
Sporcularımız bugün geliyor 
Aralarında Yaşar V:! Mersinli Ahmet de bulunan olimpir:ıtçılarımrz bugürı 

' Köste11ceden gelecek olan Romen vapuriyle, ötleden sonra limar.ımrza gelmiş bulu-

nacaklardır. Kendilerine harşı büyük tezahürat yapılacaktır. Vapur saatinde ge· 
lirse karşılaşma merasiminı iç say:fularrmıza )azacağız. 
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Madrit kurtuldu 
~sJlere teslimi için mUzokereye glrlşlleo San Sebastlyanda: 

Lekeli hümma çıktı 
Asiler, esir dolu bir kiliseyi ateşlediler 
~©© 'ffaışns'tn <dle lhllYılkumet lkıuıırşuınıa <dJD~cın 

lngiliz ve Fransız sosyalistleri, ispanya 
hükumetine yardım edecek 

Eden aslıerln galebesini lngltlz menafllna mugayir görüyor 
ltalya henUz bltarafhk kararma blldlrmemlftlr 

Alman gemisinin aranması işi ifa bizzat HIUer mefgul oluyor 

Jan. Baptiste Mtıller ve sırtında ta§'ldığı haçı 

Türkiyeden böyle bir garibe 
geçti mi? 

S bin kilomet:re1ik yolu sırtında agır bir 
haç olduğu halde yaya yürümüş 

ve Türkiyeden de geçmiş 
G©ıreırn ADDaın nçnını söyOesnın 

1 

1 
ispanyadaki ast kuvı et m~nsupları timdi cephesinde vücuda getirdikleri 1 
ahra mutbalıuıda yemeklerini pişiriyorlar. Bundan sonra M.ı.lrit üzerine 

ıtınya yenıden 

hazırlanıyor 

............ --J:- 'Y-··--'-ü-ciid•·~ı.ffRsl~~~~~m~~l.. .. 1erı u..k-
·~ me ve-ouıffii'IT Büyük dil kurultayı için son kat·r olarak tekzip eylemektedir. 

Roma, 20 (A.A.) - Salahiyettar 
mahafil İtalya aleyhinde hariçte 

Filvaki İtalya hazırlıklarda bu-h azı rh k 1 ar lunınaktadır. Fakat bunu münhası
ran her ihtimale karşı hazır bulun-

Yabancı seyyahların Parise çokça 
geldikleri bu mevsimin en şayanı dik
kat misafiri, sırtında haçile, huzur ve 
sükun haccı yapan Bavyeralı bir köy
lüdür. 

Belki o, Pari~ gelen1":- içinde en 
uzak yerden gelenidir. Zira, Jean -

, lira\Wl~~Hll~tu uıı~~.evveı ~vre-
gelinceye kadar beş bin kilometrelik 
bir mesafeyi yaya olarak yilıiimüştür. 

Bu beş bin kilometrelik 'yolu, sır
tında haçı, sırasile Almanya, Avustur 
ya, İtalya, Yugoslavya, Bulgaristan, 

Türkiye ve Filistinden geçerek katet
miş, ve haçını Thabor dağına dikmiş, 
sonra da Mısır, Tunus, Cezayir, Fas 
ve İspanyadan geçmiştir. 

Evvela, kendi memleketinde yaka

lanmış, seyahatine mümaneat edilmek 

istenmiştir. Onu deli zannedenler de 
olla.mtur. Bilihara. serbe&t bırakılm13, 
açlıktan ölüm tehlikesi geçiren pa-
pas, nihayet uğradığı şehirlerde sada
ka dilenmiş, ve bu suretle emelini ta-

hakkulc ettirecek imkanları temine 
muvaffak olmuştur. ~ eh rı• mı·zde 8 ecn eb"""ı mak için yapmaktadır. Ve Parisle ~ Roma arasında müzakerelerin de-

' vam edişi İtalyanın bir anlapmıya B 
1 

• t 
dil Alimi toplanmış ;:::!.~:~ys:n!~~~~;!~mk=~~ u garıs anın 

benzer yaptığı kuyudu ihtiraziyeye 

bulunuyor ~~~k~~~~~~~an~m ~ceva~bmı ~bek~!·- vaziyeti çok karıŞık 
~aıcaıır pırcııfi'ıesöırü: "Tüırl!(cocu ıoe Dli'ilgDDD:ıı: ıKıraoo 8 Ağustosta bir taklibi hükOmet 
•lli'ii"tıc!JD~,ıı"e l!(alt!Jall" ~aırp mDUDetDeırl Korfuc:ıa büyük bir tehlikesi atlatıldı 
'-Bğıra$)oycır<dllYJ. ~lYln<dlaın s@ınııra alaka ııe karşılandı 

~lUI nomnli"il meır~ce~n iitYıırkDye Atina 21 (Hususi) - Dün Korfuya General Dlpçefle bazı zabitan bu hareketle 
@Daı©calktoırDD <d!Dy@ır gelmiş olan İngiltere kralı mütenekki - alakadar oldukları için kralın emri Ue 

'J)).--~~· • ~ ü D l balı 1 ren seyahat etmesine rağmen halkın hemen ordudan fardedJldiler ı ~ ... cu.artesı gun o ma çe sara- rimize verdiği beyanatında demiştir 
ta ,da ~çıl~cak olan üçüncü dil kurul- ki: coşkun tezahüratile karşılanmıştır. Bir 

8 ~ına l§tırak edecek ecnebi mütehas . "Atatürk Türkiyesinin başardığı çok ecnebi gazeteciler ziyarette hazır· Beri inde bulunan kral, telefonla 
1ı131arclan Macar profesörü Nemeth terakki ve mükemmeliyetlere insan bulunmak üzere adaya dolmuştur. 
"t.e ~talyan profesörü Bombacci şeh. hakikaten hayran kalır. Tarihte Türk İngiltere kralı, Yunan kralı Yorgi Prens Gril ve harbı·ye nazırına 
llııize gelmialerdir. lerin Atilla gibi büyu"k reisleri vardır. a !il tarafından karşılanmış ve bir müddet 

ı u suretle §ehrimfae evvelce gelen Şimdi büyük bir Türk reisini kendi .. . d . neler emretmı·ş etle b' goriı tiikten sonra enıze girmiştir. 
ı~-ı .ırlikte Sovyet Rusya, İngiltere, gözümle görmekten en büyük bahti -

"oCI. Ya u_ Mllll oyun ar oynadılar tn • uuıcaristan, Lehistan ve Al - yarlığı duyuyorum. Fikrime göre, as- B!!lgrad, JS (Hususi} _ Belgra. 
ı:Yadan mütehassıslar gelmiş bu - ri büyük bir Türk reisinin nasıl ola - Londra 2l - Dalmaçya sahillerinde- dm ..;ıyasi mahafiline bakılırsa. Dul· 

lllaktadır. bileceğine Atatürk nadide bir örnek- ki gezintisinden sonra Korfuya gitmiş garistamn bugünkü daMJi va:dydi 
~car profesöril Nemeth, muharri- tir. (DC'l:amı 6 1ncı sayı/ada) olan Kral sekizinci Edvard Korfulular çok karışıktır. Ağustosıu. s inci cu· 

tarafından hararetle karşılanmıştır. mart~sı günü IlulgnristcHıda yeni bir 

Memnun olan Ada halkı milli kıyafet- taklibi hükumet olacak :n.:ş. Bu tak
lerile kral şerefine milli oyunlar oyna- libi hükumeti bu defa profesör Çan· 
mışlardır. kofun taraftarı olan Il•Jı~ar harbıye 

/Jo6'Uı 1IÜ 
• Zert!k geçme miisabakaaına iştirek eden yüzücülerimiz- Y azıaı 

Sp_or aayf anuzda.s 

Yunan KPll'hnı z"raret etti 

İngiliz kralı, Korfuda yaz mevsimini 

geçiren Yunan kralının ziyaretine gel
miştir. 

Bir hafta karacak 

Berlin. 21 (radyo He) - Dün öğle

den sonra Korfuya giden İngiliz kralı 

sekizinci Edvard, Yunan kralı Yorgi
nin misafiri olarak bir hafta orada kala

cak ve bilahare Akdenizdcki gezintile
rine devam edecektir. 

Prag elçimiz geldi 
Prag elçimiz Yakup Kadri bu sabah

ki ekspresle §ebrimize gelmiıtir. 

neza:-eti Kançlarya ~efi t;f'neral Dip. 

çef v~ arkadaşları yaparaklar imiş. 
Prof~ör Çankof tardtaı-ı zabitanın 

adedi 300 kişi kadar imış. Pakat bu-

güiıkU harbiye nazırı G.:reral Zukof 
da profesör Çan kofa nu» \'al göriin· 
düğü i~·in bu zabitan bu:-ı1an cesaret 

alıp bu işe te,·essül etın ı~ler. Hatta 
krall'ı biraderi Prens Ginlt başta Ge· 

neral Dipçef olmak üzen İJİr zabitan 
heyeti gi:indl'rip kendisine de bu me· 
sele.> ı anlatmışlar. Pre:ı" Giril ih· 

tnldPn hükumetçi 1.ahita'l ara~mda 

\•uku bulan bu görü~me ._ofynya 11 
kilometre rnesaf ede bulunan Vranya 

(Devamı 6 1ncıda) Kral Boria 



· ikinci Komün'e doğru ... 
1871 Faris lwmünü' •. Bu, sosyalistlerin, umumiyetle halkçılann unu

taınıyauğı bir hadi~dir. Hatta, Fransada halk cephesi son intihabatta 
ka.zandığı ,,·akit, bu acı hatırayı anmak üzere toplantılar yaptı. 

Tarihi vak'ayı kısaca zikredelim: 
Prusya muharebesi felaketinden sonra, Fransada, işçilerin yaşayışın

da epeyce bir mUzayeka olmuştu. Bir yandan da, Karl Marks'ın ve arka
daşlarının idaresi altındaki birinci Enternasyonal, ortalığa, komünistlik 
fikirlerini yayıyordu. Parisi Almanlara kartı ..müdafaa etmek üzere teslih 
edilen halkın siltı.hlannı toplamak isteyen ordunun aleyhinde, halk, 
i'syan etti. 

Thiers, ordu ile birlikte Venay'a çekildi ve Paris, komilnarlar'ın 

merkezi komitesi idaresine düştü. Bunlar, intihabata girişerek altrnış beş 
kişilik bir komün konseyi seçtirdiler ve bu yeni tip hük\tmet sosyalist bir 
şekilde faaliyete geçti: Mecburi askerliği lağvetti, din işleri bütçesini 
kaldırdı, büyük papaalan rehine olarak tevkif etti ve aşağı yukarr 1917 de 
Bolşeviklerin yaptıklannı yapmağa başladı. Fakat Thiers, Versay'da, 
yüz bin kişilik bir ordu cem'ine muvaffak oldu. Komünarlar, iki yüz bin 
kişilik kuvvetlerile bu orduya bir kaç kere hücuma kalktılarsa da, püs
kürtülüp nihayet, Pariste kendileri muhasaraya düştüler. Paris sukut etti. 
Bir hafta ısüren kanlı, yangınlı sokak çarpı§malarından sonra, Paria komü
nU - C:Smril ancak kJrk gün sürüp - mahvoldu. 11.000 kişi, isyana iştirak 
etmek t8hmetile divanı harpten geçti. Binlerce kişi Federeler duvarı önün
de kurıuna dirildi. Ve binlerce kişi, Yeni Koledoniye nefyolundu. Böyle
likle, amele hareketleri, yarım asıra yakın bir zaman için tamamen aindi
rildL Hele Franaada, sol cenah ancak son intihabatta toparlanıp yeniden 
kendini göstercbildL 

Bu, birinci KomUndUr ... ikinci KomUnü ise, Madritte pek yakında 

bekleyin ... Ve bu, daha feci, daha kanlı olacağa benziyor ... Ancak garip 
bir tecellidir ki, bu ııefertd komfinarlar, asiler değil, intihabatla resikSra 
geçmiı meşru hükUmet taraflılandır ... 

BiHncmiyen ıudur: Acaba ikinci komünün kanla boğulmasından 

sonra da, Avrupada yanm asrr sUrcn bir yılgınlık olacak mıdır?.. Fakat, 
unutmamalı ki, sol cenahın diğer mühim iki kalesi var: Paris ve Mos
kova ... 

ikinci komUn'de kana boğulanların feryatları bu burçlarda nasıl bir 
aksi sacla çıkaracaktır, ınal\tm 'değı1 ... 

Sovyet: Rusyada 
suikast 

muhakemesi 
~ıravda baş

m lYI nııaırırn ırn 
~adeil<0 Dını de 

$ lYI n kast'lte n 
D u...;u(ğ,G"u O wau uuuuT' 

Izvestiya başmubar
r ı·iyle beraber sor

guya çekilmeleri 
muhtemel 

So""VYCt ricaline suikast tertibinden 
yeni bazı kimselerin daha mesul tutu
lacağı sezilmektedir. 

Suikasttcn haberi olduğu bildiri
lenler arasında Pravda gazetesi ba§
muhaniri Radekl~ lzvestiya başmu • 
harriri Buharinin de adı geçmekte -
dlr 

Bınılarm da sorguya çekilmeleri 
muhtemeldir. 

Ağır sanayi mUsteşan Petyakof 
Gosbank ikinci direktörU Orgusun da 
suikasttcn haberdar olduklarım itiraf 
etmişlerdir. 

Bımlarm da muhakeme edilmesi 
pek muhtemeldir. 

DUnldi muhakeme esnasında maz
nunlardan Rcginold Troçkist - Zinovi
evist tedhiş blokun kuruluşundaki 

muhtelif safahatı arilatmıs.tır. 
Reginold bundan sonra Zinovievist 

lerin 1928 - 29 da. o zamanlar mer
kezi komitenin faaliyetini §iddetle 
tenkit eden Rikov, Buka.rin ve Toms
kynin l§tirakile bir blok te§kil etmek 
istediklerini söylemiştir. 

Zinovievistlerin bu hususta yap -
okları görüşmeler 1931 - 32 senele
rine kadar devam etmiştir. Ayni za -
manda Citmout - Slepkov tedhiş grup 
lan arasında da temaslar olmu§tur. 

Zinoviev ve Kameneften aldığı ta
limat üzerine, Reginold, devlet banka
sı başkan muavini Atkus ile münase
bet peyda etmiş, tedhişçileri finanse 
etmek için ecnebi bir memlekette b'r 
sermaye tesisine, sllah satın almak i
çin para tedarikine çalışmıştır. 

Tcdhi§çilcr, devlet bankasından 

30 bin ruble almıya muvaffak olmuş
lar ve bu parayı teşkilatlarına dağıt
mışlardır. 

MUdde1umuminin bir sualine cevap 
veren Zinoviev, Troçki ile Kamenefin 
Kirovun katlini tertip edenlerin ba -
şmda olduklarını ve tedhişçi grupu 
teşkil ederilenn Bakaev olduğunu 

söyleniiştir. 

Hüseyin Fanık TANUR 

KCIÇCK 
HABERLER 
içeride: 
• Sovyet devlet matbaMt aon olarak t&b

etUği ilmt ve fenn1 kitaplardan GOO taııe.tdnl 

lııtanbul Unlversite~e hediye etmlftlr. Ki. 
taple.rm büyUk b1r kmnı tıbba aittir. 

* Çaı'§ıkapıdıı. aatuı aldığı bir W'ıJ&Yl k&z.. 
dıraD ahçı Halit 1s1mll bir otıohll..MI hıını.rln 
l.JJ.w.tııyycn bir takım duvar ve kem.erlere 
rutgelmtı ve meseleyi müzeler ldarealle Be. 
lcdiyeye haber verml§Ur. Yapılan tetkikatta 

bunun BJ.za.nslılrır zamanından kalma bir 
kilise duvan olduğu anl8.§ılmı§tır. 

· • Ziraat baııka.smda yapılınJ§ olan Buğ. 
day ınillBtimallne alt evrak dünden itibaren 
vllAyet idare heyeti tarafından tekrar teL 
kik cdilmeğe ba§lanmı§tır. 

• !Ba§vekil lamet ln6nü dün Yalovadan 
gchrlmJze gelerek doğru Heybeliadaya git.. 

ıni§tlr. Hariciye vckill de §ehrfmlze gelmi§
tlr. 

~· !tvkaf mUdUr1UğU bazı CAmileriıı muvc!' 
kithanelerlnl dUkk!n hallııe sokarak kiraya 
vermegt kararl8§t.ırmıut.rr 

• Kilyos clvarmda kamp kurmu§ olan 
Mallye vekili Fuat .Ağralı dün Yalovaya 
gıtmtıtır. 

• Şehrimizde bulunan Nafia vckill All Çc. 
Unkaya dUn öğleden sonra AtatUrke tazımle 
rin1 swımU§tur. 

• Maçka ve Be§lkt&§ taraflarmda oturan 
ahall Belediyeye müracaat edere'k Trnmvay 
otrkeU otobüslcrlDl.n pek pahalı olduğundan 
§lk!yct etmişlerdir. 

• Poata idaresinde cakl posta pullarmm 
aaklanması, birçok pul kollek81yonculanru 
zarara ııokmıı.kta ve Türk pullarmm klyme. 

Unl dllşUrmckteydl. Bunun için kanunt sak. 

lam& müddeti tamamlanmış olan evrak ve 

zarflardaki pulların yok edilmesine karar ve 
rllmi§tir. 

* SOvyet Rusyada yapılacak seyahat için 
ıeçllen 30 muallim bu ayın 28 inde hareket 
edeceklerdir. 

• Matbuat umum mUdürU memleket l§le. 
rl mUşnvirl Sadri Ertem ve ınus gazetem 
mUdUrü Kemal Turan Sovyet Rusyada blr 
buçuk ny 8Urecek blr tetkik scyahaUno çı
kncnklardır. 

• MıuılpUle edilmemi§ üzümlerin ihraç e. 
dllmcmesl hakkında çıkmış olan kanımame. 
ye 7 inciden 13 Uncu numaraya kadar olan 
çekirdeksiz kuru üzümlerin do tıAve edilmesi 
Veklller heyetince kabul edllml§Ur. 

• ön!lmUzdekl yıl lçlnde memlekette ye. 
nldcn 12 ortamcktcp nçılncalttır. 

ou;ıarda: 
ıtı Queen Mary vapuru Nevyorka hareket 

etml§Ur. Vapur, mavi kordelAyı kazanmak 
için yeni bir gayret daha sarfedccektır 

• Yunan bUkOmeU, Yunanlstandnkl bUtUn 

siyası k!Uplerl knpatmağn karar verml§tlr. 
Bu lgc baııvckllln rctst olduğu serbest dU. 
ı;ıUnco partisi klObUnUn kapatılmaslle başlan 

mıı;ıtır. 

ıı: Japonyanın Moskovn elçisi M. Ohta Is. 
Ufa etmtı ve yerine esld dışl1'1erl bakanlığı 

mUete§art M. Şfgemttsu ta.yln edllmi§tlr 
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Esnafın deve yapılan Doğı·u 
102 bin lirası değil 

.Bir senedir oradan oraya hava- ŞelhıDırcdle <dlaoe 
. ~oDDlYlğlYl va 

le edil~n bu işin mes'ulleri Dilencı1ik nuıalesef bizde bi 
nat halindedir. Gazetelerin ne olacak ? bundan başlıklı yazıları ara,,ı 

Geçen sene Ticaret Odasınca Esnaf 1 
Cemiyetlerinde tetkikat yapılırken ce
miyetlerin teşkil ettikleri mü~terek 
büronun hesaplarındaki karışıklık na
zarı dikkati celbctmiş ve iki senelik 
hesaplarda 102 bin lira üzerinden bir 
çok zimmete geçirme, yersiz sarfiyat, 
mahalli sarfı ohruyan açık hesap
lara tesadüf edilmişti. 

Bundan sonra müşterek esnaf ce
miyetleri bir tasfiye heyeti seçerek 
büronun teşekkUlündenberi olan he
sapları tetkik ettirmiş ve bir çokları
nın kasaya birer senet atarak para 
çektikleri, mühim bir miktar paranın 
da kimlere verildiğinin malüm olma
dığı anlaşılmıştı. 

O zamandanberi bu i§ ayni safha
da bekleyip durmaktadır. 

öğrendiğimize göre, evvelki gün 
mU§terek büronun ıslahı ve daha iyi 
i§lemcsi için yapılan toplantıda 

bu hesap meselesi de mevzuu bahsol
muştur. 

Ticaret Odası idare heyetinin 102 
biri lira i§lnin müşterek büroya dahil 
cemiyetler arasında halline ve odanın 
bu meseleye katiyen kan§mamasrua 
karar vermiş olduğu a.nla.şılmıştır. 

Şimdi iş cemiyetlerin himmetine 
kalmaktadır. Fakat bu paraları zim
metlerine geçirdikleri tcsbit edilebi -
!enlere yapılan müracaatlara cevap 
bile alınamamaktadır. 

Shrorta şirketini dolandıranların yekunu 

Yirmi sekiz kişiyi 
buldu 

Onniğin ev·nde toplanan 
kağıtlarla tam 23 dosya 

vücuda getirildi 
3 itaunesn tetknk ecınoeırek sahte· 
k&ırDolkDar eını nınce ttefeırırıuraıtoına 

kaudJaıır ortaya kcınıdu ve 
mltJıddelumumôDDğe veırDDdn 

S llncU ceza mahkemesinin kararlle 
evvelce tahliye edilen doktor Asal 

yeniden tevkif olundu 
Sigorta g.irketlerine sigortalanan 

kimseleri, yaşadıkları halde ölü gibi 
göstererek kumpanyaları dolandırmış 
- ...... 9.:u~Ke etrclıuıüd )'d!-f~uu.u...... "'·-· 

tahkikat bu işin çok geni§ olduğunu ve 
§imdiye kadar 10 binlerce lira dolandı
rıldığını meydana çıkarmıştır. Tesbit 
edilen ıebeke azalarının yekfinu 28 i 
bulmuıtur. Tahkikatın devamı müdde
tince daha birçok kimselerin ve yeni 
vakalarm meydana çıkacağı tahmin e
dilmektedir. 

