l}i;h 8 hl r kavga duğ'u remnen bildiriliyor! l biliyeti hahi olanca feyzi}(: krzlarımtZ· 
.. ..... 'it .~şı>~~?i 1 .. 1...,--'!I~ 
•
1081.1 gcccYan da mevcuttu!'. 
~ti llda ga . sı Bostancı iskele gazi- ---------------------------------------- -------lllU zıno s h'b· 
~~... Şabarı a 1 1 Yasin ile Eren· 

"' b: arasınd k 

1 
~ı ·?' ka.., a ra ı meselesin- • 

Se1t ga Çtkrnış y · . Ş E H c:l 1 N D E . • 1 da erde ş b · asın tabancası· a ~ C':> T L E ı::-l J 
~~: }'araıalll; anı ayağrndan ve kolun· • "- . .1. ~ 
~!l Polisler Ştır. V'aka mahalline yeti· -----~"."'~----~-~---------------------------..;;.~-.J 
; •. ·:fili;·~:~.~=:~~:;:., kald<r· s i v r i s i n e k h Ü c Ü m Ü 
Uylldaı boğ~lo~ 

ı.:.. tlrııtı.ıdar ,Çocuk 
~ s ,_ Selami Ar 
r~ı.- o,..ağr 23 

1 trıalıallcsj üzüm 
'b.''<las .... ..:ı nurnarad 
<\o.., .. , ... arı y . a oturan Yunan 
}.._-~o k anı oğlu d" 
~ azaen k ort Yii~ında 

§tıır, uyuya düşerek boğul· 

Bu sene sivrisineklerin istanbulda hiç görülmemiş bir 
derecede çoğaldığı;.-- şehrin her tarafından yükselen sika
yc;tlerdcn anlaşılmaktadrr. Şimdiye kadar •sivrisinek ;ızıl
tısr nedir bilmiyen, yalnız geçen sene yavaş yavaş sivrisi
!lek görülen Boğaz mıntakasına bu sene herkesi şaşırtan 
bir sivrisinek hücumu vardır. Sivrisinekler Halis mıntaka
sına da yayılmrşlar, hatta Cağaloğlu, Nuruosmaniye gibi 
~ehrin yüksek semtlerinde bile karabulutlar halinde gezme 
ie batlamı§lardır. Ayupa,a cibi Beyoğlu semtlerinde de 

sivrisinek çoğalmıştır. 

Görülüyor ki İstanbul günden güne bir' sivrisinek 

makarı haline gelmektedir. Bunun önüne geçmek için yal 

r:ız Anadolu yakasında değil, bütün ~chirde kat'i bir mü· 

cadele laztmdır. Evvelce sivrisineğinin çokluğuyla mcş

huro lan Erenköyündc kat'i mücadele ile sivrisinekleriıı 

nasıl önli alınmışsa digcı semtler için 
icap etmektedir. 

de böyle yapmak f 

- Kaç )·a;;ındasın? 
- On üç yaşında) tm, 

- ismin nedir? 
-Şefik. 

- Demek gazeteleri okuyahitiyor· 
~un? 

- Evc.t. 
- 1\ e okursun sen gaz<'tede. 

- Ben vapur batar~a . büyük bir 
cinayet olursa. yeni bir lı.arp c;ıkar~a, 

heJe büyük bir, güreş veya futbol rna· 
~ı oluı·sa onu okurum. 

- Demek spora merak:n \'ar? '!. ! 

- E,·ct.. Güre;jle, futb<rla bayılıyo-
rum. Ben kendim futhol O'.\ narrm. 

- Gaze t l' oku d u;'tuna gört'ı dün ya-
"' ulca.n biten ~,."lcJ Jcn bnLeı İn '"'' 

~u İ.•p:ın) aclald ihtilıH n~ dk biliyor 
musun? 

- Gazetede okuduğuma göre bir 
takım serseriler hükumet sleyhine 
kalkmışlar, silaha ı-ımlnm!lar an1ma, 
i;:ıin i<: yüzü nedir bilemiyorum. 

- içinden şu taraf ,·cya ba taraf 
kazansın, diye bir şey istiyor musun? 

- Hayır, abla ... Doğru:-;unu ister• 
~en ne onun kazand1ğını. ne de öteki

r:in kazandığını isti)·ornm İtalyan -
Habeş i~indc de öyk galip mağlilp o]
masrn ... Durmadan dö\'üş. ... ünler. 

- Yazık değil mi ad;::t\lara a ço
cuk .. Neden böyle istiyorslm? 

- Gazetenin sürümü icin .. Dünya 
sütliman olursa bize ckm1-k nl"reden 

ı;rkacak '? .• A 11ah herkesin rızkını bir 
taraftan n~rmlş be abla! .. 

* * * 
Zannederdik ki, harbın çıkması

nı i.'itiyenleı·, yalnız büyük sermayedar 
silcilı labrikalörleı·UJ.ir. Hafbuki bakın 

' 
nıeteliksi= bir gazele mün?:zii de ay· 
m fikirde imiş. Halbuki, ga-;etcler, 
sullı lehine bağır baf'll' bağırmakta~ 
dırlar. 

Xe garip ve düşündürücü fco;ad: 
Doktorlar ve adliyecUer t1ıhlıat ve a
dalet için çalışırlar,· lakir. anellerinde 
yüzde yüz muvaffak olduliları gün 
aç kaldılar demektir. Bereket ı·ersin 
ki. gazetecilik mesleği - sulh yüzde 
.1/Üz temin edilse - mahi:olma:, gme 
başka mevzular bulur. Omın için, kü
çük meslekdaşınuı o kadar hak ver-

medim. Ona kendi ağziyle ~glc diye
yim: Rızkımızı başka yerden de bulu
ruz, silalt fabrikatörleri,,1e orl.ak (!it
me be kardaşım! 

(Hat - Sür) 

Şikayet mektubu 
yazanlar 

Mektuplarına 
adreslerini de 
ya7malıdırıar 

Bazı ecnebi teba.ı lı larti! kurumlll· 
rında Türk i~çisi yerine ecnebi işçisi 
kullandıklarına dair matbaamıza 17 
imzalr şikar.t mektubu gjnderenlcrin 
bize adreslerini bildirmek~ni rica. ede. 
riz. 



Beş şehir asilerin 
eline geçti 

~ yanın 

yeni Londra 
sefiri 

lngiltere Kralı Yuna 
prensesile mi evlenece 

(BOi ta1·alı 1 incide) 
Korsan gc.mller 

Mac'.· it, 16 - AtUere iltihak eden 
"Espanr,, v • "Velasko., kruvazörleri 
( korı;an g•mi) ilan edilmi~tir. . "' . 
İspanyol :'!3ielri hükumet kuvvetleri

ne kısrr.:m galebe çalal".ik bir milddet
tenberi sıkı~tırmakta oldukları Bııda
joz ~ehr:n.i işgal etmişlerse de sokak 
muharebeleri hala de\'am etmektedir. 

Asflerin tayyare ve topçu kuvvetleri 
evvelki sabah saat yedide bu şehri bom 
bardımann t::ışlnmışlardı. Taarruz saat 
on birde durmuştur. Asiler harekata 
saat 17 de tekrar b~layarak şehrin 
şimdi bir harabe halinde bulunan eski 
surlarına kadar gelmişlerdir. Bu surlar 
halkçı c~phesine mensup 300 milis \•e 
500 gönUllü tarafından şiddetle müda
faa ediliyordu. 

Fakat asi kuvvetler 6Chrin Trlnldad 
isimli kapısından içeri girebilmişlerdir. 

Badaojzun znptı üzerine yüzlerce İs
panyol mültecisi ve ezcümle Badajoz 
askeri ve slvll kumandanları Portekize 
gelmişlerdir. 

Dilrt fehlr dah~ zaptedlldl 
Havas ajansının muhabirine göre 

asiler Guadaria, San Erik, SabinelJas 
ve Tesorrillo şehirlerini zaptetmişler
dir. Hükumet kuvvetleri 200 den fazla 
telfıfat vermişlerdir. Asiler ise 20 ölii 
vermişlerdir, Faşistler birçok cephane 
ve silah elde ettikten sonra şimdi Este
pona §ehrini muhasara etmiş bulun
maktadırlar. 

Asiler tarafından tayyare ile bom
bardıman edilen 1 Jaime isimli zırhlı
nın kendini güç kurtardığı ve §imdi 
götilrilldUğü tersanede uzun bir tamir
den sonra ancak işe yarar bir hale ge
leceği mılnşılmaktadır. 

HUkQmet menabllne göre 
~ükfımet tarafından gelen haberler, 

:ısılerln mu\•affak olamadığını bildir
mektedir. 

Hususi zabıta, Madritte yüzden fazla 
kimseyi tc\•kif ctmişUr. 

Zapledlfei1 Alman tayyaraıerl 
Berlin 15 (A.A.) - ispanya hüki.1-

meti, kendi kuvvetleri tal".afından zap
tedilen Alman tayyaresini henüz iade 
etmemiştir. Yan resmi rnahnfiller bu 
tayyarenin bir bombardıman tayyaresi 
olmadığını söylemektedirler. Bu mah· 
filler, tayyare mürettebatının tüfekler
le ve dövelvcrlerle müsellah bulunduk
larını ve fakat, bu vaziyetin, ihtilil hn
linde bulunan bir memleket için pek tn
bii bir tedbir olduğunu ilave etmekte
dirler. 

Asilerin casus tefkllAtı 
Hendaye 15 (A.A.) - Dolaşan bir 

rivayete göre, Saint - Jean - de - Luzdn 
asiler hesabına çaılşan bir casus te§ki
liıtı bulunmaktadır. Bu teşkilatın sahip 
olduğu bir otomobil, asilere haberler 
göndermek ürerc, 15 metre tulümevçle 
çalışacak şekilde radyo tertibatını haiz 
bulunmaktadır. 

Makamat, bütün şüpheli eşhası sıkı 
bir tarassut altında tutmaktadır. ı 

Portekiz na yapacak 1 
Lizbon 15 (A.A.) - Hariciye nuırı

nın notasında, Po ekizin, İspanya jşJe
rine ademi mUdahale planını esas itiba
rile kabul ettiği bildirilmektedir. 

Silah ve cephane ihracatına gelince, 
notada, Portekizin silih ve cephane 
stokuna snhip bulunmadığı ve esasen, 
yegane yapılabileceği şeyin, Portekiz 
arazisinde silah transitini menetmek· 
ten ibaret olduğu söylenmektedir . 

lnglllerenln dUfUncelerl 
Lomlra 15 (A.A) - Hariciye neza

retinin bir tebliğinde bilhassa şöyle de-
nilmektedir: 1 

Büyük Britanya hükumeti, Fransa 
hükumetinin hnli hazırda lspanyada 
yapılmakta olan mücadelelere hiçbir 
veçhile müdahale edilmemesi için ba -ı 
lıca alakadar devletler arasında bir iti-

18.f vUcuda getirimesinl temin maksa
dile sarfetmekte olduğu gayretlere ta
mamile müzaheret etmektedir. İngilte
re hUkumeti, urp.wru bir itil!{ hasıl olur 
olmaz her iki muharip tarafa yapıl

makta olan silah ihracatını menetmek 
arzusunda olduğunu ve eivil tayyareler 
sntılmasmın men'i için ittihazına kadir 
olduğu bütUn tedbirleri alacağını beyan 
eder. 

''Deyll Herald., diplomatik muhabi
ri yazıyor: 

"Almanyanm Londraya tayin ettiği 
yeni bUyUk elçisi Ribcntrop, mUmkün 
olduğu kadar süratlc vazifesine başla

Yunan Krahnın kız kardeşi prenses Jrenl 
bu sırada Korluya gitmesi, rlvay.etlerl 

teyit eder niahlyette gUrUIUyor 

ispanyadaki partilerden herhangi bi
rine kara, deniz ve hava yolile yardım 
eden İngilizler, yanlız kendilerini şah
san vahim tehlikelere maruz bırakmak
la kalmamakla aynı zamanda teklif olu 
nan itilfıfların elde edilmesini mUşkUI 

kılmaktadırlar. İngiliz tebaası, İngilte
re hükumetinln elde etmeğe uğraşmak
ta olduğu gayeye muhalif olan teşebbüs 
lcri sırasında uğramaları muhtemel bu
lunan müşktilata hUkümctten hiçbir 
yardım, hiçbir müzaheret bcklememe
dirler. 

Bu tebliğ, M. Eden tarafından tama
mile tasvip edildikten 80nra neşredil

miştir. Mumaileyh, önümüzdeki hafta 
içinde Londraya dönecektir 

mış vaziyettedir. 
Şimdi tatil yapmakta olan İngiltere 

Hariciye nazırı Eden Londraya döndü
ğü zaman Alman büyUk elçisi de Lon
drada bulunacak ve tasavvur edilen 
Beşler konferansmm konuqmalarına 
derhal giriş:ıeeektir. 

Rlbentropun Lohdra bilyilk el!:iliğine 
tayini epey gecikmiştir. Çünkü bu zat, 
Hltlcrln senelerdenberl harici siyarette 

en itimat ettiği bir arkadaşı idi. Ve 
Hltlcr, böyle bir arkadaştan ayrılıp ay
rılmamak hususunu son dakikaya ka

dar lercddiltle dilşilnUyordu. 
Fakat nihayet Ribentropun Londra

ya tayini hususunda verilen karar, Al
man Cumur başkanı ve Başvekili Hit
lerin Lokarno müzarekelerini ciddiyet. 
le telakkı ettiğine bir işaret sayılıyor. 

Londrada temerkUz etmesi pey muh-

temel olan bu mtizakcreler için geli i /ngillcre Kraliulc evleneceği söylcıımı 
gtizel bir sefirden ziyade bu çok mü- rurıan /'ren ·esi hen 
hlm iş için kendi "Hususi arkadR§ım,. 

G • k tayini mUnaalp görmüetUr. a n ÇOCU Atlna, lS - Yunan kralı Yorginin 
1 ~ Ribentropun Berlinden ayrılması kız karde§leri Prenı;cs tren ile Katerln 

kralı Ed\tard da bu adaya gidece 
!ki Yunan Prensesinin bu sırada 
fuya gitmiş olmaları, tngiliz kral 
Yunan prensesi trenle evlenect>ğl r 
yetlerini teyit eder m:ıhiyctte görU 
ted'r. 

B:.ı haberler halk arasında bil} il'.: 
&cvinç ı...yandırmı§tır. 

Metaksas Ko tuda 
Atin3, ı 5 - Başvekil Mctakıu f. 

fuya giderek kral tarafından kabul 
m:~ tir. 

Kral Başvekilin amele işlerine 

s?n aldığı tedbirleri etraflıca dinle 
ten sonra Yunanistanın harici ıif' 
ti hakkmda kendisinden bir rapor jS 

miJtİr. 

Kral• sade? ltat yemini 
Yeni vekillerden devlet demiryol 

vekili Spiridomos ve Emniyeti um" 
ye vekbi Maniadokis krala sadakat 
mini etmişlerdir. 

Vur.an ı zsng.r.ln hsd.yael 
hkcnderiyede oturan Yunanlı : 

ginlerdcn Kutarelis Yunanistana b 
tayyare hediye etmiştir. Bu ta)'>,. 
Çekoslovakyadan Atinaya varmı~ Re.} (lğ)un Tar~, b.lr mühim daha mesele ihdas edecek- bugün Korfuya gitmiılcrdir. İngiliz 

lahaşı Lale ı;;okak tır. Şimdi Hitlerin mUşavirl kim ola- -

17 numarada ott'• caktır? s . t R s d 
ran dokuz ya:.ıa. Baron Fon Noyrat Hariciye nazırı- ov ye u ya a 
rında Ekrem is- dır. Ve profeByonel bir diplomattır. 

minde bir çocuk Her Hitler ise, daima Nazi partisinin • k t b k • 
dört .:ünden l>t>ri bir ''Hariciye miltehaısıın,, nı istieare su 1 as şe e es ı 
kayıpt:r. Çocuk sce- ve tavsiye için hemen elinin altında 
c;en s~hah Dolnıa- bulundurmak ister. Moıkova, 15 (A.A.) - Sovyetlcr 

bnhçerte denize ırir- Bir zamanlar Her Renbcrg sonra 
miş, dtnizden çık· Her Rlbcntrop bu vazifeyi yaptılar. 
tığı ~örül mü tür. Acaba bu iş 9imdi klme dilşecek? Bu 
Fakat ondan onra sualin cevabı hcnilz verilemiyecek va-

kendi~~ni gören yoktur. ziycttedi. 

bi:-ll~i dahili komiserliği Troçki ve 
Zinoviev taraftarı bir tedhi~çiler grupu 
meydana çıkarmı§tır. 

Bu grup, hariçte bulunmakta olan 
Troçkinin doğrudan doğruya talimatı 

Polise de müracaat t•ıten ebe,·e~ . ________ _... ......... __ _ 
ile hareket etmekte, devlet ve parti re·i' 
isleri aleyhine suikastler hazırla.makt<' 
idi. 

ni, ~ocukları hakkında mn1umat \"ere
ne miıkafat ödeyeceklerir.! söylem~k
tedirle.r. 

Büyük ı 
müsabakamız ı 

Büyük müıabakamıza iştirak c· 
den okuyucularımız topladıkları re· 
sim parçalarını sırasına koyduktan 
ve sorulan üç sualin cevabını verdik 
ten sonra mufassal adreslerilc bera· 
ber Ankara caddesind~ Vakit kü· 
tüpbanesine getirerek mukabilinde 
bir numara alacaklardır. 

Polis bilmeceleri için verilecek ce· 
vaplarda uzun uzadıya tafsilata lü
zum yoktur. Yalnız neticeleri birer 
ikişer kelime ile bildirmek kafidir. 

Cevaplan posta ile göndereceklc· 
rin, hallettikleri resim ve sualleri 

(HABER ıazeteıi büyük müsa
baka meımırluiu) 

İstanbul 

Adresine göndermeleri rica olu
nur. Bu gibilerin sıra numaraları 

posta ile kendilerine gönderilecek· 
tir. Ancak bunun için ayrıca üzer· 
!erine mufassal adrdesleri yazılı ve 
pullu bir zarf göndermeleri lazım· 
dır. 

