
85 yaşında bir ihtiyar 
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Asi kumandanın tehdidi Yaşayan kimseleri ölü gibi gösteren 

Sigorta dolandırıcılarından 
ik_isi tevkif edildi 

Bir kaç lhtllAlcl idam edilirse 

Faşistle r 
Binlerce maden amelesini 

K u r ş u n a Bunlardan biri sahte ötüm raporu 

d • k l vermekle maznun bir doktordur 
} Z e c e e r Maznunlar on bir kişiyi buluyor 

l 
'Pcınyıı ma~ili 1rarbinin feci sahnelerinden: Cepheye kardeş1erile boğU§mağa 

9iden koc~ını kucağında r.ocuğile ağlayarak teşyi eden bir kadın 

Madrit 19 (A.A.) - Hük\imct, ken
di kuvvetlerinin Gouadamarra cepheain 
'1e ilerlemekte olduklanru ve Sen Se-

,.._:_ · · -- *···- ~- .P..=tsai~·i hnmhArdı;:-" e-. ... ihtimtllerns: .......... · l!Aelgf~~~~lılii.-~~~_Jli~ 
lnıirante Cervera kruvaz6rUnUn hUkil duğu bildirilmektedir. 

lilla, Oviedonun ve EndiilUa'e aallerin 
ellerin~e bulunan diğer müatahkem 
mev~ hükumet tayyareleri, topçu 
kuvvetleri ve donanması tarafından mü-

llıct topçulan tarafından hasara uğra- Madritte altı ay askeıi hizmet yap
tııııır, olduğunu bildirmektedir. Almi- mak üzere efrat kaydı için bürolar açık 
t'trıte Cerverıt, dünkü günü Sen Sebasti- bulundurulmaktadır. 
~tıı açıklarında geçirmi§ ve sonra ha

'-~larını tamir etmek üzere Ferrole git- Londra l9 (A.A.) _ Gazetelerin al
~ııtir. Llaamafih geminin bu limana mı§ oldukları haberlere göre ispanya 
"atabilmesi me•kuktür. 

:r hükftmetinin elinde bulunan harp gemi-

MaJork •dasın• •ak•r lhraet 

lı: lfUk\imet, Majork adasında hükQmet terinden bir çoğu Majork adası yakı-
0~\'\>et}erinin muvaffakiyet kazanmıg nrnda bulunmaktadır. Bu adaya yeni
llı duğunu bildirmekte ve İbizadaki ihti- den hük\imet kuvvetleri çıkiirılmak U-
0, Cilerin lideri binbaıı Mestresin telef zeredir. ihtilalcilerin puar gUnii Ma-
~uı olduğunu ilave eylemektedir. jorl(adaaına çıkmış olan hükQmet kuv-

l ~adrit Hük\imeti, apğıdaki merkez- (Deoomt ~ Qncflde) 
trı ta . --------------• d ınamıyle kontrolü altında bulun-

1 
.
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1 Ullrıaktadır: ngı iZ ra ının 
ta }.fadrit, Barselona, Valansiya, Alican h t• 
ar' 1'arragona, Albaceta, Almeria, Bale- S C y a ~ 1 
c~ adalan, Sen Sebastiyen, Bilbao, Ca-
1'1 ta, Gijon, Santander, İbiza, hüku-
~andanm ihata ve Ceuta ile Me-

lt k•nununun veclbererlnden 
kurlu m9k iç n 

Ameleye 
gadreden 

h8azı iş sahipleri 
t ttkkında Vekillet 
~hklkat yaptırıyof' 

Hadiseyi bir çocuk meydana çıkarmış 
İki büyük sigorta şirketinin iflisile evveliyatı bulunduğu yapılan tahki-

neticelenen ve halkm sigorta ıirketle- katla anlaşılmıgtır. 
rine kartı itimadım azaltan meghur · Çocuktan al haberi 1 

hdilnadisenin ~rtacatıılhıken~,_ kaı:"~~~ !'!!! Yapılan tahkikata göre bu §ebeke 
gene sıgo -.uasın a yu ~ 926 yılmdanberi faaliyettedir ve ken-

bir §ebekenin oynadığı yeni bir dolan- ~~,. di sahasında sessizce çalışarak epey 
dıncılığm tayam hayret safhalan meharetler gösterm~tir. Şebekenin 
meydana çıkmı§tu-. son yaptığı iş üzerinde Ziya ismindeki 

Bu işte dolandırılan memleketimizin bir çocuğun il'şaatı ip ucunu ele ver-
en eski sigorta şirketlerinden Unyon miştir. Ziya evveli işe karıştığı halde 
sigorta şirketidir. Dolandırılıcilıfı ya- sonradan eniştesinin ölmediğini alaka-
pan da içinde doktorlar, memurlar, darlara haber vermiştir. 
sigortacılar vesaire bulunan büyük bir Millt Reassüransın istihbarat şubesi 
,ebekedir. Uzun takibat ve tahkikat- müdürü Aziz elde edilen ip uçları üze-
tan sonra bu şebekenin bütün azası rinde tahkikata başlamış ve nihayet 
meydana çıkanlm.13 ve diln ak§&JD geç tahkikat müsbet bir sahaya vasıl ol-
vakit bazı tevkifler yapılmıştır. muştur. Bunun üzerine Aziz Beyoğlu 

Y•t•~•n llUler 1 kaymakamı Danişe müracaat etmiş ve 
Dolandırıcıbğm eaaı :yap.yan 81- vaziyet Danişle birlikte bir defa daha 

gortalılan ölll gibi ga.termek auretile gözden geçirilmiştir. 
sigorta parasını almaktır. Bunu temin Bundan sonra Pangaltıda Dershane 
için bu §ebeke akla durgunluk veren sokağında kendi sahibi olduğu Nazik 
· ~ vo hü apartnnanrnda oturan Onnik lplikc;i-
w..t rJuldarmr. n1ltua mtıdUr- Ge9ft ae/erki afgorta hadis~ ~ dafreBJnde ~ası-
Httterini atlattıktan sonra sigorta pa- Bigorta abonelmi mrara ~di. na karar verilınl§ '\fe mUnaslp bir fır-
ralarm almı§tn'. Bu şekildeki vakala- Bu. ae/erklfliüJ i8e zarara giren bir sat kollanarak bu a.raştırma yapımıı-
rm bllhaua sonuncusu pek parlak bir Bigorta §irketidir. işte bu §irketin tu-. 
gekilde yapılmı§tu-. Fakat bu işlerin Galatadaki merkezi 

'(Derxınu 1 Qndlde) 

Merkez Bankası 
hisseleri 

Bu sabah 
iki lira düştü 

()ğleden sonra gene 
yflkselmesl 
muhtemel 

On gündenberi mütemadiyen yilkse
len ve dün akpma kadar 31 lira bir den 
yükselerek 91 lirada kapanan Merkez 
bankası hisse senetleri günlerdcnberi 
ilk defa olarak bu sabahki borsa mua
melelerinde Jaymetiden iki lira kaybct
mittir. Merkez bankasının hisse senet
leri bu sabah 89 liradan muamele gör
milştür. 

Türk borcu tahvilleri de dUn akpm 
23,75 de kapanmıf iken bu sabahki 
muameleleri 23,35 den yapılnuı ve bir 
az dütüklük göstermittir. Maamafih 
bu düşüklüklerin öğleden sonraki mu
amelelerde telafisi çok mümkündür. 

Yahudiler 

Başvekil gelecek hafta 
lzmite gidecek 

ismet lnıJnü dün etra.rllıldan bir müddet evvel, iş kanuntt 
darı llıda ınuhtelif m~kamlar tarafın· 
it h~zırlık yapılırken bu arada bazı 
Ci~?ıı~ıerinin kanunun bir takım ve
!lıiy ~rtnden kurtulmak için çok yev
"e ~ 1 

. aıneıe yerine az yevmiyelisini 
ettUtı:ı. a~ele yerine yenilerini tercih 
lenılıı ~ilin ve bunun böyle olmasırn 
l'Jıını ıçfn bir sürü sebepler buldukla· 
lbıttı~ dikkati celbettiğini de ya2 

Filistinden sonra 
Habeşlstana da hicret 
etmek mi istiyorlar? 

Şehrimizde bulunan ve Heybeliada
daki kögklerinde istirahat eden Başve
kil İsmet İnönü dün beraberinde Hari
ciye vekili Dr. Tevfik Rügtü Aras bu
lunduğu halde saat 13,30 Salacak kız 

kulesi plajına gitmittir. Baıvekilimiz bu 
rada bir deniz banyoau alnuş ve biraz 
istirahatten aonra gençlerle hasbihal 
ederek fotoğraflar çıkartmıgtır. 

diln akpm Yalovaya gitmigtir. 
Bafveklllmlzln seyahati 

İsmet İnönü gelecek hafta §ehrimiz
den İzmite hareket edecek ve orada ka
ğıt fabrikasının küşat resmini yapacak
tır. İsmet İnönü oradan ağlebi ihtimal 
deniz yoluyla İzmire gidecektir. Başve
kilimiz İzmir arsıulusal panayırının kü
§a t resmini yapacak ve bir nutuk !Öyli
yecektir. Baıvekilimizin fzmirden sonra 
Antalyaya kadar bir tetkik seyahati 
yapması muhtemeldir. 

)l~t ve~aleti bu husustaki neşri 
'1tqda tberıne şehrimizde bulunan 
Pıtnıaa rlara bu hususta tahkikat ya
ili \re 

1 ~e _neticenin bildirilmesi emri
\re ...:-~ır._ Bu mesele ile iş bürosu 
gıot 'l't Yi lnilf ettişliği mesgul olduğu 
itikat caret odası esnaf şubesi de tet-

8'ı Yapınaktadır. 
lbe~1 hog görülmiyecek hallerin 
bit ~lınemesi için icap eden ted 

/ngiliz krolı L'al~ya <.ıahillrrindey
ken sarayın fefrlf'ntından kurtulmuı 
bir r:aziyette ceketi elintlf' gezerken 

Atina, 18 - İngiltere kraltEdvar
drn :>indiği yatın Korfo adasına han
gi gün geleceği henüz belli değildir. 
Kralın Yunan kralı ile görüşeceği 

tahakkuk etmiştir. 
lngiliz kralının bu görü~meden 

sonra Jyonyen denizinde:,: seyahat! -
ne devam ederek Kef,alırnya ve ita
ki adalarına uğramadan ıcçeceği an-

Adisababadaki İsveç Kızılhaçı reisi 
Stokholme telefon ettiği sırada, Habe
tistanda "harbin henüz bitmediğini,, 

aöyliyerek demiıtir ki: 
"Raı Desta ve diğe_r bir çok ıefler 

Habeıistanın istiklali için sonuna ka
dar çarpı§mağa and içtiler. Bunlar İtal-
yanlara kartı hiç ara vermeden çete 

Saat 14,5 de plajdan ayrılan Başve
kilimiz geliginde olduğu gibi giditinde l 
de tezahüratla uğurlanmıştır. Başvekil 

harbi yapıyorlar.,, IP"9ll•-=•==ı=ı:=:ıma::ı11ııı:ım=ıi~ii============-t=:11• 

Yahudllerln faklnı ff De1Jlet DemiryoUarıncla ı 
Suriye gazetelerine akseden haberle- lj Grup yolcularına büyük ten· ı 

re g<Sre Habeşistana Yahudilerin yer- !! zilit yapılmıthr. ilan sütunu· 
le1meıini temin için bir Yahudi murah-

muza müracaat. ( 436) hası Musolini ile görüştükten ıonra tet-
- 1111 -· 

Coe Lulnln hfr 
gallblyetl 

Nevyork, 19 (A.A.) - Zenci boksör 
Joe Louis eski dünya şampiyonu Sbar
keyi üçüncü ravuntta nakavt etmek su
retile mağlUp etmiştir. 



Siyaset ve kiyaset 
Es.killen elerlerdi ki: "Siyasi dediğin kılı kırk yararcasına teenni ve ihti 

yatla hareket etmeli. Bir işin akibcti ne olabileceğini düşünmeli!., 
İngiltere ve Fransada bu klasik diplomatlık usulleri hala cari olduğu 

tçin, bir siyast muadele zuhur etti miydi, başbaşa veriyorlar, düşünüp taşı
nıyorlar. MeYcut muahedeleri, mukaveleleri tetkik ederek hukuku düvel 
kaidelerine muvafık sualler sormağa ve bunlara cevaplar almağa uğra§ı
yorlar ... Notalar gönderip muntazam ve mar.tiki mukabil notalar bekliyor
lar ... Fakat iki elleri böğürlerinde kalıyor; çünkü karşı taraf, emrivakii 
yapmıştır bile ... Neticede, olup biteni kabul etmekten gayri çare kalmıyor ... 
Kabul mü? Hayır onda bjle tereddüt ediyorlar .... 

İtalya ve Almanya gibi yeni zuhur etmiş rejimler ise pratik mi pra
tik t ... Canlan neyi çekerse, qop, tatbik ediveriyorlar! .. Evveıa eski nazari
yenin hilafına, asri siyasette en ır.uzır §eyin kiyaset olduğunu bu suretle 
göstermi§ oluyorlar ... 

Meşhur Gorduyum meselesini bilirsiniz: Kördüğümü kimse çözemez
mi§. İsken dere qemişler ki: "Çözen olursa ,dünyayı fethedecektir!,, Kılıcı
nı çekip ortasıqdan keıımi§ .... 

Kıssadan p ei:>seyi çıkapr!ar: "Muğlaklaşmış bir jşi ötekiler giQi :mız-
mızca halle uğraşmadı. Bambaşka bir yol buldu ... Ve neticede muvaffak 
oldu ya ... Ona bakın! ... Mesele düğümün 5özülmesjydil,, 

Fa§istler de ayni tarzın muakibi l ıÇözmüyorlar, kesiyorlar .. Ancak, İs
kender yırtıcı kuştu, ömrü az oldu ... I?aima dibinden kesip atmakla mesele 
halledilmez. Bazan da başını ikJ eli isine alıp düşüne dü~üne çözülebilecek 
düğümler vardrr ... 

Türkiye?.. Bizimdir diye tevazu göstermekte ve söylememekte ne ma
na var? Siyasi düğümleri çözülmeğe el verişli yerlerde çözüyor, bizzarure 
kesilecek yerlerde kesiyor! Ve gariptir: Ekseriya çözebiliyor. 

Siyasette kiyeset olmaz olur mu hiç?.. Asıl kiyaset budur. Ne şekilci-
liğe kapılıp diplomatlık kırtasiyesi içine boğulmak, ne de mevcut ananeleri 
kökün9en yıkıp bozmak, parçalamak ... ikisini hüsnü teJif etmek ... l-1, cum
huriyet Türkiyesi harici siyasette buna erişen pek nadir bahtiyar devlet
lerdendir. 

; 
Hiiıeyjn Faruk T ANUR 

Yunanistanda yeni rejimin icraata 

işçileri memnun 
etmeğe çalışıyorlar 

Atına 18 - H.ükfunet sosyal politi

kanm tatbikine büyük bir faaliyetle de
vam etmektedir. 

Sosyal muavenet bakanı Koziria, Yu
nanistanm bütün 9ebirler.i.nde vücuda 

getirilece~ halk .ın:utbaklaruıda ;işsizler
le fakir)crin birka~ ~mukabilinde 
sıhhi ve iyi yemek bulabileceklerini söy 

Ie:miıtir. Buı::alarda qaftada iki defa et
yemcği vcrilecekıir. Atinarun muhtelif 

maMilerinde elli halk mutbağı açılacak 
trr. 

Fakirlere yardun pUl.nı yakında ilan 

edilecektir. Bu program on seneliktir 
ve iki milyar drahmili~ bir ~srafı mu
cip olmaktadır. Bu paranın 500 milyonu 
§İmdiden bulunmuştur. 

Hilkfunet yeni ıslahat programının 
bapna hayat pahalılığı ile mücadele mad 
ae.mı koymuştur. Gıda ve yiyecek mad 
Clelerinde ihtikar yapanlar ağır cezaya 
çarptınlacaktır. 

Kanun llylhaları geri almıyor 
Atina 18 - Başvekil dün gazetelere 

Terd'iği bir tebliğde şimdiye kadar mec-

lisi mebusana sevkedilmiş olan bütün 

85 lik adam 

Oğlunu 
yaraladı 

Soma - Musahoca köyünden Süley
man isnfiode seksen beşlik bir ihtiyar 
oğlu 1smaili bıçakla ağır surette yarala
mıştır. 

ihtiyar, oğlunun ~endisinden para is

tediğini, ;vermeyince oğlunun kendisini 
yorgan _çarpfile boğmaya teşebbüs et

tiğini, bunun üzerine kendisini müda
faa m~buriyetinde kaldığım söylemiş -
tir. 

An fi arada bir 
hırslzhk 

Ankara ış - :qun ak~ hırsızlar 

Y cnişelıirde bir pastahanenin Qtomatik 

para kasasının altını oyarak içeri girmiş 
ler, bir fotoğraf makinesi aldıktan son

ra çıkmış1ardır. Hırşıılar bundan sonra 
Bakkal Raşidin dükkanının camlarını 

kanun layihalarının ait olduğu nezaret
lere iadesine karar verildiğini bı1dirmiş 
tir. 

K 
HP.BERJ-gı;ı 

içeride: 
• Birkaç gtlJl evvel Arnavutköy sahlllerln 

de bumu dU_şmO§ bir erkek cesedi bulunmuş 
tu. Ceset t~hls cd11rmrml,ş, dOn lDQ.ddelumu 
ınlllğln cmrlle g6mWmUştUr. 

* Anado~unun muııtcıu meyve yctl11tlren 
rnmtakalarmda tetkik ynptıkiarnu evvelce 
yazdığımız heyet §imdi Ege mmtakosmda 
bulunmnktadnr. Heyet bugünlerde lzmlrdcn 
§ch.rlmlze gelecek ve tetkiklerine İstanbul 
mıntaka.sUc Trakynda devam edecektir. 

• BrUkselcle toplanacal< kanser kongres!n. 
de Unlversftemlzl ve Türle tababetin! temsU 
ebnck üzere profesör Hu!Qsf Behçet ve pro.. 
fcsör Oberndorlerln gijndcrllmelerl kararıaıı 
brıl Iru§trr. 

• İstanbul ağır ceza mahkemesi reisi Suat 
GOral açık bulunan temyiz mahkemes! aza.. 
hklarmdan blrlnc tayin edilmiştir. 

• Snğtr, dllslz ve körleri koruma cemiyeti 
tarafından terUp edilen müsamere eylQIUn 
12 sine tehir cdllmlştlr. Müsamere Suadlyp 
p!Ajmda vcrllecckUr. 

• fspartadnn Denizliye giden tnar'§andlz 
treni hat Uzcrlnden g-eçt1n bir )ilk arabasm11 
çarparak pnrçalamış, nrabacı Hasan ölmüş. 
tur. Arbndo. bulunım dlftcr lıir k!>y!UnUn de 
kolu kmlmıştrr. 

• Tirenin Türen mahallesinde oturan zı. 
p, Uç ya~mda Ziya lı1mlndc bir çocuğu ta.. 
banÇJı fle yarahyarak öldUmıUştur. Cinayetin 
ııebeb! hcnUz anlagılnmamıştrr. 

• Emniyeti umumiye mildUrtı ŞUkrU bazı 
tetkikler Jçtn bugUnlerde Avrupaya gide
cektir. Emniyeti umumiye mUdUr mua\1nl 
lzzettln fznılrdcn 'ehriınlzç gelmJştır. 

• Norveçln Ankara elçisi dUn memleketin 
den eetırhntze geım"'tJr 

• Ltse ve ortamcktcpler(le talebe kaydına 
yarm }?~lanııcaktır. TaJebelçrfn, pturduğu 
yere en yakın meıttc'bçı yazıımııl~rı l~zım
gelmrktcd.lr. 

• İstanbul \ldllye binasının kcRlf bedeli o_ 
lap 189000 lira Uzerlndc vck~'cUc mUtenhhlL 
lcr aro.smda fhtllO.f çıkmıştır. 

Dısar~a: 
• Jlahrlye nıı:çrrI Slr Somu l Hor, ağmı .. 

tos nUıe.xçt}ıı<fe bh' :-.·atıı:ı Cebclllttank llp 
Mııltavn r,idccck, Al•dt'nlzdekl İngtıız !ilo. 
sunu tctUş cdccckUr. 

• Cck prdlJMt 20 ""\ ntımtocı l\rn!Mlde. bU 
yllk manevral<ır yn.,'l<' l·tır. FA:nebt heyetler 
bu mnnovraya çemlmı tır. 

ıt: Ncvyorkta mıblye l"'IUdUrtı bir kndın, 
70 y~md:ı bcr1tz bir kndmı lfldlll'Cn ZC'll<'i 
Bates.vı Nzzat lclıı.m e(Jecclttlr 

kınp içeri girmişler ve kasadan 25 lira 
almı}lardır. Hırsızların Koynah Meh -

met, Hilmi, Maıltım oldu~u anla§lltnı§. 
hepsi yakA'anmışlardır. 

