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ispanya işleri büsbütün karışıyor 

Donanma başkumandanı 
asilere iltihak etti 

Malagada asi şeflerinden birini bir /la/yan 
kruvazörü hükllmetçilerin elinden kaçırdı 

f:ransız köyünü bombardıman eden tayyarelerin 
asilere ait olduğu anlaşıldı Kapıyı kınp flnncının bağlarını !Özen hamurkôrlar_ 

'4aue"., karşı ~hrin muhalazmı için Madrül cioannda bir köprüyü yıkan 
'-........ ' MUl.aler_ 

TROÇKl 
Hitler fır kasının gazetestne göre 

hUNY A İHTİLALİ 
liaz1rlamak için sovyetlerle 
barışmış, onlarla birlikte 

liıt çallşıyormuş ! 
»'oııci 1er fırkasının naşiri efkarı olan ( dı B'tte gibi tanınmış ihtilalciler var
lıl'da ';:' Beobahter gazetesi hali ha· dır. Zah ren Moskovaya karşı hareket 
~lbıy .otveçte bulunan Troçkinin bir ede ··Bu te&kilat hakikatte Sovyetle
~a~d:d ıhtilali hazırlamakta olduğunu rin nam ve hesabına çahşmakta-

erek şunları yazmaktadır: dır!!,, Troçkinin Norveç komünist 
lrae 'l'ı-oçkinin hasta olduğuna dair fırkası erkanından Scheflo ve Konrad 
dıı-. ~ çıkarılan şayialar hep asılsız- Knudsen gibi adamlarla daimi temas
~ ~çki dünya ihtilalini hazırla- ta bulunması bu "Hasta adam~, ın 
l'erı Uzere muhtelif memleketlere Sovyetlerle teşriki mesai ettiğini isbat 
l'ah ~bilmek için mütemadiyen se- etmektedir. 
1tı .. 1~t etmektedir Tr k" . • Son zamanlarda Trock ı Hönefos geh .. ,.. ... d . oç ının yegane . . k d .. 
liıa 1:- ı bUtUn m 1 k tl rd R ih rını ter e erek sevkulceyş bakımdan 
•ın be eme e e e us - N . . . . 

la.... e nıiyen k 1 "ht"l:.11 h orveçin en mUhım şehrı olan Krısti-
-..ııakt an ı ı ı AJ er azır- . . . . & ır. ansand şehrıne gıtmesı de ayrıca calı-

193 u maksadına e . . . bi nazarı dikkattir. Norveç amele 
l(! 3 tarihinde p ~ek, 1.?ın .. rr:~kı fırkası Ue Troçki arasında da 
;ı_rnasyonaı d arıste 'Dorduncu en- ayrıca çok dostane münasebat tesis 
"<l " a ındak· te kTt vU d getirınışti K 1 ş 1 a ı cu- edilmişitr. Hatta bu fırkanın tavassu-
a birçok · ısa bir müddet zarfın- tu il7.erine Norveç hUktlmeti Troçkiye tan b memleketlerde bel k ş u leşki • şu er u- Norveçte ikamet müsaadesi vermiuti. 
•heiyetıer ta.tın başında tanınmı~ Aynı fırka şimalde bir ihtilal çıkar-

;1nternasyon"~rdır. Fransada dördüncü mak Uzere 1931 de Moskovadan bir 
A iller, fngflta ba~ında Raymond Mo- milyon knrun almış bulunuyordu. 
~ttı erede R · ld · ~ ~a S egına Groves. Bütiln bu hadiseler Troçkinin niçin 

taıqnYada :non ile Schahtrran. Norveçe gittiğini inkir edilmez bir 
n Maurin, Yunanistan surette isbat etmektedirler." 

lşpanya. 1.!yottt etraft.niüJ bugünkü F N e • k e 
telgraflann en f(Jyant. dikkati, Mala-- ırın cı urıyı ım 
gacıaki ltalya kotıaoloaunu almak üze-

re oraya giden bir ltalyan knma.ıörü b '-' l d n 
nün, hüküm.et kuwetleri elinde rehine a g a l -. " 
bulundurulan "8i §eflerinden birini 

kaçırdığt.na dair planıdır. Ell •ı ki •• 
Bu haber talwıkkuk ettiği ta'kairde er f e aya arın 1 çozenl er 

ltalyanlann açıktan açığa yardım et- d. 
1 

? 
tiği meydana ~ olacaktır ki bu- ne 1 yor ar . 
nun, uyandır~ beynelmilel akialer 
bakımınd4'ı,, e1&emmiyeti tı§ikdrdır. Polls tahkikatı devam ediyor. Hadise 
Teıgro.!14" <Iercecısyoruz: şlmdllik bir alacak yüzünden çıkan 

Berlın, 18 (Radyo ile) - tapanyol 
donanması batkumandanı uttere ilti - kavga gibi görünmektedir 
hak ettiğini resmen ilan etmiıtir. Bfz yalan ve uydurma haber yazmış değlllz 

Zehlrll bomlNI 
İhtilalcilerin Burgostaki umumt b -

rargahlanndan bildirildiğine göre hü -
kumet kuvvetleri son günlerde gulı 

bombalar kullanmağa batJamıflardır. 
Aaller San Sebastiyen tehrinin teeli

mi için ganderdİlderi Wtimatoma onap 
almachldanndan ıeJıri bombardıman et
meğe batlamıtlardır. 

HükOmet de 9ehir bombardıman edi· 
line elinde buhindurdugu iayan iuaf-
tarJannı idam etmefe karar •ernilı ltu 
lunduğuııdan idamlar batlamııtrr. 
Kurıuna dizilenler arumda eski baı

vekillerden birinin de bulunduğu söy
lenmektedir. 

ltalyan krovazllrU adam 
ka~ırmıf ı 

Malagadaki konsoloauhu almağa gi
den bir İtalyan kruvazörü, İspanyol 
hükumet kuvvetleri tarafından rehine 
olarak saklanan ihtila.Icilerin erkanı har 
biye reisi Gepo di Lanayı da kaçırmış
tır. Fırıncının iniltUerlni ılk duyan 

macuncu Muharrem 
Polile Uk haber veren manav Kôzınt 

(Ya.zıas 4 üncü sayı/ada) 

~: :::::::: ~ İn hisarlar Vekili 
BugOo programda OtOmObJ•t ka asarıatika mDzPsl Z8Sl 

gDnOdDr, fakat gepı•rdı• 
mOze kapalı ! Y 

Bugün birçok karileriıniz, telefonla İnhisarlar vekili Ali Rana dün bir 
ve bizzat matbaamıza gelerek de- kaza geçirmiştir. Vekil, ailesi ile birlik
diler ki: te dün saat altıda bir otomobile binmiş, 

- Bugün festival devam ediyor. Kısıklıdan Bağlarbaşma giderlerken 
Üçüncü hafta, yani "Şehir haftası,, otomobil answn bir tramvayla karşı
başlamıştır. Matbu programm 5 inci !aşmıştır. Şoför tramvayla çarpışma
sayfasmda şöyle yazılıdır: mak için direksyonu sağa çevirmiş, bu 

''18 ağuatoa 1936 salı, aaıari atika sırada otomobil elektrik direğine çarı?
mü.ze.rini ziyaret, hU8U8i memurlar g~ mı§br. 

direcektir . ., Ön çamurluk parçalanmış, başka bir 
Bugünkü gazetelerin bazılarmda da ~Y olmamıştır. Kazadan sonra otomoı

bu program ilan edildiği için, bu ni- bil yoluna devam etmi§tir. 
metten istifade etmek UF.ere, vapur İnhisarlar vekiline geçmiş olsun de-
tren parası verdik, zaman kaybedip riz. inhisarlar Vekili A': Rana 
mtizeye gittik. "Saldan tatiliz! Kaf"J- -----:-:--------.!...-----------------
lıdır!,, cevabım aldık. Bu ige ne dersi- Yeni bir beynelmilel mesele: 
niz? 

İnanamayıp tahkikatta bulunduk: R o m a n y a T u D a 
Müze hakikaten kapalı! Memurlarm ' 
bir geyden haberleri yok! 

Hakikaten festivaı programını ıa- komı•syODUDUD 
kip eden ecnebiler ve taBralılar varsa . 
lstanbuldaki inti:--ımımıza hayran 
01=ı~;~ı:0~;~!~n kırk ~ şen· l Ağ V } O J İ S t İ Y O .. 
likleri .. kendiliğin~..," otuz dokuz gün TltUlesko,• Fransa, fnalltere ve ıtaJ_un 
otuz dokuz gece eıYJencelerine inmiş flft ·" u 

oıacak .. şayet daha da tarhediımek hUk O.metlerine nota ile müracaat el ti 
l&sı,n gelmezse... (Y~ .J üncii sayı/ada) 



Aksaray soyguncuların
dan biri lzmirde tutuldu 

Doğ11u mu, 
değil mi;.. 

ingiUz Krahnın seyahati lsmall Hakkı 
fakirlere 

yaptığı işten pişman olup 
para dağıttığını söylüyor 

va~nye~oeırn 
bczıuıDaırn 

sngo~anaıroın 
DşD ıne @D<dllYI? 

E~kiden devlet reisleri, atlarına biner, ordularının başına geçerlerdi; 
~arpışırlar, hatta ölürlerdi. Sonra hanedanlara bir rehavettir arız oldu. Sa

raylarında yan gelip zevk ve safaya daldılar. Kendi halklarının dahi gözle-
lzmir, 17 - lki ay kadar evvel ls- Ben :ıis.5eme düşen altın \ 'e mücevher

tanbaldn Aksarayda kcnrlilerine elek- Jeri alarak lzmlre hareke~ ettim. Ça?. 
trik memuru siisti vererel\ Nadide is- dığ1m şeyleri de vapurda tanıdığım 

minde bir kadının evini so) mak \ ' e mü- bir adr..ma 260 liraya satt•m. 
cevherlerini çalmaktan suçlu Necati Yaptığım işten dolayı 'büyük bir 
ve Mehmet lstanbulda yakalanmışlar- vicdan azabı çekiyordum Bu para
sa da arkadaşları lc;mail Hakkı kaç- nın 100 lirasını fakirlere oıığıttım. iz. 
mağa muvaffak olmuştu. mirde tanıdığım Karabur!.nlu Ayşe is-

rine görünmez oldular. Hatta nazırları bile yerlerinden kımıldamamağa 
Bımd~n epeyce zaman evvel, ıt1a::iye~ 
~ kötüleşerek iflasa sürüklenen sı 
gorta şirketlerinin muamelelerinin, l1l' 
gibi müesseselere karşı halJ..."1n göster 
diği itimadın, sarsılmamasını temi~ 
için, diğer sigorta şir1:etlerine dcvred• 

başladı. Devlet> idaresile meşgul bulunanlar, payitahttan ayrılmıyorlardı. 

Harpten sonra, teamüller değişti. Dışbakanlan ve arada sırada başba
kanlar, hudutlar aşırı mekik dokumağa başladılar. Bundan da hayli müsbet 
lll'ticeler alındı. Türkiyenin bu temaslardan elde ettiği menfaatlerin ne de
rece büyük olduğunu biz kendi hesabımıza biliriz. Her memleketin de bu 
usulden kendine göre istifadeleri olmuştur. Jsmnil Hakkı bura po,Lcıi tarafın

dan sakalanmış ve ifadeı::ınde şunları 
minde bir kadının köyünt. gittik. Lil- leccğini duymuş ve sevinmiştik. Ar 
kin nskcr kaçağı olduğumun anlaşıl- dan bu kadar gün geçti. Bu yerinde t . 

İngiliz kralı sekizinci Edvardın bir adım daha ileri attığı a~laşılıyor. 
Veliahtliğini mütemadi seyahatlerle geçirerek ditnyayı avucunun içi gibi 
öğrendikten sonra devlet reisi olan bu zat, seyahat ve temas itiyatlanna de
vam ediyor. 

söylemiştir: 
mak l:zere bulunduğum• hissedince 
kadım erkek kıyafetine sokarak köy-

İnsanlar, milletleri, devlet reislerinin !ahsında remizlenmiş görmekten 
farig olmadığına göre, bu gibi şeyler, ahvali ruhiye üzerinde müessir olmak 
tadrr. Bazan en ufak bir hadise nasıl milletlerin arasında münaferet zuhu
runa sebebiyet verirse, incir çekirdeğini doldurmıyacak bir hadiseden hazan 
nasıl bir harp çıkarsa, iyi bir beynelmilel temas da öylece anlaşma, uzlaş
ma, kaynaşma vesilesi olabilir. 

- Soygunculuk planııı: Necati ile 
Mehmet hazırlamışlar, ·bu plftn muci
bince kendimize elektrik memuru süsü 
verer~k Nadidenin evine girdik '\'e he
men kendisini bağlıyarak altın ve mü
ce,·hnlerni aldık. 

Yakadan sonra Necat!nin Eyüpte
ki evine giderek bir haft<J saklandık. 

den k~çtık. Yolda jandarmalar biz
den lmçtık. Yolda jandarnıalar bizden 
şüphelenerek hüviyetimizi tespit et-

şebbitsün müsbet bir sahaya girdiğtfl1 

işitmedik. Ne oluyor1 Yahut ne o'Ul
cak1 Biran evvel yapılıp kotarıımastı 
halledilmesi lazım gelen bir işte bu kJJ• 
dar gevşek davranılması zaten 81yrı1· 
maya yüz tutmuş sıdkın, büsbiitiİ~ 

fak olduk. Burada yaka1And ın. Esa- sıyrılmasına sebep olur. Binlerce ]cİşt· 
sen yakalanmamış dahi r.l;;;aydım, Is- tıin, yiyecek ekmeğinden ayırarak ger+ 
tanbula giderek teslim ol.;traktım. ye bırakacağı çoluk çocuğımun hayati· 

~s~n~~TAN~ ------------------------------- mt~~~n~r~fl~~tri~~~ ----------------------- Bı·r eşkıya çetesı· ~~~~~~~fu~~ 1 k İn C İ beş K r a 11 arın arkadaşı maksızın sıfıra oonduğiınu görürse Sfll-

senelik plan 76 yaşındaki Erzurum civarında jandarma kı;;~:::~~~~ halk"1n eski em,.,. 

t f d t k · ı d · ı d • yetini göstermesi cemiyet için f ayaoJt Esaslı maddelerinden SpOrCU ara ın an en I e I 1 ise,oui§böy~sünıncemeaeoırakıınıd" 
bazıları oı yazıyoruz Londrada Uldfi Erzurum, 17 (A.A.) - · Hasanknıe tır. Musademede şa1<iJerd~n dördil ölil malı, hemen halledilmelidir. 

hapishanesinden kaçan ağır eczalılar- olar(!k elde edilmiş, ik;si teslim olmu"'•' Halkın Dostu 
Ankara 17 - Hazırlanmakta olan i- • , ---------------

dan altı kişi geçenlerde teslim ol:m tur. Karanlardan üçü dl' !.~timan)arı- ' "Xırk gUn, kırk gtce •enlfk erfff kinci beş senelik pldnda, memlekett :r 

soğuk hava depolannın kurulmasına da Şuri,J\li Hasan çetesinden nyrılan iiç nın kai:.ulü için müfreze l\l\maodanına Ka r·ı katu•. r serg.#1"' 
kişiyl~ birleşerek bir ~ete :t.>şkil ctmi~· haber göndermiştir. 

yer verilmiştir. Bu suretle yaş meyve ve Jeı· ve faaliyete gcçmişle,.di. • 1 
sebzelerimiz uzun müddet bozulmadan Çefonin tedibi için yaJıılan şiddetli Müsademede bir jandu rma ağır ya- S 1 a Ç 1 1 yor 
muhafaza edileceği gibi harice de taze takib,ıt muvaffakiyetle neticelenmiş- ralanmıştır. Şakilerin resetl~ri b~-
olarak gönderiebilecektir. Bu işler için tir . .Jandarma müfrezesi şakileri Taş- gün Erzuruma getirilmı:;. ,e hükumet Kırk gün kırk gece sürecek olan fi· 
soğuk hava tesisatı olan vagonhır ve kesen nahiyesi dağlarında sıkıştırmış- konağı önüde teşhir olun~uştur. tanbul mesvimi programından tiyatrO 
muhtelif nakil vasıtalan satın alınacak- festivali bir hafta devam ettikten soır 

br. K a· ç •..• K v D ra evvelki gün sona ermiştir. Festivsl· 
Planda deniz mahsulleri i~in de mü- '-ıl 91l'il getft ırtD 08• de Karagözden başlıyarak bugünkU 

him bir yer ayrılmış olup tuzlama iske- H A B E R L E R C&k OitCblÜISOetr sahne hayatımıza varıncaya kadar~ 
lelerile balık konserve fabrikaları kuru- 1 çeri de : ine ıre 0 e lrd e çirilmiş olan bUtün safhalar halka göl' 
lacaktır. Aynca havyar 

1 
terilmiştir. * Birkaç gUndUr §Chrimlzde bulunan Po ra o k 

artmasına çalışılacaktır. lonyaıı lzcller dUn Var§ovaya hareket e~ y O Ş8Cal Taksimde açılmış olan fotoğraf set' 
Memleketin büyük ihtiyacı olan tene mJ§lcrdlr. Ot:obüslerin Sovyet si de büyük bir alaka ile karşılan-al' 

ke im<ılitı için de bir fabrika in§a edile- • lstanbul sıtma mücadele tab1p11ğlnc dok Rusvada ' vaot:ırJ- tadır. Sergi cuma günU a'k§amı hjtmi} 
cck ve madenlerimizin İJlCtilmeai için Sir Preston tor :Fat.tah G&ıo .. t...~ ..wn.&.u... nsralt oel:fe·nerrnın uıacaK ve yerine (:.Yenı ve eski mıziıJı' ' 
cs?.slı c:ahşmalar yapılacaktır. * Çanakkaledc Yonfce nahiyesJ tekrar bir ki - nı . öd. . ... ~smi altında bir karikatür sergisi k\J' 

Kralla.rm milyonerlerin, boksörle~ kaza haline getlrllmı, ve teşklUl.t:ı tamamlan erın!:I e enmesı rulacaktır. Bu sergi de Türkiyede şirO" 
sooazlarda 

Yeni memnu 
mıntakalar 

Boğazlardaki memnu mmtakaları 
tcsbit etmek Uzere teşkil olunan komis
yon dün de Vilayette Hariciye vekale
ti umumi katibi Numan Rif at Mene
mencioğlunun başkanlığı altında top
lanmıştır. Hazırlanmış olan rapor bir 
daha tetkik ve imza. edilmiştir: 

Rnporun birer sureti Numan Rifat 
Mcnemencloğlu tarafından Ba§Vckile 
ve genel konnay b~kanı mareşal Fevzi 
Çakmağa verilecektir. "' 

Memnu mıntakalar heyeti vekile ta
rafındnn tasdik olunabktan sonra ilan 
edilecektir. 

arkadaşı olmakla tanmm.!ş 76 y~ıı{- mıştır. ele mu h teme 1 diye kadar çıkını§ olan bütün mi~ 
daki me§hur İngiliz sporcusu Sir Hari * DUn gümrüklere gelen terfi liste.si ile Bundan sonra Belediyenin otobüs mecmualarından birer tane bulunact· 
Prestonun O"ldu"gunw" U lngı"l;., gazetelerı· 2l5 kUçUk memurun ma&§lan artmıştır. . t" k d' . . k 11 ~ b t"' 

~ ım ıyazını en ısının u anacacn ve u "' 'bi Co Tü' kl ta af d muh .. * M:Utckalt, eytam ve dulların Uç aylık ma eı.· gı gı n r er r ın an 
yazıyor. aşlan cylQI başında verllcccktir. İstanbul düşüncenin filiyat sahasına konulabil- lif yerlerde Abdülhamit aleyhine yı• 

Prestonun kurtulması için kan ve- muhaııebe mUdUrlUğll §imdiden tertibat aı. mesi için Avrupadan 100 otobüs geti- pılmış olan karikatürler de teşhir edJ• 
ren dünya amatör ağır sıklet eski §am mağ'a başlamıştl'l'. rileceği yazılmıştı. İ!elediye otobüslerin ıecektir. 
piyonu Ernest de ölUm derecesinde • Sovyet Rusya nıaartt komiserliği tara.. bedeli olan serbest dövizi temin etmek ÖnUmüzdcki cumartesi gün il .. d! 
hastadır. Kan naklinden sonra anz tmdan yapılan davet Uzerine 40 kl§illk b1r üzC"re Vekiller heyetine müracaat ede- . ....ıiıı11 
Olan bı·r kan zehır" lenmesı'nden muz- muaııım katııest meslcld tedrisat umum mu. Taksim stadyomunda bir itfaiye 6---_, .. 

cektir. Maamafih bu otobüslerin Sovyet 1 k o 11 nw dUrU RU§tUnün riyaseti altında 29 ağustos. yapı aca ve aman ı ar ztımanı 
tarıp bulunuyor. ta Rusyaya gidecektir. Rusyada yaptırılarak bedelinin klering kurulan ilk itfaiye teşkilatından b" 

Sir Hari Prestonun 24 senedir uşagı"' yÔlile tediyesi de mevzuu bahstı'r. afh -" 
• Ankara _ Kayseri arasında telefon mu güne kadar geçirilen bUtün s SIJJ" 

bulunan Bravn da Prestondan birkaç haberes1 iki aya kadar mümkün olacaktır. Şehrimizde bugün 55 kadar otobüs halka gösterilecektir. 
saat evvel bir hastahanede ölmfüıtür. İ tan k d ki 6 1 kt d o b" 1 h ı d .: ... ~ Aynca 11 bu1 - An ara arasım a ça ışına a ır. to us ça ışan at ar a Viyana itfaiye müdürü d e bunu gU. 