1 

Musul petroller i ıre 
1 1 4 

"Dcyli Herald,, gazetesinde okun
mu§tur: 

Mısırın istikla i 
Eylullln sonuna 

doğru r esmen IU\n 
edilecek 

"Yakın garktaki mühim petrol Baba
larını murakabesi altına alabilmek için 
İtalyanların yaptığı teşebbUs, Londra
da sona ermekte olan müzakerelerle 

Eyl\ılün sonuna doğru Mısır, hukuki 
akim bir hale gctı·rilmektedlr. hükümraniye sahip bir devlet olarak 

Aylanrdanberl Musul petrol sahala- ilan edilecek ve Milletler cemiyetine 
nnı kontrol için bir mUcadele devam alınacaktır. 
edegelmekteydi. Takriben yedi aydanberi müzakeresi 

Bir sene evvel İtalyanın kontrol kuv- yapılmakta olan muahede, parafe cdil
vetini haiz hisselere sahip olduğu ilan miş bulunduğijndan önUmüzdcki ayda 
edilmi§, tekzip olunmuş ve sonra yeni- Londrada imza merasimi yapılacaktır. 
den ilan eailmişti. Yeni değişikliğ'n bir işareti olmak 

1 

Dün gece idare heyetinin yaptığı top- Uzere Xahiredcki İngiliz fevkalade ko
lantı neticesinde, Musul petrol sahaları miserliği de büylik elçiliğe çevrilecek-! 

direktörleri, başlıca İtalyan hissedar- tir. 1 
!arının menfaatlerinden sarf.ınazar et- Fakat Mısır istikllll;nin tam manasi-ı 
tiklerini ve ltaly.an milmessilinln he- le tceyyUt edildiği şu sıralarda kendi 
yetten çekildiğini bildirdiler. topraklarını ve Süveyş kanalını hentiz 

Anlaşıldığına göre, bu vaziyeı: bir gergi gibi müdafaa edebilecek vaziyet- 1 

anlaşma ile razı olmuşlardır. Şöyle ki: te değildir. Süveyş kanalı ise Britanya 
imparatorluğunun muhtelif kısımları 

Irak petrol kumpanyası ltalyaya bütün 
arasında ehemmiyetli bir münakele va· 

ihtiyacı olan petrolu verecektir. sıtasıdır. 
Şimdiki halde Musul petrol sahaları- Bu sebepten muahedenin askeri mad-

nın Irak kumpanyaınnm eline geçmesi deleri Ur.erinde o tarzda mutabık kalın-
beklenmektedir. Bu kumpanyada bin- mıştır ki Mısırın kendi ordusu kifi 
netice İngiltere, Fransa, Amerikan kuvvete varıncaya kadar mildafaa me-
grupları bulunuyor. sullyetini İngiltere haiz bulunacaktır. 

Yapılan tahkıkatta sabıt oımut 

ki, bu r,rup 1932 de Troçki ve Zifl 
evin talimatı Uzerine ve Zinovlev, _,; 
menef, Evdokimof, Bakaef, Smirıı" 

Mırıçk.,vbki ve diğer bazılarındal1 tİ 

§ekkül etmiş ve Leningratta ilklcl I 
193.ı de öldürülen Kirofun katli 
Troçki, Zinoviev ve bu grupun m•'*" 
komiteai tarafından te.r~ olunmıl~ 

tıamn m , v il ıi~f ı 

tarafından tasdik olunmuı ve ili ~ 
kemcnin askeri heyetine tevdi olun 
tur. 

Tedhi§çilerin muhal:emesi 19 ,ı.J 
tosta başlryac:aktrr. 

MUt_mm~mnzbar:•r 
Moskovadan gelen dıger haberle" 

göre suikastte Alman milliyetperv-e 

rinin de parmağı vardır. Geçen 5t 

Sovyet t:rkanından Kirofa karşı } aP 
suikasdin da ayni şebeke tarafındatl 
tip edildiği söylenmektedir. 

Zinovicv ba§ka bir c:ı.lrümden 'eÇ 
sene beş yıl, Kamenef ise on yıl ıı• 
cezası >emişlerdi. Hata mahpus bıltı; 
maktadıı lar. 

Norveçte bulunan Troçki zabıt• 
rafınddn isticvap edilmiştir. 

Müteakiben gazetecilere bey:ın:ıt 

ren Troçki dcmiıtir ki ~ 
.. _ Benim suikastten haberin >.c 

E~asen şahsan tedhişe şiddetle rrııl 
lifim. Herhangi suikast hareketi ile 
lakadar olmadığımı meydana çık• 

için bütGn dünya sosyalist tc~k~li 'I 
murahhaslarından mürekkep bıt 

misyon kurulmasını teklif ediyo I 
(ikinci sayfamızdaki siyasa ıUtıl 

muzu okuyunuz 1) Müsabakaya iştirak edenlere ve 
rilen numaraların kaybedilmemesi 
bilhassa rica olunur. 

Hakim hisse 1ngilizlerdedir. Şimdiki - Dcyli Hcraldilen - _/ 
müzakereler nihayete erdiği zaman 1n- ----------------..,.--.--------------

• • • 
Okuyucularımızdan aldığımız mel 

tuplarda müsabaka müdedtinin uza· 
tılması istenmektedir. Henüz müsa· 
baka cevaplarını hazırlayamamış o 
bnlara :.:r kolaylık olmalı: üzere re· 
~im ve cevapların kabul müddeti 1(1 

gün daha. yani 25 ağustosa kadar 
1'?.•t•lmıstrr. 1 

gillz hisseleri, yakın şarktaki bütün 

geniş petrol sahalarına hakim bir va
ziyette bulunacaktır. 

Musul petrol sahaları hakkında ya
pılan bu işlerin bir bcn7.eri de onunla 
alakası olan "Britiş Oyl Divelopment,, 

kumpanyasında yapılmaktadır. Bu 
kumpanyanın teşekkülünde meşhur im-

tiyaz mütehassısı ı••. V. Riketin büyük 
roIU olmuıtur. 



ıs :Ausros -1938 

Bir kadın çorabile 
oynayan köpek . ~ 1' ··~~ Yazan : Niyazi Anmet: 

licrkcı hayvanlara ait bir hikiyeı bir tarafa bırakıldı. Ve benimle izdivaç 
ilnJatıyotdw. Doktor B:: edildi. Tam on altı sene beraber yaşa-

472 sene evvel bugün 

k - Bir tane de benim var, dedi. Fa- dık. On altı uzun ve bahtiyar sene 
ailt bildiklerinizden değil, daha ilbı. Biliyorsun ki kocam geçen sene öldü.,. 

Papa ikinc .. i 
•lan dinleyin. ihtiyar hanımefendi gözünden biı dur1nasın an 
- Taıralı kibar bir kadm hastam yaı siler gibi yaptı ve devam etti: • 

'i~rdı. Ekseriya ziyaretine gider ve hat _.. Şimdi ister misiniz bu hayvanı 
: g~el çiftliğinde birkaç gün misafir öldüreyim. Bütün saadetimi kendisine 
~c kalırdım. Bu hanımcağızm bir de borçlu olduğum mahlQku kendi arzum-

Tilrkler aleyhine açılmasına hazırlanılan 
laıtıncı ehli salip bu suretle suya düşmüştü 

Crine titrediği "Pamuk,. isminde bir la ... Kat'iyyen 1 Asla! ... 
nı.ıs köpeği vardı. O köpeğini çok sevi- Böylece söyliyerek kadife bir yastık 
)'ordu. Halbuki bu köpek, on beş yaşı- üzerinde ba~ının ucunda bir sürü lime l 
:.~ gchni§, çirkin mi çirkin, aünepe mi lime şeyler bulunan köpeği okşadı. 
1;ncpe, hasılı pis, mendebur bir mah- - Doktor, dedi. Şunları görüyor tnu 
b lttu. İki arka ayağı tutmaz olmuş, sunuz? Şu parça parça lime lime şey
d er tarafı titriyor ve önüne gelen yere leri ... işte bunlar o çorabın parçaları-

Türkler aldıklan esirleri Geliboluya 
getirmişlerdi. Venedik kumandanının 
donanması Çanakkaleden ıleri 

gidemiyerek top menzili 
dışında demirledi 

c ne yaptılınr bilmiyordu. Anlarsınız dır. Şimdi ne dersiniz? 
Ya ne yaptığını bilmemekten maksadı ı. - Beni affedin hanımefendi, dedim. 
d' ltadına bir gün dedim ki Hanımefen Eğildim. Elini öperek ayrıldım. 
~bu köpek çok ıstırap çekiyor. Böyle Bir ay sonra hanımefendinin hasta 

•ürUnüıtense ölüm müreccahtır. olduğunu haber verdiler. Derhal koş· 

Venedik tarafından Mora valisi ta
yin edilen Jnk Barbarlfo kara askeri 
kumandanlığını eline alarak Patrası 
muhasara etmişti. Ömer bey. on bin ki
şilik bir ordu ile yetişti ve düşman ku
mandanmı harbe mecbur etti. 

riyaset edeceği bir ordu hazırlanacak
tı. Papa orduyu takip edecek. Burgun• 
ya dükası Filip de bu orduya iştirak 
edecek, birçok şehirler kara ve deniz 
kuvYetleriyle iştirak edeceklerdi. 

~tlin etmeyin ıuna bir "istrikinin,, ha- tum. Köpek gene kadife yastığın üze-
l'Utturahm. Hem siz kurtulun hem de rinde uyuklu_!ô or, fakat hanımefendi öl-

a... mek üzere bulunuyordu. Hem de ze

Çetin bir tıırpışma sonunda birçok I 
zabitler ve bu arada orduyu idare C• 

den Ycnedik valisi de öldürüldü. 

Pi'nin ölümünden sonra kardinal
lann riyasetinde toplanan meclis. Ve
nediğe ancak beş kadirga verebildi ve 
bu kadirga diğer donanmaya iltihak 
eder~k denize açıJdı. Fakat Tj!rk kuv
vetlerine karşı değil, Venedik bayrağı. 
nı tahkir eden Rus Şövalyelerine kar~ 
şı .. 

r Su ıırada muhaveremizi dinliyen ih
ı~ar oda hizmetçisi: 

- Aman doktor, diye atıldı. Çok iyi 
Olı.ı . r. Hem o kurtulur. hem bız. 

ihtiyar hanımefendi içini çekti. E
lbektar hizmetçiye: 

