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Varna kumandanı neler 
geveliyor 

Yugoslav mektep gemisinin Var na limanını ziyareti dolayısiy1e Varna Bulgar 
garnizonu kumandam bir nutık irat etmiştir. Bu husustaki Varna muhabirimizin 

mektubunu 9 uncu sayfada okuyunuz. 
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Sovyet ricaline ve rejimine karşı suikast 111 ü·ncü DiL 
KURULTAYI nasıl yapllacaktı ? 

Su~Du ntnraf ednvoır 

Tabanca elimde idi. Stali- Yarın açıhyor 
Atatüırk: 

nin yanma kafi derecede 
yaklaşamamıştım ... 

lau suçlu Troçkinin emrile ve ver
Cliği para ile geldiğini ilave etmiştir 

DUnya dl AUm,er:nın TUrk ll'mlerlle beraber çeh,ma'arı dll 
nmının flmdlya ita ar ha ıedamedljl b.r çok gUç•Ukıer.n 

ha•linl ko.y.a,a.racakter 

Daha kimler 1 

öldürülecekti? 
~Qddeiunıumi 
larıiı idanıını 

suçlu
istedi 

Sigorta 
dolandırıcılıQı 

Talhkllkat 
devam edDyoır 

Doktor Asal 
bulunamadı 

Ünyon sigorta şirketinde yapı1an 
dolandmcıhk tahkikatı devam etmek
te ve alakadarlar bu h'asusta çok sı-
kı bir ketümiyet muhafaza etmekte- ~tatürk, dün Mrayın balkonunda ecneM dU dHmleri, Tarih ue Da 
dirler. Kurumu üyelerile görüşürlerken 

Dün tetkik edilerek müddeiumu- .---·---------~ Yarın üçüncü dil kurultayı Kültür 

ı •w ril k 1 fi d d Atatü ırkü n .Jakaru Saffet Ankan'm bir söyleviyle mi ıge ve ece o an ç osyanın a 
1 işleri bitmemiş ve müddeiumumiliğe • aı 1 m lere 3~ılacaktır. 

verilememiştir. l ltlf ti Bütün hazırlıklc!r ta~mlanmıştır ı 
Dolandırıcılık fşfyJe alakadar ol- a a ro diln Dolmabahçe sarayında üçüncü ku-

duğu zanniyle ünyon tlrketindekl va- İstanbul 22 (A.A.) - Üçüncü Dil rdtay hazırlıklariyle J'tatürk bizzat 
zifesiııden çıkartılan Vuçino, kendisi- I Kurultayına iştirak etmek üzere rr.e§gul oltnuşlardır. Toplanan bu mec-
ne atfedilen bütfin suçlan reddetmek- memleketimize gelen ecnebi dil alirrı- liste ecnebi mütehassıslardan mühim 
te berdevamdır. leri şerefine Türk Tarih Kurumu bir kısmı bulunmuştur. 

Bnel~Uneü.uU.ve ·mahkeme- namına Kurum As başkam Bayan A- ·mi . "' KurultCl_X.!Jl_ bütün mUg!tereJer ..... 
si taftifı...w.;'tffl& 1!dflillfteılıi iiııılfa,...'fetı-;Magil.q ~bahce sarayında biF biltUn memluetfn cllnliyebilmeai için 

tahliye edilen doktor .AMf'ın dtln tek- çay ziyafeti venrli§tir. Ziyafette ec-
bi "ı· 1 T ·h Dil kurum Radyo firketi vaaıtasiyle tertibat alın-

rar tevkifine karar verilini§ ise de ne a ıın er an ve u 
kendisi polisin bütün taharriyatına Uyeleri hazır bulunmuşlardır. Ziya- mıştır. 
rağmen henüz bulunamamıştır. Dok- feti Büyük Şef Atatürk şereflendir- Bundan baıka şehrimizin Bayazıd, 
torun ailesi de doktorun nerede oldu- mişler ve alimlere ayrı ayrı iltifatta -.::'aksim gibi büyük rr.·~·tlarilanna birer 

~ suçlııkınndan (sağda) Znovyef ve (solda) Karnene/ ğunu bilmediklerini söylemektedir. bulunmuşlardır. Ziyafetten sonra oparlör konarak toplanacak halkın diiı· 
~---------------(_Y_m_ı_•_ı_4_a_~_·_~_e_J_ ~~~~~ff~gi-~~~~k~ ~~~~ 

bi g~teriJerek şirketteki sigorta pa- lileri huzurlarma kabul ederek Dil Bugün üç yeni mütehasswn daha 

ASA.ııe· r ı· ş başına raları alınan birçok kimselerin ifade- bilgileri üzerinde kendileri ile iki gelmesi beklenmektedir. Bunlar Fran-
leri alınmıştır. Bunlar meseleye ke-n- saatten fazla görüşmüşlerdir. Ata- sa, Yunanistan ve Bulgaristan gelmck-
di isimlerinin karışmış ve ölü gösteri- türk bu görüşmelerin sonunda: tedirlcr. 

ge Ç e rıe r ı 1• J ının alınmıcı olm d n "- Dünya Di.Z alimlerinin Türk 

S e ere}\. para ar Y asm a Kurultay intı"'balannın yapılaca~ı 
e e haberleri bulunmadıği:nı söylemişler- alimlerile beraber çalışmaları Dil sdonun tertibatı tamamen .modem bir 

lıe k I d h . d. dir. ilminin §imdiye kadar halledemediği ~t kilde yapılmıştır. " yapaca arını a a şım 1 --~----~--=------ birçok güçlüklerin hallini kolaylaş- . 