Şebekenin elebaıısı olan Onnik İplik 
çiyanın evinde yapılan araştırmalar 

bu işe mütarekenin akabinde başladı

ğını ve yüzbinlerce liranın dolandmldı· 
ğını meydana çıka-rmıgtrr. 

Onnik'in evinde toplanan kağıtlarla 

23 dosya meydana getirilmiştir. Bu 
dosyalardan tetkik edilebilen üç tanesi
nin hileleri en ince noktasına kadar 
meydana çıkarılmıştır. Bu üç dosyada 
isimleri geçen sekiz kişi ölmüş gösteri
lerek 'U'nyon sigorta §İrketinden 40 bin 
lira alınmıştır. İsimleri §imdilik gizli 
tutulan bu sekiz kiıi polis tarafından 

bulunarak ifadeleri almmııtır. Geri ka
lan diğer yirmi dosya da bugünlerde 
tetkik edilecektir. 

Meselenin ilk safhası 
. Unyon sigorta şirketi, mütareke sene

sinde Türkiyedeki işlerini tasfiye etmit 
olan Nevyork sigorta şirketinin hesa,ı>
larını devralmış ve Nevyork şirketi de 
kendi mümessili olarak 'U'nyona eski 
memurlarından Vuçinoyu bırakmıştır. 
Bir müddet sonra Onnik, Vuçinoya mü 
racaat ederek kendisine mühim miktar
da rüşvet teklif etmi~ ve Nevyork sigor 
ta şirketine kayıtlı olanların poliçe nu
maralarile isim ve adreslerini elde ede
rek işe başlamıştır. 

Onnik'i'n tfoyon şirketinden çektiği 

paraların mühim bir kısmı Nevyork şir 
ketinden müdevver hesaplar olup bun
ların sahipleri tstanbulun istirdadında 

memleketten firar etmiş Ermenilere· 
dir. Halbuki bu paralar mevduatı ko
ruma Kanunu mucibince hükumete ~it
tir. Binaenaleyh tlnyon şirketi Onnik 
ve şürekası tarafından dolandırılan pa
raları tekrar hükumete ödemek mecbu
riyetindedir. 

Bu işlerde asıl partiyi vuran Onnik 
ile Vuçinodıır. Evvelce bir odacr olan 
Onnik bu işler.e başladıktan sonra der
hal zengin bir adam olmuı, Vuçino i6e 

aldığı paralaria Beyoğlunda beş katlı 

büyük Vuçino apartımanını yaptırmış, 
bilahare sefahate dalarak n;ır;ı1, ..... ,. ••• . . 
Onnık yapuğı işler için muntazam 

dosyalar tutmakta ve hükCımet crk!nı
nm imzalarını taklit ederek bunları no
terlere tasdik ettirmektedir. 

Bu sahtekarlık hakkında Milli Reas
sürans iı.tihbarat şubesi tarafından iki 
aydanberi yapılmakta olan tahkikat ne
ticesinde elde edilen kağıtlar arasında 

bulunan bir defter şimdiye kadar ölmilt 
gösterilen sigortalılarla öldürülecek o
lanların isimlerini ihtiva etmektedir. 

Tetkikleri tamamlanmış olan Uç dos
ya bugün müddeiumumiliğe verilmiştir. 

Evvelki akşam kefaletle tahliye edil

miş olan sahte ölüm raporu vermekle 
suçlu doktor Asaf asliye üçüncü ceza 

mahkemesi kararile tekrar tevkif edil
miştir. 

Son lıadisc ile vakanm meych:na çık
masına s<.bebiyet vermiş olan vaka kah

ramanlarından pul müdürlüğü muhase
becisi Şemseddin kendisinin bu işten 

malfimatı olmadığım, meseleyi ancak 
gazetelerde okuduktan sonra öğrendiği

ni kendisinin Onniğe aigorta şirketinden 

b:>rç para almak için müracaat ettiğini 
söylemektedir. 

Bir tavzih 
Evvelki günkü nüshamızda çıkan 

ünyon sigortasını dolandırmaktan su<: 

lu olanlar arasında adı geçen Kuleka

pı tahakkuk memurlarından Şemsct
tinin arkada§ı Şerif, diye de bir isim 
vardı. 

Burada adı geçen Şemsettin, sigor. 
ta işinde kcndie1nin öldüğü bildirilen 

pul mUdüryieti muhasebecisi Şemset -

tindir. Eskiden Kulekapı tahakkuk 
şubesi memurlanndan Şemsettin Yal 

kutla- hiç bir al!kası olmadığını tav
zih ederiz. 

f ""'_ ................................................ ~ 

HABER ~ 
lstanbulun en çok satılan ha·~ 

kiki akıam gazetesidir. ilanla -! 
rmı HABER'e verenler kire ·i 
derler. ~ ........................................... ;:;;;. ........ : 

zaman, ecnebi memleketlerinde 
nıfın yeti..,.~uini temin için giZU 
teplerin bile mevcut olduğunu 
ve öğreniriz. 

Buglln IBtanbul sokakları, b 
Zenci mektebinden farksız<lır. 

Ecnebi memleketlerde, ancak 
yetifmelerle ustalcı§an bu mesl 
liklerini, biz Ztikaytlığımız yüN 

bilmiyerek caddelerimizde yet· 
yoru.z. 

Yollarda bazaıı öxümüz.e öyl 
lenciler çıkıyor ki sakatlığının u 

malığı arasında dinçliğinfo §im§ 

S§t 'l<l ı yor. 
Bunlar yetişmeye çalışan t 

dilcncilerdir. Yine öylelerine ras 
ru.z ki dinçliğinin ışıld.ayt§'ını B 

lığının makyajı altına gizli 
mi§tir. Bunlar da yeti§miş, sana 
sou merdivenine tilaşmt§ alanlan 

Bu arada ne oluyorscı haki 
katlara, hakiki zavallılara oluy 

Dilcncı1er için 811..-ı bir ta1dp 
manı çoktan gelmi§tir: Bunlarla 
kiki bir m1lcadcleye giri,.m.eliyfz. 

kötü görenek, kolay para kazanm 
lu bir çok masum çocııkları da ,. 
lem.ektedir. 

Mahalle aralarından geçerken, 
m.uslu ana ve babalarının muha 
surette mllsaadesinden uzak o 
günef kadar açık görllnen bazı ç 
Zarın bile, mahalle bakkalından 

karameı.a, bir çikoki a el.de edebil 
-için avuç açtıklarına rastlıyoruz. 

Körpe nıhlar Uzerindo f cna ak· 
uyandıran köta Banatlarını, 
yavrulara kadar aşılayan bu dil 
lerle mücadele, artık en mühim 
uazi/emi::dir. 

Şarkey-Joe 
Louis 

Boks maçı zenci 
boksörün galebesiy 

bitti 
Zenci boksör Joe Louis ile Şar 

arasındaki maç Zencinin rakibini 
çüncü ravntta nakavt etmesile 
miştir. 

Şarkey eski dünya boks şampi 
nu idi. Zencinin bu galebesi Şmer 
mağlubiyetten sonra sönmiye bıışlı 
yan yıldızının tekrar parlamasına 
bep olmu13tur. 

lngıliz hariciye 
ne"'aret:i daimi 

sekreteri 
Fransız hariciye 
nazıriyle görtıştO 

Berlinde Alman devJet ricali 
Bitlerle konustuktan oonrn Padse 
den u.g-iliz hariciye neı"ı re ti dıı 1 

sekrderi Sir Rohert Van::ı : trat fr~. 
sız harici)e naz: rı Delho' ile goril 
müştüı • 

lfo görüşmede lngiltnen!n rıı 
büyü·~ elçL~i de uulunmu:;tur. 

"Morning Pos,, muh~dıirinfn J; 

tirdiğine göre, Jngiliz h:u iciyc se 
reterl Fransız hariciye uıııırı11ı. a,t 
linde edindiği intibalardan haber 
etmi~hr. 

Japonya 
Harp gemilerini 
asrileştircyor 

Morning P\>St gazete:,i TokY0 ~11 
~abirınin yazdığına göre. J,.ponY11: bU 
ailtere ve Amerikanın yaptığı gfbl"tC 
yük harp gemilerini asri!eştlrJ11e 
dlr. ~) 

Son birkaç 6ene içinde JaP0 Jlİ 
harp gernilerini yeni vasıt.~ larla teÇ jJ 
etmeıt için 87.ami para Eıttrfedfyor· ni5 
gemilerin en eskisi 1913 d;o en ye 
1921 de inşa edilmiştir. tJ$ 

Japonya hafif krüvaLörleri de 
rileştirecektir • 
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lı • fft (JÖ.cÜŞÜHı : 
9 ~ODşe~ftlkODk 
:, Qıonınlfilc§le oOtYJ(? iplik buhranı 
1 bD~<eırn Deır 
~1 Marks bütün dünya işçile- yaratanlar 
birleşip cihan inkılabı yapmala-ı 

d' 'aaı etrnlştir Fakat küçük mül- Alınan tedbirler 
t ~hiplerinin de bu' işte pek <•• •• J b 1 len 

• retli bir. amil ol~ukfarını göz uzer ne u ş 
den kaçırmamtŞtlr. Onların, Bur- vazgeçtiler 
"~Proleter kavgasında hangi ta·ı İktisat Yekaletinin pamuk ipliği fi-
llıty]ederlel'Se zaferi a tarafa ka- yatlarını tesbiti üzerine bir iplik buh 
ltataklannı anlamı:; ve aşağı Yl'•ı ram yaratmak istiyenler bu hareket 
'öy]e bir propagnnl..'1"""8 girişmi;;-{ .; !erinde muvaffak olnmıyacaklannı ni-

,:ıuYük kapitali tl~r sermayeyi hayet anlamışlardır. 
~ı elı 1 Vekaletin, yaptığı tetkiklerden son erinde temerküz ettiriyor ar, 
llaJ ra konulan narhın normal olduğu ve er, nasıl olsa mütemadiyen if-

' ~~ Siirükleniyor. Ont1n için, ufak fiyatların yeniden tesbltine mahal bu-
t >et sahipleri. saadtt1crini, Bıır- lunmadığı hakkında verdiği karar ü
?efürıinde değil um•1mi mülkiyet zerine meydandan kaybolan 12 ve 16 
~ Uzerine kur~tmu5 hir rejimin numara pamuk iplikleri tekrar mey-
llsUnde aramalıdır!.. . dana çıkmıştır. 

~ il- ~ Sümer Bankın Kayseri ve Bakır 
~ilin, Karl l\farks'ı.1 tıu irşatları köy fabrikalarının bu iplikleri meb • 
~. 1301 evik ihtilalinde Rus kÖ)• zulen piyasaya çıkarması üzerine hu
~ b~yük bir mevk~ verdi .. :Köy~ü- susi büvük bir fabrika da, imalatını 

Ilgın - Orta- hallı - Fakır .. d:ye kestiği,- bu iplikleri tekrar yapmağa 
lasnif edip yalnız birinci kısmı ba§lamıştır. 
Stın cephede teliikk1 etti. Fakat. Asıl işin garibi şimdiye kadar pi
llazannda. hakikt emel, cihan yasada, tliccarlar elinde bu numara 

tlatyasi ... ·le birlikte C'
0 han inJı.,13. ,. .; ipliklerden hiç mevcut olmadığı 7.an-

ltra tmaktı. nedilirken birdenbire her tarafta bu 
~ "" 11- • iplikler çıkarnğa başlamıştır. 

Zirai kredi 
kooperatifleri 

Muhtelif yerlerde bir 
kaçı blrleştlrllerek 

sermayeleri 
çoğaltılıyor 

Yeni zirai kredi kooperatifleri ka

nunu mucibince bütün kooperatüler 

yeni kanunun esaslarına uyacakları • 
na dair iktisat vekaletine bcyı:ı::mame 
vermişlerdir. 

Vekalet Burgaz, Küçükçckmece, 
Mahmutbcy, ve Safra kredi koopera -
tiflerinin birleşmesini lilzumlu görm~ 
ve bu koopernliflcrin ımıamclatı bir

leştirilmiştir. Bu kooperatifin merke
zi Safra nahiyesinde kurulmuştur. 

öğrendiğimize göre, yurdun muh
telif yerlerinde bu şekilde birbirine 
yakın nahiye ve köylerin zirai kredi 
kooperatifleri birleştirilecek ve daha 

sağlam esaslara dayanan, daha geniş 
sermayeli ve ortakları çok kooperatif 
ler kurulacaktır. 

Bu suretle şimdi adetleri 500 kü
sur olan kooperatülerin adedi azaltıl 

mış, fakat esası kuvvetlenmiş olacak 
tır. taun ise, g0 yyet hıpraklannın b .. ·· 

~ tplik buhranından dolayı utun 
ih.\ iyet için icnp eden her türlü <;orap, trikotaj ve dokuma fabrikaları iktisat Vekaleti 

latı meydana getirebilecek ge-
\'e karakterde olduğunu ileri durmaktaydı. Binlerce i§çinin işsiz teşkilat kanunu 

;:~. bu hudutlar dahiJinde, dı· kalmasına sebebiyet veren bu vaziyet 
"qj\'jkapitnlist diin.rn.~•ndan müsta- de düzelmiş ve fabrikalar tekrar ça - hazırlanıyor 
'!arak yaşayabilece~t b!r sosyalist lışmağa başlamıştır. İktisat vekaletine ait yeni teşkilat 
~tt dünyası yaratılabileceğini - kanunu hazırlanmaktadır. 
~ lta i~te yarntıJdığım - iddia e!. Fa ntoma Yeni kanunla vekfilctte, müsteşarhk-
a~:atiyJe cihan inkılabı fikri de tan daha yüksek bir katibi umumilik 

de ka)d;. Dahildek: küçük mül- Mehmet ihdas edilmekte ve işleri iç ticaret U· 
1 :ıahipleriyle anlaşma birinci pla- · b" 'b" · k 
tllttı. o kndar ki, ,_·eni Sovyet kn- MotUrUn ipi boynuna mum müdürlüğü ıle ırı ırıne anşmış 
~ olan Türkofis servislerinden bir lasmı 
l 'Sasisindc, küçük ,'tlülkbete }la. dolandığı 1 çl n 
qaı.k tamamen t" ticaret umum müdürlüğüne 

"- ı '·erildi. .., 1 k RldU " :t- :(. • bOgU ara u geçirilmektedir. Kanunda aynca itha· 
~ · · • latı kontrol etmek üzere yeni bir idare 

~t toç\(i_, Sov) etlerde { ki inkıhı.p- Diln Beykozda denitde bir ceset 
1ll rahat koltuklarımı alıştıkları- bulunmuştur. Zabıta haberdar olun· tesisi için de maddeler bulunacaktır. 

~hın~"'.:ıifirı&!ir1r"b'h1\ılfı"d'<f~;.~i''.• -- · · ·-:"' """wılanın Re1·• Memleketimize. y9nıl;ın ••ı.ı:: ... ., ıii-
lt: ' 1 kozda Yali mahallesınae oıuran Yan- ı;c:• luanıeKetıere ıthalat ile fiyat fark-

i ,, .. etburiyetindc bu~unduklannı lannı kontrol ve tcsbit edecek olan bu 
. "\iterek muhalefete geçmiş, de- torna ismiyle tanın mı~ l\f('hmet oldu-

ı '~ ki: "Bolşevikliğt köylülerle ğu tespit edilmiştir. idare ayni zamanda gönderilen malların 
~;llltizaç ettirsek, inkılapçı karak- Beykoz fabrikasında amele iken mümkün olduğu kadar iyi olması için 

1 1~ kaybolur, onların evsafını a- ~on 1.amanlarda i~inden ayrılan Meh- çalışacaktır. 
~ nundan başka, Troçki, Sovyet. met, enelki nk~-ım Beykoz v:ıpur is- Halıhazırda bazı iddialara göre Tür
t l'lık bakiyesi toprakfara hasret- kelesi yanında Zekinin g:ızinosu önün· kiyeye mal gönderen bazı memleket -
~~rfnc, bütün dünya sanayi ame- de bulunan Ilülent isminde birisinin terin mallarına sırf bizim için çok yük-
ııa: elele verip cihan fokılahmı is- motörünü çözmü~, denizde hir müddet sek fiyatlar koydukları ve hatta bunun 
Ut etıne siyasetini ,·aazetti. dolaştıktan ı::onra tekrar tlönerek gr.- diğer y<'rlere nazaran yüzde 70 şi bul-