._ Sus, dedi.. Böyle bahsetme Pa
~~~tan. Onu niçin bu kadar ıevdiğimi 

ırıin. 

b· lii%metçi omuzlannı kaldırarak ve 
ır §eyler mmldanarak çekildi. Hastam 

dt?tın etti: 

. - Bu hizmetçi çok iyi çocuktur. E
~de büyümü§ gibidir. Vazifesinde de 
~~. kuıuru görülmcmi§tir. Köpeğim 

hirlenerek. İstrikinin zehi~ile zehirlene 
rek ... 

Yukariki hikayeyi tamamen bilen 
hizmetçi hanımının köpeği öldürmiye 
ceğine kanaat getirince başka türlü bir 
çareihal aramak lüzumunu hissetmiJ .. 
Herkeıin kendisine göre bir ruhiyatçı 

tarafı vardır. Hizmetç~ de köpeği değil, 
hatırasını seven hanımını, evvela o ha
tıradan kurtarmak istemi§. Ve şöyle 
düşünmÜJ. 

Düşmanın zayiatı Türk ordusunun 
kuvveti kadar. yani on bin kişi idi. Bu 
umulmıyan mağlQbiyct Venedik cüm
huriyctini müşkUl me,·kide bıraktı. 

l\lişel Rali adında bir Rum kuman
dan Patras te~büsünü tasvip etme. 
mişti. Buna rağmen harpten sonra 
kazığa ' 'urularak öldürüldü. 

Kalamata Venedik, çekilen ordr-
' su burada da Patrasdnki gibi felaket-

lere uğraQı. Türkler alaıklan esirle
ri GeliboJuya gönderdiler. 

Yenedik kumandanları, bu mağlu
biyetlerin acısını çıkarmak için ne yap
mak Hizımsa çekinmiyccekJerdi. Deniz 
kunetleri kumandanı Jak Loredano 

Papalık makamı Pi öldükten sonra 
da geri durmadı. Znrnanm alimlerin· 
den }~neas'in de bütün didişmeleri 

fayda Yermedi. Harnmer, onun için 
şöyle yazıyor: 

• "Papa Yekili sıfatiyle söylediği be
liğ nutuklar, papalık makamına geçti. 
ği zaman yazdığı emirnameler, hıris
tiyanları ayaklandırmak için ihtiyar 
ettiği uzun çalışmalar, kuvvetini bitir
mekten, ömrünü kısaltmaktan başka 
bir c:ıcmere vermedi.,,, 

tıyar1adığındanberi hizmetçim ona 
~b:;unmül edemiyor. Hakkı da yok dc
tıl .. Ona bir sUrü hizmete maloluyor. 
\\\tıyarhk kötü §ry. Yalnız havvanl::ır 
~"'11r~ıı. t.-.- .. 1 ... isinde. Ne yapayım 
. ktor ... Onu niçin ae.dlfimi anlatsam 

- Mademki hanım köpeğin hatırası 
na hürmetkardır. Evvela bu hatırayı 
geberteyim. Bunun için elinden geleni 
yapıyor. Kordelalar, saç parçaları ve 
ruhum 1 ı:::yatım 1 Baılıklı mektuplar 
tedarik ediyor. Bunları hanımının bu· 
labileceği bir yere saklıyor. İhtiyar 

hanımefendi kocasının müthi:ı bir kadın 
avcısı olduğunu bu suretle öğreniyor 
ve İatrikinin hapmı tedarik ecliyo.. l<'a • 

kat k<Spck için kullanacağına kendisi 
yutuyor. 

Geliholuya doğru yelken açtı. Fakat --------------

''~ bile müteessir olursunuz. Bütün 
laadet':i:ni ben bu köpeğe borçluyum. 

C - ~.thih mi hanımefendi? diye hayret 
ttirn. 

:·- BUtiln saadetimi, diye baıladı. 
~nle!den bir gün on sekiz ya§ında; .. 
t ır kom§u çocuğuna i§ık oldum. Çıl-
ınca seviyordum. Fakat komtunun 

delik ' a anhsı bana bakmıyordu bile. Ben 

Doktor susmuıtu. Kendisini dinli-
ycnler haykırdılar: 

- Pekala hizmetçi ne oldu? 
Doktor: 
- Hamdolsun sıhhat ve afiyettedir. 

Hanımı öli:: ölmez köpeğin kafasına 

bir balta.. Eski 'esvaplar bir köşeye. 
Ve mükemmel bir kostüm. Evin beyi. 
Çünkü hanımefendi bütün servetini 
kendisine sadakatle hizmet eden uşağı

~u fevkalade buluyordum. Gözüme 
~ !ita hiç bir erkek gözükmüyordu. 

,;ni bit parça sevsin diye adaklar mı Nuh CEM 
~.;rnadım. Türbelere mi gitmedim?.---------------

na bırakmıgtı. 

1 •chaneler mi dolaşmadım. Kurban Kana dada •r l'llt keamedim. BUtUn bunlar fayda 

~llledi. ve bir gUn bir teyze kızile ni- Ço c lUI k doğu ır m a 
lc~andığnıı duyunca büsbütün sinir- ya ıro Ş I IMl D k ft m 
tc ltQ oynadı. Kendimi öldürmek dere-
~~in~ gelicim. Zehir tedarik ettim. Fa- kazaınacak '? 
lt bir giln hayatımda bUyUk bir hldi- Daha evvel de haber vermiş olduguw -

Oldw: 
..,. muz gibi Kanadada Toronto şehrinin 
~~ ıL! 
~ ~ aylık bir köpek yavruau al- 100.000 İngiliz lira müklf atlı (bizim 

ltık. A- . .. d" O 635 000 <>ra .... an ne tırıın ıey ı. radan paramızla . lira) acaip yarış 

ltıenYu rıplıyor. Evin içinde ne terlik. ne önümU7.<ieki teşrinievvel ayı içinde bi
le}'· dil: ?e de çorap bırakmıyordu. Her tecek ve yarıgı kazanan ana, Kanada 
tlltı ı dıdık didik ediyor. Masaların üs- tarihine *iz bir §anı piyon olarak ge-
1\b dt Perendeler atıyordu. Bir &Un ço- çecektir. 
'-l?ruıt toltini kapımı ve bahçeye kaç- Bu yarı§ Torontonun tuhaf tabiatlı 
,~Oradan da komıunun bahçealne sportmeni olan avukat Çarls Vans Mil
~~ Ve ttofruca da ridip bizim larm. ölümilnden sonra gelecek on yıl 
1\ ·;UUU!ı kucaima oturmu1. Biru IOn içinde en çok çocuk doğuracak anaya 
)t ta~ •danı elinde çorapla bizim kapı verilmek üzere 100.000 İngiliz lira.Sı bı-

·-TOrdu. Bana. rakmasile başlamıştı. 
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filosunun geri kalan kısmı yetişemedi. 
ği için ilerlemeğc cesaret edemedi. Ça
nakkale önünde ,.e top menzili drşında 

Amiral Jak Loredanodan sonra Yik
tor KapelJo daha taşkın bir cesaret 
gösttrdi. Imroz. Taşoı adalarını hat
ta Atinnyı da zaptctti. Fakat muhı. 
faza edemiyerek çekilmek mecburiye· 
tinde kaldı. 

Venedik donanması şanlı bir zafer 
kawııamıyorclu. Halbuki kara ve de
niz kunetlerinin iistünlüğünü gö~ter
mek, hıristiyanlık fıleminin muvaffr. 
kiyetini göster-:.ıek Hızımdı. 

Paoa ikinci Pi, ordunun arzusunu ... 
yerine getirmek için Türkler aleyhine 
altıncı bir ehli salip hazırlamağa kn· 
rar verdi. Yencdikliler papanın bu da
,·etinden sonra bütün prcn~lerin ken
dilerıne müttefik olacaklnnnı umuyo··. 
lardı: 

- Toplanacak kuv\'etin önünde 
Türkler hiç bir mukavemet gÖ!'tere
mezler. Şimdiye kadar uğradığımız 

mağlubiyetlerin acısını çıkaracağız .. 
diyorlardı. 

Fakat! ..• 

16 Ağu."tos, 1464 de ..• 
472 sene e"·vel bugün, Papa Jkfnci 

Pi, füceten öldü. 

Venedik cümhuriyeti için bundan 
büyük felaket tasavvur olunamazdı. 

Bütün planlar suya düşmüş, limitler 
mahvolmuş. artık baş kaldırtılmıyn

cak olan Türkler tamamiy!e serbc~t 
kalmışlardı. Eğer Papa ölmeseydi. 
Yenedik düklerinden kristof Maronun 

- lr'ıı.. • "" • edilm. ı Salııbi w Nesrıvat Müdu·ru· •. 
aı .. _ ~Uk hanım, dedi. Bu çorabı ıayın ış o an on sene önilmilz- 11··::::mAa::-c:ı•ıe:::l::e::::::ti:::8:::t:::l:::::l .. ı:-k.:::::.e·::V::::::::::'::.:: 
--lll ı.. ..... ._ b. deki tc~nievvel ayrmn 31 inde bit- Hasan Rasim Us 'iıe :-.-~ ıze getirdi. Zannedenem 

att. .• Baı-: mektedir. Basıldıjı ,,~, (Y AK/r) matbaası I :: 
L- "'~etınem, dedim. Benim çora Frarunz kanından olan Kanadalı ma- fi Ve b 08 ( 8 O ~i 
'"CQl -a L.ıı dam Martin Ken n i bu yarışın başında -:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~ • • : : ı... • •uçUJı:tUr Bu Ten,_.edir - :: Eyüp Arp:emini mahallesinde :.:. "" lla.1 .. _ • .u ama geldigwini iddia etmektedir. •• 
L "er' )'ırtık d-~'dir x·· k b Yarışçılardan biri olan madam Gras x .. · Tekke soka~ında 22 numaralı altı o-:.:. "tr ,,. .. _ ,....u · ope çora ın Vasiyetnamede yazılı olan müddet 6 
ıt:_ "-.ıız delı"Jı: d-a. +-:•ti. Ama d Bagnatonun riyaseti altında toplana- H dalı yüz yirmi beş ar"'ın bahreli ah·;i 
"4Ql bir "r& e.._, e- zarfında 12 çocuk doğurduguw nu ve 31 •· :ı: :ı: • tecrtıbe ede':- beIL: ben. d" cak olan komitede bu paranın yarışa :: ,..3 b"ı e .1 b • .. .. d t•· 10:i Oaa..ı.. uıu IU ım ır. teşrinievvelden önce de bir yahut ikiz . . :: :ı: p r v ı e u evın onun c ur :. 
ctı,,._-.. ildnıızdilı: B L gırmış anneler arasında taksimi imkan· :: 1. b t. t" ğ 1 _:: 
.... ~ • en gençaen ba- evlat daha doğuracağını söylemekte- larını örü ülecektir. n meyve 1 ve se ze ye tş ırme e e v ... g 
tdetdhıı. lilaelliiini pelı:ili takdir dir. Kadın yine gebedir. Yar~çıl:r §unlardır: si rişli biri büyük öteki küçük iki ha-g 
'>'lfnııa YJttık ve param parça çorabr Madam Kenni bu yarışı kazanmak- 1 _ Madam Kenni. ta . ed·ı ii vuzlu bir bostan kuyulu ve iki bu·i~ 
bl .. _. leslnnek i,.; .. bir ha li ~ , yın ı en •• k ı "k" a·· .. .. 
~ ~ r- Y U51•f tan o kadar emindir ki yan§a yazılmış müddet zarfında 12 çocuk doğurmuş- i~ çu masura suyu o an on ı ı onumg 
ttti. y eldi. O bana yardım tekili olan diğer milsabrkların paylaşmak tek tur şimdi de gebedir. iE mülk bostan acele satılıktır. Görmek UI 
""' ~ ederken ellerimiı biribiri· liflerı·nı· katiyen reddetmektedı·r. .. · · 1 h ıı d ı· ı·kt •• .., ~ 2 _Madam Arto Timlek, 10 çocuk :: ıstıyen er o ma a c e po ısı en ::

1 
t~ bir blribirine bnttJ. YQ- Gazetecilere: "Ötekilerle paylaşmak 3 _Madam Jon Nagle 9 çocuk ii mütekait Bay Halile, pazarlık içın H 
it~ Alı llararet kapladı. Nefeıimiz için bana 10.000 İngiliz lirası teklif et- 4 _ Madam Amre:: H~~~ 8 ço- g Kadıköy Vioı'lt' snks;I- "" ~-ırr.r.• • ;: 
tı.ıırnaz J Bu daldlcaı Bu nefea, unu- tiler., demiştir. cuk ii eve milrata .. t. :! 
de ""-e~n·.ıu· •·• Bu dakikada yüzümün öteki annelerı·n b" "ıları daha munı's :: :: 

•"Z 5 , tak ~ 5 - Madam Stcfan Darrigo 8 çocuk iiı••••n•nu:ı;=ıu:,:nw;:ı:r .. *=• ·r-···:::::::.i 1 
dir edildi. .Tey~e kın ve ittirakçi bir ruh göstermektedirler. 6 - Madam Gus Graziyano8 çocuk. J 

Kaı©ıoo-n aısker 
@OlYJır MlYI ? 

Artık bu cualfn hiç :-·rrf kalmadı 
Elbettt• olur, hem de knnlı rnrhaıebe
lercle ynrarJıl gösterirler (1 panya. 
nın tank kızı) lakabını kazanan şu se· 
'imli Senorita; kadınların hi,.kaç ki
şiyi öldürdükten sonra bile \tÜ'rrc!' 
resim cıkaı talınecekleriui i-.h- Piı.1 iş
tir. 

o;ita l"pnnyoİ bf!(\tmı>tinfn t'il. 
lxıo -ıehri • uhafıılarınd <•ndır 1''t=nd(• 

ki n~tr otomatik tabanca ilt> bir~-:. ld 
şilerin canını yakmıştır. 



Olimpiyatta eskrim maçları 
Kılıç mllsabakalarında nasıl tasfiye edlldlk 

Bedin 12 (Olimpiyatlara sureti mab-l 
susada gönderdiğimiz arkadaşımız -
dan) - Olimpiyatların artık sonu yak
laıtı. Hemc.n hemen bütün müsabaka
lar da bitmek üzere. Türkiyenin iştirak 
ettiği sporlardan henüz karşılaşmaları 
bitmiyen iki ıube var. 

Kılıç müsabakaları ve binicilik. 

Kılıç müsabakalarının takım karıılaş 

malan bugün başladı. Ve ilk seçmeler
yapıldı. Atlı müsabakalara da bugün 
başlanmı§sa da bizim serimiz, ilk kar
şıla§masmı yarın yapacaktır. 

Bu ıabah saat dokuzda, Almanya 
yüksek beden terbiyesi okulunun mu
azzam salonlanndan birinde başlayan 
kılıç müsabakasında takımımız, ilk ağız 
da tansulığa uğradı ve bütün milletler 

üçer üçer gruplara aynlarak, tek bir 
maç kazanmakla birinci ıeçmeyi atla
tacak vaziyete geldikleri halde Türki
yenin grubu 4 milletten teeşkkül etmit 
ti, talmnmıızın birinci taıfiyeden kur
tulmuk için iki rakibi yenmesi icap edi
yordu ki. Türk takımı ilk seçmede bu
nu baprdı. 

Bizim ploke, Amerika. laviçre ve 
Yugoslavya dü§müştü. Bunlardan Aıtıe 
rika bu müaabakalarda pmpiyon olma
ama muhakkak nazarile bakılacak ka
dar zorlu bir rakiptL 

tık karıılatınayı, Enver, Orhan, Ci
hat ve Halimden müteıckkil takımımız 
Yugoslavya milli takımile yaptı. 

Bizim ve Yugoslavya takımının dört 
müsabikinden hepsi birer kere biribi
rile kitrJilattılar. Bu 16 heyecanlı müaa 
bakad1n sonra takımımız neticeyi 9-7 
kiiiftdi. 

rhan 3 galibiyet 1 mağlQbiyet, bas 
ta hasta müsabaka yapan Enver 2 gali
biyet 2 mağlGbiyet, Cihat ve Halim ke
za 2 gaUbiyet 2 mağlGbiyet alımflardı. 

altıncısı olan haaımlanndan ikisini yen 
mitti. 

Kısa bir öğle tatilinden sonra, İsviç
re ile yapacağımız kargılaşma başladı. 
Çok sıkı ve heyecanh çarpışmalardan 

sonra hakemlerin bir yığın haksızlığı

na uğrayan takımımız nihayet müsaba-ı 
kayı 8-8 beraberlikle bitirdi. 

Bu vaziyet karıısında hakemler tuş 

adetlerini saydılar ve Türkiyenin 58-70 
gibi mühim bir farkla üstünlüğü anla
tıldığından takımımız galip sayıldı. 

Birinci seçmelerden böylece ikinci seç 
melere geçtik. 

İkinci seçmeler listesi bildirildigi za
man hayret içinde kaldık. 

Hiç kur'a flln çekilmeden doğrudan 
doğruya tertip heyetinin keyfile yapı
lan yeni gruplarda biz gene üç yerine 
4 takımlık bir grupun içine konmuı ve 
kartımıza da ilk ağızda gene pmpiyo
nanm en kuvvetli takımı Amerika çı
kanlmııtı. Bu açık ve büyük haksızlı
ğa bizim federasyon itiraz etti. Ve A
merika ile yapılacak maçı oynamaktan 
imtina etti. Tertip heyeti bunda bizi 
hükmen mağlQp aaydı. 

ikinci seçmelerde yapacağımız iki 
maçtan ilkini böylece kaybetmittik. 
Bundan sonra Polonya ile karşıla§J1?a· 
mız icap ediyordu. Bunu da kaybederek 
takımımız tasfiyeye uğnyacaktı ki Po
lonya gibi çok kuvvetli bir rakibe mağ
JQbiyetimiz hemen hemen muhakkak 
gibi idi. 

Ne,tekim maç ba§layınca, teker teker 
yenmeye batladılar. Vaziyet 9-9 aley
himizde olarak tecelli ettiği zaman da
ha mUsabaka bitmeden, mağlQbiyetimiz 
•e taefi)oeJ"• ~nckpıı: 
anlatılmı§tı. 9 mağlubiyetten sonra 
diğer bütün müsabakalan kazanaak da 
netice değifmiyecekti. Bunun üzerine 
Polonya murahhasları Türk federa3-
yonuna rica ederek artık müsabakalara 
devam ~tmememizi ve takımlarının bir 
az sonra Amerika ile yapacağı maça 
yorgun olarak iştirak etmek mecburiye 
tinde kalmamasına müsamaha etmemizi 
istediler. Bizim federasyon bu talebi 
kabul etti. Ve kılıç milsabakasında da 
takımımız böylece tasfiyeye uğramış 
oldu. 

iki gün sonra kılıççdanmız, son ola
rak ferdt müsabakalara gireceklerdir, 
ki, bunda daha iyi bir netice alacağı

mu.: umulmaktadır. 

Futbol turnuvası finaU 
Alman antre- Flnale kalan ltalya - Avusturya takımlo

nörler ve Gessie · rından ataıyanıarın dünya şampıyooıuğd 

Ovens 
kazanması daha kuvvetli bir 

Walter Thiele isminde Alman o-
limpiyat takımının başlıca antrenörle -
rinden biri gazetelere beyanatta bulu
narak Gessie Ovens hakkında şunları 
söylemi§tir: 

"Amerikalılardan bu sefer de bir 
çok şeyler öğrenmedik değil. Fakat 
atmalarda bir yenilik göremedik. Ges
sie Ovens'e gelince: Bu adam çok 
nazarı dikkatimi celbetmi§tir. Yalnız 

uzun atlamada son haddine vasıl olmuş 
değildir. Bizim kendisini antrene etti
ğimiz takdirde 8,50 metreyi geçeceği 

muhakkaktır!. Zira Ovens uzun atla -
mada kifi derece geriden koşarak em
salsiz (sprint) ini istimal etmiyor. O -
tuz metre kadar bir hız alıyor. Halbu
ki bunu 8 metre daha temdit ettiği 

takdirde fevkalade hızlanarak ve son 
adımlarını gayet gevşek alarak adeta 
uçabilir. 

Halen Ovens fevkalade (sprint) ini 
adam akıllı kullanmıyor. Bu şundan 

bellidir ki havuza düttüğü vakit, ek
seri atletlerin hilİfına, daima tekrar 
öne fırlıyor ki, bu kendisinde daha 
kullanıhnamı§ (sprint) olduğuna dela