' 
• 1 n g 111 Z k ....... 0 1 Otomatik surette dönen kara tah· u ~ tıracaktır. Bundan büyük hakikafler 

den tesbit etmiş bulunuyorlar ~:~=~ ~ruc:::!e MTMyda_na_çı_kacaktır.,,demi:}lerdir ~~= ~~~~e~::ti~~ her kes her mev• 

, - Askeırô <d1Dkta1töır0ük ııan Atina, 22 - İngiltere Kralı dön Çin futbolu Aynca muayei salonundaki dinleyici-
e...n Do e"""'IS\ ıı..,.. Yunan Krah ile birlikte Kortu ada- Paris 23 - Fransa.nm en meşhur lleecreekdtir.e. oparlörlerle sö~·levler .ıakledi-

'WI ~ 'W" ~ sının lpson mevkiine giderek deniz futbol takımlarından biri olan Red 
2 - ~aqpte<dlnDeliil em Bak geri banyosu yapmıştır. Star ile yaptığı bir maçta, Çinlilerin-----------
ve iri 0 9 C9 k Kral buradaki Kıbrıslıların klübü ollinpiyat takımı 2-2 ile berabere kal-

)1 tarafından Kıbrısı ziyarete davet o- ınışlardır. Haftaymda, Fransızlar 1-0 
•- ndrid, 22 (A.A.) - Elsosyalis-ı gaflette bulunduysa, Almanya Gew lunmuştur. · · d ı ""' ga vazıyetın e idi er. 
~ . tetesi Valans milislerin;n çetin neral Frankoya tayyare ve tayyareci- Ingı'ltere Kralı banyodan sonra ç· ı·ı e süngü - .. b' Kalabalık pek çoktu. ın ı er, pek '°il sunguye ır mücadeleden ler gö~dererek ispanya hükumetine yatına binerek henüz bilinmiyen bir mükemmel bir oyun oynayıp alkışlan· 
ti r~ Caceres eyaletinde Guadelupe'e (Devamı 4 Uncüde) yere hareket etmiştir. mışlardır. ?diklerini istihbar ediyor. _________ _._ _________________ _:......:....:..::..:.::.:::..:=..:... ________ _ 

ler· Fransa hükumetinin, lspanyol iş
~ •ne karışmamasınr temin etmek ü
ti r~ bir konferans topla::nağa giri5ti
ıi her verilmişse de bu haber tek-

p edilmektedir. 

Je . Bununla beraber, böyle bir pro
lll nın kat'iyetleşmemiş bir şekilde 

hcut olduğunu sezdiriyorlar. 

ı .. k. Almanya ve ltalyadan sonra Por-
" ız h .. k tk te .u. fimeti de Fransanın bitaraf-

hu khfıne karşı cevap vermişse de, 
.. na, mülahazalarını ihtiva eden bir 
,.e ves·k 1 a eklemi5tir. 

l"a)d Londra, 22 ( A.A.) - Dapy He
llltid gazetesi, ispanya işlerine ademi 

11111 .ahale hakkındaki Fransız planı
~ talya tarafından kabulünü Fran-
illlın ta . 
lltu.ın .. zy~.k~~a atfediyor ve M. Lf'on 
Sita 

1
un buton Avrupanın şükran ,·e 

"#.ar: ~l~rine li!·nl-"a t kazandığım \'a-
l( dıyor ki: 
"E "-an n büyük rnüşkülfıt, ;;;imdi .\1-

"o Ya tarafındadır. M. Hitler bir 
~ e'll'< • ' '" 
teke~ gıhi, hir kötü Avrupalı gibi ha- 40 gün 40 gece programından itfaiye bayramı dün Taksim stadyomunda yapıldı. Resmimiz eski tıılumbacıları 

· etti. y • " •• • •• ~.~111.-IUDl.l'Ull"-"''5··nm·11· ::ü"l:1"i&..Ut:İl1Mllıu..._la.a.Jlar.....wırar.........baltci.ııWrıiisteriua.r.._-1w ct.:ı'LB..---JLJILL'l--mt'UJı·iddin. 

Bugün Kara Ali ile karşılaşacal: ola11 
Dinarlı M ehrMt 

Bugün 
Kara· Ali ile Dinarlı 

karşı taşıyor 



1-uvazene Siyase inin ~flası . 
Lcnirıe lıir ı;ö:ı ntfederler; ''Bizimle olmayan bize düşmandır!,, demiş ... 

BH-..raflık aleylıine söylenen bu söz ne kadar vecizdir! ... 
Filhakika, dünya ahvali o derece muhasım iki cephe halini almıştır ki, 

bitaı af kalmak isti yenler, her iki tarafta da fena teHikki ediliyorlar. Bilmu
kabele iki taraftan da ziyan görüyorlar. 

Bu sebepledir ki, İngiltere, "muhteşem infirat,, politikasında muvaffak 
olamadı. Avrupa işlerine karışmak mecburiyetinde kaldı. Hatta bir basamak 
daha ileriye vardı. O meşhur "muvazene politikası,, nı oynayamaz oldu; 
daha da olacaktır. 