~ İ~t tsi rnalu.rndur: 1'n,.:ıftarlariyle zinonun önüne gelmiştir. l\lehmet mo· duğu söylenmektedir. 

~~~ 
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Ulus gazetesinin 
spor makalesi 

1940 olimpiyatları için büyük· 
ümitlere düşmemiz kabildir 
~ y lnl ce= d Do mağlU(! olacağını ke.stirnı!ştir. nu hü-

.,,,, kümden futbol münekkidJr.in ~on·eç-
ını a~a ırDy<eSft lilere \·erdiği kıymet meyrlana c;ıkı~or . 
Yunus Nadi, Cumlıuriyctin baş

makal JSinde dilimiz için ıır akademi 
lle t:.:r enstitii teşkilini ist~mektedir. 

Alım,•t Hmin ralma11 ise, Dil Ku
rolta11ı ııc güneş dil ncuwiy<'si lıak-ı 
kında yazdığı bir yazıda f;iıılc di11or: 

Oçiindi Dil J{urulta y: 'l'ü.~-~~ü-~ :~-l 
!eminin \C bütün dii.1yanııı gozu onı,• 
ne rot< esaslı bir tez koyar.aktır: 

~ .. J isan fılimlerin!n H:r.di Anupai 
,.e Hami • :5ami lisan z"irr.releri i~in 
,·ücudunu farzettikleri. fakat bir tiir
lü tespit edemedikleri miişterek ana 

kavnııli bulunmuştur. Bu kaynak Türk 
diİid\t. Hi.itiin lisanlar içit• müşterek 
diye ttspit edilen, fakat lıjç bir lisan
da veri bulunmıynn ana kökler, be. 
gün- y:;şıyan Türk dlind!! mevcuttur.,. 

Bu tez bir Türk rntandaşı i~in mü
cerret bir ilim mc.o;;ele~i değildir. Türk 
milli) (·t idea Herine teml'l olacak bir 
umdedir. Dir millet yüriimek ,.e in
ldşaf etmek için ma<ldi \asıtalardan 
çok fazla manevi miincbhilt n muhar-

rik ku,-vettere muhtaçtır. Türklüğün 
en es:!>i cetlerinin söz dilini kuran Ye 

dille beraher neolitik meclcniyet SC\;

yesinin diğer semereler~ni dünyaya 
neşreden yar{ltıcı mahluklar olması, 

bize hem bugünün inkişaf hamleleri 
için hn yerir, hem de kmc!i kendimi
ze lfıyık olmak için ne i<=ıdar yük.,.ek 

ölçüll!rin tahakkukuna çalı§mamız lfı
zırn g-elcliğini hize hatırlatır. Türklü-

ğün böyle yarlık menbaı ve yaratıcı 
kudrPti hakkında tam hi: fikir ı;mhi· 
L! _,_ - '----1 ~ ı.,..n: ... ;. 1rin hir va-
zifedir. 

DlJ hakkındaki tarihi tezden \'e 

bunun manevi varlık duygularımız Ü· 

zerine olan te~ irlcrinde'l ayrı olarak 
bir d~ ameli dil me.-;etes: vardır. 

Giineş - Dil teorisinin bu ameli 
meseieye yaptığı tc..,ir ~u·iur: Lisan~-

Tenk;t yazısı içinde şö dl' cümleler 

var: 'Noneçlilerin uzun paslarina 
kar~,, Türkler yerden ve k~a paslarla 

kendilerinden beklenmi) l'Cek çok gü
zel bir oyun oynadılar. Iürmızı • Be
yazlar çok iyi oynuyorlar: Yalnız şah· 

si ovr.adıklarından topu daha tecrü-
, -
beli olan Non·eçlilere kaptırıyorlar-
'fürkler tarafından gayet ustalıklı ve 
falsosuz atılan topu, No:-nç kalffisi 

güçlükle kornere atıyor v? şiddetle al
kışlanıyor ... Noneçlilerin seri bir akı. 

nını Türklerin f evkalfıde kalecisi, a11-

cak koınere atmakla kurt:Habiliyor
Norv~çliler ani fırlayışlar! ve fırsat

tan istifade etmeği bildi!~leri içindir 

ki kendilerinden üRtün oi&n bir takımt 

yendiler. Hu galibiyd No:~eçliler için 

çok ~anlı oldu: Türkler i"e bu oyunu 
şerefleriyle bitirdilerl,, 

Noneçlilerin olimpiyat üçüncülü
ğünü kazanmış oldukların; da unut• 
mıyahm. 

Olimpiyat neticeleri, fürkiye spor 
cularının şe,·kini arttırıp, onları 1910 

için büyük ümitlere düşiirecek mahi· 
yette.i:r. Kaç şehrimizde hPr nevi 
sporlr..rı inkişaf ettirecel( ,·asıtaların 

hazır ulduğunu bir defa dü~ününüı. 
Jstanbul müsahaklarını !:ala bir kış

la harabesinin a\'humr.da yapıyor. 

Yüzme haYuzlarımıı yo&rtur. Aııkara 
stad) om unun ancak bir k smı bu se
ne bitmi:;;tir. 

Uu v.sı~nt.a !Arı sehir Sl'hir, kasaba 
kasaha tamamlamak, dr.ha çok para 

sarfetmek değil, fakat caha iyi orya • 

nize olmak, küçük hisleri! kapılarak 
değil, milli ~eref düşünc~iol:yle hareket 

etmeK, spor gençliğini datHi geniş mik
ya.. .. ta teşkilatlandırmak. ve hepsine 

1940 olimpiyatlarına iştirak etmek n-
mı1.a yerlc~mi~ kelimeler bize yabnn- zife ve mesuliyetlerini ~!mdiden be
cı dcgildir, ilk aslı Tür~ı;e olan keli- nim3eterek sporu daha t•tk hareket. 
melerin istihaleleridir. Bunlara ma· lend;rmek ve hamlelend:rmek lazım 
lımlz diye ~erbestçe tas<' rruf edebili. geliyoı. 

'ıııı e tnağIQp olup siır.ı;-üne gitti, ---------------
t.ı eket dışına koYuldu Enela Tür· törü ;.ldığı yere b:ığlarkt!JJ ayağı ka- riz. Bunlar güç şeyler m:dir? Bizim 

11e • yarak denize düşmü~. kurtulmak üze- !\le ram ifade ederken hangi keli- irin, hayır! 
ı: t Yaşadı. Şimdi Norveçtedır. f i ~ 
~lt~~ı~ birçok yerlerinde hemfikir· re ~abuıarken motörün ipi boğazına 1fW9~1PiW TA.NY M mel.erin kunanılması. m~i ı• ~~i~ oıacaih, fNcSlSD O yapoyoırlaır 
\ı L "<!:tık edip dördüncü .-nternasyc. dolas=ırak boğulmu~tur. kehmelcr ara.t'ındakı hır .stıfa me:-;e- 1 . • .. , 

~tırd lesid:;. Kullanılacak amı·li Öl<'.ü, mı:·I Hıknıet Ferıdun A/.~,mı ela yazı· 
'tı . uğu söyleniyor. Hatta, hem- Zabıta tarafından yapılan tahki· - yor: 

~~ :r1,. Sov...·etlerin iddi:ısına na1 . .a- kat bu netire'-'i verdig-i?ıiten cesedin hatabımız, okuyucumuz her kim ise 
ı. ...,~•- •.J " CUl\tA lstanbulda ilaç için tı;r tek yerde 
'ttlip «tlın ,.e arkadaşlarına suikast gömülme~ine müsaade edilmiştir. ona maksadımızı en kotar ve en canlı 

t· C!trn· 1 ACUSTOS - 1036 surette anlatacak kt'limr-r;ri kullan- \'armı;ı. Başka hiç bir yt:::rde yokmuş. 
Jto 1 ış er, şimdi de muhakeme <'• ================ mert: JS55 • Ocm:ızlyl'IAhır: :. b" d"ı kA d b ı tar. • maktan ba~ka bir şey olıHırnz. Yemişte küçücük ır u. an a u a-

• • _. mıdır? Ye beynelmilel idtlap müba- O O Q M li9\ ft\V/ ~t bilirmişsiniz- Tabii "lin:on,, dan hah-
' Staı· rizliğini 'I'ro~kistlcre mi lıırakmıştır? GW..aiotıoauı.. C:ıüo•$in Be.h$ı ~ IF' 11 ~ settiğimi anlamışsınızdır. 
1 \ı ın ve 'l'roçkinin mrzheplerin- Urüncü enternru;yon:tlin aksayı emeli r,,rn 19 oı "°" 16\& D /p. ıl!!S'.. O ta\ r.::ıoft 
~.LdtlaŞrnaz ayrılık gih, gibi mey- :. u u \Sif \!:o ~'-' 1GO u Jstanbulda tek bir lükkanda li• 
~ h. bu gibi so.syalist ve demokrat devlet- '"'-' Uf t · d F · · R f'· tt ld • b"l" F kat e ~~Ilı ·•: Biri, sosyalizm namına ka- v.ıul s.ı.:J, vııl• us gaz(' esın <' aon ı ,.-ı ~ ay mon Q ugunu ı ıyoruz. a n 

'tat hir tnuktesit gibi elinde tutmak Jeriıı münferiden dünya yüzünde ço- yazıyor: hikm~ttir bilmiyorum. lshnbulun her 
lind' Öteki, so,•yet Uu-;r.ayı bir koz ğalması iken, mevcudiy<'ti münaziün·1 ,.::.. 3,42 12,17 ıa,04 ıo,oı 20,42 3.24 Altın \'C bronz iki madalyamızı tarafında "limonata,,, .,timonıtta,,, 
tıl\de kullanarak dliny;ı inkılflbı kl!• fih dördüncü enternasy<'nalin emeli t~~o S.<f2 r;,11 !>,o4 12.00 l,40 R,24 da peiıli\'anlarımıza borçluyuz. "limJnata,,-

ı.. il O İse, '· ·ekpare Ve cihnnsumül bir dün- \caba J>orlı"ne rrı"dnıı d:g·er takım 41ltjl\l ~namak nrzusur.da ! Kendi # .ı • "· ,., .. • • Dondurmacılarda "limonlu don· 
le b'rıne göre hangi.c:ıi haklı? ya inkılfıbı mıdır? larımız gülünç mü old.:ı!·ır? Asla... durma,, ... Merak ettim. Acaba bu f<'k 
~eltı lr hükmü ''ert'Cek tarihi {şte muadelenin me;lı ul noktala· GEÇE~ SF.SE uuo~ NE OLDUT Futl>okularımız hakkında en büyük limon bulamadığımız güıılerde şu li· 

ı..~. 1~, henüz kurulmnı!ı ,.e beni de rı ki, aradan uzun .-,eneler geçmeden Alman spor gazetelerinden hirinde, 1 1. 1 i d 1 •ıal\l Marc.,aı Fevzi Çakmak manevralarda bu. monata ar, şu ımon u • :ın urma ar 
ı::: ... 

1
.rn tavin eden olmadı ki, fik· Stalin - Tro~ki da,·a ı h:ıkkında kafi 1 u başlı.:a futl>ol münekkit!t·rinden biri. h . 1. 1 d 1 ., . .,,,, " lunmalt Uzcre Trakyaya gltm § r. angı ımon ar an }·apı,ıyor ••• 

tın bi 'Yeyim. F~en bu iş rok mer- bir hiikürn verilmesine mani oluyor.

1 

İngiltere İtalyan harekAtma manı olmak bizim spor münekkitlerir.in rikricde 
ıı - :. :ı; \ d • · d n ııı.• • Hakikaten şaşılacak ~ey... Acaba 
ı.'S bu rd ınuadelcdir: Fnşistler elde lar. içln Uluslar kurumunu 4 ey!O.lden eveı top. egıl ir. uzat 1 ... orveçıilı:rın oyunı·. 
"ller erece hücumdayken, komi!• fYA-NO) ıantıya çağıracaktır. nu görür görmez Alman takımının bizim limonatacılar Zati Sungurluğa 

.tle' tıltıahede, mukaveJe kalkan· ------------------------------......;-------------- mı kaikıştılar'!-
llı 'lb.le dairni bir tedafü halinde 1 • ---------------

' ııııd~•;udiyctlcrini koruynbilecek- ....:. E H R ( N D E ~ T L E C""l 1· 1 Yeni Zelant bizden 
~lltta~ Ve en mühimnıi: Sovyet _ -P •""- A ~ 
~~llk içine kapanma~a kanaat et· ... l!llm ________________________________ .. t lftlk f stlyor 

'>o~ S~.lln'in daimi bir siyaşeti s e e e d e t Eskiden bizim ticaret hayatımızda 
lebitta~unyanın şimtUki şeraitine ıvrısınekler en şıkaA ye birer meçhul olan ülkelerden son za -
tııta 8 Ya.sı mıdır? l\lukndd~r saat 
)~I ' talin, f did T k' . manlarda yeni yeni taliplerle ka.rşıla-
tı .. >e ettj.ı:.ı be ş ml •

1 
'·1'~' roç ı~ıln Erenköyündc yapılan mücadele neticesinde sivrisinek- den şikayet yazısını dikkatle okudum. Cağaloğlu ve Gedik- şılmakta ve ihracat yapılmaktadır. 

l "~lp 61 yne mı e amele ı e . 
ııttı 1917. 192! hi .- "h i k lerın ortadan kaybolduğunu fakat, bunların Kalamı§a, hat- paşa civarında sivrisineklerin çoğaldığından bahsediliyor- Bu meyanda Yeni Zeland adasm-

'istih ru ) ıe cı an n ı· .. d . . k O k" B .k F d kl h" • 
litre d' dar edecek midir? Ve Troç- ta enızı aşara rta oy, cşı taş ve ın ı ı ıa ıllerıne du. Bendeniz Beyazıt, Kumkapı _ Gcdikpaşa ortasında daki bir fabrika da tiftiklerimizin 
~ti~ 1 ÖnUp: "Ben sizaen daha re· Cağaloğlu ve Gedikpaşaya toplandıklarını yaımıı ve bun· oturuyorum. Bu yıl evimiz sivrisinek hücumuna uğradı. şöhretini duymuş ve tiftik almak için 
lt~1,.. Pırsatıan kollar.ı'lk sabnna larla da mücadele edilmesini iıtemiıtik. müracaat etm~tir. 
ı ""! dl Gece ve gündilz rahat uyku uyumak şöyle dursun: gilndilz 
~il dtv} Yecek midir? YokM. Sta- Diln Gedikpatada oturan bir okuyucumuzdan aşağıda- Yeni Zelandd& konsolosumuz bu • 
~e )'a'JIA f!tl dlter devletler afi~! ı. ki mektubu aldık. Şöyle deniyor: teri bile rahat bırakmryorJu. MuhteJff nAçlarla milcadele- lunmadığı dhetle gönderflecek mal :f-
4ellto]q.~p gitmek ~tl)'t'.n !4)!)'&lfstl 1«5·8-93~ pazar gUnkU HABER'ln birinci ve UçilncU mlz faydasız krılryor: gittikçe çofatıyorlar. Bu işle al!kadar çln ne oekUde muamele yapılacağı 

a bir teoekkUl olmata razı eayfalırında Şehrin Dertleri ecrlcvhaaı altındı ılvrlılncklcr makamın nazan dJkkatJnl cclbetmcnlııl rleı\ ederim.,. l TUrkofh! merkeıdndcn aorulmu§tur. 
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lspany~ isyanı Gene kadın yüzünde 
Kunduracı Halit, derici Muz 

feri göğsünden bıçakla yaral lngiliz ve 
ispanya 

Fransız sosyalistleri 
hükumetine yardım 
edecekler 

Esir dolu bir kiliseyi 
yaktılar 

Lizbon, 21 - Röyter ajansına göre, 
komünistler, içerisinde esir dolu bulu
nan bir kiliseyi ateşe vermişlerdir. 

Dün Şehremininde kadın yüzünden 
bir cinayet olmuştur: 

Şehremininde Uzunyusuf mahallesin
de oturan kunduracı Halit ile derici 
Muzaffer, ve Alinin arası Fethiye is
minde bir kadın yüzünden açıktır. 

aralarında kav~a başlamış, üç 
pının önünde dövüımüılerdir. 

Kavgadan mağlup çıkacağını • 
kunduracı Halit, kolunda ıaktadı 
çağını çıkararak Muzafferin & .. 
saplamıştır. Bu bıçak derbeıi 

Eden, asilerin galebesini lngillz menafllne 
mugayir görüyor 

Zamoramn arka daf ları da 
kurfuna dlz.ld.lar 

Berlin, 21 (radyo ile) - İki gün ev
vel İspanyol komünistleri tarafından 
kurıun,ı dizilen meşhur kaleci Zamora
nın arkadaşları da bugün kurşuna di

Londra, 21 (A.A.) - Amele sen- 1 
dikaları federasyonu umumi sekreteri 

Sir Walter C.itrine, İspanyol mesele
sinde Avrupa amele sınıflarının müş • 
terek bir hattı hareket ittihaz etmele

ri hQ.kkında Fransız amele liderleri i-1 
le görUşmek üzere Parisc hareket et-

1 
miştir. 

Bay Eden ile Sir Citrine arasında 
diln yapılmış olan görüşme, İspanyol 

ihtilAlcilerin muzaffer olmalarının İn
giltere ile mUstemleklb arasındaki 

mUnakalUı biraz tehlikeye düşürebi

leceğini göstermi~ir. 

Londra amele mahafili, Baldvin 
kabinesinin muhafazakar erkA.ııının bi 

le faşistlere olan sempatilerine rağ -

men bunu takdir etmekte olduklarını 
beyan etmektedirler. 

Amele fırkası milli meclisinin salı 
gilnü yapacağı toplantıda mühim ka -

rarlar ittihaz edeceği tahmin olunmak 
tadır. 

Söylendiğine göre, amele fırkası li-1 
derleri bir müdahale siyaseti takip 

etmesini fstlyeceklerdir. Zira §İmdiki 

ademi müdahale siyasetinin :M'.adritte

ı:T meşru hükumetin faaliyetini işkıi! . 
ve bilakis ihtilalcilerin faaliyetini tcs 

hil etmekte olduğuna kani bulunmak-JI 
tadırlar. 

Amele teşkilatlarının ve gazetele
rinin her gün almakta. olduğu müte
adclit mektuplar, bu fikrin amele küt
leleri arasında taammüm ve intişar 
etmekte olduğunu göstermektedir. 

ltalya bltarc:t.ık kararını bek· 
ıetmekte devam edıyor 

· Roma 20 (A.A.) - Fransız sefiri M. 
de Chambrun, dün hariciye nazırı M. 
Ciano ile uzun uzadıya görüşmüştür. 

Görüşmenin mevzuunu, Fransanın yap
mış olduğu bitaraflık teklifi hakkında 
İtalya tc.rafından ileri sürülen ihtirazi 
kayıtlar teşkil etmiştir. 

Henüz hiçbir netice elde edilmemiş
tir. öğrenildiğine göre İtalya, Paristen 
yeni izahat beklemektedir. 

Alman hUkOmatlnln ciddi 
lef a.bbUslerJ 

Bertin 20 <A.A.) - Alman hükumeti, 
Madritteki maslahatgüzanna Kamerun 
ismindeki Alman gemisinin İspanyol 

kara sulan haricinde iki İspanyol hü
kümet gemisi tarafından muayene edil-

mesini Madrit htikömeti nezdinde pro
testo etmeğe memur etmiştir. 

Alman hükfimeti, ayni zamanda bü
tün Alman harp gemilerine, Alman ti-

caret gemilerine karşı kara 

.haricinde vukua gelebilecek her 
sulan 
türlü 

tecavüze karşı bu gemileri himaye et
meleri emrini vermiştir. 

zilmişlerdir. 

Aslıer 400 ö U bırakb ar 
Cebelüttarık, 21 - Madrit radyo

su Navalperal §ehrinin asilerin elin -
den alındığını ilan ederek, asilerin 400 
ölü bırakarak kaçtıklarını bildirmek
tedir. 

General Liano ise sevil radyosu va-
sıta.sile bu haberi tekzip ederek 
şunları bildirmiştir. 

Hali hazırda asilerin elinde 31 
viJAyet vardır .. Halbuki Madrit hilkO
metinin elinde ancak 18 viliyet var -
dır. 

Uıpanya bankasınm 43 şubesi bi
zim elimfade, 28 zi de M.adrit hükQ -
metinin elinde bulunmaktadır.,, 

Diğer taraftan Madrit istasyonu 

Muzaffer arkadaşı Ali ile dün gece 
Halidin evinin önünden geçerlerken 
yüksek sesle laf atmışlar: 

- Ulan erkeksen dışarı çık, demiş-

lerdir. 
Bu tehdit üzerine kunduracı Halit 

sivri bıçağını kolunun içinde sakladık· 
tan sonra sokağa çıkmış, kendisini dışa· 
rı çağıranlara ne istediklerini sormuş
tur. 

İki kişi olmalarına güvenen Muıaffer 
le Ali gene ileri geri laf &öyleyince 

Muzaffer: 
- Ah, yandım diye bağırınca 

bıçağını yere atıp kaçmııtır. yar 
kadaşı tarafından hemen bir oto 
konarak Cerrahpaşa hastahaneııill 
dırmıı. vakadan zabıta haberdar 
miştir. Kunduracı Halit evinde • 
mış, bulunemamı§. e 
yapılan araştırmada 

bulunmuttur. 
Muzafferin yarası ağır ve ha)'• 

likededir. 

Bir köpek 
Bir;sini öldürmek suçiyle ce 
mahkemesi huzuruna çıkarıhY 

Tarihte en meşhur köpek hikAyefl 

da bu haberleri tekzip ederek Madrit Ayd:ıho adlı \'e Mongrel cisinden da lıi .·kaç defa l\taguerııı ıü;tüııt 
yolunun asilere karşı kat'i surette siyan bir köpek, on dört yaşmda l>ir d k · dl Or d b' - !ıO 

ned r? 

kapandığını bildirmektedir. ' çocuğu öldürmek suçiyle !\'evyork vi- ~::t: ·o~:~ I\.ral: a a ıu:at 
Amerika tavassut tek'lflnl ı· t· · B k t hk · t~ aye mın ro pos ceza nıa · emesın- - Köpek seni sahib:L,;n k• 

reddetU de muhakeme edilecektir Çocuk ka- itham ediyor. Bu muhal<t·me d'' 
Vaşington. 21 (A.A.) - Hariciye nallardan birinde yii7:erkı-11 köptk "a~ bir da' a olacak; Allah dil suçlO 

nazırı vekili Bay Phillips, Amerika ten or.un listüne atlamı~ n ölümüne suçsuı.:u bu kaYga netice:;inde Jf 
cumuriyetlerinin İspanya işlerinde sebep olmuştur. 

rak adaleti gösterecek! 
tavassutta bulunması suretinde ürüg~e rrat'l 'th · ı b" k .. •· h 
tarafından yapılmıF olan teklı'fi A- n ı ı amıy e ır opegın mu a- Dedi. Bunun üzerine bot11 

'J keme huzuruna çıkması ıtnıdiye kadar _,ı 
merika hlikumctinin kabul edemı'ye _ da\'ullar çalındı. Zincirinden 

işitil'=tıiş i~ değildir. Fakat bir köpe· 
ceg·ini Ürtige sefirine resmen bı' ldir _ · rilen hÖpek hemen Mngue,;n bo 

ltk dakika: 

Gene hilktlmet 
zaferine dair 