lettir. Bir de havada axaklarını çok 
ileri tutmaktadır.,, 

Owens meşhur bir atlet olduğu 
kadar mükemmel bir BOkaaloncudur 

ihtimal dahilindedir 
Berlin olimpiyatları futbol turnuvası 1 

tahminleri altüst eden sürprizlerle fina 
le kadar dayanmış bulunuyor. Olimpi
ya~ haberlerini günü gününe takip eden 
ler oynanan bazı maçların neticelerini 
hayretle karşılamaktan kendilerini ala
mamışlardır. 

Daha ilk elinmasyon oyunlannda 
Mısırın Avusturyayı yeneceği hakkında 

umumi bir kanaat mevcuttu. Mısmn 

1928 deki gibi dömi finale kadar yükse
lecek kadar kuvvetli bir takımla gele
ceği ve Avusturyayı ezici bir mağlôbi
yete uğratacağı zannı herkeste mevcut 
tu. Fakat öyle olmadı, Avusturya takı
mı şansın yardımı ile finale kadar gel
mi§ bulunuyor. 

Gene ilk elimnasyon oyunlarında İs
veç Japonya maçı büyük bir sürprizle 
ve Japonların 3- 2 galebesile bitmişti. 
İlk devreyi 2-0 ileride bitiren İsveçli

ler Japonlardan ikinci devrede üç gol 
yiyerek tasfiyeye uğramışlardır. Fakat 
Japonya bu muvaffakiyete mukabil 
8-0 gibi izici bir şekilde mağlôp oldu ve 
dömi finale yükselemedi. İtalyanlar ise 
ilk maçlarını Amerikaya karşt fena bir 
oyun çıkararak 1-0 kazanabilmişler, 

fakat Japonlara karşı tam ve ezici bir 
galebe elde etmişlerdi. 

İngilizlere gelince Çini güçbela 2-0 

mağlup eden haliskan amatör İngiliz

ler Polonyaya karşı ilk oyun yarısını 

5-1 gibi ağır bir mağl\ıbiyetle bitirdi-

neticeyi 5--4 gene aleyhlerinde kapa
tabildi. Birincilik namzetlerinden İn
giltere bu suretle yarıyolda kalmış ol

du. 
Almanların vaziyeti ise büsbütün yü 

rekler acısıdır. Bizi 4-0 yenen Norveçe 
Almanya da 2-0 yenildi. Hem de ken
di sahasında, kendi halkının önünde ve 
bilhassa Hitlerin karşısında. 

yiyerek oyunun sonuna kadar tek kale 
oynadı fakat talisizlik ... gol çıkaramadı
Uçüncülük maçında da Polonyayı ınai• 
IUp ederek fazlası ile hak ettiği bir dt' 

receyi aldı. Norveçin kazandığı mu'laf 
fakiyetlere bakıp da bizim takımın bıJ 
oyuncular karşısında aldığı dereceyi 
iyi görmemek kabil değil. 

Dün final maçı büyük stadyoıııdl 
Avusturya ile İtalya arasında yapddJ. 
Yani Terrarislerin, Kalligarislerin, l'tfl' 
azza, Orsi ve Montilerin oynaöıklat' 
profesyonel İtalya takımının bir ufa) 
nümunesi ile Sindeların, GeşvaydlleriOr 
Seska, Hiden ve Navşların bulundui" 

profesyonel Avusturya takımının kil" 
çük bir örneği Berlin stadyomund' 
1936 olimpiyat futbol turnuvası şad"' 
piyonluğu için karşılaştılar. 

Bu yazıyı yazarken neticenin ne ol• 
duğunu bilmiyorum. Fakat umumi k•• 

naatim İtalyanın lehindedir. İtalya tiıO' 

diye kadar yaptığı maçta 11 gol atııııf 
1 gol yemiştir. Avusturya ise 8 gol at' 

mıı 6 gol yemiştir. 
Maamafih gene tahminlerin akslıı' 

olarak Avusturya da bu turnuvayı ki' 
zanabilir de; hülasa, netice ne oturt' 

olsun Berlin olimpiyatları fotbol tıJt' 
nuvası zevksiz bir şekilde cereyan et' 
ti ve gene zevksiz bir şekilde bM;yor· 

Ulvi ~ENhJ.,.. 

Bugünkü
atletizm 

müsabaksı 
Rumelıfüsar idman birliğinin seııf' 

lik atletizm bayramı bugün Robert 1'ol 
lej sahasında yapılacaktır. 

Müsabakalardan sonra birinciliği, i' 
kinciliği, üçüncülüğü kazananlara rl1I' 
dalyeler dağıtılacak bayrak yarışı ı" 
liplerine de bir kupa hediye edilece,ktit• 
Stada girmek için duhuliye yoktur. 

İmtihanın bu kısınmı böylece atlat
tıldan sonra, pmpiyonanm en zorlu 
takımı Amerikanın karpama çıktık. Bu 
hasmı yenmemize imkin olmadığmdan, 
hiç olmazaa, bundan sonra yapacağı
mız ve ancak bu maçta galib ıelmek 

ile ikinci seçmeye geçebileceğimiz !aviç 
re karplapıaama yorgun olmadan kal
maJıı: için, bizim takım Amerikalılara 

karp llendini hiç sıkmadan tamamen 
mallObiyetl kabul etJDİf bir müsabaka 
yaptı. Netice de 14-2 bu karfllapnayı 
bybettı"k. BUtiln elemanlarımız mağlQp 
olmuı ya1nu Enver birinci ve dünya izzet Muhiddin APAI< ------------

Olimpiyat vater-

Halbuki Alman takımı olimpiyat bi
rincisi namzetlerinin be,ında geliyor
du. Çünkü evvela, bu takımın amatör
lüğünü, ama halis amatörlüğünü tesbit 
etmek kabil değildi. Alman takımı iki 
senedenberi bu maç için Alman devleti 
tarafından çalıştırılıyordu. Sonra saha 
ve halk avantajı elinde bulunuyordu. 
Fakat bütün bunlara rağmen bizi yenen 
Norveçliler Almanyayı da ayni mağlii
biyete uğratarak ilerlediler. Birincilik 
namzetlerinin birincisi Almanya da da
ha ikinci maçında tasfiyeye uğradı. 

Gllreşçı Yaşara ilk 
hediye Uşaktan 

verll•yor ltalya -Avusturya futbol maçı 
Avusturya takımının 2- t mağlt\blyetlle 

nlbayetlenerek Italyanlar şampiyon 
olmuşlardır 

Olimpiyat famplgonlulumı kazcman ltalyan futbol takımı 
Berlin 15 {Hususi) - Dün olimpi- bir gol attılar, fakat Avusturyalılar da 

yatların SOQ. günü olması dolayısile bir buna mukabele etmekte gecikmediler. 

çok ~piyonluk maçları ~apıldı. . Maç müddeti bittiği zaman iki taraf 
BUytlk statta futbol turnuvası fınal da galibiyet golünil bir türlü atamadık-

maçı da Avusturya ile İtalyan takımla- lar dan """"" dak.k 1 k 'k' d m on .....,.~r ı a ı ı ı e\Te 
rı arasında oynandı ve İtalyanların dah . . 
2 1 ı.b. etel · ı b 'tt' a oynanması ıcap edıyordu. 
- ga ı ıy n e ı ı. 

M:Usabaka epeyce heyecanlı oldu, Bi- Temdit edilen müddette ltalyanlar 
rinti devre tamamen mütevazin bir §e· galibiyet golünü kaydett"ler. Bu suretle 
kilkde geçti, iki taraf da gol çıkaramı- futbolda İtalya birinci, Avusturya ' ' ·in-

yarak llfır llfıra neticelendi. ci, Norveç ücüııcU. Polonya dördüncü I 
İkinci devrenin bqm.da İtalyanlar oldular. 

polu turnuvası 
Olimpiyat vaterpolu turnuvasına iş 

tirak eden milletler kur'a neticesin -
de dört grupa ayrılmıılardır. Birinci 

grup: 
Belçika, \Urugvay, Holanda, Birle-

şik hükumetler. 
ikinci grup: 

Macaristan, Yugoslavya, Malta, in • 

giltere. 
Uçüncü grup: 

Almanya, Fransa, Çekoslovakya, Ja-
ponya. 

Dördüncü grup: 
İsveç, Avusturya, blanda, İsviçre. 

Evvela her grup kendi aralarında 

oynıyarak grup pmpiyonu belli ola -
cak ve grup tampiyonları da karşıla

şarak dünya pmpiyonu kararlaşacak • 
tır. 

Birinci grupta en kuvvetli Birleşik'. 
hükumetler, ikinci grupta Macarlar, ü
çüncüde Almanlar ve dördüncüde de 
İsveç bulunmaktadır. 

Umumi vaziyete göre bugün dün
yanın en kuvvetli takımı kemafissabık 
Macarlardır. Ondan sonra Amerika i
le Almanlar gelmektedir. Macarlann 
yine dünya şampiyonu olacağı kat'i 
gibidir. 

İkinci ve üçüncülük Amerika ve 
Almanya arasınd:ıd·r. V aterpolu maç• 
lan ağustosun sekizinde ba§lıyacak-

tır. 

Peru da birincilik namzetlerinin ba
tında idi. Finlandiyayı 7-3 yendi. A
vusturyayı 4-2 mağlup etti. Fakat bu 
maçın sözde bir seyircinin oyuna mü
dahale etmiı olması veyahut Perulula

rın gayrinizami bir oyuncu oynatmala
n rivayeti üzerine tekrar edilmesine 
karar verildi. Perulular bu karara itiraz 
ettiler ve ikinci oyuna gelmiyerek hük
men mağlup oldular. Bu, Avusturya 
hesı.ıbına kazanılmış bedava bir galibi

yettir. 
Çünkü, filen sahada Perululara mağ

llıp olmuşlardı. Peru ise Uruguvay ve 
Arjantinin Berlin olimpiyatlarına işti
rak etmemelerinden dolayı Cenubi A
merika futbolünün bütün sürati, tekni
ği ve kuvveti ile mümessili vaziyetin
de idi. Fakat o da, bir anlapmamazlık 
yüzünden pmpiyona yolunda geri kal

dı. 

Almanya, Peru, ve İngiltere beklen· 
medik bir şekilde tasfiyeye uğrayınca 
meydan haylice bot kaldı ve İtalya ile 
Avusturya bu sayede finale kadar yük
selebildilcr. 

Berlin turnuvasında en büyült sürp
~izi yapan takım Norveç oldu. Norveç 
bizi tabii, Almanyayı da gayritabit ola
rak yendikten sonra İtalya ile 1.5 saat 
oyunu t - 1 berabere bitirdi. tik uzat
ma müddeti olan ı 5 dakikada bir gol 

Upk, 15 (A.A.) - Uşak genç!-' 
birliği climpiyatlarda Türk bayrağııı' 
şeref direğine çektirmeye muvaffak ' 
lan güreıçimiz Yaşara Uşak 0Yılan.cı0~ 
lu fabrikuı mamulatından bır elbıse 
hediye etmeye karar vermiştir. 

---~-

Olimpiyatta jimnaıltik: 
Bir lngiliz kızı paralelde-



aerlln mektubu 

Gazeteciler acınacak halde 
Berliu 7 <lluaual) - Bmada en acı- Ve ıelip celeceklerindea pipm0 olduk 
~ hücle olan biz ıuetecileriz,. lan muh•k1rak 

Sabahleyin erkenden pqler baflı9 Propamlarda 11 de baflayacap cöı 
~~ laat 2-2,30 da bitiyor. Sonra fut"' terildiii halde, ıeceleri çok ıes kalma· 
llıfiaa !ilaçlan, basketbol, polo ve atletik maaı isin. bir cUn evvel ilin edilerek 
diU bakaa var. Bunlardan biriaiııe v bir saat erken batlayan bu aabahki cU-

Jor. Bu arada ayakta bir lokma bir rqlerde henüz benden batka arkadat 
:: Yiyebilirseniz ne ill. Çünkü bir lo· celmemit-
bir tan girdiniz mi yandınız. En apğı Yorpnluk ve ıeceleri milubablar' 
~bil busuk aaatte çıkabiliyorsunuz. Ve dan aonra dıpn çdmıca, ıubat havumı 
aı- bu arada bir milaabaka kaçırımı andıran 8-9 derece aopkta yedijimiz 
-... 70?aunuz. ayaz hepimizi nesle ve hasta etti. Gali-
l'I Baat 17 ,30 da batla yan futbol maçla ba teker teker dakillmeye baflayacaiız. 

"-ha bitmedea bq dakika evvel &ü- Bir de en bilyilk miltkilllt gazetelere 
~ ikinci kısmı bafl•m'f olduğun- telefon edebilmekte. Bir bakıyorsunuz 
";;" lrtık yalanda iseniz koprak, uzak çok kolayca tıtanbul bulunuyor. Bir 
... ~ ~k pahalı olan bir tabi ile bakıyorsunuz hatlar bozuk diyorlar sa• 
~-fırlayıp cüreı salonuna kotu• atlerce uğrattıktan ıonra tek bir kelime 
-~91111.._ bile konutamadan telefondan aynlabr 
~ 11Uaatıa1ralar ıece saat 12-2 arasın liyorsunuz. 
~~bitiyor. Bundan aonra poata Velhaaıl içimizde Berline gidip biru 
~ kalbcapdan. mektuplan hazır eğleneyim gezeyim diye gelen varsa, 
ı:" ~ 1hım. Ve bu yüzden gürq burada bu kadar gayri mileait prtlar 
~ 1lnam seyredebiliyor, yanamdr altında çalıımak mecburiyetinde kalın· 

llefea almadan yazı yazıyoruz. ca, gelip geleceğine elli kere piıman 
Akfam yemeklerine hemen he- olmuıtur. 

~ve tamameıı veda etmif vaziyette• Sayın okuyucular, buradaki halimizi 
.. .._ bilıinler diye iki güreı araamda bu bir 
~~bizi a.Wradar eden Jmmma kaç aatm çırpıftıra1>ildim. Şimdi bizim 
~den, mOaabakalardan daha çocuklardan biriainin gilreıl baflayaca• 
~ok çqitlerinl carnıemiz kabil olma izndan ip bukadarJa keaiyorum. 
..__~ cilretler bitince belki bJru -0~11-m_p_l~y-a~t-h~a-b_e_r_l_e_rl_ 
""""'b nef ea alacap. 
~adqlar içinde Jüden beteri de Gülle ve halter 

~· Bunlar buraya pzetecilik yapma-
11.._lellp brmm da beraber ıetlrmlt 
~ ~-B~er 15 .. ti 
~ 1* pyrl 1lllaait ...-l -·•u!a 
.\aıariıe tabii htç ~ olamlyorlar • 

armara 
Muvaffaklyetle 
devam ediyor 

İllt ~tle JılanDara Jaavuamda bir 
hpmak ilzere yola çıba Türk 

~ Vlıuıbatl lcüpr.Wnll 
~ geprln~n ..• 

S ~ Buru bölıeaüıe baih 
"'..._~ yurdu üyelerinden Tank 
"t ~Sadettin Yıldu, Salt UJUI. 
~ Bqer ldmda dört biaildetçi 
~ 36 Ç&rpnba &Unil aabahı teh· 
' ~dir. Şehrimb aporculaS taraımc1an tehir a
!'Gıit ~ bu pek cenç apor
ttr edn-ı_~-~b61ceai tarafmdan miaa· 
a,.:...~
~36 pe?Jenbe 1UnU sabahı 
~ Yola çıkan biaildetçiler, Ka
)\ ~ 'lf. Kanalpap, Suaurluk, Bal 
~la ' Çan, Çanakkale, Kilitbahir 
t"'cler .. Jdoaa celen bu ••il ruhlu 
~-etçlk ibideaine bir çelenk 
~ 1t.dinı l«ua Gelibolu, Kepn, Usun 
~ e, Kırklareli, Babaeski, 
' 1 ıaa ve Çorluya da utra~ 
'-· i-S-g36 da Silivriye varmıt· 
~Ufada bir ıece misafir kalan 

' sartaDba aabahı Silivriden 
~; ~erek dört aaatte tatanbula 

~-
~~ ınucibince üç ıUn ı .. 
"- lturadaıı dıktan sonra ıs-8--936 
~~ 10lu kalkarak Gebu, bmit, 
c1a..__:: Jla 17-8-936 da Buruya 
-~caldardu. 
~bir -- sonunda (1500) kilo 

101 katetnüt olacaklardır. 

Mısırlı Mub•mmet Ahmet Meabah 
altın madalyayı bzanmıftır. 

Amturyalı Robert Fein da altın ma 
dal,.. bnnnqtır. 

Denızclllk 
.. ~caaı~ 
t - llaatenbrock (Felemenk) olim· 

piyat ıampiyonu S dakika 26 saniye, 
2 - Vecer s dakika 27 sı10, 3 -Win· 
gard 5 27 S/10, 4 - Kojima 5 43 1110, 

1500 metre Craul: (Erkekler) Bi· 
rlnd: Terade (Japon) 19 dakika 13 
1110, olimpiyat pmpiyonu, ikinci: Me 
dica (Amerika) 19 dakika 34 5/10, 
üçüncü: Uto (Japonya) 19 dakika 34 
5/10, dördüncü: tcharada (Ja~nya) 
19 48 5/10, . 

Su topu 
Almanya 4-1 Belçlkaya galip gel

mi!tir. Macariıtan S-0 Franaaya ga
lip gelmi!tir. Macariıtan olimpiyat au 
topu pmpiyonu olmuıtur. 

Kuleden dalma 
Birinci: Wayne (Amerika), olimpi

yat pmpiyonu, 113,58 puvan, ikinci: 
Root 110,60 puvan, üçilncil: Stork 
110,31 puvan, dördUncU: Weiu 110,15 
puvan, befinci: Chibahara, 107, punn. 

Blnlcillk 
Blnlclllk mtlaaba1ralan: 
At yetiftinne ve kırlarda at yarıp: 
1 - YUzbatı Stubbendorff (Alman· 

ya), 2 - Yiizbap Thomaon (Amerika), 
3 - YUzbap Lippert (Almanya), at 
yanılarma ait diğer bir m&aabakada 
Almanya birinciliği ve Bulgariatalt ikin 

ellili manmııtır. 

~ancı atletler 
ve ısveç usulü 

Jlvte'ber gazetenizin rittınlan ara
aıtldo 90k ksymetli yazılar wrcln'. Bu 
ya.nlanl alcika g6atemıtJ7Mk im.Wuız 
Bu ycualarda" biri V Gıc1 NwedditaMa 
A/rikall ~ Berlin oı'~ 
dairi 9*W.ffakiyetleri Aalckandolri "6z
leridir. Bu aözleri belki bir Almata lnr 
Amerikalt aijy'Zemea fakat bir Türle 1&a
kats ketemty67'e1c biitün tıryaelllğl ile 
fMYtlana koyuyor. 

Ba1ctnu Vcil4 Naıreddift M cfiyor. il
mi, fnm, ~,kudreti ~yeyi Mtı 
kimaeye ı>ermiyen beyaz trk fliabet6tl 
çok akaliyette bulunan aiyah wk kartı
aıtldo maglJip olm.vıtur. 
Şu sözler ne demektirr Unın umdıya 

clü§iinmeğe hacet yok Biyalf. trkttl aaa
'l6ti tJe yükaekliğı er fM!ldat1ında ölçü 
8tJ1&cumda fiilen 1ce11c:Ht1' glSatermeai de
ğil mit Şu hakikatı iffraf etmek ne ba
yiJ.k bir mmyet. Bt1 maiyeff 1wü "6 

hamil oZan Tiirkü tebrilc ederim.. 
Şu lladtae, bu ktJyftyet biulere rpor 

manteBiplerine neler 1&ahrıatmsyor. Şu 
zaoolk zencilerin c'h&ZeriM A~ 
nn çekmif o?duklan tlvvarlar gWüaa, 
ne 1ıarikalaı- yamtmular. 8otlra Ttırk 
g6'19liğinİtı aırtına ,aklef'1mif oZan 
f ••' jifllllGatUc namı aıtıtldaki dtıcUUc 
oyunlan 7caıdınlla mekteplerimWde 
tatbW jimautUcler fltlptmlaa aoaba 
bugatikii gengWc ecdadtmmt& er tnefl
datalarwia ptenlWeri ~ ce-

lddeff ~-
laveç11er Mr ...ı ~, Ml,e1c 
~, 90k pora1or ..,ederek 

Diğer gazetelerin llklrlerl ı 

Buna da şükredelim 
Cumhuriyet gazetesi A'VrUpa matbu

atında aık ilk görülen yanlıflıklardan 
bah.Bederek: 

Gözler kama§tıran inkılciplariıe fil 