• Sll\Un !le dll!rr SoV)·~t C"k".pmıı ka.ı: t 

ırulkıu;t tertip edcnlcrlıı. muho.kcmcstnc bu. 
gUn Moskova.da başlanacaktı!'. J 
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<; lspanyci ihtilalıne dair DoğJ'U m!J 
Loyd Corcun bir makalesi değil mD 

ispanya ihtilali ne vakit ırıram~a"' 
Avrupayı ·sarabilir ? şır-ket~n~en 

gıelf'l)e 
"Dahlli IJal'plerln vahşeti; jlil AYr' mefht1Jf şlkliyei!:<ı;ftyl# ~ 

m Jilet a rasmda k f b arp 1 e rl ~ m u~.Q y ~se E11ıaro.ı;;ıilw. wyıaırı a::aıd•;,,, t 

d il f kalmadığı giinleri de görürüz • edlJeQll;fecek ~erece e amanS~Zp~~'" ;birkaç imtiyazlı şirket vardır ki ga; 
/Ju sabahki posta ile gden "Sun- him bir .kısmının asıler.e ·.~ıhak etme- teZer sütun sütun yazı yazarak yol!') 

day ~xprcss,, gazete~ind11 eski lngi- mcsi bu sebeptendir. . • Zukl.arını ortaya vur4ukça doğrı'. 
liz bpşve/;ili Lloyd f;por,, .. e un lspan- Donanmanın muktı:v,eır.ı·ti ~ı gene;. gelir gibi görünürler. Şikayetlef1t1 :.J ~ 
ya dal:ili lıar/Jine dair bir makalesi rollerinden l"rankonun planlarına ka8-ı kesilince de yolun eğrisini, fi"_, 

çıkmıştır. büyük mania te~il ~PY~!f'· 9oun eıı f1k<ır'l<ırını tercihe gitmekte birtııı 
llar/Jin unwmiyet itibrırile [rnr- mükemmel ordusu şımdı F 851::1 bulu- reddüt etmezler. Bunlardan biri 11e 

kunç bir §Cif olduğurıu, fakat medeni nuyor. EJ;er bu orduyu C~belu~tarık ki de birincisi Tramvay şif~ 
milletler arasıJfdaki harpierde mez- boğaLından karşıya hemf'u ge.sırecek dir. Bu şirketin bozuk arabaltJ JI · 

1/uhane harekctlerjn nlsbeten bir hu
dudu bulunduqrınu 11azdıktan sonra 
billıÇUJfa diµor kl: 

"Son umunı.i harpte, l::tgiltere bir 
milyon telefat verdi. lki milyondan 
fazla efrat ta yaralandr. Bu vaziyet
te Jngiliz askerinin, düş!Daruna karşr 
huşunet ve yırtıcılığının artmasını 

beklerdiniz. Fakat tam tersine, harp 
açvam cuıgı muuuc,~e, :tııgııız~e1. 'c 
Almanlar birbirlerine karşı gıttıkçe 
artan f?ir saygı gösteriyorlardı. 

Lakin dahilt harp baska bir şey
dir. Bu gibi nemketlerde bulunmağa 
insanı teş.,.ik etmez .. Dahili harp bir 
düşmanlık halinde başlar ve ''ahşete 
inkilap eder. Böyle bir !htiliıf esna
sında hif bir taraf mezalimi kendine 
hasredeme1H Barbarca hareketler, 

ha rb.ırlıiı doğurur. • .... 
Hele "mukabele bilmis1J,, sozu her 

hangi seşit zulmü halch gös!crı~tek. i
çin icat edilmiştir. Öyle .telakkı edı
Jir. lspanyol 4ahili parh:. kavgaları
nı şiddeHep 1,i)·ade sul~oener yol -
larla halletmeleri hususunda her 
memleket için çirkin bir ders teşkil 
ediyor. 

• * • 
ispanyada dahili harp r.e yo.lda ce

reyan ~diyor? l'e ne zaman bıtc~ck
tir. 

olsa, - ciddi bir mukabc!eye ımarµz canlarım AlUıha emanet eden yoıcıı 8e 
kalmaksızın - Madrite c:'ıJğru yürür- yine sabahları akşamları araba Si 

dü • tısı çekmiye, bir arabaya, ne ba1ı~ 
Dört hafta geçti. Ve Fııı; a.c:;kerleri- olursa olsun, sardalya balığı gibi t$ 

nin mühim bir kısmı hata Fa.cı }'.c?yla- olmaya başladılar. llatta ijyle za 
rında ''a,pura bindirilmej: bek1iyor. Zar cluyor ki, istif olan,lara bilc ' 

'Fakat asflerin kaybettiği dört ıhaf şamayıp dışarda kalanlardan 
ta, nihayet muvakkaten olsun, hü- bakanlar ve bir saatlik yo1u yayD 
kumete yaramıştır. . rüyenler bulunuyor. 

Bununla beraber asiler lspanyol l/epimiz, cclallandıkça 8inen. 
ordusundaki subayla;dan ~oJunun ve buldukça gemiyi ozıya alan huystll 
el} i)i talim görmüş ınü,ebhez efra- kadının kocaları gib; •• ·:. .. Boşaya 
dın müessir müzaheretine nail olmuş ruz, medeni. kanım müsait değil .. -' 
bulunuyor. cinemiyoruz, beraber yagamak 

Şimdi hükumet alelacele toplan· bu.riyetindeyiz. Bizi bu huysu:: ko __ 1ıı1 
µıış olan acemi efrada .tayanmak,a- eli>Mien 1.:ıırtarrµ;ak veya onu tW!r 
dır ki bu efradın techiıatı gayı:i ~i- yola getirecek o1anUır kalbimi:i71 
fidir. Gerçi srnai sahalar.ı\ ve maki; değerli yerini kazanacaklardır. 
ne vesaitinin hükilmet eı:nde bulun- Halkın ~ 
duf!ll aşikarsa da, harbi umumitfe ---------------, ~ 
Jrerek ))izim, gere1', Amer.kanın tec- lran N ofla nazırını b 
rübesi söstermlştir ki sivil endüstri- muhakemesi 
yi hük6met için top, tüfek, makineli 
tüf ek ve cephane yapacak bir ha~e 
sokmak ZJtmana müteyakk;ftır. 

işte bu, bence fspan va hükumeti
nin ubtesinden ge1mesi icap e4en , 
en mühim amildir. 

Hükumetin elinMki h~i1ün toplan-
mıs efradın talimsiz ol<luğunu soy-:. 
Iemek hata olur. Bütün o;;~ığlpm genç
lerirı lşpanyada muayy._.,, bir zaman 
için askeri ik saı>mıs olm~sı lıh;ımtlı~. 
n.anllncn -asıre.n nızmew.11 muaı fo~ 

tulan bir çok kimseler vardır. Ve her 
sene men talime çağırrlı.ıılar da ma
li müHihnznlar dolayısile adetçe mah
duttilr. 

N~tice itibarile hüku~ıl•t.in Jcoydu-
ğu mecburi nskerJik herkese ş;ımil 
olmuyor. 

Kısa bir 1.ılman için a:::keri talim 
sürmüş bir 1t:ıylj j~çi ve ":öyl~ ~u~un
makta ve bunlar fl."ke:ı dı~ıphn1e 
silflh kullanm{\k hakkında bazı şey
ler bilmekte if'e de, hüküınetin a.~ıl 

knrşıla§tıfü müşkül, a.-.kt>"i hi!metin 
poksanı dolayı.~ile bunların, to~çuluk 
ye tayyarecilik gibi teknı~ tahmlere 
nkıf oJmilmasıdır. 

Diğer taraftan asiler, müm)cUn ol
duğu kadar süratle bir r.ctice alma
ğa çalışnıakfa en büyüK istifad~yi 

görüyorl~r. General l<""raııko He Mo
lanıQ Madrite doğrµ kuv)'d)erini 
müştereken tanzim edip ,.:ırümek is-

Maverayı İran hattının inşası içlO; 
Hollanda kumpanynsile yaptığı 
kavelcnin 350.000.000 riyale 'ı 
riyale sekiz kuruştur) varan b, 
masrafında suiistimal yapıldığı ., 
metile muhakeme edilmekte olan ~ 
fia nazırı M. Ali 'Mapsurun ilk 1_11U I' 
faasını takilıcn §ahit)er dinlenmtŞ;, 
kat bunların hem birbirini nakz I 
,!c_!. • d~ ;,:u:_~kem~nin cereyanın:-_iJ 
hakime yaptıt11 son celsede, cu ~ l'ı 
icap cıttirecek isnat, delil ve şeh& I ~· 
lerin kifayetsizliği sebebile, Nafifl b· 
zırının beraatine karar vermişt~ l1ı . ~ 
raz ,<Jaha ıztırapla okqduğ\Jmuz 

11 
mücadelenin üzerJnde tıtr~yer"'k ~~ 
,cjjlük etmekte devam t-decek-· el 
hangi bir memleket tarafından d , r 
rudan dpğruya miidl,lhale olrnıf1.r 

,.,~ ... 
cak. •. {'ünkü bu hareket her bil. t~ 
nlemleketin başını yn.kaca~ bir hS 

teşvik edebilir. . . . t'I 
ispanyanın harıcınde h:ıkıkf rrı ~r \o 

le, muhariplerden birini veya iW1~ ini bHvasıta teçhiz etn.t'kten çı~r 
Bu m~ ele üzerinde d~,ıetıer. ~' ~ 

birlerini kıskanç bir gözh• tetkik t' d 
cekfordir. Ancak en keskin bir ~ 
yakkuz sayesiodcdiı ki muhari~ 
harp rr.alzenıesi gitmestn.=n taın 
öniin~ geçilebHir. t 

Bu şplda şimdi 
mak imk!iif!Sızdır. 

bir tahmjn yap· tcnıeleri bu sebeptendir • 
Her hangi taraftan birinin nı~ 

fakıyctinin, harf çten geıecek sıl;r 
mütevakkıf olduğu aµaç;" görü1'

1
., 

1.aman, bu teyakkuz ten:ı:ı cd:I~b l 
cek .nidir 1 ]şpapya dah•H harbı J' 
rupanın sinirlerini yoru9 aşındır~ 
ta olan bir çok endi~le,.t!, hir 1' 

endişe daha fü\\'e etmek~~ıtir.,:_/. 

Şimdi her ş.cy, uzun boylu bir 
mücadele olacağ'ına işaret etmekte
dir. Asiler, tam qir sürpriz rapmak 
fırsatını bulmuşlardır. 

Ordu subaylarının, bfihassa yük
sek rlithedeki subaşların yeni hükQ
met hı.rafından ıılınmış hnzı tedbir -
]erden memnun olmadıkları belli i
di. 

Şa~·3n1 hayrettir k~ h.ü~Q~et, ~s
keri b•r darbeye karşı ıht.}a.tı tedbır
ler al11Jamış ~ulunuyord~. Rivay~tle
re görF, iş:rar. ~q~Iaymca cumunyet 
hükumetine müzaheret cdecekl<'rc 
vermek iizcre l\ladritte ı..:ıfi derecede 
mavzer 1 ulunmm·ordu. 

tsyan dikkatle \'C mah .retlP hazır-

lşnmı tı. Bu ı·nziyr:tte hukumet de 
mukabil tedbirlere ha1.·ılanmamış 
olduğuna göre, nicin mu,·r.ffak olmu
yor? Eğer merkez za~:nlilscl·di ve 
hük4mct makamları elin:: geçirilsey-

diyaoılm~k i.stenen hii_kfınıc.t dnrbesi, ı 
Primo do Rıvcra'oınkı iWHnden tam 
bir darbe olac~ktı. 

Cur.ıuriyft bü~umeti ı.imdi mer
keıi ·re mc ruti Qtontem•ı .m~nıvcıiı-ı 
sım etinde bulundurmak gıbı fırsata 
şşJıi(~tir. Uonanmunın ve hava kuv -
vç*inin, ayni P-manda ordunuo. lllÜ-

Onların kuv\'etleri daha Jyi techiz 
edilmi~tir. Hasımlarından daha iyi 
hücum ya~bilccek vaıh'f'iledirler. f
#er ~elccek ~ir iki hafJa ;~inde "aıa
n rnnzlarsa, isyan netk~~ı k::lacak. 

Acaba asilerjn taarr,.zıı ıııu,·atrak 
olacak mı? Bunu şimai~en tah1Pin 
edemem. 

Gelecek bir kaç gün t'~inde bülıı:O· 
metin •opladıjı ace"'i efradın, asile
re 1Pe~up çQk jyi talim JÖr~üı &M
kerin aaldırmasıpa mukavemet edjp 
,dcpıi~ eceğini Jiire,:jjiı. 

Ejer mukave~et tdeıpezlerse, 
harp filep bitmiı olıtq,tr. ~ier e
~cı·lf!rse, lspanyapnı ş.imaJ ve daflık 
~ıŞJmhırında uıun bir 111~ca~~Je pla -
caJAtrr. ~8 kalab@lık Hh;tier, bjj~i -
meHn elindedir. Fakat flSİİer en tabii 
müd~ıfrtn mevkilerini ello!r·nde bulun
duruyorlar. 

Şilllnl kısmındaki Ba~k vilflyetleri 
n iJ.eı: tarafından işgal eiJj}mi;;tir. Bu 
mmt.1kanın harpçi d~ğ'ıkları kendi 
~ili elerine karşı hasmarıe bir tavır 

takın!!n her hang~ hü~ua-eti müşkül 
mevkie düşürecek kabfüyett~dirler. 
Bunlar gayet ŞAfu kntoliklerdir. 
'\ e l'f'J'Zl:GİıuH~ ıulıİanudü .iikı bil' ya: 
kınlık vardır. 

* • * 
Avrupa, tcferrüatını J_ıer gün bi-

~· ... Jllll - Nihay~t itiraf ettirnıege 
fak olduk. ...fil / 

- Budalalar! Bu PJaznun d"'~·' 
kayetçi ! ,,p-

(Sovyetlerin mizah mecmuası 
kodil,, den). 
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2J. llu~ Tevfik Fikretin öldüğünün E 1 ve ev işleri 
. : ~~ YildönUmü .. Belki diyeceklerdir se rg •. s •. 
, ~daın sende 1 Kill" t'' . d" · 

Esnafı 
dolandıranlar Türk kanının 

!ibıce . ure, ımna, u 

~ıı t~~a~anan eiirm modası geçti! Teşbf r edilecek eser- Ticaret odası tedbir 
etti"~vunı şairlerinin ortalığı istila 
~ı bir devirde yaşıyoruz! Tevfik ler şehrimizde almıya lüzum gördü 
~ ~a~~dn söylenmedik söz, ya.- hazırlanıyor Ticaret odası esnaftan toplanan aida-
rıı~ .. 

1 
ık lnUsbet ve menfi yazısı kal- tın tahsili işinde bazı tedbirler almağa 

"<IQJ Baııs· 29 birinciteşrinde Ankarada açılacak 
~ · ı ta?.elemekten ne umu- karar vermiştir. Bu tedbirlerin alınması 

l'Suıı' z tc olan el ve ev işleri sanayii sergisinin 
~da,· a -~ biçare Fikreti, mezarı na sebep bazı kimselerin son zamanlar-
""t.' • bugun epeyce muazzep ede- memleketimizde şimdiye kadar eşini d eh . • d k ' f .. d 

spor kabiliyeti 
Bunu Finlandiyalılarla Macarlar 
ispat ettiler, biz de ispat ettik! 

,..ıı..ı a ş rımız e ı esna a muracaat e e-
etdir Ba · görmediğimiz derecede güzel bir sergi · n sen bırak ... ,, rek hiçbir haklan olmadığı halde aidat 
~ * "' • olacağı anlaşrlmaktadır. Serginin esas- tahsil etmeleridir. Bunun muhtelif mi-

&ı'bi ~~rnin birçok okuyup yazmışları lan bu işlerde en zengin numuneleri salleri görülmüştür. 
ı. ~ de '" vf"k Fik t k d ihtiva eden §ehrimizdc hazırlanmakta-~ b' ' .ı.e ı re e arşı a e- Bunun için esnaf cemiyetlerinin ai-
b~ ınlstik bağlılık duyuyorum. O, dır. iktisat vekaleti bu sergi için hiç bir dat tahsil eden tahsildardarrna odaca 
•-ı~. nnzanınızda. ı"nsanlıktan yu··k· fedakarhktan kaçınmamaktadır. Çünkü d'kl" h.. . t k ·1 • t" 
"\:~ _ tas ı ı uvıye vara ası ven mış ır. 
%ı 1§, adeta Evliyalaşmış bir nim sergi vekaletin el ve ev sanayiinin inki- Esnafın bu hüviyet varakasını görmedne 
!'ant~· ''Kayalar,, mda sahin gibi otu- şah için vereceği kararlara esas olacak- ve makbuz almadan para vermemesi 
~il.ır 6air, bir mütefekkir, bir mü- tır. menfaatleri iktizasıdır. 
~· • Evlerde ve elle yapılan her nevi sa- Makbuzlarda da hem cemiyetin müh· 
~!ieyrek asırdır zihniyetçe bunca nat eserleri şehrimizde bir komisyon ta- rü ve hem de muhasip1e tahsildarın im
de8a:t eler geçirdik. Eskiden mukad- rafından toplanmaktadır. Sedef işleme- zaları bulunar.ıı ktır. 
%J ~abilinden olan telakkilerimizin ler, tahta oymalar, maden üzerine işle· 
.... 1 bıze şimdi güJUnro yahut laa.kal Şişe ithal ine müsaade ~ ~ li' meler, tezhipler, saraciye eşyası sergi- · 
~ .. --.", e geliyor. Lakin "Rübabı Şi- d h" d't k 1 d *sliyenler ~ e te~. ır e ı ece numune er arasın a- ı 
l'~ Şairine karşı, hala bir liseli he- d 
~ le bağlı bulunuyorum. Ancak ır. 
~~a kendi nıhi münasebetimi mu- iktisat vekaleti bizde el ve ev s.ana-
~ıı,.~ ederekdir ki şeyhe bağlanan yiinin dünkü halile bugünkü vaziyet 
~Oh~ın haleti nıhiyesini nnlayabili· arasında bir mukayese imkanı vermek 

-'<ql. için sergide dedelerimizin ve nineleri-
~:;;:un estetiğine muarız olan ve mizin yaptıkları elişterini de teşhire ka

b:t~k Fikret aleyhinde bir cereyan rar vermiştir. Bunlar için sergide bir 
~ dıran diğer bir kutubla, - Yahya kısım ayrılmıştır. Müzelerin zengin ko
)'~le, • geçenlerde ha.sbihal cdi· kksiyonlarr bu kı~ımda teşhir edilece
blr huın.. Yukarıki cümlelere yakın ği gibi muhtelif hususi ellerde bulunan 
~ aı:~etle Tevfik Fikretten bashet· numuneler de aranmaktadır. 
~ Gozıeri daldı. Hürmetle sustu ve 
~ı· k .edercesine başını salladı. Yeni 
le( ııı ılham semalarına doğru en yük
~~kt b.aşı olan Nazım Hikmetin de. 
%ı ik Fıkretten bahsedilirken, benim 
~fk hisleriınc yakın tahassüslerl~ 
il) Uğunu yahut konuştuğunu hatır
ti oruın. Mehmet Akifle bu mevzuu 

tı:ı.~ı tazeiemeği pek isterdim ... 

~~ıkrct, ins.... d" v d d v . ..... ımagın an og4n 

Ltmon fiyatları 
yllkseldl 

1ta.lyada limon rekoltesinin eski se
nelere nisbet daha az oluşu, İspanya 
rekoltesinin de son ftıtilalden !:Ok za-
rar görmesi sebebile, fiyatlar beher ta
nesi için 5 kuruştan 7,50 kuruşa yük· 

selmiştir. Memleketimizde nisbeten 

Şişe fabrikasının faaliyete geçmesin
den sonra bir kısım şişelerin ithali men
edilmişti. Fakat fabrikanın elinde diğer 
siparişler bµlunduğu ve her nevi şişe 
yapılamadığı için itrıyat tacirleri fena 
vaziyete düştüklerini söylemektedirler. 
Ellerinde §işe stoku bulunmayan ıtn· 

yat tacirle:-i şişe ithalatı müsaadeti veril 
mesi için iktisat vekalctin.c müracaatte 
bulunmuşlardır. 

Hapse mahkum olan 
maliye memurları 
Sekiz bin lira ihtilns etmekten suçlu 

Fatih mal sandığı tevzi memuru Ah· 
metle bu işte ihmalleri görülen katip 
Ahmet ve Hikmetin ağır cezada devam 
eden muhakemeleri dün neticelenmiş-
tir. 

Teni memuru Ahmet altı sene üç 
ay, katip Ahmetlc Hikmet de birer ay 

t\, iU'nceJ~"ÇJ ~'li~trıınn . rfoml. bPr tlirlii 
•·ı1tret tınm ıçıne sokmuştur. 
tıat?lt ' Yalnız nazım cUmlesinl değil • 
~aflikın içinde nesir cümlesini de • As
b~ ten çıkanp Avrupatleştirmiş, 
l~ iı: nesle devretmiştir. Fikret "Cüm· 
!la, ılbrnı,, yapmış, ''Kelime inkılabı 
~el sürmeyip onu ileriki nesle bı
~arıs ı§trr. Fakat cümle inkılabı da işin 
~il.in Id~. Binaen aleyh bugilnkU Türk-

-~- .... : .. ı;,.....",, no'h,.olo,.; Ansın~- havali
sindedir, ve rekolte ihtiyacın ancak ı ... ...., .. c u.<>ııı..o ... "'1'""":' ~·~ ... 

% 15 ni karşılamaktadır. Bu vaziyeti Bahkesir belediye 
nazan.i~ib~a alan !ktıs~~ vek~eti, re~ reisliğine eski be
kolteyı ıhtıyacın hıç degılse / O 65 Dl lediye reisi seçildi 
karşılayacak hale getirmek için esas~ Balıkesir (hususi) Vekiller heyetin-
Iı tedbirler düşünmektedir. ce yeniden müntehap olması kararlaşan 

li'a/tizde elUsini ona me'dyunuz! 
taret ,!lt Yalnız bunu mu? Medeni cc
~ ~e ~emleket sevgisi ile garphlaş
tı)~n ınsa.ntıeşme aşkının hüsnü im-

"<l."ı n .. 

Hava Kurumunun 
eşya piyangosu 

Türk Hava kurumundan: Ağustosun 
birinci gününden itibaren Kadıköy Mu-
vakkithane caddesinde (Milyon) gişe -

t-et b· lllnunelerini onda gördük. Fik-
\>a~ ır şair değil, bir alemdi, bir ha- sinde Türk Hava kurumu Kadıköy şu-

• nesimi idi D.. ·· •· k" besinin eşya piyangosu çekilmeğe başla 
·~ . uşunun ı: bi: dahmci merausu havatır,, 
t~ e anl~ılmaz sözler söylemesine 
dtıu en, ınılletin bütün efradına ken-
~u lanıtıp sevdirmi§ olmak ..• 

?aiırPhesiz ki, Fikretc mistik bağlarla 

mışttr. Ağustosun 31 inci günü akşamı
na kadar devam edeceğinden bu bilet
lerden almııı olan muhterem halkımızın 
biletlerini gişeye götürerek numara çek 
melerini ve ikramiyelerini almalanm ri
ca ederiz.,. ~! -::~ . .': Ve o, nim ilihlaşmağa IAyık 

!'ı ll.t ~t. ınUnevver sınıf m Evliyala
ı~fl ~nıdadır. Tilrbesı kapatı1maınak KaramUrselde sünnet 
~ e en bir Evliya... dil .xı.u n il 
~ IYl-NOl ~ 

""'1111111111 Karamürsel (hususi) - 22 ağustos 

Olüm lJ 
~ah~~? rnüddettenberi Büyükadada 
•ıı oı ık Yapan Zübeyde kulağında ha
lılttan~ bir iltihaptan mütevellit hasta
lct "c h ~~anuyarak ölmüştür. Fazi
'c..,gi Usnuhallerile bütün muhitinde 
ıı- Ve sa · · 1tı Öl.. . munıyet yaratan Zübeyde 
l(cnd· ~rnUne blitün adalılar yanmıştır. 
~· ısıne h ..._ ı.lcrf ra met ve aile.sine teselliler 
-- z. 

cumartesi günü ilçebay İhsan 'Unalın 

himayesinde ilçemiz Kızılayı ile Çocuk 
esirgeme kurumu tarafından fakir ço
cuklar için bir sünnet düğünü tertip e
dilmiştir. Şimdiye kadar 35 çocuk kay
dedilmiştir. Bu çocuklar aynca bu iki 
cemiyet tarafından giydirilmiştir. 