ğın polis hafiyeliği yaptığı, sahihini 

1 
Son Dakl-ka·. miştir. saldırdı. Adam: 

öldüren katili bulduğu ve ona suçunu tı 
Almanların hayatı tahllk ·. de - Şu mel'un köpeği u1aktaŞ 

N ğ itiraf ettirerek darağac•n.1 gönderdi· e yapaca 10) şaşıran her ... eyi itiraf edeceğim! Berlin, 21 <radyo ile) - İspanyadaki ği bir hakikattir. 11 

k D" b - k.. - "'" rUVBZÖrÜU Almanyalrın hayatı tehlikede olduğun- !h köpek Parisin ktırı.r mahalle- t)e agırınca, · opt-~ı ya 

Madrit civannda cereyan eden muha
rebeler neticesinde hükfimet kuvvetle-
rinin mnTfllt •• :, •••• 1cıJ • . ..... :!l .... ı.ı .... 5 .... ... . 
bu mıntal:anın asilerden temizlenmiş 

buluncuğu Londradan bildirilmektedir. 

Kar;.ya çıkarllan hUkOmet 
askerler! 

Hükumet ikinci defa olarak Major
ka adalarına asker çıkarmıştır. 

E!.1 asker.eri asller öldUrdU 

SevHle 20 (A.A.) - Bir tebliğde ih
tililcilerin Sen Sebastiyen yakınında 

kain Guadeloupe kalesini zaptetmiş ol
dukları bildirilmektedir. 

Majorka adasında karaya çıkmış olan 
halkçılar cephesine mensup 3500 milis· 
ten 2500 il ihtilalciler tarafından öldü
rülmüştür. 

Madrit yolunda ihtilalciler, hükilmet 
kuvvetlerine mensup 800 kişiyi öldür
müşler, ve silah, mühimmat ve malze
me zaptetmişlerdir. 

Mahut gemi nihayet battl 
Paris 20 (A.A.) - Petit Pariıienin 

Madrit muhabiri, ihtilalcilerin Almi
rante Cervera adındaki kruvazörünün 
Farrola giderken batmış olduğunu bil
dirmektedir. Kruvazör, evvelki gün ha
sara uğramıştı. 

ô Ulerin sayısı çeyrek mllyon 

Lizbon 20 (A.A.) - Şimali İspanya

da 15 gün seyahat ettikten sonra Bur
gosdan dönen bir gazeteci, Röyter ajan 
sı muhabirine şu beyanatta bulunmuş· 
tur: 

"Bu harp, ayni zamanda bir dini harp 
~eklini almıştır. Ve biribirine hiçbir za
man ısınmamış, temessül edememiş o.. 
lan eski ırklar, öldüreseiye bir boğuş
mağa <-'tılmış bulunuyorlar. Fikrimce 
hırp bitmede.o evvel, herhalde bir çey
rd: milyona yakın insan telef olacaktır. 

O'r odada aaktanan lk1 zabit 
yaka.endı 

Bayonne, 21 (A.A.) - Zabıta, Pri
mo de Riveranın tesis etmiş olduğu 

nı:ıkeri direktuvarı azasından olan ge
neral Muslerayı Saint Sebastiende 
tevkif etmiştir. 

Bu iki zat, bir aydanbcri gizlen
mekte bulundukları bir odada yakalan 
ıru6-la.rdır. 

Bu iki zabitin isticvabı sırasında 
ifadelerinde bir çok tenakuzlar gô
rülmü§t.Ur. 

tar. O da kralın huzurun-la &11 
Batmadığı anla dan, Alman konsoloıılar bütün vatan- lerinde ya.,.~makta olan ~lös'. ö M"n-

• :r· söyl~cli ,.e darağacını bo,·ı:tdı. 
şı il yor daglanm İspanyayı terke davet etmi~- didicr ın malı idi. MonditL•e.r köp .. i(i- j 

ı ... .ı:.. .. • •. • , ___ , ___ 1-~-·· ~;;_ .. ., . ~- · • J .. !J"' mı o,imii~la tii .. ~Tıe'J.\'" ş·im(.\ X-n1 
'llK-.ı.:., "" - .c.1 '3V\:ıaıısta gazetesıne -ı - -·-

nazaran, general Franko Kadizdeki üs- yük bir galeyan mevcut olduğu haber mazdı. Mösyö l\tondidier l'ir gün na- daki ıçibi bir köpeğin mu.ukentl 
sübahri kumandanı amiral Gamezin ye- verilmektedir. Dün akşam 151 Alman sılsa ~·alnız ba~ına evden dışarıya ~ık· mtsi:tc hiç ra~lanmamıştı 
rine amiral Luisi getirmek istemiştir. mültecisi Lizbona muvasalat etmiştir. mış ve bir daha da dönıTıt.'miştir. Bü- --------------

Ayni gazeteye göre, asilerin elinde bu- Aman teaba'arına •ehrl terk tün araştırmalar bir ne~ice ,·ermedi. 
lunan "Almirante Cervera,, kruvazö • etmeıerl bl dirildi Ustü.ıde daima kravnt i~ne~i. nlhn 

rü Sen Sebastiyenden firar etmiştir. Sen Sc.bastiyen, 21 - Alman konso· saat .,,. kordon, pırlanta ı.ol düğm«'le· 
Kruvazörün bataryaları karadan atılan tosunu Sen Sebattiyende bulunan 25 ri gi bi s:ıahah ~eyler taşın•ık -acletinde 
mermilerle tamamile tahrip edilmi,, gay Alman tebaasına bugün şehri terketme- olduğundan, hırsızlar taı ~tfından öl· 
rikabili istifade bir hale getirilmiştir. leri emri verilmiştir. dürüloüğüne hükmedildi 

KTuvazör dönüşte Gijon limanına San Sebastlyen ~ahibinin dönmt"nıe:;ıll çok ke· 
girmiş, fakat bu şehrin hükiımet kuv- asilere tesı im mi derlenen köp~iYj kimse sm:turamadı; 
vetleri elinde olduğunu gorunce son edilecekt'r boyuna uludu durdu .• 'it>u,yet onu sa· 
süratle limandan uzaklaşmıştır. lıHr:nek mecburiyetinde <aldılar. 

llandaye, 21 - Hava~ ajansına 
Sevll tabii halfna girdi 1\londiclier'in arkad.ı .. ı:trından hl· 

göre, milliyetpen·erlerin mümessilleri 
Sevil, 21 - Şehir tabii haline girmiş- General Molayı ziyaret edt>rek San Se- ri olan Mösyö Ardilli .. b, köpei,in 

tir. Dehıetli sıcaklara rağmen halk so- bastiyenin teslimi hakkmd:ı görüşmÜ~· zincirıni ~özdü. O da ç·l~ınca fırla
kakları doldurmaktadır. Kalabalık ara· lerdir. yıp Kayboldu. Karanlık (.llstı t köpek 

sında Alman ve İtalyan zabitleri de bil- Aynı ajansa göre, ~aft Sebas!iyen- dönmedi. 
hassa göze çarpmaktadır. Ekseriyeti de leke1i humma hastahğ. ~ıkmıştır. {hin ter geçti. Bir <:a ~lah köpek 
tayyareci olan bu zabitler yabancı lej- --------------- kir ,.e çamur içinde geleli: ~ok sinirli 

yona mensup olduklarını söylemekte- LI mon çok paha h idi. Ardilliers'i paçasınd.rn yak"lhra· 

dirler. Kasaplar araı:;ındaki rekabet yü- rak noyuna çekiştirdi. Hayvanın bir 
Bütün kahvelerde orkestralar çalmak zündl'I· et fiyatı gnüden ~üne ucuzlar- keşiftt. bulunduğunu anLHlılar. 

tadır. Ara sıra sokaklardan asker geç- ken limon fiyatları da t?Ündcn güne Ardiıtiers bir Raat hn) vanı takip 
mektedir. Askerlerin göğüslerinde ni- yükscımektedir. etti. 15Sız bir ormanın !ienarmdAki 

şan yerine azizlerin resimleri ve haçlar (ki ay evvel tanesi 100 para olan hendeğe kadar gitmişlen!.4. Hayvan 

vardır.. limon bugün on kuruştur Bu fiyat orada toprağı eşelemeğe l.r.şladı. Ar

Sevil şehri bombardımandan muta· 
zarrır olmamı§tır. Yalnız şehrin bazı 

ıemtlerine mermiler isabet etmi§tir. 
Gece, hazan silah sesleri işitilmekte

dir. Bu silah seslerinden komünistlerin 
kurşuna dizildikleri anlaşılmaktadır. 

Sevil vilayetinde de sükunet iade e
dilmiş, herkes kendi iş ve gücüyle meş
gul olmaktadır. Bütün köylüler evlerine 
beyaz bayrak çekmişlerdir. 

Avlla civarında aar er maA'up 

Hendaye, 21 - Frante Populer ga
zetesi A vilar civarında hükumet kuv
vetlerinin asileri mağl\ip ederek 300 a

siyi öldürdüklerini bildirmektedir. Asi
ler bu muharebede 5 top, 7 mitralyöz 
ve külliyetli miktarda cephane terket
mişlerdir. 

380 Fransız gönU UsU 

Berlin, 21 (radyo ile) - Dün Barse
lona 380 Fransız gönüllüsü muvasalet 

etmişti:r. Fransız hududunu geçerek 
Barselona giden Fransız gönüllüleri, ln
zıl milis teşkilatına iltihak etmişlerdir. 

küçük limonlarındır, Bü~ilkçe limor. dilliers ch·ardaki çiftlil< evlerinden 

tar Yemişte on beş kuru~tur. Bakkal- birin~ koşarak kazma, kürek aldı. Çok 
Iarda ise fiyat daha yükı:;Pktir. geçm~den köpeğin haklı ,.,:duğu anla-

Konuştuğumuz limon tüccarları şıldı; çUnkli kürek bir C'f'i'ede çarp-
diyorlaı· ki: mıştı. Bunu meydana çıharınca l\fon-

didier'nin oldu~u görüld~L Ustüne ba.
·•- Fiyat yükselmes!ııin başlıra -

sebeplerinden biri İtalya ile olan ti- ş·na, rarmağındaki yüziı~.:erıe saati· 
caret muahedesinin bitmt-sidir. Mua- ne ,.e hiç bir şeysine dok•uıulmamı tl . 

Demek ki, o hırsızlık kast;ıe öJdürül
hedenin bittiği sıralarda ise 1c:ıpnnya-
da ihtilal çıkmış, limon gelmemeye memiştı. 
başl.\mıştır. Lmonun hmüz dahilde Cenaze alayına iştira!< edenler a
yeti!'memesi yüzünden fiyatlar artmış raı:-ınja ölUnün komşusu ~fösyö l\fa

tır. Limon fiyatları bu yi.ikselişi on guer ele vardı. Çok uslı.a olan köı:ek 
beş gün daha muhafaza t>rlecek, yeni onu görür görmez htmen iıoğazına at

mah ul piyasaya çıkınca da düşectk- !adı. 
tir.., Cenazeden sonra talıldkata giri-

şen Ardillier.s ölü ile Maguer ara..cıın
da, katilden az evvel büyiik bir kavga 
oldul{unu teıo:pit etti. 

Hikaye, Kral Beşinrı Jorjun ku
iai;ııia ~adaı kitut:şt;. ~i1i1 nrdflHt;r. 
si huzuruna çağırtarak ı:ıtseleyi on
dan ciinledi ''e l\la.gueri mahkemeye 

se\'ketti. Köpek de mah~e>meye götü
rülmüştü. Köpek mahkem(' huzurun-

Ben es 
Çe" oslova kyanıfl 
siyasi vaziyetiol 

~! nlohyor 
Prag. 20 (A.A.) - M. Benes. t 

li Bohemyada yapmtş olduğu bif 

ne esnasında Zelezny - Brodd• 
nutuk söyJiycrek r;ıöyle demietit: 

"- Almanyanın, devletimizin 
cudiyetine suikar.t edeceği ıdd 
saçma bulurum ... 

1'1'\-e M.üearünileyh, 5u sözleri 111 

miı;tir: 
~~ 

"- Bugiln Avrupanın gobeıı ~ 

bulunan 15 milyon nüfusa sahiP ~ 
devlete dokunmak, A nupada hi~ ~t 
senin arzu etmediği bir felaltett 
dan vermek olur. . 

Bizim Avrupa siyaeetimiz, ~~' 
veçhile Almanya ile olan miln•5l', 
lerimiz meselesini kat'i 5urette ll 1 meği i3kal edecek mahiyette dtf, 
Bu aylarda Lokarnocu devletJtr ~ 
sında yapılacak müzakereler btr, 

de Avrupamn sulh ve asayiş~ 1<; 
masma engel olabilecek her tur! 
niayı ortadan kaldıracaktır.,. 

M. Ben es, A vrupanı dört ıııt~tl 
yani, Lt'histan, İtalya, Atms~~ııil' 
Sovyet Rusyanın siyasetleri göı Jt' 
alınarak tayin edilmie olan çe\, 
vakyanın harici siyasetinin istl 6'-.,ıı 
tinde ısrar etmiştir. M. Benes 5 

devamla demiştir ki: i1 
"- Bizim Moskova ile otan ~ı 

scbetlerimize dair ortaya atılan Jııl 
mahsulil haberler, tama.mile ç1 
maksatlarla tasni edilmiştir. f;J'I ~u 
him mesele, bizim Almanya i~e ~ 
mUnasebctlerimiz meselesidir. 

Fransız - Alman anln.Bma!ll ~)of 
lovakya için hayati blr ebtifl ~ 
haizdir. Parig ile Bertin arssııtÖ~I 
itilAf husulil, Berlin ile Prag ''.~ . · ı.ıw 
daki bazı mü~kUllerin kendıl 
ortadan kalkması demektir.,, 
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Tontoın amca 

Uslu 
au Kız 
...... Yük tenem diyordu kl: 1 
~h, canıhı sıkılınca, koltugU

gornu1ur, gençliğimi düşünürüm. 
k~ ho3 ve eğlenceli bir seyahat 

\'\ıI Verir. Bu eeyahatta tqınacak 

ğim Wra.fmı yapmağa başladım. 
genç, ne de güzeldi; fakat, onda gör
düğüm sanatkar hususiyetleri her §~
yi, hatta yüzünün kınaıkhklarım bile 

'hazırlanacak yolluk, hiç bir §eY 

bez.a nıeşgu1 etmez. Mazi, günlerimlz
ber, öldüğü halde, bende aksine 
~ canlı olarak ' 

' • 

örtüyordu. 
Kendimi bahtiyar buluyordum. Bel

ki de sahiden öyle idim. Bir pazar gü

nü, bomba, birden benim üstümde '---=~....;;11::=1::!!:!':=----.J 
patladı. 

Teyzem: 
- Yavrum, hazırlan, dedi. Bugün 

genç bir davetlimiz var. Yüzbaşı Celi' 
bugün öğle yemeğini köşkte yiyecek. 
Alıştığımdan başka bir bahtiyarlığa 

açılamam zannediyordum. Bahçed~ 

1 
li .. . 

• yalnız başıma yaptığım bir dolaşma
dan dönerken, teyzezademi, gUzcl bir 
zab'tle kolkola gördüm. Niçin bilmem 
birden kızardım; bu gencin kandırıcı 
güzelliğine rağmen, Zekaiyi ecvdlğiml 
inkar edemezdim. Zekai sakin görü· 
nüyordu. Kıskanmıyan bir hali vardı 
Yemekte daima genç zabitle yanında, 
ba§ımı önüme cğm~§. hiç konu§madan 

lıe bfr gUn 

~ ~ın, yavrula?'ım, aeaı, nayatı· 
s:dlnıi çok betbaht hi11ettiğim 
>ıı.a_ den tam altmıe sene uzakta· 
'tt ~Bu betbahtlıktan beni mUvaze,.clt 
~ lfnıden emin oluıum kurtardı . 
"' :'!liyet bugün gülUnç görUnUyor 
~tlyataız gençler hayatlannı aklı 
b1-eda olanlarm naaihatlarırla ihtiyac; 
~ trnecıen tanzim etmeğl iıterle::
~de, her genç kız gibi, birçok hul 
~ la beılenmiıtim, fakat ftaatliy· 
~ &ugunkUlerl gUldUrecek bir ter
~ Ue bUyUmfüj olan ben, evlenec.a· 
hııct 8'Unu, ve çıldırasıya 1eveceğlrn 
e llabırsızlıkla beklemekte idim. 
~u M .. lerin yaluımı bilirsiniz. tnte 
~!'ada bUyUdUm. Tatlı bir bahar 
-.rıı 1 idi. Bu tazeliği on dokuz y&fJ· 
~hulya halindeki zevklerile yqı
~I \Un. Ağaçtı yolda yalnız bqıma 
~ıYordum. Karşıdan annem gell· 
ı~. t u. Koluma girdi, ve tatlı bir Bel!· 

hı-Jc eYU! zadem binbaşı Nacinln ben! 
~ aç gün için Erenköyündeki köısk· 

rı.e davet ettiğini söyledi. ' di;- Seni nasıl yalnız bırakırım, de
: Peki ama, beni davet etmelerine 

rı,; Söylemem, dedi. Seni birlsile ta-
~ıracaklar. Bildiğim bu kadar .. 

tiy·:ıarnuştım. Hemen bütün geceyi 
Çi 

1.ecek en iyi elbiseyi seçmekle ge-

dı~ırn. E.~i sabah valizimi hazrrla"h · O gun de hava çok gi.izcldi. Sa
ıtl1c,nı ~at ikisinde bir lii.ndoya bin· 
~llp ltıUtemadl bir heY.ecan içinde, 
~ tı Çarpıntılanmı atların nal sesleri 

~urarak yola dUzUJdUk. 

oturdum. 
Akşam Ustü, genç zabit gittikten 

sonra, teyzem beni bahçeye çıkardı. 

Ağaçların altında bir kanapeye otur
duk. 

- Bu genç delikanlıyı hoş buldun 
mu, yavrum? dedi. Senin için en uy
gun bir hayat arkadqı. 

·- Hayır, dedim, hiç ho§Uma git
medi. 

- Bugün öyle gelir, fakat yarın 
eevenrin. Bu evlenmeyi sona erdinn.:ık l 
bana büyük bir zevk verecek. Hemen 
bugün annene mektup yazacağım. 

' Zekli elimi sıktı, ve beni tebrik 
etti: 

- İnqlla.h pek yakında, çok mesut 
ve imrenilecek bir çift olursunuz. 

Büyük bir azap içindeydim, ve Ze
kai bu azabımdan haberdar değildi. 
Hayatımda aşk ıztırabı olarak tamdı-

;ttiği, şi~di bendeKAfilİR l>r..lf\tJe~}.~ 
uzak olan andır. 

Celali ikinci gelişinde daha ~yf, da- --.... 
ha tatlı, ve kalbimi zevkle emniyet 
edebileceğim bir adam olarak buldum 
Onu seviyordum. 

Haziran başında yapılan diiğUn 
merasiminden sonra, iyi kalpli Zek!i, 
bana. kemanmda Mozarttan çok sev
diğim bir parçayı çalmıgtı. 

Belki, sizin gibi kendimi değil, baş
kalannı dinlf yerek razı olduğum bu iz-
divaç hiklyeme gülersiniz. GUIUn, gU. ,._ __ ...__;:m._ı&:;;;;;;:... ___ ,,J 

lUn. Altmıı sene mesut yaşamak nedir ,,,,..-~-----...... ---~--.. 
bilir misiniz?,, 

'l'e~a Yeşillikler i~inde ilerliyordu. 
l'llQıi ~~ınin bUyUk bah~elerle çev
'ı' ~oşkUnU biliyordum, takat bu 
~.. ~san gUnUnde orasını sanki ilk 
dıllJo gorecektim. Beni neşe ile karşıla-
~: :Bunıa.r iaaiz güçsüz, günlerini Nuh Cem 
~ l~ın berikinin evlenme meseleleri- --------------
dt. ;adar olarak geçiren tiplerden- 12 yaş o ında dev 
~ll' eyeca.nııydmı, fakat kendimde 
t 1

Yet. h~ssetmiyor değildiın. 
bit l'teaı gün, öğleye doğru, uzaktan 
tllıe~~annı geldiğini, ve içinden beni 
~ ~~e selamlıyan bir gencin çıktı-
1\a~~?iince dügtüğüm hayreti ve bu 
~§ı~n bende uyandırdığı, sevinçle 
eıt....._ ·: genç kız korkusunu tasavvur 
~niz. 
'l'e" ,, Jı;eın bana: 

Oıı ~:Dostumuz Zekll, dedJ. Burada 
' ~kadar kalacak. O da, yav
~~nın gibi musikiyi çok sever. 
Coıı:~tınızı zannediyorum. 

lteıı.dirnırırn yaşardı, durdurmak için ''ki ZOrladmı. Zekai, ~htiyar ol
laz.ı kı 

1 
a beraber, genç de değildi. Sa~ - lıı aşmış, ağzı tütün kokuyordu. 

'°ersinı .,' Sizde musikiyi çok mu se-
~bı. · dedi. Ne iyi bir tesadüf .. 
~ ıını aöylemeğe lüzum yok. tık 
~ecek ai~~ kuvvetli, bayağı yenilemi
tlınern g b'ı ıdi. Hemen o gece oturdum, 
dUıund~kır nıektup yazdım. Fakat epey 
teçııın. ten sonra. yollamaktan vaz 

Zı'ktı k 
~lno. Ona eınan çalıyordu, ben de pi-
durn. aklmpanye etmeğe mecbur-

lııt gecey· ... 
llııatib 1 UzUntU ile geçirdim. '1a-
l1btrirniz!'avq Yavq alı§tım. Bizi bi· 
btıl"Uk Yaklaştırınakta musikinin 
t.Jııd, ~nnı oldu. Zekainin yayı al· 
du~fu oza.rt, bana o zamana kadar 

~ı g'i~~~ ~a§~~ bir hassasiyetin 
~ ...... _ ,, gorundu. Böylece gUnler 

-=ııQ1 kendime bu adamı sevdi-

Yukarıda resmini gördüğünilz ço
cuk iki yaşında iken doktorlar ölece· 
ğini aöylilyorlardı, şimdi 12 yaşındadır. 
Ve gösterdiği kuvvete bakır.ız. Annesi
ni , babasını ve erkek kardeşini bir ara. 
da kaldınyor. Pakat heveslenerek N

lan tecrübeye girlımeyin J 

lEşsnz bnır 

koDOeksDyouı 
Alsas'm Kolmer şehri müzesinde 

dünyada eşsiz bir kolleksiyon vardır. 

Bu da Vaftiz vcsikalannm toplanmasiy
lc vlicude getirilmiştir. Ayn ayrı dil· 

ilerde Jlazılmış olan yüzlerce vesikalar
dan bazıları beş altı yüz seneliktir. 

Tenevnzyoınıau 
t:eDefon 

Almanyada geçen gün Berlin ile 
Laypzig arasında işlemiye açılan tele
vizyonlu telefon bütün Avrupada büyük 
bir alaka uyandırnu§tır. 

Hattın iki başına sağır ve dilsiz 
iki kişi konmuş, bunlar biribfrlerini o 
kadar iyi görmii§lerdir ki itaretlerle 
u::un uzun kon.upbiJmiyterdir. 161 O 
kilometre uzaktan ipretle konuıabil
mek dünyada nelerin yapılabileceğine 
büyük bir itarettir. 

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

425 sene . evvel bugün 

Yeniçeriler vezirlerin saray:aı-Hıı, 
şehrin zengin Floransa ticaret-

hanelerini ta;an ediyorlardı 
Rayezldin oğlu Ahmet, babasının emrrnl 
getiren elçinin burnunu ve kulaklarını 
kestirdi. Kendlslle harp eden bir kumaL.~ 

danın kesik başını bir torba ile 