Ptestonun hastalanması Uzerine hatta 2 tane daha ııa.vc edilecckttr. Sirkeci - Bakırköy, Sirkeci _ Koca-
onun ilk defa hntınnı soran İngiliz * Ordu vallst Hayri Sırtıkızıl vefat etm1g mek üzere şehrimize gelecektir. 

mustafapaşa, Taksim - Yenimahalle, Yarın ak§am Taksim bahçe::;indc ~ 
kralı Edvard olmuştu. tir. Eyüp - Keresteciler, Rami - Sultan- ,,,. 

Preston mühim boks maçlarında • Orta Anadoluda göçmenlerin lskA.nını hir oandosu tarafından bir konser ti• 
tetkike gttml§ olan Sıhhiye vekili cuma günU ahmettir. Kadıköy tarafında da otobüs rilccek, 29 ağustosta da Balkan fes 

muhakkak bulunan ve seyirciler ara- işletilmesi mukarrerdir. Belediye b 
smda karnıbahar biçimi kulağı, saç- Ankaraya dönecektir. vali aşlayacnktır. ~ 

• Devlet Demlryollan eylQlden itibaren Beyoğlu cihetipde yeni bazı otobüs ser-
sız başı, güneşten yanmış yüzU ve an- 10 veya daha tazıa kl§llik kıı!llclere yUzde visleri ihdas etmek niyetindedir. Ayrıca '( a 10 Va Y 0 1 U n d 8 

M • • ft d cak mikroskopla seçilebilecek kadar 50 tcn%11At yapmağa karar vermiştir. Kafile Taksim _ Beşiktaş arasında tramvay B. t b • • h u re e e ufak bıyıklarile derhal farkedilen bir 12 ki~ olursa 1 Jel~ parasız seyahat edecek. şirketi tarafından işletilen otobüslerin 1 r o o us e ,,_, 
sima idi. tir. 

1 
ı~ , 

t 1 de Belediye eli ile çalıştın ması azım d v • Pe ro Kendisi boks yapardı. Tertip ettiği * Montrö mukavele.sinin meclis zabıtları gelmektedir. ege yuvar ' ~ n O• 
birçok boks turnuvaları ile hayır işle- Devlet matbaası tarafından kitap halinde """' 

Tetkl'kler ilerledikçe rine sartednmek üzere ıoo.ooo tngi- aM50 bln tane tıastınlmıştır Otomobil bırsızh°'ı Bir kişi a,..,ır * Geçen ay içinde şehrimizde 62 si ev, ıs ~ ~ 
Ü mitler artJyj'Or liz lirası iane toplamıştır. U apartıman, beşl dUkkA.n ve S U muhtelit .ı\Ja camide oturan 1871 numaralı ar 81 Sn d 

oı!ın tr 1 Dolayısile bütün büyük şahsiyetleri bina olmak Uzere sa bina tll§a edilmiş ve 421 otomobilin şoförü Kamil dün ak!}am Y I e1 
MUreftede yapılmakta pe 

0 tannnıatı. Simdiki 1ngı'ltere kralı, da- bina da tamir ecll1ml<rt1r. Dün sabah Yalova - KaranıUts 
tı al "tt"k ü 'd" artıracak ~ "' " zabıtaya baş vurarak Boşnak İsmail is- _ı. ar~ rm aı:ı gı 1 

çe mı 1 
ha Ve}ı'ahtken bı"r boks maç:ında onun- * 29 n.ıı. .. stosta yapılacak olan AtatUrl• ' .. . d b' t u·· kazası O' b' k"ld ·ı l ktedir <>t> U ' mindc birisinin otomobilini kaçırdığını şosesı uzerın e ır 0 0 us ır şe 1 

e 1 er eme · la beraber oturmua ve ondan sonra köprllsUnUn vazı esas mcraslmlndo bulun. t 
B d 1 'Ik d · ameliye ~ iddia etmiştir. Araştırma ne~icesindc muş ur. ıK ura a yapı an ı son aJ - hı"çbı'r boks maçına onsuz gı"tınemı'ştı'r mak üı:erc. Başvekil İsmet 1nönU husust su. . 1..111,. 

sinde 300 metreye varıldığı zaman fış- ---- - - - - - - ------ rette lstanbuı Belediyesi tarafından davet o omo ı yas aga a ır r a ena- ... t b·ı A .. d b' ta I k Karamü::-sel 2 plikalı otobüs a. "_ ... 

kırmağa başlayan petrol şimdiki halde Almanya edilmtşur. rmda lastikleri parçalanmış bir halde ıı yolcuyu Ya1ovaya götürmek u:e·de 
supap tesisatile muhafaza edilmekte· • İçişleri bakanlığı scrcrberllk mUdUrll bulunmuştur. Zabıta Boşnak tsmaili hareket etmiş ve Karaköse köyü önur. 

. öt" dir. Yeniden yapılan iki sondajda da Yeni hlr bahri Us HUsameddln bava tehllkcsiııo karşı alman hulmuştur. Otomobil bir garaja çekil· bir virajı dönerken ön Jastiklerırı 
burada petrol bulunduğu anlaşılmak- te

0
dbfr

1
1:

8
gHrmrdck

8
Uz:.rc şehrimize gelmlşUr. miştir. Tahkikat \'anılıyor. birinin patlaması üzerine hendeğe yıY 

tad \'İiCuda getiriyor .., .. . k'e11· 
ır. D - · ı i t:erfi varlanarak otuz metre kadar surı... • O 
Yapılan işleri tetkik etmek Uzerc Fransızca Pari - Suar gazetesi Alman * Londradan gelen bir habere göre ltaı. ı _ «:n•ZCI er n miştir. Otobüste bulunan Çınarcık 1<1>>'1' 

maden tetkik ve arama enstitüsü pet- yanın kendisine civar olan Silt adasını yanlar imparatorun Habcşlstandaki bUtUn ımt:ıhanları başlıyor kitibi muhtar arabanın altında kaıar•ıJ 
rol grupu mu .. dürü- 'iu"reft 't · tahkim ettig .. ini yazıyor. cmlA.klnl müsadere etmişlerdir. Her altı ayda bir yapılan kaptan, ma yol' 

.ı.• eye gı mış- ağır surette yaralanmıştır. Diğer ..ısll 
t' 28 kilometre uzun ve 7 kilometre ge- * Mısır - İngiliz anlaşmasını imzalamak kinist, klavuz kaptan ve motörcü terfi ııu ır. ların yaraları hafiftir. Muhtar k <'.'Z niş olan bu ada, Alman arazisine Hin- ı Uzere seçilen Mısır heyeti Nnhas paşanın imtihanları cylulün birinden itibaren "a· 
Yet m 1Ş1 .1 k k ad 1n1 i tı ıtı d l 111 r k ı .. d k i sonra Yalovaya götürülerek Aka'V ,f' denburg dalga k ... ranı'le merbut bulun- r yasc a n a ve ng z ev 8 " c om sc. denı'z tı"caret mektebinde yapılacaktır. r 

.. purile şehrı'mize getirilmi~ ve cer Dayak la maktadır. rlle beraber Londraya hareket etmiştir. İmtihanlar bir h ->f t--ı sürecektir. ::r 

1 paşa hastanesine kaldırılmıştır. Dalgakıranın şimalinde Alman ar ------.,-----------

0• · ı d Ü rm Üş denizaltı gemileri için mühim bir üs- ;-·--··· .. ·········-·--············· ... ·-······: 
vücuda getirmişler ve adanın şark sahi- i H A B E R :; 

Dün Yeşilköyde ihtiyar bir kadın ye- )inde betondan 38 hangar yapmı~lar- -

diği dayağın tesirilc ölmüştür. dır. lstanbulun en çok satılan ha·~ 
Yunan tebaasından 7 5 yaşında ihti- ==========:======= 

b. k d 1 M · · 1 dayaktan has ..... lanan kadın hastaneye kiki akfam gazetesidir. lliinla -~ yar ır a ın o an an evıne ge en ... • 
Panayot ismindeki adamla bir para me- kaldırılmış ise de bir müddet sonra öl- rmı HABER'e verenler kare-~ 
selesinden kavga etmi§, kadına içerliyen mü~ ve Panayot polis tarafından yaka- derler. ı 

L .......................................... .:... •• ; •••.. : Panayot da Mariyi dövmüştür. Yediği lanmıştır. 

Evlenme 
Bay Kamil Aydarın kızı bayan Niy

metle Bor Halk eczanesi sahibi bay Ce
malettin Artanım nikahları dün Fatih 
evlenme dairesinde kaymakam bay Ha
JUk Nihat Pepeyi tarafından kıyılmış· 
tır. Düğünleri de yarın akşam EimnönU 
Halkcvi salonlarında.yapılacaktır. 

lki tarafı kutlularız. 

iki raport:ör 

seçııeck ,, 
Ticaret odasının yeni ihdas edıterı ~ 

nayi §Ubesine alınacak iki raportörl ~ 
için müsabaka imtihanı önünıU~d ,ttf 
perşembe günü yapılacaktır. tnıtıb 
talip olanlar ~ncak 6 ki~idir. 



~Poıreç:tUJ Daır 
~ ttlı k Ol met 
başuına 

'-çrrırnek lYzeırel 
kiden, ıadri.zamlar okuyup 

lı:ı~k hilrnezmi§. Yanlarrnda ka
~r1bulunur, bu "ad! iş,, i onlar 
r-· 

··•&11§. Kahramanlık. bazu 
er k I 11 alıp kıyafet ... Bir adamı 

a nıevkiine çıkaran i~te bun-
If ••• 

~~tııanlar gençlerin terbiye e
~ eaı demek, ata binmeğ!., ok at-

~, silah kullanmağ:, yüzmeği 
hıı~~~l~~i demekmiş ... Bir demir 
b Ustuhe yedi kat çuha sarar 
~na Pala ıallarlarrrıış: Bilek, 
ıı .. ı 

k k• 0» e rnaharetle ~dare ede-
':. silahın ağzı demire çarp-

'· 10Yle dursun muaHimin iıte-
ı )' ' 

, erde duracak: 

sıı~'Ydi ! Salla! y C'.llllZ dördün
~ aya kadar kes ... 
\)ebe b" 1 d'' .. ' ır vuruşta pa ayı or-

~ 11 Sllhaya kadar itieteaek. Ku-

:~l altın~ı çuhaya mı? Başüs-
d • Palanın ağzı al!mcı çuhaya 
l)' b' 
1 

ır hamlede ke!.1p orada 

1 
ıın ... 

!t~ b 'b' . 1 . tıl u g1 1 t§ en yapa yapa, 
İt ,~rda marifet göstere göstere
~ ~\.insanlar ikbal :nevkilerine 
eıırJenni§. 

~ * "' " 
j \!~k~t sonra, cemiye~ "tereddi,, 
~bttı.iş, ne olmuş, bHinemez ... 

~. \lr 2ambur, ıuka mendebur. 
ill tıo"h ki' ~!;: t>O e ı ve ubur C ertler, hin 
"Ye • • J ı~. nı ıcat arla, ıeytani desiıe-

Q ltısanların hafrna geçmişleT •.. 
'~ dağ gibi anala.nn ,foğurdutu 

~ ... .,.... ,. 1 
~ )' ~ •w -H,. İ ;...; YATI. e:üdü 

ın· t 1 evlatlar mevk~!erini ke.y-
ııl~r H 1 t.ah ·ı .. . k • e e sı gormeyıp 

.ar!?acık burgacık cızırthnkla-
. ıçind k - . 
i~r • en çı amıyorıaua hallerı 

tl': Art k k d"J · · · d ı en ı e!l ıçın mu-
f, er olan Ya sırık haınallığı, ya ı 
~et ka 

~ tı~ll \'aslığı... (H~yhat ! Bu 
~ ... ) cu İçin hile ecneb: dil istiyor-

&l\fyc ifil Daırn m o~o ıril 
saitoşn 

inhisar kat:•i karar 
verebilmek için 

mevcudun tesbit:i· 
ne karar verdi 

Uyu§turucu maddeler inhisan afyon
larımızın satışı işinde kat'i kararlar 
verebilmek için elde mevcut afyonlarrn 
tesbitine karar vermiştir. Bunun için 

1936 veya daha eski seneler mahsulün
den ellerinde afyon bulunan tüccarlar 
bunu bir beyanname ile bildirmeğe mec 

bur tutulmuşlardır. Yalnız idare depo
larında veya inhisarın malümatı altında 
bulunanlar bundan istisna edilmişlerdir. 

Tüccara ve elinde afyon bulunanlara 

bu beyannameler İstanbulda uyuşturu
cu maddeler inhisarı ve Anadoluda Zira 
at bankası şubeleri tarafından verilecek 
tir. Beyannamelerin en geç bu ay sonu
na kadar verilmesi lazrmgclmektcdir. 

Bu şekilde beyannamesi veril~emiş olan 
alyonlar inh•sar tarafından hiç bir şe
kilde nazarı itibara alınmıyacak ve sa
tışlardan istifade ederniveccktir. 

IK\Ylş yemoeırnmnp 

~nn lYıçte n0<nsn 
satoU<dlo 

Şimdiye kadar belki hiç bir ihraç 
maddemizin erişemediği mazhariyete 
bu sene, kuşyemlerimiz erişmiştir. Kuş 
yemlerimiz daha yeni kemale geldiği 

halde 150.000 çuval tahmin edilen rekol 
tenin 100.000 çuvalı satılmıştır. Müteba 

ki 50.000 çuvalm da nihayet önümüz· 

deki ay içinde satılacağı umulmaktadır. 
Fiyatlar da geçen senelere nazaran çok 

yübektir. 

Bunun sebebi kuşyemi üzerinde baş
lıca dünyanın ihracatçısı Arjantinde bu 
sene mahsuliin az olmastdır. 

Halkevlnln 
bir tcşcbbllsii 

Emin8nil halkevi ba§kanlığından 
Evimiz sosyal yardım §Ubesi, evlerin

de her türlü clişleri yaparak geçinenle

rin yaptıkları işleri istanbulun iki bü
yük mağazasında satılmasını temin et-

miştir. Bu sok hayırlı yardımın tatbiki 
için her ayın ilk ve üçüncü perşembe 

günleri saat 13 den 14 c kadar evimizde 

r • ....... -·"'""" 
1 

Dil Kurultayı için 

3 Sovyet alimi 
geldi 

Ağustosun 23 üncü pazartesi günü 
Dolmabahçe sarayında açılacak olan 
üçüncü Dil kurultayına iştirak edecek 
ecnebi mütehassıslardan ü~ü dün gel
miştir. 

Dost Sovyet Rusyadan gelen bu üç 
profesör Gbidulin, Mesçaninof ve Sa
moiloviçtir. 

Profesör Samolioviç bu seferki ku-
rultayda okuyacağı tez hakkında bir 
muharririınizc şu izahatı vermiştir: 

- "Bu defa kollektif mesaimizin ne
ticesi olarak kollektif bir tez okuyaca
ğız. Tezimizin mevzuu 'Türk cumhuri
yetinde ve Sovyet birliğinde Lenguistik 
esaslar ve dil inkılabrnm faaliyeti,,dir. 

Komisyonlarda ise ben birinci tez o· 
!arak "Sovyetler birliğinde türkoloji,, 
yi anlatacağım. İkinci tez olarak da 
"Sovyetler cumhuriyetinde milli dille· 

rin inkişafr .. m izah edeceğim. 

Arkadaşım profesör Mesçaninofun bi 
rinci tezi "Azcrbaycanda Het kültürüne 
ait eserler .. ve ikinci tezi "Tasrif tari
hi., olacaktır ... 

Dost memleket bilginleri, son yıllar 
içinde Sovyet Rusyada Türk folklonna 
ait rusçf! ve muhtelif Türk lehçeleri Ü· 

zerine bir çok kitaplar bastırmışlardır. 
Yüz binlerce basılan bu kitaplar he

men satrlmaktaclır. 

Akayın · yenl 
vapurları 

Akayın yaptıracağr yeni \'apurlar 
için iki Fransız, iki lngiliz, bir İtalyan 
ve bir de Alman şirketi tarafından tek
lifler vaki olmuştur. 
Yapılacak vapurların C\'Safr tcsbit 

edilmiş olup bunlar J{alamış vapuru 
bliyliklliğündc ve l 8 mil siil'atinde ola
caktır. Sert havalarda mümkün olduğu 
kadar az yalpa yapmaları da şart ko
~a"a.ktır. 

Halka züp e 
aşılayan . filmler 

Emperyalizm, din, anarşizm propagandası 
yapanlardan daha mı az kontrole 

tabi tutulmalıdır 'l 
Vaış 

mey'"1eccn o ô k'lte 
şam~üVJ@~lYI~ 
'l'arı ga:cteHini11 ba;jmakalesinde 

Lilımct Emin J"alman !/O.':'ffOr: 

l\femlekctimiz yaş me~·,a istihsa- ı 
linde miistcsna bir mevV.;,!edir. Her 
ne sebepten i...;c mcyntlarımızın çoğu 
c:ok ·)1.lü ve lezizdir. Kaliforniyada bi· 
zim ;ncirlcr nevinden incir yefü;otirmek 
için •Pnelerdcnberi c;:alı~ 'mış, fakat 
müsbct n(.'tice alrnama'Tıı~tır. E~k; 

Osmanlı imparatorluğunt:an Amcri -
kaya hlcret eden yüz binlt-ı ce, belki de 
milyonlarca insan, bu nH'yvı"'ı bol 
memh:kette: "Ah, bizim memleketin 
armııdu, clma.sı, ka,·unu, ir.ciri! ... ,. di
ye ha~ret ~ckt'rlcr. Ankara ziraat en~· 
titüsünün yaptığı ilk tetkikat, memfo· 
kette geni~ ölçüde muz, hurma. Jimon 
yetiştirmeye mü. ... ait şerai1 bulundu
ı{unu gö ... termiştir. 

Meyrn. serntinden yapılaaı:k isti
faden:n en mühim bir taraf! da, Kara .. 
deniL sahilleri gibi hayatın -:ok güç 
ve zahmetli olduğu sabalara para gir· 
mc.s~ne imkfın temin etm(:"idir. 

Yaş meyvalarrn stancl:lrdize edil -
mesi, r-mhalcijı, sevkiyat i~:n 13.zım ge
len kredi, fertlerin yaınhilec:ekleri 

bir iş dc>ğildi. l\filli iktis'.l' ~istemimi1 .. 
dek:: "Fertlerin ya!lanıı~"H'ağı işlerin 
de,·let tarafından YaPtlmu~ı .. pren....;j. 
pine yaş meyva işine ait ırnrulma ve 
teşkilJ.tfandırma faaliycth' i tamamiy. 
le gi;·iyordu. 

l1:<ti.ı;;at Vekaleti, nıl')rnlarımızı 

ihraç edilebilecek ,.a7.iyet~ koymak ,-e 
ihracata ba~lamak i.,ini ele almakla 
<:ok ve.-imli bin•ahaya giı:n;~tir. Hele 
işe, 1!.l37 bilt<:rsi beklenm·yert'I\ milli 
han!rnlarrn te~kil edece~: bir şirket 
halindf> derhal ~imcli baş:anmnsı, cid
dcn takdire de{er hir ıp amkhk "e 

deniz, bu şahit olduğum n•ahzun süktit 
içinde yaşıyan hcl:i.gat !;adar beni 
me.shur etmedi, heyecaniandırmadı. 
Üstad. doktorların tavsiyesine uya
rak susuyoruu. Lakin yüreğimiz, kal
bimi.l, ''icdanımız onun ;;l! .susuşunda 
cilt ciit "Safahat,. ın gür \ ' C beliğ say
halarını duyuyordu, vectlt> düşüyor· 

du. 
Akifi ziyaretimiz, esk~ tabirle, bir 

iyadı!tti, iyadetlerin ise i?,:ı detleı' gibi 
zama.ltarı mahd.uttur, 'l'!Ukayyettir. 
Bu .;;ebeple ~ok oturmadık, bedii hac
cın hazzını henJiğimize s!ndire .sindire 
orad:ın ayrıldık. 