yanı ba§ımızdaki A 'VrUpaya değil, en 
u.ıak ve ipttdai Amerika ı>e Afrika M
,e'lerine kadar bütün medeni tJe gayri 
medeni cileme kendini tanıtml§ olan 
yeni Türkiye hakkında tah.Iİlen Jl'ran
aı.ı gazetelerinin bu derece bilgisiz ı>e 
göri kapalı olU§U bittabi onZar heaaln
na giUilneoek bir 1&aldir. 

Dün gekm "'Vtı,, Mimli Jl'ranauı mec
muasında bu kabilden bir resim gc'Jr
diık. Olimpiyat f6'1'6/ tribiri tlzeriflde 
ikiai feali birili de 1&aaır §CIPkalı olmak 
il.ıere üç kifi, f ealerinin fLstütlde defne
den çelenkler ı>e resim altında fU yazı: 
"iki Türk defneden çelenkleri takmak 

Sçit1 /eıilerifl' '""'1ıa/aza ediyorlar, açiln
cii.ri de 1laaır fGPlouıtn bu çeletlkl6.,.. 
lem.eğe C68tJf'8t edemiyor.,, Bu /otoğra
fs görtMktn w ~ olouduktat1 
sonra "Vıı,, mecmuaaını çıkaranlara da, 
1MC7mlaflm olim.piyada g&tderdi6' bü
giN ı>e tembel ımuAabirine de kızmak 
elimizden gelmedl 

Vakla bafkaaının kamtldtğt galebe 
i'l6 iftilaar etrMk '8temeyia, fakat butla 
da §iikredelim ki bize ~tıen Mtaır
lılar olimpiyat tere/ .kfırrialı ilatünde
dir.!. 

Gene Londos 1 
il. Sami Karayel bugii.n de (Açık 

•J de yine Londo8 tJe Tflrk peh.Uvan

lan miiaabaka8w.la" bahBediyor. 
Atinadaki Dinarlı - Londo8 tn(.IÇttHtl 

danl§'klı olduğunu ı>e lıtanbuldaki m~ 
bakıalarda ad8u bir organizatörün el 
altından milletleri körükleyip h.eyecant 
milZUerinden istifade ederek ceplerini 
doldurmaaaea kimin mWaade ettiğini 
aoruyorr 

iki gilndenberi bu AuaMata ritunler
ce yazı yaa:an bay Korayel l ıtanbu.Zdaki 
mü.aabakaıan Belediye hırinl. pbeai
nm organize ettiğin' bilmeme.ri fGyat11 
1&ayretffr. 

Sonra da bu ktw""""8alar da maıi 
bir heyeca11 vyateekğlt11 ~da biJ. 

mem ki Jüaıu• "°" "*""' 
ÇtıMıi aer'bm ~ 1'~ ~ 

milli temaa değildW. Jf Wi ternaaJar an-
cak f~ fara/IWlafl tertip &U 
Zen w tnUZi takımlar wyalıtıt omatc'Jrler 
aramada yine federalyonlarca birçot 
kar""""8alardan aotm1 aeçUecek w 
maı formaya Jdbis ftllMalar tamflttdat1 
yaptl.an ~ır. Sporda ka
mnmak w kaybetmek Mçbir w1dt mU
Zi §frl"eft t'endd6 ~meme'Udir. later pro
/eayoneZ olau11, üter amatc'Jr olal&n apor 
spordur. 

Herkea bay Sami gibi ~di 
bugan oltmptyada fftirak ed6fl 6! mU
Zetin binlerce aporcuau yerine Berline 
ancak ohıa, kırk ]cif' "tmif olacaktı. 

Berbeat gilre,leri tertip ed6tl lata• 
bul BeleMyeai tvNm pbeM de bu i§te -

AerTlalde - .aJiyet meaelmni düfil• 
memiftir. Bu mıülaabkalardan makaat 
diıt1yaca tanıt1ml§ bir pe1'liwt1ı ,ehri
mizde gilre§tirmekten bafka bir f"Y 
değUtlir. 

O. M. K. 

1tJr ........... '"""' 1* '* •.dııı!ıf'ılllUdıllliıd• 
7copllckk aıcı.cıM MM da 1wltcmt11 Gft-

~ w tM1aftMllcta Wtmn~. 
Bfatlt ftPO"U'I aet11rifri tattntyanlar. rpor 
da m.ııoof fak olmtyanlar aporun kıyme
tini bilmezler. 

Bir §ey ki onda zet7k yoktur, heye

can yoktur. °"'"' ne kıymeti olur. Bpo
"'n kıymetitl' yQkaeıten ~k w heye
catldır. 

JfUal oZorak ake pn g&terebı1i
rim. B'r wkitler tMmlekeffmize flriıte-
1&a&na w mıuaZU. olarak COtlaOft adın
da lnr llWÇU getirilmi§tl Bu l1WÇZi 
bize düttüra, daffllrf1 ,uye laueç jim
naaffği yaptsnrken kendW Almat1 mek 
tebine gWer Alntm1 J'mnaatiğıne ~ı
prdı. Bu da pnu izah eder ki l 11.1eçlUer 
yalnız bi.ıi de~ bitin dfınyayı aldat
mcf1ardlr. 

Kıaaoaat bir Mtts ifeldUc da1ıa Ueriye 
gitmiyelim. zjya..,. ~ cUJd-
lüne krdır. Jlaahar Kalatlct 

Moskova tenis 
kortları 

lloakovada Kızıl merku evi parkın· 
da yapılmakta olan tenia kort1an yakın
da açılacaktır. Moakovanm en büyük 
ve milkemmel tenia kortlarnu tq1d1 e
c!ecek olan bu sabada 5.000 eeyirci ala· 
eak tribün vardır. 

Tl1rk (Muatala), aerbeat gireıte in ,,Ulz <Tlaoıoa Ward) ı böyle ynull.. 

Boks 
Bertin 16 (A.A.) - Arjantinli Ca-, -

8allOYU, boka turaUYUIDG& iyi bir mu-

vaffaldyet elde etmi§ ve ttiy siklet ma

çında Cea11bl Ameriblf Gıtteral'a •• 
yı h..W,le plelae çalarak altın ma
dalyayı kueamıftır· Cewubl Ameri
kalı, ..... w Al••• Miuer, hrou 
mada)J&yı kenı••11lardıı. 

Sblek .Alet müfmda lı ... Kal
eer, altlll madalpyı, ltalJU Matta 
gtimlif madalpyı.,. Ameı"kah Laarle 
bir bronz madalyayı kazanmıtlardır. 

Botlz ılklet: . 
ltalyan Sergo altın madalya, VI!· 

son <Amerika), gtlmflı ?Oadalya, Or
tlz ( ekslka) bronz madalyL 

HalU alklet: 

Yeni 8ovyet 
rekorları 

Temınuz aonlanna dofru Moakovada 
~p 94Hlmit oJan bir apr atletism 
.,.,......, atlet Alebandr Llplde+e-

ki IOl el ile tS kilo 2&4> cram kaldır .. 
11111,.. ı. •"etik .p liklette yeni bir 
Sot)et ,_.. .... etmlftlr. ':: = ,,,.ıan bir hafif atletb;a~IMcla atlet Rober Ludko 

~iııa pmplyonlufunu kazanmıı 
119 21QP.14 pqyan1a yeni bir Sovyet re
konı kunmıftUr. 

Leniacraddaki Spartak klübilnden 
kopcu Senkov 15 kilometreyi 51 da
lta"b 54 aani1ede katederek yeni bir 

SovJet rekoru teaia etmittir. Eski re

İor, 43 dakika 16,8 aaniye ile M:ıksu
non ait bulunmakta idi. 

Haraqi (Maearistan) altm madal- ============= 
ya, Spetoulov CE8tonya) gtimilş ma
dalya, Agren (laveç) bront. madalya. 

Yan orta aWl!t: 
Suvto (Finlandiya) alt-n madalya, 

Ma~eh <Almanya), gUmf!ıı madalya. 
Petersen (Danimarka) brou mada!· 
ya. 

Orta .udet: 
Deepeau (Fransa) altın madalya, 

Tiller <Norveç) gilmfl§ msdalya. Nil-

lareal (Arjantin) bronz m~dalya. 

Yan alır alklet: 
Mlchelot (Fransa) altın madalya. 

Vogt <Almanya) gtlmUş 111adalya, Rl
sigllone (Arja11tin) bronz madalya 

Alır aUdl!t: 
Runge (Almanya) altı~ mada11a. 

~ven <Arjantin) gllmüş madalya 
lelsen (Norveç) bronz madalya aJ. 

mı§lardır. 
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Halife haykırdı : 
- Ş~1 haini derhal ölüm zindanına gUtUrün !J 

Bunu isb:ı.t eden en büyük deli1 HaHfe Mustasım da buna derhal ka- ı 

kan izlerid.i:. İkinci olnrak hiç kimse naat getirdi: 1 
bu geco Hüseyfni görmemiştir. Eğer - Şu haini ölüm zindanına atm ! 
kovaladığımız adam hakikaten Hilse- Kendisine geldikten sonra yarın onu 
yin değilse, kendisi neredeydi? Ne ya- ben sorguya çekeceğim! diye homur
pıyordu? Yaralanmı~ bir halde Dicle- dandı. Ve saraya doğru yürüdil gitti. 
nin ortasında işi ne idi? Halüe Mustasımın ağzından çıkan 

~te muhterem halife, bu kadar kuv- bu "Ölüm zindanı,, kelimesi gayri ihti
vetıi ve kati isbatlar karşısında hala yari herkesin tüylerini diken diken 
tereddUt etmek caiz midir? yaptı. Hilseylne okadar düşman olduk-
Mustasım biran duraladı: ları, kendisini gebertmekte bir saniye 
- O halde işin içinde başka şeyler "bile tereddüt etmiyecekleri halde gözle

de olacak. Peki kovaladığınız adamdan rinde gayri ihtiyari bir merhamet ışı
ba§ka vezir Müeyyededdinle saraya ait ğı dalgalandı. 
birde genç kadın vardı. Hatta, hatta Hüseyini bu felakete 
Muhafızlar birbirlerinin suratlarına sürükliyen tbni Ömer bile biran ona 

baktılar: acıdı. 
- Hayır! Başka hiç kimseyi görme- Dört iri yarı asker Hilseyint kollla-

dik. Hiç kimse yoktu. rından ve bacaklarından tutarak kal-
Bu zamana. kadar ses çıkarmadan dırdılar. Bir onbaşı öne geçti. Ve ağır 

duran İbni Ömer birdenbire söze ka- adımlarla saraya doğru ilerlemeğe ba§-
rllJtı : ladı. 

- Muhterem halüe bendelerinln de Dar ve alçak bir demir kapı vasıta-
bir sual sormasına mUsa.ade ederler sile saraya girdiler. Karanlık ve alç.ak 
mi? tnvanlı bir sürü dehlizlerden geçtiler. 

- Sor! Mütemadiyen ve mütemadiyen merdi-
- Nöbetçi askerlerinin Hüseyin ol- venlerden indiler. 

duğu kati şekilde anlaeılan bu adamı Nihayet durdular. Önde bulunan ve 
ilk önce nerede görmil!l olduklarını an- elinde bir mcaale taşıyan bir adam bc
lamai isterim. !indeki iri anahtarla demir kapıyı açtı. 

- Garp tarafındaki kUçük kapının Burası her tarafı taş, dcheetıi surette 
yanında rutubetli bir mahzendi. Yerde yuvarlak 

- GUzel! Acaba bu kapı içeriden ko- bir delik bulunuyordu. 
!aylıkla açılabilir mi? Bu dellğin b8.§llla geldiler. Ve hftlA 

- Evet. Kapı sadece bir sUrgü ile baygın olan Hüseyini içeri atıverdiler. 
kapatılmıştır. Bu sürgü içeriden kolay- Hüseyin vücudu aşağıya düşünce bir 
lıkla açılal1ilir. §ırpmtı sesi duyuldu. Yerden bir kane 

- Şimdi bir tek mesele var. Bu ka· yüksek sular etrafa sıçradılar. 
pıyı muayene etmeliyiz. Eğer kapı içe- Sarayın Uç kat altındaki mahzende 
ridcn açılmışsa o halde hadiseyi izah bu vaka cereyan ederken yukarıda da 
etmek kolaydır. Hüseyinin bu canavar- başka bir hadise geçiyordu. 
larla birlik olduğu anlaşılır. Halile Mustasım bütün nöbetçi za-

Orad4kl n°ôbetçilı:ce beraber hllcwn bltlcrinl yo.nmn ıçnSlrnrnk :kcndilerlııe 
ettikten sonra kapıyı açarak kenclilerl- §U emri tebliğ etti: 
ni k~ ve içeride yalnız kalinıg - Bugünden itibaren Bağdadın ka
olacaktır. Bu mesele başka tUrlil izah pılarmdan ku§ uçurtmayacaksınız. 
cdilentez. Bağdattan husqsi müsaade almamış 

Halifenin bir igareti Uzerlne birkac hiçbir erkek ve kadın çıkmıyacaktır. 
kişi koşarak yuknn kapıya doğru Tüccarlo.rm bUtiln malları aranacak. 
gittiler .. Aradan ancak on dakika ka- HiçlTir veçhile ~ice bir kimsenin Bağ
dar bir vakit geçtikten sonra nefes ne- dattan çıkabilmesine imk6.n verilmiye-
fese geri döndiller: cek. 

- K:ıpı açılmı§ muhterem halife. Bu Bundan başka vezir MUeyyededin de-
hem kapının dibindeki ayak izlerinden nilen haini yakalamak için de bUtUn 
hem de kapatılırken sUrgUnUn Jy'ice ye. tedbirler nlmnca.k. Açıkça söyliyorum, 
rine oturtulmamı§ olmasından bellli. icap ederse Bağdat baştan başa yıkıla-

Bu sırada başka bir istikametten ge- cak. Taş üstünde taş bırakılmıyacak, 
len bir adam da §U sözleri söyledi: fakat vezlrilain MUe~yjdeddin, saray-

- Kapının önUnde baygın yaralılar- dan kaçırılan cariye Güzide ve bUtUn 
dan biri biraz kendisine geldi. üzerle- bu cUreti yapan, melun HUseyinin ar
rine dört beş kir!inln anı olarak hU.cum kadaşı Aykut adındaki Türk yakalana
ettiğini ve kapıyı açıp kaçtıklarım söy- cak. 
Iedi. Bunları yakalamağa muvaffak ola-
Artık hiç kimsenin zerrece tereddü- cak, yahut yakalanmalarına yardım 

dil kalımun1ştı. M.cscle apaçık ortada edecek olana bin altın hediye edilecek
idi. Muhafız za.biU Hüseyin haydutlarla tir •• 
birlik .idi.. 

Sesi titriyordu. Gözleri yaşarmış 
adeta çocuk gibi sokuluyordu. Nihal 
kocasını uzun uzun sUzdü. Bu erke
ğin kalbinde ne bitmek bilmiyen bir 
muhabbet vardı! Ne derin, ne sıcak, 
ne kadar müşfik bir aşk! .• Onu sıkın-

tıdan kurtarıp bu zengin hayata sok
muştu. Hiç bir §ey esirgememişti. 

Bütün parasını dahi küçük ellerinin 
arasına teslim etmişti. Halbuki buna 
mukabil o ne vermişti. Hiç! üstelik te 
biçareyi değeri olmıyan bir herifle al
datmıştı. 

lçinde derin bir nedamet uyandı. 
kocasının boynuna sarıldı boğuk bir 
sesle: 

- Ferruh! Affet beni, senin hak-

(Devamı var) 

kında ne fena düşünmüşüm, senden 
böyle şey nasıl ummuşum! 

Yatağından fırladı, erkeğin dizlerine 
kapandı, kalbinde yeni uyanan bu aş
kın tesirile yaptıklarına son derece 
nadim olmuş, içinden coşan derin bir 
hisle: 

- Seni seviyorum Ferruhcuğum ... 
Bugüne kadar bir aptal, bir kör gibi 
dolaşmışım, seni anlamamışım.- Affet 
beni, şimdiden sonra &eninim, ebedr
ycn senin, bütün hayatımı seni mes ı· 
etmeğe vakfedeceğim ... 

Adamcağız çılğınlar gibi karısını 
sardı: 

- Sahi mi söylüyorsun Nihalcl
ğim, karıcığım ... 
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ad.anıcağız ben·nı 
boğulup - gitmiş mi 
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Burhan - Emniyet sandığında baş

mubammindir - hemşiresile beraber 
oturuyordu. Kapıyı kız kardeşi açtı. 

Beni kar§ısında ıu küpüne dil.§mÜ§ 
sıçan gibi görünce hayretinden kendi
ni tutamıyarak bağırdı: 

- Ayol, Efdal bey bu ne hal? 
- Aman, :::orguyu suali bırak. Bur-

hanı uyandır. 

- Kuzum merakımdan çatlıyacağım. 
Bir tek kelime ile anlat ... 

- Şimdi hepsini anlarsınız. 
Beraber yukarı çıktık. Bu sırada ar

kadaıım gözlerini oğuıtura oğuştura 

yanımıza geldi. 

- Ne bu hal yahu? 
- Bir kaza atlattık 1 

- Denize mi düıtün. 
- Öyle gibi bir ıey ..• 
- Sen timdi bir kat elbise. çamaıır, 

çorap, fotin ver bakalım. 

Arkada~m elbise dolabını açtı: 
- Beğen beğendiğini al. .• 
- Canım §İmdi elbise beğenecek aıra 

mı. Ver bir tancaini ..• 

Burhan bana çamaşır, elbise verirken 
ben de ba§ımdan geçenleri anlattım. 

Zile bastım. Gelen nöbetçiye sabah
leyin saat altıda beni mutlaka uyandır
masını tenbih ettim ve lambayı söndür 
düm. Yarı kabus, yarı buhran içinde 
dalmıt gitmişim ... 

Nöbetçi polis beni tam istediğim sa
atte uyandırdı. Birkaç saatlik uyku vü
cuduma taze kuvvet vermi~ti. iki bar
dak da çay devirince aklım ba§ıma gel
di. Yukarı lCnta çıkarak nöbetçiden mi
ralay Ballann gelip gelmediğini sor
dum. 

- Saat dörtte geldi. Size bir mektup 
bıraktı. Ve kendisi uyanıncaya kadar 
mektupta yazılı emirlerin yapılmasını 

tenbih etti. 

Mektubu alarak odama indim. Kolo-
nel mektubunda emirlerini bir takım 
maddelere ayırmıştı. içlerinde en mü
himleri de şunlardı: 

1 - Badema hiçbir İngiliz polisinin 
tek olarak devriye çıkmaması için İn
giliz karakolları kumandanlığına emir
verilmcsi. 

2 - Geceleri şehirdeki bütün dük
kan, mağaza ve eğlence yerlerinin bi· 
laistisna azami saat on ikide kapanma-

Burhan, temiz kalpli, memleketine bağ 61• 

lr bir çocuktur. Fakat benim böyle ha- 3 - Mütareke senelerinde İngiliz 
yatım bahasına yaptığım ta§kınlıkları- muhipleri meyanında bulunan ve halk 
ma kızar, annemle beraber beni müte- nazarında İngiliz dostu olarak tanınan 
madiyen itidale sevketmeğe çalrgırdr. veya İtilaf devletlerine ait herhangi bir 

Binaenaleyh, bu geçirdiğim macera- te§kilat ile alakadar olan ve bu yilzden 
dan da bittabi memnun kalmadı. Bana Kemalistlerle onlara taraftar olan hal-

gene bir &lirli nasihatlerde bulunmağa 
kalktı fakat, onu dinli yen kim 1 Ben 
giyinir giyinmez:..,sokağa faladım. Tcaa 
düf itime yardım etti. Bulduğum bir o
tomobil, beni bcı dakika sonra Kroke

kın gayz ve husumetini celbedenlerdcn 

re bıraktı. Şimdi her şey geldi geçti sı. 
ya ••• içime Miralay Balların korkusu Kolonelin mektubunda bu üç madde 
çöktü. Acaba geldi de beni aradı mı? haricinde tcferrüat kabilinden daha bazı 

emirler var. Nöbetçi polise sordum: 

- Hayır, daha dönmedi, dedi. Bu da 
iyi bir §ey ..•• 

Odamdan Harbiyeye telefon ederek 