babasına gUnderdl 

423 sene evvel bugün... l şah namzedini karşılamak içtn n~k\l-
15:>1 yılı 21 Ağustos günü, lstan-ı dara geçince, tahtın Ila)azıdın oğlu 

bulda korkunç bir isyan koptu. Yüz Selimin hakkı olduğunu iddia e.den 
!erce yeniçeri bağışarak ikinci vezir yeniçeriler ayaklanmışlardı. 
Mustafa paşanın sarayına koşuyordu. • • -\' 
Vezir yakalandı. Saray baştan başa Şehzade karışıklık haberini alır 

yağma edildikten sonra ahnamıyan almaz geri döndü. Karaman valisi iken 
eşya parçalandı. Buradan vezirib.a· ölen Şehzade Şahinşahın oğlu, yeğeni 
mm 3arayına gidildi. Uçür.cU defa bü· Mehmedin ikametgahı olan Konyayı 
yük vezirlik mevkiine get•rnen Hersek muhasaraya gitti. Ahmet, artık her şe
Ahmet paşa, altınla isyanın önUnU a- )i göze almıştı. 
labilecefinl düşUndü. Evi!lf saran ye- Babası, oğluna bir elçi göndere-
niçeriJere: rek şehrin iadesini bildirdi. Ahmet: 

- Geliniz, koşunuz. .. Avuçlarınızı - Peki, dedi, babama iade edece. 
açınız, altın doldurayım... diye hay- ğim . Fakat şehrJ deffJ, çoiı memnun• 
kırmağa başladı. lacağı başka b\T şeyi_ 

Altın gören yeniçeriitr, palalan Şehzade bunları .söyJ dA<ten son-
kınlarına sokuyor ve altınları kuşak- ra maiyetinden birkaç kişi çağırdı ve 
farına dolduruyorlardı. Buna rağmen şu e:nri verdi: 
gözltri kararmış isyancılar, vc?zir Ha- - Şu babamın elçisini )·akalayın, 
san paşa, Anadolu kazaskeri Müeyyed burnunu, kulaklarını kesin. Babam ne 
zade, nişancı Cafer ÇeJe.Jinin evlerini yapmak fs~diğlmi anlasın .. 
yağma etmekten vazgeçır.~diler. Zavalh elçinin kulakları ve burnu 

Soyulacak, talan edi:ecek zengin kesilirken Ahmedin Konya kal~ine 
saray kalmadığı anlaşıldıktan sonra hücumunda kuvvetle müdafaada bulu. 
en çoK para bulundurduklan muhak- nan Deli Gergöıtin de başı ke~d1mi'
kak olan Floransah tüccarların ma• padişaha gönderflmek üzere bir tor. 
ğazalarını ba..~tılar. Buralarını da so- baya konuyordu. 
yup soğana çevirdller. Bu hadise Selimin tahta çıkarıl-

Padişah da isyanın ör.ünü almak ması için yapılan taşkın1ıMarı büsbü
irfn lı•r r.arP bulamıyordu Korku için- tün arttırdı. Yeniçeriler: 
deydi. istediklerini her zaman yapan - JSaD&Sına karşı dunıu, onun el· 
yeniçeriler, ayaklandıktan •onra on- çisini idam ettiren bir oğut, elbette tah 
lan teskin etmek çok gü~t~. Bayazıd ta l:iyik değildir. Vakit geçirilmeden 
ilk çareyi nzirihamı, kazaskeri, nl- Selime name yaıılsın, baş•mızda onu 
şancıyr azlederek yerleri.1e başkaları- isteriz .. diye ayak dirediler. 
nı tayin etmekte buldu. Bayazıd, razı olmaktan başka ~ı:· 

fsyanın .sebebini an lat:ı lım: re bulamadı. 
Padişah Bayazıdın, tahtını delir- lşte Yavuz Sultan Solim, bu ha-

meğe karar verdiği oğlu Şt-hzade Ah- diselerden sonra büyük bir debdebe ile 
met :.<ehre yaklaşıyordu. ~enelerce ufrunda mücadele ettiği 

tkinci \'ezir Mustafa paşa, padi. tahta kavuştu. 

Vitaminin neşrettiği ışıkta 
anır gazeteyi okuyablllrsınız 
Hayatı daimileştirme ve bUyUmcyi 

temin etmek için gıdada esas olan vita
minlerden birinin ihtiva ettiği gıda kıy· 

met ve miktannı anlamak için en son 
yapılan tecrübelerde acayip bir hadise 
görülmü~tür : 

Vitaminlerden biriıi bir gazete o

kunmasını mümkün kılacak kadar ııık 
ı:ıeşretmiştir. 

Her hangi bir gıdada laktoflavin 
muhteviyatı bulmak için çok uzun ve 

masraflı tecrübelere girişildi. Hafta· 
larca müddetle bir takım hayvanlar bes-
lenildi. Halbu ki Amerikan doktorların· 

dan Corc C. Suplec kıaa bir yol bula· 
rak bu yorgunluk ve masrafların önün-: 

tamindir. Doktor Suplec diyor ki : 

"Bir wtamin tccrid edilip, sağlam

laştırılarak ftmi kontrol altına alınınca 

aağlam ve sihhatli gıdanın neden ibaret 
olduğu daha iyi anlaşılır. 

İtte bunun için biz insanlığa hayatı 
ehemmiyeti haiz olan laktoflavin'i tecrid 

ve istihsal etme metodunu bulmak Uzc

re senelerdenberi uğratıp duruyorduk. 

Son zamanlarda vitaminin ışık neş

redici hassaını bularak bu tecrübeleri

mizi muvaffakıyete erdirdik. 

Eskiden haftalarca müddetle bir ta

kım hayvanları bealerdik ,, 

ceçmiştir. ------------------

Yeni tahlil usulü laktoflavin'in zifi· 
ri karanlık bir yere konduğu takdirde 

altın sarııı bir ışık saldığı esasına müs
tenittir ; Bu ışık Spektrum'un Ultra -

Viyole ışık karanlıkta bir gazete okun
masını mümkün kılacak kuvvettedir . 

Bununla beraber tabii ıJıkta vitamini 
ihtiva eden mahlullar, su kadar renk
sizdirler. 

Tam on üç senedir doktor Suptec 
ve arkadaşları slitdeki meçhul eleman· 

lan tecrici ve tetkik için uğraşmakta 
idiler. ~ütün sağlık veren bütün vita 
minleri ihtiva etti~i uzun zamandanberi 

bilinen bir hakikatti. Fakat, bunun u
facık mürekkebatından bir çoktan ve 
bilhassa laktoflavin denilen madde biiin
miyordu. 

Laktoflavin suda hallolunur bir vi-

HABER 
AKGAM POSTASI 

tOARE EVi 
lstanbul Ankara Caddesi 

Po5ta kutu!lu : l5tanbul 214 
Telgrar adresı. ıstanouı HA6ER 

Yazı ışıerı telefonu 2:11\72 
idare ve ıı~n .. 2.a!l70 

ABONE ŞARTLARI 
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Bir tanesi dansörle evlenen Büyük dil kurultayı için son 
hazırhklar 

Şehrimizde 8 ecnebi Bitişik kardeşlerde 

dil iilimi toplanmış öbürü de evleniyor 
bu1unuyor 

(Baş tarafı I incide) Profesör Bombacci, kurultayda 

Bu ~uretle aşk saatlerinde dört kişi 
olabileceklerdir ! 

bundan ba.~ka, Napoli Yüksek Şarki
yat enstitüsündeki vazifesi itibarilP. 
de bulunmaktadır. Çünkü Şark mem
leketlerindeki kültür hayatını yakın -

<SJ e ç n lfl1 e lfl1 
B<n m D<eır<dl n ır ? 

Büyük şefin ilmi faaliyeti de benı 
çok alakadar eder. Bunun neticesinde 
gayet mühim semereler vücuda gele
cektir. Şimdiye kadar Türkoloji ile 
daha ziyade Garp milletleri iştigal et
mekteydi. Türkolojinin merkezi şim -
diden sonra Türkiye olacaktır. Şimdi 
Türk filolojisi, Türk edebiyatı, Türk 
tarihi sahasında Türkiyede gayet gü-

dan takip etmek enstitünün progra . Bitişık iki kardeşlerden birinin ev-
mmı teşkil etmektedir. lendiğini yazmıştık. Bu izdivaç beş bin 

7.el çalışılmaktadır. 

Son zamanlarda bu programın tat- kişilik bir kalabalık muvacehesinde ol -
bikini kolaylaştıracak ve daha vazıh muştur. Şimdi ikincisinin de evlenmek 
bir şekle sokacak bir hadise olmuş. istemesi büyük bir alaka uyandırmakta 
enstitünün müdürlüğü meşhur Şarki· ve meseleyi tazelemektedir. 

Yeni harflerinizi çok isabetli bu
luyorum. Latin harfleri, Türk dilinin 
savtlarmı belirtmek için arap harfle
rinden daha iyidir. Çünkü Arap harf
leri Sami diller içindir. Türk dili ise 
Ural - Altay dillerindendir. Bu diller 
arasında Türk dilinin latin harflerile 
daha mükemmel yazılabileceği işte 

yatçı Kont Bernardo Barb:ellini Ami- Bundan bir müddet evvel, meşhur 
dei'e verilmiştir. orkestra şeflerinden Maurice Lambert , 

Kont Amidei İtalyada Şarkiyat biribirine vücutca anadan doğma yapış
tetkiklerinin daha fazla inkişaf etti- rnış olan Violet Hilton ve Daisy kardeş
rilmesi taraftandır. lerden birisiyle evlenmek istemiş. fakat 

sabit olmuştur. 

Sözlerini bitirirken profesör Bom· kanun nedense buna mümaneat etmişti. 
bacci Atatürkün önderliği ile açılan Halbuki, iki kız kardeş biri, yani Violet, 
bUyük ilim ve fikir yenileşmesinde meşhur dansör Moore'le nihayet evlen
milli Türk kültürünü temsil eden de- miştir, ve merasim Dallasda yapılmış-

Yen:i nazariyeler arasında Güneş -
Dil teorisini de tetkik etmekteyim. 
Ancak bu teori hakkında Türk dili 
tetkik cemiyetinden bugUn aldığım 

bazt eserleri de okuduktan sonra daha 
çok tenevvür edeceğim. Yalnız §UllU 

söyliyeyim ki Güneş - Dil teorisi çok 
orijinal, enteresan ve mühim bir teo

ğcrli kimselerle temasa gelmekten tır. 

dolayı çok sevindiğini söylemiştir. Bu hadise dolayısiyle talebi evvelce 
lbrah lm Nec mi d llmenln reddedilen orkestra şefinin teessürünü 

veciz hullsası tasavvur edebilirsiniz.Hemşireler beşaltı 

ridir . ., 

T. D. T. C. genel sekreteri İbrahim senedenberi büyük bir şöhret kazanmış 
Necmi Dilmen Güneş - Dil teorisi bulunuyorlar. Bütün Amerikan müzik 
hakkında dün şu veciz hülasayı yap- holleri, seyirciler tarafından pek fazla 
mıştır: . alkışlanan birer yıldız olan bu iki kızr 

ltaıyan lllm l diyor ki : 
Profesör Bombaccl, Uçilncü Türk 

dili kurultayı hakkında beyanatta bu
lunarak bu büytik kültür hadisesine 
iştirak etmekteki ma.ksadmm İtalyan 
ilim dünyasının yeni Türkiyedcki fi -
loloji ve dil tetkiklerinin inkişafına 

karşı duyduğu alakayı isbat etmek 

"Hindi Avnıpat zümresi diye anı- bir türlü paylaşamamaktadırlar. İki sene 
lan diller var. Sonra Hami ve Sami evvel, Nevyork Belediyesi o zaman 
dil zümresi var. Lisan alimleri bu iki yirmi altı yaşında olan Violet'in evlen
zümre için müşterek bir dil kaynağı mesi hakkında serdedilen izdivaç teklif
bulunması lSznn geldiğinde müttefik lerini kabul etmemişti. Bir müddet te
tir. Bu kaynağı aradılar. Fakat bir reddüde düşen evlenme dairesi, nihayet 
neticeye varamadılar. bunun bir taaddüüdü zevcat olmıyacağını 

olduğunu söylemiştir. 

Güneş • Dil nazariyesi meçhulü ileri sürerek teklifi muvafık buldu . Fa
halletınişffir. Her iki zümreye mensup kat piyango bu sefer orkestra şefine 
dillerin ana kaynağı Türkçedir.,, değil, dansöre isabet etti . 

Bulgaristanın vaziyeti 
çok karışık 

8 Ağustosta bir taklibi hükumet 
tehlikesi atlatlld ı 

Geneı'a l Dtpçefle bazı zabitan bu hareketle 
alAk adar oldukları için kralın emr i ile 

he men ordudan tardedlldller 

Berlinde bulunan kral, telefonla 
prens Gril ve harbiye nazırına 

neler emretm iş 
(Bcq taralı 1 incide) yüz kişi. iç!-" bir de kara !iste. haz:.r- 1 

saraymdl o1ınuş. Bu görüşmeden son- lanm15 ımış. Her ne kaoar ~ımdı. ık 1 
ra Prens Ctril derhal Be!"linde bulu- bu taklibi hüktimetin önüne 2eçilmf• 
nan biraderi Kral Bor ise, kralın baş ğe muvaffak olunmuş ise de ilerisi i
yave.rleri olan eski harbiye nazırı Ge- çin hiç kimse ne olacağn~ı kestiremi
neral Sanefl hususi kuriye gibi gön - yor imiş. Sofyada ~ıkan (Zora) ga• 
de ı n uzadıya kendisine mesele- zetesinin son günlerde yavhğı iki baş-

ı ~ p :~ i Bu mükalemeden sonra makalede de bu taklibi hitl\umet mese-
1 ıza e m §. 1 . . d'l' . • (Z ) t 
Kral Boris hemen Berlin<ien telefonu esı ıma e ı ıyor ımış. . CJ\'a gaze e-

si böyle bir iş yapmak i-.tiyeceklerin 
açıp Prens Girile ve harbiye nazırına akılsız olduklarını me:ın!ekcti fel;\ . 
kat 'iyyen böyle bir taklib, hükumete kete slirükliyecekl~rini ve artık Bul· 
müsaade etmemelerini, lıütün km·. garistanda taklibi hükumete kimsenin 
vetle"t·iyle buna mani olnı.:ılarını, çün- taraftar omadığını yazmaHa imiş. Bir 
kü bu taklibi hüktimetle 7.aten fena o- kaç ~iindenberi Belgrad ~azeteleri de 
lan Bulgaristanın harici vaziyetinin şiddetle profesör Çankofa hücum et
daha fenalaşacağım, bunn müsaade mekte ve kendisini çılgıns t>evirmekte
ederlFr ve tedbir almaz!:ırsa bütün dirler. 
mesuliyetin kendilerine ait olacağını ----------- - - --

v~ hemen ordudan General Di~ç~f ile Musul petrolları 
dığer bazı zabitanı azle~ıt•elerını em.

1 rttmiştir. Bu suretle ın-ofesör Çan- utaOyaınOaııroıFD 1t11ns ... 
koru~ baz~~~bi~nın ya~!ı~iyle yap·jsesnnn Ulf'iltardODzOeır 
mak ıstedıgı yenı taklibt hukumet de ~ 
suya düşmüştür. Gener:ıi Dipçef vel Sat o liil al 0 <dJ 0 
arkadaşı bul~nan bazı za~itan Krahn Bri~any~ :-1usul petro!lerinde it~lya: 
emirl~ri üzerıne hemen ordudan t:-ır. nm hıssesını satın aldıgından şımdı 
dedilmişlerdir. en büyük hisseye sahiptir. İtalya Habc-

Bulgaristanda çiftçileı ile komü- şistan harbine çok para harcadığı için 
nistterin birleşmesinden na bu suret- Musul petrollerinin inkişafı için payına 
le bir halk cephesinin \' Ul<U bulma- düşen masarifi ödeyemez bir hale gel
sındsn çok korkan profet:Ö• Cankof ve miş bunun üzerine hisselerini t ngilizle
bir kısım 1..abitan bu tak!zhi hük\imct rin ''trak petrol kumpanyasına., satmış

sayecıinde hir emrivaki v·ıı>•P hu hiı· tr.İngilizlcr bu hisseler irin Aunda İtali 

le~menin önüne geçmek ~ . .;tiyorlar i-1 ana P etroli ·e 500.000 İnrri!iz li ra" ı ver· 
miş. Eğer bunda muvaffak olaymı - mişlerdir. Musul petrotlc~i,.,i i 1-irf et
lar, çiftçi ve komünistlerden yüz ki- tirmek için 5.000.000 lngiliı: lirası daha 
şiyi hemen kurşuna dizec.•klermiş. Bu harcanacaktır. 

Esasen orkestra şefiyle evlenme ar
zusunu yalnız Violet izhar etmekteydi. 
Nevyork tabiiyat müzesi müdürü, ayn 
dilflinen, ayrı hisseden, fakat bitigik o-
, _ _ 1.., .,. .ıAı ''"'ü.4.:ı11 • ...,J ı ..,.J • • , • • -- .. 1""' ...... ı. 

telakki ediyor, ve izdivaç beyannamesfui 
reddediyordu. Halbu ki, bir diğeri hlic
revi rüşeymdeki beraberlik dolayısiyle 
bunların bir tek fert telakki edilece-

ğini ileri sürmektedir. r 
O halde Nevyork Belediye reisi 

niçin bu orkestra şefinin kabili tabak· 
kuk olan bu izdivacına mani olmuştu ? 

Bu hadise , atlatılmış olan eski ta-ı 
libi her halde çok müteessir etmiş olma· 
lıdır. 

Maamafih, kardeşler • hakkında 
ilmin gösterdiği bu lutfıfkarlık Daisyde 
de evlenme arzusu uyandırmıştır. Hat
ta , gazete muharrirleriyle yaptığı bir 
mülakatta : "Ben de kız kardeşim kadar 
mes'udum !,, demiştir. Söylendiğine göre 
Daisy de Londralı bir boksörle evlen
mek niyetindedir Bu suretle S§k saatle
rinde, üç kişi gibi nahoş bir adette ola
cak yerde dört kişi olacaklardır. Biti
şik hemşireler b:.ından memnundur . 

Şimdiye kadar bunlar daima pek 
güzel geçinmişler hiç kavga etmemişler
dir. Daima da geçinecek gibi durmkta· 
dırlar. Halbu ki, ayni tabiat galatiyle 
biribirlerine yapışık olan Yüdiş ile He
len hiç de onlar gibi değildi. Macaristan. 
da doğan bu ikiz kardeşler tabiatiyle 
iyi yaşamıyorlardı. Çünkü Helen iri ve 
iyi yapılı, Yüdiş ise küçük ve kanburdu . 
Küçüklüğünde bir kemik hastalığına 

yakalanmış, bir türlü iyile§emiyordu • 
O, somurtkan, Helen ise neşeli ve ze
kiydi. 

Yüdiş, hemşiresini o derece kıska
nıyordu ki onunla beraber yürüyüp do
laşmaktan çekin:niyor, bittabii Helenin 
de gideceği yere gitmesine mani oluyor
du. 

Buna rağmen biçare Helen, onun 21 
yaşında bir humma neticesinde ölmesi 
üzerine, öteki de ardı sıra mezara gitti. 

Maamafih, çifte kardeşler diğer in· 
sanlar gibi , uzun bir ömür sürebilir -
ler. Bundan bir asır evvel , Pariste 
iki erkek bitişik kardeş 65 yaşına kadar 
yaşamışlardır. İkisi de evlenmişlerdi . 
Birinin 6, diğerinin 3 ($OCuğu dünyaya 
gelmişti. (Bittabi yapışık değildiler ) 

İki kardeş kafa taslarmdan biribiri
ne bitişik olursa kendilerini ameliyatla 
ayırmak mümkün olamıyor ve bunlar 
dan biri olürse diğeri yaşamıyor. 

. 
çgı<eçn 1n1em nyelfl1 lt»D1tnşn k kaır<dleşue 

VlYJClYltDaııro lfilSSoD<dloır ? 

Yukarıda bahsettiğimiz Daisy ve 
Violet'den evvel, dünyada şöhret kaza
nan ikiz bitişik kardeşler varı'lr. Roı:.;ı -
" .., ... ~ . ............... .;,.. uuıuiıinn en tanmmrşıydı. 

Bunlar iki sanşrn güzel kızdı. Bohem. 
yada 1878 de doğmuşlardı. ve tiyatro 
mesleğini seçtiler. Pariste, "Gaite,, de 
senelerce alkışlandılar. J osefa evlendi . 
Bir çocuğu dünyaya geldi. Fakat bu hal 
bir emri vaki halinde zuhur etmişti. Ge· 

Rosa ve Josefa 

be kaldığı için evlenmek zaruretini duy
du. Rose de bu maceraya fena halde 
öfkelendi. 

• • • 
Bitişiklerde, iki baş olduğu içfn ıki 

ayn ayrı düşünce de vardır. Bazan biri 
uyurken diğeri uyamk olur. Her biri· 
nin ayrı midesi mevcut olduğundan 

muhtelif zamanlarda aclık hiuederler . 
Yalnız kalça kısmı ve bu kısrmdaki da 
hili teferruatda milttereklik vardır 

Fakat, ,işte, gene de, kız kardeşlerden 

biri evlenebiliyor 1 
Bir gün Rosa hiddetlenerek tiyatro 

daki taahhüdünü bozdu. Bu, kendisi· 
nin Almanyada tevkif edilmesine sebe · 
biyet verdi. Josefa, masum olmakla 
beraber, mevkuf kaldı, dava açıp taz
minat istedi. 

Rosa . evlenmemesine rağmen . 
kız kardeşine karşı kin beslemedi. Fakat 
Josefan'nm da kocası harpte öldü. 

1922 de ikisi de sarılığa, sonra za
türre'eye yakalandı. Joscfa'nın hayatı 

tehlikeye girdiği için, - bari Rose 
tulsun diye - bir ameliyat yapmai' 
~ndUlf'!r, l?;11rnt n : • 

-Eğer kardeşim ölürse keti 
me,ıara kadar takip etmek isterim 1 • 
cevap verdi. 

Ve kardeşinden bir çeyrek 
o da öldü ve kardeşinin oğluna iıd 
yon dolar bıraktı. 

1874 de, Parisin Şanzelze can 
nesinde, bel kemikleri müşterek 