Balıkesir Belediye reisliğine yapılan in
tihap neticesinde 16 reyle Naci Koda -
naz seçilmiştir. Naci Kodanaz eVYelce 
de Belediye reisi idi. Yeniden intihabı 
memnuniyet uyandırmıştır. 

---------------------~~---------------------------
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lllt'rt: ısss eemaı.lyelnhır: l 

ola r,o._ 3,39 12,18 16,06 19,04 20,46 3.2J 

tu'!'eo 8.3"; ~.14 0,02 12,00 1,41 8 H 

.JEÇEN BE:sE BUOON 1'"E OLDUT 
ltalya ile Ho.bc~stan arnsmdald bütUn 

ban§ yolları kapanmı~tır. 

Ofii1~DO'lteıre ve 
~{b!)Sya 

Asım Us, J(unın'da ya;ıyor: 
İngiltere ile Sovyet I<usya ara

sında deniz işlerinde hiı.: bir ihtiltıf 

zemi.ıi ı,almamıştır. Bu itibarla ln
gilir. \'C Rus diplomasisi lıundan son
ra dcniı, teslihatı işlerind(' hirlik ha
reket edecekler demektir. 

lngiltcrc ile Sovyct Husya arasın
da tahakkuk eden ikinci anlaşmıya 

gelince, bu da finans sahasında ol
muştuı. Tngiltcre Sov)<'t Ru.syaya 
beş c;enc müddet için <13 000 000) ln
giliz Urahl bir kredi a!:mıştır. Uu 
kredi ile Sovyet Rusyan•ıı bu sene 
ağusto. tan gelecek sene eylülüne ka
dar ır.giliı. tezgahlarına ''ereceği si
parişler ödenecektir. 

İngiltere ile So,·yet Ru ·ya ara
sında tahakkuk eden bu deniz ve 
finans anlaşmalarının daha umumi 
bir anlaşmıya doğru inldşafı bekle
nebilir ve iki dost meml~ket arasın

da her gün biraz daha artan bu ya
kınlık Türkiye iÇin de memnuniyetle 
karşı?anacak bir hildisedir. 

~~tırcn ve 
iFlYı ır~nye 

Raif Nccclct Mcto, Tun 
sinde yazıyor: 

fJ'1ZCiC-

lrak, bütçesinin en mühim ,·arirlat 
faslı petrol kumpanyaları11 dan aldığı 

aidattır. Senede bu suretle dört mil
yon lngiliz liras1 elde l.'ılcn Bağr!at 
hükumetinin diğer ,·erg~ hasılatı hu 
1;cliı c ui:.hcll~ el1e.mmb·e•5izdir. 

lranda Anglo - Persian petrol şir
keti .1e senc\1 on milyon Jngiliz li
rasına yakın hası la t temiıı etmekte
dir. 

lrak ve l\nfkasya petrol sahaları 
nrasmda bulunan 'fi.irkiyt>dc de pet
rol arııma işlerine hakli o!arak bü
yi.ik lıir ehemmiyet verilnıt>ktedir. 

P~trol membalarma komşu, mü
him petrol geçit yollarıı~a hakim o
lan 'l'ürkiyede bir gün p•!trol bulun
duğu takdirde Türk m!iletine yeni 
iktisadi ye siya~i ufukl.ı - açılacak

tır. 

Çünkü petrol demek, hayat, hür-
• riyet. istiklrıl , .e refah ıl~mektir. 

s &?>cır "e ii u ıra n ô 
~alr'll 

Olimpiyatta Turani ırl-andan olan 
milletlerin kazandıklan muvallakı

yetler üzerine 11uılılelif fırsatlarla 

dikkat ve alakayı cellırtmiştik. Ru
günkü Cumhuriyette de. Abidin Da
ı·cr, diyor ki: 

Son olimpiyntlarda h:rinciliği Al
manya, ikinciliği AmerikR. üçüncülü
ğü .Macaristan, dördünc:Hıiğü İtalya, 
beşinciliği de Finlandiy.:ı kazandı. 

.Macaristanın nüfusu ~.8:>0.000 ki
şiden, }'inlandiyanmki ıse 3,73:>,000 
kişiden ibarettir. Nüfus lıakımmdan 

P:---·edek subayla-
ts~~- Yoklaması 

dqitcsi :e piyade Tümen Askerlik 

iflas eden sigortaların 
ne olacak? işleri 

~d aşkanıı~ndan: 
·~ ık.. f>l 

l\.A~·a oy, Usküdar Beykoz Kartal 
~ r Şil ' • 

cll\c1.. .. ' e §Ubelerinde kayıtlı bulunan 
ıı:ı 'Qı \re d 

llrlard Ye ek subaylarla askeri me-
tacaatla an bu sene şubelere henüz mü
~lil.r ~l'okiaınalarrnı yaptlrmamış o-
la.... agustos "h . 
--<taları . nı ayetıne kadar bu yok 

ll:ladıkl nı §ıfahi veya mektupla yaptır
lccrı n:ı:n takdirde ihtiyat subay ve as
clcairıe ~Urlar kanununun onuncu mad-
1aca~ il~ re hd~ttarında muamele yapı-

n olunUl\ 

Okuyueulanmızdan Beyoğlunda oturan, H. R. Tumu
zile bir mektup aldık. Okuyucumuz bunda diyor ki: 

On bir senedir Türkiye Milli sigorta §irketine 2000 
liraya sigortalı idim. Primlerimi muntazaman verdim. Her· 

kesin bildiği gibi bu şirket iflas etti. Gazetenizde birkaç gün 
evvel, sigortahlann haklannr kaybetmemeleri için bu şir

ket muamelelerinin başka bir şirkete devredileceğini oku
muştuk. Bu şirkete dün de müracaat ettim. İşlerimizin ne 

olduğunu haklı olarak öğrenmek istedim. Aldığım cevap 
ıu oldu: 

- Dosyalarımız başka bir şirkete nakledilecektir. İşin 

tetkiki şimdiki halde Reassürans'a bırakılmıştır. Onun ve
receği karara göre hareket edilecektir. 

Reassürans ne yapmıştır? Sigortalanmız ne olacaktır? 
CEVABIMIZ: . 
Bu meselede size kat'i olarak biz de cevap veremiyecc 

ğiz. Şirket muamelatının başka bir şirkete devredileceğini 

duymuş ve yazmıştık. Şimdiye kadar bir netice sıkmadı. 

Bu meseleden şikayetçi olarak yalnız sizi görmüyoruz. Siz
den önce de birçokları bize başvurdular. Bu yüzden dünkü 
sayımızda (Doğru değil mi?) ba§lığt a1tındalrl ya.mruzı 

yazdık ve bunun biran önce halledilmesi lazımgeldiğine i· 
§aret ettik. Bakalım ne çıkacak? Beraberce bekliyelim.. 

mütalea edince ikisi de ı..açük birer 
millet olan Macaristan la Finlandi) a · 
spor bakımından iki büyük millettir 
ve milyonlarca nlifusa 3ahip bü) ük 
memfoketJeri geride bır:ıkrr.:<şlardır. 

Macaristan, deniz kıyısı bir memleket 
olma:lığı halde, yüz metre serbest 
yüzmede, o mUthiş Japou?arla Ame
rikahları ve Almanları yenerek bi
rinciliği kazandığı gibi, ..;u topu mü
ıı;a bakasında da, bir takım ince puvan 
hesaplarilc birinciliği alan Almanya 
ile 2 - 2 berabere kalarak ikind ol-
mu~tur • 

Denizi olmadığı halde yüzmede 
birinci gelen Macaristan diğer spor
larda da muvaffak olmuş, 10 birin
cilik, 1 ikincilik, ve 5 Ü"Üncülük ala· 
rnk ltalyanın önünde üçüncü gelmiş
tir. Finlandiya ise, 7 bi~incilik. 6 f· 
kincil:tı: ,.e 6 üçüncülük aJ:unk Fran.ı 
sa, Jsyeç ''e J:ıponyanm önünde be
şinci olmuştur. 

Bu iki milletin ikisi <le bizim gibi 
Turan ırkına mensupturlar ve onla
rı, nüfus itibarile kendilerinden çok 
hü}iik rniltetıcrin önüne geçiren, hiç 
şüphe yok ki damarlarındaki kandır. 
Gcrç;, her iki millet te spora çok c-

hernmiyet veriyor, muntaıaman çalı
şıyorlar; faknt nüfusça onlarla kıyas 
kabul etmiyccek kadar büyük olnn, 
mesela Fransız, Japon, !ngiliz mil
lctıc-=-i, l\facarlnr Ye 1''inlt-:·den daha 
mı az sporcudurlar? Elbette, a:ı de
ğil; muhakkak daha f az!!l ..• 

Şu halde, Macnristanfa. Finlandiya
yı büyük milletlerin önüne geçiren 
kudreti nUfuslnrının fazlalığında, 

spor teşkihHJarının rnükt!nımeliyctin
dc Ye memleketlerinin zc:nginliğlndc 
arıyamaz. Pikrimcc. onları er me,·da
nında birinci safa çıkaran dam~rla· 
rındlki Turani kandır. Uizim de da
marlarımızda ayni kan dola tığına 
göre, canla haşla spora Ealrıldığımız. 
bilgi ve teknikle çalı. tığmuz takdir
de, muvaffak olacağımız şüphesizdir. 
Macarlar ,.c Finler gibi, 1 ürkierin de 
ilk safa fırlarnusı için, n:untazam ve 
ciddi ~alı~mndan ha*ka !>ir ~eye ih· 
iya~ yoktur. 

Nafia Vekili 
bu sabah geJdl 

Nafia vekili Ali Çetinkaya bugün 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. Nafia 
vekili şehrimize istirahat için gelmiş ol• 
makta beraber bazı tetkikat da Y.ilPa• 
caktır. 

Görünmez 
kazalardan 

_ _,. 

Bakırköyde Kartnltepede asma köp-t 
rü sokağında oturan Necmi BakırköY. 

otobüsile Etyemezden geçerken dışarı 

çıkardığı kolu elektrik direğine çarp
mış, kırılmıştır. N cemi hastahaneye kal 

· dmlmıştır. 

Pencere ve balkon
dan düşen iki çocuk 

Beylerbeyinde Burhaniye mahallesin .. 
de Emin çıkmazı sokağında oturan 12 
yaşında Seniha balkondan bakarken s~ 
kağa düşmüş, sol kolu kırılmıştır. 

Bundan başka Beşiktaşta Kılıçali s°" 
kağında oturan kumcu Mehmedin üç 
yaşındaki oğlu Nevzat pencereden düş .. 
müş, ağır surette yaralanarak hastaha• 
neye kaldırılmıştır. 

Ana vatana kavuşmak 
için 

Bulgaristanm Mesedriye kasabası ~ 
halisinden 17 nufusluk üç hane halla 
yirmi altı gün evvel iki küçük balıkçı 
kayığına binerek Bulgaristandan kaç. 
mak üzen denize açılmışlar ve uzun sü• 
ren eziyetli bir yo1cuuktan sonra Ye-4 
§İköyde Avcılar köyüne çıkniıştır. 



HABER - Ali$am Postası 

ispanya • 
ısyanı 

(Baş tarafı 1 incide) 
vetJerini ~rçabuk hezimete uğratlllIŞ 
oldukları haber verilmektedir. 

Fasla isyan 

Madritten gelen haberlere göre asi
lerin Fastaki askerleri bir haftadanberi 
para alamadıkları içfo isyan etmişlerair. 
Bu yuzden fopan,-ol Fasında karışıklık 
lar çıkmı tır. Faslılara yağl?1'l için izin 
verileceği sö• leniyor. 

l1:1gmz bombaları 

Paris l 9 ( A.A.) - Seville .radyosu, 
general Queipo de Llanonun İspanyol, 
hiikCımet kuvvetlerinin mühimmatı a
rasında İngiliz mamulatından bombalar 
bulunmasını portcsto eden bir beyanna 
mesini neşretmistir. 

General de Llano, hükumet kuvvetle 
rinin Londradaki İspanyol sefiri v.asrta
sile fngilterede.n 4 bin bo:nba almış ol
duklarını beyan etmektedir. Bu bom
balara bilhassa geçenlerde hüklımet 
kuvvetleri tarafından bombardıman e
dilmis olan Rontada tesadiif cdilmi~tir. 

General, Madritte .mevkuf bulun.sn 
iht;rntc.ıier kurşuna dizildikleri t:ı.kdirde 
elinde rehine olar.ak bulunan bütün e
sirlerin idam edileceklerini Madrit hü
ıkCımetine ihtar etmistir. Mumailevh, ıRi
o Pinfo maiien amelisinin bu rehineler 
arasında bulunduirunu ıbeyan etrnistir. 

DUn geceki telgrafl•rın hUl••••ı 
ispanyaaa asiler doluai.zgin gitmek

te ve hükumet kuvvetleri ise şurada 
burada oıilan takatten düşürmek için 
bombardımanlar yapmaktadırlar. H ü
kttmet 'kuvvetlerinin kullandığı bildiri
len gailı bombalar gözyaşartıc:ı bomba
lar olduğu anla§ılttuştır. Asilere yeni 
takviye 'kıtaatı geldiği zaman Madritin 
dilşeceği muha'lckak görülüyor, ve bu -
nun on güne kadar :vukuu beklenmek
tedir. 

Madritte geceleyin tayyare uçuşların 
Gan korunmak için ışık söndürülüyor
du. Şimdi buna, imkan olmıyor, çünkü 
karanlıkta katlifim baı göstermektedir. 
1ki gece içinde bu suretle iki bin kişi 
öldürWmüştür. 

Madrit hlikOmetine ka?'!t bir ihtilat 
hareketi tuhur etmiş olduğu da haber
verilmektedir. 

HükOmet payitahttan gitmek için ha
a:ırlıklar yapmıştır. Uç tayyare, hüku
met erkanını götürmek üzere harekete 
hazır bulunuyor. 

Milis kuvvetleri, ihtilalcilere mlite
madiyen taarruz etmekte iseler de asi
leri yef'lerinden oynatmağa muvaffak 
olamamaktadır. 

HUkOmat kuvvetlerlnln taarruzu 
'.Barselona 18 (A.A.) - Havas ajansı

nın muh'abiri, hilkOmet kuvvetlerinin 
H ueacaya ve Saragosse 'Yolu üzerinde 
bulunan diğer mevzilere doğru taarruz
lannr §iddetlenaimıi§ olduklanru bil- ı 

dirmektedir. HükOmet topçuları asile
rin Huesca ite Saragosse arasındaki 

milnakalelerini kesmek üzere Almudeyi 
bombardıman etmiştir. 

Dolaşan bir şayiaya göre General f 
M'olo, Huescadaki asilerin mukavemet 
har~ketini bizzat idare etmektedir. 

HUkOmet kuvvetlerlnln bir 
bozgunu ve bir muvaffakıyetl 

Sevil radyosu, Mazotla adasında sa
hile çıkmış olan hükOmet kuvvetlerinin 

Baskil, tren glizergiihında yeni 
kurulan bir kaymaknmhl<t!r. Gün geç· 
tik~ güzeHcşmCktedir.. iföıva "Ve suyu 
iyi olan JJ~e kırk hanelidir. 'Kaza yeni 
teşekkül ettiği için nüfusu gittikçe faz-

61cıdritte kadın göniilliUer 

Toleilo sokaklarında dahili lıarp scilınclerindcn 

.ihtilalciler tarafından bozulduğunu bil
dirmektedir. 

Harbiye bakanlığının bir tebliğine 

göre, hükılmet5iler Estramaöue cephe
sinde asilerin 'Puenta Malledin ve Santa 
Amelia üzerine müteveccih bir hücumu
nu püskürtmüşler, SO asiyi esir almı§lar 
ve 30 kamyon e1e geçirmişlerdir. 'EnBü· 
lüs cephesinde ise hük~metçiler, mevzi
lerini takviyeye devam etmektedirler. 

lnglltereden alınan tayyareler 
Londra 18 (A.A.) - iyi malUmat al

'tnakta olan mahafile göre geçenlerde 

hususi ajanlar tarafından satın alınmış 
olan beş İngiliz tayyaresi meçhQl bir 
semte do_ğr:u hareket etmek üzere P.orts 
mutta harekete amade bulunmaktadır. 

Muhtelif nezaretlerin alakadar "'Ser
visleri, her türlü silah ihracatına mani 
olmak çarelerini arnştırmakta ve umu
mi bir itililf yapfür yapılmaz İspanyaya 
tayyare 'Scvliiyatım menetmek yollarım 
taharri eylemektedir. 

EUI kahraman 
Fari "Suvar gazetesi 'Merida civarında 

50 milis kuvvetinin asilere uzun boylu 
mukavemet ettikten sonra nihayet bir 
kiliseye sığındıklarını :ve oradan kükürt 
dumanile çıkarılmasına ~alışıldığı halde 
kimsenin çıkmadığını yazıyor. 

'N cticede türlü tedbirlerle kiliseye. 
yaklaşıldığı vakit içeridekiler.in teslim 
olmamak için biribirlerini vurdukları 

anlaşılmıştır. 

Moratoryomdan Türkiye 
müstesna 

İspanyada Madrit hükumeti morator 
yom ilan etmi§ olmakla beraber Türki
ye bundan istisna edilmiştir. Morator-

yom siyasi tesirler aolayrsile 'İtalya ve 
11.lmanyaya ve dnha bazı memleketlere 
karşı ilan edilmi§tir. 

....................... ·-··-·························· . 

101~':;~;!~·eni yoni bina:., J .. l" lmak. I ki~::~:;;a~t~;d ~;ıı::~•: 
tadır. Yukarıki resimde ,yeni hük.u- ! rrnı Hl\~ER'e verenler kare· 
met Jionq_,rıdır. 1 i cicr"ic:r. 

~ ....................................................... . 

Sigorta dolandırıcılı 
(Baştaralı 1 incwa) 

İşte hu araştırma sonunda elde cli· 
len defterler, mektuplar ve sahte ve
sikalardan ~ebe.ken.in bütıün faaliyet i 
anlaşılmış ve şebeke azası oldukla.r..ı 
anlaşılan kimseler görülen lüzum üze· 
rinc nezaret altına alınmışlardır. 

Naaıı yapmıf lar ? 

.Şebekenin bundan evvelki .faaliyeti 
hakkında tahkikat henüz ikmal edil
memiş -olmakla :beraber son l-'aka hak 
Junda tam malumat e lde edilmiştir 
Bu vaka .şu şekilde tertip edilmi~tir: 

Beyoğlu pul ı;nüdürlü,ğü m~murla· 
rından Şemsettin bundan bir müddet 
evvel Unyon sigorta şirketine ,sigar.ta 
olmu§tur. Bu hayat sigortasının taz
minat miktarı 2000 lira 01 ~-- ·· tesbit 
edilmiştir. Bundan bir müddet sonrn 
da sigorta şirketine Şemsettinin öldii· 
ğü hakkında bir rapor çıkagelmiştir 
!Bu ttporda doktor mütekait miralay 
Asafın imzası, Ankara nüfus müClürlU . 
tünün - şimdi sahte olduğu anlnşılmt!': 
bulunan - imza ve mübüril, !stanbul 
.hilkftmet tabibi Feyzinin de tasdiki 
bulunmaktadır. Bu rapor üezrinc Şcm 
settin veresesi namına hareket eden
lere s~gorta tazminatı olan 2000 lira 
verilmiştir. 

Şebeke efradı 

Bütün bu vaziyet meydana çıktıktan 
-sonra .zan altında bulunanların rt:oplan 
masma başlanmı§tır. Bunlar: Doktor 
mütekait miralay Asaf, Onnik İplikçi 
yan, hükumet doktoru Feyzi, Kulekn· 
pı tahakkuk memurlarından Şcmsct
tinin arkadaşı Şerif, öldüğü Jddia edi
len Beyoğlu pul müdürlüğü muhasebe
cisi Şemsettin, bankalar mevkii polis
lerinden Mustafa, muameleci Şevket, 
Şemsettinin lkaymı Ziya, Unyon sigor
ta şirl::et'i, tazminat dairesi şefi Vaçino 
aynı kısmın memurlarından Löküçyan, 
diş tabibi Karabettir. 

Bunlardan Vaçino, §irket tar.afmdan 
derhal işinden çıkarılmıştır. 

,Polisçe tahkikatın yapılmasını mü
teakip bunlar Sultanahmet ikinci ceza 
.... ,.., ... , u ....... ~i:Jıı•-c.: •n cu..ı~.ı.a •1w&.-:lıil.aa. . 

Mahkemede 
Mahkemede hakim ev.vcla Onnik lp

likçiyanı sorguya çekmi§tir. Onnik ez 
cümle dcmi§tir ki: 

"- Bir .gün Şemsettin bana geldi. 
Sigortalı olduğunu ve sigortadan çık 
mak istediğini söyliycrek .ne yapmak 
lazım geldiğini sordu. Ben de eğer öl 
müş gibi gösterilirse hem 12igortadan 
çıkabileceğini, hem de tazminat alabi· 
leccğini söyledim. 

Bunun üzerine pliinı tertip ettik. 
Ben tanıdığım di§çi Karabet vasıtasilc 
aoktor Asaftan ölüm kağıdını almağa 
çalışıyordum. Şemscttinin kayın bira· 
deri Ziya, eniştesinin nüfusunda bulur 
duğu Ankara nüfus memurlu~na bir 
istida vererek öldüğünü bilairccck ve 
bir vesika getirttikten sonra sigorta 

~lYı m ırlYıit: ~ifil paı
ltılaDu m lYıcevt:Der 

cO<dlluı 
Şık insanların ve .:~ :-ıgin k;:ıdınların 

son zamanlarda ye~il ızümrüde çok r.ağ· 
bet göstermeleri bu ta§m kıymetini faz. 
la yükseltmiştir. 