sordum. Haringtonun riyasetindeki iç
tiına devam ediyormut. Bizim koloncl 
de oradaymış ... Bitap bir halde karyola 
ma uzandım. Yarabbim, tU bir iki saat 
içinde ne korkunç bir macera geçir
miştim. Vakar bütün dehşetile gözleri
min önilnden geçiyordu. Acaba, zavallı 
İrfan reise ne olmuıtu? Akıntı ile mü
cadele edcbilmiı1 miydi. Küçüklüğüm

denbcri onun iyi bir yüzücü olduğunu 
bilirdim. Eğer bir aksilik çıkmamıı ise 
mutlaka kurtulmuı olacaktı. Eğer kur· 
tulamamıg iıe, adamcağız benim yüzüm 
den boğulup gitmitti. Bu acıyı ömrü
mün sonuna 'kadar unutamazdım. 

- Seni seviyorum... Seviyorum!.. 
İkisi birbirine l!larıldı, ağl~ıyorlnr, 

öpii§Uyorlar, llkin bu derece helecan 
NihaJI fena halde sarstı, gözleri karar
dı kocasının kolları arasında bayıldı. 
Kendisine geldiğinde halsiz bir halde 
mırıldandı: 

- Seni seviyorum ama, öleceğim .. 
Hem de ölmem daha doğru. 

- Allah göstermesin, yaşayacaksın. 
Bizim saadetimiz asıl gimdi baglıyor. 

- Hayır, bayır ölmeliy~m! Ölmek 
istiyorum.. 

- Neden? Neden atrık seni kemiren 
sırrı söyledin. Benim katil olmadığımı 
da anladın artık birlikte mesut olma
mız için hiçbir mani yoktur. 

Nihal hazin hazin ağlıyordu. Ferruh 
bey af alladı. Acaba karısını bu derece 
sarsan ~Y ne idi? Bir saniye bakıgtı
lar.. Kadının göilerinde okuduğu ma
nalar birdenbire onu lrkitli. Sarardı 
bütün vücudu titredi. Filhaklka şimdi 
kadın çok halsiz, tamamen bitaptı, fa
kat ne olursa olsun bu iti anlamak ı~ 
zım, içinde mUthif b1r tüphe uyandı: 

Bu mektubu okuduktan sonra soluğu 
Esat beyin yanında aldım. EvveUi ken
disine gece ba§ımdan geçenleri anlat
tım. Fena halde müteessir oldu. 

- Evladım, neye böyle ihtiyatsızlık

larda bulunuyorsun? Vaziyeti hepimiz
den iyi biliyorsun. Gece.r~rısı ne olur
sa olsun düşman gemileri arasından 

kayıkla karşıya geçmek delilikten başka 
bir şey değildir. 

diye beni azarladı. Dedim ki : 
- Peki ama, size bildireceğim işler 

pek mühimdi. Vakit kaybetmeğe gel
mezdi. Çünkü hayat memat işidir bun-

lar. ihmale gelmez. Tam mukabil ha
rekete geçeceğimiz zaman (tehlike var
dır. 1htiyat lazımdır.) diye işi savsak
lamak cioğru olur muydu? 

- Nihal, sen bent artık seviyorsun 
değil mi? 

- Bütün kalbimle •• 
Bu feryat genç kadının kalDlnden 

koptuğu belli idi. 
- Mademki beni seviyorsun, o halde 

bana doğruyu söyle. 
- Daha ne bilmek istiyorsun. 
- O gece harap değirmende ne ffJf n 

vardı? Bu sual! İşte helecanla bekledi
ği bu feci sual nihayet soruldu! Buna 
nasıl cevap vermeli? Ne bahane bulup 
uydurmalı? .. F.skidcn, yani birkaç gün 
evvel korkusu sırf kendi hayatının teh
likeye girmesinden ileri geliyordu. Hal
buki şimdi karşısındaki erkeğin çeke
ceği ıztıraptan UrkUyor, sevdiği adamın 
betbahtlığını görmek kadar acı bir uey 
olur mu? 

- Nihal nfye cevap vermiyorsun? 
Kadın inler gibi: 
- Sana demin de ölmek istediğimi 

söylemedim mi? Ah! Bir ölsem emin ol 
en hayırlısı bu olur. 

- Sus Nihal BU! •• Bu sözlerin beni 
fena dlifilnoelere aevkediyor.. Neden 

- Nihal! · ölmek istiyorsun. 
Kocasının kendiıinden izahat lıtiye. - ÇUnkU karşında rahat rahat y&§a· 

ceğini o zaten anlamıştı. GözJcrini ka- mağa hakkım kalmamıştır, çünkü ~
padı tevekkülle bekledi: nin ne merhametine, ne de muhabbeti-

- V azifende göaterdiğin samimi -1e 
fedakaranc hareketi takdir etmeıne1' 
mümkün değil. Fakat biz sabredeliın
Yakın zamanda vekayi inkipf edecek, 
milli intikam alınacaktır. Müjde vere· ~ 
yim sana, bu sabah yeni haberler al• bi 
dım. 

- Lutfen beni tenvir eder misini%? 
- Çok iyi 1 Kahraman ordumuz dos· 

tu dü manı hayrete dütürecck bir sUt• 
-atle mütemadiyen ilerliyor. 

- Evet, Ballar da dUn gece Harbiye 
den aldığı raporlar üzerine bu giditle 
Türk ordusu önüne ne gelirse silip ıtr' 
pürecek .. e denize dayanacak demitti. 

- Ona hiç şilphe etme. Ordumuıtıt' 
Altdeniz kıyılanna varaeafl günlef 
yakmdır. 

- İ§te, düşman ve dUşmanlara dott 
olan hainler bu halden fena halde kı.ı~· 

kulamyorlar. Muhalifler kaçacak deJit 
arıyor. İngiliz makamatr, onlan hiıtt•' 
ye edecek tedbirler atıyor. 

- Balların müteessir olduğu bir nole 
ta da son muzafferiyetler üzerine ts· 
tanbuldaki Türk halkının tezahürat "'e 
nümayişlere baılamak üzere bulunma· 
aıdır. Kolonel, bugünlerde inzibatı" 
ihlal edilmemesini. çok istiyor ve maal· 
esef bazı vakalar yüzünden sizi değiştit 
mek kararını verdi. 

- Bunu tahmin etmiştim. 
- Muhaliflerden bir kaçı tecavüıe 

uğramıf. Galatada bir İngiliz polisi ol· 
dürülmüş. Karargih allak bullak old\J• 

- lngili.ı polisinin öldürülmesine ço1' 
canım aıktldı. Bundan rn tevellit baP 
ilfüla a a ın!iz~tmek t<ıbitdtr P"' 
bu hareketlere karşı tedbir aldım. ~e 
bunun akabinde Galata merkezini tal<· 

viyc ettim. En ziyade hadiseler oradl 
çıkabilir. 

- işte. ben de biltiln 
bildirmek, bilhassa poli& miidürlüğüıY 
de yapılacak tebeddülat işi üzerirıd' 
zatıalinizi ikaz etmek ve hainlerin 1~ 
gilizlere iltica etmelerine meydan ver' 
miyecek tedbirler almak üzere geceyi' 
rısı size gelmek istemittirn.,, 

Esat bey bu son sözlerimi her nede' 
se biraı lakaydane karııladı. Ya ço~ 
dalgındı. Yahud da benim böyle her ,,
bahasına olursa olsun kendimi tehlikl' 
ye atışımı ho§ bulmamakta ıırar c 
yordu. Cevabı şu oldu: 

- Bugün için cezri bir tedbir atı:nl' 
ğı doğru bulmuyorum. Hatt!, seni bil 
az fazla tetaı eder görüyorum. Sa.,f 
tekrar sabır ve itidal tavsiye cderirıtıl 

(Devamı var) 
/ 

ne 18.yıkım .• Çünkü bugüne kadar senif 
o güzel aşkını anlamadım. Seni aldat· 
tım! .• 

Şimşek çarpmış hir meşe ağacı git>i< 
erkek bu darbenin tcsirile sendeledi 
orada duran bir koltuğa yıkıldı bir e>' 
niye öyle durdu, işittiğini bir türlü Jı;a1" 
rıyamıyordu. Sonra yerinden fırladı, bil 
ö!Uden farkı olmıyan karısının UstUtı1 
iğilcrek: 

- Ah! Sefil ... Ah! Hain mahlUk! .. 
- Ne desen hakkın var ... Öldür 

ni.. Vallahi m~mnun olurum! 
Ferruh bey geriledi. Çok yaklaşı 

belki dayanamıyacak, her zaman ok 
mak istediği o gUzel boynu parmak! 
arasına alarak sıkacak sıkacak . 

Nihal kollarını uzattı: 
- Gel, gel, beni öldür •. Sevap iı;lcf 

sin! 

- Bana ihanet ettin ha! 
Kadın başını önUne eğdi: ı 
- Demek bir dostun vardı ZSyle rıı' 
Nihal ses çıkarmadı .. Bu sükut P 

bUyUk bir itiraftı! 

- Harap değirmende bulu§Uyordıl' 
nuz demek ..• Kaç zamandanberi bu il 
vam ediyor söylesene! Anlamak istJ>'°' 
rum .. Söyle •• 

.(Devamı var) 
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~en '· r 

c,,.rcniyoruz. 

· Sakallı bir
Fransız kadını 

V~züıııı cilekft 
B< oDOaırDa 

mağırYır©Iu ır 

b 1Uı ifil \? <§l ını o n <e li'1l 
Sf3 ~ ~aı<ğJncdl o 

e- ı_ Leningrad'ın H':-:ıiki muhnfaıa la
'llı-at 

1· ~il . Uvarıncla cı:ıh~makta olan Hus 
kııgınıeri 1000 ,.,l'ne da~:ın:ıcal\ kadar 

,.'"etli . t • . • • • • . t t . 7 lt . Yenı ıır t•ın:-; l\a~tt ıca e mı • 
ıı· l'dıı·, 1 

t• İlt J\.ağıdın teıkioi :\1ıı:ıır papıro:-ıları 
bıı1ı~sk1 cins k:i:~ıtlar tetldk olunarak 

~llıU~hlr. 

•• 

1; trlboratumnn dirrlttörü l'rofe,ör 
ı·e~~ııııo, 'un cleikleı·ine ha kıl r ... a. bu 

nı eh k. - d . 1 r . d" k. ~t · 1 s agı· ın ıma mn~ra ı a ı ·a-
ııı, .'ıtıalat fi) atından pahalıya mnl-ol
~aCakt 

~n~ ~meırn!Ka 
11 ~35> 

n .. 
193 undan iki "----~_.,._",..,..,· 
t. S Artıc .1 sıy evvıl gazetemizde 
•1cn • ı;ı !':\ <>ü ll ' k . . ... .ı ._ l'letta L " ze ı ~ffahçesı N.>.s 
·~tıg eaver" 
ıq. it hatd ın ma:•o :le-model dur-

Bu gördüğünüz sakallı ,.zat kimdir? 
Bir Sovyet alimi mi? Hayır! bir ortodol-s 

papası mı? gene hayxr ... O, bir bayan • 
dır ... Hem de evli bir Fransız kadım .. 

Kendisi birçok diğer sakallı kadm 
ları ziyaret etmiştir. Fakat en güzel 

en muhtc§em sakalın bizılt kendi çenr. 
sinde olduğunu iddia ederek fevkalit'c 

mağrur olmaktadrr. Adr ınad~m Dele.it 

Saçları açık kestaıı: olmakla Loc

raber. sakalr siyahımsıtiır, Ht'm d'" 
azıcık krr karışmıştır, onun için boyat· 
maktadtr. 

Madam Delait, vücudunun endamı 

hatta zarif bir kadın endamr olmakla ur 

adclece sok kuvvetlidir. Bi; 
çok erkekleri döğmüş. '1c.tta kendisinr. 

''fazla yakından kur yapm~k istiyen., 1ıfr 
jandarmayı pataklamı§tır. 

P@006'l)Va 
sey ahatnnde 

Bütün Lehistan bir tiıcnin içinde l 

Hakikaten Polonyada böyle bir sen ar 

sergi açılmıştn ki 5 7 vagon içinde~i 

bütün Polonayı <lola~acakt .r 

Seı giııin maksadı a~tk ve cazibeli bir • c 
kilde bütün Polonya köylüsüne memıe· 

ketlerinin her nevi yerli maınülatmı gt;:! 

termckdir. Ziraate, hay.,.·an yetiştir ·nİ· 

ye ve sanayic ait her şey rrevcuttur. 

Birçok vagonlar da Lehistanın mesa
hai sathiyesinin hemeıı hemen hepsini 

kaphyan 8 30.000 hektar ormanların 

nıamulatr t~~hir edilmektedir. 

Çelik fakat 18 krathk altmdap hiç 

farkı yok! Bundan sonra herkes sofra· 

smda altın, tabak, ka~rk, çatal ve avani 
k :i'"r<'l·~e.::ktir. Hatta hamam musluk 

larrru ve banyolarının kenarlarım pırıl 

pırrl parlayan altından yaptıra bilecek • 
lcrdir. • ' 

Eu yeni maden tıpkı altına benıeycn 
leke ve pas tutmayan bir çeliktir. 

Bunu 60 senedir çelik müheİ1disliği 

yapmakta olan bir İngiliz icat etmistir. 

Yeni çelik eylül ba~langıcında Londra· 
da acrlacak okn patentalar sergisinde , . . 
teşhir edilecektir. 

DoOflYı s apandö ... 
sH!:'U:eU'i) öB m üş 
Viyanada Şansoyle Dolfüsun ölü-

münün ikinci senesi için merasim yat' · 

mıştır. Ve Şirpdi Avusturya Alman/< 
ik yeniden barıştığx ve dost olduğu İS" ı 

Avusturyalılar acı acı gülerek istilı :a 

yolJu şöyle söylemektedirler. 

" - Avusturya - Almanya anı-:.;; 

masr maddelerinden biri de söyle o~s1 
gerek : 

İki büyük parti'biribirleriylc §ans•:l 

ve Dolfüsiin ölümünün apandisitten ol 
duğu hususunda mutabıktırlar. ,., •ttot'un he tne§hur heykeltras Frank 

'41.ı'" eyk(l" • 
\ıc ~~.için açtı .. ·1 çı~ıJ. çıplal: yap~ oi ================== 
il' hutttn • gı davayı tam btr sayfa fÜzelinin nihayet evlenmiş olduğunu bi!· 
trllli§tilc. rcsırnleri~·le okurlarımıza bıl· dirmektedir. 

So11 aCtı ~ Vardığr koca miru ycdilcrdcn J on-
gımıı mektup bu Am•n'k.::n · M · •d "' - nı uataççıyo ur. 

n m~aıra~cır 
gellm<e<dleırn 
saıraydan 

cr;o km oyaca~o IMl n 
söyonyeını H<n ıral~a 

"Fen iks •. sigorta lrnmpan) ası e ... ki 
rnüdürü nuchm:ıttn llab:;burg hrnec!a
nr sara~ının bir tarafında ldra ile o
turmal\ta idi. ı\vu.sturya İ\azinc:-i 

muhafızlr~ı kiracısına :-o:ıray bt'lt>di· 
yeye c'cHC clil di~incl<'n k<'n clisiıı<.> ba~ka 
yer ar:ıma.smı )·azmı~tır. Fahat llcr 
Bachmann apartımanını te•·ke<leme) <.>· 

ceti;ini söylemi~ ve huna ~ebep olarak 1 
ela kendi.sine hurayr kirahran eski iı<:ı· 

ıinl' muhaf1zl ğının hükumetin hic: hir 
zaman buradan kendisinin c;ıiop ~it
mesini isterniyrceifini 'jart ho-;ması (1

1
• 

duğunu söylemi:; H' i1:h('t('n el<' anrnh: 
bir hükumet dei\i~ildiıi;i . yani ''}alrıo: 

imparator beni Himden hn·ah!ıir. b;ı'
l~a h İ(: kim~e !,. dcııni~tir. 

Fakat mahkeme isi haslıa tü!'lü hnl-. . 
letmiş. E~ki ltaıine muhafızhğının 

haksıı olduğunu H kr:ıliyetin ilgası 
konturatta mcn:uu bahsolmadığmı İ· 
leriye sürerek Her llachmann'ı ken· 
<lisinc başka bir yer aramaya dan•t 
etmiştir. 

~ırnmnş 'tteır<er~faıio 
aO O aılh1o 

Her on beş senede bir, Hindistdt'lı:~ 
Politana eyaletinde çok acayip bir rr.r.
rasim yapılmaktadrr. bınlcrcc Hindlı hu 
merasime iştirak için taştan bir hcyl,t!
lin 0 bulunduğu şehre ko~maktadır. Btı 
heykel 23 metre yüksekliğinde ve Mil.l".. 
elan 60 sene evvel yaprlmıstn Mcra~iı-1 

~ıı suretle cereyan etmektedir. 

Heykelin arkasında yapılmrş bir ııı · 
kcleye insanlar çıkmakta ve allahın !:ı:ı· 

şına ve omuzlarına erimiş tereyağı dök 
mekt:::dir. Bu adetin niçin ve ne sebep!· ı~ 
yapıldığım kimst' bilmemekle bera 1;~ ı 

asırlardaııberi ayni merasim yapılmak • 
tadır. 

sn v. ~ ~ s q 11:tHe R< !hl a n5He 
Sivri sinek yetiştirm:k ıçın mo -

dcrn, kübik bir bina yapılır mı? Y.t · 
pılır mı yapılır. Kaliforniyanın Kolonı· 

bus şehrinde böyle bir biı1a vardır. Bu 

bina uzun ve yüksektir. fcinden mi.,i 
mini bir dere geçmektedir. Ve içcriı 1e 
de milyonlarla sivri sinek ve sivri siııe
ğin de Afrikada .. İnsan öldüren sine.·~· .. 
namiyle meşhur olan en müthiş cinsi. 
Bu hayvana Anophcle tabir olun,··r 
Alimler bu hayvanın bazı akıl hastahkh 
rına ve bilhassa inme haslalığma kd :~ıı 

büyük faydaları dokunduğunu tetk !c 
edip aıılamrşlar ve birçok tccrübelet rl .. 
bulunmuşlardır. Bu tecrübeler muvıf· 
lakıyetle ııetice vermiştir. Şimdi bu sıv
ri sinekhanc faaliyettedir. Ve Amerika. 

mn her şehrine posta ile sivri sinek g..:n" 
dermektedir. 

u !Mltnva ıroaı m aya ifil 
~aırııs@;ğ 

= 

Evde ki hesap 
ç8rşıya uymadı 

Kadınla kocn birbirlerinden tekrar evlen
me k Uzere ayrılmışlardı. Fa kat olmadı 

J!adanı Mari Lot::.' 7•d1c bil'lildc; ymmıda7•i de Twcası Jmı Lot::dıır. Bıtn· 
l{lr kadrnm uir i§c girnıcsi içiıı iki tarafrn muvafal.:atile bo~aıımış fak.at crtetti 

gilnii .foıı eve genç bir kadrn getirmişti. 

Mesele madam Mari Lotz'un bir i~ 
istemesi üzerine başladt ve madam Fı •· 
da Lotz bir clel;trik ütüsü istediği için 
bitti. 

On 1ki senedir J ohn Lotz'la evli ve 

iki socuk anası olan madam Mari Lotı:. 
müracaat ctti~i mcmuriy:ti alamtyordı• 

Çünkü. baıj vurduğu firrr a evlilere i~ 

vermiyordu. Mari ile Joım boşanma~a 

karar verdiler . İşler düzelince• tekı~ı 
evleneceklerine dair söz verdiler. 

Mari mahkemeden bc~.ınma karaır·ı• 
aldı fakat John verdiği sÖLdt durmaJ.ı . 

Aradan birkaç gün geçine· ranında yenı 

Mari için muvafakat etmekten hat· 
ka çare yoktu. Bir kere C't kek söz~1e 

inanmak safdilliğini göstermişti. Sabrın 

sonu selamettir diyerek boynunu bük

'tü. Eğer ortaya bir elektrik ütüsü çık
masaydı hayat dınltısız bir surette 

sürüp gidecekti. Frida bir gün Marid~n 

elektrik ütüsünü ödünç istedi. Mari de 

bunu vermcğe hiç yana::;madı._!l>l;i 

kadınla yc:ıi karı arasında saç saça . 
başbaşa bir kavga oldu. 

John eve geldiği zaman dövüşme }a· 
trşmamış olduğu için o da işe ka:ış.!!,. İşe 

sevgilİ'iİ 19 yaşında bir krzla evine geldi polis karıştı. John üç güıı hapis eczası 
Beraberinde getirdiği -;c.,imli Fridd)"· aldı : Mari köşkten taşın;nak mecburive· 