büyük bir çeviklikle sırt sırta datı 
Rosinyal kardeşler şöhret kazan 

1900 de de, bir İngiliz kadını 
den iki yapışık kız satın alıp A 

canbazhanelerinde teşhir etti. Fa~t 
lar vereme yakalandıkları için on 

da iken bir ayrılma teşebbüsünden 
ra , ameliyata dayanamıyarak 
öldüler. 

• * • 

Bazıları : 

-Adam sen del mademki 
kadar para kazanıyorlar, ne şikl 
olabilir? - diyebilir. 

Lakin, unutmayımz ki, sef'I" 
saadet içindir. İnsan, kardeşint ~ 
esir olsa gene bir nevi esir sayılıf· 
sut olamaz. 

Buna rağmen , Violet ile P' 
izdivac ve nişanlılık saadetiyle O dC 
serm~ttirler ki, şimdilik kendi! 
bu dansöre ve boksör eşleri arasınc:ll 
sut sayıyorlar. 

T a yyaresin il"I 
m o t örü n ü 

a u r d ura r a l< 
Oını saa't 

ıtııava<dla n<aOd1 
Senelerdenberi dağlar arasıne)I 

'1' ' mak ve hava cereyanlarını tetkı pil 
te ihtisas kazanmış olan FransıJ 

·r 
tarından yüzbaşı Thoret normal ~ı e 
yare ile kaymak suretile kendi5111 

bulunan eski rekoru kırmıştır. rd"' 
Tayyaresinin pervanesini d~• ~ 

duktan sonra tam on saat ha"a 1' 
mıştır. Eski rekoru dokuz saat ıcır 
dakika idi. ti 
Şimdi yüzbaşı Thoret Fransaııı~ of 

res tayyare merkezinde muaııuole 
kurs vermektedir. 



Olimoivatlar nasıl kaoandı 

J 

' •erıe bonra t ı.rar asılaccf.: olan olim .iyat bayrağı Berlin stadındaki dirl'.k-
ten indiril dil. ten sonra .•• 

BerJin 16 (Sureti mahsusada olimpi-ı 
~~tlara gönderdiğimiz arkadaştınız -
"4n: 

.. Olimpiyat stadının saati tam 8,45 şi~ 
~~teriyor. Bütün seremoniler bitmiş. 
~zlerce projektörün ziyası altında ay
~·· lanan olimpiyat stadında dünyanın 
• 
0
rt tarafından gelmiş yüz binden fazla 

~san garip bir hüzün içinde, 16 gündür 
'"aın eden 936 olimpiyatların kapan

~asını bekliyor. 

1'aın bu sırada meydanı aydınlatan 
i1ltıar yavaş yavaş hafifliyory ve derin-
~n, borular çalmağa başlıyor. Artık 

0linıpiyat kapanma merasimi başlamış
~~· nu sırada stadın etraftan yanan dü
~neıerle mavi projektörler ışıklarını 
il\rada bir noktaya topluyorlar. Ve bü

Yiik olimpiyat stadı, ışık hüzmelerinden · 
llıUteş'!kkil harikulade bir kubbe altına .... 
t. rıyar. Ba:ldo ç:ılmağa başlamıştır. 

Büyük kapıdan olimpiyatlara işti
rak eden her millete mensup bir SP.Or
t:ı, vatanının bayrn<Trm eline <ı1mrş içeri 
,,. • I.> l 
tıy:>r ve bu bayrak alayı, tek sıra ha-

ve nihayet saat tam 21,5 da ateş sön
dü. 

Milletlerin bayraklarının gözden kay 
bol<luğu sırada, beyazlar giymiş 5 Al
man atletinin uçlarından tuttukları bü
yük bir olimpiyat bayrağı, bir kapıdan 
girip, projektörlerin ışrğı altmda diğer 
kapıd.ın yavaş yavaş çrkıyor. Projet
törlcrin ışığı birden hafifliyor, uzaktan 
olimpiyat çanınm sesi geliyor ve tekrar 
çalınmağa başlayan boru sesleri, çanın 
iniltilerine katılıyor. 

Saat 21,20 olmuştur. Projektörler 
tekrar yanıyor ve elinde etrafı sırmalı 

bir olimpiyat bayrağı taşıyan beyazlar 
giymiş bir atlet, etrafmda gene beyaz
lar giymiş ve ellerinde kılıç tutan 8 tıa

ne eskrimci olduğu halde şeref tribü
nünün altından sahaya çıkıyor. Daha 
evvel sahaya çıkarak ortadaki kürsüde 
duran ,,Alman spor nazın ve beynelmi
lel olifupiyat komitesi reisi Kont Baye 
Ladurun yanma giderek bayrağı Kon
ta veriyor. Kont, fler kelimeei •yr• bir 

hüzün taşıyan garip ve anlaşılması çok 

1
. Olimpiyatl:.rın kapanışı es nasrnaı. marş çaltmrkcn •.• 

~·1dc şe .. · .. ( trib:i.nünün önü:~e geliyor.l güç bir sesle, bayrağı Alman spor na-
t ~§tan be:ı,'.nci l•Jyrak güreşçi Nuri ta- zırma veriyor ve diyor ki: 
tıa ından ta.şınan bizim şanlı ay yıldızı- - Bu bayrağı canınız gilıi saklayı-
lı;:c 

ır. mz ve 940 olimpiyadında, Japon spor-

! ~aYrakiar dizilir dizilmez, beynelmi- culuğuna teslim ediniz ... 
~l 0 lirnpiyat komitesi reisi Fransız 936 olimpiyadı artık en son dakikala
ı,. ı:ı~t B:ıye Latur kürsüne çıkarak kuv- rmı yaşamaktadır. Bu sırada bando tek
b~tlı bir sesle bütün <lünya gençliğini rar çalmağa, yüzlerce kızdan müteşek-
b~r kere daha selamlıyor ve heyecanlı kil koro bir defa daha olimpiyat mar
ır 

nutuk söylüyor. şını söylemeğe başlamıştır. 
lı l<:ontun nutkunu, iki yüz kişilik koro Radyoda bir ses duyuluyor bu ses: 
VeYCtinin hazin şarlosı takip ediyor. - Ey dünya gençliği diyor. Sizi Tok-

e bu · ~ 
~ş . sırada baştan başa beyazlar gıy- yoya çagırıyorum ... 
ı:iaı~lunpiyat perisi kızlar.ellerinde defne Birka~ dakika sonra kulaklar yeniden 
)ta arından yapılmış lıirer çelenkle orta- çan sesleri ile dolmağa ve stadın dört 
tıa Çıkıyor ve her bayrak direğinin başı- tarafına çekilmiş bütün milletlerin bay· 
lı bu Çelenklerden birer tane takılıyor. rakları indirilmeğe başlamıştır. 
Qı:nao olimpiyat marşını çalmağa başla- o kadar hazin bir an yaşıyoruz ki. 
'iag~ zaınan halk ayağa kalkınış selam ya71ımda gözleri dolanlar olduğunu gö
~~Yeti almıştı. Bu sırada toplar attl- rüyoruın. 
tlir;~. ba.~lamıştır ve meydandaki büyük Bu merasimin son kısmı oluyor. V l 
ba gın Uzerine çekilmis olan olimpiyat bütün Almanların, yani 70-80 bin ağızı 
Yra~ ~ 

ir·ı gı, herkese heyecan veren bu an kendi kendine Alman marşını söylemesı 
;ı: llde b" k lna· . ır kıta tarafından yavaş yavaş biti:lce, bando son defa olma üzere 
şrıhnektedir. bir daha olimpiyat marşını çalıyor ve 

O}a eref tribününün karşısına dizilmiş ilk ola.::ak şeref tribünündekiler, Hitler, 
'h.vn sporcular, ellerindeki bayraklarla Blll~:ır kralı Boris, Mareşal Makenzen, 
l:ıll '! YU'Vil§ iceri girmeye başlıyorlar. Görin<r, Göbt-ls, verlerinden kalkryor
dtı~ada stadın başında 16 gündür hiç !ar. A:tık 936 olimpiyatları tarihe gö
ti de dan nnan büyük olimpiyat ate- mülmüş tatlı bir hatıra olmuştur. 

Yava§ yavaıı hafülemeğe başladı ~zzet Muhiddin AP AK 

Öteki gazetelerin .......................... 
fikirleri : 

D=fJal$taı R?>n ır 
g\Yı ıreşçn m n~n 

@Dedi lYı ırltlıy@lrlYI~ 
Bagünkü "Açık Söz" milli güreş 

takımmuzın güzide elemanlarından 

Koç Om.erin verem illetine yakalandı. 
ğını, hu yüzden de ancaJ.; ekmek, pey

nir yemesini U!min eden bir fabrika
daki işinden çıkarıldığuı~ ı-e derman
sız bacaklariyle /uı$talwr.elerin kapı. 
larrnı aşuı.dırdığını, fakat çoy yazık 
ki hiç bir hastahanede yer bulunama
dığını, federasyona yaptığı müracaat
ta "Ömercik, sen merak etme, biz se
ni hemen sanatoryoma yatırırız,, den. 
miş olmasına rağmen kendisini unut
tuklarını yazarak "ecelir.. ı-e ezraUin 
bile bugüne kadar öldürmediği Om.eri 
alakasızlık yüzüıiden biz mi öldürece-
g~iz demektA!dir. ,, 

Serbest 
güreşler 

Ortaya çıkmayan 

mağlup sayılacak 
Onümüzdeki pazar giinü yapılma

sı Ia:ı:ım gelen Kara Ali • l>inarlı seç
me müsabakası - dün haber vermiş 
olduğumuz gibi - çok şüphelidir. Di
narlı Mehmet, kolu sakatlanmış olan 
Kara Aliyi mağIQp ederse bunun bir 
şeref olmıyacağını ima etmektedi~: 

Kara Ali ise ''ben tek kolla da gure-
şirim,, demektedir. . 

Dün görüştüğümüz organızasyo

nun ıen salahiyettar bir :rüknü bize 
şunları söylemiştir: 

- Pazar günü seçmelere devam 
edilecektir. Kara Ali Dinarlı ile kar. 
şılaşacaktır. Her hangi biri her hangi 
bir sebepten ortaya çıkmazsa mağlQp 
added:Iecektir. 

Torrance gllllede 
Woellkeyl geçti 

Amerikan atletleri olimpiyadda işle

rini bitirdiklerinden şimdi Almanyada 
şehirden şehire dolaşarak gösteriş mü
sabakaları yapıyorlar. İşi gayet alaylı 
ve yarı ciddi alan Amerikalılar buna 
rağmen güzel dereceler elde ediyorlar. 
Birinciliğe kanmış olan Ovens yerini 
arkadaşlarına bırakıyor veya muhakkak 
koşması ıazımgelirse sona kadar önde 
gidip sonra yanındakilere (buyurun) 
diyormuş! Maamafih ekip tam kadro
sile seyahatte değildir. AmerikaWarın 

çoğu Berlinde kalmıştır. Hamburgda 
gece sun'i ziyalar altında Alman milli 
takımına karşı şu neticeyi almışlardır.: 

100 m. Wykoff U.S.A. 10,6 
2. Glickman U.S.A. 10,6 

200 m. Robinson U.S.A. 21,3 
2. Draper U.S.A. 21,5 

400 m. ı. Fitch U.S.A.· 48,2 
2. Williams U.S.A. 48,3 

800 m. ı, Hornbostel U .$.A. 1 :56,8, 
1500 m. 1, San Romam U.S.A. 3:54,8, 
2, Schaumbenrg - Alman 3 :55,4, Mania 
110 m. 1, Tovns U.S.A. 14,2 2, Staley, 
U.S.A. 14,8, Mania 400 m. 1, Hardin 
U.S.A. 54,3, 2, Schecle Alman 54,9, 
4X l00 l, Draper, Wukoff, Robinson, 
Glickman 40,9, 2. Almanya 41,8, Gülle 
1, Torrance U.S.A. 16,20 m. 2, Woellke 
Alman 16,11 m. Yüksek at. 1, Albriton 
U.S.A. 2,04 m. 2, Weinkötz Alman 

1,88 m. 

Boğazı geçme müsabakası 
fQ)lYı liil MlYl~©.rlflfa~oy~to~ Y©l~O O<Qlg 
~~Oa'{Ç;asaır©)wOu ©ırlfD~liil ~41 o~© 

c91aı~n~~©Jaı IQ)Orrnını~n <gJeU~D 
Kırk gün kırk gece eğlencelerinden 

Boğazı yüzerek geçme müsabakası dün 
Anadoluhisarile Bebek arasında muvaf
fakiyetle yapıldı. 

Saat üç buçukta Vali Muhiddin Üs
tündağ, Belediye erkanı ve müsabakala 
ra girecek yüzücüler Bebekteki Gala
tasaray klübünün denizcilik şubesine 

gelmişlerdi . Saat dörtte seksen sekiz 
yüzücü ile hakemler üç motöre bindiler. 
Dördüncü motörde Vali ile gazetecileri 
bulunuyorlardı. 

Müsabakaya giren yüzücüler arasın
da üç genç kız göze çarpmakta idi. 

Motörlerle karşı cihete geçildi. 
Anadoluhisarında Sedadın yalısının 

geniş rıhtımında dizilen müsabıklar sa
at 4,45 de verilen işaretle denize atıldı
lar. 

ilk on beş yirmi metre kadar yan ya
na yüzen sporcular yavaş yavaş biribir
lerinden ayrılmağa başladılar. Bu arada 
kargaşalıkta burnuna tekme yiyen 15 
yaşındaki genç yüzücü bayan Vecihe 
ilk olarak müsabakayı terketti. Ve mü-

-Kadınlar aı~sında birinci gelen 
Bayan Klayn 

sabakaya girenleri takip eden sandal
lardan birine alındı. Boğazın yarısına 

varıldığı zaman müsabakayı terkedenle 
rin adedi ancak onu bulmuştu, Boğazın 
bu kısmınôaki çok kuvvetli akıntıya ka
pılıp bir hayli aşağı düşenler de göze 
çarpmaktaydı. 

Bebek koyuna girildiği zaman Galata 
saraylı Halil en önde gelmekteydi. Fa
kat Bebek bahçesinde toplanmış olan 
- maalesef - pek az bir meraklı kütle
sinin alkışları arasında yandan süratle 
ilerliyen Galatasaraylı Orhan final nok
tasına daha evvel yetişti. Bundan son
ra pek az farklarla diğer yüziiL:üler de 
müsabakayı bitirmeğe muvaffak oldu
lar. 

Vali motörde yanşları tak.ip ediyor-

geldi. Valinin elini sıkarken: 
- "Şimdiye kadar Boğazı bugünkil 

gibi kalabalık bir sporcu kütle hiç geç
memişti, spora yapmış olduğunuz bu 
hizmetlerden dolayı sizi tebrik ederim,. 
dedi. 

Bebek bahçesinde dereceler okundu 
ve birinciye kazandığı kupa, ikinciye 
altın, üçüncüye de gümüş bir saat dör
düncüden onuncuya kadar da birer ma
dalye verildi. 

Kadmlar arasında birinci olan bayan 
Klayn da bir saat aldı. Mükafatları 

Vali bizzat dağıttı ve galipleri ayrı ay
rı tebrik etti. 

Yarışa giren 88 yüzücüden 26 Gala
tasaraylı, 16 Beykozlu, 2 Karamürsel
li, 6 Güneşli, 9 Ortaköylü, l Fenerbah
çeli, ı Hilalli, 1 Anacıoııu, ı v eıau ve 
5 de hiç bir klübe dahil olmayan altmış 
sekizi bitirmeğe muvaffak olmuşlardır. 

İlk on galip şunlardrr: Birinci Orhan 
(Galatasaray) 21,20 dakikada, ikinci 
İsmail Karamürsel 21,47 dakikada, ü
çüncü Bülent Beykoz 22,20 dakikada, 
4 üncü Halil (G.S.)beşinci Fuat (Bey
koz), altıncı Bekir <Beykoz), yedinci 
İbrahim "(Beykoz), Sekizinci Vedat 
(Beykoz), Dokuzuncu Mahmut (G.S.), 

Onuncu Ali (G.S.). 
O.M.K. 

Yedinci gelen on iki yaşında bir ök
süz çocuktu. Vali kendisini ayrıca teb- • 
rik etti ve okşadı. 

Bütün müsabıklar arasında yirmi se
kizinci ve yanşa giren üç kadın arasın
da birinci olan bayan Klayn denizden 
çıkar çıkmaz "benden evvel gelen ba- İ 

yan var mı?,. diye sormuştu. 
Bütün yüzücüler müsabakayr bitir-

dikten rnnra Bebek bahçesine geçildi. 
Bu sırada İnhisarlar vekili Rana da 

Dünkü yanşın birinctr 
Galatasarylı Orhwı 

Dünkü yllzme yarışından bir görünJJ.ş, Vali, Küçük lbrahlme ma.dalyasuıı reri.T'kmı •• 
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Esirci yahudlnln gözleri şimdi şüphe Hatıralarım anlatan : EFDA'!) TA LA T -163-
ile Hulôgtlya dikilmişti 

nuzu duyunca hiç buralarda, bu civar Koloneı kıpkırnıızı kesilnıişti. Be -Evet. Ben hakikaten adilim. Fa 1 
kat merhametli değilim. Bence merha
met korkaklığın bir nevidir. lnsan mer 
hametli olmamalı.' Sadece adil olmalı 
fikrindeyim. İnsanlık için bu yeter. 

da kalır mı ? Dünyanın ta öteki ucuna o 1 a ca k 
kadar kaçar. şeyleri düşünüyordum d 

- Bana inanın ki büyUk hakan ben 
sizin kalbinizdeki bu adalet hissini en 
iyi tanıyan ve buna en ziyade iman 
eden bir kulunuzum. 

- DüşilndUm, taşındım. Seni uzun 
müdclet hapsetmenin adalete uygun 
olmadığına karar verdim. 

- Aman Allahım, ne kadar büyük 
b ir adalet tecellisi. Esasen ben beni 
esir ettiğiniz anda değerim olan 500 
altını verdiğiniz zaman sizin ne dere
ce adil olduğunuzu derhal anlamıştım. 

Hem de bu parayı hiç pazarlık etme
den verdlnizdi. 

- Fakat seni bırakamazdım da. 
Çünkü evvela dünyada hiç kimsenin 
bilmemesi llznn gelen bir BllTI bili
yordun. İkincisi bu müthiş cüreti ya
pan cüretkô.ra cezasını vermek 19.znn
dı. Çünkü ben adil bir adamım. Bunu 
sen de tasdik ediyorsun. 

- Evet, evet büyük hakan! 
- Ve bu cüretkirı ki ismi ne idi? 
- Reşit! Kanbur Reşit! Esirci kan-

bur Reşit! 

- Evet, evet onu yakalamam la
zımdı. 

- Çok doğru! Bu sizin en meşru 
hakkınızdır. 

- Fakat onu yakalayabilmek için 
bana senin lüzumun vardı. Evvel! bu 
cürnrli işlediğini kendiı5lne isbat et

mek, saniyen herhangi bir yanlışlıkla 
başka bir kimseyi kanbur Reşit san
mamak için. 

-Evet. 
Şim:li esirci yahudinin gözleri şUphe 

ile HulaaiJ:ve dikilmisti. Hulaı:f.ı sesi
nin tonunu hiç değiştirmeden sözüne 
devam etti: 

- Esirci kanbur Reşidin Bağdatta 
bulunduğulıu tahmin ediyordum. Hat
ta Bağdadın üzerine yUrUyUp Bağdad1 
zaptetmek istcmeınin sebeplerinden bi
ri de bu olabilir. 

Fakat artık hiçbir §eye lüzum kal-
madı. 

Çünkü ... 
- Çünkü? 
- Çünkü .. Ne o? Neden öyle t!itrl-

yorsun? 
- Ben mi? .. Hiç!.. 

- Çünkü esirci kanbur Reşidin Bağ-
<ıatta olmadığım öğrendim. 

- Bu çok muhtemeldir büyUk ha
kan. Hem bilseniz böyle bir adamı ara
yıp bulmak ne kadar güç, ne kadar 
uğraş'tıncı bir meseledir. Kanbur Re
§idin bu civarda bulunmasına 'imkfi.n 
yoktur. Hem o sizin gelmekte olduğu-

Bana kalırsa o şimdi Kafkasyada
yahut da Kırımda olmalıdır. Onu bul
mak o kadar güç ve o kadar imkansız
dır ki .. En iyisi.. 

- Nasihatma ihtiyacım yok. Onla
rı kendine sakla! Ben bu anda esirci 
kanbur Regidin nerede olduğunu bili-
yorum. 

- Biliyor musunuz? 
- Evet biliyorum. Esirci kanbur 

Reşit buradadır. Bak şu perdeye! 
Hulagil bundan sonra sesini yüksel

terek bağırdı : 
- Reşit! Buraya gel! 
Perde oynadı. İki el denizde yüzer 

gibi kör hareketlerle perdenin açılır 

yerini buldu. Ve kanbur ve kör Reşit 
sesin geldiği tarafa doğru sallana sal
lana ilerlemeğe başladı. 

Hulft.gQ bu anda esirci yahudiyi sey
re(liyordu. Samanonun suratı korkunç 
bir şekil almı§tı. Kanbur Reşidin böyle 
kör ve mezardan çıkmış bir kıyafetle 
birdenbire karşısına dikilivermesi üze. 
rinde müthiş bir tesir yaptı. Bu man-

zara ve bllhassa HulAglınun kendisine 
ne yapacağı korkusu Samanona kafa
sına. ve kalbine giren birer mızrak te
siri yaptı. 

Yüzü anafora tutulmuş su gibi ka
nştr. Bir anda bin bir renge ve mana
ya girdi. Sonra elini kalbine götürerek 
delice bir sesle 

- O! diye mırıldandı Ve olduğu 
yerde yıkıldı kaldr. 

Korku yahudi esirci Samanonu öl
dürmüştü. 

Kör ve kanbur Reşit elile havada 
mevhum istinatgahlar arayaraktan 
duyduğu seslere doğru yürürken ayak
ları esircı Samanonun ölü ceseaine ta.
kıldı. O da gürültü ile yahudinin m.e
rine yığıldı. 

Bu ikinci güıiiltü Hulagfryu dalgın
lıktan uyandırdı. Sesini yükselterek 
kapının önünde bulunan nöbetçileri ça
ğırdı: 

- Şu gebermiş yahudinin cesedini 
kartallara verin! 

İki nöbetçi Samanonu biri omuzla
rından, öbilrü topuklarından yakaladı 
ve çıkanp götürdü. 

ÜçUncüsü sordu: 
- Ya. şu kör ve kanbur ihtiyarı ne 

yapacağız? 

F..sirci Reşit düşmesinin ve kafasını 
tahtaya vurmasının tesirile bayılmış 
ve kendisinden geçmişti. 
HulİgQ bir müddet ona baktı. Bir 

tereddüt anı geçirdi. Sonra kati kara
rını verdi: 

(Devamı var) 
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Nihal bunları meyus bir sesle söyle
di. Adnm cevap vermedi. 

Bundan iki gün sonra Ferruh bey 
sakin bir eda ile karısına: 

- Nihal bugün öğle yemeğine Mahir 