Akili yalnız bıraktığımız için ha
yıflanıyorduk. Ll'ıkin onu kendi içi
mizd~ bulup seviniyorduk 

~caırnstcel}<{H 
tYı ır~e1rm®O<eran 
Peyami Safa dostunwz Acrupayı 

dola.~mrş, scyafıat mektuplan yazıyor. 
inşat/ah rckliimdal•i harita üzerinin 
se!Jrinı lakip etmcmi§tir. Çünkii maa
zalla'r uolunu şaşırmış f)fmıcısı lazım 

gelir.fi. 
Rekl<inutJ 11azısı §Öyle: ''Peyami Sa. 

fanın ~ekiz Açrupa menıll.!ketinde, bil
lıassa i,qpanya hadiseleri iizerine iir
pernrclcr geçirc-n Paristc· yaptığı an-
ket ... ,, 

Bu anketi sabırsızlıkla beklememek 
mümkün değil: Bakalım, l'cyami Sa
fa, Parisle. nasıl iimernu,ler lıissct-

nıi~·-

~ n ırıı~maıOaıır 
t~onmaıtın<aımce$D 

Türki!lcdc• gösterilen filmler arasın
da ziJrniyctimize uymryan propaganda 
eserleri de ı:al"dı. llıındarı sonra. film 
ler bu noktadan bir talirnatnamc ile 

' ' kontrola tabi tutulacaktır. Sadri /fr-
tem, Kurunda bu mesele hakkında di. 
yor ki: 

Talimatname her şeydtıt önce y(.'ni 
Türl{İyenin hudutJa~'ln f;kirlerini ulu 
orta hin türlü maksat g:.iden t>Scrlere 
karsı koymaktadır. 

Yt?ni tnlirnat şunl:ın fcbariiz efti-
riyor: 

Türkiye anti PmperraJist bir ruh 
satıi!>iCir. 

Türkiye lfıyık bir nt(.'n.!cJ,ettir. 
TıirkiyC' bozguncu ana!~ik faaliyet

lere tara ft:ır dci{il dir. 

/Ju miiııascbetlc şumı da l;aydrl
mek islffdik. Oldu olacak illtra::iippe
lik (müfrit ;;,,Üpppclik) aşı!ıyarı filmll'. 
rin 1e bir' icabura balı.-1lsm1d1. Çünkü, 
o :ilıniyet de diğcrfcl'indrrı daha az 
muzır değildir. Fakat ~nsıl ?... Ah, 
nasıl? •. 

Olat - Sür) 
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ispanya 
(Ba:ı tarafı l incitle) 

Hendaye 18 (A.A.) - Saint Sebasti
en memurlan taraiından yapılan tahki
kat:ı g6re Bı:liatoüyu bombardıman et
miş olan tayyarenin markau Fokkerdir. 
Halbuki hükumet kuvvetlerinin elinde 
bu markayı taşıyan hiçbir tayyare yok
tur. 

Tavassut teş?bbUsU 

sıkı bir topçu ateşile mukabele eylemiş

lerdir. HükQmctçiler mevkilerini takvi
ye eylemişler ve üssülharekelerini sağ
lamlaştırmışlardır. Sanıldığına göre hü-

kumetçiler Lcon eteklerine doğru bü
yük bir harekette bulunacaklardır. 

Madrit 17 (A.A.) - Harbiye neza

reti, diln akşamki tebliğinde ihtilllcile· 
rin Gijondaki son melceleri olan Zapa-

Urugovayın merkezi Montevideodan dores Garcel kışlasının teslim olmu1 ol-
bildirildiğine göre Uruguvay hariciye duğu bildirilmektedir. 
nazın, bütün Amerika hilkOmetlerinc Fransız köyU:ta dU,en bombalar 
bir nota göndererek İspanya işinde ce- H d 17 (AA) D .. 

bA A 'k d 
1 

t1 • • en aye . . - un saat 19, 
nu ı merı a ev e erının tavassutta 20 d ·· ·· lU b' ı ı · 
b 1 kl

.f . i e uç motor ır spanyo tayyaresı 
u unmasını te ı etmışt r. . . . . 

Fransız arazısı üzennde uçuılar yap-
DUn gechek! telgraf arın mış ve hudut üzerinde kiin Briatoyu 

u .usası 
Fransız köyüne üç bomba atmıştır. Bom 

İspanyada haftalardanberi devam et
mekte ok.n harbin asiler lehine süratle 
inkişaf ettiği görülmektedir. t 

balann biri, içeride üç ki§inin iskambil 

oynamakta oldukları bir eve düşmüş, 

ev tamamen yıkılmış, fakat bliyük bir 
şans eseri olarak oyunculara bir şey 
olmamıştır .. 

Bomb:ı!arm diğer ikisi de tarlalara İ· 

sabet etmiştir. Sanıldığına göre bu bom
bardıman bir yanh§lık neticesinde ya

pılmıştır. Zira Biriatou köyü, tam hu
dut üzerinde kiindir. Bu tayyarenin 

· · imete mi, yoksa asilere mi ait ol· 
l 1 JU tesbit olunamamıştır. 

Beyne'm! ıeı aklsıer 

Paris 17 (A.A.) - Gazeteler, Bria
tounun bir yanlışlık eseri olarak bom
bardıman edilmesinin uyandırmış oldu
cu heyecandan bahsetmektedirler. 

Barsclonada hükumet taraftarı Le Jour gibi sağ cenah gazeteleri, a· 

teş saçan tayyarenin bir hükumet tay

yaresi, sol cenah gazeteleri de bu tayya 
renin ihtilalcilere ait bir tayyare oldu
ğunu iddia etmektedir. 

Gazeteler, Fransanın İspanyol işleri
ne müdahale edilmemesi için yapmış ol
duğu teklifler ilzerine yapılmakta olan 
milzakerelerin uzayıp gitmesi dolayısi
le endişe içindedirler. 
Sağ cenah gazeteleri. bu uzayıp git

meyi Roma hükumetinin Fransadaki 
halkçılar cephesi hükumetine karı1ı olan 
"hakir itimatsızlığile !,, izah etmektedir
ler. 

Atmısnyal"lln cevabı 

Berlin 17 (A.A.) - ispanyanın dahi
li işlerine karışılmaması hakkındaki 

Fransız notasına Alman cevabı bugün 
Fransanın Bertin büyük elçisine tevdi 
olunmJştur. Bu mektupta Alman hU
kumeti, evvelce 1ngiliz ve Fransız hilku 
metlerinin İspanya işi hakkındaki beya 
natlanna bazı ihtirazi kayıtlarla iştirak 
etmektedir. Alman cevabının metni pek 
yakında r.eşrolunacaktır. 

ıtalyanm cevabı 

Roma 17 (A.A.) - İtalya hariciye 
bakanı bugiln Fransa büyük elçisini 
kabul ecerek kendisile İspanya işlerine 
karşılmaması hakkındaki Fransız teklif 
leri etrafında uzun uzadıya görüşmüş
tür. 

İtalya, henüz kat'i muvafakat ceva
bı vermiş değildir. Müzakerelere devam 
olunmaktadır. Maamafih İtalyan ceva
bının gecikmesi muhtemel değildir. 

Milisler s b t • • 
Madritinbugünyarındü§mesi kuv- er es gureş seçme 

vetle bekleniyor. Oradan gelen bir gaze •• 

te~i Röy~er ajansına ve~diğ~ beyan~tta musa hak ala rı 
hükQmetın Valense naklı içın tertibat 
aldığını söylemiştir. Bu müşahit diyor 
ki: 

"Ben Madritten hareket ettiğim za
man, yiyecek içeçek henüz vesika usulü 
ne tabi tutulmamakta idi. Fakat hava -

Arap saçı gibi karıştı 1 

ici zaruriyeden olan bir çok şeyleri sa
t.m almak hemen imkinsız bir hale gel
m ·"l huhınuyordu. Sebze, balık ve mey
ve gibi şeylere gelince, bunlan bulmak 
mümkün değildi. Bundan başka Madrit 
te kat'iyyen tütün kalmamıştrr. 

Goudarrama mıntakasında ihtilllci
lerin kuvvetle tahassun etmiş oldukları 
ve kat'i tr.arruz saatini beklemekte bu
lundukları zannolunmaktadır . ., 

Gazeteci, sözlerini §U suretle bitiri
yor: 

"Her ne olursa olsun ve iki taraftan 
hanı;isi galip gelirse gelsin yeni Madrit 
milisi zor teslim olacaktır. Zira fevkala
de mUsellfihtır. Ve mUcadeleyi terket
mek nivetinde değildir.,. 

AsnerJn harp gemisi 
•Hcındaye 17 (A.A.) - Büyük hacim

de bir harp gemisi diln ak§am Fransız 
kara sulan yakınlannda ve Hendaye 
ptajı karşısında gözükmüş ve bilahare 
İspanyaya doğru yoluna devam etmiş· 
tir. Asilere ait Espana zırhlısı olduğu 

bilahare anlaşılan bu gemi, saat 18,30 
da Saint Sebastiyen açıklarına varmış 

ve toplannı şehre çevirmiştir. Gemi sa
at yirmide daha ateş açmamıştır. Sen 
Sebastiyenden alınan mütemmim malQ
mata nazaran ayni gemi yanında asi 
Velasco torpidosu olduğu halde evvelki 
gün Bilbaoyu bombardıman etmiş ve 
benzin depolarını ateşlendirmiştir. 

Dönen rivayetlere göre, asiler bugün 
gerek karadan ve gerek denizden Sen 
Sebastiyen üzerine büyük bir taarruzda 
bulunac~klardır. 

HUkOmet tarafı 

Cu.:d:ırrama cephesi 17 (A.A.) - Ha 
vas muhabirinin bildirdiğine göre, evvel 
ki gün saat 22 de bir saat süren sıkı bir 
ateşten sonra büyük bir muharebe başla 

mıştır. Dün hiikiimet tayyareleri asile
ri bombardıman etmişler, asiler de buna 

Serbest güreş seçme r.ıüsabakaJa., 
nnın yarın ak~am yapıiacağı karar
laşmış iken bugün nziye: tekrar de
ğişmiştir. Yeniden değişiklik olmazsa 
8eçmelerin finali pa:&al' ~UuU olaoaM 

tır. V ~ galip de gelecek haf ta Londos. 
la çarı-.ışacaktır. 

Bugünkü gazetelerde Tekirdağlı 

Hüseyinin LCjtanbula ge!tiiği ve gene 
pehlivanlara meydan okumakta oldu-

ğu }"azılmıştır; Tekirdağhrnn dün ak
şam şehrjmize gelmiş oh'uğu muhıık-

kak ,.r; fakat bugün gene ortadan kay. 
bolmuştur. Köyüne gittiğı ~öylenmek
tedir. 

Vaziyet gene karmakarışık olmuş

tur. 

.Mtilflyim pehlivan, ker.disfyle görü

rek: "Ne yapayım, bunları birer birer 
saka!hyarak ıskartaya ~?karmaktan 

başka çare bulamadım,, d!)e tatif e et
miştir. 

ara Afi 1Ulayimı !tl:t~fup ettik
ten r.onra Dinarlı ile n onu mağlup 
~ders\? Londosla ~arpışauğından çok 
memnundur. 

Bu hafta Dinarlı ile güreşeceğini 
kat'f olarak bilmemesine ,-:ığmen kU\·• 
vetle ümit ettiğini söylüyor. Gf"çen se-

ne Müllyimin mağlUp etti~i Dinarlıyı 
kolayca yeneceğinden emın görünU
yor. Londosa karşı yüzde yüz galip ge. 
leceğine imanı ,·ar. 

Fakat müsabakaların ~apılrp yapı
lamıy:ıcağı bugünkü halde çok şüphe· 
lidir • 

şen bir muharrinmııe: "nen zaten mü. __ A_d_i 
5
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saba!mya ~ıkmadan evvel mağlQp ad-
dedi!eceğiml biliyordum. Hakemler pu Türk mümessili 
vanları saydılar mı ki Kara Aliyi pu-
van hesabiyle galip nan edebildiler?,, Ankaraya 
demiştir. 

o esnada orada buluc·an, pazar geliyor 
günkU müsabakada kolu sak:ıtlanan 

Kara Alinin kolundaki ba:ıdı ~österr- Bu hareket ltalyan• 

lngiliz krah 
Yarın Vunanlstana 

varmış olacak 
P.clgra.d, 17 (A.A.) - Evvelki gUn 

Spelit önünde demir atrnı~ bir halde 
bulunan Nahlin yatı, dün akşam Dal· 
maçya sahili boyunca cenuba doğru 

hareı<et etmi tir. lngilir. Kralını ha
mil olan bu yat, sanıldıfı~a göre Dub
rovnike gidecektir. 

Atina, 17 - Londrada•ı buraya ge
len haberlere göre, lngilız Kralı çar .. 
şanbcı günU Yunan sula• .na girmiş o
lacaktır. 

Burada İngiliz Krahnın Yunan 
KraJı tarafında Korfadal.i Mibell köş
künd\: misafir edileceği ı;ıöylenmekte
dir. 

larca çok iyi 
karşılandı 

Adisababa 17 (A.A.) - Türkiye mas 

lahatgilzan, Adiaababadan aynlnu! ve 

umumi valiye veda ederek Türk teb:ia

sının himayesini kendisinden iltimas 

etmi§tir. 

Şimdi Habeşistanda bir tek Türk me 

muru yoktur. 

Roma, 17 - HabelJİstandaki Türkiye 

m111lahatgüzannın aynlmaıı İtalyan 

mahafilinde çok iyi intibalar uyandırmı§ 

tır. İtalya .1 Gazetleri bu hareketi mem

nuniyetle kaydetmekte, bunun Habeıis 

tanın İtalya tarafından ilhakını tanı

mak yolunda bir adım telakki edilebile

cı"ğini yazmaktadırlar. 

il ~ K AD 1 KCV ~~~~IMM'• , 

Marmara ıncisi gazinosunda 
Sahibinin Sesi kıymetli okuyucularından bayan FİKRİYE ve tanınmış ve bir çok sanatkarların iştirakile bu gcc:e 

Hava kurumu menfaatine tertip edilen müsamereye iştirakleri temin edilmştr. Bu fırsatı kaçırınamalan sayın değer 
halkımızdan dileriz. 

1una komisqonunutl 
ıaqvı isteniyor 

Belgrad'da çıkan "Ball!an Herald,, cekte beyneynilel surette müıJ~ 
gazetesinde okunmuştur· dilecek tir.,. 

••• "Romanya hariciye nazırı Titüle:. 
ko tarafından yeni bir be) nelmilel me-1 Aynı gazete Titüleskonuır 
sele ortaya konulmuştur. Avrupanın tinin, Romanya' kabinesi;ı!n h~1 
en büy Uk deniz ~·olunun ~:zrnı kontrol ı içtimamda famamen tasvip ed' 
etmekte olan Tuna beynelmilel komi~- yazıyor ve diyor ki: 
yonunun lağvı istenilmektedir. "M. Titülesko, Türktyenlıı 

Romanya hariciye naz:rı Fransız olar~k Balkan misakı no:.:tai .. ~ 
Ingiliz, ita lyan hükümet!~rine birer müdafaa ettiği l\lontrödcııı doll 

l'onra Romanya harici siynseti 
nota ,·ererek Romanya toı:rağında Tu. da Bnş,·ekil Tataresko ile J{rtl 
nayı ınürakabesi altındn bulundur• ı 

ara.~nnda devamlı görü m •ter o 
makta olan beynelmilel korni"yonun. 
Romnnyanın mim hakla?·ını n hi.'\.'!!i· 

yatını haleldar eden ve bugünkü gün
de me\Cudlyeti mantık kabul t-tmlyen 
mahiy~tte olduğunu hil<!ıı miştir. 

Sanıldığına göre, Romanyanın Tu
na kan.isyonu meselesi )~kın bir gele-

neticede Romanya harici,·r il 

tarzı hareketi mul'afık görülJtl 
Aynı zamanda dünya oı• 

kend•sini methetmek fırsatını bO 
ta ve onu Balkan devlet rical 
akil Vf~ tedbirHJerinden bir: olar' 
termeldedir.,, 

Fırıncıyı kinı bağıad 
Bu sabah Cerrahpaşada No~ 

tilerini işiten macuncu Muha 
r.uştuk, Muharrem diyor ki: 

Cerrahpaşada fırıncı Nurinin yazı· 
hanesine girip elleri ile ayaklarını bağ 
layan Hulusi isminde birisinin bin li
rayı alıp savuştuğunu dün yazmıştık. 

Bu sabah çıkan Açık Söz gazetesi 
bizim dün yazdığımız haberlerden 
fazlasını da kaydetmiş bumda helva-

cı Az!.zin ilk imdada yetişenlerden ol
duğunu Hulusinin de tevkif edildiği 
şayiasını yazarak fırıncı Nuri ile Hu
lUsi ve helvacı Azizin resimlerini de 

birinci say{'aya koymuştur Meseleyi 
hayli şişirdiğimizi söyliyen bu meslek 
ta§ HABER'deki havad:si tahkik et-

miş, olacak ki yukarıda bizim yazına
dığımız,şayiaları bile kayde lüzum gör 
memlştir. Bu gazetenin ne8rettiği em
niyet müdürlüğUniln tezkeresi okunur

sa görtllUr ki bu satırlar bizi tekzip et
memektedir. Yalnız meselenin bir ma
halle halkından ve ailece tanışık olan 
iki adam arasında geçmiş bir alacak 
meselesinden dolayı kavga ettikelrini 
bildirmektedir. 

Bu sabah çıkan Cümhuriyct g~zetc· 
&i de hadise.. ctrılflnda t.ııhlTlht v.~n
tırmış, vakayı dün bizim yazdığımız 
gibi yazmış, Emniyet müdürlüğünün 

tezkeresini de bu yazının altına ilave 
etmiştir. 

Sabahları çıkan Son Posta gazetesi 
de "KtipcgUndUz elleri b::.ğlanarak so
yulan fırıncı yok! Bu heyecanlı habe· 
rin aslı meğer bir alacak kavgasından 
ibaretmiş,, başlığı altında bu hadise et
rafında dUn hadise yerinde söylenen
leri yar.arak tekzibe yeltenmektedir. 

Dün foto muhabirimiz Ali diğer Uç 
gazete fotoğrafçısı ile Cerrahpaşa has
tahanesine giderlerken yol Uzerindek! 
fırının önllnde bir kalabalık görmUş 

içeri girip yukan kata çıkınca fırıncı 
Nuri başından geçen ''akayı dünkiJ 

• 
ya7.dığımız şekilde anlatmış. foto mu-
habirimizde Nurinin resmini aldıktan 
sonra matbaaya dönmUştUr. 

Ve yine ö~ndiğimize göre Cerrah
pıı.şa h~tahanesi bile başından hadise 
geçeni muayene etmek Ur.ere doktor 
dahi göndermiştir. 

Diğer gazetelerin foto muhabirleri 
de orada resim aldıktan ve vakayı Nu
rinin ağzından dinledikten sonra ay
rılmışlardır. 

Biı yalan ve uydurma bir haber yaz 
mış değiliz .. İntişar saatine yakın bir 

zamanda başından böyle heyeacnlı bir 
vaka geçen Nurinin macerasını kendi 
anlattığı şekilde yazdık. 

Zabıtadan aldığımız malflmata gö
re, Nurinin kendisine tecavüz ederek 
elleri ile kollannı bağladığını söyledi

ği Hulusi dUknü yazıyı gazetemisde 
okuyunca Emniyet mUf ettişlerinden 
Ekreme gitmiş, oradan ikinci şubeye 

gönderilmiştir. Huliiai, Nuriyi eskiden 
beri tanıdığını ve altı yilz lira tutac 

alacağını istemiye gittiğini ve kavga 
ettiklerini söylemiş, bunun Uzcrine 

Emniyet mUdUrlUğü gazetelere bir teb 
liğ göndermiştir. Bu sabah Emniyet 

ikinci §Ube mUdürU birkaç zabıta me
muru ile Cerrahpaşaya gitmiş, fırında 
tetkikat yaptıktan sonra hasta yatan 
fırıncı Nurinin evine gidip tahkikata 
bizzat el koymuştur. 

Fınnın civannda bulunanlar da eve 
çağrılarak ifadeleri almmıştrr. Hulusi 
nezaret altındadır. Di,er bir kaç kişi 
4Jaha yakıalanmı§tır. 

"Macun satıyordum. Bir inU11 

tim. Helvacı Azize haber verdiıl" 
gitti, geldi. Bir şey yok dedi. 

derinden derine devam edince 
gene söyledim. Çıktı. Bu sefer 
birlikte manav Kii.z:ma da gittılıo 
bildiğim bu!., 

Hamurkfir İsmail de diyor ııı: 
-" Ust katta makinenin oıdul" 

çalışıyordum. Manav Aziz gelcli

odasında hasta mı var? Biri · 
di. Hasta yok! dedim. Buna t8 

kıp amele odasına baktı bir şeY 

meyince indi gitti. Yarım &11' 
tekrar ıeldi. Derinden iniltiler~ 
dedi. Yukan katta ustanın odl"" 

kan merdiven kapılarından bit' 
idi. Diğerinden çıktık. 1çeridel1 
geliyordu. Arkadaşım hamurkl' 
ve manav K~zımla kapıya y' 
Kırarnk içeri girdik. Usta eııeıi 
na h;ıP.lı . .. ,,.~1 .... ..ı- ~ı..:-:.-1'6-
oağlı yatıyordu. Ağzındaki bel 

müftü. Bizi görünce polise kO~ 
beni böyle görsün dedi. Matı1• 
koıtu gitti. Polisler geldi.,, 

Manav Kbım da hamurkSt 
sözlerini teyit etmi§. kendisitıiıl 
çağırdığını söylemittir. 