Büyük Bri!anya, asırlardanberi, devletler tahtıravallisinin ortasına geç 
miş, hangi tarafa ayağını basarsa o tarafı knzandırıyor, 15kin, bir traf kaza
rır gibi oldu mu derhal, teraziyi denk getirmek için, öteki c:ihetc kuvvetini 
veriveriyordu. Evet şimdiye kadar, bu, böyleydi... Şimdi ise, bu cansiparane 
faşizm mücadelesi içinde gelsin de bakalım ayni tarza devam etsin ... 

Bacayı sarmış yan~n halinde bütün Avrupayı kaplamak istidadını 

gösteren, daha şimdiden bu eski kıtayı şimalden cenuba doğru ortasından 
ikiye bölen, Akdenizde hükümranlığını iddia eden faşizm, o uslu akıllı eski 

zaman devletlcrinder. bambaşka metodlarla hareket edi)'Or. Ne ele avuca sığ
mayan bir afacandır o ... Ya onunla birlik olup türküsünü çığırmak, yahut 
da karş:ı cephede vaziyet almak lazımdır. İşte Lchistanın misali! ... O da 
İngiltereye bakıp özendi, Avrupanın ortasında, 35 milyon nüfusuna güve· 
nerek bir muvazene siyaseti oynamağa kalktı. Fransa grupundan çıkıp. 
'.Almanyaya yakla§tı. Danzi2 koridorunda onunla anlaşmı§ gö:ünüyordu. 
Esasen, tarihi can düşmanı olan Rusya ile -Fransamn anlaşmasından dola
yr dilgirdi ... Fakat, bir de baktı ki, garp tarafındaki faşist seferberliği, 

prktaki Sovyetlerden bile müthiştir. Onun için, gene derhal, diğer cephe
ye döndil ..• Fransız başkumandanınn Varşovadaki son seyahatinin manası 
'budur. 

Bu, ayni zamanda, muvazene siyasetinin iflası demektir. Heyhat etliye 
sUtlüye karışmamak olamıyor!.. Hüseyin Faruk TANUR 

Moskova ile Berllnf n arası fena acı ldı 

Bol evikler gar ta 
azırlanıyorlarmış 

Naz· matbuatı ateş püskürüyor 
Alman ga.7.eteleri Sovyet Rusyanın 

garp hudutları üzerinde hara.retle te
cavUz hazırlıklarında bulunduğu iddi
asını ileri sürmektedirler. 
Bazı gazeteler Rusyanın Finlandiya 

hudutları boyunca şimal buz denizin
den Leningrada kadar kı§lalar inşa et
tiğini yazıyorlar. 

Aynı gazeteler, Moskova tarafından 
başlanan dünya ihtilfiline karşı bir eh
lisalip hazırlamak için medeni millet
leri davet ediyorlar: 

Berlin 22 (A.A.) - Völkişer Bco
bahtcr ve Berliner Tagablatt gazetele
ri bu sabahki nüshalarında Moskova
da yapılan Alman teşebbUsünü birin
ci sayfalannda büyük harflerle tefsir 
ediyorlar. 

/ 
V'ölkişer Bcobaliter !'}Öyle diyor: 

Muamele 
vergisi 

Ne şekDBde 
değDştnırnomeon <dl Dır 

Varın sanayi 
birli§lnde bOyük bir 
toplantı yapıhyor 

Yarın Sanayi birliğinin bütün fabri

katörler ve sanayii mümessillerinin iş

tirakile büyük bir toplantı yapılacaktır. 

Bu toplantıda görüşülecek mevzu mu

amele ve istihlak vergisidir. 

HUktlmet muamele vergisi kanunun

da esaslı değişiklikler yapmağa karar 

vermiş bulunmaktadır. Bu değişiklik 

meclisin ge~en devresinde yapılacak i

ken değişme işinin daha esaslı tetkikle

re dayanması için geri bırakılmıştı. Şim 

di Sanayi birliğinden bu mevzu üzerin

de hazırlanması ve miltaleasıru tesbit 

etmesi istenmiştir. Yakında şehrimize 

iktisat ve maliye müfettişlerinden mü

rekkep bir heyet gelerek ticaret erba

bının isteklerini dinliyecektir. 

Sanayiciler umumiyetle muamele ver 

gisile istihlak vergisinin bir kısmında 

olduğu gibi sanayiin iptidai maddesi güm 

rükten geçerken alınması taraftanclırlar 

Yalnız bir kısım sanayi - giren iptidai 

maddeler doğrudan doğruya satışa çıka 

nldığrndan - bundan zaruri olarak il -
tisna edilecektir. 