'Meşhur leopetranın yukarı Mıııır

da, .Şap 'denizi kıydannda l:iir zümrüt 
'IJ'ladeni vardı. Bugün bile bu maden 
ocağı mevcuttur. Fakat ıçinde .zümrut. 

soktur. "'Meşhur Nero'nun gladyatör o 
yunlarını seyretmek i5in kullandığı bü· 
iYÜk .zümrüt taş işte bu ocaklardan sık
mıJtı. 

.Rus imparatorluğu tacının en muh
tc9em taşlan koca koCil ..zümrütlerdi 
Ruslar yeşil renkten çok hoşlandıkları 

ve Ural dağlarımn öte ba:iındaki Ekate · 
rinhurg yakınlarında birkaç zümrüt o-
cağı bulunduğu için Romanuflar . 
elmastan ziyade zümrüde ehemmiyet 
vermiş.terdi. Çarın hazinesinde gayet 
güzel zümrütler vardı. Hele içlerinde 
otuz karatlık şaffaf bir taş vardı ki te 
mizlikte ~ ılekesiz olmakta bunun Av· 
rupada bir eşi Baha yoktur. 

iV.iladmir:in dc.vlet -asast, impara -
torluk küresi, Lehistan rasası hc;p züm · 
rütlerle bezenmi_şti. Bu zümTütlerin hep. 
si Sibirya madenlerinden çıkmıştı. 

İstanbulda ve bilhassa Topkapı mü 1 
zesinde e;ıleri _sel: gü~ bulunur fevkalade · 
güzel zümrüt taşları vardır. } 

şirketine keyfiyeti haber vereod
kadaşı Şerif de Şevket adında bit 
mdı.ğı va.sı.tasile maliye dı · 
ŞeınsetUnio ı•enaset vesaire gibi ~ 
işlerini halledecek. 

.Evrakımw hazırla~p sigo,tta 
ıketine müracaat etiğimiz ıa,m~ 
ltetin tazminat bürosu şefi ~açıl 
JhUkuk mtişavirf Liikilciyan da bil' 
ılay.lık göstereoe.kler. 

1P1fuıı lbu suretle !hazırladıktat 
ıra lbu ,işe mukabil her birimizlıl 
para miktannı -da karar1aştırd~ 
Şemsettin, Ziya, Şerif, ben ar 
bir mu1ı:avele imzaladık. -Ancak ~ 
:i~e Şemscttinin karısının da ırıu 
kat etmesini _!?art koştum. 

He.pimiz faaliyete geçtik 1t 
müddet sonra ben Şamsettinin 

.olduğuna dair doktor Asaftan 
aldım. Ziya da Ankaradan nüful 

halletti. :Fakat Şemsettinin .kirııı' 
alp ev.rakı .imza etmedi. 

Bunun ·'i.izerine Ziya ile ~if 
başka bir kadın bulara'k Şemse 
karısının yerine şirkete göste 
söylediler. Ben 'kabul etmefüm. 1f 
rada kaldı. Sonra da meyaana çı 

Doktor ne dJyor 1 

!Bundan sonra doktor Asaf 
miş ve o da böyle bir rapor v 
fakat bu .raporu Onn.ikle dişçi 
betin hükumet tabibi :F:eyziden 
dikleri bir .mektup üzerine ve
Cl uğunu söylemiştir. 

'Hükumet tabibi 'Feyzi vakıa 
betle Orutiği doktor Asafa gön 
ni, fakat mektup yazmadığını 
.etmiştir. ı 

:Hadisenin kahramanı olan şe 
tin ise bUtUn bunlardan hiç habe11 
madığmı söylemiştir. 

Neticede hakim Onnikle doktor 
f ın derhal tevkiflerine ve evrakı9 
tnhkikat yapılmak Uzere müdde' 
miliğe tevdiine karar verimiştir. 

ilk tahkikat açılıyor 

müddeiumumiliğe verilmi§tir. ?J 
umumilik hadise etrafında ilk 
kata ba{jlayace.ktır. 

Dil kurultayı 
1k'i ecnebi AIJdJ 

daha geldi 

Dün U<'lcn 1ngiliz alimi 

Uçüncü Dil kurultayı için fa 
aevam edilmektedir. Yapilan i_şJetl' 
yakından -alakadar olan Atatiif~ 
tbrahim Necmiden izahat almıJtıf' ı 

Şimdiye kadar kurultaya işt~r'~ 
mek üzere gelen ecnebi alimlerıfl ili' 
sekizi bulmuştur. Bunlardan jtıl ~ 
lan Demison Ross Londradaki f' 
sanları mektebinin müaür.ü, 
olan Jean Deny de Pariste §ark JİI' 
mektebinin türkçe profesörüdUr· 

Kurultayda türkçe .cemi ~~ 
(lcr) hakkında bir muhtıra okoY' 
lan Jean Dehy, esasen zaman 

memleketimizi ziyaret etıne~· 
Türkçeır.iz üzerini:Jeki tetkik1erİ111 

nişletmektedir. 

Son hazırlıklar da ikmal 6" 
sonra, bir iki güne kadar azaya gel., 
lecek davetiyeler de basılmı~ 01'80 
tevzi gUnleri gazetelerle UAn e ıe« 
tir. Kurultaya iştirak edecek de~ ıf 

1 • • ·ı .. ·n ıcı mur arına ızın ven mesı ıçı • u<' 
komitesi Dahiliye vekllletine ır. 
etmiş bulunmaktadır. -
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Basketboldaki muvaffakiyetsiz
liğimiz dolayıs•le 

Galatasaray ve voleybol ve basket- larını seyrettikleri (Uruguvay, Şili, 
bol kaptanı bay (Fewidun) un olimpi- Çin, Peru, Japon, ve Alman) takımla
yatlarda muvaf fakiyetsizliğe uğrayan rıru çok zayıf bulduklarını ve Halke 
Türk milli basketbol talpmımız hak- vindeki ihtiyar basketbolcuların bile 
krnda yazmış olduğu mektubu aynen bunları yenebileceklerini yazdılar. 

aşağıya dercediyoruz: Basketbol maçlarını takip edenler ve 
Yunan maçlarından sonra basket- anlayanlar çok iyi bilirler ki memlc

boldn.n anlayan birçok spor muharrir- ketimizde gardlat forvetler çok üstün
leri bay Naili Moran gibi yüksekten dürler forvetlerimizin bu kadar kuv
atarak Bcrline giden takımın mutlaka vetli olmasına mukabil Berlin olimpi
iyi bir netice alacağını yazdılar. yatlarında böyle gülünç mcvkiie düş-

Benim bundan evvelki yazımda yaz- memizin sebepleri giden takımın iyı 

dıklarım teeyyüt etti Uruguvaya 45-9 çalıştırılmadan seçilmesindedir. 
Almanlara 24-18 Şiliye 16-30 ve Mısı Son olarak basketbolcuların nasıl 
ra 23-33 gibi farklarla yenilen basket- çalışarak gittiklerini bildirmeden ge
bol takımımız demek oluyor ki iyi ça- çemiyeceğim: 

lıştırılarak seçilmemiştir. Basketbolcuların altı aydanberi sır!' 
Çünkü yukarıdaki farklarla yenil· olimpiyatlar dolayısile antrenör ola · 

mek demek hiç basketbol bilmemek rak meydana çıkan bay Semerciyanm 
demektir. Buglin lstanbuldan altı ay nezareti altında çalıştıklarını duyu
çalıştırılmadan çıkacak lalettayin 5 de yorduk. Arkadaşlarımın ısrarı üzerine 
bunların aldığı neticeyi yani 4 maçta birkaç antrenmanlarında bulundum. 
64 gol yapabilirdi. Ben daha o zaman şimdi milli takımda 

Diyelim ki Uruguvay ve Şili cenubi gard oyanayan bir arkadaşıma fikirle
Amerika takımı olduklarından ve bi- rimi söylemiştim. 

zim çocuklar da Amerikalıların öteden ı - Mademki bir antrenör lazımdı 
beri bu işin mucidi ve kurdu oldukla- neye memleketimizde en iyisi olan Ro
nnı bileceklerinden şaşırarak oyna- ber Kollejin basketbol antrenörü Mak 
yamadılar. Peki öyle ise mütemadiyen 
oynadı klan oyun lan yüksek farklarla 
kaybeden ve basketbolda hiçbir mevkii 
olmıyan Alman takımına nasıl olur da 
18-24 gibi farkla yeniliyorlar. 
Takımımız Şili takımına mağlQp ol

duktan sonra ikinci maçında Mısıra 
karşı yapacağını duyunca hiç olmazsa 
bu takımı yenerek iler!iyeceğimizi ümit 
ediyorduk. Fakat maalesef evdeki pa
zar ç.ı.rşıya uymadı takımımız şimdiye 
kadar bascktbolda ismini işitmediğimiz 
Mısırlılara da 23-3Ş gibi ağır farkla 
yenilerek evvelden yüksekten alınanın 
ceza"ını ~ektiler. 

Berlindeki bazı basketbolcular bura
da!d arkadaşlarına maç yapmadan ev
\""l "ltn'!:r.lıldarı mektuplarda antrenman-

Fransr.z :&ırpa7ttiye 100 kilometre bi
siklet yarışın1 ka:xındıktan sonra 

Veysi yeni bir dtsk 
rekor tecrUbesl 

yapacak 
Kıymetli atletlerimizden Veysi bu 

pazar Fenerbahçc stadında yeni disk 
rekoru tesis için bir tecrübe yapacak 
tır. Bu hususta İstanbul bölgesinin 
tebliğini aşağıya edrcediyoruz: 

T. S. K. lstanbul Ml9esi lJaşkmılı 
ğrndan: 

Bölgemize bağlı lstanbulspor kli.ibi! 
üyelerinden Veysi y eni bir disk tccrü· 
besi yapacaktır. 23-8-936 pazar günü 
saat 17 de Fcncrbahçe stadında yapı · 

lacak olan bu tecrübeye bay Hikmet 
ncznret edecekeir. 

Bu tecrübenin hnkcmleri ; Ali Rızn 
Sözcralp, Cemil Uzunoğlu ve Ekrem 
Güçlücrdir. 

Kur~gümrük spor 
klübiinün l<ongrPsl 

Karagümrük spor kulübü umumi ka· 
tipliğinden: 

Krekor çağrılmadı. 
2 - Bay Semerciyan şimdiye kadar 

hangi takımı çalıştırdı ki birdenbire 
milli takım antrenöfü oldu. 

3 - Milli takım antremanlarmda 
takım halinde oyun yapacağına ilk de
fa basketbol oyanayan acemiler gibi 
altı ay top atıp tutma antrenmanları 
yaptı. 

4 - En nihayet altı ay evvel Ame
rikaya ısmarlanan taktik kitabı geldi 
alelacele tatbik edilmek istendi ve acı 
neticeleri Berlin olimpiyatlarında gö
rüldü. 

Galatasaray voleybol ve 
basketbol kaptanı 
M e1LmR.LFP.riA11" 

Karamürsel de 
spor hareketleri 

Karamürsel (hususi) - 23 ağustos 

paxar günü Karamürselde yeni ikmal 
edilmiş olan yüzme havuzunun mera
simle birlikte bölge birincilikleri yapıla
caktır. Ve bu merasimde İlbay ve parti 
erkanı bulunacaktır. 

Bölge birincilikleri yapıldıktan sonra 
haber vereceğiz. 

l)iğer gazeteleri n 

Jlldrleri: 

~<Sl'7'Iralk 
yaiıroşo moo 

-
~©© me~ır<e 

k©ŞlYIS lYJ ffi lYJ ? 
Bugünkü (1'an) gazetesinde olim

piyat merasimlerinden bir resim ııar, 

altıntJu da ( 4(){) metre kadın yarışını 
kazanan Hritanya, KancıJa takımla
rı) diye yazılı. 

Şt!rcf kürsüsü üstünd.o görülen bu 
kızlar tek tek değil üçer dörder ta
ne... Dmıek oluyor ki bu ko~u 400 
metre olmıyacak, takım halinde koşu
lan bayrak yarışı olsa gcı ek ... 

Demek oluyor ki yazıda da bir 
yanlışlık var, var amma bir ~·aç yiin 
eınıell:i eskrimin kalkan lalıcına çev
rili~i kadar değil .. 

<®ialDO~ ~Dm '? 
Dün serbest güreşlerin arap saçı

na benzediğini yazmarmzı - neden
se - kabul etmiyen bir qazete, kar
ma karışık ı-erdiği haradisler arasın
da geçen pazar günü yap.lan güreşler 
etrafında serbest güre§le:-den anla • 
dığından bahseden bir zatla görüştü
ğünü yazıyor. 

Serbest güreşten anlıyan bu zat, 
şöyle söylemiş: 

- Pazar günkü güreşte sade iJlü
ltiyim değil Kara Ali de mağluptur. 

Çünkü serbest güreşte bir usul var-

dır: iki güreşçi rinkten fırlayıp on 
saniye içinde yerlerine dürıemezlerse 
güreşi kaybederler. ikisi. de mağlüp 

sayılırlar. Pazar günkü <ıiireşte rin
gin direği kırıldığı zaman her ik i 
pehlivan da 27 saniye ring haricinde 
kalmışlardı.,, 

Güreşen iki pehlivanın da mağlfıp 

addedilmeleri lcizım geliTlre, bu güre
ıin galibi acaba kim ,.1,.1.m .. ~ a .. 
beyanatı lülfeden ~at mı. yoksa bun-
ları .ı,azan muharrir mi?. 

Kara mürsel yilzilcü
leri boğazı geçme 
müsabakasına 

~l riyorlar 
Kar~mürsel (hususi) - - Bölgemize 

bağlı üç yüzücü ve bir idareciden mü
rekkep 4 kişilik bir kafile Boğazı geçme 
müsabakasına iştirak etmek üzere dün 
lstanbula hareket ettiler. 

Klübümüzün senelik kongresı cy!Cı

lün ilk haftasında aktcdileceğinGen bü
tün üyelerin salı ve perşembe günleri 
id~re heyetine müracaatle kayıtlarını 

yenilemeleri lüzumu rica olunur. 

Polonya - ı:orva~ mw;ırda: Noruc~lilrre ii~üncülilğ:i kazandıran 
gol böyle yapılnıı§tı 

Urfada 

Urfa (Hususi) - Halkcvine bağln 
nan spor klüpleri son zamanlarda mu 
vaffakiyetli müsabakalar yapmağo. 
başlamışlardır. 

Futbolda olduğu kadar diğer spor 

şubelerinde de büyük bir faaliyet 
çarpmaktadır., 

Yukarıdaki resim Urfa Halkevi 8 

şubesinin futbolcularını bir arads 
tenncktedir. _../ 

Sporda ırkın 
terbiyesi 

_.uruz pazaraan pazara stadyo~ 
JU gibi .. yunları gôrmek ve c~ıc:nll" 
~in zıy.:ıret edıyorlar ve bunıar.n ~ 1 
oirisinın, biraz cıa b,zzat ıdman ed'~· 
sıhahtleı ıı.ı ve vücutlarını kuvve~ 
dım1ek aıt.llarına bıle gelmiyor. Al (! 
d..ıst"ı.1 bana Italyan avcılaı ceınıY -
nin iki yüz elli bin azası bulunduğ~ 
t<ol . .ı t bunlardan ancak beş yuz az• • 
hakikaten avcı oldukları ve mütebôllc~ 
ıım yalnız .. faşist ita.yan avcı ceını~e41 
nin,, azası bulunmak istediklerilll 

Bertin - (Hususi) - ı.er ııene ,-ı 
talyaya ıstirahat ve tebdili havaya g. 
den Alman hekimlerinden ltalya 1 ~ 

minin ~imal insanlarına l!ymaaıt,ıu. 

ve buraya gelen şimallilerin az zamarıaa 
sinirlerini dinlendirecek yerde, bilakıs 

daha ziyade sinirlendiklerini ve insan 
ların ziyade iklimlerinde - İtalya, Yuna 
nistan ve Türkiye de dahil olduğu ha: 
de - yaşamak için çok kuvvet ve eneı
jiye muhtaç olduklarını pek çok deı .. • 
lar işittim. 

Alman hekimlerinin bu fikirlerim 
İtalyayı, Yunanistanı ve Türkiyeyi ta
nıyanlar da tasdik ederler. Hakikaten 
biz cenuplular hava ve iklim ile daimi 
bir mücadeledeyiz.Bazan tahammül edı 
lemiyecek sıcaklıklar, bunu müteakip 
şiddetli yağmurlar, geceleri havaların 

soğuk olmaları ve emsali hadiseler ki 
insanların normal usanıalarıoa ~nj
aıar te§kıl ede-fICi". Hoyıe srcaK gunıer 

bizim en gayretlilerimizi, en çalışkanımı 
zı bile tenbelliğe mahkum eder ve za" 

ten bu gibi havalar da kurşun gibi her 
bir azamızı ağırlatır ve bizi "en elzem 
bir hareketten,. bile meneder .. 

Böyle günlerde vücudile iş yapanları 
cidden memleketimizin nadir enerjik 
insanlarından saymalıyız. Bizi yani ce
nupluları böyle tenbelliğe mahkum c:" 

den iklim, şimalde başka türlüdür. Ora 
da spor ve oyun daimi ve her vakit için 
bir eğlencedir. Şunu da bir misal olarak 
ileri sürmek isterim. Ben otuz sene 
şimalde yaşadığım bütün müddet için· 
de kış ve yaz dağlara tırmanmaya , k:ı" 

larda gezmeğe alışmış bir adamım ve 
bu gezintilerimde benim gibi erkek ka
dın binlerce insanlara da tesadüf edeı • 
dim.Maateessüf memleketimizde vapur 
la, tramvayla veyahut şimendiferle g ı 

dilmiyen yerlerde ve yollannda hayvan 
lara bile tesadüf ettiğim olmadı. Spor 
olarak bizim halkımızın pek az kısmı 
yazın uirkaç ayında deniz banyolarını 
ziyaret etmekten başka bir şey bilmez
ler ve plaj mevsimi bitti mi herkes evi 
ne kapanır. Ben hatta istanbulda Sirk<.· 
cide oturan tahsil ve terbiye görmüş 

aileler tanırım ki pazar günleri Gülhane 
parkına kadar giderek hiç olmazsa taze 
hava bile almak arzusu göstermiyorlar
dı. Nerede kaldı ki Boğazın iki tarafı" 

nı, Alemdağını, Kağıthaneyi ufak birer 
ge::inti ile hem canlandırsınlar ve hem 

.!öyledi. -~ 
Biz de artık memleketimizde SP""'. 

ırkı terbiye etmek, takviye etmek i~ 
bir çare t<ınımahyız, azalarımızı yiir# 
mekle, hareketle ve ciğerlerimizi te~ 
hava ıle beslemeliyiz. Sıhhi bir ır if 
beyni de zeki olur, zeki bir kafa 
•1::,.ünür ve bizim memleket ve milli° 

;a=~;;a"ihGyac~m'i~~lcİuğunu · ~at'iy~ 
gözönünden ayırmamalıyız. Bız spO • 
yuk • rıda söylediğim gibi yüksek t•tcl~ 

k . l · • 1 · •et~ mm, yahut va ıt erını nası geçır... el 
rini bilmiyenler için bir eğlence add_, 

· d 0 l ·· ut1" miyelim. Sporla terbıye e ı e~ vuc t? 
sporun kaidelerine ria~et v.e ıta~t. e f 
sini öğrenen bir kafa hır mıllet ıçırı 

ve şereftir.. cıl 
M. SPO!,/ 

,, 

Altrn madalya 7cazanan Amenkıı1' 
Dcgencr sırt füı'tü at mlada 

de vücutlan-ı yürümek idmanile terbi
ye etsinler. Bütün şimal hükfımetlerinin 
şehirlerinde küçük, büyük mikyasta 
birer piaj olduğu gibi kışın da yüzmek J 
ve vücudu idman ettirmek için 
istisna olmamak üzere her birisinde 
hiç olmazsa üstü çatılı mükemmel 
yüzme havuzları ve banyoları 

' vardır ki, bizde Bursa ve Yalova müs
tesna olmak üzere hiç bir şehrimizde 

hat fi tstanbulda bile böyle bir mahal 

yoltt·ır. 