Hulusinin eniştesi Sabri ile ~ 
tük. Çok müteessir olduğunu fif 
dedi ki: 

-" Hullısiyi 
Eskiden otomobilleri vardı. 

şoförlük yapıyordu. Sonra it~ı 
Anadoluda dolaştı. Yedi ay e ~ 
doludan geldi. Kcndisni çatrıts r' 
rikaya aldım. Bir buçuk ay tofl 
Bu bir buçuk ay kadar fınruı' ıf 
daki evin Ust katında oturdıl
akrabahğı olduğunu bilmiyo~ 

Hulusinin üvey kızı ile ıörilt 
da: 

-"Babamın babasının fırırıCS '-
600 lira kadar alacağı vardır· 
seferberlik zamanında veriııııit 
na rağmen o zamandanberi 

mektedir. Fırıncı Nuri ile alcr• 
yoktur. Diln poliıler eve geliP ~! 
lar. yaptılar. Bir şey bulaıt>• 
di. 

Emniyet miidilrlüğü, diA''~t 
rimi~ gönderdiği tanih ıtJ 111 
bize de gönderdi. Bunda pO 
katının bir alacak mesele1;l d" 
fınncı Nuri ile Huhlslnln ı • 
leri bildirillyor n hadfst'i'lll' 
ibaret olduğu kaydedilfyor4• 

Jha«iinkU ve dUnkU yaı.1• 
anlaş:lacafı \"eçbile, b&I! .,, 
vaka eeçen adamın itad~:ı 
bir ,e7 kaydetmiş değiliı '°',ılıi 
bu yazrmızda okuduğunuı:. 

11
, 

yi elleri ve ayakları bağl• b•~o 1 
renler mevcuttur ve bun1&1' 
bul anmaktadırlar. ~O 

Hiç şUphesfz polis ~tJı I"~ 
~yi nar.an itibara alar11.)( r
hakikat ortaya çıkanl1111Y9 ~; 
tır. iJu vaziyet karşısnıd•."6 
ri •• ayaklannı belki keII ,ı 
mı§ ve işe bir bafka ıstilu•;0 d' 
meye sahşmış olacaktır. ,ıı' 
tahkibtının son neticdi 
sonra ortaya çıkacaktır. 



.~ dudaklar en çok göze \"drvao 
şeylerdir 

,, 

1 
A. - huçuk bir glJ::U bı1yük göstermek için B - Yuvarlak bir göze ba<lcm 

le1cıi verme1c için O - ince ağızlar için dudak boya.sı 
l{a.rakter... Kirpikler.nize gayet iyi markalı bir 
~rakteri nasıl anlarsınız? boya ile tuvalet yapınız (A markalı 
~u.µu muhakemesi dikkate değer de- krokiye bakın). 
~e iyi olan bir kadın arkadaşıma Eğer gözleriniz yuvarlak ise bunları 
llotduın. daha ziyade badem biçimli y.apabilirsi-

- Gözlerden .• Daha doğrusu gözlerle niz. Kirpik k::ı.lemcnizle a1t ve üst göz 
~an anlarım. cevabını .verdi kapaklarınızın hattını göz ucundan dı
t ... ~iraz dlişlinünce siz de anlarsınız ki: §arıya uzatınız. Bu uzattığınız çizgileri 
... ~ yüzünde ilk göze çarpan şeyler hafif bir gölge oluncaya kadar yayınız 
t02.Jerle ağızdır. ve kaşlarınızı hafü bir surette kalemle ı 

Gözler renk bakımından yeşil, kök uzatınız (B markalı krokiye bakın) .• 
e~a, ınavi, elii ve siyah olduktan başka Çukurdaki gözlere §U tuvalet yapıl
~ll'ıisi güler, kimisi §İmşekler çakar; malıdır: üst göz kapağının mer~ezin
b Cltısı hayattan duyduğu sevinçle dolu, den dışarıya doğru gözünüzün renginde 
d aşkalnrı da elem ve kederle perişan- gölge verin, dış sahada gölgeyi azıcık 
itır, İçlerinde her anın hislerine göre koyulaştırın ve kaş kaleminizle alt göz 
k ldeleri değişenler de vardır. Bazıları kapağının merkezinden dışarıya doğnı 

1.ararıı, dolgun. nüfuz edici ve düşünce- incecik bir hat çekerek bunu bir gölge 
~ir. Evet yüz üadesinin yüzde ellisin- halinde bitirin. 

n fazlası gözlerden gelir. Gözlerin altında. koyu halkalar? Göz 

• • • 
1 Şimdi kendi kendinize sorun baka-
~: Gözlere lüyık oldukları ehem
lh.ıye(i tam mnnasile veriyor musunuz? 
. Gözleri toilardan ve tahrip edici ci
'.~lerden korumak için günde bir defa 

,..,,. l.uu wv·••• JA •-- ,,..,. •• - d 
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~~ileri temizliyen, koruyan, kuvvetleş
~·:~ ve onlara tabii parlak ve temizli
~1ni veren göz losyonliı.n vardır. 
1 Gözıeri gerçekten tam sıhhatta bu
~ndurduğıımuza kanaat getirdikten 
rı·:ra düşüncemizi iyi fırçalanmış kir
~ı lere çeviririz~ uzun kalın, parlak ve 
t-tvrık kirpikler. Kirpikleri kuvvetleşti
l;!en, ve büyüten çok iyi ilaçlar vardır. 
c UllJarı birkaç dcf a kulandınız mı neti
~ Sizi ~~ ~aş~rtır: Daha uzun, ~aha ko
~lk Ve gorunUşcrJ çok daha sevımli kir-

Sahibi olursunuz. 
ı~~lar çok dikkatli bir surette yo
~e . a~ıdır. Fazla yolmak hiç de iyi 
trl~•ldır. Bugün kurşun kalcmile çizil
~:~. gi_bi incecik kaşlar hiç de moda 
~~ır. Yolduktan sonra elinize bir 
tab· k_alemi alarak kaşın ucuna kadar 
l'a._:ı_ ınhinasını takip ediniz ve lüzumu 
~ea çizgiyi biraz uzatınız. 
~ . ,,. . 
~ akat evvela gözlerinize bakınız: 
~er ~ok küçük iseler elinizdeki kaş 
'l~~e alt göz kapağının kirpikleri 
~ a ıncecik bir hat çizin. Parmağmı
Cal> Ucu ile bu ince hattı bir gölge olun
~ltı~ kadar yayın. Böylece gözlerinizin 

llıl büyük göstermiş olursunuz. 

altlarını pudralamakla bunları görün
mez bir hale sokabilirsiniz. Fazla pud
rayı yµmuşak bir yüz fırçasile silebilir-

' siniz. 

HABER - J\.k~am Postası 

N~ 
UnUnt 

Yazan : Niyazı Ahmet 
3~0~S~s_e_n--e-·-eVvelbugün 

Sultanahmet camii kürsüsünde 
Nasrettin hocanın bir fıkrası 

anlatıldı 
Kahve içenler, tütün kullananların sorguya 
çeki1meden idam edlldlklerl bir zamanda 
sayısız insan bir hiç yüzünden birbirini 

boğazlıyacaktı 
Istanbulda bütün kah\,•hanl'ler ka-ı kabir aleyhinde bulunuyoıdu. Bira• 

patılmıştı. Birçok tiryakiler kahve iç- rnlık sözü Nasreddin Hoc.:ının bir fık· 

mcktc isra r ederek cac ~arını bile bu rasına getirerek şöyle devam etti: 
yolda f cdn ctmcğe kad:ı: 'armışlar- _ Hoca bir gün biri büyük ve biri 

dı. de küçük iki öküzle tarla sürüyordu. 
Bir gün: 
- Tütün de içilmiyec(-k .. Dinlemi· 

yen olursa idam edilecc!i emri veril
di. 

Tütün tiryakilerini kucturtan bu e

mir de tatbik edilmeğe, c!:nlemiyenler 
idam edilmcğe başlandı. Şairler, 1 .. a

rarsıı dumanları ne diy~ menediyor

sunuz hüner mazllımlarm kalplerin
den ı.·liksclcn dumanı mcnt'tmcktir, di-

yorl~rdı. lştc bunu söyliJ ''n tiplerden 
biri: 

Zararsız bir dulırın hakkında neyler 
bum·a dikkatler 

Duhanı alıı mazlUnıam mı,n eylen, hii
ner oldur. 

Küçük öküz iyi iş yapamarlığı için mil
temad;yen büyük öküzü <lii\•mt>ğe baş. 
ladı. Yoldan geçenler merakla hoca

dan sordular: 
- Hoca efendi, büyül.: öküzün ne 

kabahati var ki onu dövi.iyorsun. Ka
bahat küçüktedir. Yürüyemiyor. 

Hoca şu karşılığı verdi: 
- Böyle yaptığımın sel.Jebi var. Bü

yük aküz hareket etmedikçe, küçük ö
küz hareket edemez. Onun için daya
ğı büyük öküz yiyor, o hareket edince 
arkasından küçük öküz Y.~;rüyebiliyor. 

Kadızadenin bu hikaye.~ini dinli
yen ekabir alındı. Kendih·rine taşa
tıldığını anladılar ve onu ıı.ürsiiden in. 
dirmek istediler. lş şeyhislamın ku
lağına l'ardı. 

Şeyhislam: 

- .Asla, dedi, huzuru ~hanede' lsy
le bir şey yapılamaz. 

Ve Kadızade söylemek istediklel'i
ni söyliyerek kürsüden iLdiği vakit, 
kendisini kürsüden indlrmt'k istedikle. 
rJni .söylediler. Viiız giil~rt-k: 

- Dava sabit oldu •• d:ye karşılık 
''erdi. 

••• 
Bu fıkranın tahlilini )apacak de. 

ğiliz. Kadı1.ade, Nasreddin Hocanın 
fıkrasından istifade eder(k söylemek 

istediğini söylemişti. T~"UP ,.e ta
hakkümün en bol bir zan :.ınında vaız 
kürsüsünde bu kadar celadet gösteren 

Kadızadenin cesareti tarıhe geçmiş 

bulunuyor. Haddizatındıt ehemmiyeti 
yok gıbi gelen bu hadise, ::lOS sene nwel 
padişahın huzurunda yüzıerce cemaa
tin önünde yapıldığı düı;;ıünülürse e
hemmiyeti kat kat artar 

Kadızade fıkrayı anlattıktan sonra 

camiin yarısından fazlası boşanmıştı. 
Birer gölge gibi sn'lşanla' : 

- Belki bir baskın oltu·. Ülema ile 
yeniçeri birbirine girer- diyorlardı. 

Bir tesadüf kanlı bir boğuşmanın 
önünü aldı. Yoksa NasreJdin Hocanın 

fıkrası yüzünden birbirhıP. girecek ıııa. 
yısız günahsızın kanı su glbi akacak
tı. 

En son şap!tta modellerinden 
altı örnek 



&erlin mektupları 

Olimpiyat müsabakaları 
biterken .. 

\'ermış olduğu ve tam m :ı.nasiyle bir 
idar~. maslahat ~iyaseti tutturduğu 

belli oluyor. 

Diğer gaze te lerin 
............ ııııııiiıııı .............. ~ 

fikir leri : 
ODDmpnyatıaır

<dlalfil sonıra 
"Ciinıhuriyet,, de Abidin Daver olim

piyatlara iştirak eden 49 millet arasın
da so>ı tasnifte birçoklannın "lrabda 
mahalleri,, bulunmadık'ları ve. Lehis
tan, Danimarka., Yugoslavya, Roman-

ya, Cenubi Amerika, Belçika, Avustral
ya, Polekiz gibi milletleri de geçerek 
19 unculıığıt elde etmemizin büyük bir 
muvaflakiyct okluğundan bahseder· 
ken: 

Spor teşkilatımızın şekline, spor işini 
smı zamanlara kadar epey gevşek tut
tuğu muza ve olimpiyatlar için pek az 
hazırlandığımıza göre, aldığımız neti-
ceye fena denilemez. lngiltere gibi 
"Sport,, ve "Sporatman,, kelimelerini 
bütün dünyaya hediey etmiş bir mille
tin ve sporun doğduğu yer sayı'lan bir 

Bin lcll i k tki tarafın da oıdukça ırüzeı hir rut memleketin, umumi ta..<Jnifte, ıo uncu 
50- 60 kilometrelik geniş bir ara- bol oynamasına rağme!! maç zaman olması, bize olimpiyatlar aenilen er 

zi üzerinde, fevkalade arrzası, 70 _ 80 zaman bu yüzden bir könl~vüşü hali. meydanında, birinciliklerin öyl.e armut 
tane çok güç mania bulur.an bir saha- ni alıyor.. Her dakika yerele kıvranan toplamak gibi ko'lay bir marifet olma
da yapılan bu müsabakalara bizden bir a.dam görüyorsunuz. Bil!ıassa 1. dı.ğını gösterir. Onun için, milli şeref 
subay Saim ve Sadi iştirak etmişti. talyanlar, sporculuğa hiç yakışmıy:ın ve izzetimizi çok yilksek tutarak daima 

Sabahın yedisinde ba~;ıyan müsa- çeşit çeşit hareketlerle, dünya şampi- birinci olmağı istemekte 'haklı olmakla 
bakalar, Berlinden otomoMlle bir bu. yontuğu yolunda, alkış .}erine L'ilrk beraber, bunun yalnız, otur1luğumuz 
çuk ;ki saat uzak bir yerde yapılıyor- topluyorlar. yerden sadece istemekle oluverecek bir 
du. Beni otomobiline almak nezaketi- Birinci devre yapılan i>ütün müte· i§ olmadığını bilmek Uizım geldiğini ya
ni gO.Steren General Ali Hikmetle be- kabil hücumlar, iki tarafın da çok gü.. zıyor: 

raber erkenden müsabau sahasına zeı oynıyan müdafaası sayesinde hiç Geç o Odu ama 1 •• 
gittik. Bu kilometrelerce geniş ara- bir netice vermeden 0-0 beraberlikle 
zinin, en güç manialan ihtiva eden bir bitiyor. M. Sami Karayel (Açık Söz) deuzun-
"·erind .. mevki alacaktık. lk' · de d ı h 1 ca diye baflık koyduğu çeyrek sütun-
J , ıncı vre oyun a ıa eyecan ı, luk ~nda Londos müsabaka'larmın 

Yerin uzaklrğı ve ancsk hususi bir fakat hakemin hususundan o ni.<ıbctte 
f estiool heyeti tarafından yapıldığını 

otomobille gidilebilmesi uziy~ti kar- de daha sert oluyor .. 
şısrn :ta, ne yalan söyliyeyim bu müsa- Devrenin daha ilk dakika~ında 1- 'henüz öğrenmi§ olduğunu yazarak, bu 
hakalarda, .seyir-: namın" ı.nlerle cin- karşıla§ma'lann festival namına i.!abet, 

çı ""' talya kalesi önünde kesilen bir hücum, 
lt-rin, cirit oynıyacaklarını umuyor- seri bir akınla Avusturya kalesine doğ fvakat spor namına gaf üstüne gaf oldu-
dum. Fakat daha voltla, "'· Dılerce o•-- gunu 8Öyliyor. "· ...,. ru. llAIUYOt ye Avusturya im Pi'tı.r- .:~:...ı 
mob!!e rasgellnce, f~rlm kısmen defi~ ,._..:v.,.ıa;.~ ,,.,,,.ı. -'••0 

ti. Hele sahaya gı'rince, her tarafa dıaa s:Uniln il~ gol ün ü_ Y.ffOr . nca dım. Yent.ımektehlike8i ise 81JOrda. yen-
devre sonlanna doğru A ''llsturya bu. mck ve yenilmek araaında fark yoktur. 

dağılmış binlerce otomob!l ve 9 - 10 na mukabele etliyor ve ?yun 1- 1 be-
bin -;eyircl ile karşılaşınca, burada raberlikle bitiyor. Niçin milliyet şerefi Ue sporu birbirine 
sporun her .. eQidine verilen ehemmiye- karıştırıyoruz1 Tabiidir ki bir Türkün 

3 ~ Bu yüzden maç 15 e!" dakikalık iki -
ti bir kat daha anladım. galebesini isteriz, fakat temiz güzel bir devre olmak üzere yarıır. saat uzatı-

Yukarıda gördüğünüz iki resim doğru ve yanlı!J stillerle denize atlam 
termektedir. Yüksekten denize atlanırken stil bilinmezse insana hazan 
rarlı neticeler verebilir. 

Denize düzgün dalmak evvelemirde bir muvazene meselesi olduğun 
cudu buna göre idare etmek lazımdır. 

Yukandaki resimlerden aağ taraftaki kadın ~ bir stille atlıyor. 
ve bacaldarı çarpıktır. Hunaan do1ayı Ha vacıa mU\ '8ft" ::slni bozacak ve de 
tediği şekilde dalamıyacaktrr. Bu yUzden vücuduna a-:r zarar da verebilir. 

Sol taraftaki kadının atlama atili ise düzgündür. 
Suya dalan erkeklere gelince dikkat ederseniz bunların da sağ taraf 

fena bir §ekilde. suya dalmakta olduğunu görürsünüz. Bu şekilde atla 
zünden suratı ve vücudu zedelenecektir. Halbuki sol taraftaki atlayıcı d 
ve ideal bir şekilde suya dalmıştır. B"r taraftan Alman spor naziriyle ' Jryor ve üçüncü devrenin ilk dakikala· müsabaka neticesinde mağlubiyet de, 

bi~~tarunm~unh~~rtanhnda nnd~ ~M~rka~aşalıktan~tif• g~~~d~rş~~lid~ ~~~B~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
da bidm ve i .. lerinde bir'""k zabit bu- aya yakın bir zamandır dedikodusu de-

:s :sv de eden ltalyanlar, yarı l•fsaytle ka-
Junarı muhtelif seyircilerln yer aldığı vam eden sağır sultanın bile duyduğu 

nşık bir vaziyette kendi!t'rine dünya 
en güç manianın başında bir saat ka· şampiyonluğunu kazandrnın ikinci gol bu müsabaka organizasyonunun kimin 
dar ~·kledlk. Bu sırada İngiliz. Al- lerini yapıyorlar. Oyurıun bundan tarafından yapıldığını Açık Söz mu'har
man, Danimarka ordulanna mensup ririnin henüz bugün öğrenmi~ olması 
subayların bu manlalan munffaki- sonr:ısı. Avusturyanrn bütün gayreti. hayrettir. Geç old1l a~ ... 

ne rağmen aynı netice ifo devam edi-
yetle aşa,bildiklerinJ, bir ltalyan su. la\,a"'na""'Ş mar09\ırB yor n Avusturyanrn mağlQbiyetiyle IMt~ w u u y Qiiil 
bayının da müsabakayı burada terket-
mek mecburiyetinde kaldıfinı seyret- bitiyor. Bıı sabahki "Son Posta,, gazetesi ge-
tik. Yukarda da yazdığım gibi, hake- çen pazar Dinarlıya mağlup olmUIJ o'lan 

B d diğ fala 
min kötü idaresi, takım!2rın bir fev- Yunan şampiyonu Mak.'losun Mehmedi 

un an sonra er .:nan n gez. . .. 
d"k Fakat b' . ba 1 kalldelik gostermekten uzak kalmaları rcvanş maçına davet ettiğini yazıy<Yr. 

ı . ızım su y an rasgelmek .. .. d b .. k"" ta d"" B ·· ba'·- 7-'Lil· · la 
kabl·ı olm d y 1 ld"ğf i yuzun en ugun u maç unya şam• umu.sa l\U yaptKW ır mı, yapı • 

8 ı. a DiZ .rasge 1 m Z f f" ")' k k b" 
bi T .• k f b" S f i p yonası rnı ıne ya ıpc3 ır oyun maz mı bu şimdilik meçhul1 Fakat IJ'U r ur ne er, ıu a m n yarım d 

.. oynanama ı.. var ki eğer her mağlUp mütemadiyen 
saat enel onden geçtiğini, Sadetti- 1 1 1 k d t .. tr 1 k · t 'L.. •• Zer • i d cak b' b" b ta yan ar o a ar :ı:i'""ın ı ve revanş maçı 1.'l erse uu gureş bir ıki 
nb n de an ırği, 

1
1
r .. 0

1
çukdi saat sonra sporculuğa yakışmıyan hareketler yap sene sürecek gibidir. 

ura an geçece n soy f.! • 
M .. bak 1 k t'I , • tılar ki, başardıkları bu büyük işten __________ o_._ M._K. __ 

usa. ~ arm a net.cesı esasen sonra koca stadyomdak• \ "ÜZ bin kişi-
ancak bır 17un sonra anlaşılacağından ' . . . · 

. .,, • den kendılerrnı vatnadaşk.rrndan baş-
hıç olmazsa saat 16 da b:ışlayacak 0 • ' . • . • 
lan ?talya _ Avusturya rna,.., t•'" ka alkışyılan tek hır kış: bıle bulun • 

.,.na ye I:.• d d" b"I" . 
mek ic:n, tekrar yola koyclduk. ma 1• ıye 1 ırım . 

ltalya nası l dünya \ Velhasıl, 936. olimp~yarhndaki d.ün
da futbol şampıyonlugu ·; 1 kış yerme, 

şamp iyonu oldu l IShklcl karşılanan garip b:r şev oldu. 