"Bu teşebbüsler, çok sarahatle gös
teriyor ki, Almanya. yahudi bolşeviz.. 

minin devnmlı tahrikntmı ve Hitler 
ile onun hükumeti hakkındaki mUte
madi küstahlıklarını mukabelesiz ka

bul etmemek azmindedir. Eğer Madrit 

ve Moskova medeni milletler gibi bir 
hattı hareket tatbik'ine kabiliyetli de-

ğillerse, yahudi bolşeviklcr ba§ka tür

ıu bir ders nlmalıdırlar.,, 

Berliner Beobahtcr yazıyor: 

"Temenni olunur ki, bu teşebbüs, 

hayırlı bir ikaz teşkil etsin, Avrupa, 

Moskovn radyoları neşriyatının mana
sını anlasın ve bu teşebbüs, ilk ihtar 

dinlenmeı.se, alınması zarurileşecek 

tcdöirlere esas olsun.,, 

Türk ôllmlerinln 
dUoya tarihine 

hizmetleri 
lstanbul, 22 (A.A.) - Ağustos ba

şında Osloda toplanan ''Tarihten ev
nlki ve tarihsel zamanlar bilgileri i

kinci nrsıulusnl kongresi,, ne Türk!ye 
nnmına iştirak eden Türk 1'arih Ku
rumu üyelerinden Profesör Antropo
log, Dr. Şe\'kct Aziz Kansu ve Arkeo
log Remzi Oğuz Arık cvvelisi gün 

memleketimize dönmüşlerdir. Genç a
limlerimiz bu kongreye Türk Tnrih 
Kurumunun geçen yıl Alncnöyükte 
başladığı hafriyatta çıkan kültür eş
yası ve iskeletler hakkında çok şaya
nı dikkat tebliğler yapmışlar ''e teb
liğler kongreye iştirak eden biltUn 
dünya alimleri tarafından büyük ala
ka ile dinlenmiş ve alimlerimiz tebrik 
edilmiştir. Bu tebliğler o kadar alükn 
uyandırmıştır ki murahhaslara r:yrıl-
1nası mutat olan bir çeyrek ~ııatlik za
man umumi arzu ye israr iizcrine uza
tılmış ve arkeolog Remzi Oğuz Arı
kın hafriyatın bulunan kültür eşyası 
üzerinde projeksionla verdiği izahat 
iki saat devam etmi"1tir. 

Mesut bir evlenme 
Mahkeme! temyiz raportörlerinden 

bay Fazıl özoralın kızı Merdiyc ile İs
tanbul 9 numaralı adli ihtisas mahke· 
mesi mUddeiumumiei bay Mitat Şahin
gilin kardeşi Necdet Şahingilin nikah
lan dün Kadıköy Belediye dairesinde 
kalabalık bir akraba ve davetlilerin 
önUndc kıyılmıştır. Genç evlilere me
sut seneler temenni ederiz. 

HABER - Al<şam Postan 23 ACUSTOS -1936 

IEYkaff D<dlaıresn yeınıHDDl}(D®ır ya~Oyeır Doğı·u mE; 
değil miJ iş Bankası bi 'ş.ğindeki 

ARIH'"" EBIL VoDclYI sancını u..ıı
n QJJ ın lb>eu-bat Tarihi şekline dokunulmadan 

vazDyeiCD .,; 
~sri bir şekle so uluyor Bir evin en sUlü, en temiz yerı JI 

safir odasıdır. Bir de lstanbulııtt f 
lonunu düşünün: "Salon,, denen r;6' 
lı~dcki mahut yerden ue civarın 

Evkat idaresinin son zamanlarda bir . 
modernleşme hareketi başlamıştır. Ağa-
camiini yenileştiren, bazı camilere baş 

koyacak yerler yaptıran evkaf şimdi de 
İş bankasının köşesindeki tarihi Hami
diye sebilini asri bir şekle sokacaktır. 

Sebillerin kapatılmasındanberi met-
ruk ve biraz da harap bir vaziyette kal
mış olan bu sebilde evkaf yeni su verme 

tesisatı vücude getirmektedir. Fakat bu 
tesisat yapılırken sebilin içindeki gtizel 
çiniler örtülmiyecek ön parmaklıklar 

kaldmlmıyacak velhasıl sebilin orijinal 
!itesine halel gelmiyccektir. 

Burada halka su verilecek ve evka
fın meşhur Alemdağı ve Defneli suları 
satılacaktır. Evkaf umumi caddelerdeki 
diğer sebilleri de bu şekle sokacaktır. 

bahsetmek istiyoruz. a1' 
Kölıne, ahşap, nahoş nuınz. tt 

gümrük methalinln mimarisini bıt' r 
rafa bırakalım, fakat, kapısında ~r' 
yalılara sırnaşan, kartpostal ~60~1 
satmak istiycn bazirkan velcdlerı, at' 
nen çingeneler haıısalanın almJY 

B81ıkesirde •• u ilk 
ğı bir çirkinliktedir. rl' 

Bir seyyah, bir abdesthane so 
yor. 

bir define aranıyor 
- Yok... t1 
Belki mide bulandıncı bir ll 

!BU ırn lfilCD teşebll)li:Jıs0 <dlefFD ırDeıro D ırn 
aıran<dloğo yeır©'le yoOcaoıı çoG<maısonaı 

ıraı~meırn meını1Fn çoktu 

güçbclô, kendisi.ne gösterilcbiliU~ 
lakin, adamcağız ömründe bu de,.,.
kcrih blr ine ayak basmanuştır... f 

Türk mi.:!xrfirperı·er, malum! ' 
kat, bu yalnız fertwrimiz namına b6~ 
le değildir. Türk milleti de. m(fll 
şahsiyet halinde, gene misafirperrl 
olmak iktiza eder. Onun için "sol' 
nunu" bu halde bırakamaz! 

Şimdi, müstakbel zenginlerin 
ümidi ikinci araştırmadadır Seyyah celbbıden, tlcarf düşütı~ 

lcrden vazgeçtik, sadece mnncd " 
tadan, seyyalı salonunu o halde ,,ıf 
halaza ctmeC-e rnzı değiliz! 