beyle çıkacağım. Doğrusu onun vasıta
atmı tecrübe etmek istiyorum. 

Genç kr..dmı asabi bir titreme aldı 
O Mnhiri görmek istemiyordu. Ferruh 
bey giıya işin farkında değilmiş gibi 
devam etti: 

- Biraz erken yeriz.. Sonra Mahir 
beye çtkucağım .. Doğrusu onun vasıta
elle satm aldığım ıu İngiliz atını pek 
memk cdıyorum. Dünyanın parasını 
verdim. Allah vere Ankara yarışında 
birinci gelse!. 

Nihal bayılacak gibi sararmıştı. Ağ-

zmdan bir kelime çıkmıyordu. Gitmek 
bahanesile odasına çekildi. Hizmetçi 
gelip yemeği haber verinceye kadar 
otaya çıkmadı. 

Başı ağrıyordu, suratı asıktı konuş
madan sofraya oturdular. İki erkek 
at bahsni açmış münakaşa ediyorlar
dı. 

- Seyiz, bu son aldığım attan şika
yet ediyor, üstüne bineni yere vuru
yormuş ne dersiniz Mahir bey? 

- Aman beyim, onlar binici değil. 
Onu bir kere ben tecrUbe edeyim de 
bakın görün. 

- Ben de onu blidiğim için zaten si
ze rica edecektim. Yemekten sonra 
şöyle bir gezinti yaparız. Ben Arap 
kısrağıma binerim siz de, Barutu yola 

şıpır şıpır terıiyordunı 
Herifin yüzüne dikkatli dikaktli bak-} rak kumandana yayvan bir rum şivesi-f - Bizzat ve §ahsen benim e 

tım. Bir deli bile o ahval ve şerait için- le ingilizce olarak bir şeyler söylemek alıncaya kadar bu efendiyi ıeki.z nu 
de bu adamdan daha küstah olamazdı. it.tedi. Fakat belasını aramağa çıkmıı maralı misafirhanede ahkoyunuz.,. 
Daha birkaç gün evvel Ballar, az kaldı olan Yunanlı memur, bugün her keli- Dedi. 
kendisini kapı dışarı edecekti. Daha bu mesinde, her hareketinde bir gaf yap- Benim hayretten dilim tutulur 'i 
vaka unutulmadan ve bizim kolonelin tığının farkına varmamış olacak ki, ter olmuıtu. İngiliz polis müdürü KoJorı 
hiddeti geçmeden bu herifin tekrar gele C!ilmanırun sözünü kesti ve berbat Ballar, Yunan hükumetinin siyasi sıs 

rek böyle emir verir tarzda laflar etme- bir fransızca ile bizzat Ballara hitap e- messilini hapsediyordu. 
si, yüksek perdeden atması olur çılgın· derek şu sözleri söyledi: Başçavuş Rayt da bUtün pigkinli 
lık değildi. O, böyle yüksekten atmak - Miralay Ballar, eğer kendi elle- ne, tecrübesine ve nihayet kabalı 
için kime güveniyordu. Ben mecliste rinde bulunan polis kuvvetlerile ıeh· rağmen bu emir karşısında bir an • 
tercümandan başka bir şey değildim. rin inzibatını temine muvaffak olamıya duraladı. Fakat, derhal kendisini t 
Binaenaleyh Hifa mUdahale edip: cağını zannediyorlarsa · lıyarak kolonele askerce bir selam " 

- Yahu, sen oynattın mı? Kendine Ballar sordu: di ve mutadı olan şu sözleri mırıldatl 
gel.. Ballarla böyle konuşmanın tehli- , - Zannediyorsa ne olacak? dı: 

keli olduğunu bilmiyor musun? Mümessil, yine ayni küstah tavrile _ Veri gut sir. 

Diyemezdim. Herif, ağzının payını cevap verdi : Bu (pekalli efendim) manasına 
almağa gelmişti. Bana ne? Sözlerini - Ben tamamile samimi olarak ve len bfr aöıdü ve bizim çavuş Rayt j 
olduğu gibi Ballara tercüme ettim. hüsnü niyetle maiyetimde bulunan Yu- mirlerinden emir ve talimat aldığı ı• 
Nitekim, umduğum hdise de oldu. nan jandarma bölüğünü kendisine yar- man daima bu cümleyi tekrarlardı. 
Sözlerimi dinliyen kolonel §Öyle bir ye- dun için verebilirim. Ve eminim ki be- Ben köşemden ne olacak diye ın 
rinden doğruldu. Mümessilin yanında nim zabitlerim İstanbulun inzibatını rakla onlara bakıyordum. Yunan siya 
tercüman Kostantlnidisin ingilizce bil- derhal temin ederler. ' mümessili artık bizim bir mevkufurn 
diğine aldırış etmiyerek bana : ·• Bu herif hakikaten çıldırmış olacak ı du. Çavuş Rayt ne olsa diplomat "!' 

- Eftal, bu sivrisinek 1 Beni son tr. Balların hali görülecek §eydi. Belki herif l Kumandanının emrini dürüşt bit 
günlerde fazla rahatsız ediyor, dedi. hayatı:ıda bu kadar kızmamıştı. Bizim şekilde tc:tbik etme•~i. Fakat tam dl 
Sonra mümessile dönerek sözlerine ıo· kumandanın en tahammül edemediği nazikfi.ne uyılamıyac<?k olan bir hare' 
ğukkanlılıkla devam etti: şey küstahlıktı. Nasıl kızmasın ki Yu- ketle Yunan mümessilini kolundan hl' 

- Eğer Ekselans 1 Şehirdeki asayiş- nanlı memur kendisine §İmdiye kadar fifçe iterek kapıyı gösterdi. 
sizlikten dolayı rahatsız oluyorlar ve maruz kalmadığı bir vaziyette hakaret Kolonel Balların son tavırları ve slSf 
şahsı alileri 1 için endişe ediyorlarsa bi- ediyordu. teri, başçavuşun kendisini götürmek j~ 
zim aşağı kattaki mükellef odalardan Soma Ballann şehrin inzibatı itin- temesi karşısında kend~sinde hlila tJ1 
birini kendilerine tahsis etmeye mec • deki noktai nazarı malum. Bu işi temin kuvvet bir nüfuz, bir itibar tevehhnıı' 
bur kalacağım. edeceğinden katiyen emin bulunduğu için eden bu mağrur adam işin farkına .,.t' 

Ballar alay ediyordu. Sözleri çok a- Esat Beyin işine bile müdahale etmek mıştı. Yavaş yavaş kolunu bir mengeıı' 
ğırdı. Mükellef daire dediği de hapis - istemiyor. Nerede kaldı ki bu İ§e Yu • gibi sıkmakta olan başçavuş Raytın .J 
hane höcrelerindcn ~ bir ,ey değil nanh jandannalan karııoraeak. tfte asıl lind n k rtulmak, geri dönerek 1>en1"...ıı 
di. Ben yerin dibine geçtim. iKuman~ kital o zaman olur. Gelde bunu o sivri veya tercümanının vasıtasile Bal 
danm sözlerine memnun olmakla be sinek kafalı herife anlat... · .A 

ra bir şeyler söylemek istedi. Yüzü •DV" 
raber bu kadar hakaretamiz sözleri ay Kolonel kıpkırmızı kesilmişti. Ben beyaz kesilmiıti. Hiç ummadığı bu 
nen tekrar edip etmemekte bir dakika olacak şeyleri düşünüyorum da §ıpır ameleden 0 kadar hayret ve korku i 
tereddüt ettim. Fakat olan olmuştu. şıp?T terliyordum. Tercüman Kostanti- de kalmıştı ki her tarafı zangır zatlı' 
Beraberimizde bulunan tercüman Kos • nidis bir kenara büzülmüı, put gibi du- titriyordu. 
tantinidis Ballann bu ağrr sözlerini işit ruyor. k d _,. 

Yunan mümessili mUna aıaya e'IV 
mişti. Benim söylemememde ne fayda İşte bu sırada mütareke senelerinin veya vaziyeti protesto etmek isterlr~ 
vardı. Naçar, Balların sözlerini tercü - sayılı vakalanndan biri oldu. miralay Ballar ara kapıyı açmış, be~ 
me ettim. Ve yine nezaketi elden bırak ,Ballar zile bastı ve içeri giren po- odama geçmişti. Ortada yalnız ben, bı> 
mıyarak kolonelin alay maksadile söyle lise: de tercüman Konstantanidis kalmışts-
diği (mükellef) kelimesini tekrar etme - Bana başçavuş Rayti çağmnız !,. bİ' 
d' emrini verdi. · Bu vaziyet karıısında ne yapacağını ~ 
ım~ercüman Kostantinidis, Ballann Bir dakika <Sonra başçavuş Rayt iri lemiyen ve devba başçavuşun elind ~ 

kurtulamıyacağını hisseden bu efe!\ bana ve mümessile söylediği sözleri yarı vücudile göründü ve Balların ö- uıl' 
işitmi§ti. Bu itibarla efendisinin bütün r.ünde askerce bir selam vererek duT- naçar, misafir edildiği yere gitmek tdıJ' 
hayatınca tamir edemiyeceği bir hata cu. re kapıdan çıktı. Ben şaıkınlıktan o rısf 

ğum yerde kalmrştım. Hele tercüma irtikap etmekte olduğunun farkına var- Ballar ayağa kalkmıştı. Hırsından 
mıgtr. 

Aklınca vaziyeti kurtarmak için a
yağa kalktı. Şişman kamının ~saade

si nisbetinde derin bir reverans yapa -

getirirsiniz. 

Keskin bir acı kadını• içini burdu. 
Bu bir hissikablelvuku muydu? Koca
sı neden Mahirle gezmek istiyordu? 

Endişe ile Ferruh beyin yüzüne baktı. 
GUlürnsüyordu, halinde hiçbir fevka

ladelik yoktu. Yarım saat sonra çıkıp 
ahrr yoluna doğru gittiler. Nihal pen-

cereden görebildiği kadar arkaların

dan takip etti. Kalbinde garip blr ez.. 
ginlik vardr. Yüreği çarpıyordu. Ne 

olacağını anlayamadığı meçhul bir 
tehlikeden korkuyordu. 

Atlar kişniyerek, köpükler saçarak 
seyizlerin elinde geldiler. Barutun üs-

tüne binmek epey müşkül oldu. Dönü
yor, geriliyor~şaha kalkıyor. Nihayet 

Mahirin demir gibi bacakları onu kav
radı hayavn birkaç kere yerinde dön

dü, silkindi fakat artık amirini bul
muştu. Başa çıkamıyacağını anladı. , 

dört nala koşmağa başladı. Delikanlt 
cidden mükemmel binici idi. Görüp de 
hayran olmamak gayri kabildi. Mal 
sahibi alkışladı, kısrağına atladı kır
lara doğru arkasından yetişti. 

- Bravo mükemmel! TUrk hudut
tan dahilinde sizin gibi bir binici 
yoktur! 

piposunu kemiriyordu. Ba§çavuşa, ba§ı 
ncı geleceklerden tamamen habersiz, 
sersem sersem ayakta duran Yunan 
siyasi mümessilini i aret ederek: 

- İdman meselesi efendim! 

- Mania atlasak ne dersiniz? 

-Hay hay .. 

Birçok tecrübeler yaptılar, atladı
lar. Mahirin keYfi yerinde idi. Taba-

kasından bir sigara çıkarıp yaktı. Fer 

ruh bey uzaktan görünen bir yeri işa
ret ederek: 

- Şuradan da atlasak ne dersiniz? 
Delikanlı güldü: 

- Ne diyeyim, evvelden vasıyetna
memizi yazmalıyız! 

- Doğru azizim, zira oradan uçan

lar bir daha geri dönmemiş .. İşte biz 
şimdi oradan athyacağız ! 

- Aman beyim, imkansız, şakası 
bile olmaz! 

- Ciddi söyliyorum Mahir bey. lki
miz de bu dünyada fazlayız, en güzel 
yok olmanın çaresi bu! 

Mahir afal afal bakındı. Bu ne de

mekti? Niçin ölmeleri 18.zımdı .. Acaba 

her şeyden haberdar mıydı? Karısile 
olan muaş.akayı öğrenmiş miydi? So 

ğuk terler dökmeğe başladı. 
- Çıldırdınız mı Ferruh bey? Ne 

oluyorsunuz'! 

- Neden, korkuyor musunuz! 

aptalla§an tavn pek gülilnçtU. 

- Elbette! dl' 
- Karımı elde etmek için çabalı ıJlı 

ğınız zaman hiç korkmıyordUJl 

harap değirmene randevülere gitme~ 
hiç çekinmiyordunuz, her satanın l1 
cezası olduğunu düşünmediniz mi: ,D 

Mahir fena halde bozulmuştu. sır 
1
, 

atı çevirip kaçmağı kurdu lakin ksl1 
smdaki, fikrini anlamış gibi bir ~~ 
de belinden bıçağını çekti dizgıııl 

1
, 

kesti. Sonra sivri ucu hayvanın ar1' ı 
sına §İddetle batırdı. Acının tesirile :. 
yerinden fırladı ve bir ok gibi ko§ıJ'.l ~ 
ğa başladı. Ferruh da kendinin1' 

mahmuzladı Mahire yeti§ti; diz di~ 
yanyana adeta uçar gibi uçuruma. dO 
ru gidiyorlar: ,J• 

- Alçak, sefil, karımı elimden 
dm, saadetimi yıktın. rahatımı k3~ 
dm, senden nefret ediyorum.. J{or ti' 
yorsun değil mi oh! Alçak korkak~ 
te biraz sonra ikimiz de öleceğiz. 
ben korkuyor muyum? 

- Katil herif, sen bir katilsin! gtbl 
- Katil ruhlu olsam seni köpek <Y 

gebertirdim. Fakat bunu yapı~tıJ• 
rum.. İşi tesadüfe bırakıyorum. ı: ı' 
rumdan a.,aft ikimizde yuvarlanncs.I 
hangimizin eceli geldiyse o ölecek}! 

(Devamı ıJ01 
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arieiye memurları 
Na il ve terfi listesini 

neşrediyoruz 
r ~~e \rekft.letimize mensup me

arasında yapılan terfi ve na
~ W 
' Yor ksek tasdike arzedilmiş bu-

l'l'erf 
h1qe 1• e.denlerin nereden nereye 

l'l.tı.i.'. :Yahut ne dereceye çık
gosteren liste şudur: 

'dın. . 

t cı derece memurlardan mer-
E:etnal Aziz Londra büyük el

~Usteşarı Sedat Zeki, Köstence 

~. ~~ ~ehil Süreyya altıncı dere
t(eZd lZinci derece memurlardan 
~ ~ :'_'uat, ~!uhittin Erdoğan, 
Mdj buYtik elçiliği müsteşarı Sa -
ı d tı, Batum konsolosu Rüştü ye
~t'eceye, dokuzuncu derece me

'tl\ an merkezden Hüseyin ZaE. 
• ~ ·e\' . 

ltl, ~ ı~: Hasip, Üsküp konsolosu 
~ a.ku konsolosu Fuat Nebil, 

iı.., 0
?lsoiosu Ahmet Fethi, Mosko

"lııı. 

cı katibi Suphi Kamil sekizinci 

çilan Arif, Odesa kançila.rı Zeki Ce
mil, Kıbrıs kançilan Ali Rıza, idari 
memurlardan Muhittin Melih, Saffet 
Ömer, Fethi Osman, Zekii, Baha Fe
rit, Nuri, İlhami onuncu dereceye ter. 
fi deceklerdir. 

Nakilleri yapılan konsolos ve elçi
lik memurları şunlardır: 

Ha.lep konsolosu İdris Sabih Tah
ran büyük elçiliği katipliğine, Tahran 

büyük elçiliği katiplerinden Kenaiı 
Moskova büyük elçiliği katipliğine, 

Batum kançiları Kemal Cenani Sofya 
elçiliği katipliğine, merkezde İsmail 

Uşaklı Belgrat elçiliği katipliğine, Ka 
mil Emrullah Batum konsolosluğu kan 
çilarlığma tayin ve Moskova muavini 
Hikmet Halep konsolosluğu işlerini 

tedvire memur kılınmış, Kemal Akyüz 
ipkaen Halep kançilarlığmda bırakıl 
ımştır. 

e 
ııı. • onuncu derece memurlar - --------------
.,.,erkezden Bekir Sıtkı, Şakir E- Kadıköy sulh ikincli hukuk hakim-
~·arık Emin liğinden: , ~· · · , Ekrem, Arif Hik-
t ~ Selçuk, Fatin Rüştü , Kadıköyündc Moda caddesind~ 

~ıQ. rfan, Varşova büyük elçiliğin- Cem sokağında 10 No. lu evde mukim 
a b~·an Safa, Muharrem Nuri, Mos ölü Apik oğlu Jana küçük olması do-

UYUk elçiliğinde Ahmet Emin, Iayısile mahkemece 14---5--933 tari · 

11 
buYUk elçiliğinde Abdurrah . hinde vasi tayin edilen ve keyfiyeti 

~ıı e Şadi Cehil, Tahran büyük el- tayin Akşam ve Cumhuriyet gazete • 

~~lıe .A.bdullah, Viyana elçiliğinde !erinin 21-5-933 tarihli nüshalarile 
·~ ın, Brüksel elçiliğinde Burha _ ilan edilen ayni hanede sakin vasi 

~ Laııey elçiliğinde Mennan, ts- Anjel Hacyan ile Roz Bahtiyarın kü
}( J'e başkonsoloslnğunda Hik - çük Janm 22-7-936 tarihinde riiş-
~· arsilya başkonsolosluğunda fr- tünü ikmal etmesi hasebilc vasilik 
ıazi dokuzuncu dereceye, on bi- vazifelerine hatime verildiği kanunu 
~ ctece memurlardan merkezdt medeni hükümlerine tevfikan ilan o

l', Şemsettin Arif, Selanik kan- lunur. 

HABER - J\lişam Postası 

IQ) lYı ifil"~ in) o ifil ~ ifil 
~<en~Dlrl ~D(lgO 

. 
Mis Doris Duk dünyanın en zengin 

kızıdır. Doğduğu zaman babası: ona se 
nede bizim paramızla 127.000 liralık 
bir gelir verdi. Yirmi bir yaşına varın
ca gene bizim paramızla 12.548.550 li
ra mirasa kondu. Otuz yaşına vardığı 

gün babasmm vasiyetnamesi mucibin
ce 38.016.130 liralık servet tamamen 
kendisine intikal edecektir. 

Bütün bu servetine rağmen güzel 
kızcağız saadeti satın alamamakta ve 
istediği gibi alcl8de bir laz olamamak

tadır. 

Dünyada onu mes'ut edebilecek bir 
erkek yok mu dersiniz? 

l!A • • · l lstanhul ve Beyoğlu ile Ana 
"111a alakadar Bankalar, maes- = dolu cihetindeki un, etzak, yem 

Sesat, şirketler ve lüccaranın - i kara aakliyatınm pazarbğı 24 ağus 
Nazan Dikkatine: ( tos 936 pazartesi günü_ &aa! 14 de 

~ Tophanede satmalma .komısyonun 

ı ~llRUN ve HABER ga%etelerinde nqredilecek Uô.nlara ait f da yapılacaktır. . . 
~'lle Q§ağıcla göıterilmiıtir, \ İstanbul cihetinin talllnin be 

llirinci aayıfada ba,lık Kuru~ 500 ~ deli 2757 lira 60 kuru§ ilk temina-
8irinci aayıfada santimi ,, 300 ~ tı 206 lira 82 kuru§lur. Anadolu 
İkinci aayıfad3 santimi ,, 100 ~ cihetinin tahmin bedeli 1075 lira 
Üçüncü ve dördüncü ıayıfalarda santimi ,, 50 - 35 ~ ilk teminab 80 lira 62 kuruıtur. 
han aayıfalannda santimi ,, 30 ~ Şartnamesi komisyond.t görülebi -
~esnıi ilanların santimi ,, 20 ~ lir. Her iki nakliyat bjr müteahhi 
l<itap, kitapha.ne, mektep, gazete vtt ! de ;er~l~bileceği. gi~i ayrı. ayrı da 
hayır müessese!eri ilanatı santimi 

11 
20 e venlebılır. lsteklılenn beJlı saatte 

l'iiccari mahiyeti haiz olmiyan küçük ~ komisyona gelmeleri. {89) { 489) 
lıanı · · k ,. k d 30 ~ "'° ar yırmı e ımeye a ar ,, -= .... ~ .. --·-·····-· .. -·········===--.... -.-.. 
ıl'\.. ····-·········· .. ··············-·· .. •• ......... ... tvt ti.ı;ük ilanların be, defası ,. ıoo ~ 1 Acele ~atılı k ev ii 
.1 .. u.htaç sanatkarlar ve İt anyanlarm ~ =~ b t il 
t anatı 10 kelimeye kadar meccanen 00 . 'I Ei Ve OS 80 E: l>e ~ •• •• 

\rarnb yapılacak ilanat için tenzilat f ~J Eyüp Arpaemini mahallesinde H 
)a,pılır. $. ~ Tekke sokağında 22 numaralı altı <>-H 
l<lJRUN HABER l ·ı 1 k ; :: dalı yüz yirmi beş arşın bahçeli ah·:! 
ı ve gazete ene yapı aca E :: • .. •. :r 
lan) · • ] A k dd • d E :: şap hır ev ile bu evin onunde türlü!! ,. ar ıçın yanız n ara ca eıın e !5 :: . . . - :: 

Y A.l<IT 'E i! meyveli ve sebze yetıştırmege elve"'!i 
Yurdunda = :: · 1• b" . b"" .. k .. k" k"" ··k "ki b :: ıı-....._ := :: nş ı ırı uyu ote ı uçu ı a-:: 

.... R o p A G A N D A ~ ~~ vuzlu bir bostan kuyulu .v~ i~.i ~uli 
~ ii çuk masura suyu olan on ıkı donuın!i 

Serl'is· ·· d"I l.d. ıne mur~caat e ı me ı ır. Telefon: 24370 

Doktor 
,skeri Fabrikalar Umum Müdür-.... 

Alınacaktır 

§ ii mülk bostan acele satılıktır. Görmek Ü 
~ !i istiyenler o mahallede polislikten !! 
~ ii mütekait Bay Halile, pazarlık için ii 

ii Kadıköy Vişne sokak 33 numaralı ;i 
ii eve müracaat. E! 
== :: 
iiıı:aıı:n::::ı:ııı:ı:ır.ı:ı:::=::=:.aa =:::=:..:&..:: 

Ademi iktidar 
Bel gevşekliğine 

~~nden: 
lıtı~ ~a.hiliye mütehassısı ve biri oparatör olmak üzere üç dok 
~ İstida tll'. İt görecekleri yerleri ve çalışmak §artlarını öğrenmek 
diitıu ~ .~e \'esikahriyle birlikte bizzat veya bilvaaıta ııhhat ıube· 

Rune müracaatları. (304). 