Baltimurun sayfiyesi say•lar. köyd"'.·:İ tinde kaldı : Frida ise cv:ie kaldı . Ger. 

küçücük kö§ke yerk~tirmck istedi. tlrll- çi Mari pek uzaklara gitmedi: bitiş~lt 

bu ki, bıı kutu gibi yer l\1ari. John ve köşkü tuttu ama, koca eldrn gitti. 
iki cocuı;a lıile yetmiyor. daracık ge- Tevekkeli "Ah bu l"r~ekler., türk~i·· 
Jiyordu. sünü uydurmamışlar ! 

Esrarengiz bir şua 
17 yaşındalii bir muci t k ırmı zı şuaın 

mo hi yetlni araştırıyor 
R:ıd) o ) rldızı Eli~ahi) le tan·nmak. 

ta olan 011 ) edi ) aşıııdaki rraıık :\1. 
Yellingboro şimdi) l' l\adnr tespit rıli
lemiyrn bir :-;.uıı lıulmu*'ur l 'zun ı.a
mandanheri h.rndi C\indl• :-es-;izce <:a
lışmak ta olan bu \OCUI,; get:en )erde oi I'• 
denhire tuhaf bir ha.;;talıl\ ) üzi.inden 
Londracla Sent Bnrtelemi hfü•tah:ıııl.'· 
l"İne .ratırrlmı~ H biitün cloktorlar hıı 
ha.,talığın mnhiyrtini ke;;fcde:nC'mi~ • 
lerdi. Sonra kcndi~inin s<h·lenwsi üıe 
rine "Esrarengiz,. bir ~uaın ·~arpma

şiyle bu dl'1-di kazandııb anl.ışılmı~

tır. Laborahırnrnıd:ı lııfra kırmızı 

~ualan p:ır"°alam:ılda uii"ra~ırken bir
denbire baygın bil' ha 1 de yeır. ~ıerilmiı:ı 
YC hastahane)e lrnldırılmıştı. 

Bir hafta kadar ha.'ltahanedC' kal· 
rl:ktan sonra tekrar liiboratu,·arına 

dönen delikanhyı The Peoplc g:ızeksl
nin bir muhabiri ZİJ aı et etmi~tir. ~(iıii 
muhabire bıraluyorut.: 

"Demir maskeli çocuğa hendi J:l-
boratuv:trmda acai p bir kırmızı alnl<' I 
çenilmi-;; olduğ"u halde baskın nrdim . 
E leri ne l<istil, clclh·cn 1 er ı;\'rc·irmi ... kr. 
çiik rnh'lar 'e bilnıcdi~:m bil' t~l-.ım 1 

;\l.<o'tl<.'r le çah:;ıtyord u. 

Xeclcn sonra h<'nim od;ıya ı;:-irmi:-; 
ol duğumu anlarrnc:ı heml'n m"hin<'lr
rini Jı..rdurdu. Eldhenlc.·iyl<.' ı1:ı:;ınıln
ki drmir ma~kt') i çıkııranık anlatma~a 
ha;:-ladı: 

ha doğ-rusu ha~gmhğa dalmrş oldu
~unu gördüm. ~c konuşabiJiyor. ne 
de i~itiyordu. Sonra birdenbire ~ere 
dü~tü H' ayıldığ'ı zaman hic bir ~Y 
hatırlamadı. 

Ren de hu frrrübeden sonr:ı bayıl 
ma illetine uğradrm. Razı bazı hatı:-:t• 
mı kttyhedlyorum. B!r defaf'rnrla evim
Mn f·ll altı kilometre kadar uzağa yU
rüdliktl'n sonra yol ü~Hi nde düsüp ba· 
yılnu~ım. G(.>çen hir otomobil beni aJ .. 
nnş ıe tam bir hu<:uk saat kendime 
~elmemi~im. Bütün hu müddet l'sna
.sında "ücudumdan hep kızıl şualar 
fı:~1'1rmış.. anam. lmbam l)Ck ürktükle
ri iı,:in beni hastahaneye kaldrrdılar. 

Dedikten ı,;onra elemi r m:ı:iiltesini 
gene başma geçirdi: 

- Bu kızıl ~uııın mahiretıni muhClk· 
ı,ak bl'Jacağım. ~imdi n<.> l\acl:ır 1rciP 
hirli davrandığımı h.endi ııözJerinizle 
gördiüıüz ya ... sözlerini ihh c etti. Ben 
de çıkrp, ;rittim .•. 

U k D n <e O 0 0 N lUJ lh lYI n 
<S}emüSDon 

- Tecrübclerimde uTtrn viyole ile 
infra hırmızı tenadüpleri kullanma:. ta 
yun. Beni hunların arasında bir şuam 
~arptığını sanıyorum. 

Amerikanın Vaşingt~>n Şı!hrinde 

\'il.mm GriMvd isminde bir müfc· 
kait ~rnıici \·ardır. Bu 7at rndlrfc ikin. 
ci tufanın ~ irmind asnr. hn~langrcın

da olarn~ını oh umu:;; v<.' 1!::?2 :-en~:sinde. 
m ukaddes kitabın ta-wirlerine tıhkı 

tıbkr3ına UJan bir ıremi in~asına giriş
mi~tir. Ye bcl-.lemeğ'e ba-;;lnmı~tıl'. O 
zamandn.nberi tufanın vuku bulmadı · 
jiını g·örcn gemici müteessir olmamı~· 

tır. Hu s<.>fer kendisine il\inci b!r hayal 
görünmüş ve. tufanın 193' senesinin i
kinci ı,anun ayında olac:ığı haher ve. 
rilmi~tir. 

Balet dansözü madmazel Geltzc;· 
65 ya§mda bulunduğu hak'ı: Moskovada, 
tiyatro salonlarının dolup taşmasına se
bep olmaktadır. 

1896 senesinde çarın taç giyme me · 
rasiminde ilk defa baş dansözH:ik yap · 
mı~ olan bu kadının bugün yüzünde bi: 
tek bile buru~uk yoktur ve hala dinçtir . 
Ve kıvrak danslariyle ıcyirçileri hayra n 
bırakmaktadtr. 

Televiziyon aletim i açmış lil'ndim 
de diz çökmü~tüm. Kafama, nereden 
g·eldiğin i bilmediğim ağır bir çekiç 
darbesi ineli. Boylu boyumca yere ..;r. 
rildim. Fakat, dü~erken makineyi J.ia. 
pamJ.ğa vakit bulmuştum . 

Sonra aynı tecrübeyi bir arkada;:;ı· 
mm üstünde tecrübe ettim. Sanki hiç 

. bir şey olmamı~ gibi ayakta sar.sılnıa
dan duruJordu. Fakat gidip onu şar~. 
tığım zaman tuhaf bir hissizliğe, da-l 

İhtiyar gemici simdi yeni gemisini 
im~a ile meşguldür. Şimdi Grinovdun 
yanında dünyayr saran harp tehlikele
rinden dem\'urulduğu zaman. gülüm. 
semektl:' H! bir Hazreti Nuh s:ihi uruk
ta yağmur bulutlan aramakta: 
~ Olur mu öyle Ş{:y"? Hem tufan, 

hem harp! Kabil mi'! demektedir. 



RADYO 
1 S TAN BUL: 

18 Taksim bnhı;calndt!n n&kU, '19,45 aa.. 
bcrlcr, 20 sololar (§fl.rkı) 20,30 stüdyo or. 
kestralnrı, 21.~0 son haberler, Saat 22 den 
conra Anıı.~oıu ajansının gazetelere mahsus 
havadis servisi verilecektir. 
P it A G: 

20,05 Rleger parktan: Askeri bando, 21 
eğlenceli musiki; 21,45 Radyo plyeıl, 22,10 
olimpiyat haberleri, 23 muhlelll, 28,80 Çok 
salon orkeatrasr. o 

BU K U E ~: 
13,40 plAk Konseri, 1',10 haberler, pllk, 

15 köylUyo, 19 aktUallte, 19,lG pllk konaerl 
l!l,40 Konterana; 20 Boctho~nln (FlDE. 
LİO) operaaı (Aturo Toekantninin idareain 
de vo Salzburgdan nakUJ. 22,30 haberler: 
22,55 eglenccll mualkl, 28,0C> aon haberler, 

ll E L lJ R A. Tı 

20,80 Mtlll nc;,rlyat: 20,ı:;o Bohemya •ll
vıı.resi; 23 Bcrlln ollmp!yaUarından Nıportaj 
23,15 haberler, 28,80 bir lokantadan konser 
nakli; 2~ dans plM<Iarı. 
.C U D A l' E Ş 1' E: 

19 olimpiyatların kapanış merulmlnJ na. 
kil, 20 radyo aalon orkestraaı, 21,10 kanoık 
neşriyat; 22,80 haberler, 28, caz m111!ki.a1; 
24: çlgan muslkis1. 
M O S KOVA: 

20 orkestra konseri, (radyo musikl rejia5 
rU Johan kresler tnrn!mdo.n edebi musikili 
neşriyat), 22 almanca ne§riyat; 23,05 lngillz 
ce ne~yat; 24 o.lmo.nca neşriyat. 
VAR ŞOVA: 

20,40 ha!l! musiki; 21,25 muhtelit konu§. 
malar; 22 cskl musiki; 22,30 mus!kill piyes, 
23 Berlln olimpiyatıarmdan nakil; 23,35 
pllık; 24 'kllçUk orkestra. 
V 1 YANA: 

20: Salı:burgdan nakli; Luduvlg voıı Be. 
ethovcnln (FlDLEİO) operası; 23 haberler 
2:~ haberler; 2S,10 pl~k: 24,115: dans mwıUd-
sL ' 

. ., .•. ' . . . 
lstanb~I ~Harici As-
keri kıtaatı ııanıarı 

: ,, •• • 1 "· .... • .!::. • .. 

1 - 1600 kilo süt, 1600 kilo yo-
ğurt. 

2 - İhalesi pazarlık suretiyle 
yapılae-aktır. 

3 - Süt ve yoğurdun tahmin be
deli aütün 208, yoğurdun 240 lira-
dır. 
4-Eksiltmesi pazarlık suretiy

le 19 Ağustos 936 çartanba günü 
saat 11 de Vizede yapılacaktır. 

5 - Süt ve yoğurdun ilk te
minatı 37 liradır. (200) ( 400) 

SINEMALAk 

BEYOCLU 
TllllK ı Pepo ve Ak kart&! 
&UCL.Cll ı Sayg-un fözlU ve Gf.ilf 

yuva 
IPU ı Eaklıtıo v• Vl)'ana bW-

bUIU 

MKA ı • OUnalum &fkttr ve Kor 
kunt ca.navar 

MIJl.\ll"'t a Garp cepbUS, Btklrlıfa 

veda 
VD.ha a latlkıll utnmda t Vln 

vlllAI Atıklar klUbü 
TAN ı Kiralık r&.Ul, Macar 

romann 
fiil ı BJr qk hllt&yeaf vt t.im 

al& ad&m 
ALllAZA.R • Beyaz ,eyt&n Vt Atım 

aUr auvarı 
t.A.RK • Aıkm Met .. Petrol 

muharebe.t 
AITOH1'A ı Zehirli ru çeteaf, Tomun 

lntlk&ml Vt 8Urat pmpl• 
yonu 

CJUMURIYl:'I ı R&hmeW amca, ölUmdetı 
korkmayan adam 

lSTANBUL 
' Tarsan 215 kaım birden 

H1LAL ı Gole.m ve Vonderb&r 

ALEl\WAB a Ak kartal (tUrkçe) ve 
Senin gibi kadın 

AZA& a Boğuiçl p.rkıaı ve Vahfl 
ler hUcum ediyor 

KEMALBET ı Pergünt ve GizU define 

KADIKO'Y 
SUREYYA ı Programını blldJrmemJ11Uı 
BA.Lll ı Kadınlar gölü 

OSKODAR 
BA.Lır. ı Kadın ne yapımı, Adalar 

p.rkm 

KARAGOMROK 
OZZN J M&ldnell adam, dflnya ha. 

vadialerl 

BALA1 
Bozambo ve Tunç vücut. 
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Istanbul Belediyesi Ilanlaı·ı 
Senelik muhammen kiraıı 138 lira olan Aksarayda Guraba Hüse

yin ağa mahallesinde Hintler tekkesi teslim tarihinden itibaren 937 ve
ya 938/ 939 seneleri mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere pazar

lstanbul komutanlığı birlikleri lığa konulmuıtur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. f s-
. için 568 ton samr.n 24 ~ 936 tekli olanlar 10 lira 35 kuru,luk muvakkat teminat makbuz veya mek
pazartesi günü saat 14,30 da ka· tubiyle beraber 17 Ağuıtos 936 pazartesi günü saat 14 de daimi encü
palı zarfla ihalesi yapılacaktır. mende bulunmalıdır. (1.) (4311) 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu ilanları 

Muhammen tutarı 15620 liradır. 

Şartna.mesi her gün komisyonu· Belediye matbaaaı için li.zım olan muhtelif cins kağıt kapalı zarf. 
muzda görülebilir. isteklilerin la eksiltmeye konulmu§tur. Bu kağıtların hepsine 6683 lira 40 kurut 
1172 liralık ilk teminat mektubu fiyat tahmin olunmuttur. lstiyenler levazım müdürlüğünden para· 
veya makbuzu ile 2490 sayılı ka· ıız olarak ıartnameıini alabilirler. Ekıriltme 21 Ağuıtoa 936 cuma gü· 
nunun 2, 3 üncü maddelerinde nü saat 15de daimi encümende yapılacaktır. 1ıtekliler kanunun ta
vesaikle beraber ihaleden en az yin ettiği veaika ve 502 liralık muvakkat teminat makbuz veya mek
bir Mat evveline kadar teklif tubiyle teklif mektuplarını havi kapalı zarflannı yukarda yazdı IÜD· 
mektuplarını Fındıklıdaki komu - de saat 14 e kadar daimi encümene vermelidirler. (8.) °(209) 
tanlık satınalma komisyonuna 
vermeleri. (210) Senelik muhammen kirası 60 lira olan Divanyolunda Atik Ali 

İstanbul komutanlığı birlikleri pafa mahalle ve sokağının cami avlusundaki Atik Ali pap. mektebi 
hayvanatı için 862 ton kuru ot sa.· 937 veya 938 • 939 seneleri mayıaı eonuna kadar kiraya verilmek üze
tın alınacaktır. ihalesi 24 ~ re açık arttırmaya konulmuttur. Şartnamesi · levazım müdürlüğünde 
1936 pazartesi günü saat 14,45 de görülür. istekli olanlar 450 kuruttuk muvakkat teminat makbuz ve
kapalı zarfla yapılacaktır. ~1u· ya mektubiyle beraber 25 Ağustos 936 sah günü aaat 14 de daimi en
hammen tutarı 28015 liradır. Şart cümende bulunmalıdır. (1.) <291) 

namesi 250 kuru§ mukabilinde ve· 
rildiği gibi komisyonumuzdu da Yüksek Mühendis okulu 
görülebilir. isteklilerin 2102 lira· 
ıık ilk teminat makbuz veya mek· Direktörlüğünden: 
~pl.~rile 2490 ~ayıl: ~anu~un 2, 3 936 . 937 ders yılı için okur ya:tılmaıına baftanmıttır. Yazılma iti 
uncu ~addclerınde.<ı v~saıltle be. l Eylül sah gününden 22 Eylül salı akıamına kadar "Cumarteai ve 
raber ıhaleden en az hır saat ev· d b k h ·· 9 d 2 3 d kad ·· 

1
. k d . ~azar an aı a,, er guu ıaat an 1 ye, 1 en 16 ya ar Gu-

VP. ıne a ar teklıf mektuplarını ·· d k. k ld 1 
muııuyun a ı o u a yapı ır. 

Fındıklıda komutanlık satınalma İ · b.l · · · ·· 
(211 ) 

stekhlerle daha fazla ı gı et.lıneceklerın yukarda yazdı gun ve 
~omisyon , ..... ··~-- .. teri. 

İ ~aatlerde okula gelmeleri ilin olunur. (301) 
ıtanhul komutanlığı motörlü 

vasıtaları için lüzumlu olan 48206 liradır. Şartnamesi her gün ko- lerinde yazılı vesaikle berab~r 

kilo benzin sabn alınacaktır. lha· misyonumuzda iörülehil ::. İıtek · ihaleden en az bir saat evvelinc
lesi 24 8---936 pazartesi günii lilerin 1193 liralık ilk teminat kadar teklif mektuplannı Fındık 
saat 15 de kapalı zarfla yapıla· makbuz veya mektuplarile 2490 hdaki komutanlık satın alma ko· 

· CQ.Mır. Muhammen tutarı 15908 aaytlt kanunun 2, 3 ünctı madde· misyonuna vermeleri. '(213) 

olur. 

1 Ankara Şehri 
imar Müdürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan i§: Ankara metarlıiı iç iıtinat duv•rlf' 

rının intası, ketif bedeli 132,656 lira 25 kuruttur. 
2 - Bu ite r.it t~rtname ve evr.ak ,unlardır: 
a - Eksiltme ,artnameıi 
b - Mukavelename 
c - Nafia itleri şeraiti umumiyeai. 
e - Huıuıui ve fenni tartname 
f - Ketif cetveli 
r- Proje 

İstiyenler bu f&rtnameleri ve evrakı yedi fıra ır.ukabilinde A.,'/J 
ra İmar muhaseb-~sinden alınabilir. 

3 - Elailtme kapalı z.nf usulu ile yapılacaktır. 
4 - Eksiltme 28 Ağustos 936 cuma günü ıaa~ 1 7 de Ank,ı' 

İmar müdürlüğ:irde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7882 lira 81 ~ 
muvakkat teminat vermesi ve bundan batka Nafia itleri ıeraiti ut',' 
miyesindeki §artları haiz ve ehliyeti oldufuna dair Nafia müdürIUf 
den vesika geti~esi lazımdır. ,# 

. 6 - Te~lıf mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı .a•tt,t 
hır saat evvelıne kadar Ankua imar müdürlüiür.e getirilerek 
ailtme komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. P~ 
ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı t-' 
kadar gelmit olmuı ve dıt zarfın mühür mumu ile iyice ) apııtırıi1, 
olmaıı lazımdır. Postada olacak teahhür kabul edilmez. (:fi' 

(2~ 

Istanbul Deniz Ticareti 
Müdürlüğünden :,,_ 

Köstenceden 9000, Varnadan 3700, Burgazdan 300 ki ced' 
13000 göçmenin 22 Aiuıtoı 936 tat>ihinden itibaren azami iki a1 .,r 

.fında Tuzlaya nakilleri pazarlıkla ~kailtmeye konmuttur. Bedeli~ 
ha~men 50000 lirad.ır. Nakliyey~ deruhte etmek istiyenlerin yo ~ 
temınatı muvakkateıı olan 3750 lıranın yatırıldığına dair ma~b~~ı 
va banka mektubiyle pazarlık günü olan 17 - 8 - 936 pazrteıı 1 
14 de Galatada Deniz Ticareti Müdürlüğündeki komisyona ve t•,.tı'(f 
meyi ıörmek iatiyenlerin Müdüriyet fen heyeli riyaseti~e müracallt1' 

-194) 



Muhtelif elektrik malzemesi 
Tahmin edilen bedeli {31000) lira olan yukarıda cinai yazılı mal. 

~ille Aakeri Fabrikalar Umum MüClürlüğü aatınalma komisyonunca 

1 ltylül/936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı 2:arf ile iha. 
e edilecektir. Şartname (Bir) lira (SS) kurut mukabilinde komiı 
Yondan verilir. 

tıı Taliplerin muvakkat teminat olan (2325) lirayı havi teklif mek 
d' Plarııu mezkur günde saat 14 ekadar komisyona vermeleri ve ken
'klerinin de 2490 numaralı kanununun 2. ve 3. maddelrindeki vesa· 
1 

le bıezkfu gün ve saatte komisyona müracaatları (190) 

HABER -

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

dermeleri 

Ankara 'müdür-• 
ımar 

lüğünden 

ıı 

Kalamışta 
köşk a mak 
fstiyen ere 

Muhtelif cins eğeler 
~ Tahmin edilen bedeli (11031)lira olan yukarıda cinsi yazılı mal
~e Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satınalma komisyonunca 
l IE.rlUI/ 936 tarihinde Salı günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edi
~elctir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu 
lll kkat teminat olan (827) lira <:3) kuruıu havi teklif mektuplarını 
d eıkur günde saat 14 e kadar komiıyona vermeleri ve kendilerinin 