Balıkesir 21 (Hususi) - Buranın 

!zm.irler mahallesinden İzzet, yorgan
cı Hakkı ve Osman Nuri isimli üç kişi 
§ehir dışındaki Çamlık bayırında de
fine aramağa başlamışlardır. 

Bunlardan lzı.et, bir müddet evvel, 
evvelce Balıkcsirde bulunmuş olan bir 
Yunanlının Atinadan gönderdiği bir 
mektupla Çamlık bayırında büyük bir 
definenin mevcut olduğunu öğrenmiş
tir. 

KCÇCK 
HABERLER 

içeride ; 

Gelen mektuba göre define bir sah
rmç içine konmuş olup dolu bir gaz 
tenekesi altın ve milceherden ibarettir. 

İzzet bundan üç gün evvel Vilayet
ten defineyi aramak için müsaade al
mış ve derhal adamlar tutarak tahmi-

, Halkın D~ 

Tularemi 
ni olarak toprağı kazdırmağa ba§ıa- 1H1 aı s'leaı O o® o ın o n 
m=~eler çah§mağa başladıktan bir T'ltlı ırknyed e ele 
müddet sonar topraktan çıkan bUyUk meVClUJd DyetD 
bir yılan definecilerin gayretini daha a Ilı} u aş o u d o ti 
çok artmn.I§tır. Zira eski b1r itikada Çorlu hastahanesi sertabibi öot 
göre define aranılan yerde yılan çık- Bican dahiliye mUtehas.sısı irfan 'fi' ' ,, ması neticenin muhakkak mUsbet çı- ti~ ve bakteriyoloğ Mustafa tara 1 ı 
kacağına a.lfunettir. Fakat bu seferki dan uzun müddettir yapılan tetkUd~( 
yılan biraz doğru söylemiyen cinsin- neticesinde, bizde şimdiye kadar ~. 

• Taksım bahı;cslndc açıımıD olan bey. d 1 ___ ,_ k" b 1.... -~~.. ır l\::!"H eaıımemııt oıan ı uıaremı u~ 
neımflcl'bebelf sergtsJno ilkın g&tcrditi.rağ 6n o_,_ ı ... ~ .. ..u•~ı D lığırnın mevcut olduğunu meydan• ( 

netice vermiş ve Mçbir §eY bulunama.-
bet !azla ı0ldufii.ndan serginin 31 ağuatosa mı§tır. karmışlardır. ..ııf 
kadar nçık kalmasına karar verilnıJ§Ur Du hastalığa şimdiye kadar bÜ'"ı. 

~ MUtekalt, eytam ve aramilln Eml&.k ban İzzet bunun üzerine aynı yerde ikin- ıur 
kaamdan verilen Uç aylıklnrınm tevzilne ci bir kuyu açmak için yorgancı Hak- dünyada, Japonya, Amerika ve lf 
eylnıun birinde, maımUdUrlUklerlnden alan. kı ve Osman Nuri ile anlaşarak tekrar yadan başka bir yerde ra.sgelinmeJl1 P' 
ıara da eylQIUn haftasında ba§lnyncaktır. işe başlamıştır. ti. Tularemi tarla fareleriyle ta~eı· 

• Sultannhmctte bulunan Jllstlnycn sarayı da görülen bir hastalık olup at sııt 
Müteşebbisler burada da bir şey bu- t.::11' harabclcrlnl.n t&m1rl bltmlııttr. Bu civardaki leri vasıtaslyle f nsanlara geçmeı-

ha!ıiyata iki hatta daha devam edlldikten lamazlarsa diğer yerleri de araştıra-
sonra nihayet verilecek, nlaanda tekrar ~ caklardır. dir. Jt'~ 

Çorlu hastahanesinde Tulare ., bn§lanaca.ktır. Şimdi bu Uç müstakbel zengin bU- d · d'lı:t1ı, * İstanbul defterdar muavinliğine tayin yük bir ümitle ikinci kazının tamam· ye tutulmuş 61 hasta te avı e ı 
edilen Edirne defterdarı Cemal §chr1m!zo gel lanmasını beklemektedirler. dir. . 11~ 
miotır. Hastalık eneliı kırıklık, halsıı tf 

• Boğazlar muknvelesfnln tatbik! fçln tc§. gibi araz göstermekte \'e yüksek atp 
kil edilen yeni dairenin §Cfllğine Hariciye MeyveOeırn m nzn yapmaktadır. Göz munzammasııt, 
vckıı.ıeu b1r1ncı dalro ııetı ıtsat tayin edil. ko~m cettO e lnl cfi 0 lr• ştddetıı bir ihtikan ve boyundaki bt 
mlştir. l7 • l d k 

k n D ]erin şişmesıy e mey ana çı ar. ... * Ku: sanat mekteplerinden mezun olan m ~ r ~ 9 •. dü lnS''' 
'6" y u u Devri tefrihi 1 - gun r. 30 talebe Ankara kız enstltU8Unc Jmtıhanla 

leyll moccanl olarak kabul edileceklerdir. iş bankası· y le dan insana geçmez. ri 
ııc Bir müddettir 17chrlmtzde bulunan ve Bu haQtalığın muhtelif ~ekillt, 

t·r ·u •" tapu ıolorinJ tetkik etmekte oınn tapu ve z t b k mevcuttur. Bazıları aynen ı oy at· 
kadastro umum mUdUrU Cemal Aron dUn ıraa an ası dırır ve bu halde ölUm yüzde dörtt 't• 
Trakyaya ı;ıtmışur. 100000 1 i 1.. Diğer şekillerinde öliim pek nadird',, * Sebze hll.llnde çaıışmnkta otan hamallar ra Sermaye l d ld d"I ror.1' 