Binaenaleyh Alman hekimlerinin 
dedikleri gibi biz de İtalyanlar gibi ev· 
vclfi iklim ile mücadeledeyiz.Sonra spo 
ru da umtımi bir eğlence, bir tiyatro 
addediyoruz. Futbol, pehlivanlık bizim !Pl" 
için viicutlanmızı terbiye edecek birl Hollandalı Mastmıburg yüz metre ~ı~ 
spor değil, halkı eğlendirmek için yapr 1tW1ji kazandıktan ~onra hem§er 
lan bir seyir oluyor. Binlerce vatanda§ tarafmilan öpiWr~ 



~~~==~~~~~~==~~=:.! 
Filmlerile herkesi mesut eden Şarlo 

Neden mesut olamıyor? 
Şaıro©> ~lYl~lYınDeır<dle saa<dlete <dl©>~ırlYI kaı'lt0ô 

~Dır aı<dlom a'tmaılk lYızerr.e<dl n ır 
''l{,19 Yaşında bir çocuk.. Londranın 
r· enington Geyt,{ mevkiinde ayak üze
i~ Ve ~laşla bekliyor. Tramvaydan 
le enlere birer birer bakıyor .. Acaba ge-
ceıc mi ı., 

t Oııunı~ "jik randevüsüdür. Ve haya
~lllda henüz ilk aşkıdır. Bu kadar he
d ecan duysa, bu kadar teliş etse yerin
e değil midir? 

Şarı01ı1m brri1K:i 
~1'!.8ı l'ı1 ildrcd H a.ris 

ha §te ni-
Yet ·· ı-ı: go-

·~ıı.-1·· 
letı "u. Ge-
~- kızm 
«l YU.,,·· d b .. un e 

1U deliJ:an · 
!111n sevin-

cıır .. 1 gormekten müte
"eır ıt bir haz alameti 
"ar. Gülümsüyor. 

Bu bir kız ve erkek 
~ocuo-ı. sem t· . 'b· b· b... pa ısı gi ı 

, ır şeydi. İki genç 
ıtalbin a~kt dal , ~ ' ıa gon 
a zamanında h. \\ 1 . ısse· 

k. § erı .. Bir iki el sı-
~'trta, bir iki koklaş
tv ·· !şt~ o kadar .. 
ilk et Şarlo Şaplenin 
1 a~ı işte bu kadar
a lcaı l'tl nuştı. Sonra ay-

lı: dılar ve bir daha o 
1~ görmedi. 

ltı akat Şarlo, unu!-
1Yord 8o u. Senelerce 
ll:ra "lk YU ' 0 ı randevü-

h Qtırladı. 
lo I-ra:rbin akabinde 
h. tı.dr~ya geldiği z~-
·•ıarı. . . ~ 
,, ılk zıyaret etti,:;.i Jet t-

h. • 
0 genç ve küçü

"ten "k 
tU .:1 kıza randevü-

nu \•e d. ~. ''K . 
~İi r ıgı enıngton Geyt,, mev-

olınuştu. Fakat orada, o kız yoktu. 

tr::~i ismini verdiği o güzel sevgili 
eııe .va~dan hoplıyarak onun uzanmış 

ş1:1ne kavuşmıyordu .. Heti ölmüştü. 
lllldi şöyle düşünenler vardır: 

ecı~:tlon~.ilk ~ayalini ve aşkını teşkil 
~aı lietıdır kı, onun hayatının geri 
~n kısmına hakim olmuştur. İşte r 
l'lııllı. en evvela Mi1dred Haris isimli ka
bı.ını~ sonr'a ~i.t~ Greyi bırakmrştır. 
litıı 

1 
rın her ıkısı de pek gençtiler. fh-

ttte~.j. Londranın "Kenington Geyt .. 
Canııırnıde buluştuğu kızın genç ve 
lena· .. ~· Şarloyu, sonradan sıra ile ev
~arı ıgı bu iki kadına da bağlamıştı. 
~?.e 0 

onlarda ilk sevgilisinin cazibesini 
t'! r gibi olmuştu. Fakat heyhat .. 
•ıarı0 ~n 
artık 1 dred Harise rastladığı zaman 
l!inellı tanınmış bir yıldızdı. Yine bir 
l'ı'ıe a aktrisi olan Mildred Harisi he-
,_ n sevaı G . . 
~adar .. · erçı bu kız, Holıvutta o 
on he Şohret yapmış değildi. Ve daha 
Ve...., ş .Yaşındaydı. Fakat altın saçları 

·•lavı .. . 
tıe ha.. gozlerı Şarloyu o derece kendi-
tııın hglarnıştı ki Mildred Haris, Şarlo

!:! ayatının hedefi, ülküsü olmuştu. 
'->'ll.'l'lo he .. 

Ynrcıu 
0 

r gun ona çiçekler gönderi-
ııı11cı · nun çalıştığı stüdyonun kapı
,, a otonıob·ı· .. 
JOrdu M:· 1 ı ıçınde saatlerce bekli-
tııas-· ~ldred Harisin işini bitirip çık-.. ,ı gozl .. 
ilşıklatd uyordu. En sabırlı ve zevkli 

G an biri olmuştu. 
erçi kı ş 

tl, li'ak z, • arloya nisbetle çok genç-
daki at Şa.rlonun şahsi cazibesi ara-

lll!.nıZ:! farkını hiçe indiriyordu. Bu-
raber Mildredin annesi, kızı-

nın daha evlenemiyecek çağda oldu-ı 
ğuna kanidi, ve izdivaç merasimi ancak 
iki sene sonra yani 1917 de yapılabildi. 

!ki sene sonra da Mildred Haris yani 
bayan Şarlo Şaplen mahkemeye mü
racaat edip Şarlodan boşanmak istedi. 

Yalnı7 kadın 
Şarlohun karısı, bir taliik kararı al-

mak üzere mahkemeye müracaat edin-

f 
1 
ı 

Şarla son 
çevirdiği fil
min sonunda 
her zamanki 
gibi tek başına 
meçhul bir is

tikamete doğ-

ru gitmiyor, 
bu. defa Polet 
God.ar ile be
raberdir. Bunıt 
hayra alamet 
say1yor'lar. 

ce bütün dünya, gö· 
rülmemiş, işitilmemiş 

bazı hakikatlarm açı
ğa vurulacağını sanı

yordu. Fakat merak 
eden dünya inkisara 
uğradı. Amerikanın 

boşanma kanunları 

başka türlüdür. Her 
iki taraf kötü hare
ket etmemiş olsa da
hi, bir daha mesut 
olmak fırDtın:ı elde 
edememiş olanları 

serbest bırakır. Şarlo 
Mildrede sadık kal
mıştı. Fakat genç bir 
kızın tabii olarak eğ. 

lenmesi ve arkadaşlarile bulunup va
kit geçirmesi için kifayet edecek para 
vermemişti. 

Mildred Şarlonun evinde kendini yal
nız hissediyordu. Şarlo stüdyoda çalış
madığı zamanlar ve hatta yine sinema 
ile alakadar bir meseleye bağlanıp sa
atlerce kendi başına oturur, o meseley
le meşgul olurdu. Yahut da sahile iner 
ve saatlerce yürür dururdu yeni şeyler 
bulurdu. Dünyayı c;ayet manab surette 
güldürmek İGin fikirler usuller araştı
rırdı. D;ğer tarafta karısı evde yalnız 
başına beklerdi .Konuşacak yalnız hiz
metqileri vardı. 

Mildrede öyle göründü ki, Şarlo artık 
onu sevmiyor. Şarlo, onun ihtiyaçlarını 
nasıl anl:ıyamamı~ ise. o da Şarlonun 
kileri anlayamamı~tı .. 

Bir dahinin karısı olmak hiG kolay 
bir şey değildir. Dahi daima. kendi yo
lunda gider. İşi düze1tecek olan öteki. 
dir. Yani dahinin karısı ona uymağa 
çalışacaktır. Eğer mevcut izdivacın yı
kılması, harap edilmesi istenmiyorsa 
böyle hareket etmek lazım gelir. Fakat 
Mildred böyle bir rcfahi temin edemi
yecek, böyle bir pürüzü düzeltemiyecek 
kadar gençti, Hatta bunun lüzumunu 
takdir edemiyerek kadar gencti de di· 
yebiliriz. Onun için. izdivacın acı b'r 
neticeye varmasında hatası yoktu. Bu 
i~te Sarlonun da hata~ı voktu. İkisi bir
den bir i!] islcmiF)lerdi ki, en kolay yol 
bunn 'tiraf edip yeni !en hayata ba:;la· 
maktı. 

Bo~anchlar. Şarlo bir kere daha ser· 
best kaldı. 

Bir iki sene sonra Berlinde birbarda 

meşhur sinema aktrisi Pola Negriye 
rastgeldi: Bar, modern ve lüks bir yer
di .. Herkes simokinle gelmişti. Yalnız 

Şarlo ile arkadaşı gündelik kıyafetile 
idiler. Barın direktörü onlara şöyle bir 
baktı. Şarloyu tanımamıştı. Çünkü 
filmleri Berlinde henüz gösterilmeğe 
başlıyordu. Direktör onlara barın boş 
bir köşesini işaret ederek orada bir 
masaya oturmalarını sezdirdi. 

Fakat Berlinin "Meşhur oyuncular 
stüdyosu,, isimli film müessesesini ida
re eden Kaufman daha kapıdan girer
ken onu tanımıştı. Bağırdı: 
''- Masamtza gel Mister Çaplin! 

Poıa Negri seninle tanı.Jmak istiyor.,, 
Bunun üzerine Amerikan cazbandı 

durdu .. Ve müzisiyenler: 
"- Çarli Çaplin için üç defa Hurra!,, 

diye bağırdılar. 
Bu suretle Şarlo Pola Negri ile ta

nıştı. Fakat Şarlo Almanca bilmiyordu. 
Pola Negrinin de İngilizcesi ancak Şar· 
loya ''Jazz boy Charli!,, demekten ileri 
gidemiyordu. 

Bununla beraber, Şarlo ve Pola Neg
ri birbirlerinden hoşlandıklarını anla
tabildiler ve sonraları, Pola Negri Ho
livuda geldiği vakit sık sık buluştular. 
Ve çok geçmeden nişanlandıkları ilan 
oldundu. 

Fakat büyük bir santkar için alelade 
bir kadınla geçinmek nasıl güç ise, ay
nı şekilde hazan iki •sanatkrrn da b"ir 
arada geçinebilmesi o derece güç olur. 
Aralarında dirliksizlik baş gösterdiği 
rivayetleri çıktı. Bunlar tahakkuk et
ti. Ve nişan bozuldu. 

Bundan sonra 1924 senesinde Şarlo 
saadete doğru bir hamle da.ha atmak 
istedi. O zaman daha 16 yaşında bulu
nan sevimli Lita Greye talip oldu. 

Her ikisi de bu izdivacı tam bir saa
det halinde belirtmeğe çalıştılar. Fakat 
boşuna uğraştılar. Olamadı. Sonunda 
Lita Grey mahkemeye müracaat etti. 
Ve bir boşanma kararı alabildi. 

En iyi dost 
Şarlo daha sonra Edna Purvians 

isimli çok seçme bir kadınla dost oldu. 
Bu kadınla katiyen sevişmedi. Fakat 
arkadilşlıkları tamdı. Beraber çalışmak 

Şar1.o bir zaman Lehistanlı artist Poıa 
Negri ile de nişanUınmış) sonra 

ayrılmışUırdı 

dolayısile birbirlerine ısmmrşıa.rdı. 

Stüdyonun dışmda da arkadaşlıklarını 
devam ettirdiler. 

Şarlo, yeise düştüğü zamanlar, ona 

baş vuruyor ve ondan cesaret alabili· 

yordu. Ve Şarlo ~en olunca, birlikte 
kahkahalar atıyorlardı .. 

Fakat Şarlo bir gün b'r boks maçın· 

da Vircinya Çerili gördü. Onu "Şehir 

ışıkları,, diye çe\'irmek üzere olduğıı 

filme almak istedi. Alaka~ı. yeniden 

sanata çevrilmişti. Şarlo zaten insan 

yetiştirmekten c;ok zevk alır. Bu suret

le her filminde me:;hul bir f;ahsiyeti 

birinci plana çılrarmış, meşhur etmir?· 
tir. 

Şimdi Çarlo yenidrn evlenmek üzere
dir. Acab'.l. mesut olacak mı? Şarloyu 

beğenen milyonlarca kişi, yine milyon· 

larca tahmin yürütüyor. Fakat bu defa 
alametler. eskilerinden daha ziya· 
de lehte görülüyor. Şarlo. bu herkesi 

mesut ~tmi~ adam, bu rfof:ı hakikaten 
mesut olacarfa benziyor. 

"Yeni zamanlar .. isimli filminde meş

hur ettiği Polet Godar ile evlenecek ... 
Bu kız 25 yaşında .. Çok sevimli.. Hatta 

Şarl Şaplin ve Polet Godar 

güzellerin civcivli olduğu Holivutta 
bile istisnai bir güzellik arzeden bir 
güzel! Onu bir periye, benzetiyorlar. 
Ay ışığının sihri altında ormanlarda 
görüldüğü farzedilen peri masalların

daki hulyalı mahlUklara benziyen bir 
kız .. Genç .. Gençliğin, canlılığın en ca
zip örneği... O kadar ki, bugün, Şarlo 
da kırkından yukarı olduğu halde onun 
gibi canlı görünüyor. Gençliği o kadar 
sari, o kadar ruha sinen, insanı uyan
dıran bir şey •. 

Şarloyu şimdiye kadarki filmlerinde 
sona doğru daima tek başına, meçhul 
bir aleme doğru yeis içerisinde yürür
ken görürdük. Fakat evlenmek üzere ol 
duğu Polet Godar ile çevirdiği "Yeni 
zamanlar,, isimli son filminde vaziyet 
bambaşkadır. Şarlo Polat Godar ile yi
ne aynı "MeGhul,, semte doğru gidiyor. 
Şimdi herkes bunu Şarlonun hayat

ta yapacağına bir işaret olarak telakki 
etmektedir. Herkese nihayetsiz saadet
ler veren bu sanatkar da, nihayet me
sut olsun!.. 

Şarlonım ikinci karısı Lita Grey ve 
iki çocukları 

Şar~ lı kocasını öldüren 
~Dır ölfil~DOD~ kcaı©lolfilnlfiln 

Nls ağır ceza mah- kemesi beraet etti rdi 
(Nis hususi muhabirimizin mektubu) bir türlü inanamıyorum! .. diyerek kız 

Bu hafta Nis ağır ceza mahkemesi, kardeşinin koluna dayana dayana mah
garp kültürüne göre yetiştirilmiş bir kemedcn çıkıp gitmiştir. 
kadının, şarklı bir koca ile geçinemiye- 51 y~mda olan madam Kemeydi 
ceği iddiasını haklı görerek kocası Su- bundan 33 sene evvel Londrada 18 ya
riyeli 70 yaşında Jozef Kemeydiyi öldü- şında Mis May Duggan iken kendisin
ren madam Kemeydi beraat ettirmek den 20 yaş büyük Suriyeli Jozef Ke
garabetini göstermiştir. meydi ile evlenmiş ve bunca senedir 

İngiliz kadını geçen teşrinisani ayın
da Nis şehrinde bir Nevrasteni nöbeti 
neticesinde kocasından boşanmak iste
miş, adamcağız 38 senelik evlilik haya
tını bozmaya yan~mamıştır. Bunun 
üzerine kadın, odanın bir köşesine sak
lamış ·olduğu tabancayı kaptığı gibi 
adamcağızı beş kurşunla delik deşik 
ederek öldürmüştür. Adamın bu kadın
dan, şimdi, Londra civarında bir ma
nastırda rahibe olan yirmi yaşınd:ı bir 
de kızı vardır. 

Jozef Kemeydi aslen Suriyelidir. Mı
sırda yerleşmiş zengin bir adamdır. 
Monte Karlo ve Niste birkaç köşkü 

vardır. Üç gün süren muhakemede ka
dın kocasının kendisine tam manasile 
bir şark hayatı yaşattığını, hareme so
karak hapsettiğini ve bir ı 't- gibi kul
landığını çok acı bir lisanla anlatarak 
jürileri adeta ağlatacak kadar heyeca
na düşürmüı=? ve bunların şarklılara 

karşı olan ezeli rlüşmanhklarından pek 
kurnazca istifade etmesini bilmiştir. 

Halbuki mösyö Jozef Kemeydi bir hris 
tiyandı vcfıarem hayatile hiçbir alaka
sı yoktu. Fa!rnt Avrupalı ji.iriler ister 
kast eseri, isterse cihalet yüzünden ol
sun, işin bu tarafını soruşturmamış, 

hatta müdd,.üımumi bile hiG sesini çı
karmamıtşır. 

Jüri heyeti müzakere salonuna çekil
dikten on dakika sonra tekrar mahke· ı 
meye gelerek "Suçsuz,. hükmünü ve
rince. hakim de beraat kararını tebliğ
den başka ç:ıre bulmamıştır. Bunun 
üzerine madam Kcmeydi: 

- Ben şimdi serbest miyim? Buna 

adamla pek gilzcl geçinip gitmişti. K ... 
koca bir adamı incir çekirdeği doldur
mıyacak bir sebep için öldi.irmüş ol
mağa rağmen Fransız ha!dm ve jüri!rri 
acaip bir düşüncenin tesiri ile onu ser
best bırakmışlardır. 



-.<>----~~~~~~~~-
- Rlr Rftn kızınız ~'rlarda atı ile yalnız 

başına ger.erken esirci yabudl kendisini 
gUrmOf. Ve ... 

Bu idam dehşetli sure~ eehWlP!·! nızı, ·.oe?im de göi.lerimin nuı:wı~ 
rest, fena nmlu korkunç bır hayvlih- ı nıahvetmış bir adamdır. Ondan ıntı

dır. G6rWlnenüi derecede hasis olma- kam almak kim bilir belki de henUz 
sma rafmen eanı gibi sevdiği altmlan mı.hvedilmemiş olan kızınızı kurtar
ka.dm ufnma feda ~tmekten çekinmi- mak için bir dakika bile kaybetmeden 
~rdu. Bağdat üzerine yürüyünüz. Kaybede-

- Bunlar beni allkadar etmez. cek tek bir dakikanız, tek bir saniye 
- Aaıl va.kaya giriyorum. Bir g\1n niz yoktur. . 

Semerkandde iken ,ahw:li esirci Sa- HullgU bir müddet dilşUnceye dal-
manon balia gelerek elinde fevkalade dı: 
gtısel bir kız ol4u1ım11 söyledi. 

-Sonra! 
- Şuau bemıen 86yliyeyim ki diğer 

esircilerin 'il..,.. 1"epei ellerine iyi bir 
mal dtlfUnce bana getirirler. Ben de 
bunları kendilerbuleıı iyi bir fiyatla 
satm alınm.. 

Uat:m&Jahm, yahwli Smanonun 
baheeılttli .mr km gMace hayretim
den az kaldı küçük dilimi yutuyordum. 
Bu bNıUııte.n .fevkalade güzel bir kız
dı. a-.. ~ ballfeai K't18ta81mm 
_,...... Jlllll*il, Mla 11·ıJ=•mı ve 

............. bl1yt1k '* ..... 'ftftee
llal tıll'leltji tipe t=v= tamamma 
mat"*'3 

IWhz .. eslrcl Same- pek lıılfük 
1ıılr ,... eelrehWp .. -- ... ..tri 
uttı. . 

Brn de kwnıJhlDI &lir ...._ Bmila· 
dm )'Ohmu tuttum. 
Omı.ıa allnklllllrlı hrnket 

ettim. - ..+=h"twle halife lıl:us
tuım•n iri l* .._ al..,_, tbrıit 
ell)'Ol'dmn. Yr.llm yolc1a bir tev ma.
n dlkbttmı eelbetU. G8side lmnini 
koJdut- .. iMi .. olchiaa, ha.
kDd adim btlJm möJlemlJOl'd1L 
Tllıt:ge ile l*iUd;e •lrem•el ~ 
ve l'ari8i cliDlltıd 'ISr ırl, ..-tll l>lr 
fetbi~dl#ma dlılMI. 

Baidada vardık. Onu doğruca halife 
Muatıennm &dine ~ ~ 
ıılJIM1e aldanmam.. ff9ldbl- laali 
temin ajm bir kant acık1L Kendhdn
den mukaNJi,nM ae Jrtersem kopara
bilecekttm. 

Fakat işte tam bu mrada fellllet 'V'D

Jrua geldi. 

Halife GI~ vlcu4ma ,.ım.
maia teeebDlia etti. F.aakt tetebbilf et
melile blrlilde :nnıp eiddetJi bir 
tokat yemeli ~ old\L 

Bu tokat halife Ma•t"mn delife 
döndirdG. Gkideyi deriaal haııeme 
göadeıwek hapsettirdi. Ve beDJm de 
~ gibi gö.ıerimi kör etti. 
SGaraduı .ağıendim. Gözleria kör ol
duktan aeııra vthudumu Dicleye at
malarmı ........ Fakat bir kahra 
ma t:aa .. ..,... ~benim ha
ya-. brtanıatl. 
,_ 1ıı1t1ııa ••ılı • fer ibaret. 

,..._ ,_,,_ ...... ,,. .liziıı km-

- Sözlerin pek müthiş. Yalnız orta
da karanlık kalan bir nokta var. O da 
kızımı kimin kaçırdığıdır. 

- Anetmi§tim büyük han! Bu de
naeti işliyen Samanon admda bir ya
hudi esircidir. 

- O mu kaçırmış? 
- Daha doğrusu kaçırtmış. Bakınız 

anlatayım. lki türlU esirci vardJr. Bi
.rinclai bütün işlerini, muamelelerini 

esirler üzerinde yapar. Yani başka 

esiroilerden esir satın alarak bunlan 
öteye beriye satar. işte ben böyle bir 
e&iroi idim. 

lldnciai doğrudan doğruya kendisi, 
yahut adamları wamtasile ötede beride 
g&ilp gödlne keetirdiği küçtlk çoouk
ılan, yahut yetitıımi§ genç kulan Qçı
ratı ve bmılan atan esirciler. l.gte Sa-·--· Vak& bu iküıci kmm eaircllik daha 
klrllcllr. Daha çok kir -.ınr. i"akat 
ben asla bunu yapmachm. BaJıtw da 
ball& bunu yapmamamı v~ etmit
ti. Çünkü benim de ku: kardeşim meç
hul bir esirci tarafından çalmm11tır. 

- Şinıdi son Mr mesele kaldı. Sa
.manmıla llelÜ b.rplqtırmak. 

- Ne 4edinis? 
• 

- Bemnonla aenJ. ~. 
BlJylece hakikat daha açik olltl"&lr mey 
d&lla çıkacaktır. 

- Samanon burada mı! 
- Evet. O da kendi kendine gele-

rek kmmm nel'Me ol4uğmnı haber 
verdi. Daha doğrusu kızımı amin ka
~ IÖyledi Buna mukabil ben
den bUyilk bir para koparmayı tlmit 
eıU:pıırdu. 

- Balbuki kımnm kBQtran ta ken-
4iatdir. Bana kDaca anlatmıştı. Ona 
actemlarile birlikte kırda rastlamış. Kı
zmmm bindiği atın tırnağmı tatlat· 
ZDJt olduğundan yaya yiirüy_,.onnue. Bu
nu görür görmez adamlarına bir iga
ret ga1mı19. Alt.ı kiti birden kum ille
tine atmnrtlar. Ve sıkı lllkı bağlayıp 

götürmüşler. 

- Peki.il! Mademki bu kız kim ol
duğunu sana söylememiştl Ve sen 
onua ıkim olduğunu bilmiyor.dun, kızım 
oWuğunu neredeo öğrendin? 

(De11amı v.,.) 
• 
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koea.a a leıt llJledim, yalnızı - Kimseye kimseye bir §eY söylemi-
ldwa oN .... ı ......... air .waa, köş· yeceksin. 
b pılmeJtn. Bm utık l:ıltb blbimfo - Vallahi söylemem .. 
toca•ı reriJOl'llllL 8'wele aramızda hiç - Aferin sana!. 
lt1r rabd4 blmadı. &anp içinde yqı- Elini cebine soktu bir lira çıkardı: 
,..._, ~ kocama bqı son deı-ece - Al ıunu, kendine &eker alırsın. 
m•b.ç • -· öaırilm vicdan azabı çeke- Çoçuk sevinçle koşarak gitti. 
rek geçecektir.,, - 5-
Adamcaiızm içi rahat etti. Mektubu Şadiye haplahancde kaldığı gilnden 

kaUadı tekrar Jma uzattı. beı"i c.eıaı de 111vaama dönınemiltl 
- Kime WNeebeıı gtir 'ftl'. Tellş Artık orada oturup yqayamamı Pen

edecek bir eey yok. Fakat eakm kimse- cereleri, kapw kapalı lıalt ve metrtık 
ye ana rutpldiğimden haheetme, i,U kalmııtı. Adamcağm çocuklarını alıp 
o~ iş f-.a olur. Ne bapnnefendi, UJllLk akrabalarmdaıı birinin eYil:ıe mu
ne Kahir bey katlyeıı benim bu mektu- va.kkateıı •ğmmqtı. 
bu okdduğumu bilmtWi.Dler. Yemlıı et O akfam, doktor Naili aey bir ziya-
bekıtım. retinden dönerken küçilk peııbe evin 

- Vallahi, W1Wai aölJtmtlll. lnilndeıı ~. Vakit epe,7- ileıie-

HABER - !liem P~ 19 AGUSTOS -1936 
:===ı 
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1darei örf iye il An e tmeye de 
lüzum hasıl oıacaktır 

- Evet, neticede müstevli orduyu -da 
mağlGp etti. 

- Haberin var mı lzmiri nerede i&t 
alacaklar, diğer taraftan 'İzmit üzerinden 
1stanbula doğru yürtimeğe hazırlanı • 
yorlar. 

- Böyle giderse Yunanldar değil, 

biz Türk ordusunun kal'Jl&mcla kataca
ğız. 

- Vaziyet çok ciddi bir 'hal aldı. . 
- Tabii, yoksa mitalay Haring 

tayyare ile kalkar gelir miydi? Burada 
vaziyeti öğrenecek ve dönütünde Lon • 
dra hükilmetine izahat verecek. 

Bu sırada kolond Ballar beni içeri 
çağırttı. 

General Harington ile miralay Haring 
bir harita üzerinde mctguldüler. Bir 
taraftan baritayı tetkik ediyorlar, diğe' 
taraftan konuıuyorlardı: 

General Harington - Eğer Türk or
dusu, Türk makamatmm da iddia e'ttigi 
gibi Yunan ordusunun peıini bırakttu 
muntazam ric'ate imkin vermene it in
hizam ile neticelenir Ye Ttirkler bir ta
taraftan da doğru lstanbula sarkarlar. 

Baltar - t§ie vadyetimizin milfkiil 
bir hal almaaı da bundan ileri ıelecek
tir. 

Miralay Haring - Ben bu sabah ge
lir celmez Maltepeye giderek oradaki 
ileri hatlanmızı tetkik ettim. Türkle
rin •11htemel taarruzlanna karp bura
yı Jaurrlamak Ibım. 

General Harington - Evet, o hattı 
ben de zayıf buldum. 

Ballar - Dar ve ııla§Ik Boğazdaki 
ıemilerimlzin ve klfi olmayan sillheıı
daz .ku.vvetlerimizin de bir iJe yara
yaca ğuu zanaetmiyorum. 

V5 Jnımaadan bu askeri bahis üzerin 
de daha U%\lD ,uzadıya konuıtular. Beni 
kendilerinden l:>ildikleri isin yanımda 
bu ıibi umum! miltalealar serdetmek -
ten çekinmiy~rlardr. Bundan sonra ba· 
his ıebdn _,... ifiııe intikal etti. U-
çU • Wr tıek -*tada a4tfe ve te
ltt lçlndepMer. Acaba l 11 balda mev
cut ciılf mDU lunretlel' halk 
ile ... .._ lllr tlpa ~- .Jo
ciJUledn .,..... lıılr ı• açabilirler mi? 

itte l;a aual 9çılatı de MJlndilriiyor-
..._ a .......... ~ inüne geçe 
biJmele ...._ yoktal. Artııık makta ta-
w.i re ., olan ... milletin inüne 
Wııa ft lliı:M. ...... ...,. ._ele la-
tan rltı _,,. t.elllılııa .._. ft tnıliz 

lerle .q.. .... lwe o ••lilıin ve itilif 
devletleri ~ hayatlarını em 
niyete almak icap ediyordu. Bu İ§ üze
rinde fikir ve mUtaJenma en ziyade e· 
hemmiyet verilen biZ'İl'll Banar idi. Bi-

naenaleyh, general bu ıuali ona ıordu.I - Kumandanım, bir hayat ve 
Kolonel tercddütsü~ ~evap verdi:. . davası u.~urunda ç.arpııanlar ipn 

- Türkler bir ihtilil çıkarabilirler. .aonl.lllu ol,erler mı? 
/~Buna nasıl mani olabiliriz. BalUr bu sözüme cevap yerm 
- Türk poliıile elele verip tiddetli kat yüzünden benim bu mUWıan 

bir kontrol ve takip ıerviai y.parak. ll& hak verdili belli. oluyordu. 
- tdarei örfiye ilin etmeliyiz. yollan daha canlı bulduk. Kal 
- Ona da Htzum laatıl olacaktır. müthit kalabalıktı. Yolda yürüy 
- Tiirk polis müdilrU VNeceğimb ta hali, bir fırtına arifeainde ateye 

limatı barfiyyen tatbik edecek vaziyette kaçıımağa çalıpnlarrn haline 
midir? du. Ballar, bu kalabalığı ga,vnıam 

Ballar, beni biraz da hayrette bırakan muı olacak iri ıordu: 
ıu cevabı verdı: - Bqiln gilnlerden ne? 

- Esat bey biz ne denek yapar. - Salı t 
Harington bir aua1 daha aordu: - Tatil gUnil d~ amat 80lldlll 

- Kemaliıtlere kal'fı vaziyeti DMd· den kalabalık .. 
dır. - Bilmem. 

- Kemaliıtlerle temularda bul•u- - 8ia daireden enet Biat 
ğu hakkında pyialar nr. Fakat mfilbet delim 4e onwala teluin na)'İf 
bir ,ey ~ok ortada. Bunu alıl katibime rar g«Sritfelim. 
.aralmı. O, herıün keadiaile temu et- .fo11re emir ntdUr. htanW 
• .,....... dMa blabalrktr. Tara.---~ 

Vçü de bapnı bana çevinni§ti. DfltGn plıyordu. Bu tarafta ecnebi 
meden cevap verdim: pek u teaadilf ediyorduk. Gar 

- Eaat bey bitaraftır. Ydı ' 1 Mr mis 41e •Nbl1rile ve gruplac 
asker aibi yapar. Peltilra.pe •P•tnr ,- .....,...,.._ 
tur. ..t bey t,w fnUI&de 

Haringt.on: ...a,.tte Jaırpladı. Hemen iti 
- Orayt 1 de41. Bak .... ile.. da 1llM ttlrkçe olarak: 

den memnun blml)tr. 
Bundu soma Ha~ .. -"'t.., - &Yllt bmlrin düttüğö 

di: Wr brlMr ftf tahkik ettiriyonuo. 
Ne ,.,alım ki Ballann yanında - Evveli em:niyet tedbiıhd .a-. 
el1edni öpemedim. Otunluk. 

Bucllml«ten olerak bbe h'mlt .... ttcdaMlığımla konutuyorlards 
olanlen ~ayemi.l .Itma a> a' I"*· 81· 

ftl& :laDar ne gibi tedbider 
naenaleylt teçenlenH · listtlerl tr la • ~ BNt Bey de karakol meı9C'll!!I 
nan kimselerin d~l Krolıılft 8$ıa 
edebilecekleri hakkında lrmll' ıflııt .... - fulalattınldıp, devriyele 

lattaaWiiını, tilpheli yerletrin 
ligat paymıs. ıhpdıiun. kn 

Generali RıaıiifiYarak-,.. ~etleri şüpheli anarıistı~ 
Hariagtoa Se :ctiriqtülrieli .oiita .,._ wlr\ - tevkif edeceihU .&yl 
l1d te1lfı daha fada artmqtı. ~ ,.... sordu: 

mna cllyor&ı ki: - ... yirmi d6rt saat lpn_~ 
- Acaba 'İ'üdder Maltllpl _._•ar •Mlı lir oldu mut 

layıp t-.nb.W ifial etımk-.-mit S.t Bey detti iri: 

Ben tedrleen edi ıün .... tlMt MU· - Efdal oğlum 1 DGıı rece 
mi tel'lrediyerclmn. Vaziyet 1'ı ••• ay 
dmlandı'ktan 90DN maıkılledmıl .. bı- Ram ve Ermeni ağır surette 

-. .. Yalnız bu vakalan her za 
dinneye lntiuren Taziyeti fdMe 4111mek- adi dılayetler gibi anlat. Sarh 
le beraber t...ıimde ealri _..., Jlrkek lıldWrlerini vurmuıtar. fte el,.... 
ve iltizam! olan riyakirlrldtu eNI' bl-

nafereti kanıtınna- Bununla mamıştı. Bu, haleti ruhiyembı beDl ail· 
rüklediği bir emrivakidi. 8a ~la abda vakalannm öaine ıeç~ 

cevabnn §U idi: • laer dirlü tedbirleri aWığnnı 
-Türk orduıundan her ıe1 beklenir. iti BaDara anlattım. Dedi ld: 

En ilmitsiz bir zamanda zayıf, ıiWı11z - ._ mUnferit vakaıara çok 
muztarip halile kuvvetli dütmanı mal- miyet •ermem. Yabus 
1Qp etmek harikasını gösterdikten ıon· c:ntbdcn çekinirim. Soma 
r.a pek.ili lnıiliz kuvvetlerine de hücum Bune clikkat etmeli.. 
eder. - ~aleyan 9We olu a..ıJll 

- Fakat sonra vahim neticeler kar- 're &dan için elimd• ıelelli' 
paında kalır. (l)eoenn 

mlftf, ortalıkta IMl!l 1!18Cia yoktu. Kapalı ruızlık canıma tak etti dayaıaamaclım 
pqcurlanza -Ouiine geliace boğuk bir girdim .. Bu odayı arqtmrken birden
i eryat işitti. Durdu dinledi. Evet aldan- bire tıstUme fenalık gele, yıkdıverdim. 
mıyordu. Bot evin içinden gelen bir Bqka bir bildl#lna yok .. 
imlti idi. - Böyle mk mk baydma metin var 

- Ölüyorum, imdat .. lntdat.. mı! 
Naili bey cesurdu. Hemen iki admıcla - Hiç bqmıdan geçmedi. 

kendini köşkfuı kapm tintbıde buldu. - tçer millin! 
Kaııat aralıktı, içeri gireli. Seaia geleli- - Aman paşam ekmek için para bu-
ji taut.a doğru yijrüdll. lanuyorum .. tçki nemize bizim! Etrafa 

Şadiyenin odaamda., kar1\IJ.b1d;a bir baktı başını salladı: 
adamın boylu boyuna yere uzanmış - Tuhaf teY! 
çırpındığını farkeder gibi oldu, bir kib- Naili bey IOrdu ~ 
rf t çaktı, baktı. Bu dilenci kılıklı genç- - Tuhaf bulduftm ne! 
ce bir adamdı. Herhalde evi soymak - Erenc!lme söyltyeylm. Geçen lieae 
için girmiı olacak!.. Herif baygın bir bir arkadq ıxs,te oldu ama orada ktı.ç 
halde. Kalbi gayet hafif atıyor. Hemen ocafı vardı. b kalmı 6Hl)'Ul'dtı. Tıpb 
pencereleri açıyor. Eter koklatıyor. tıpkı benim gibi .. 
adamcağu yavq yavaa kePıdine gell- Naili bey fena halde -.falladı: 
yor: - Ne diyorsun kireç ocafı mı! 

- Odada kımse yok, kim sana ne - öyle ya ondan çıkan zehirler m. 
yapb ! sanı böyle yap&l'IQ.Jf. 

- Hiç .. Bilmem bana ne oldu? Doktor kalktı pencereden arktı. 
Sözler gllçtnkle ağzından çıkıyor, Seraerl de arkaamdaıı }>ptı. KfnQ ocak 

adeta sarhot hali var. Ajır, alır anla- lan birer heyula gibi 11:r.anm11 dııruyor-
tıyor.. du. 

- Beyim, acım, kaç gftndtlr ipizim.. - Bak beyim, burada da var. 
Vallahi ilk defa hıı'uzlık yapıyorum. - Öyle ama vamnıyor, söıımtle! 
Evde çocuklai' ekmeık bekliyor •. Bura- - SönmU,, mönmUş ben oruuu bil-
daıı ~)'Ordum.. Evi bot ıördüm. P&- mem, mııtlak beni b\1 hale aokan bun· 

- Acaba, Şadiye de a.JD1 
kurbanı mı, ı:ocuk da bundan dl 

Çilingir devam etti 
- Beyim, tuzwn beni eJe 

vallalı 1aftlalı bir daha 4ofra ~ 
nllaam! Bna acı çoluluma 
brPlla! 

Kaili bey elini oebille ... 
IDt*ardl: 

yun. .. 



'~aı~o msozu oğu n 
~ '\i:e<§lavnsn 

n· ~cDay<dloır· 
ti ~\tık kimseler dispepsya denilen 
~ 8tiliğın kolayca geçiştirilebildiği 
~~enıtniyetsiz bir ııey olduğunu sa· 
~ • Bll doğrudur. Ama, yalnız daha 
lilangıçta tedavi edilmesi §artlle. 

1.~ızlığnı en çok görülen §ekil· 
l:-k ld.ide ekşiliğidir. Bu da. ekseriya 

aç saat sonra geçer. Bu daha ziya-
0rt:1 Yqlı insanlarda. görülür ve 
~ llnıiyeue mide usarelerinin ekşiliğin 
%ı ~eri gelir. Bu da. gençlerde rastla· 
' lr ekşilik vardır ki, mide usarelc· 
~ fazıa döğUlmesinden ileri gelir. 

taı, de. nevale.isi denilen bozukluğu, 
laab llııde zarının iltihaplanması ve 
~~ ~ispcpsya da vardır. Dunlar nev· 
~L ~ lll ve diğer sinir bozuklukları çc
~erde noı;...ınilr 
~ 6"" ı.u • 

~ cı: bozukluğu çekenler ekseriya -
~ağnlarmdan, pcklikten, iç sıkmtı
~an ıztırnp çekerler; tık nefesliğe, 
~ Çarpıntısına uğrarlar; kalpleri 
,arnıcıa ağrılar ve asabi sızılar his
llıl b·ler; bayılmalar baş gösterir; umu
~ ır halsizlik ve gevşeklik çöker; ti-be Ceçimsiz olurlar. 
ıar; U haı kendilerine ağır hasta olduk-
lı kanaatini verir. 
~ ~sızlığrn sebepleri arasında şun 
~~~dır: Ya çok fazla yahut çok 
)e:ın gıda; yemekler arasında öteberi 
lııeı eıt; intizamsız ve gayet acele ye'<t; Pek az çiğnemek; çürük di§ler
~ ~'lltulan zehirler; basta bademcik
~\1e iltihaplı boğazın mideye gönder
tll\> te~r; gayri kiıfi temiz hava ve 
~ denın hareketsizliği; aklen veyahut 