~-2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddlerindeki vesaik.le mezktir 
""il \Pe saatte komisyona müracaatları (221) 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Bendderesi mezarlık yoh•nun ikinci 

Kalamış caddesinde 7 numaralı köşk 

satılıktır. Uç dönümden fazla bahçesi, 
iki caddeye kapısı olan dışı yağlrboya, 

içi sanatkarane nakt,lar1a süslü bulu• 
nan bu köşkün on odası iki salonu, ha• 
mamı, taşlığı, çamaşırlığı.kileri, i; ve dı 
şı ve mutfak uşak odası, havagazi, elek 
trik ve kumpanya suyu tcsisati, kuyusu 
ilh. mevcuttur. Mükemmel nezareti nak 
liyat ve çarşıya yakınlığı olan bu kö§k 
hakkında fazla maHlmat almak istiycn• 
terin Haber gazetesinde Vala Nured· 
dine müracaatlan. 

kısmı keıif bedeli 36244 lira 97 kuruıtur. . 
2 - Bu İ§e ait tartname ve evrak ,unlar dır: 
a - Eksiltme ıartnamesi 
b - Mukavelename 
c - Nafia itleri şeraiti umumiyesi 
e - Hususi ve fenni ıartname 
,f - Keıif cetveli 
g - Proje 

Muhtelif Cins Makkaplar lıtiyneler bu tartnameleri ve evrakı iki lira mukabilinde Ankar3 ..... _. .. _111111111~-llll!!!~-'!"'--. 
imar müdürlüğü muhasebesinden alabilirler. Operatör Drolog 

~ Ta.hm.in edilen bedeli (17200) lira olan yukarıda cinsi yazılı mal
ctlıııe Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü ıatmalma komiıyonun· 
ih 30/Eylul/ 936 tarihinde Ça11amba günü saat 15 de kapalı zarf ile 
1 ~le edilecektir. Şartname parasızolarak komisyondan verilir. Talip
etın hıuvakkat teminat olan (1290) lirayı havi teklif mektuplarını 
~ittir günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
~ 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki veıaikle ıvezkur 

il \Pe saatte komiıyona rriiracaatll'\rt (223) 

3 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Doktor 
4 - Eksiltme 28 Ağustos 936 cuma günü saat 17 de Ankara Süreyya A.tamal 

imar müdürlüğünde yapılacaktır. Muayenehane: Beyoğlu • Parm 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2718 lira 37 kuru~ kapı tramvay durağı, Roma oteli 

muvakkat teminat vermesi ve bundan batka Nafia itleri teraiti uımu· yanında 121 birinci kat 3-8 
miyesindeki şartları haiz ve ehliyetiı olduğuna dair Vilayet Nafia mü- ._ ... H.e•r•g•u···n .. ı.s.-... 2.o•y•e•k•a•d•a•r•.-• 
dürlüğünden vesika getirmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir ıaat evveline kadar Ankara İmar müdürlüğüne getirilerek ek
siltme komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Post3 
ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice yap19tırılmış 
olması lazımdır. Postada olacak teahhür kabul edilmez. (341) (276) 

~it 24/ 26128130/temmuz !J36 günlerinde gazetenizde netredilmif 
il• il ınuhtelif cins eğeler ve muhtelif cins makkaplar hakkındaki 
i!~Iarın hükmü yoktur. Şartnamelerinde değitiklik vardır. Yeniden 
'ıı edilmiftir (222) 

Fatihte 
Acele satıh k arsa 

----------------------4000 kilo sarı sabunlu kösele 
Fatihte Krztaşrrıda Sofular cadde.. 

sinde Uç tarafı muntazam cadde, .:.eni. 
ze nazır, tramvaya ve çarşıya pek ya.
kın, ('ivan kiimilen mamur, 702 met. 
re murabbaı, kısmı hamı mUlk müs. 
tatilüşşekll ve altı parçaya mufrez arsa 
acele satılıktır. Talihlerinin saat on
dan bire kadar HABER gazetesinde 
Bay Fethiye mUracaatıan . 

l 000 " ,, v akıtı 
250 ,, Şaplı deri. 
250 ,, Salmaıtrahk pplı kösele 

misyonunca. 1/Eylul/936 tarihindeSalı günü saat 15 de kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartna.me para-ıız olarak komisyondan verilir. 

1000 ,, ,, Kromlu kösele 
, Tahmin edilen bedeli (15,500) lira olan yµkİ.nlıa mildarr ve C.--....< 
a~lı malzeme Askeri FabrikalarUmum Müdürlüğü Satınalma Ko 

Taliplerin muvakkat teminat olan (1162) lira (50) kuru§u havi 
teklif mektuplannt mezklir günde saat 14 e kadar komisyona verme· 
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3 üncü maddele· 
rin e i vesail<le mezkur gün ve saatte komiayona müracaatlan (224) 
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daha telaarlıyontm: Sizi, aradığı
nız kızın yanma aötürmeğe çalı
facağmıa ve bunda muvaffak ola
cağıma yemin ederim. 

Şarl, Pardayana. baktı. Onun~ 
gözlerinde ıunlar okunuyordu: 

- Tereddüt etmeie lüzum yok! 
Şövalyenin dütünceai bu yolda 

idi. . 
Genç Dük, Morövere döndü: 
- On gün mühlet istiyordunuz, 

"değil mi? 
'\ - Günü gününe ... Bugünden İ· 
tiha~en on ıün aonra, öğle vakti 

1>eni Pariıte göreceksiniz. Şurasını 
iyice aklınızda tutuD\ız mösyöler: 
Sizi sur haricinde, Monmartr ka
pısı civarında 'bUlacağmı. 

- Bugün birinci teırinin on iki
ıidi!', Yirmi birinci günü öğle vak
ti biz de Monmartr kapısı civarın
da. hulu nacağız, mösyö .•. 

Moröver, ideta utançla: 
. - Artık gidebilirim, Cleğil mi? 
ded' ı. 

Par&ayan sert bir sesle: 
- Gidiniz mösyö! diye cevap 

~e ... di. 

Moröver eğere atladı ve: 
- Bi ... inci teırinin yirmi birinci 

~~ü, öğle vakti tekrar görüıürüz 
ınoıyöler .•• Güç ve tehlikeli bir it:
atdıyoruın. Fakat bin?erce giiçli:k 
Ve L· 1 Pın ın erce tehlikeyle karıılaşf,ca-

1 bildiğim haJde bundan gene 
"~R'eÇJniyorum· ··nk·· d'. k" ·· .. , çu u un u gu-
llQn se..:ncı· lı .. ruh • · ... a enuz umu tıtretı-

yor ..• dedi, hemen atını dört nala 
kıldırdı. Bluva tarafına doğru u
zakla§tı. Pardayan düıünceli bir 
halde onun arkasından bakıyordu. 

Herif gözden kaybolduktan son· 
raŞarl: 

- Bu hususta ne dütünüyorau· 
nuz? dedi. 

Pardayan elini alnmdan ıeçire. 
rek: 

- Bu adam zannettiğimden da
ha az kötü imiş .•• cevabını verdi. 

- Hakikaten Bluva tarafına 
doğru gidiyor. 

- Hayır, o af yolun~ takip edi: 
yor •.• 

• • • 
Moröver, hakikaten Bluva tara

fına doğru gidiyordu. Oraya var
mak için acelesi yoktu. Uzun ıe· 
nelerdenberi ilk defa olarak_ ser
best ıerbeat nefes alıyordu. Kah 
orta yolla, kah kıaa dört nalla gi
derek, hazan derin bir düşünceye 
dalarak, hazan ıayet hot olan 
manzaraya, sonbahar günetinin 
ıanmtırak ıtığına bürünmüı ova
lara bakarak, yaprakları kuruma
ğa yüz tutmuf korulukları ıeyre· 
derek gidiyordu. Ara ura etrafı 
daha iyi.görmek için atım durdu
ruyordu. Bunların hepsi ona he
nüz hayatta bulunduğunu ve daha 
uzun müddet ya,ıyacağını hamla
tıycndu. 

Akıam üstü, geceyi geçirmek f. 
çin durmuı olduju otelde pek ne-

.... -·-
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ona on diyiniz, eğer onlar küçük 
çingeneyi görmek emelindeyıeler 
on gün sonra sizi Monmartr kapı
sında bekleainler ... Kız• ıizin ken
di elinizle teslim edeceğinizi san
sınlar. 

- Kime teslim edeceğim? 

- Ölüme! idam yerini, Pariıe 
döndükten sonra öğrenecekainiı •.. 
İstediğiniz ıevinci, onları o yere 
götürmekle fazla.siyle duyabilece
ğinize emin olunuz. 

Moröver sevincinden bağırma• 

mak için kendisini güç tuttu: 

- Onlara, saat kaçta bekleme-
lerini ıöyliyeyim? ....... 

Fausta bir parça düşündükten 
ıonra: 

- Öğle vakti! dedi, böylece on 
gün sonra öğle vakti Parisin dr,m· 
da Monmartr kapısında sizi bekle
meleri lazım olduğunu anlatırsı

nız. Bu sefer yalan yere olacağın
dan korkmadan ViyolettayJ göre
ceklerine onlara yemin de edebi lir
a iniz. ~daydi Mösyö dö MorÖ'Yer 
gidiniz! ... 

Bu son sözleri söyledikten son
ra F austa ayağa kalktı Moröver 
tarafından bir söz ilave edilmesi
ne mEydan bırakmadan ortadan 
kayboldu. Bir ilti saniye sonra Lea 
ile Mirtis içeriye girerek kendileri
ni takip etmesini Morövere itaret 
ettiler. K~pıya kadar ge!dikten 
sonra onu dı~arıya çıkardılar. Mo

röver kendisini ıokakta buldu. 

U .ıun bir zaman geçen vakaları 
dütünerek olduğu yerde durdu. 
Fak:ı.t Faustanın kendisini aldat· 
mıı olduğu düşüncesi aklından bi
le geçmedi. O yalnız müthiş bir 

cinayet işleneceğini ve intikammm 
pek tatlı olacağım düşünüyordu. 

Pardayan her halde pusuya dü~ü-

rülerek ya bir hançer darbesıyle, 
yahut bir tüfek kurşuniyle öbür 
dünyaya gönderilecekti. Sabah ol· 
makta olduğunu görerek düşünce
sinden vazgeçti. Demir kapının 
önünde titremeğe başladı. Doğru• 
ca evine gitti ve gürültü etmeden 
ahıra girdi. Atını eğerliyerek ve 
kapılan açık bırakarak dışarı çık· 
tı. Hayvanını yularından tutarak 
yedekte götürüyordu. 

Böylece yaya olaTak Parİ-; kapı· 
(arından birine doğru gitti ve o-a
da kc1prnın açılacağı vakti bekle
di. Sabahın saat sekizine doğru kı
ra çıkmış, dünkü gibi şiddetli !:ir 
sevincin tesirinde olarak kendini 
biraz yormak için atını dolu dizgin 
ko§turmağa başlamıştı. 

Geceyi uykusuz geçirmiş olduğu 
halde bile, itin ve sevinç vücudun• 
da kırıklık gibi bir hal bırakrea
mışh. 

Bi· kere daha Paris tarafırla 
baktı. Sonra randevu ~aati yaklaş. 
mış i>lduğu i~in hızla Villevek'e 
do3n yollandı. Hd sırada ytıztm
den duygularını belli etmemeğe 

bütün kuvvetiyle çalışıyordu. Bir 
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Mevcut proırama ilaveten 

Melike Cemal 

Mektep, lngltlzceyl en iyi Direten b ır mUessesedır. Almanca veya Fransızca lht ıyarl 
mUtehassıs mualllmler tarahndan UAretlllr. Mllll terbiye ve kU•tUre son derEce <;he 
verlllr. Aile hayab yafatuır. KUtUphaneıerl mUkemmeldlr. Kız ve erkek beden terb 
sporlar talebenin bedeni tekemmUıUnU temin eder. Lise kısmı dersıerlne munzam 

ticaret derslerl gösterlllr. 

Revüsü başlamıştır. Mühendis Kusmo Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine va Nafıa mühe..'10181 

MELiKE CEM.AL 
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Bayan Safiye 
Her akşa.r.ra 

PANORAMA ... 
Bahçesinde 
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puıu tertip etmenin ne kadar ıüç 
olduğunu dütünerek Fauatanm 
bulmuı olduğu çareyi beiendi. Ve 
Pudayan ile Danıulemin koruluk
tan çıkarak keçi yoluna aapbklan
nı görünce memnun oldu. 

Moröver bir dakika kadar vücu
dunun ürperdiğini hi11etti. Aca
ba Pardayan göıterdiği yüksek 
kalpliliğe pifman olmamıı mıydı •. 
Fakat bunu hiç belli etmeden yü
rüd:.i Onların yanma selince atın
dan atladı ve: 

- işte mösyöler, ıeldim ! dedi. 
Ş~rlin yüzünde bir plüımeme 

aoıa,tı. Kalbi çarpmaia bqladı. 
Pardayana gelince ne bir söz söy
ledi, ne de bir harekette bulundu. 
Moraver de ona bakmağa cesaret 
cd ~mi yordu. Bakışlarını Şarle dik
mişti. Fakat göz ucuyla Şövalye
yi tet!dk ediyordu. 

Bllğuk bir ıea ve ıiiç anlatılır 
bir ıfade ile: 

- Mösyöler, vermit olduğunuz 
rand~vuya tam zamanında geli· 
tim, sözümü tutmak hususundaki 
kararımı size isbat eder sanının. 

Eğer elinizden kurtulmak iıtemiı 
olsaydım, hiç gelmezdim ... dedi. 

Bir cevap, bir tasdik itareti bek
liy9rmuı gibi sustu. Fakat Pardll
yan vaziyetini deii!tirmed!. Şarle 
ıelince o, yalms ıunu dütünüyor 
clU. 1 

- Acaba CSğrenecek miyim? .•. 
Bu adam bana hayat mı, ümitsiz. 

lik . . . ' mı getinyor •••• 

Moröver tekrar aöze bqladı: 

- Mösyöler, sizin hakkımdaki 
yüksek kalpliliğinizi kabul ederek. 
ya isteğinizi yerine getireceğim, 

yahu~ kendimi emrinize hazır bu
lundurmaia mecburum. Fakat İ· 
tiraf edeyim ki umduğum derecede 
muvaffak olamadım. Bunun için 
ıizden yen~bir itimat talep ediyo
rum ve dün Monmartrde olduğu 
gibi bugün de aynı tekilde kendi· 
mi esiriniz addediyorum. 

Şarl mülhit bir surette sarardı. 
Pardayan Moröverin son sözleri ü
zerine hayretle ona baktı ve tatlı 
bir s9le: 

- Bugünkü haliniz. birçok mü .. 
saadelere size hak kazandıracllk 
tekildedir mösyö. Gerçi elimde si· 
lalı olarak ka11ınna geçecek olur• 
sam, bana ettiğiniz fenalıklardan 
dolaVl sizden intikam almak için 
henüz kifi derecede bir kin ve nef • 
relim bulunduğunu memnuniyetle 
ıöyliyebilirim, fakat hakkınızdaki 
hakaret duygum tamamen değif

mitlir ... dedi. 
Moröver kendisi için ciddi bir 

iltifat olan ıu hakareti iyi telikJ;J .... 
ederek eğildi. 

Pardayan tekrar söze baıladı: 

- Fakat demin, tamamiyle mu
vaffak olamadığınızı söylüyordu
nuz, demek kısmen muvaffak ol· 
dunuz. 

- Evet mösyö... 

0
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--------------------------------------------:ı:.--==s::-----Dük, heyecandan boğulma dere
cesine gelmi§ti. 

- İtte mösyö, muvaffak oldu
iuıq cihetle, olmadığım cihet tU· 
dur: Bana bahsettiğini~ kız Paris
te bulunmayor. Bu muhakkak! Fa
kat Mösyö lö Dük dö Gizin onu ne
reye göndermit olduğunu anlama
ğa gelince, onu anlamağa muvaf
fak olamadım. Bununla beraber, 
bütün geceyi bu hususta araıtınna
larla geçirdim. 

Şarl: 

- Kayıp!... Etiediyen l<ayıp ! 
diye mırıldandı. 

Moröver sahte bir heyecan ese
ri göstererek: 

- Mösyö, bu genç kıza kartı bir 
dütmanlığım olmadığına itimat e
diniz. Sizin için ise dündenberi bir 
tülcran hi11ile duyguluyum. Size 
tunu da söylemek isterim ki, her 
ümit mahvolmamııtır. 

- Söyleyiniz! ... Oh, eğer bir iz 
buldunuzsa, ne kadar ehemmiyet· 
siz olursa olsun söyleyiniz. 

M<>röver Pardayana doğru dö-
nerek: . 

- Mösyö, sizin ilinizdeyim, ya 
dövüşelim, yahut da bana birkaç 
gün daha müsaade ediniz! dedi. 

Pardayan: 
- Söyleyiniz! karş:hğını verdi. 

- İ!te teklifim şudur: On gün 
zarfında çalııarak yalnız kızı b~
lacağımı değil, sizi onunla görüt
türeceğimi söylüyorum. On gün, 

mösyöler ... lhtimal ki bu sizin içi 
uzun bir zamandır, fakat kız cağı~ 
zın izini bulacağımı umduğum y 

re kadar gidip gelmek için bu ka 
dar bir zamana muhtacim. 

Pardayan: 
- Bu yer neresidir? dedi. 
Moröver gayet tabii bir sesle: 

- Bluva ! cevabını verdi, kızı 
kendisine tevdi edilmit olduğu a 
dam Bluvadadır. Neden? .•. Buras 
siyasi bir sırdır. Gerçi bir atk me 
selesi için Düke ihanet edebilirse 
de, memleketin selametine ait bi 
sırrı ele vereceğime timdi ölmeğ 
tercih ederim. 

Bu sözler,pek ustaca hazırlan: 
mııtı. Gizin Kral Üçüncü Hanri 
hakkında yeni bir suikastta buluna 
cağını anlatıyor ve Şarl ile Parda
yanda hiç bir tereddüt ve ıüphe bı
rakmıyordu. 

Moröver devam etti: 

- Kızın Bluvada bulunması im
kanıızdır. Dük dö Giz sevgilisini 
bu kadar uzaklara göndcrmeğe 
kat'iyen razı olmıyacağı gibi, her 
an için birçok tehlikelere karşı bı
rakmak istemez ... Fakat onun ne
rede olduğunu bilen adamı ben 
Bluvada bulacağım. Bu adam, ben
den hiç bir ıey saklamaz, mösyö
ler. Hayatımın ancak bu kz:: hak. 
kında alacağım doğru malumata 
bağlı olduğunu söyliyecek olur· 
sam hemen istediğim haberi ala
bilirim ... O halde mösyöler, bir 