Keçiler en e e e ı en ı;;c ·,,. 
Belediyeye müracaat ederek kendilerinden bir şirket kuracaklar hastalık müddeti kısaltılmnkttıdt• her yük ba§ınıı b~ kuru§ alındığı ve bu pa.. jı ~ 

ranın no için keslldtıHnl ö-nmek lıtedikle. Bazan Solvarsan da tatbik edilrrıe 
o• o·~ Meyve istihsal sahalarında tetkikle: 

rnt blldirmiolerdir. Belidyc iktisat mUdUrıu. ise de kat'i tedavisi yoktur. dt 
ğU işi hAl mUdUrlUğ'Une havale etmiştir. ynrmakta olan heyet Ege mıntakasındu Bu hastalığın memleketirnizdt' , 

• Şchrim!zclckt doktorlar Etlbba odasına 1.i tetkiklerini de bitirmiştir. Heyetin mevcut olduğunu kıymetli araştır~~ 
mUracaat ederek kendilerinden alınmakta b U 1 d h . • k lnriyle me,•dana cıkaran bu Ü" dol\• olan aldatm sını!lara g6ro ayrılmasını iste- ug n er e şe rımıze gelerc inceleme- J • .., 

ı · ı b 1 k d d b 1 rumuzu tebrik ederiz. ml§lcrdlr. Odn idare heyeti meseleyi Sıhhat enne stan u mınta asın a a aş a- -"" 
------------,---~---::---~-m - "ın a intizar edilmektedir. Sal lb> O Ü( al O O vekO.letlnden aormuotur; 

• GUmUrk anbarlanndan 1 ve 2 numa. 
ralı anbarların Liman idaresine devri ynptl. 
X!U§tır. Yarm Uç numaralı anbarın devrine 
bqlanacaktır, 

• lpar kotra.sile seyahat etmekte olan İk.. 
Usat veklll CelıU Bayar tzmlre vasıl olmuv. 
tur. 

• Akgehlrde bulunan Nasrcddln hoca tur. 
besi bir yangın tehlikesi gcçlrml§sc de sön.. 
dUrUlmUgtUr. 

Dışarda: 

• So!ya sanayi bankasından 200,000 leva 
çalm~ olan Sbavço 1s1mll 23 ya,,larında bir 
delikanlı polls taro.fmdan yakalanmıııtır. 

• İngiltere imparatorluk havayolları te§. 
kllA.tınn alt bir tayyare İskenderlycdcn 

Brendlztyc giderken denize d\l§mUg içinde 
bulunan 11 yolcudan ikisi 61mUııtUr. Dlğor. 

lcrl kurtarılmıştır. 
• Dün. Yunantstnn mllll talebe birli~ 

mensupları klUbU Atinada komUnistılğe alt 
mntbu eserleri bir araya toplıyarak yakmı§
lardır. 

* Yune.nlstanm iktisat nn.zırlığma tayin 
cdllml.o olan fabrfkaUir Klr·akosııı. •eni TYIUtı 

tcgarlıklara tayin edi!eıılerln tahll!I kral ta.. 
r~mdan Korfuda yapılacaktır. 

Heyetin tetkikatı hakkında Türkofi

se verdiği raporlara göre meyve sana

yii pllinmın kabili tatbik olduğu netice

sine varılmı§tır. ikinci beş senelik sana

yi programı mucibince bir buçuk milyon 
lira sarfile memleketimizin muhtelif 

yerlerinde elma ambalaj evleri, kuru 

elma <halka halinde) imalathaneleri, 

1 
kaysi kurutma mahalleri ve meyveleri 

kıymetlendirmeğe mahsus sair tesisa

tın vücuda cretirilmesi takarrilr etmiş

tir. İkinci beş senelik planın tatbikine 
938 de. başlanacağı için 936-937 mah

sulü bundan istifade edemiyecektir. 
Halbuki bu işin hiç bir senenin heba ol

maması arzu edilmektedir. Bunun için 
de hususi bir şirket kurulması daha 

muvafık görülmüştür. 100.000 liralık 

bir sermayeye ihtiya~ görülen bu işte 

iş bankasile Ziraat bankasının bir şir
ket kurması muhtemeldir. 

Baırtıaı't&tn IMl 
Ça1dıgı paraları, 

korkt:L gu için 
yolda at:mış 

1
,,, 

Dün gece saat 21 de Kadı koy Etı1 
bey sokağında 5 numaralı eve kaP1~ 
açmak surctile giren sabıkahlar0'1• 
Urfalı Bahaddin bir siyah palto, i!d ~ 
tın yüzük, bir iş bankası kumbarası ri 
39 lira para ile havlu mendil gibi ~eyle, 
çalıp kaçarken yakalanmış ve bu. e'~ 
lardan bir yUzükle paranın 28 ııra• 
korkarak yolda attığını söylemiştir. 