enen fazla çalışmak ve tasa.. 

~ ~ ~ .ıt> 
~~sızlığın tedavisi: 
~~ızlığı tedavi edebilmek için 
~~acak ilk evvel iş; bunun sebebini 
~tınp bu:maktır. 
sğer bu ıhmaı edilecek olursa; !le· 

A.! gittikçe kökleşir ve tedavi de o nis
't'tte gU"l . e lt'eşır. 
tııe ğer peklik ç kiyorsanız bunu he· 
e ~ 0rtadnn kaldırmak 18.zımdır. Bir 
~~1l'e gidip bütün dişlerinize baktm· 
~;1 llınumi sağlığınızı ısliih edlni:ıı;. 
ı.... elikle hazımsızlıktan kolayca kur· 

~uz. 
'alı?-1"11, bübcrli, çok yağlı yemekler
~~ b~hassa tavalardan, jampon, av 
~agh et, kabuklu deniz hayvanları 
~lt o~, pasta hamur işleri ve sıcak ek· 
~~ gibi hazmı ağır şeylerden çekini-

Maraşta saz şairi Mehmet 
Durmadan saatlerce mani ve destan 

söyliyebiliyor 
Maraş (HABER) - Burada Meh· 

met adlı değerli bir milli saz §airi var
dır. Vatandaşımız eline sazı aldığı an
da bUlbül kesilmektedir. Bir saniye 
durup düşünmeden saatlerce şiir söy
lediği görülmüştür. Bu uzun zaman 
içinde söylediklerinde çok az kafiye ve 
vezin hatası yapar. 

Sabık fırka reisi Halit ve §imdiki 
kıymetli §arbay doktor Hahan Sü.krtti 
Tükel için söylediği ''Maraş,, adlı des· 
tanı gönderiyorum. Okuyucularnnızm 
bu koca destanı bir anda söyliyen milli 
saz ııairimİz Mehmedi takdirde benim
le ittifak cdec:-.cklerinde şüphem yoktur. 

A. !E. T. 

IKalhrraman 
Marraş 

istiklal harbindr, biiyiık deuletlc 
Döğü-§lere d.aldm Kahranuın Maraş 
Atatürke bağlı d.oğrıı niyetle 
Harp borıaru çaldın ka1ıram.an Maraş 

SaUiırdm dü.§maıw ettin akını 
Yirmi bir giinde de verdin hakk1nı 
Kendi elinle vakfın evin barkrnı 
Yalnız yıırt aldın kahraman Maraş 

nk Tiirk siWhrnı clind.c patlattın 
D~mana kaçacak yollar arattın 
Binlcrc6 §ehitlc yurdu yarattm 
Acuna iin saldın kahraman ~far~ 

M alıl l ga.zin kaldı aycıksız, kolsuz 
Çok kadınlar kaldı koCMtz, dölsüz 
Yanık, '!/lkık evin, caddc~iz, yolsuz 
Çok d.r.ğil, az k.al.dm kahranuın Jf ar~ 

Görgü.'rl7. çok fazla, bilgisi derin 
Amacı parlak her durduğu yerin 
ilk imar temelini k"uran Kipcrin ( 1) 
l"az tarihe adın kahraman Mara., 

Yurdtm derdine tez buldu dermanı 
Damarında akan bitmez Tiirk kanı 
Bay Halit Onaral parti ba.1ktını 
Gelince bak noldım kahrammı Maraş 

Halk.evini kttrd1l şubeler a.çtı 
Bütün gençler o ~ubelcrc geçti 
Bayan14r .. an, pcçetji aÇtı 
istediğini Oııldım ka.llraman Mm 

Tanrım imarcıdır demi.ş evveli 
Her i.Ji ba.şanr o temiz eli 

Aldın ağ11şuna. §Orbay Tükeli 
Gözlerini:: aydm 1,.ahrama.n Mara§ 

GeUli geleli imarla u[jraşır 
Yapılan işleri yaya d.ola~r 
Ne gece yatar, ne giindiiz eğleşir 
Yok böyle cvlüdm kahranuın Maraş 

( n:-:h~i<iıi:.'.S',......, 

Saz ıairi Mehmet 

Yapılan im,arıı hl~ olmaz sayı 
Park~ yaptı yolu, kapattı çayı 
Elektrik y<iktı, beklemi.ş ayı 
N1trlara garkoldım kahraman Maraş 

Gözlerimle görd11m yapılan yeri 
Kim inkô.r c.derse 'tıankör olur btt eri 
Kenar §ehirlcrden kalm1§ken geri 
l' C?ıiden ün a1duı Kahraman Maraş 

Aşı7c Mchmediyim Cüm1ıuriyetin 
Atatii.rklc giller yıizit milletin 
Yolunda gidince her bir niyetin 
Kalmadı /crıJadtn kahraman Mara§ 

TUrk mint saz şairi 

Marcışlı 6..§ık Mehmet 

(1) Eski Maraş \"alisi, şimdi Evkaf 
umum mfüfürü. 