Saat 16 •.• Muazzam oFmpiyat sta- ı i zzet Muhiddin APAK 

lzmlrde yapılan 

Yavuz - Karşı 
ı yaka maçı 
S - S be raberlikle 

bitti Jrıpon koduı gilhek atlayıcıaı Rayan Niculas 

İzmirde bulunan Yavuz zırhlısı fut: ----------------------------ı 

Ol~ 1ııodınlar aramda fJlt metre m«malı ko,1unun aonlr.rına doğru. 

bol takımı ile Karşıyaka klübü sporcu-
ları pazar günü Halk stadyomunda gü
zel ve heyecanlı bir maç yapmışlardır. 

Sahaya alışık olmıyan Yavuzlular 
birinci haftaymın başında üstüste iki 
gol yemişler ve devrenin sonlarına doğ
ru bir gol atarak 2-1 mağlup olmuşlar· 

dır. • 
İkinci haftaym Yavuzlulann büyük 

gayretile başlamış ve penaltıdan bera
berliği t emin etmişlerse de biraz sonra 
Karşıyaka üçüncü golü kaydederek yi· 
ne galip vaziyete yükselmiştir. 

Bundan sonra Yavuzlular beraberliği 
elde edebilmek için canla başla oyna
mağa başlamışlar Karşıkaya kalesini 

Hltlerln ollmplyat 
oyunlarına giden 

atletlere gUnderdlğl 
mektup 

Berlin, 17 (A.A.) - Hitler, olimpi
yat oyunlanna ittirak etmit olan atletle 

rin hepsine ayn ayn ve fakat ayni me
alte bir mektup göndererek teşekkür 

etmi§tir. Bu mektupta ezcümle denili
yor ki : 

Berlin olimpiyatlarının olimpiyat ide
allerinin kuvvetlendirilmesine medar 
olacağını ümjt ediyorum. 

mütemadiyen tazyikler altında bulun- ======:::::;;:======== 
durmuşlar netekim de oyunun sonları

na doğru onlar da üçüncü gollerini ata
rak tekrar beraberliği temin etmişler-

dir. 
Çok samimi ve heyecanlı olan bu maç 

bu suretle 3-3 beraberlike bitmiştir. 

OUmp~yatiar 
iştirak ede 
sporcu~arım 
dönüyoraarı 

Berlin olimpiyatlarına iştiral< 
olan sporcularımız bugiin !'"':-Un 
reket edeceklerdir. 

Köstence yolile tstanbula ~el 
için cuma günü burada bulunınal 
zım gelmektedir. 

Gerek İstanbul mıntakası gerel 
tanbuldakl sporcular muvaff 
müasbakalarından dolayı gUre 
mi7.e parlak bir istikbal progrı.Jl 
zırlamaktadırlar. · 



o 
Marlen Ditrih 

"Babasının katili,, ile nasıl 
tanışmış ve nasll evlenmişler ? 

Marktı Dietrih imzasile bir Ame
ti.':an mecmuasında ~ağıdaki Yazt'!JI 
9C>rdiJ.k, aynen alıyoruz: 

Allkalandığunı gördüğü için hep
sini anlattı: 

'Trenin hareketi esna.sıQda kom
Partıınanımızda ancak dört, beş kişi 
~ardı İçlerinde konuşacak biııini seç. 

ltıedigim için canı .. , sıkılıyordu. Bu 
'1rada, istasyonda rastladığım sağlam 
Ya.p1ı, ecnebi bulun.luğum kompartı
lllan11 girdi. Havanın çok soğuk .>lma. 

IJJıa ı ağmen pence. eyi açması için bir 
ltıeınura izin verdi. 

Hep bırden protesto ettik Henilz R· 

~ı •ile bilmediğ1m bu adam onları 
"'

1rakarak bana cevap v<?rdi: 

~ - Muvaffak ol~um, df'tii. •Jfak 
&r cUmlemle herkP~;n naz:ı.r- dilrnati. 
~ ccıbettim. Tanıştığımıza çok se. 
~dirn. 

- Ben sizinle tMuşmrık istiyor mu 
hın acaba? 

- Buna em nim Canınıı fena hal, 
de 8 kılıyor. Detroı•e kadar raJnıı ba 
11nıza konuşmadan gidcmPzsiniz ya .. 

O zaman Nevyork _ Dctroit nıüzik 
hoUerınde çahştrğf.n için bt. yabancı. 
llırı teni tanıması ıhtimali vardı. Q. 

lltuı için kendisini kırmadım ve konuş. 
lllaya başladım, Bu adlil'?l Da\·,doff is. 
lbinde bir Rus müıR7.imi imış .. Harp
ten scnra Amerıka va iş aramak Ü7.ere 
Celıniş İşsizlikten bunnlıyormuş. Ve ea· ıre, v. s .. 

Yanıbaşımda oturuyordu. Benim 
~Ukl&rı seyretmemden cesaretlenerek 

' 

h -:- Ben, dedi, Avnıpadakl umumi 
arbı kazanan adamım. BUtün millet. 

ler hı.rpte Yenildi, valnız ben muzaf. 
er oldum. -

- Anlıyamadım ! 
- Ben Kovno barblnf iaza ndm. 

lieın de zeki.mJa kllzandmı. Çok zeki, 

~k:ıtJi ve çalışka'l bir adamım_ "13-
en Rus ırkındanıru. Fakat Almanlar 

~ it!mat ettiler. Sonra onlara iha
lr t . ..: tım. Kendi milletim ve mcmle. 
et.in, için silah kıılJandrm. 

,. lfr.yretten dfJna kaldım ve sor
"tuıı: 

ıı.._ - Siz Kovno harbini biliyor mu. 
-"'1U:!? 

"'"- .Tabii.. Orada Rus Qrdusuna bU. 
·~ l::ır muvaffakı {et hediye ettım. 

-"1915 senesi ağustosunun on ye 
dinci gilnU Çarlık ordusu Kovno cep
hesinde Alman ora11sile karşı karşıya 
idi. Ve ben o zaman Alman ünifor. 
ması taşımakla berllber kenı:ii milleti
me 6Hlh atmak istemiyordum. 

Sır mülazim 'ı ı Harp çok müthiş 
cereyan ediyoı ..... ôlülen saymıyl bl. 
Je imkan yoktu. 

Benim mensup olduğı.ım kıtada 75 
milimetrelik bir top vardı . .6unu ken
dim JCullanıyordW!l. Bütün atış19.r-ımı 
dilşm&.nJn ön, arka -ve yan kısımlarına 

düşürüyordum. Ar.kRdaşlanm farkın . 
da değillerdi. Rusll\r mağlup oh~ı;a 
benziyorlardı. EJiır.e 'büyük bir t.rsat 
~eçmi§ti. Elımde olsm makıneyı. üni
formısını taşıdığım Alman kuvvetle. 
rine çevir:.:em Ruslar galip gelirlerdi. 
Hiç ınr şey anlaşılmazdı. Düşündüğü
m il yaptım. Rusla.· f'alipl geldi. Yani 
Kovnc iıarbfni ben '1 azandnn . ., 

AlPksi Davıdoffa: 

- Benim babam da orada maktW 
dUştü. Sakın siz mi öldUrdi\nüz? 

- Muhtemeldir, dedi Babanızın 
adı? 

- Prüsya ordusu yüzbaşılarından 
Eduard Von Losch. 

- Maalesef list~• adı mevcuttu. 
Karşımdaki ada1J11 boğmak için bir 

hare;.et yapmak i~edim Gözlerinin 

rengı o kadar hareketsi? ve mat, du. 

ruşu o kadar asildi ki bu hareketim
den -.azgeçtim. 

Ona: 
- Sig: bir katil!!iniz, dedhn. Baba. 

1111 belki de s~ öldürdünUz. 

- Fnat siz ya,ıyonwıus, a~. 
Benu yqamıyoram. Y8§11an beniiD 

cismimdir. Sevdiğim kIZI harp senele. 

rinde Kolera alıp g<.tUrdU. Onauz ~8.§8 
mak mllıiıkUn değil ki ... 

Onunla arkada,Jığımız ilerledi, aş. 
kına, ölen bir kız için gösterdiği ve. 
faya ha 'l oldum. Bu hayranlık be. 

ni oıw b .. "'ı:ı.dı. Babs.mm katiliyle an. 
laştıgmıız için sonradan onunla evlen. 

4fik. Babamın katillnden bir çocuğu -
muz oldu. BUyUyor ve onu çok !'evi. 

yoruz. Bizi bağlıyan bUtUn rabıta o
dur . ., 

'} Jina Manes "Esrarengiz kadın., 
filmine baflamııtır. 
'} Gabi Morley, Remil, Viktor Buıe, 

Andre Lafor ve Jül Berri "kral,, isimli 
bir komedi filminde rol almıflardır. 
'} Amerikanın eski cumhurreialerin

den Linkoln'in hayatım muhafuaya me 
mur hususi polis hafiyesi Allan Pinker
tonun hayatı Amerikada filme alınacak
tır. 

'} Amerikalı rejisör Seıil B. dö Mil 
73 üncü filmine baılamak üzeredir. Bu 
filmde Gari Kuper ile Cin Artür rol al· 
mışlardır. 

ı:-. Rejisör Maks Raynhart meıhur 
Romen Rolanm "Danton., eserini filme 
alacaktır. Baırol Pol Muniye verilmit • 
tir. 
~ Sesaiz sinema yıldızlanndan Ma• 

ri Prevost tekrar film yapmağa batlaya 
caktır. Bir tirketle yeniden mukavele 
imzalamış ve bu mukavele mucibince 
üç ay zarfında 15 kilo kaybetmiştir. 
~ Vilyam Povelin evinde kapılan 

açmak için tokmaklarını çevirmeğe ihti
yaç yoktur, kapılar otomatik olarak 
kendi kendine açılırlar. 
~ On senedenberi ayni otomobili 

t., - ir ettire ettire kullandığı için Holi
vud 1a herkesin hayretini uyandıran 

Gr~ta Garbo nihayet yeni bir otomobil 
satın almıştır. 

~ Holivut stüdrolanndan birinde 
s::1 mühendisi olan Corç Dütton bu ite 
başlamazdan evvel filmlerde ufak rol• 
ter O)'ll"':n~ktaydı. Ayni filmde altı muh• 
telif rol temsil ett:ği oluyordu. Aktör" 
lüktcn vn•gcçmcğe bu hal sebep olmur 
tur. 

ı:-. FranS'Z aktörii Piyer Brassörün bir 
ç<?c:·ğu olmu~tur. 

~ Alber Prejan "yedi mantolu cana• 
var .. ve •• 109 numaralı polis,. filmlerini 
çevi:di!:ten sonra Fransa dahilinde bir 
şarkı turnesine çıkacaktır. 

l"$-- DUvenutınm "Maksim" eseri fil· 
mc ılınaca1dır. 

):i Jan Ekarın "Notrdlm Damur,, e
ıeri tilme alınmaktadır. 

l"$-- Methur rejisör Pabat tarafından 

cevrilecek olan "Casus Matmazel dok-

tor,, filminin artistleri Ditıl Parle ile 
Piyer Blanpr ve Piyer Fresneydir. 

Margaret Çer· 
çıl'in yeni b r 
filmde çok gu 

zel bir pozu 

'} Komik Mak Derli ile Azais ve tvet •<...-')''""'''''·',·'ll-·.'~~.v(<>: 
Löbon "Meteliksizler cenneti,, isimli 
bir film çevirmektedirler. 
'} Gari Kuper ile Marlen 

çevinnit olduklan "Arzu,, filmi, eseri 
vücuda getiren tirketin tahmimlerine 
göre iki milyon Türk lirası hasılat getr 
recektir. 
'} Merle Oberon ile Brian Atem 

'"harpte ve atkta,, isimli bir filme batla· 
mışlardır. 

~ Fransanın bir türlü ihtiyarlama
yan methur müzikhol oyuncusu Mistin• 
get "Rigolbo9.. isimli bir filmde başro
lü almtttır. 
'} Moris Şövalye ile çevirdiği bir film 

le meşhur olan ve epey servet kazanan 

Beybi :USroy,, "yaşlandıkça,, sinemaya Simone Siman Amerikada çevir. 
istidadı kalmadı~ için artık rol .~lama: meğe b'lfladığı /ilminde 
maktadır: kendiıı geçenlerde dort ya 
pna baımıstrr 1 

Ismaı·lama 
artist! 

M6şhur Amerikalı sinema şirketi 

mUdürli Samuel G lldvin "PrenS<;:s ve 

Öksüz çocuk,, fılmbde Miryam Hop. 
kinse eş olacak bir erkek artist ara
maktadır. 

Goldvin mevcut artistlerden hic: bi. 
rini bu rol için t.aır nıanaail .. muvafık 
göreı1.emiştir. 

Şu evsafta birim i!-ltediğini ga.zete
Jerle ilan etmiştir: 

Şarl Buoye'cin gözleri g:bi mah. 
zun \fC derin bakışlı gözleri. gene onun 
alnı ,ibi yüksek alınlı olmclıdır. 

&.şı Glark Geybl gi1>i biçimli gö
rünmelidir. 

A~ Gari Kuperırıki gibi şehevı gö. 
rUnii.,iil ve çok biçımli ol:ı<'aktır. 

E ıeri Lezli Ho\"P.rdın Plleri g bi 
mam.ıh hareketlı olmalıdır 

Se~i Herbert Mar,alm seaı gibi ola 
cakbr~ ~onni Vaymriilln 



HuUlgtl. çelik parmaklarını 
geçirircesine kaobur Reşidl 

omuzuna 
kavradı 

Bu son elimle ihtiyar serserinin yü- Hulagü kanbur Reşidin s,özlerini bü-
zUnde o kadar acı bir tebcssUm doğur- yük bir merak ve hayretle dinliyordu: 
du ki: - Netekim bir hiç olan ben kanbur 

- Ölilm mU dedin? Bu kelime bana Reşit koca bir halife olan Mustasımdan 
çok tuhaf geliyor. Öllim ne demek olu- intikamımı alacağım. Allah benim ve 
yor? Ben onu çok iyi ve çok yakından senin intikamını birleştirdi . 
tanıyorum. - Neler geveliyorsun? Neler söyli· 

- Bir defa ben HulllgUyU ve muhte- yorsun? 
rem ailesini gayet iyi biliyorum. Büyük - Şimdi her şeyi size anlatacağım. 
hanın biltUn çocuklarım tanırım. Nere- Size her §eyi söyliyeceğim. BilyUk 
de olduklarından ne yaptıklarından da han kızınız Gökbigem Bağdat halifesi 
mükemmel .surette maHlmattanm. Bil- Mustasımın cariyesidir. 
yUk hanın çalınmış bir çocuğu yoktur. Hulagü önce sapsarı, sonra bembe
Hem bunu kim ve ne suretle yapmağn yaz kesildi. Gözleri fal taşı gibi açıldı. 
muvaffak olabilir? Çelik gibi parmaklarını knnbur Reşidin 

omuzuna geçirircesine ihtiyarı ka'\Ta
- Gökbigemi biliyor musun? 
_ Elbette! dı. Silkerek ayağa kaldırdı. Ve ta ku-

lağının dibinde: 
- Öyle ise sorarım sana. Nerededir 

kendisi? - Ne dedin? Ne söyledin? Bir daha 
" tekrarla! diye haykırdı. 

- ??!! •. 
- Gördün mil cevap veremiyorsun. 

- Tü Allah cezasını versin, sahi be! 
Bu benim de arasıra aklıma geliyordu. 
Anlaşıldı, anlaşıldı. Sen pek deli bir 
adama benzemiyorsun dur. Bana baş
ka bir §ey söyleme. Hatta şimdi cöyle
diklerini bile ben duymadım. Anladın 
mı? 

- Pekala! Haydi §imdi çabuk beni 
Hulagilnün yanına çıkar. 

:ıı: :ıı: :(. 
Hulagil, 00.Unde diz üstU yerde du

ran bu kör ve kanbur ihtiyarı hayret 
ve merakla seyrediyordu. Fakat gayrı 
meşur olarak içinde bir üzüntü ve ür
prcrti, daha doğrusu bir heyecan vardı. 
Sanki bu adamın kendisine söyliyeceği 
müthiş şeyleri önceden keşfetmişti. 

- Kimsin sen? diye sordu. 
Boğuk bir hırıltı kendisine cevap 

verdi: 

- Esirci kanbur Reşit! 

Bu üç kelime HulligUye göğsüne sap
lanm:;ı üç ok gibi tesir etti. Gayri ihti
yari o da: 

- Esirci kanbur Reşit! diye tekrar
ladı. Sonra ona doğru iki adım attı: 

- Sen bana esirci kanbur Reşit ol
duğunıı söylemeğe, yanıma yaklaşma
ğa nasıl cesaret edebiliyorsun? 

- Öyle söylediğime bakma büyük 
han. Ben yaşayan esirci kanbur Reşit 
değil, ölil bir esirci kanbur Reşidim. 
Görüyorsunuz ya gözlerim atrık gör
miyor. Onlan çıkardılar. Benim haya-

1 tmıı mahvettiler. Ah, ah ben asla bu 
kadar büyük bir cezaya müstahak de
ğildim, fakat çok şükür ki ölmedim. 
Yaşayan bir insan her zaman intika
mını alabilir. 

Aciz bir köle, basit bir insan bile 
intikamın mukaddes alevile tutuşsa en 
büyük bir sultandan en namdar bir ku-J 
mandandan intikamını alabilir. 

- Pekfi.lfı, gider cnu bulurum. Mektu
bu alır getiririm. ~~ak etme çabuk 
dönerim. Ben gelinceye kadar sen üzül
me, uyumağa çalış! Ynvaşca kapıyı 
kapadı, merdivenlerden aşağı inip he
men sokağa fırladı, Ynrım saat son
ra Ahmet beyin evine vasıl olmuştur. 

İki erkeğin ka~ıla~ması çok garip ol
du, her ikisi de birbirlerine söyliyecek
leri sözlerden çekiniyorlardı. Ahmet 
bey, tereddüt ederek sordu: 

- Acaba beyefendi, hanımefendi çok 
mu rahatsız ? 

- Hayır.. Hatta iyiliğe yüz tuttu .. 
Lakin bir aralık fenalaşmıştı, öleceğini 
zannetti. Bana bazı şeyler anlattı 

-Öyle mi? 
- Evet, işte sizdeki mektubu geri 

Kanbur Reşidin yüzil ıztırnptan bu
ru§i:u: 

- Omuzumu kopardın büyük han 
diye inledi. Ve tekrar etti: 

- Kızınız, kaybolan kızınız Gökbi
gem Bağdattadır. Müslümanların ha
lifesi Mustasımın sarayında esirdir. 

- Nereden biliyorsun? 
- Çünkü onu oraya ben götürdüm. 
- Sen mi? 
- Evet. Fakat bana inanın ki Semer 

kandde onu bir yahudi esirciden satın 
aldığım vakit kim olduğunu bilmiyor
dum. Esirci yahudi bana sadece bunun 
)'iiksek bir aileye mensup olduğunu söy 
lemişti. O kadar. 

- Nasıl esirci yahudi? 
• - Samanon adındaki esirci yahudi. 

- Dinle beni kanbur ! Bana bütün 
bildiklerini, hiçbir noktasını gizleme
den açıkça ve noktası noktasına haki
kata uygun olmak üzere anlat! Eğer 
doğru olmıyan kelime söyler, beni al
datrnağa savaşırsan hakkında pek müt
hiş olacaktır. 

- Anlatıyorum büyük han! Ben 
cslrciyim. Sanatım budurı Babam ve 
dedem de bu işi yaparlarmış. Babam 
öldüğü zaman bana para ve servet ye
rine on tane çalınmış kız bırakmıştı. 
Benim de harhalde bu işe karşı büyük 
istidadım olacak ki az zamanda serve
timi ilerlettim. On kız, yüz oldu. Semer 
kand, ve Bağdat arasında iş yapıyor
dum. 

- Buralarını geç. Menfur sanatını 
dinlemek istemiyorum. 

- Bu hal brika.ç ay evveline kadar 
devam etti. lyi bir isim, haklı bir şöh
ret yapmıştım. Bütün saray kapıları, 
zengin konakları bana ardına kadar 
açıktı. En iyi müşterilerimden biri de 
Bağdat halif csi Mustasımdı. 

(Devamı var) 

almağa geldim. 
- Olamaz efendim, onu iade ede

mem, o Şadiyeyi kurtarmam için ye
gane vcsikad:r. 