en temiz bir ilaç SERV01N dir. llıti
yarlara gençlik, yorgunlara dinçlik ve
rir. Taşraya posta ile 175 kuruşa gön· 
derilir. Sirkeci Merkez Eczanesi 
Ali Rıza. 

9 

Ankara Şehri 
imar Müdürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara mezarlığı iç istinat d~varla· 

rının İn§ası, keşif bedeli 132,656 lira 25 kuruştur. 
2 - Bu i~e ait prtname ve evrak şunlardır: 
a - Eksiltme §artnamesi -
b - Mukavelename 
c - Nafia işleri şeraiti umumiyes\, 
e - Hususui ve fenni fartname 
f Keşif cetveli 
g - Proje 

lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı yedi lira n.ukabilinde Anka
ra İmar muhaseb!1inden abnabilir. 

3 - Eksiltme kap::ı.lı z~rf usulu ile yapılacakb 
4 - Eksiltme 28 Ağu;;tos 935 cuma günü saa! 17 de Anka;·a 

İmar müdürlüğ'..h de yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7882 lira 81 kuruş 
muvakkat teminat vermesi ve bundan başka Nafia işleri şeraiti umu· 
miyesindeki şartları haiz ve ehliyeti olduğuna dair Nafia müdürlüğün 
den vesika getirmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatl·:m 
bir saat evveline kadar Ank-ıra lmar müdürlüğür:e getirilerek ek· 
siltmc komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile jyice j apıştırılmış 
olması lazımdır. Postado. olacak teahhür kabul edilmez. (3,42) 

(275) 

Ademi iktidat 
VE 

Bel gevşek 1 f ği ne 
Karşı 

! 

il-4T i YARLIDI ........ .. 
YOK E.D~R 

Tafsilat: Galata posta kutusu 1255 Hormobin 

Kapah Zarf Usulile 

EksiI·tme ilftnı 
Yüksek Mühendis mektebi sotıoalma 

Koflisyooundan 
1 - Eksiltmeye konulan (İstanbul Taksim Gümüşsuyt&nda Yük

sek Mühendis mektebi binası dahilinde) proje ve §artnamesi mucibin· 
ce yapılacak inşaat: 

İntaatın ke§İf bedeli 21115 lira 98 kuruttur. 
2 - Bu işe ait Ş3:-tnamelerle evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi> 
B- Proje. 

lstiyenler bu şartname ve projeleri (125) kuruş mukabilinde 
Yüksek Mühendis mektebi sahnalma komisyonundan alabilirlec. · 

3 - Eksiltme 27 / S/ 1936 perşenbe günü saat 15 de Yüksek Mü 
hendis mektebi binasında aatmalma komisyonunda yap:lacakbr. 

4 - Eksiltme knpah zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 - EksiJtmeye girebilmek için isteklilerin (1590) lira ilk te
minat akçesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gf>tirme
si lazımdır. 

Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet vesikası ı:öster· 
mesi ve bizzat mühendis veya mimar olması veya bunlardan biriyle 
ortak olarak çalıştığını bildirir noterlikçe musaddak vesika lazım
dır. 

6 - Teklif mektupları yukuıda (3) üncü maddede yazılı saat· 
ten bir saat evveline k"ldar YüksPk Mühendis mektebi b'nası dahilin· 
de eksiltme komisyonu riyasetine makbuz mukabilinde veri1e.:ektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet (3) üncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumiyle kapatılmıt 

olması ş~rttır. Postada. olacak gecikmeler kabul edilmez. (299) 

T. H. K. Satınalma 
yonundan: 

Kom is-

937 senesi için 30.000 takvim bastırılacaktır. 24 - 8 - 936 pa. 
zarleşİ günü saat 15 de açık eksilt-ne ile münakasası yapı!ncağmdan 
istekli olanların şartnamesini görmek fü.ere Piyango r.laektörlüğü 
muhasebesine müracaatları. .(470). 
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RADYO SINEM.ALAR • J 

t S TAN BUL: 

ıs operet parçaları (pllk), 19 haberler, TUKK 
19,15 muJ:ıtellf plflklar, ::o halk mualklsl, 
(plflk), 20,30 stüdyo orkestraları, 21,30 son HELER 

habcrter, Saat 22 den sonra Anadolu ajansı. 
nm gazetelere mahsus havadis ııcrvisi verile lPEK 
cektlr. tiAKA Y 

Sl n:~ ·~ 
P R A G: 

20,20 plflk, 21 konferans, 21,15: yenJ §&r. Vll.DU 

kılar (pl!k ile:) 21,40 radyo piyesi, 22,30 'rA]lj 
halk musikisi, 23 konuşmalar; 23,45 rusça 
haebrler. ŞlK 

BEL G R AT: 
20,50 plAk, 21 konferans, 21,20 senfonik ALKAZA R 

Beet.hnven musikisi (plô.k ile), 22 Zııgrepten 
nakil, 23,20 radyo orkestrası, ŞARK 

BUDA P E., T E: ASTORVA 

BEYOCLU 
• Pepo ve Altm toplayan 

kızlar 

s Tangollta ve A§k kelep 
çclcri 

ı Hallskan ve SilAh tıqmıı 
ı llk gece ve Yer titredi 
J LUkreı Borjlya ve Aşkım 

senindir 
ı Yavrum Maskeler aşağı 
ı Kiralık gönUl, Macar 

romanaı 

ı pa.ndu Sihirli ada iki dev 
re birden 

ı Kan lckelorl ve Slngapur 
korsanları 

a Sıırı odanın esrarı •e Si 
yahJı kadmnı kokusu 

ı Klng Kong ( tOrkçe), 
Meksikalı dansöz ve Su. 
vartıer kraH 

19,10 radyo aa!an orkcstraııt, 20,20 son ha.. 
berter ,20,50 piyano refakatll• bayan Blojano 
viç §arkı slSylllyor, 21,40 dış siyasa, 21,35 
çlgan musikisi; 22,40 haberler, 23 opera or. 
keetrMI, (Emo Dobtlanyi ldAtcsinde Şuber. 
tın eserlerinden); 2' plAk. 

CUMURIYET ı oorunmlyen adam ve Kek 
slkalı haydutlar 

ISTANBUL 
M 08KOVA: Mh..U 

18,30 RuJ:ı halk şarkıları, 20 Balaklrvln e-
ııerlcrlnden konser; 21 genç dinleylcilcrln lltLAL 
arsu etUkleri parçalar: 22 Çekçe rıeırtyat, ı Al.ltMDAB 
23,0g ingilizce, alınaııca, 

r Skandal, Kovboyun ıerefl 
Şerefi 

ı Golcm ve Vondcrbar 

ı Ak kartal (tUrkçe) ve 
SenJn gibi bir kadm 

VAB~OVA: AZAR ı Boğa:ı:lçl şarkısı ve Vab§I 
ler hllcum ediyor 

KEMALBEV ' Çin esrarı, Sav&§ f&rkıaı 

20, prkılar; 20,55 Romen tefrikası; 21,10 
habeı1er, 21125 karııık neşriyat: 23 haberler, 
23,M plAk; 24 dana mualklal, 

Et~DHOVEN: StlREYYA 
(16,88 M..) U,30 Vilhetm\11; 1,,40 plA.k, 14, BALiı 

45 haberler; 15 çlgan ınualkl8t, 15,20 konuş. 

KADI KOY 
ı Programmı blldJrmemtttır 

• Programını bllcUrmemlıUr 

OSKUDAR 
malar; 15,40 c.;lgan muatklatnln devamı, 16,20 

BALE ı Turondot 
dana musiki.si; 16,SO Vllhermua. K A R A G O M R O K 
V t YANA: 

20 fıaberlcr: 20,80 eğleııcell muatkl; 22 aen 
fonlk konser, 23 haberler, .23,10 (eakl Viya.. 
na) &dJı musiki kompoziSyonu; 24,80 Amerl. 

kan dans b8nd08U. 

• Çılgnı kan ve dünya 
ha vaclliıleri 

BALAT 
lstanbuldan geçerken, Ka 
llforntya hayc1utl&n 

'l'IYA.TROLAR 

1 KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasagıın 

Her gUn 16,30 dan 20 ye kadar 
Lllclide Tayyare apartımanlarm
da daire 2 numara 3 de hutalan-
nı knbul eder. Cumartesi gUnleri 14 
den 20 ye kadar muayene parasız- 1 
dır. 

TAKSİM BAHÇES!NDE 

HALK OPERETİ 

Buakp.m saat 21, 30 c1a 
bUyUk mtl8amere 

1- Şirin Teyze operet 
2 perde 2 tablo 
2 - Orta oyunu. Kavuklu 
Ali ve &rkadll§lan. 
3- Elektrikli kukla 
4- Monoloğ. 

FSyaUar me§tUbaUa beraber 'l'IS,50,30 

Ankara · imar müdür
lüğünden 

1 - Eksiltmeye konulan it: Bendderesi mezarlık yolunun ikinci 
kısmı keşif bedeli 36244 lira 97 kuruttur. 

2 - Bu ite ait ıartname ve evrak tunlar dır: 
a - Eksiltme ıartnameıi 
b - Mukavelename 
c - Nafia itleri ıeraiti umumıyeıı 
e - Hususi ve fenni ıartname 
'f - Keşif cetveli 
g - Proje 
lstiyneler bu ıartnameleri ve evrak'ı iki lira mukabilinde Ankara 

imar müdürlüğü muhasebesinden alabilirleı·. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
4 - Eksiltme 28 Aiuıtos 936 cuma günü saat 17 de Ankara 

imar müdürlüğünde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2718 lira 37 kuru§ 

muvakkat teminat vermesi ve bundan batka Nafia itleri teraiti umu· 
miyesindeki şartları haiz ve ehliyeti olduiuna dair Villyet Nafia mü
dürlüğünden vesika ıetirmeai liıımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Ankara İmar müdürlüğüne getirilerek ek· 
siltme komisyon reiıliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Poıb 
ile ıönderilecek mektupların nih"yet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar ge-lmiı olması ve dıt zarfın mühür mumu ile iyice yapıştırılmıt 
olması lazımdır. Postada olacak teahhür kabul edilmez. (341) (276) 

Mütercim Aranıyor 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğünden: 
Almancadan Türkçeye, TliTkçeden Almancaya tercüme1e muktedir 

bir mütercim ahnacak!ır. Almanca ile beraber franlızca iT.Ütercimli· 
ğini de yapanlar tercih olunacaktır. isteklilerin en çok Ağustos nihaye· 
ine kadar istida ve vesikalariyle umum müdürlüie müracaatları 

(303) 

HABER - Akşam Postası 

Bugünkü K 

öbürgün 

İstanbul Komutanhğı 
Snhnalmn Komİgyonu itanbrr 

İstanbul komutanlığı birlikleri 

için 568 ton aam~n 24 S 936 
pazarte1i rünü ıaat 14,30 da ka

palı zarfla ihaleıi yapılacakttl'. 

Muhammen tutarı 15620 liradır. 
Şartnamesi her glin komisyonu· 
muzda görillebilir. isteklilerin 

1172 liralık ilk teminat mektubu 

veya makbuzu ile 2490 sayılı ka· 

nunun 2, 3 üncü maddelerinde 

veaaikle beraber ihaleden en az 

bir saat evveline kadar teklif 

mektuplarını Fındıklıdaki komu -

tanlık satınalma komisyonuna 

vermeleri. (210) 

lstanbul komutanlığı birlikleri 

hayvanatı için 862 ton kuru ot '"" 
tın•aıınacaktır. ihalesi 24 ~ 

1936 pazart~si günü saat 14,45 de 

kapalı zarfla yapılacaktır ... •u. 

hammen tutarı 28015 liradır. Şart 

namesi 250 kuru! mukabilinde ve· 

rildiği gibi komisyonumuzda da 

görülebilir. isteklilerin 2102 !:ra· 

lık ilk teminat makbuz veya mek· 
tuplarile 2400 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerindeki veaaikle be· 

raber ihaleden en az bir ıaat ev
veline kadar teklif mektuplarını 

Fındıklıda lrnmutanlık satınalma 

komisyonuna vermeleri. (211) 

BANKA olur. 

• 
ıcra 
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HABER - :Alitam Postası 
('. ı • ,. ' ;. . :. . ) .... 

idareli ve ucuz so
ğuk hava . dolabını 
buldu ya, artık dün
yaya bile metelik ver-
d. v . k ' IQi yo ... 

FRiGiDAiRE 
ucuzluğu ve son derece 

idareli olması sa
yesinde her eve 
girdi ve hayatımıza 

karıştı. Bugün, 

FRiGiDAiRE 
Soguk hava dolabına sahip olan bir kimse her ne pa-
hasına olursa olsun FRiGiDAiRE den vazgeçemez. 
~ll Yaz sıcaklardan buna lmayımz. l11k su.arta, ağırlaşmış y emekler;e miden z l bozmaymız. 
•~ hastallklarından kendinizi ve çocuklarımzı koruyunuz, vo bir FR•OIDA&RE ahnız. 

11 

Ei 11::.ıı.11 

MADE ONLY BY 
mr. ttffl ---------------.. 

IBO~ıa~~~İ~!!_~e!e~:~~eı.ı~r~~!SI Her dolabın üstünde haKiki FRIGIDAiRE'in alametı 
Ankara: Bankalar caddesi- İzmir: Gazi bulvan. J ve S A T 1 E nin bütün şubelerinde. ' 

o lan bu markaya 

144 MAGLÜP FAUSTA 
di ve ta uzaktan gelen bir sesi din
let gibi bir vaziyet alarek: 

- Jan mı? diye fısıldadı. Evet ... 
Belki ... Evet ... Bu ismS i§ittim zan
nediyorum. 

F~usta daha tiddetle tekrarladı: 
-Jan! Dük dö Ken-riyye! 
Ssizüma evvela earcu dr, sonra 

cimdik olarak kendisine uzaktan 
gelen ve gittikçe yakı!!!atarak da
ha iyi anlaşılan seslere doğru ku
lak verdi ... Korku ve ısL9?'ap karışık 
bir Jekilde: 

- Bu isim, kimin İ!midir? de
di. 

Saizümanın bu haH o kadar a· 
cınacak vaziyetteydik' Faustadan 
haıka kim olsaydı, kadına yap
ınakt:ıı oldt~ğu bu işkenceden vaz
geçerdi. Fakat, Fausts daha ha
kim ve daha yumuşak t ir sesle ce
ırap verdi 

- Sevgilinin ismidır ! Jan dö 
Kerviyye, .kocan olacak adamın is
tnidir ... Kendine §Öyle bir hak! Bu 
iaiın :söylenir söylenme~ nasıl titri
Yorsun.. Hatıranı yokla, Leonor !.. 

Çingene ağır ağır F austanın ya

nına geldi, onun sözleı?.ni kendi 
kalbinden çıkıyormuı P'ibi dinli
Yord.ı. Çükü kendi düsünceleri de 
hunun aynı idi. Bir toz. y1ğmı altın· 
~a kalmış gibi olan rr-üfekkeresi 
tırndi yığından sıyrılıyor gibiydi. 

Fi>.usta yanma gelen Saizüma
ıun ~l!erini yakaladı ve hararetle: 

anlar ne kadar mesuttun. Eski 
Montegü otelinin ballior1undan O" 

nun g-elmesini bekledi~~n zaman• 
ları düfün! 

Saizüma heyecanla: . 
- Evet, evet .•• diye mınldandı. 
- Düşün! O seni kol!arının ara· 

sına nasıl alıyor, buselere boğu. 

yordn. Sen de ona itimat ediyor
dun, ondan şüphelenn.·ekten jse 
ölümıi tercih ederdin ... 

Saizüma inler gibi cevap verdi: 

- Evet ... Öldü! .. 
- Leonor, Leonor dö Montegü ! 

Bunların hepsi doğrudc-r ! .. Jan dö 
Kerviyye sana tapıyO!·du, fakat 
bilmi~ ol ki, o da senin kadar ıstı· 
rap çekti. Bilirim, bana hunları 
bizzat kendisi söyledi, bütün çek
tiklerini anlattı. Seni daima sev
miş ... Şimdi de seni aı··yor ... Onu 
görmek istemiyor mus1 m? 

Saizüına bu sözlerden sonra he
men ellerini yüzüne gö!ürdü. San
ki gözlerini, önünde parlıyan çok 
şiddetli bir ışıktan sak:amak isti
yordu. Bir an içinde o:- azinin ka .. 
rışık l:atıraları parça parça gözü
nün önünden geçti, bunlar kafa .. 
smda yerleşerek yeni c!üşünceler 

meydana getiriyordu. 

Ka?'dinali gördüğü i~k günden· 
beri kafasını tırmalıyan düşün
celer Şarl Dangulem ifo Pardaya
nı gördüğü zaman daha ziyade 
artmı§tı. 

MACLt'JP FAUST:A ·141 

çömelmiş olan ihtiyar b•r kadın Fa
ustayı görür görmez derhal yer7n-
den fırladı ise de Faustanın bir iıa-
retiyle tekrar yerine oturdu. 1 

Faustlt. gördüğü bir iskemleyi 
teklifsizce alarak 'ihtiyar köylünün 
yanına çöktü. Gülerek ve kadının 
büktüğü ipliği işaret ederek: 

- Ne kadar erken i~e baılıyor
ıunuz:? dedi. 

- Ne yapalım madam, artık ih
tiyarladım. Her dakika ölümü bek
liyorum. Halbuki bezler çok paha
lı ... Ben ise öbür dünyııya pek fa
kir gitmek istemiyorum. 

- Yapmakta olduğunuz itle, 
sözleriniz araamda ne münasebet 
var? 

- Münasebet fU ki kefen imi 
dokumak için iplik büküyo
rum ... (1) 

İhtiyar, Faustanın bu sözlerden 
I 

müteessir olmasına ve hayret et-
mesine alık alık bakaraJ.· devam et· 
ti: 

- Madam, sayeni:?:de, verdiği
niz para ile kefenimi halis keter.· 
den yapacağım gibi geı-; kalanı ile 
de gömülmem için yapılacak ayi
nin bedelini pefİn olarak verece
ğim ve kızımın yakmdfl doğuraca• 
ğı çocuğa lazım olan te)' Ieri alaca
ğım. 

İhtiyar evvela ölümP., sonra da 

(1) O zamanın kac'.nları ke
lenlarini bizzat kendilc.ri dokur-

doğuma ait itleri düşünüyordu. 
Fauıta kapıldığı garip tesiri yen

meğe çahtarak: 
- Size biraz daha para verece

ğim, bu suretle doğacak çocuk da 
sıkıntı çekmiyecektir .•. dedi. 

- Hazreti Meryem ıizi takdilı 
etsin! •• 

- Amin! Şimdi b~na söyleyi~ 
niz, size ıımarladığmı ,eyi yaptı• 
DiZ mı? 1 

- Evet madam. Bize saadet ve 
refah getiren ziyaret;nizdenberi 
oğlum, çingene kadmm peıinden 
ayrılmıyor ve emrett: ğiniz gibi 
kendini göstermiyerek kadını a• 
dım adım takip ediyor. 

- Çingene o zamannanberi bu
ralardan ayrılmak iıter.aedi mi? ' 

- Hayır, müteınad~yen şu mu· 
kaddes manastırın etrafında dola• 
şıyor ... Karnı acıktığı ıaman bura• 
ya geliyor; ak,amları oa kendisi· 
ne yaptığım ot yatakta yatıyor. 

Zatıaliniz böyle mel'un bir çinge• 
neye karşı gösterdiğimi:ıt: alakadan 
size karşı olan bağlılığımızı anlı
yabiJiuiniz. 

Köylü bu sözlerden 'on,.3 bir 
haç ç:.kardı, Fausta da onu tak!it 
etti. 

- Çingene nerede? 
ihtiyar köylü bilmediğini anla· 

tan bir hareketle omuziarını kal• 
dıratak cevap verdi 

- Horozlar öterken gitti. tepe-
den ini ıkıyor, buraya geliyor, 



ABER Çelik yüreQin 
sergüzeşti 
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Türk Maarif Cemiyeti 

Bursa Kız Lisesi 
(Y ab, Gündüz) 

IO ....__. itibatea kaJJt 11111•mete.ine bat1an•cakbr. 
YllLk ,.aı t'cl'8li 181 sibac18s Oaw1i 35 liradn. Memar, kar· 
... tomldara apsa temillt ,apdır. la 11\ fen lmm. ela açı· 
lacakbr. LIMDID. ı-' lilelere ..... .w.tl KGltfü BakanlıiJnca 
tudik eclilmiftiı' ..... amıfa 40 taleheden fula almmıyaca-
imclan ....... talebeala .... yeni lra7dedilecek tal• 
benin nktirde Jile dinktarlQGDe mlracaatW-ı. (55) 
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NEON 
Rll:KLA MLARI 

ucuz ve takllltle 
NECiP ERSES 

ACABA BiJ.\.t'iti Ma 
~~PMA~ıo\Jri\naü~oR 

Mekteple alakadar çocuk velilerine~--
.. ,az pik• llrW • Yatak, yorgan, yaebk • 
B•ttllnlye, J•t•k 9•r••fl • Yank lollfl • 

Betl8nlye 9• .... fl, yUz havluau, ayak havlueu • 
PIJama, Fanlla, 9arap, mendll, V.8. V.8. V.S. V.IL 

~• Yevrular1nızın Jukardakl mektep lhtlya9lerının kAffealnl en muveflk fi 

HASAN HCSNC •Bursa Paza 
iatanbul Sultanli•mam 4/24 Beyoilu • İ•tikW cacldeal 376 

-•••••• Ticarethanesinde en uygun fiyatlarla tedarik edebilirsı 
............... Horhor caddMI 

1 YATI 1 HAYRiYE LISESi 
Ana • ilk • OPlll • U.. • Tem devre 

Okulumuı her saman ıBrclqtl tnecciih ve ralbet a.dııe ilk llllJflardan itibaren yabancı dil tedrilatmı 
ni bir tqki1ltla kut wetlendlrmiftir. Kıslar kısmı ayn bir clafrededir. Mektebin husul otoblWerilf 
but talebe her gQn nlednden atdmhr. latiyenlere tarifname ghderilir. 
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