ı . ' . • .• • ' ' '· . ·: ·. ., - • ~' \ ,.ı I 

ISTANBUL HARiCi . ASK.ERi.: ... · ·~·:~"/:·:~ 

"e~1Vaataıı şeyleri, şekeri, çay ve kah- Cimi miktarı m. bedeli ük ek. §ekli 
~ispirtolu içkileri mümkün olduğu teminatı 

.. , KITAATI . :.f~N~Aıil_;·~:~ ... ::.;~.' .. t~;~:.'.;3::~ 
ek. tarihi saati 

~~ azaıtarak, sigarayı nadir kullan- Ton Lira Lira 
~başlayınız. Bütün yediklerinizi k f 
~ akıllı çiğneyiniz. Yemekten evvel Arp" 395 1382~ 1037 ap~lı zar 
~Yemekten az sonra su için. ,, 154 5390 405 
)~ an buldukça yemekten evvel ve " 280 9800 735 ., 
~ ~Jt_ten sonra on yahut on beş daki- ,, 280 9800 735 ,, 
'ıtl gu Uraııat ediniz. Anı.sıra bir yahut 300 ] 0500 788 ., 
~ bıl' ı:ı, oz:uç denecek derecede, şiddet- Y~lal 150 5550 417 Pazarlık 
~1dir.l>ehrız baznnsızlık için fevkalade 

140 
Sl&J 

389 

., 
2/9/~36 

,, 
,, 
" 
)t 

25/ 8; 936 

15,30 
16 
16,30 
17 
17,30 
ıs 30 
16 1.. ,, ,, 

~ ~denı ·140 518() 389 16 30 ~ q . n faila if razatmdan ileri ge- " '' " ' 
" 

~~e:ı hıperasidite denilen rahatsızlığı ,, 200 7400 555 ,, ,, 17 
~ l' er, asidin tesirinden kurtulmak ,, 82 3034 228 Açık ek. 24 ,, 15, 30 
~elıir emek esnasında azıcık kaymak 104 384~ 289 ,, 16 
11 1· ~ahut ·~ yt· w " ,, 

~~11l'se derh f1fcn:ı ın yyagı kullana- Yukarda yazılı yutd ve arpalar aytı ayrı ihale edile':'ektir. Şart-
" 111 a anır. emekten ev- I . .. k .. I .. k ·ı · · k · · b 11' ·· "tıı, llıacak karıııık bismotla karbona- name en gorme uzere ıer gun ve e sı tmeye ıştıra ıçn· e ı gun 
\"~~Çok faydası görülür. ve saatte teminat mektup veya makbuzlarile ve kanunurı 2, 3 üncü 

~llıa1 trıdaki öğütlerimi7.e rağmen ha- maddelerindeki vesikı>larla Lüleburgazda Tümen satma!ma komis· 
~~ ~Iktan kurtulamazsanız daha bü· yonunda bulunmaları. (208) (459) 
'<tı~to r zarar görmemek için hemen 

t'a fllüracant etmelisiniz. Kapalı zarfla münakasaya konulan Tekirdağımn 12500 ve 
.\" Doktor Malkaranın 7500 kilo toz şekerine talip çıkmadığından pazarlığı 

"tıavutluk kODSO• 28 ağustos 936 cuma g:;nü saat 15,30 ve 16 ya bırakılmıştır. Şart· 
losluğunu hl name muhammen bedeı Hk teminatı eskisi gibi olup her gün Tekir-

i O r dağında AS. Satınalma komisyonund:ı görülebilir. Eksiltmeye gi-
'\tu•ı ekzkeresl receklerin belli gün ve saatte kanuni vesikalarile birlikte komisyo· 

l u konaoloalua11ndan t ··ii aldık: •- ıu ez na gelmeleri. (209) (460) 

~cı:?.ada çıkan "La Parole Bulgarc,. Tümen birlikleri ıçin 29750 kilo sade yağı 24-8-936 saat 15 
~ ıo.~~c; nak~c~ s~!ın gazc~~ni - de pazarlıkla ahnacalrtrr. Muhammen bedeli 22313 lira teminatı 
~r Orto! ~arihlı nushasında: İtal· 1674 hradır. İstekliler ~artnameyi görmek üzere her gün ve eksiltme· 
llttıa~ o s Arnavutlan Katolik . • k . . b ll' .. tt k 2 3 ·· .. d.l l · d k" i ... h &a uğra"ıyo 0 t d k k'I' . ye ışhra ıçın e ı gun ve saa e anunun , uncu ma ue erın e ı ·• v • :ı r, .r o o s ı ıscsı- · • . 

ir Cc atıkanla birleşmek üzere büyük vesikalarla ilk temınat rnektup veya makbuzlarile birlıkt~ Lülebur· 
lı~ :cy~n 'Var vesaire ••. ,, Neşriyatın a- gazda Tümen satınalm;ı komisyommda bulunmaları. (211) ( 462) 
l'\J: c erkescc maJQm mcnabidcn alı- K 'h . Ç t 1 67500 k·ı H d k" .. .. 44000 . lllaksadı m h 1 . d' . uru ot ı tıyacı a a canın ı o a ım oyuıı un 

t a sus a ışaa c ılmış • . 
1\o en ibaret olduğunu Arnavutluk kilo, Çerkezköyünün 55000 kılo olarak münakasaya kcnulmuştur. 
ll tdnsoJostuğu ıurcti kat'iycde tek _ Şartnamesi parasız olarak her gün görülebilir. Münakasas' ayrı ay-

cı-.., n 24 ~936 pazartesi günü Çatalcanın saat 13 te, Hadımköyü-

Yenibahçede, Arpaemini mahallesır.in Köprübaşı l-addesinde 
33: 31 No. h evin tehHkesine binaen dairece mahzuruı' giderilme· 
si için tebligat yapılmak üzere sahiplerinin adreslerinin tahkikine 
imkan olmadığından 2 gün zarf m da bu evdeki tehlike yıkılmak su· 
retile giderilmediği ~akdirde yapı ve yollar kanununun 44 üncü mad 
desi r.ıucibince belediyece yık1lacağı tebligat makamma kaim ol-
mak üz.ere ilan olunur. (8.) (498) 

Cinsi biı kilosunun Miktarı 
muhaPJımen liatı 

Sade yağ ~O kuruş 26150 
Çorbalık pirinç 15 ,, 9075 
Pilavlık pirinç 47925 

ilk teminatı 

1765 
857 

50 

Şeker 27 ,, 28150 571 
Yeşil sabun ~O ,, 29010 &53 

Belediye hastane!Pt vesair müessesat\l lüzumu olar. yukarda 
cinsi, miktarı, bir kilosl!.nun muhammen fiatları yazılı erzi."k ayrı ay· 
rı kapalı zarfla eksiltmt ye konulmuttur. Şartnamelerini istiyenler 
levazım müdürlüğünde~ parasız alabi!irler. Eksiltme 20 ıııı[ustos 936 
perşembe günü saat 13 c!e daimi encümende yapılacaktır İstekli o· 
}anlar 2490 No. lı kar.ur.da yazılı vesika ve hizalarında gösterilen 
muvakkat teminat ma!rluz veya mektubile beraber teklif mektup
larını havi zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de k'l~ar daimi 
encümEne vermelidirler. (B.) :(193) 

bir küosunun 
Cinsi muhammen liatı Miktan ilk teminatı 

-
Süt 13 2700 27 
Bulgur 11 700 6 
Yoğurt 18 1440 19 50 
Zeytin yağı 55 4960 193 50 
Soda 8 1870 25 50 
Makarna 22 6880) 144 50 
Şehriye 1870 ) 
Patates 9 47250 319 
Salça 25 1725 33 
Soğıın 6 '27300 123 
Kuru kayıı.. 80 500 30 
Kırmızı mercimek 16 800 le> 
Kuru fasulye 11 13750 113 50 
Kuru bamya 100 205 15 50 
Tuz 4,50 6090 21 
Ye~i\ mercimek 17 4480 57 5~ 

Barbunye fasulyes: 10 1800 13 50 
Nohut 11 7320 60 50 
Nişasta 22 630 10 50 
Beya.z peynir 25 6305 118 50 
Ka§ar peynir 50 1130 52 50 
Zeytin danesi 30 6960 157 
Ekmek 11,50 29270 252 50 
Reçel 62 2780 12S 50 
Et 39 10700 313 
Tere yağı 100 1690 127 
irmik 18 240 325 
Pirinç unu 22 3460 57 50 
Börülce 9 200 1 50 
Kuru erik 55 1490 61 50 
Un 16 6630 80 

Kuru üzüm 20 8770 132. 
Yumurta 2 tanesi 186300 279 50 

Belediye hastaneler vesait" müeuesal için yukarda cinsi, mik· 
tarları ve bir kilosunun muhammen fiatfarı yazılı olan rh•ecek ayn 
ayrı açık eksiltmeye kt'nulmu~tur. Şartn :ımeleri levazım rr-üdürlüğün-
de görülür. istekli olanlar 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 

hizalarmdn gösterilen muvakkat teminst makbuz veya mektubile 
beraber 20 ağustos 936 perşembe günü saat 14 de daimi encümen· 
de bulunmalıdır. (8./ (192) 

nün saat 14 de, Çerke:t.köyünün saat 17 ~e Çatalcada tüm satınalma 
komisyonunda yapılaccllttır. Çatalcanın 67500 kilo kuru otu temi
natı muvakkatesi 75 liı,. 94 kuru§ tur. Muhammen bedel: 1012 Era 
50 kuru§tur. Hadımköyi.:nün 44000 kilo kuru otu ilk teminatı 49 
lira 50 lcuru§lur. Muhaırmen tutarı 660 liradır. Çerkezköyünün 55 
bin kilo kuru otu ilk leminalt 67 lir.:ı 3 kuruştur. Muhcmmen be
deli 893 lira 75 kuruştur. İsteklilerin ilk teminat makbuzlarile birlik 
le ve vakti muayyende Çatalca tüm satınalma komisyoı1una müra· 
cantları. (212) (463) 

Kitaıı cinsi miktar: m. bedeli m. fiyatı ilk teminat• ekıiltme 

tarihi S. 
Edirne sığır eti 8fü)00 22000 25 1650 21 / 8 1936 15 
Süloğlu ııığır eti 90000 21600 24 1620 21 ·8/ 936 15 

Yukarda yazılı iki kalem sıfır etine verilen fiyat pahalı görül
mekle bir ay zarfında k'.'lpalı zarf la ve pazarlıkla alınacağı ve pa-
zarlık günü de 21--8-936 cuma günü olduğu. (213) (464) 

Yedi bin kilo sabun pazarlıkla satın alınacaktır. Sabunun be
her kilosunun muhammen bedeli 38 kuruştur. ilk pey pa;ası 200 li
radır. ihalesi 28 ağustoc; 936 cuma günu saat 16 da yapılacaktır. 

Şartname ve evsafını görmek istiyenler her gün komisyonumuza 
ve ihaleye aircceklerin helH gün ve saatle Çorluda kor satmalma 
komisyonuna müracaatları. ~210,ı (461) 



ÇAllPINTIYA 

Nevrol 
TERi KOKUYlJ 

Hidrol 
ile derhal geçer. Erken ihtiyarlıJan bırcbirdir.Bütün sinir nöbetlerine, derhal keser. Vücuda zarar verıntı· 

RADYO SiNEMALAR lara gençlik ve dinçlik verir. tet"Ssiirle hav1lanlara havat verir. 

l S TAN B t1 L: 
ıs opera parçaları Cpllk), 19 haberler, 

19,15 muhtelif pldklar, 20 tenor De Marki 
piyano rc!akat.Ue. 20,80 stUdyo orkestraları, 
21,80 son babeı'ler, Sant 22 den sonra Anado 
lu ajansının gazctclcrc mahsus havadis ser. 
vist TcrilccekUr. 

P R A G: 
20,20 çigan musikisi refakaUlc . ınrkılar, 

20,<&0 konuıımaıar, 20,55 koslçe radyo orkea. 
tram, 21,<&5 radyo piyesi, 23 konuşmalar, 23, 
15 Mıırlenbaddan dans musikisi, 23,t!i fran_ 
sızca haberler, 

TUIUl 

lPEK 
t:!AltAY 

SUMER 

VILDIZ 
TAlli 

BEYOCLU 
ı Pcpo Te Altm topla.yan 

kızlar 

ı Saygun göz!U ve Gizli 
yuva 

ı Haliskan ve SIUl.h başına Ordu sıhhi ihtiyacı olan 210 
ı GUnahım aşktır ve Kor kalem göz aleti satın alınacaktır. 

kGunç canahvaa1r Bel ,._ ihalesi 28 9/ 936 pazartesi günü sa 
J arp cep e , tculığıı 

veda at 15,30 da kapalı zarfla yapılacak. 
ı Yavrum Maskeler qa~ı tır. Muhammen tutarı 8371 liradır 
ı Kiralık göoUI, Macar Ş . h .. k . 

romansı artnamesı er gun omısyonu. 

B E ı. G R A T: şm ı Şandu Ikl devre birden muzda görülebilir. İsteklilerin 628 
ı Beyaz ıeyta.n ve AtmJ liralık ilk teminat makbuz veya 20,50 halk p.rkllan, 21,05 mizaht neşriyat, ALKAZAR 

22,30 pl1k konseri, 23 haberler, 23,20 orkest ı ::1an=ın eııran ve 81 mektuplarile birlikte 2490 sayılı ka 
ra koımerl, 

BUDA PEŞTE: 
19,65 çtıan muslkiai re!akaUle macar p.r. 

kılan; 20,50 tarihi skeç, 22 haberler, 22,30 
plAk konseri, 23i3Q 1ng1ll%cc konferans, 23, 
radyo salon orkestraaı, 

M O S KOVA: 
20 R1mski • Korsa.kov, Glazunov, lJya. 

dovun piyano _ ııarkı eserlerinden (bariton 

ile). 20,45 halk §arkılan ve damılan, 21,15 
istenen parçalardan konaerl, 22 çekçe ne§rl.. 
;yat, 23,05 ingfllzcc neşriyat, 2{: almanca 
nepiyat. 

VA B ŞOVA: 

21. pWı:; 21,30 muhtell! yerlerden cUlportaj 
lar, 21,45 haberler; 22 Şopenln eserlerinden 
konser, 28 haberler, 23,30 spor, 23,M plo.k, 
24 dam mualldai, 

Z!NDBOVEN: 

19,71 metreli posta 1&&t 11 den ıs • kadar 
PhllJps IAboratuvarlarmda.n tecrübe De§rlyatı 
yapacaktır. 

V t YANA: 
20,30 Akpm musisf, 21,45 mizaht nepiyat 

22 cğleııcell radyo plyeat. (Acbtung, Kurve}, 
23 haberler, 23,10 eenfonik konser, 23,25 
Viya.na musikisi, 

(~ A~cl;"';;blık ev 'ji 
ii ve bostan il 
ii Eyüp Arpaemini mahallesinde İl 
=.··=: Tekke sokağında 22 numaralı altı ojl 

ŞARK 

yahh kadının kokusu nunun 2. 3. cü maddelerinde vesa· 
ASTORYA ' Klng Kong (t11rkçe), ikle birlikte teklif mektuplarını iha 

Meksikalı dansöz ve Su. • • 
varller kralı GJrmanyak le saatından en az hır saat evvelıne 

oınrun.tY.ET ı G!!rtinmiyen adam ve ı.rek kadar Fındıklıda Komutanlık Satın 
a!kalI haydutlar alma Komisyonuna gelmeleri (68) 

•sTANBUL 
(142) 

> 1 Skandal ve Kovboyun Ankara hastahanesi için 112 
prkıaı kalem alet satın alınacaktır. lhale 

~ ı Golem ve Vondcrbar si 2 /T eşrinievvel/936 cuma günü 
AJ.aU>AB ı Ak kartal (tUrkçe> ve saat 15 de kapalı zarfla yapılacak. 

AZAR 
Senin gibi bir kndm M h 5749 }' 25 
B ""·-' 1 k val.fil tır. u ammen tutarı ıra 

ı 0 6 ...... ç ııar ıaı ve -.,.. 
ıer bUcum ediyor kuruttw. Şartnamesi her gün ko. 

KEMALBEl' ı Çin esrarı ve SaYa3 ear misyonumuzda görülebilir. istekli 
kısı lerin 431 liralık ilk teminat mak. 

K A D 1 K O ) buz veya mektuplarile b~~aber 
SO'BEYYA 1 Programını blldfrmemlft1r 2490 No. lu kanu!1un 2. 3. cu mda-
BALJJ ı Naşıt ve arkada§lan delerindeki vesaikle beraber ihale 

OSKODAR 
ı Tu.randof 

KARAGOMROK 
• VakfneU adam, dllnya ba

vadlalerl 

BALA1 
lstanbUldan geçer1ı:en, 

Kalttonıla haydutlan 

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

dalı yilz yirmi beJ al"§l11 bahçeli ah fi 
:.==:·:==. lt;lp bir ev ile bu evin önünde türlü.!, -s- T 1 Y A T R O L A R evinde mevcut ve köhneye ayrılan 
•• meyveli ve sebze yeti§tirmeğe elvc-Jİ 54 kalem muhtelif malzeme ile n rişli biri büyük öteki küçük iki ha-!: 5 
:: iki b .. c TAKSİM BAHÇEstNDE otomobil malzemesi ve 7 çift fo-

•

=:.·.·. vuzlu bir bostan kuyulu ve u İ! 6 936 b ·· ·· 
çuk maıura suyu olan on iki dönümjı HALK OPERET! tin 2 &ğustos çartam a a-unu 

iE mülk bostan acele satılıktır. Görmek S~ Bu akşam saat 21,4~ de saat 14,30 da Tophanede sabnal· 
i! istiycnler o mahallede polislikten fi ŞtRl~ TE'YZE ma komisyonunda paznrlıkla satı 
~i mütekait Bay Halile, pazarlık için İl Büyük operet 3 perde lacaktır. Tahmin bedeli 134 lira· 
:: Kadıköy Vi§ne sokak 33 numaralı:: dır. Teminatı 21 liradır. ltbu ,..ya .. = --~------------------------ -s n eve müracaat. H lar dikimevinde görülebllir. Pa· 
~=, ımaawwnAWZ .. --·0-p••9-r·a-t·ö-r-·0-r·0-1•0-9mıll!!! zarlığı için isteklilerin belli saatte 

Doktor komisyona gelmeleri. (485) (91) 

1 Diş hekimi 1 
Ratıp Türkoğlu 

Sftreyya Atamal Defterdarda 1 No. lu dikimevin 
Muayenehane: Beyoğlu • Parm de mevcut 46480 buçuk m. m\!h· 

1 
Anura caddesi Me•rret 
otell Ka.-.ısı numrara (88) 

kapı tramvay durağı, Roma oteli telif 9erit 18 kilo 450 gram merse 
yanında 121 birinci kat a--8 rize ipliği 450 metre kaytan, 

Her gün 15-20 ye kadar. 120500 adet tahta düğnw, 250 kilo 
------------_.!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" muhtelif ecnebi düğme 301 793 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı adet kapsol 26 ağustos S36 çartam 

Na'fl·a Bakanlıg" ından ·. ha günü saat 14 de Tophanede sa-
tınalma komisyonunda pazarlıkla 
satılacaktır. Hepsinin !ahmin be· 
deli 658 liradır. llk teminatı 50 li 
radrr. işbu e§yaların nümunesi ko
misyonda ve DefterdıucJa dikime 
vinde görülebilir. lstekl1lerin belli 

1 - Eksiltmeye konulan İf: Ankarada Ceheci Muıiki. öğretmen 
olöıluna ili.ve olarak yapılacak o lan çalııma odaları ve jimnastik -
hane ~r...§aatının kqif bedeli 24461 lira 86 kuruştur. 

2 - Bu İ§e ait ıartuameler ve evrak §Unlardır: 
'A - Eksiltme §arlnamesi 
B - Mukavele projesi. 
C - Haziran 1936 tarihli Ilayındırlıl< itleri aenel p.rtnamesi. 
D -- Hususi ıartname (Fenni §artname) 
E - Keıif cetveli. 
F- Proje 
lstiyenler bu şartnt\meleri ve evrakı 122 .kunıJ l)edd mukabi

linde yapı itleri umum müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 3. 9 1936 tarihinde perşembe günü mat (16) 

da Ankarada Yapı ltlet • eksiltme odasında yapılacaktır. 

• saatte komisyona gelme~eri. 
(92) (487) 

Tophane fırınının deposunun 

Sabah dokuzdan akşam 
saat beşe kadar mat, sa1 
Ye sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmrya ha· 
cet yok tşte; havalandın!. 
mış yeni Tokalan pudrası
nın garanti muhassenatı 

bunlardır. Bu cazip hava
landırma usulü, Parisli bir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
landınlrnış yegane hafif 

pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa daha saf ve daha ha. 
fiftir. Bu usul, Tokalan 
pudrasının L~ihzannda 

kullanılmaktadır. işte bu
nun içindir ki, Tokalon 
pudrası, daha muntazam 
ve daha mükemmel bir 
tarzda yapışır cildi hemen 
hemen görünmez bir güzel 

lik tabakası ile kaplar ve 
yüze tabii bir güzellik ve. 
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şeklirü 

vermeden kalın adi pud
ralardan tamamen başka 
bir tesir yapar. Bu yeni 
Tokalan pudrası yüze ya
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık ne parlak bu
nm, ne yağlı cilt görünmi
yecek, belh; rüzgar, yağ 

murun ,.c terlemnin icrayı 
tesir edcmiyeceği mat, saf 
ve sevimli bir ten görüne. 
cektir. 

Devlet Demiryollarınd 
10 kişilik gruplara 

mahsus tenzilit 
1 - 9 - 936 tarih;nden itiba ren en aıağı on kitilik ücret 

mek fartile ve gidiş dönüt !Uret!le seyahat edecek yolcule.ra, r,i!f 

edecekleri mmtakada umumi münferit yolcular için cari olan 
zilli gidi! tarifeleri ünı inden % 50 tenzilat yapılacaktır. 81Jll 
baıka grup bileti ücret:nden, gru pta bulunacak her yirmi bir yo 
ya mukabil bir yolcu ücreti tenzil edilmek suretile ayrıca teııjl 
yapılacaktır. ( 468) ( 436) 

Kepek nakliyatına mahsus 
Tenzilli kepek tarifes~nin deniz kenarı istasyonlarına aid 

%30 tenzilli ücretleri aynı §&rtlarla Bandırma ve İzmir, BaanıJ j 

Karfıyaka, Alsancak, Kemer dahil isteayonlanna yapılacak f' 
yata da tetmil edilmi§tir. 

F~zla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
(469) (435) 

Mevsimlik 
geldiQini 

yeni modellerimirı 
sayın müşterilerime 

arzederlm 

4 - Eksiltme kapah zarf usu liyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1835 liril muvak

kat teminat vermesi, eksiltme fartnamesir.deki evsafı ve bundan 
başka a§ağıdaki vesikntarı haiz olup göstermesi lazımdı:-. 

tamiri 26 ağustos 936 çar!amba 
günü saat 15 de T opha~P.de satın 
alma komisyonunda paz;ıı.rhğı yapı 
lacaktır. Keıif bedeli 898 lira 38 
kuru§tur. ilk teminatı 67 buçuk li· 
radır. Keşif ve şartnamesi komis 
yond3. görülebilir. lstekl:ler1n b~lli 
saatte komisyona gelme:eri. 1 

(90) (488) 

Bu Büyüklükte bir yapıyı yapabil'eceğine dair Nafia Vekaletin
den almmıt yapı müteahhitliği vesikası. 

btanhul ve lieyoğJu ile Ana 
dolu cihetindeki un, etzak, yem 
kara nakliyatının pazarlığı 24 ağuı 

,UZ IE! .... M 
TE~ZI 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yr.zılı saat
ten bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektit. 

toı 936 pazartesi günü taat 14 de Venı·postahane karc:ısırt~~ 
Tophanede satınalma k-omiıyonun lstanbul .., ..,,, 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede 
yazılı saate kadar gelm:~ olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyi
ıcıe'!liapatılmı§ bulunmas .. lazımdır. 