- Fakat bu mektupta hakiki katilin 
ismi yok ... Siz merak etmeyin mahke
me benim vasıtamla doğruyu öğrene
cektir. 

- Ona hiç Rüphe etmem. Lakin ka
t lin kim olduğunu hanımefendi gör
müş, nasıl olur da vaadettiği halde 
yazmaz? 

- Görmüş, Lakin benzetmiş .. Sözü
me inanmıyorsanız zarfı yırtın, oku
yun ... 

- Yapamam, söz verdim. 

- Beis yok Nihal tarafından ben 
müsaade ediyorum. İçinde yazılı olanı 
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Harington bana Türk ordusunu 
nıuzaffer o duğunu bildiriyordu 
Kolonel sordu: 
- Bu haberi nereden duydun? 
- Yolda bir tanıdığıma rastgeldim, 

o söyledi. 
- Bu adam memur mu? 
- Hayır esnaftan bir adam. 
- Nereden duymuş bu haberi? 
- Herkes biliyor. 
- Ne çabuk yayılmış. 
- Böyle haberler çabuk yayılır. 
- Haydi seninle Harbiyeye gidelim. 

Oradan daha mütemmim malUmat alı
rız. 

Ballarla arabaya atladık. Beyoğlu 
caddesinden geçiyoruz. Etraf ne kadar 
tenhalaşmış ... Parmakkapıdaki Yunan 
mümessiliğinin önnüden geçerken bak
tım. 

Kayık biçimi şapkalı Yunan jandar
ması gene orada, kapının önünde... O
muzunda süngülü tüfeği olduğu halde 
bir azametle aşağı yukarı dolaşıyor. 

Faakt o sokaklan süpüren muazzam 
bayraktan eser yok. Son hezimetten 
sonra, ne olur ne olmaz diye onu kal
dırmışlar. Senelerdenberi Türklüğün 
kalbine bir hançer gibi saplanan o ala
metin oradan kaldırıldığını görmek ba
na ne kadar zevk verdi bilemezsiniz ... 
O namütenahi palavralann asıldığı teb
ligi resmi de bomboş, kararmış, mana
sız bir yüz duruyor. 

Yunan mümessilliğinin önü her za
man çok kalabalık olurdu. İşi olan olına 
yan orada toplanır. Tebliği resmiy"i o
kumak bahanesile lüzumlu lüzumsuz 
nümayişlerde bulunurlardı. Bugün o 
kuru kalabalıktan eser yok. Ve koca 
1.im.Uaillik.~to me rCtk bir euili 

gibi yalnız başına kalmı_ş ... Hatta .kim
se önünden bile geçmek istemiyor. Kar 
şı kaldırım daha kalabalık. Düşenin dos 
tu olmaz derler. Neydi o bundan bir 
müddet evvelki Yunan dostluğu ... Ney
di o muhabbet, o sadakat, o tezahürat .. 
Anadolu bozkırlarında ordusu tepelen-
dikten sonra herkes ondan elini çek-
miş ... O artık mukadderatı ile yalnız 
başına bırakılmış... Ve görünüşe göre 
bu mukadderat pek kötü bir şeye benzi
yor. 

Yanımda kolonel Ballar da Yunan 
mümessilliğindcki bu bariz farkı hisset 
miş olacaktı. Çünkü geçerken şöyle bi
naya bir göz attıktan sonra başını çe
virdi. Ve Harbiyeye gelinceye kadar 
hiçbir şey konuşmadı. 

Harbiyede general Haringtonu geniş 
çalışma odasında bulduk. Salonun için
de bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. 

Yanında Bursaya beraber gittiğimiz 

miralay Haring vardı. Miralay Haringin 

o, bana söyledi •. 
Ahmet bey çıktı, elinde mektupla 

tekrar geldi. 
- Açın beyim açın! 
Delikanlı hızlı sesle okumağa ba.5la

dı: 

"- Remzi beyin katili, elyev:m zev
cim olan Ferruh beydir. Cinayeti işle
diğini gözümle ve bir şahitimle gör
düm.,, 

Birkaç satırla macerayı anlatıyordu. 
Altında da muntazam olarak imzasını 
atmıtşı. 

Ahmet fena halde şaşırdı. Taaccüple 
karşısında duran açık yüzlü mert ta
Vırlı adama bakıyorıdu. 

Ferruh bey samimiyetle içini açtı. 
Ailesinin lekesi olan biraderini anlattı. 
Şilphe edilecek hiçbir şey kalmamıştı. 
Bu işi yapan mutlak o idi: 

- Ben ihbar edeceğ:m. Lakin zan
netmem ki yakalansın ; zira o gene 
memleketi terkedecckti. 

-Neme lazım ister yakalansın ister 
yakalanmasın mesele Şadiyenin üstün
den ithamın silinmesi 

- Orası muhakkak!.. Bu noktadan 
rahat edebilirsiniz, yalnız size bir ri· 
cam var. Karımın birisini sevmiş oldu. 
ğunu öğrendim. Mektuptan evvel ken-

son günlerde tekrar İstanbula geldiğini 
duymuştum. Bursa seyahati dolayısile 

kendisile iyi ahbap olduğumu evvelce 
anlatmıştım. Benim casusluk hayatına 
girişimde bu miralay Haringle tanışmam 
çok müessir olmuştu. Binaenaleyh ken 
disini ziyaret etmek istiyordum. Ha
ringtonun yanında karşılaşmak mukad
dermiş. O da, General Harington gibi t.i 
nirli ve kızgındı. Selamlaştık. 

General Harington bizim·Ballara de
di ki: 

- Haberler kötü miralayım Bu işin 
sônu ne olacak? 

- işin gidişini durdumıağa ve hadi 
sata yeni bir mecra vermeğe imkan gö
rüyor musunuz? 

- Hayır! 

- O halde ~ukuatın inkişafına inti-
zar etmeliYfz. 

- İstihbarat servisind~n gelen rapor 
lar var. Onları bir kere görünüz. 

Ballar ilerliyerek yazıhane üzerinde 
duran raporları aldı, okumağa başladı. 
Ben bir köşede için için gülerek onlan 
seyrediyorum. Ballar raporlan okur
ken, Harington telefonla öteye beriye 
emirler veriyordu. Bu sırada Harington 
yanıma geldi. Konuşmağa başladık . 

- Son haberler Türk ordusunun mu
zaffer olduğunu bildiriyor. 

- Evet, şehirde de böyle şayialar 

- Şayia değil, hakikat. 
var. 

- Hayret edilecek bir şey değil mi? 
- Çok 1 Bize Burasda iken verilen 

maHtmatı çok iyi biliyorsunuz. Eğer 

onlar -hakikat olsaydı, Yunan ordusunun 
'§ımôı bütün Anaaoluy~-:--;-tşgal=etme l 
icap ederdi. 

- Halbuki hezimete uğra~lar. 
- Demek oluyor ki bize verdikleri 

malCımat yalandı. Esasen bunu ben de 
hissetmiş ve • 1.ondrada da hükumete 
bu noktayı ehemmiyetle izah etmiştim. 
F<lkat Venizelos, Loyd Corcu iyice kan 
dırmıştı. Geri çekilemedik. 

Bu sırada Harington ile Ballann yük 
sek sesle konuştuklarını duydum. Ha
rington diyordu ki: 

- Bizim istihbarat şimdiye kadar 
uyuyor mu imiş ki, 1stanbulda bu ka
dar kuvvetli bir milli parti mevcut ol
duğunu ş;mdiye kadar tesbit edeme
miş de şimdi ihbar ediyor. 

- İşi çok gizli ve sıkı tutmuşlar. 
- Bu h•nce 1:-ir mazeret değildir. 
- Filvaki, gizli olmayan şeyi herkes 

öj?renebilir. Adaml:mmmn bu işi bu ih 
tilattnn evvel meydana çıkarmaları ge
rekti. 

di de itiraf etti. İsim vermedi, bunun 
kim olduğunu lOtf cn söyler misiniz? 
-1mkimı yok söyliyemem .. Hakkım 

yoktur. Bildiğimi kendim de unutmalı
yım. 

Ferruh bey hürmetle baktı. Bu ne 
insan, ne vicdanlı adamdı bu! Samimi· 
yetle elini uzattı: 

- Teşekkür ederim, emin olun ki si
zinle tamşdığıma son derece memnu
num. Şayanı takdir bir gen~iniz! 
Sekiz giln sonra, Remzi bey cinayetini 

Talatın yapmış olduğuna herkes kani 
oldu. Polis memurları onu aradılar. 
Yunanistana gittiği öğrenildi oradn da 
izi kayboldu. Artık Şadiyenin yalnız 
çocuğunu zehirleme meselesinden ken
dini kurtarması lazım geliyordu. 

Nihal günden güne iyileşiyor. dokto
ra ihtiyaç bile görünmiyordu. Ferruh 
bey karısile meşgul olmakla beraber 
eski yakınlığı gösteremiyor, dalgın ve 
meyUs bir hali vardı. Aralarında ge
çen meseleyi asla tekrarlamamakla 
beraber belli ki fikri mütemadiyen 

meşgul; hayatını sarsan adamın kim 
olduğunu anlamak istiyor. Herhalde 
bir tesadüf ona bunu öğretecek, sabret
mekten başkn çare yok!. 

Nihal, Mahirle karşılaşmaktan son 

- Bu millicilere ne yapabiliriz? 
- Hiç! 
- b halde onları bırakalım da 

taraftar olanlara zarar gelmesine 
olalım. Yoksa şehirde l;ıir katliam 
bilir. 

- Evet, Türk polisile birleşerek 
yi§ noktasından icap eden tedbir 
alıyorum. 

- Raporlardan bir tanesinde p 
müdürü Esat beyin Anadolu ile da 
surette muhaberede bulunduğu yaz 
Böyle Kemalist bir adailU ne diye i§ 
şında tutuyoruz. 

Bu sırada telefon çaldı. General 
rington ahizeyi alarak dinledi. Ara 
ra "evet, ya, demek öyle,, mnna 
ge1en bazı sözler söylüyordu. Muh 
re bitince telefon makinesini hırsla 
rine koydu ve bize dönerek: 

- iş Yunanlıların mağlCıbiyetile 

miyor, bizim de başımız betaya 
yor.,, 

Ballar sordu: 
- Bir şey mi haber aldınız ? 

- Evet, şimdi istihbarat merkc 
den bir şifre okudular• Türk kuman 
lan bir karar vermiş, İzmiri aldık 

sonra İstanbul üzerine yürüyecek 
şehri cebren işgal ettikten sonra Tr 
yaya geçeceklermiş ... 

- Bu ne demektir? 
- Bu bence, Türklerin Trakya 

Yunan topraklarına hücum edecek 
demektir. 

- Buna meydan verilecek mi? 
- Zannetmem. 
- Fakat nasıl mani olacağız. 
- ı , daha bu tarafını düşünıneğ 

cap et rece ha de değildir. !f!em 
mesele biraz da hükumet kararma b 
bdır. Herhalde Türk ordusunun bo 
bir tecavüzü vahim likibetler doğu 
lir. 

Uç İngiliz kumandanının bu tel 
ve sinirli halleri bana ne kadar ı 

veriyordu, içimden: 
- Şimdi de düşünmek sırası 

·geldi. Başınıza hİ!i yoktan bir dert 
tınız. Türkü öldü, Türk vatanını pa 
landı sandınız. Şimdi bu hatanınzın 
zasını Çf'kin bakalım. 

Nihayet ıonlar başbaşa vererek 
vaş sesle bazı şeyler konuşmağa ba 
yınca dışarı çıktım. Koridorda iki tıı 
liz zabiti yüksek sesle şöyle kon 
yorlardı.: 

- Şu Mus~fa Kemal yaman 
Yalnız başına işe b2sladı. Etrafına 

kaç arkada§ to,Pladı. Meclis yaptı, o 
yaptı, para, silah buldu. 

(Devamı 

derece UrkUyordu. Katiyen eve gel 
ğini iitemiyor. İyileşip dolaşmağa 

layınca delikanlıya bf r tezkere yoıt• 
Eskidenberi bu nevi işler için baM 
nm küçük kızını kullanırdı. 

- Al şunu ve çabuk götUr. 
Genç kadın çekildikten sonra F~ 

bey çocuğun karşısıpa dikildi: 
- Elindeki ne? Onu bana ver. 
Kız korkudan ağlamağa başladı. 

ruh bey ısrar etti: 

- Vermezsen, seni de babanı dıı. 
deşlerini de hep birden kovarım. ft 
sız ekmeksiz kalırsınız. 

Zavallı kızcağız titriyerek ~ 
uzattı! Lakin Ustünde adres yazılı 
ğildi: • tİ 

-r Bunu kime götürüyordun. ~ 
ma söyle. 

- Mahir beye. 
- Mahir beye mi? 
- Evet efendim. rJ 
Adamın gözleri öfke ile parladı· 

hir ha! Maiyetinde kullandığı ııt ~ 
sarlığı yapan bu boş herif öyle . 
Hışımla zarfı yırın, o1mdu: 

"Mahir bey. 

.(Devamı 'tJaf) 
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(. ~~ghay huıuai :mhabirimizden): 
, tltıgerıeler dünyanın hemen her ye

tı ~ b~ayılmışlardır. Bunları tanımryan 
llıi ır Ülke yoktur; dersek, mübalağa 
~ ~ 0lmayız: ancak herkes çingenele
h:.rcp ~arada yaşadıklarını ve su ile 
le a~~kaları olmadığınr sanırlar ... 
ç ?cgı) mi? 

l.'lırı o' • ·1· kı 1 h' · h .,ırıntı ı çı ntı ı sa ıllerınde, 

/hk limanlarda, Hollandanın ro- f 
cr~lt. §arki Hint adalarında su çinge· 

-t• ını bulursunuz ve bunlar Çinlidir. 
•ten . hf gız ve tam manasilc bir şark 

1,
1 

olan Kantonda hayat.1.annı hep 
ıısr· 

ırıı Unde geçiren 350.000 kişi vardrr. 
411~r tekneler içinde yerler, uyurlar, 

~ttı ar, :oğalırlar ve ölürler. Karaya 
'le ~·'1 hiç ayak basmadıkları için ken
/111c rnahsus lıir de dil yaratmışlar-

'l'cknelerin bazısı, allı, morlu süsüle

~bbakılırsa yüzen saraylan andırır. 
•1 u kamışlarından yapılmış yelken
e h' !lıa ınlerc: kereste mavnaları, Çin 
~larında ve liman ağızlarında aşa
li karı boyuna gidip gelirler. 
~ ilYatlarını su iistünde geçiren bu a-
~ lar teknelerinin seyrüseferi kadar 
~ ille 1 • • ~ se esınm ele ehemmiyeti vardır. 

trıe • . 
~, vsımınde sahil boyunca olan 
•ere k k c . ar uyulan bunların ihtiyacı-

i \ld rrır. Derince kaıı:rlmış ve içi 11a-
llla d" . il oşenmış kuyularda muhafaza 
den karlar, bu adamların ııcak gün 

1 kc tllttuklan balıklan bozulup kok
lı~an korur. Bnualrın başlıca gıdası 
tıı bb.t. Yaptıkları tekneler ise dünya
~ a~ka yerlerinde yapılmış tekneler
' Çok daha denizcidir. 

~~~olivuttan bildiriliyor:) 
ı Un rn" • 'lırı· utchassıslar sinema yıldız· f 

ijr._ ınc Jud • . a·· .. I ""ll\t k ge ıçın unyanın en guö"e 
, tııtlar adını demektedirler. Bu lcz 
~ baıt mı güzelleştirmek istiyen kadrıı· . 

ırı n d' ....._ \t e ıyor : 
tıtı ata~nı .. .. , 

lt1 h t>• za sırt ustu yatin ayaA-
~ks'ğc :'laya, mümkün c,Jduğu kadar 
~ ~ta old·a~dınn ve bir bisikleti koştur
~~lar ugunuzu hayalinizden geçirin. 
lı~ lllızı 1.ı • 
~ gibi b' 1: Pedal çeviriyormuşsu • 

da aYtl' ır daıre halinde çevirin. Son-
tllc..: ı Vaziyett 'k .. .. k h ·•tıi c ı en yurume ar-, 
ad~ Yapın y . 

. Y\ir.. " anı bacaklarınızı ha-
tır· Uyarın · · 
il •tı. F'l uş gıl.ıı sert sert harek~t 

1\ hıt ı~rn mesleğinde beş senedir her 
~· egzers· :ı • 1 

Efsane ve hurafat, suda ya§ayan bu 
insanların felsefesini teşkil etmektedir. 

Bunlar su altmda yaşayan şeytan ve 

cinlere itikat ederler. iki gemi arasında 

k::ıza ve müsademe olur, suya bir kimse 
düşerse onu kurtarmak iç.in etlerini bi-

~ ~ ,. -
· .. ~ 

~~~ '~ ~ ~ -.,!_ 
'- • -=-- - . ~ --

le uz:atmaz:lar. Böyle bir müdahale su 
şeytanlarmı kızdmr. Adamcağız göz 
göre göre boğulur gider. 

işte bu batıl itikatlar dolaytsiledir 

ki: Çin sularında yüzen büyük küçük 

her geminin bir çift gözü olması lazım
dır. Bakrnrz Çinlinin buna dair fikri 
nedir: 

- Geminin gözü olmazsa, ne görür 
ne de gideceği yeri bilir! 

İşte bunun içindir ki her teknenin 
başma birer göz resmi yapılrr ve çok 

dikkatle boyanarak insan gözüne ben
zetilir. 

Suda ya§ayan bu adamlar her sene 
bir ejderha şenliği yahut bayramı ya

parlar ki; burada yapılan deniz yanş

larr Avrupadaki kotra yarışlarmı pek 

andırır. Ejderha şenlikleri tam 2500 yıl 

c'hr her sene beşinci ayın beşinci günün
de yapılmaktadır. 

1 Yltrıdi ızıerı yapmaktayım. ı. 
~ltteıt !a.rt~u hareketleri sık sık istirah:ıt .ı..ıı:-__.. 
"!1• 1Yle b' '<ldığırn ır saat yapıyorum. t 1J: un venüsüne yakındır. 
~ Cdebil'zarnan ancak on dakika ~c. Boyum 1.64,S santim, ağırlığım 54 . .'i 
. tatla bi 

1
kYOrdum. Bunlardan baçka kilodur. Boynum 31 santimetre büsttlın 

~,., r ac d f 
"'Cltte . • c a tenis oynamakta \" 82,5 santimetre, göğsüm 62,5 san.:. 

ı~ Yıın. }{ . -
· Ca111rn ne . atıyyen pehriz yapml· metre, kalçam 89 santimetre, bileğtM 

ı... l§tc b ısterse onu yerim. 15,5 santimetre, aşık kemiğimin çevr.:c:i 
.,~lltt •• unun net· . 

()}çil ~ ıcesı spor ki vücucJ··- 19 santmetıe: baldınm 31, 3.4 santi-
au klbik güzel saYJlan Milo~' metredir. 

HABER - J\.qam Postait 

~ türv lYı © lUJ liil lUJ ifil U <!! ifil ~ t n ifil ~ 
lYI ~ ır aı yal ifil 

•• 
GUZEL KADIN 

Bugün içler acısı bir hale 
düştü, mahkemelerde • • • • •• surunu-
yor.Ekmek parasına muhtaç .. 

Bnır <eft!Filaycat <?Jlavasu '7'lY(EIÜJlril©f<elnl ©riaı~a 
çu~aılfil acolktOo lQ)Dır lfilD~a\?® 

(Londra hususi muhabirimizden): 
"Lanet olsun sana! Yakınların ve 

sevdiklerin sürüm sürüm sürünerek 
gebersinler 1 Sen ki güzel ve zenginsin, 
her ikisini de kaybedesin!., 

Londranın en güzel kadını olarak 

Gözlerinin cazibesi Sifoycrmn çile
den çıkarak çılgınlıkla,. yamaısına 

sebep olmuştur. 

tanınan Madam Silvya Kof kavga etti
ği büyücü kadının bu sözlerine kulak 
bile asmamıştı. Fakat tesadüfe bakın ki 
b:.ından bir. iki hafta evvel Londranm 

buldu. V c yüzbaşı Kofun kausı arsıu
lusal hı• şöhret kazandı. Diğer fotoğ

rafçılar da kendisine müracaat ettiler. 
Yağlıboya portre ressamlarından meş
hur Ogust John Madam Kofa birkaç 
resim için modellik yaptırdı ve onun 
1ngilterede en güzel kadın olduğunu 

söyledi. 

Bütü:'i bunlar genç kadını sarhoş et
ti; kendisine müthiş bir kurum geldi. 
Nihayet Amerikada bir filmde rol al
mak için angajmana girdi. 

Kadının bu hareketleri yüzbaşının 

kalbini krrdı. İtiraz etti. Fakat, sözünü 
dinletemedi. Silvya Amerikaya giderek 
orada sinema aktrisliği ile iki sene ge
çirdi. 