Pencereden 
düşen sarhoş ,o 

Dün gece yarısından sonra saat z,tc' 
sırz.larmda Gedikpaşa Asmakandil s~t1' 
ğmda 13 numarada otııran Agop og r' 
Karabet sarho~luk neticesi 1 ı met~ 
yükseklikteki pencereden dil mU' ,r 
muhtelif yerlerinden yaralannrak C 
rahpa§a hastanesine kaldınlmıştır. 
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'tlanb•ıa~!~!:akıar ... Bari Radyo 1 M IDBT ~~aıo-ırıı.ııf 
ı §tnız nara yanmasın, ey Ana- 7 E yl ü l pazartes i Cem Sy e t p ropaga n• 
~iu,.eTrakya kasa.baları ... Tram- günü d a y a d aha ÇOk ve 
; 1tk~tı,rıne imtiyaz '"erirken ga- Hllktl.mele geçiyor yeni şekillerle 
etıkt b • · d b. 

gjhi lSe ulunun? loksa~ız. e 1
• Veni bir prog ramla devam edecek 

~ e~· .karça_ ~l~rsu~~z._ ıstıf h~- faaliyete başl ıyor Milli Tasarruf ve iktisat cemiyeti 
tid~nı~den ışınıze, ışınn:den en- Bizde ilk radyo servisini ihdas eden bu seneki tasarruf haftası için şimdiden 

"rsıniz ... 
' l• k ve on yıldan beri İstanbul radyosunu iş- hazırlanmag~ a başlamıştır. Tasarruf ve 
,,. e ·i, ne rnpmnh? - mı diye-
·•lz? • leten Türk Telsiz Telefon şirketi bun- iktisadın faydalarım halka iyice aşıla· 

Bir t k d '"' k dan tam on altı gün sonra tarihe karış· mak için şimdiye kadar tevzi edilmiş o-
"' e ç.:ırc Yar ır: !n.U a~e-
;ekye şu şartı koşturun: "Tram- mtş bulunacaktır. Şirket, İstanbul rad- lan afişlerden farklı olarak yeni şekiller 
/ ehe.ra idaresinin bütün amir- yosunda 7 eylul pazartesi günü akşamı' de afişler hazırlatılmış ve bunlar tnat

d~ 'e.ya mecli~i idare azalarınnı son neşriyatını yapacak ve ertesi akşam baaya verilmiştir. 
e) l~rı kadar yük...;ek gelir temin derhal, Nafia vekaletinin kurmakta ol- Şehrimizde cemiyetin mümessili olan 
~ :.r•ne karı~mayız; ancak hir tek duğu radyo idaresi. radyoda neşriyat sanayi müfettişi Daniş yakında bu işler 
lıkıtle olsun otomobille ~ehirde do- yapmağa başlayacaktzr. le alakadar zevatı bir toplantıya çağıra-
Urııtrı göriiHin;c mnlrnnle münf<'· öğrendiğimize göre isveçten getiri · caktır. Ticaret odasında yapılacak olan 
~··· len mütehassıs gerek Ankara gerek İs· bu toplantıda bu seneki haftanın prog-

\ il lakdiı de insan haJinden anla· tanbul radyolarınm işletme şekli için ramı ve hafta zarfında yapılacak işler 
1_ ltıecbur kalacaklar kat'iyyen bir proje hazırlamıştır. Son günlerini tesbit edilecektir. 
'a b J • 
•\' ~ derece a7,ap edemıyeceklcr- yaşayan şirket de mukavelesinin yeni- Milli Tasarruf ve iktisat cemiyetinin 

e ııır r 1• den on sene uı:atılmast şartile İstanbul d b"k · - · d a ~e a... şimdiye ka ar tat ı ettıgı propagan a 
ırliiril a ifil ııaı ~aı n radyosunu 5 kilovattan 20 kilovata çı- şekli çok muvaffak olmuş ve aradan ge-

ı\ lb..~015\ DMIBt. karmak ve yepyeni bir §ekilde ne§riyat çen yedi sene zarfında bankalardaki ta· 
l.!J)'l'iö" '6" v 'W" yapmak teklifinde bulunmuşsa da bu 

ııı..- sarruf hesapları yekunu iki milyon lira-
A~ l\(lfada rıkan UJU~ gazetesinin teklife Vekalet tarafından hir. bir cevap 
"6 :r ' ~ " dan daha aı: bir miktardan altmış mil· 
t llstos farihli nüshasında okun- verilmemiştir. Yalnız vekalet bundan 
~t: 
1' ·· bir müddet evvel radyonun vaziyetini 

'llıl llrki1,ııcııi11 ağacı ı ·c ormanı bol bir heyetle tetkik ettirmiş ve heyet An· 
l'i ek:tler arasında yer alması cum- karaya dönmüştür. 
"l:etin t'n büyiik davalarından bi-

. '1.sırlarca t!Cl'<1m eden bir yok 

.~ siinıürmenin birçok lmıımla
Ç-Ole rcvfrdiği bll topraklarda, bol 
llsl4 R • • r·· k ' • 1. k l{rzrı ~en ve ılcrı ur ·ıycyı nurma · 

Q olan cumhuriyet bozkırı yc· 

.r:birdiği giin kıırtaluşıı ıı bir cep· 
l Uerçckkştirmi§ olacaktır. 
~d~tanbul çazetelerindc d{' bizim 

'Yenin !'ıU ilanı gözümlize çarp
r: ~ 

1(40 
13S9J 
12 20 Gürnen odunu 

i087o .'Jf cşc~ oduml 
~ 
~Clı;ı"" 
'4ıedib~ nıcr/.;cz ve §UbcJcr ve nıü
ttt ihtiıJacı için yukarda miktar
llct::zı meşe ve gürgen odunu kn
~flı'fla eksiltmeye konlllmuştur. 