~~ada olacak $[edkmeler kabul edilmez. (462) (430) 

da yapılacaktır. Foto nur yanında Letafet han~ 
lstanbul cihetinin ~ahmin be -- ;::§%' 

deli 2757 lira 60 kuruş ilk temim\· ilk teminatı 80 lira 62 kuruıtur. 1 de verilebileceği gibi ayrı "~ 
tı 206 lira 82 kuru§h!r. Anadolu Şartnamesi komisyond-' görülebi - verilebilir. isteklilerin beJli (~ 
cihetinin tahmin bedeli 1075 lira lir. Her iki nakliyat bir müteahhi komisyona gelmeleri .. (89). · 
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19 A~USTOS -1938 nAı:JDlt - Altşam Posta&. il .........._. 
Vekaletlerin ve 

relerin nazarı 
Reamt ilanlar Türk Limted Şirketi muamelatı (T i<rk Maarif 

Ceıniyeti Resmi ilan ı,Ieri Bürosu Limited Şirketi) ne devredil
ıniı oV~ndan Resmi 1Iinlar Türk Limited Şirketinin Ankara 
llliiıııeaaili bulunan Bay Bilal Akba'nın vazifesi de (Türk Mauif 
~~iyeli Resmi Uan itleri Bürosu Limited Şirketi) Ankara Şü-

ııne devredilmittir. · 
Resurt İlanlar Türk Limited Şirketine ait bilcümle mathibabn 

!!hsilj ve muamelatın tedviri Ankara Şubesince y11pılacaktır. 
"eyfıyet alakadarların malfumı olmak üzere ilan olunur. (451) 

. . ' . . . ~ . ··... . . - . ' . . . -,. ' ~' .. : . '\ . . ~~ ~.~{ı.· 

Betonarme Köprü 
inşaatı eksiltme Hanı 

Nafıa Veka\eti Şose ve Köprüler Reisliğinden : 
l" İstekli çıkmadıjından dolayı ihalesi yapılamamış olan Muğla vi· 
l~~etinde Muğla - Köyceğiz yolu üzerin<le (25.000) lira ke§if bedel
~ aınna.m betonarme köprüsü intaabnm değiştirilen yeni ıarlnamele· 
tırıe IÖre kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 2 - 9 - 1936 çar§anba günü :at 16 da Nafia Veki.1eti Şose ve Köprüler reisliği eksiltme komisyo· 

U odasında yapılacaktır. 

Fakir kızın 
evlenmesi 

~ . . • . ,, .-·. ! ·, 

BayındırJık F~n 
Okulu Di.rektörlüğünden~ 

Bu yıl mektebe 40 talebe alınacaktır 
Mektep yatılı ve parasızdır. Tahsil müddeti üç ve mecburi 

hizmet be§ ıenedir. . 
Taliplerin atağıdaki şeraiti haiz olmalan lazımdır: 
1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak ve on yedi 

yaşından aşağı ve yirmi bir yaşından yukarı bulunmamak. 
2 - Laakal orta mektepten veya aynı derecede tahsili haiz 

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

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

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

5 - İmtihan 28 Eylül pazartesi günü olacak ve sorgıılar otta 1 

okul müfredat programından yapılacaktır. 
6 - Olgunluk imtihanını vermiş lise mezunlan imtihansız ı 

birinci sınıfa yatılı olarak girebilirler. Ancak bunların kayıt ve 
kabul zamanında müracaatları şarttır. Olgunluk imtihanı ver- , 
miyen lise mezunları diğerleri gibi imtihana tabi tutulacaktır. 

Ekailtme ıartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (125) kuruş 
~bilinde Şose ve K5prüler .reisliğinden alınabileceği gibi istiyen
l'e~ hu şartnameleri Muğla Nafia müdürlüğüne müracaat ederek gö
euiJirler. 

l' Muvakkat teminat (1875) liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
ı:ltli gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfi. 

b. nıüteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmalan laznndrr. 
da Teklif mektuplarının 2 - 9 - 1936 çar~anba günü saat 15 e ka 

? Ankarada Şose ve Köprüler reisliğine verilmesi lazımdır. 

Bu krem pudraya medyunum 
Hayatımda en büyük emelim 

mesut bir yuva kurmak arzusu iru 
tabii fakirim beni her erkek ala
mazdı tesadüfen parfümeri mües. 
sesesinden bir esans almak istedim 
tesadüf olacak bana NECiP Bey 
yağsız kremini verdiler müe~ese 

7 - Taliplerin devamı tahsile ve nzifeye mani sari ve uzvf • 
hastalıklardan salim olması için -mütehassıslan tam bir hutaha-

1 
neden örneğine uygun ve fotoğraflı tasdikli heyeti sıhhiye raporu 
ile hüsnühal sahibi olduğuna dair mahalli polis tahkikat raporu, 
a§ı kağıdı, hüviyet cüzdanı, ıahadetname veya bulunduğu mek
tepten riyaziye notunu da gösterir t.ısdikname ile 4,5 X 6 eb'a
dmda 7 adet fotoğraf getirmeleri lazımdır. 

8 - Evrakı noksan olanların kayıtları yapılmaz. 
9 - Kayıt; muamelesi 1Eylül936 dan 15 Eylül 936 t.ırihi.ne 1 

kadardır. (353) 

(376) (2~4) yalnız bu kremi lrullanmaklrğmu 
tavsiye etti bir sene bu kremi tec. 

Büyiik fırsat 
d acyoğlu istikıaı caddesinde fevkala· . Soydan ~ 
/ lUks bir apartıman asansör, kalöı+ Sünnetçi Ahmet 
er, telcforı. aynca mefrU§ mükemmel Me"lıur Sümıet:çı ba§l .Halep •• 

lon içinde bulunan bir diş tabibi tara• llnlıı torunu · 1 
riibe e~iın çe~:~~e ~~ ~~mbe~~ Kayseri Tayyare fabrikası Di-
fevkaıade degışıklik gordum mu- kt.. 

1 
•• .,, •• d 

temadiüçsenedirNECtP Bep kre- re Of UQUn en : 
mi ve pudrasını kullanıyorum bu Kayseri Tayyare fahrikaama birinci sınıf olmak üzere tesvi. 

ftndatı ik~ doktora iki§er oda olarak SuJtana.bmet Cağaloğlu cad 

~ek ucuz kiralayacaktr. Salondan da dell1 No. il Tel: 20106 • 
111tifade edilebilir. Adres: Beyoğlu ts- ve M - 87 

tiktal caddesi 22 numara tütüncil dük" ---------...------= ' <anından ıorulacak. 

müe~esenin bütün mallarına me·a yeci ve tornacı, kaportacı, ustalar imtihanla alınacaktır. lmtihanlar.4' 
yunum çünkü benim fakir bir kız Kayseri tayyare fabrikasında yapılacaktır. Ve imtihanda muvaffalC 
olmaklrğmıa rağmen iyi biliyor- olacak usta işçilere derecelerine göre "(3: 5) liraya kadar yevmiye 
dum ki evlenemezdim NECiP Bey verilecektir. Müracaat ve imtihan ağustos nihayetine kadar devam 
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Sizse ya§ıyacak ve sev~:linizle, ni-ı 
ıanlımzı arıyacaksmız .• .. 

Kardinal şimdi sadece soluyor
du. Metr Klod elini onun omuzuna 
koyarak devam etti: 

- Siz onlan araıtmrken, diğer 
taraftan ben de arıyacağnn ... Dik
kat ediniz! Tam onlan bulduğunuz 
an bana vermiş olC:luğunuz haktan 
istifade ederek sizi öldüreceğim ... 
Şimdi Allaha ısmarladılr ! ... 

Bu son sözler Farneziu bütün 
mukavemetini kırmıştı . dizleri Ü· 

zerine çökerek: 
- Merhamet et! diye haykırdı 
- Siz bana merhamet ediyor 

musunuz? 
F .unez dehıet içinde cevap ver

di: 
- Evet! 

- Şu halde razı o!uyorsunuz! 
Yirmi bir teşrini evveld(• Faustarun 
Yanına ve ertesi gün de ltalyaya 
beraber gideceğiz değı! mi? 

- Evet, evet! ... Ber~ber gidece
liz ve benden istediğir. iz her şeyi 
'tr w ' Japacagım •••. 

Kardinal bundan ıonra ayağa 
.kalktı, gözlerini yukanya kaldua
rak Allaha yalvarıyordu. 

Klod iıe batım aşağı eğmiş, yü
zü insani bir şkil almı~t,. Yumu
tak w-e kederli bir aesle! 

- Çok teşekkür ed.~ıim mon 
•enyör ! dedi, o zamana kadar ya. 

ıunın.z:da bulunacağım 

Faınez bu sözleri ititmemiı gihi 

kendi kendinden utanarak: 
- . Kızım, bir cellatla beraber 

yaııyacak ha! diye :;öylenirken, 
Klod da: 

- Viyoletta, benim !evgili yav
rum, seni bir cellatla yaşamak u
tancından kurtaracağnr .. Ah, seni 
bir mesut edebilsem!.. Sevgilin 
genç prensin yanında sevinç için
de görsem .• itte o zaman •.. Senden 
ebediyen ayrılacak ve kendimi ö
lümün kucağına atacağını! 

-xı~ 

ANNE 

Sal:jah· saf ve berrakb Yıkık du
varlı, eski manastırın taati sekizi 
çalıyordu. Çok sonra Hanri dö 
Bearn buradan Parisi l!'luhasara e
decek olan ordusunun harekatını 
seyredecekti. 

Bu esnada tepeyi b~manmakta 
olan Fausta, etrafın gü2ellikleriyle 
meşgul olmuyor ve kafasında müt
hiş fikirler dolaşıyordu 

Tepenin üzerine çıkar çıkmaz, 

kendini taşıyan bir n.:vi tahtıre
vandan indi, fakat maı:astırın bü
yük kapısına gidecek ;-erde ötede 
beride yapılmış olan ve Monmartr 
köyüne teşkileden kulübelerden bi-
rine doğru ilerlemeğe b~~ladı. 

Sazdan yapılmış, içi de dışı gibi 
sefilane olan bir kulübeye girdi. 
Hem kapı, ve hem de pence-re hiz
metini srören bir delii!ir. vanıncla 

edecektir. (191) 

ni teıelli için ya'lmz bu sözleri mi 
buldunuz? Onu ilk ölümden kur
tardığım zaman bana olan şükran 
borcunu henüz tekilsiz <:tan tebeı
aümiyle ödeyen kr.ıım, benim için 
bütün bir hayat olmuştu. Bunun 
ne d:amek olduğunu anlıyor musu
nuz?.. Her halde biliyorsunuz ... 
Şimdibir de tunu dü,ününüz: Vi
yolettaya kar!ı .olan n:n.1habbetim 
o kadar büyüktü kit benim yaşa
mam onun hayatiyle kaimdi. Kal
bimin çarpıntısı onunkinin aksiy
di, monsenyör. Merhaır.et ediniz ... 
Kızan elimden alarak kalbimi s().. 
küp abnağı neden istiyorsunuz? ... 
Metr Klod şimdi ağlıycrdu. 

Kardinal: 

- Söyle bakalım, dedit ne yapa
bilirim, neler ümit etmi~tin ? ... Ne
ler düşünmüştün? · 

Sabık cellat bu sözlerden büyük 
bir ümide kapıldı, nefeıı nefese: 

- Deminki kadın sö~ söylerken 
şunları düşünmüştüm. Saadetin si
zi daha insaflı yapacağını ve ba
na: Sen vakia bir ceUatsın, fakat 
ne de olsa bir pedersin, Viyoletta
nm hakiki pederisin, h~zimle bera
ber gel!. .. diyeceksiniz zannettim. 

Farnez bu sözlere karıı şiddet

le: 

- Asla! dedi, Metr Klod. deli 
mi oldun? Ne olduğuna unuttun 
mu? Seni nasıl olur da kızımın ya
nında yaşatırım ... 

Klod ıstıraptan inliyen bir sesle 
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yalvarmasına devam e.Hyordu: 
- Monsenyör, siz hana, kendi 

kendime binlerce defa tekrarladı· 
ğnn bir şeyden bahsediyorsunuz. 
Faka' o, benim kim old~ğumu bi
lir, ve bö,Yle olduğu halde benden 
nefret etmez .•• 

- Fakat ben, ben ... Kızımın e
lini sana uzattığım gördükçe utan• 
cımdan ölürüm .•• 

- Monsenyör ... Beni anlamıyor• 
sunuz ... Ben Viyolettanm :yanında 
mı yaşamak istiyorum? Daima o
nunla beraber bulunm!!ğı mı arzu 
ediyorum? Hayır, hayu... istedi
ğim bu değildir! Ben yalnızca si
zin bir hizmetçiniz olmakla iktifa 
edeceğim... Sarayımzdt' yaşamıya
cağım.. Beni bahçenizde bir bah
çıvan olarak kullanınız .. işte o za
man ben uzaktan uzafa, ara sıra 
kızımı görebilirim.. Emin olunuz 
ki kendim; ona göstermem .• 

Kardinal: 
- Asla! ~ye bağITdı. 
- Size yemin ederim ki, ona 

bir söz söylemem ve kat'iyyen ken· 
dimi göstermem .. Onthı saadetini 
görmek benim için kafidir... · 

F arnez soğuk bir tavxrla: 

- Metr Klod, dedi, bu düşünce
lerden vazgeçiniz ... Siz de bilirsi
niz ki, Parisin eski celladı, bir 
Prens Farnezin yanında yaşayamı
yacağı gibi, uşaklariyle beraber de 
bulunama~. Fakat size bütün mev
cudiyetimle yemin eder.:.ın ki 
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Eski FEVZIATi 

Nafia Vekiletinden: Ya~ılı BOGAZiÇİ LİSELERİ 
Ayciın Demiryolu Ü:?:~rinde 67 +200 ve 270 +ooo ıncı ki!ometreler 

deki taş ocaklarından çıkarılarak nakil ve vagonlara tahwi! edilecek 
on b~er bin metre mikap balastın icra edilen münakasasmda talip 
zuhur etmediğinden me7kur balastlar kapalı zarf usulile ayrı ayrı ye· 
niden münakasaya konulmuıtur. 

• 
Kı:rlar ve erkekler için ayrı bölüklerde: Ana, ilk, Orta ve Liae ıınılları 

Kayıdlar başlamıştır. fstiyenlere mekteb tarifnames: gönderilir. kayd için her gün mekte 
ve tafsilat almak için Yenipostane arkasında Basiret hanında Özyol idarehanesine 

racaat edilebilir. Arnavutköy, tramvay caddeıi Çilteıaraylar. Telefon: 36.210 

1 - Munakasa 7 - 9 - 1936 tarihinde saat •n bette Vekalet 
Demiryollar inşaat dair,?sindeki arttırma, eksiltme Komisyonunda 
yapılacaktır. 

----- Avusturya ''SEN JORJ KIZ MEKTEBf,, ---• 

2 - Bu ocaklardan çıkarılacak on beıer bin metre mikap halas· 
tın h~r birinin muhammen bedeli (21750) liradır. 

3 - Muvakkat tem:_11atları her birinin (1631,25) lira.dır. 

4 -- Mukavele projesi, Bayındırlık itleri genel ıartr.amesi ... ve 
münakasa ıartnamesinden mürekkep bir takım münakasa evrakı (55) 
kuruş mukabilinde Demiryollar inşaat dairesinden verilmektedir. 

LEYLi-NEHARi 
Galata Çınar aokak No. tO 

. Tedrüat liaam Almaınca, ondan maada Türkçe, Fransızca, İngilizce. 
Kayıtlar 21 Ağustostan itibaren Cumartesi ve Pazar günlerinden maada her gün saat 9-1 re kadar 

ikmal imtihanları; 14 Eyliildedir. Dera ba,langıcı 15 Eyliildür. 

Saraçhaneba•• Horhor caddesi 

5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenle.- 2490 N. h kanun mucibince 
ibrazına mecbur oldukf arı e~k ve vesikalarla 7 - 5 - 936 tarih 
ve 3297 N. lı resmi ceridede ilan edilen talimatnameye göre Veka· 
letten almış oldukları müteahhitlik vesikasile teklif mektuplarım 
mezkur kanunun tarifau dairesinde hazırlıyarak 7 - 9 - - 1936 ta
rihindf' saat 14 de kadar makbuz mukabilinde demiryoiiar inıaat 

1 YATI 1 HAYRiYE LiSESi GUndU 

d"'.irc'j:"lc tevdi etr.:ıeleri laznndrr. ( 461) ( 431) 

Ana • ilk • Orta • Lise • Tam devre 
• 

Okulumuzun bu yıl gördüğü teveccüh ve rağbetten dolayı ilk sınıflardan itibaren yabancı dil tedrisatına 
ni bir teşkilatla mühim bir istikamet verilmiştir, Kızlar kısmı ayrı bir dairededir. Mektebin hususi otobü 
rile nehari talebe her gün evlerinden aldırılır. !stiyenlere tarüname gönderilir. 

Kayıt için her gün 8a&t 10 dan46 ya kadar direktörlüğe müracaat edilmelidir . .....q'~lefon: 20MO 

• 
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üç veya altı ayda bir defa _göndere
ceğim bir mektupla ıize onun ha
yatından malUnıat veririm .•• 

Klod bu ıözleri dinledikten ıon
ra kollarını kavutturarak doğrul· 
clu: 

- Doğru mu söylüyorsunuz? 
Bunu bana Allaha kaae-m ederek 
•adediyorsunuz demek? 

- Bütün ruhumla! 
- Bu kadar mı? •.• Bana ayırdı-

ğmız saadet hissesi yafnız bu ka
darcık mı? 

- Yemin ederim ki hu kadar! 
- Demek benim yavrumun ya-

nında yaşamaklığıma izin vermi
yorsunuz? 

- Hiç bir zaman! 
Famezin bu son ve kat'i cevabı. 

nı müteakip ortalığı derin bir sü
kfıt kapladı. 

Kıırdinal celladı kandırmıf ol
duğunu zannediyordu. Fakat Metr 
KloJ, kaşları çatık bir şeyler dü· 
§Ünüyordu. 

Çok uzun süren birkaç dakika
dan sonra cellat, yava, yavaş ka
pıya g~derek sürgüsünü kapadı. 

Farn~z bu hareket kart?sında sap
sarı olarak elini gayri :htiyari be
li:ıe l!Ötürdü. Demin~l·nberi sözle 
yapıhm mücadelenin .;i!Rha dökü
leceğmi zannetti. Fakat Metr Klod 
kapıyı sürmeledikten ııcmra arkası
nı kapıya dayadı, kollarını kavuş· 

turd•ı. Bir an batım eğ~tek düşün
dü, sonra biı-ıenbire ~ec\er kırışık-

lariyle dolu yüzünü kald.rarak, ıert 
fakat sakin bir sesle tunları söyle
di: 

- Monsenyör, beni dinleyiniz! 
Evelce size imzam alt;nda vermit 
olduğum kağıtta aynen tunlar ya
zılı idi: 

(Ben, sabık Paris baş celladı 

Metr Klod, 1588 sen~sl mayısının 
on dördüncü günü beyan ederim 
ki: Fı-usta ismindeki k~dını mah
vetmek için bugünden itibaren bir 
sene müddetle Monsenyör ve Kar· 
dinal Farnez cenaplarına körükö
rüne itaat edeceğimi, hri ve fena 
her emrini düşünmed'?n ve zaman 
geçirmeden yapacağım~ ve hiç bir 
zaman vicdanımın emirlerine ka
pılmı} acağımı vadede-tim. Eğer 

bu müddet zarfında Kardinalin e
mirlerinden bir parçacık çıkarsam, 
mel'un olayım.) Ve altında benim 
imzam Monsenyör, k4'.nımla attı

ğım imzam. 
Kardinal bu sözleri oikkatle ve 

evinden fırlıyan gölzl~rini cellat
tan ayırmıyarak ve titrP.diğ;ni bel· 
li etmemeğe çalışar.ak hareketsizce 
dinlemitti. 

Metr Klod ise sözür.e yavaş ya· 
vaş devam ediyordu: 

- Şimdi de o zamar. sizin bana 
vcrmi~ olduğunuz kağ111ın yazıla

rını okuyacağım, onu belkin bin 
defa okuyarak kafam .. nakşettim, 
dinhyin\z: 

(Ben, Prens F arnez, Kardinal, 

dö Moden, 1588 aenes: mayısının 
on dördüncü günü beyan ederim 
ki: Yukarıki tarihten aibaren bir 
ıene sonunda veya F auda isimli 

kadmın ölümü anında cellat Metr 
Kloda vücudumu vermeğe, her ne
rede ve her ne zaman isterse emir
lerine körükörüne tabi ve isterse 
beni öldürmesine razz olacağımı 

teahhüt eylerim. Eğer bu sözüm· 
den dı§arı çıkarsam veya kaçar
sam, Allahın ebedi )ar.etine uğra-

yayım.) imza: Jan, Prens Farnez, 
Allahın inayetiyle Kardinal ve pis
kopos. 

Bu ikinci senedin okunuşundan 
sonu ortalığı derin bi~ ıessizlik 
kaplaciı. Sonra kardh~t.1 bir ölüm 
darbesi yemiş gibi ba,ını önüne 
eğdi. 

Metr Klod tekrar s5ze başlıya
rak: 

- Efendim, size bi.!tün •adaka
timle hizmet ettim mi? ... Vadetti· 
ğim gibi size kölelik ~ttim mi? ... 
Kanımla imzalamış olduğum sene
din hükümlerini yerint- getirdim 
mi? dedi. 

Farnez boğuk bir 6E.Sle bunu 
tasdik etti. Klod bunun üzerine 
Farneze dokunacak kıaclP.ryaklaşa· 
rak: 

- Monsenyör, o gi•r. ve o saat 
§İmdi gelmiştir. Artık benim emri 

me tabisiniz, çünkü Fa";Jsta ile an
laşmış ve bu suretle teahhüt ettiği-

niz müddeti tamamlan:tı bulunu
yorsunuz !.. dedi. 

Kardinal bu sözlere kartı fevka
lade hir nevmidi ile: 

- Peki! dedi, mademki buna 
hak kı,zandınız, beni ö!dürünüz !. .. 
Cellat, haydi vazifeni bir defa da
ha yap! .. , 

- Monsenyör, yanılıyorsunuz. 

sizi öldürmiyeceğim .•. 
Farnez titriyerek so!'du: 

-Yakimi? 
- Faustayı! 

- Faustayı mı? Cellat niçi·~ 
beni değil de onul 

- Çünkü sizin yaşamanızı isti
yorum, onu öldürürsem aramızda 

yaptığımız mukavelen~., hükümle-

rini icra etmiş olacağım, monsen· 
yör, dinleyiniz! F austJ.yı öldüre
ceğim .. Hem de sizin g:2ünüzün ö
nünde .. Ve ııizi sağ bırr.kacağım ! 

- Ah, alçak! Fikrİ:li anlıyorum. 
- Teşrini evvelin yirmi birinci 

günü sizi meclisi ruhar,iye götür· 
mek üzere Fausta tara!ından bir 

adanı gelecek ve o gün a!z hürriye
tinize sahip olacak, papaslıktan 
kurtulacaksınız! Ertesi gün de Le

onor ve Viyoletta ile birlikte Pa• 
risten ayrılacaksınız. Beni iyi din· 
leyiniz monsenyör: Yirmi bir tet

rini evvelde ruhani meclis toplana• 
mıcak, Fausta tarafmd"n aize bir 
adam gelmiyecek. çünl<ü, Fausta 
daha evvel ölmüt bu;unacaktır. 