Geri dündükten sonra yüzbaşının sa
kin hayatına iştirak etmek istemedi; 
heyecan arıyordu: bunu Pariste bulma 

ğa gitti. Yüzbaşı karısının hareketleri
ni göeztlemek için Parise bir polis ha

fiyesi gönderdi. Oradan kötü haberler 
almağa başladı. Kadın Mösyö Bert-

rand Ncideker adlı bir Amerikan banke 
ri ile çok düşüp kalkryoı·du. Polis hafi-

yesi onlan bir sabah daha gün doğma

dan otel dö Rinin penceresinde öpü

§iirlcrken görmüştü. 
Bu hadise üzerine boşanan Silvya, 

Amerika ile Paris arasında mekik do-

kudu. Ve Pariste meşhur Amerikan 
heykeltraşı Ohiler Villiyamsala evlendi 

Fakat saadetleri uzun sürmedi. Boşan
dtlar. Ve bundan sonra Silvya büyücü-

meşhur Old Beyli ağır ceza mahkeme- ----------------

s~ huzuruna perişan kryafe~ilc. ve CC• Mısırda aıaılan 
bınde beş parası bulunmadıgr hır halde ~ 

sıktı~ı zaman .Madam Silvyanın a~lı.~ Asri bir yan k e-
bu lanet gcldı. ~ahkemeyc, kcndısım 

sev~n iki kişiden bi.ri~in ötekini öl~il.r- sicili k orta 
mcsı davasrnda şahıtlik yapmak ıçın 

çağrılmıştı. mektebi 
Silvya mahkemeye girerken tanıdık· 

lanna demiştir ki: 

- Bir büyücü kadının başıma yağdır 
dığı lanet bakmız beni ne hale koydu. 
Birkaç sene evvelisine vanncaya kadar 
dünyanın en güzel kadınlarından saYJ

lıyordum. Lanete uğradığım gündenbe 
ri hayatım hep facialarla geçti. Milyo
ner kızı ve bir valinin kansr idim. Cc-

miyet ~eni §ımartmıştt. Paranın satın 

alabileceği bütün ihtişam ve lüks em
rime amade bulunuyordu. Şimdi i
se açlıktan ölecek bir hale düştüm. Ek
mek paramı ancak çalrşarak kazanabi
liyorum.,. 

Silvya şimdi kırk iki yaşındadır. Be
raber yr.şamakta olduğu 20 yaşındaki 
muharrir Dugtas Mihacl Boscnin öl
dürülmesi hadisesini anlatmak ve buna 
dair bildiklerini söylemek için mahke
meye çağrılmıştı. 

:(. :ı. :(. 
Silvya 1914 senesinde İngiliz asilza· 

delerinin en mümtazlarından yüzbaşı 
Hiyü Jüliyan Kofla evlenince kendisine 
çok parlak bir muhit temin etmiş oldu. 
Yüzbaşının dostları arasında merhum 
Belçika kralı Albert, Lord Kiçner ve 
Lord Balfur vardı. Yaz mevsımını 

Draykottaki !'latolarında, kışı da Lon
dranın kraliçe kapısındaki muhteşem 

konaklarında geçiriyorlardı. 

Günün birinde güzel kadınların re
simlerini çekmekle şöhret kazanmış bir 
artist fotoğrafçı Silvyayı gördü ve 
stüdyosunda Tesmini çıkartmak için 
kandırdr. Çekilen fotoğraflar fevkalade 
güzeldi hemen Avrupa ve Amerikanın 
resimli mecmua ve gazetelerinde yer 

A~ir lbrahim isminde bir Mısırlı 
genç ~ocuklara yankcsicilili i}i-retti
ğinden üç sene hapse mahkum olmuş
tu. l\lahkümiyctini bitiren 1\-lısırh ser. 
best bırakılınca yeniden bu i~e başla-

mış, hu ~erer lfohirenin güzel bir sem
tinde mükemmel bir mektep açmıştır. 
Bu ilk lC orta kısımları olan bir lise-
dir. ilk kısmın ta1<'heleri 8 ile 15 ara
:~unda çocuklardtr. Burada yalnız den·. 
lcrin na7.ari kısmı okunuh.r. Dii!cr 

kısım ise nazari der.s\crin ameliyat:m 
öğleden sonraya bırakmıştır. 

Bu kı~ımda çalışan çocuklar ise 1:l 
ile 19 ara~ındadırlar. :Nazari dersler 
bittikten sonra bu gcn~ler Kahirer.in 

sokaklarına ko~mahta n! öğrendikleri

ni harfi harfine tatbik rtmcktl'dirler. 
Ak-:-ama saatler. bilezikler, ylizük!cr 
"c cüzdanlarla dönen çocukların ame· 

li der~l<>ti kar~ıı;mda Asir lhrahiı ı he· 
men ma.sn1'ı ha~m;ı r.r'=mc!de ,.~ bir ir·,. 
tihan mümeyyizi gibi notur.u Hrnwli.· 
tedir. 

Yalnız, hu not, bu ~efer fcYkal t'ıcl<' 

ltaksrz n yerinde olmamı~ ki notu a
lan talebe polis dnirrsine hoşmus \'l' 

komiseri rnziyetten haberdar etmiştir. 
Mc.o;elc şudur: 

Genç talebelerden biri 60 l\lısır li · 
ra."it li:ymetinde bir hileziği kadmm 
birinden bileğinden kesmeye muvaf· 
fak olmuş, ko~arak muallimine götiir
müştür. 

Aşir İbrahim bileziği uzun müddet 
tetkik ettiktc.'n sonra 50 kuruş çıkarıp 
nrmiştir. Bu haksızlığa karşı hiç ses
lenmil'._en talebe, en yakm polis daire-

lük, sihirbazlık işlerine merak sardırdı1 
Bundan sonrasını kendi ağzından din• 
liyelim: 

Babamın ölümünden sonra bana: 

Ağır bir çekiçle öldürülen 
Muharrir Mihael Bose 

kalan serveti israf ettim. Boşandığım 

ikinci kocam Vilyams bana nafaka veri 
yordu. Dünya buhranı çılanea da buna 
kesti. 

Geni bir adamla karşılaşarak ona 
bağlandım. Mükemmel bir adamdı. Bit 
gün otomobili i1e gezmeğe çıktr vs 
öldürüldü. Odamın kirasını vermedi .. 

ğim için sokağa attldrm. Elbiselerimi 
rehin ederek, yiyecek aldım. Ve niha .. 

yet ömründe iş nedir bilmiycn ben, ig: 
aramağa çıktım ve hiç bir iş bulama .. 
dım. 

Eundan bir sene evvel, artik açlıktan 
ölmek üzereydim. Genç bir mubarri.( 

olan Mihael Bosc ile tanıştım. Beni o.. 

turdugu apartımana götürdü. Birlikte 

yaşamağa başladık. V c çok geçmeden 
onun sihirbazlığa meraklı olduğunu 

gördüm. 

Çok sinirli ve geçimsiz bir ge:ıırt~ 
Beni birkaç defa dövdü. Bir defasında 
müthiş bir yumrukla sağ gözümü mo-

rarttı. Bunun üzerine apartımandan 

kaçarak eskiden tanrdığım heykeltraş 

DougHis Burtonun yanına sığındım. 

Bir g Un heykeltraşm odasında otu• 
rurkcn kapr şiddetle uçılı ve ~ılgın gibi 

kendisinden kaçtığım genç üstümüze 

atıldı. Burton eline ağır bir çekiç geçi

rerek bütün gücüyle kafasına indirdi. 
Yere serilen muharriri hastaneye kaldır 
dılar ve bir gün sonra da öldü. 

İşte görüyor sun uz ya; tesadüf mü• 
dür, yoksa lıir hakikat midir bilmem 

fakat günün birinde lanetine uğradığım 
bir büyi.icü karının şeameti peşimi hiç 

brrakmıyor. Temas ettiğim herkes bir 
faciaya uğrıyor l 

~ine, olan biteni halK'rverm~tir. 
P:ı~islrr m<'klchc gİPlikleri 7.aman 

.\~ir llnahimi ilk kı mm talcbelcrıne 
!;Oli miihim bir der"i tahta başında ,e
rirl,{'n ~·::kalamı~l:!rdır. Bu drr-.in 
me' 1'.ıtu ~uymu": 

"Kim~eııin nıı1.an dikJ,atini relhet
mcden bir kaclın çantası r.asıl kc • .:;i
lir?., 



10 

RADYO lSINBMALAR 

ı s T A N B u L: B E y o c L u 
18 Senfonk musiki (plA.k). 19 haberelr, ·ruHK ı Pepo ve Altın toplayan 

19,15 muhtelit pl~klar, 20, Keman solo pHı.k kızlar 

:?0,30 ırtUdyo orkcstralan, 21,80 son haber. IUELEK ı Saygun göz!U ve Gizli 
!er, Saat 22 den sonra Anadolu ajansının yuva 
gazetelere mahswı havadis servisi verilecek. ll'~A ı Hallskan ve Slllh ba§ma 
Ur. NAKA T ı Günahım aşktır ve Kor 

p R A G: kunç canavar 
20,30 M. Ostrayadan: Kuartet ve radyo ~ti 1 ""~ ' Garp cephe.si, Bekarlığa 

orkeatra.sı, 21,40 m htellf, 22 orkestra, kon. \'eda 
' 11.uu ı Yanum M&akcler a•a.ıı.. aeri, 23 haberler; 23,15 pl~ konseri, 23,4~ ..,. a• 
'l A!' Ki ingll1zce haberler, 1 ralık gönül, Macar 

BE LG KAT: 
20,M orkestra kon.sert, 21,IKI karı§lk gar. 

kılar: 22,20 radyo piyes!; 23 haberler, 23,20 
bir lokantadan konser nakli 

BU D \PEŞTE: 
19;20 radyo salon orkestrası; 20.30 konfe. 

rans, 21 : piyano refakati le bayan Eyssen 
prln söylUyor: 21.80 haberler, 21,w Tibor 
Polgann idaresinde opera orke1traBT; 23,15 
Çigan musikisi, 24,15 pta.k. 

M O S KOVA: 
17,80 Bariton opera sollst1 tarafından ıp.r. 

kılar; 1e,ao yenl mualkl etıeı"lerlnden parça
lar, 19 uçakçılarm prkılarmdan: 22 alman. 
ca nepiyat; 23,08 felemenkçe :nqriyat. 24, 
lneççe neptyat, 1 bpanyolca, 

VA B 'O VA: 
20, hatif mwdld; 21.SO edebi Defl'fyat. 21,45 

habeı1er, 22 oda mualklli; 23 haberler; 23,35 
dam mwdld.s; 24 dam plAklan. 

m 1 :N' D B O V Z :N': 
19,71 metreli latuyon ea&t 11 den 13 e 

kadar Phlllp• llboratuvarlarmdan tec:rflbe 
emı.,ontan (mtıtenent nefrly&t). 

Vt YANA: 

20, haberler, 20,SO konUflll&lar, 21 Franz 
Leh&rm (Bunt tat dte Velt) opereti; 22.s:s 
B&tt&nm haber icmali. 23 haberler, 23,25 
Org mmfld.81; 23,lll5 dam mU81kfaf, 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cafaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 
(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Salı günleri mecc:anendir
Telefon. 22566 

romansı 

ı:ı m ı Şandu lld devre birden 
\1,KAZAH ı Beyaz ~eytan ve Atmı 

sUr allvarı 
ŞA HK ı San odanın esran n Sf 

yahh kadının kokuau 
Aı,'TOK\ A J Kiııg Kong (tUrkçe), 

Meksiltalı dansöz ... e Su. 
vartler kralı Gfrmanyak 

lJll)J UKJVE'J ı Görtlnmiyen adam ve Mek 
sikalı haydutlar 

anu.ı 

UlLAL 
Al~UAB 

ISTANBUL 
Tarzan 25 kısım birden 

ı Golem ve Yonderbar 
1 Ak kartal ( ttlrkı;eJ ve 

Senin gibi bir kadın 
A7 .. AR 1 Bo~azlç! oarkısı ve V&h§I 

fer hUcum ediyor 
KEHALBE'f 1 Perg1bıt ve Gizil define 

SURaı;ı·yA 

BALIC 

BAL& 

.KADJKO)' 
• Programım bUdirmemiştlr 
ı Nq.it ve arkada§lan 

ÜSKUDAR 
1 Kadın ne y&pmı, Adalar 

fal'km 

KARAGOMROK 

1 Makineli adam, dUnya ha. 
Vadfalerf 

BALAT 
Bozambo ve Tunç vtıcuL 
Jar 

TiYATROLAR 

BllyUkdere aile belıçealnde 
HALK OPERET? 

HA8t:ii - AJqam rOIUJır 

is tan bul Müddeiumurniliğinden: 

t:ıu ..qam _, tt,n de 

TELLİ TURNA Bugünkü KUMBARA Varın KAS~, 
İstanbul ve Antalya adli ihtisas mah

kemeleri katipliklerinden açıkta kalan 
ve burada bulunduktan anlaşılan Faile, 
Halil, Rıfat, Yümniye, Huh'.lsi ve Ke
malin acele memuriyetimize gelmeleri
nin ilanını reca ederim. 

öbürgün BANKA olur. 
• • • 
I~tanbul · lJelediyesi ilanları 

PARA . Bakırköy Ayayorki mahallesinde Köyiçi sokaiında yeııi 166 N. 1ı 
Dün ve Yann Kitaplanndandır ve 514 metre murabbaı bahçesi bulunan evin mülkiyeti pa~arlığa ko-i

l 

Fiyatı ıs ıruru,tur nulmuıtur. Bu eve 110 lira bedel tahmin olunmuıtur. Şartnamesi le-
._ _____________ .,;.ıvazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 825 kuruıluk muvakkat 

ZA Yt - Tefeyyüz mektebi idadisin· 
den aldığım vesikalan zayi ettim. Y C· 

nisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Çenberlitaş boyacı sokak 14 
Affan. 

teminat makbuz veya mektubiyle beraber 19 Ağustoı 936 çarıanba 
günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (1.) (158) 

Bir metre murabbaına 1 lira kıymet konulan Fatih yangın ye
rinde Hasan Halife mahallesinin Muhtar sokağında 119 uncu adada 
yüzsüz 9 metre 61 ıantiro murabbaındaki arsa alakadarlar aruında 
satılmak üzere pazarlığa konulmuttur. Şartnamesi levaznr, müdürlü
ğünde görülür. istekli olanlar 73 kurutluk muvakkat teminat mak

r 
Dün 

" buz veya mektubiyle ber~ber 19 Ağustoı 936 çarpnba günü ıaat 14 
Ve Yarı D de daimi encümende buillnmalıdır. (8.) (183) 

Tercüme Külliyatı 
Bu kıymetli eserleri sonradan 

güçlükle ve daha pahalıya tedarik 
etmektense bugün taksitle almanızı 
tavsiye ederiz. 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 

lı~ Posta kutuıu ı lıtanbul 214 
elgraf adresi. ıstanbul HABER 

1 
' 

Yazı ışıerı teıoronu U1172 
idare ve ııan .. 24310 

ABONE ŞARTLARI 

Senelik 
e aylık 
3 aylık 
' aylık 

Turlo11r El'ndı 
1400 Kr 2700 Kr. 
730 •• 1450 .. 
400 .. ado .. 
150 .. 300 •• 

Salu6i w Nesrıyal Müdürü: 

j Hasan Rasim Us 
a_Bjısıldıjı qer (YAKIT) 1nalbaa11 
,~,.."" 

Metre murabbaına 10 lira değer biçilen Fatih yang1n yerinde 
Fevzi paıa tra:nvay cac! 1.~esinde 103 üncüadada 360 santim yüzlü 47 
metre 26 santim mur:ıbhaı arsa satılmak üzere pazarlığa konulmuı· 
tur. Şartnamesi levaz:m müdürlüğünde görülür. istek!: olanlar 35 
lira 45 kuru§luk muv~kkl't teminat makbuz veya mektubiyle beraber 
19 Ağustos çar§anba güııü saat 14 de daimi encümende bu!unmalıdır. 

Rumeli Kavağında iskcl 0 caddesin
de Tabya kapısında 1 ! M. mel re 
murabbaı yol artığı. 
Büyükderede Maltiz çarıısında 219 
N. h kahve karşısında ~.25 M. mu· 
rabbaı yol artığı. 
Büyükderede Büyükde.re cadde
sinde 209 N. h kahve kar!ııınc1a 
104 M. murabbaı arsa. 
Büyükderede Büyükderr caddesin· 
de 205 N. lı dükkan ka.·tısmda 85 
M. murabbaı ana. 

Senelik muhammen 
kira•ı 

12 

25 

10 

ıs 

(8.) (184) 

Muvakkat 
teminatı 

0,90 

1,88 

0,75 

1,13 

Yukarda semti, ıt!r.E"Jik muhammen kiraları ve temiııa~ları yazılı 
olan mahaller teslim tarihinden iti haren 937 aeneleri mayısı ıonuna 
kadar 1.yrı ayrı kiraya verilmek üz ere pazarlığa konulmu!tur. Şart
nameleri levazım müdürhiğünde ıö rülür. istekli olanlar hizalarında 

Jandarma Genel Komutanlığı Ank 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - V uıflanna uypn Ye metresine elli iki kurut deler 
(183,000) metre yazlık elbiaelik24/8/936 pazartesi ıünü ..-' 
de kapalı zarf uıulile aalın alınacaktır. 

2 - Şartnameai {424) kurut karııhimda komisyondan 
lir. Eksiltmeye ıirmek iıtiyenlerin (5488) lira ilk teminat mak 
ya banka mektubu ile tartnamede yaaıh belıeler içinde buluJS 
cak olan teklif mektuplarını ekıiltme vaktinden en az bir adt 
komisyona vermiı olmalan (291) 206) 

Vekaletlerin va 
relerin nazarı 

resmi daİ' 
dikkatine 

Resmi Uinlar Türk Limted Şirketi muamelatı (T tJrk M 
Cemiyeti Reaml ilin itleri Bürosu Limited Şirketi) ne de 
mit oldufundan Reımt llinlar Türk Limited Şirketinin A 
mümessili bulunan Bay Bitil Akba'nın va•ifesi de (Türk M 
Cemiyeti Resmt ilin lıleri Bürosu Limited Şirketi) Ankar• 
'beıine devredilmiıtir. 

Reıml ll&nlar Türk Limited ŞirkeHne ait bilcümle mat14 
tahıili Te muamel&bn tedviri Ankara Şubesince y:Jpıla '1 
Keyfiyet alikadarlann malUınu olmak üzere ilin olunur. ( 

ı&teriaen muvakkat temin&t makbuz veya mektubiyle beraber fi 
iuıtoı 938 pazartesi ıür.ü saat 14 de dainıt encümende bulu 211 

(B.) ( ~ 

Senelik muha.mmen kiraıı 54 lira Fener Balat caddeıi,ıde 41 

kale burcu teılim tarihinden itibaren 37 ve 38-39 ıene!uİ 
sonuna kadar kiraya verilmek üze re açık arttırmaya konuldl 
Şartnamesi levazım m'.ldürlüiünde ıörülür. lttekliler 40r, lı" 
muvakkat teminat makl;ua veya mektubiyle beraber 25 A11uıtol 
salı ıünü saat 14 dedaiml encümende hulunmalıdır. (8.) c:sı> .. ,,.ı 

Hepsine 3000 lira r1eier biçilen Ayuofyada Ayasofya nıu 1 
kaam:la ve Bahçe içinde evvelce kimıeıizler yurdu olarak !"~ 
lan binanın ankazı satılmak üzere pazarlıia konulmuıtur·. "'~ 
mesi levazım müdürlüi-Jnde görülür. lıtekli olanlar 225 hr
vakkat teminat makbuı; veya ınektubiy!e beraber 19 Atuıtoı fi) 

tanbal aünü saat 14 de rlaiml encümende bulunmalıdır. (1.) (1 



Büyük 
müsabakamız 

Büyük ınüsabakamıza iştirak e
den okuyuculamruz topladıkları re
s· 

lstanbul Sıhhi müesseseier 
arttırma ve eksiltme komis

r yonundan: 

S l H H i 
ULUDAG 

Gazozlarını tercih ediniz. Birinci nevi maddelerle imal 
Kapsollarına dikkat 

~ . 
un parçalarını sırasına koyduktan 

ve sorulan üç sualin cevabını verdik 
~n sonra mufassal adrcslerile bera

t Ankara caddesinde Vakit kü
tüphanesine getirerek mukabilinde 
b' 

İstanbul leyli Tıp Talebe Yurdu talebesi için mevcut şartname
deki evsafına ve tutulan nümunelerine göre "600,, adet yün fanila 
açık eksiltme suretile alınacaktır. 

·~: ·, "· -ASKERf> .FAİIRİKALAfi", '< UMUM"; MÜDÜRİ.üöü 
: • • ,\ ~ .... ·..:: ; (_.... ,''\. ; }{·~-: ..... ! i . .. 

:. ·_~ · -·~ ·· -· Satiiıaİd.;a ı ··Kô$iSvo~u··· ilanları 

ır numara alacaklardır. 

1 - Eksiltme: Cağaloğlunda İstanbul Sıhhat ve içtimai Mu
avenet Müdürlüğü binasındaki Komisyonda 19/ 8/ 936 çarşamba gü-

. ., . r, . , • . , ~ . 

Muhtelif cins eğeler Polis bilmeceleri için verilecek ce
"aplarda uzun uzadıya tafsilata lü
~ın yoktur. Yalnız neticeleri birer 

•
1§er kelime ile bildirmek kafidir. 

l nü saat "14,, de yapılacaktır. 
2 - Muhammen fiyat: Bir fanilanın fiyatı "150,, kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat "67,, lira "50,, kuruştur. 

Tahmin edilen bedeli (11031 ) lira olan yukarıda cinsi yazılı mal
zeme Askeri Fabrikalar U:num Müdürlüğü satmalma komisyonunca 
29/ Eylul/936 tarihinde Salı günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edi· 
lecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu 
vakkat teminat olan (827) lira :-3) kuru§u havi teklif mektuplarım 
mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddlerindeki vesaikle mezkUr 
gün ve saatte komisyona müraca:\t ları (221) 

. Cevapları posta ile gönderecekle· 
tın, hallettikleri resim ve sualleri 
~}HABER gazetesi büyÜk müsa
""'ltll rneınurl u ğu) 

4 - istekliler nümuneleri Çemberlitaş civarında F uatpaşa 
türbesi karşısında Tıp talebe Yurdu merkezinde görebilirler ve şart· 
nameyi de parasız olarak alabilirler. 

İstanbul 

Adresine göndermeleri rica olu
nur. Bu gibilerin sıra numaraları 
Posta ile kendilerine gönderilecek-

5 - isteklilerin cari seneye ait Ticaret Odası vesikası ve bu işe 
yeter muvakkat makbuz veya bar.ka mektuplarile vaktinden evve] 
Komisyona gelmeleri. (161) . 

tir An k b · · ·· 
ı · ca unun ıçın ayrıca uzer-c . 
rıne mufassal adrdesleri yazdı ve 

Ptıllu bir zarf göndermeleri lazım· 
dır. 

Nafia Vekile tinden: Muhtelif Cins Makkaplar 
. l\tüsabakaya iştirak edenlere ve 
~!en numaraların kaybedilmemesi 

1lhassa rica olunur. 
• .y. 4 

Okuyucularımızdan aldığımız md 
tuplarda müsabaka müdedtinin uza· 
:1ınası istenmektedir. Henüz müsa
I aka cevaplarını hazırlayamamı§ o· 
arılara :.:r kolaylxk olmak üzere re· 

g' 

Afyon - Antalya hattının Burdur - Antalya arasında Barutlu. 
bel - Korucu - Bayatbademlesi - Burhan boğazı - Y enicekahve 
istikameti takip edilmek üzere takriben 32 kilometrelik Barutlubel -
y enicekahve arası etüdünün yapıhnası 24/ 8 / 936 pazartesi günü saat 
,n beşte Nafia vekaleti demiryollar inşaat dairesindeki münakasa ko. 
r.isyonunda pazarlığa konulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli ( 17200) lira olan.Yllkarıda cinsi yazılı mal
zeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satınalma komisyonun~ 
ca 30/ Eylul/936 tarihinde Çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname parasızolarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (1290) lirayı havi teklif mektuplarım 

mezkôr günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkUr 
gün ve saatte komisyona müracaatları (223) 

1ın ve cevapların kabul müddeti 10 

1 - Bu işin muhammen bedeli 10000 ve muvakkat teminatı 
750 liradır. 

&Un daha, yani 25 ağustosa kadar 
~tıım,ştır. 

2 - Mukavele projesi, Etüt fenni şartnamesi, ve eksiltme şart· 
1amesinden mürekkep bir takım pazarlık münakasa evrakı 50 kuruş 
mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden verilmektedir. 

4000 kilo sarı sa ... unlu kösele 
1000 ,, ,, Vakıtı 

250 ,, Şaplı deri. 

3 - Pazarlığa 2490 No. lu kanun mucibince ibrazına mecbur 250 ,, Salmastralık şaplı kösele 

~~------..----1111111 olduklan evrak ve vesikalarla 7 / 5/ 936 tarih ve 3297 No. lu resmi ce· 
Operatör Drolo g ride de ilan edilen talimatnameye göre (bilumum Nafia işlerini) ve 

Doktor ya (Demiryollar inşaat işlerini) veyahut bu gibi (Etüt ve harita iş.leri-

1000 ,, ,, Kromlu kösele 
Tahmin edilen bedeli (15,500) lira olan yukanda miktarı ve cinsi 

yazıli mal.:.eme Askeri FabrikalarUmum Müdürlüğü Satınahna Ko 
misyonunca l / Eylul/ 936 tarihindeSalı günü saat 15 de kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname para-sız olarak komisyondan verilir. 

Silreyya Atomal ni) yapabileceklerine dair Nafia vekaletinden verilmiş müteahhitlik 
Muayenehane: Beyoğlu • Parm vesikaımı ibraz edenler girebilecekler. 
kapı tramvay durağı, Roma oteli 4 - Bu ite talip olanların 24/8 / 936 tarihinde saat on beşte Taliplerin muvakkat teminat olan (1162) lira (50) kurutu havi 

teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3 üncü maddele
rindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları (224)' 

yanmda 121 birinci kat 3-8 Demiryollar inıaat dairesindeki münakasa komisyonunda hazır bu-
\ Her gün 15 - 20 ye kadar. lunmaları ilin olunur. (259) (152) 

= 

136 ,\tAGLOP FAUSTA 

F a ... sta hem yürüyor hem de 
tunları söylüyordu: 

- Yirmi iki teırini e,·vel sabahı 
saat dokuzda, merasim elbiaesiyle I 
hazır olunuz! Size göndereceğim 
adamı takip edeniniz, ':> size Leo
nor diyecektir. 

Kardinal bu sözlerden ıaıırmış 
dururken F austa arabauna bine
rek gözden kayboldu. F arnez yu
karı çıktığı zaman Meb Klod ken
disini ayakta bekliyoriu. 

- Hepsini işittiniz değil mi? 
Metr Klod! 

- Hepsini! dedikter: sonra ila
\'e etti: 

- Hayret içindeyim, sizi yirmi 
Yat gençleşmiş görüyorum. 

F arnez hararetle: 

- Oh! Leonor ile Viyolettayı, 
11İfanlımla kızımı görmek •.. Onla
l"a kavuşmak... On alt: senedir i
çinde bulunduğum kabustan kur
tulmak .. diye mırıldanıyordu. 

- Beni böyle cehenr.em ;\Zabı İ· 
Çİnda mi bırakacaksın!z? 

F arnez titredi: 
-Ne demek istiyorsunuz? 

- Hakikati efendim ! Siz, sızı 
•e\renlerle beraber gideceksiniz. 

Farnezin yüzü ktrıJtı. Klodun 
dediği gibi gençle§miş, ümit onu 
on altı sene evvelki gibi cüretkar 
\>e çevik bir hale sokmuştu. 

- Metr Klod, ömrümde pek 
~ok ıstırap çektim artık Allah be-n· , 1 affediyor. Bu kadar zaman ıs-

hrap ve ümitsizlik içl:ı.de çırpın· 

dıktan sonra biraz da mesut !>l• 
mam tabii değil midir! 

Klod, Farnezi süzerek yavaşça 

mırıldandı: 

- Evet, bu kadar feı.a lıklara se- ı 
hep olan sizi, Allah effedi} or, hi~ 
bir fer.ahkta bulunmamı' olan be· 
ni ise bu kabus ve be!alar içindt 
bırakıyor, bu adalet midir? ... 

- Keder ve ıstırap kalbinizi 
doldurmuş olduğu iç.indi!' ki Allaha 
kartı bu sözleri söylerr. eğe cesa· 
ret buluyorsunuz. Sözlerinizi ta
mamlayınız! Ne demek istiyorsu. 
ııuz? 

1 -Yalnızca tunu: Siz gidiyorsu· 
nuz .. Bense burada k& 1 ıyorum. 

Kardinal bu sözleri müteakip 
bir şey söylemiyerek başını önüm! 
eğdi. Klod ise şimdi her zaman
kinden daha düşkün bir vaziyette 
ve hıçkırıklı bir sesle devam etti: 

- Ben kalıyorum, efendiın ..• 
Bana bir ıey söylem:~·ecek misi
niz? Kendine taptığ~ o çocuk ... 
Niha)et benim de kızımdır. Siz o
nunla gidiyorsunuz... ~deta onu 
benden çalıyorsunuz ... Monsenyör 
vicdanınız h·• hususta bir ıey em· 
retmiyor mu? 

Kardinal hafifçe cevap verdi: 
- Size ne söyliyebi!irim? Her 

ne kadar ıstırabınıza :ştirak eder 
isem de ... 

Klod yalvarırcasına: 
- Ne di orsunuz efendim be-

( 

T 

MAGLOP FAUSTA 133 

ga mecbur ediyor. FıL·.nsada her dim. Şimdi böyle bir ;!İ üzerini
şey yolundadır. Giz ku2u gibi ol· • ze alıp alamıyacağınızt bana bil
du ... Eski metanetini i!-:~isap etti... dirin ... O .zaman ben c!e size saa· 
Valvalar dütecek ve f ransa kralı detinizi temin için nefor yapacağı-
bizim müttefikimiz olacaktır. mı söyliyeceğim .•• 

Farnez bunlar; dikk:-.:.tle dinli- Kardinal, sizin Romaya giderelC 
yordu. Faustanın ifadP-sindeki düz- bu işte mütereddit ve aleyhimizde 
günlük, sözlerinin cidd;yetini gös- olanları görmeniz ve ıazım gelen 
teriyo.r ve tavrındaki sadelik de şeyleri yapmanız lazımdır. Onla· 
Kardinalin kendisine yaklaşması· rm üzerindeki nüfuzuuuz herkes· 
na hizmet ediyordu. çe malumdur. Onları vazifelerine 

Sözlerine devam eden F austa: için icap eden deliller sizde fazla· 
- işte, diyordu, bu:-ada yani siyle mevcuttur. Esasen evvelce de 

Fransada Allahın takd\~i bizim le- onları kandıran sizdir.iz! Fakat 
himizedir... onların fikrine salacak olan kat'I 

- Demek benden istediğiniz e- ve merhametsiz hakikati de anla-
hemmiyetsiz muavenet ltalya i- tırsınız. 
çindir? .. F austa buraya gelince tereddüt 

- Evet Farnez, ltalya elimden ediyormuş gibi sustu. 
gidiyor. Bizden olan kardinallerin Farnez: 
çoğu Vatikana iltihak etmişler. Bir - Çekinmeyiniz madam dedi. 
çok i)iskoposlar da siz7n benden söyleyiniz! Hatta birb'..dmize düt
ayrıldığınızı duyunca hep birlikte man bile olsak söyleyiniz! Sözle
ihtiyar Sikst'e döndüler. riniz kalbimin en deril" yerinde, 

Derin bir sevinç nefe~~ Kardina· bir mezara gömülmüş gibi sakb 
lin göğsünü doldurdu. Evet, bun- kalacnktır. 
ların hepsi doğruydu ve kendisi Fausta, Farnezde kalan son şüp
bunların hepsini evve!rten düşün- heleri silmeğe kafi geler.ek bir asa• 
müştü. Fausta kendisi•te muhtaçtı biyetle: 
ve bunun için her şeyi fedaya ha~ - Öyle ise, o kibirli ve asi pa-
zırdr ! paslara söyleyiniz ki 1"ral Hami 

F al<at bu düıünceler yalnız Kar- dö Valva ölecek, Hanr~ dö Loren, 
dinaJe mahsustu. O, Faustanın Birinci Hanri ismiyle Fransa talı. 
kendi yanına batka bir maksatla tına oturacaktır. Zevc.esi Katerin 
geldiğini bilmiyordu... dö K!ev'i boşadıktan :lcnra ben o· 

Fausta devamla: mm zevcesi yani şu büyük Fransa• 
-Siz 1 



Çelik yüreğin 
sergüzeşti 

l 
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Kalamışta Doktor Alınacaktır ' 
köşk almak 
ist• yenlere 

Kalamış caddesinde 1 numaralı köık 

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

·-=; sanatk5r~ne nakışlarla süslü bulu• 
ncın bu köşkün on odası iki salonu, ha' 
mamı, taşlığı, çamaşırlığı,kileri, iç ve dı 
şı ve mutfak uşak odası, havagazi, elek 
trik ve kumpanya suyu tesisatı, kuyuau 
ilh. mevcuttur. Mükemmel nezareti nak 
liyat ve çarşıya yakınlığı olan bu köşk 
1:.akk"7ıd;-ı razla malümat almak istiyen· 
lerin Haber gazetesinde Vala Nured· 
dine müracaatları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdüre 
lüğünden: 

Biri dahiliye mütehassısı ve biri oparatör olmak üzere üç dok 
tor alınacaktır. lt görecekleri yerleri ve çalışmak şartlaruıı öğrenmek 
üzere istida ve vesikalariyle birlikte bizzat veya bilvasıta sıhhat şube. 
si müdürlüğüne müracaatları. (304) 

Mütercim Aranıyor 

• 

Fatihte 
Acel~ satılık arsa 
f 'atihte Kıztaşırıde. Sofular cadde 

sinde Uç tarafı muntazam cadde, deni 
ıe nanr, tramvaya ve çarşıya pek ya 
ı~m. rivı!~ ı kamilerı mamur, 702 met 
re nıJt'abbaı. kısmı azamı mülk mils 
tati!üşşekil ve altı parçaya mufrez arsa 
nc-elP fifltılıktrr. Talihlerinin saat on. 
daıı c.:re kadar HABEŞ 1razetesindE> 
R11" li'E>fhi ıe nıür~ı·ırntlnn 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğünden: 
Almancadan Türkçeye, Türkçeden Almancaya tercümeye muktedir 

bir mütercim alınacaktır. Almanca ile beraber fransızca ır..ütercimli 
ğini de yapanlar tercih olunacaktır. isteklilerin en çok Ağtistos nihaye· 
tine kadar istida ve vesikalariyle umum müdürlüğe müracaatları 

BANKAYA 
YATIQILAN DARA ~Yi 

EKiLMi~ TO~UM Gi9i V~QiMliDi 
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siz 1>1lirainiz ... Y almz s1zin de bil·ı 
mediğiniz ıu hakikatı de ilave e· 
diniz ki, Aleluandr Farnez Fele 
menkte Büyük Şarlken zamanın· 
danberi görülmemit bir kuvvette 
büyük bir ordu toplamııtır ! ... 

Bu kuvvetler, ispanya kralının 
vereceği gemilerle lng:Itere sahil
lerine çıkarılacaktır ... Beni iyi din
lyiniz, bu kuvvetler benim bir İ· 
,aretim üzerine Franaaya girecek
tir ... Hanri dö Valva ölür ölmez, 
bir sel gibi Fransayı istila edecek 
olan bu kuvvetlerle Ser Lig birle
Jecektir. O papaslara söyleyiniz 
ki ben istersem bu sel ita lyaya çev
rilecek ve bütün İtalyanın tahribi
ni ben idare edeceğim! Tepeden İ· 
nen bu belayı Üzerlerine çekmek 
istivenlerin vay haline! 

F austa bu sözleri müteakip ıo
hık ~oiuğa durdu ... Farnez her za
zan o!duğu gibi bu sefer de Faus
tam :ı sözleri karfıstnde fatırarak 
başı.11 önüne eğdi ve: 

- Zatı akdeslerinin emirlerini 
b:k!i orum, bunlar nokta11 nokta· 
sn:- :,.ra olunacaktır . diye mırıl
dan iı . 

F arnez bir defa dah ... mağlup ol
mu~ '1ulunuyordu ! Fııt.:~ta sırasın 

da hl"i~iki olarıok gösterrhild1i!i ve 
kar§ıs,..,:ı tla s;rayet ett:~ eliği bir he
yecanla: 

- Kardinal, venide-. bize karış
ttnız demek, kilisemizir. içine gir-1 
diniz? dedi. 

- Madam, size itac.~ edişimin 

sebebi, beni kiliseder., daha doğ· 
rusu bütün kiliselerder. çıkar:mağ 
teahhat editinizdir ... 

F austa dütünceli olarak: 
- Sizdeki ihtiras hakikaten din

den daha kuvvetli imiş, diye mırıl
dandı. Allahm bizim :çin anlatıl
masına imkan olmıyan niyet ve dü
§Ünceleri vardır... Kimbilir, belki 
de kilisenin dışında dc..ha büyük 
bir kuvvetle çalışırsım2. ltalyaya 
gitmeye karar verclini.7. değil mi, 
Farnez? 

- Ne zaman hareke~ edilecek? 
Fa111ta bir an hesap eder gibi 

yaptıktan sonra: 
- Teşrini evvelin y~tmİ birinci 

günü hazır olunuz! diyt-rek ayağn 
kalktı. 

Farnez gözleriyle, b3.~ka bir tıe· 
ye dair tebliğat bekled:ğini hisset
tiriyoıdu. 

F .ıusta tebessüm ederek: 
- Neden teşrini evvelin yirmi 

birinci gününü tayin eLliğimi soru· 
yorsunuz, değil mi? d~di. 

Kndinal heyecan dv!u bir ses
le: 

- Hayır madam! eledi, fakat 
demin bir vaatta bulunr.ıuştunuz ... 

- Leonor ile kızını ·:-.de Ptme~i 
değil mi? ... işte izah ed1yorurıı. 
Farneı: Size Belgoder';'l serserİ'"l'l· 
ne dolaşırken kendi kumpanyası
na almış olduğu biçare falcı 5aizii
mayı, manastırın pavyor.unda gör-

U OlANl~ l DAN~ lJNi ~: 
(303) 
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müş o!duğunuz çingeneyi teslim e· 
deceğimi iddia etmiyorum; benim 
bahsettiğim kadın Leonor dö Mon
tegü, yani Prens F arne:ı in sevgili
sidir. 

Kardinal bu sözleri tepeden tır
nağa kadar titriyerek ~P. Allahtan 

I 
geliyormuş gibi dinliym·du. 

F austa devam etti: 
- Ben müvazenesin·· kaybetmiı 

olan o kadına ~uurunun nasıl iade 
edildceğini biliyorum.. Sizin affı
nız için de kendisine icap eden tel
kinleri yapacağım... Yalnız eski 
muhal betin yeniden o::un kalbine 
do~rnası sizin vazifenizdir. 

Farnez bu sözlerden gafyolmuş 
bir halde: 

- Leonor !... Ah Leonor ! diye 
inliyordu. 

Fausta hakim bir tavırla: 
- Size, diyordu. Lec.noru ve kı

zını iade edeceğim. T~te bu kız, 
Vivoletta, sevgilinizi ·edavı ede
cek ve onu delilikten k;.•rtaracak
tır ... Hatta yalnız deliiiiden değil 
onun size karşı olan n~fret ve hu
sumetinden de kurta!"·,caktır ve 
Leonor, sizin sayemzd,· kurtulan 
kızımn hatırı için sizi t.!krar seve· 
cekHr. 

Farnez kızının ism;;J~ kekeliye
rek: 

-· Kızım! oh, seVli~~ı; yavrum t 
dive söylenirken Fau!' .ı "'Ynı vazi 
yette :;özlerine devı-.m ,.. 3iyordu: 

- Şu halde teşrinı ~vvelin yir-

mi ikinci günü harket '= ·'~yorsunuz. 

Fakat yalnız gitmiyecl'~~ini~ . On
lar da sizinle birlikte o!.11; aklardır ! 
Hareketiniz için tayin ettiğim ta
rih sizi kiliseye rapteden bağları 
kıracak olan Sen Kons:l'in topla
nacağı gündür. 

Farnez Faustanm bu sözleri 
kalıvarak öpmeğe, ay:ıı zamanda 
kalıyaraköpmeğe, aym zamanda 
ağb.mağa başladı. 

Şimdi, daha bir saa~ evvel boğ· 
mağı Jüşündüğü kadın·n avak!arı 

dibinde yuvarlanıyordu. Fakat bu 

anda Kardinal, Fausta!..ın kendi
sini süzen nazarla,.ın• f.;Örmiis ol .. 
saydı muhakkalr kork\1 sun:lan tit
rerdi. 

F-trnez, ağlaması dirrlikten son
ra ayağa kalkınca kars•nnda ken

dine merhametle bakan bjr cift 
gözden başka bir şey f ın ketmedi. 

- Zatı şahaneler1 ,,mdi hava
tıms ihtiyaçları oldu~" günü de 

tayin \!debilirler... Eğe; ~·· re~mi 
kilise elbisesini üzerimden atar, 
bir masuma karşı işlediğim fenalı

ğı taınir eder, zevç ve baba olur
sam, ömtümün sonuna !-:adar sizin 
bir köleniz olacağım!. Hemen Al· 

lah bu büyük rüyayı hakikat yap-
sın!. .. 

Farnez Lu sfüdcı ~ mi•,eokip hür
metle eğilerek kolunu ı:austava u• 
zattı ve onu evin kapısına kada~ 
götürdü. 