1"<ınıesıini istiyen.Ler bedava ola· 
;bctzım müdürlüğünden alabilir-

, ~ 1•~iltm.c 19 Ağustos 936 çarşanba 
&<zat 13 de daimi enciimende ya

~tlır. Kesümi'} gürgen odunun 
~ l'!a 85 ~crrıtim, kesilmemiş gür-

İstanbul radyosunu işleten şirket za
man zaman büyük gayretler göstermek
le beraber halkı bir türlü memnun ede· 

memişti. Yeni devlet idaresinin ne §e· 
kilde neşriyat yapacağı henüz malCım 

değildir. Yalnız bundan beş yıl önce 
haı:ırlanmrş olan fakat Meclisten çıkma 

mış bulunan yeni radyo kanun layihası 
ilk devrede Meclisten geçirilecek ve 

kaçak radyo knlJananlar derhal mahke
meye verilecektir. 

Lise ve orta 
mekteplerde 

" .... ~ ...... carslg re 
Teşrinievvel 

b i rde başlanacak 
Maarif müdürlüğü lise ve ortamek

tcplerde derslere birincitcşrin perşenbe 
günü başlanmasına karar vermiş ve 
hariçte bulunan muallimlerin vaktile 
derslerine gelebilmelerini temin ıçın 

mektep idarelerine tebligat yapılmıştır. 
Maamafih lise ve ortamektep öğretmen 
leri eyl~l başında 1stanbulda bulunmak 
mecburiyetindedirler. Çünkü evvelki 

imtihanlarda muvaffak olamıyan talebe 
nin engel, bütnüleme imtihanlarile son 

sınıf talebesinin olgunluk imtihanları 

yon liraya doğru çrkanlmıştır. Gene 

cemiyetin propagandasilc yerli malların 

hakimiyeti temin edilmiştir. Buna rağ
men cemiyet bu sene propaganda şeklin 

de tadilat yapacak ve bu sırada gösteri
lecek yeniliklerle daha fazla alaka celp 
edilecektir. 

Bugünkü 
güreşler 

Serbest güreş seçmelerine . bugün 
Taksim stadyomunda devam ediliyor. 

Geçen haftaki Maksos - Dinarlı ma
çının galibi Dinarlı He, Kara Ali - Mü-

layirrı müsabakasının galibi Kara Ali 

bugün final maçını yapacaklardır. 
Günlerdcnberi M11layinıe ıneyda.n 

okuyup "ortaya çıkmıyan Tekirdağh 

Hüseyin de !stanbulda olduğu söylen
mekte idi 

Eğer bugün stadyoma gelirse Müla· 
yimle karşılaşacak Ye kazandığı takdir 

de Kara Ali - Dinarlı müsabakasının 
galibi ile karşılaşmak hakkını da elde 
etmiş olacaktır. 

Gelecek pazara lstanbulda bulunma
sı için haber verilmiş olan Londosa 
karşı çıkacak Türk pehlivanının seçil

miş olabilmesi için bu müsabaka önü
müzdeki hafta içinde muhakkak yapı
lacaktır. · 

. ~1tu1ı küosuna 80 santim, ke~il
l>e ~"<! odununun kUosu11;a 95 san

q. 
1 

del talımin olunmuştur. istek· 
b 7·~0 liralı!.· muvakkat tem.inat 

~ 4z Veya tekUf mektubunu lıavi 
l'1ı~·~lannı saat 14 e kadar dai- eylul içinde yapılacaktır. Yalnız bu im- ----------------

"nıenc ı•ennclidirler. 

be. . ~ :ıf. 'i-

lin 'letm ormanları koruma siya· 
bek~· hayli tezad ... Halkı, odun yc-

'tle<li0~~r .ya.kmağa .teşvik ~diyor~. 
lıtıal\~e~ ıkı buçuk rnılyon kıloluk hır 

1 bır kışta yakıp kül edecek ... 
(Vl·NO) 

ı:~Jd Uzümle r lmlz 
eom.edeo lhrac 

ltli ~dilebilecek 
~lc:~rnctin, üzümlerimizin bayağı Ü· 

.. karı§tmlarak satışa çıkarılma
tı-.. · onüne geçmek için harice işlen
"''l§ •• 

tihanlann günleri henüz taayyün et· 
memi§tir. 

İlkmekteplerden bu sene mezuPL olan 
talebe ile ortamektepleri bitirenler an· 
cak kendi ikametgahları civarındaki 

mekteplere müracaat ederek namzet 

talebe kaydolunabileceklerdir. Bir mek
tebin kadrosu dolduktan sonra o mek-

tepte yeni şube açmak veya talebenin 
fazlasını en yakın diğer mektebe ver
mek şıkları ·Maarif idaresi tarafından 
düşünülecektir. 

Gümrükle r umum 
müdürü 

PAZAR 

ACUSTOS - 1936 
Hicri: J SJ5 CemazlyclCıhır: :ı 

Ahın ıwyumı badiııemıım 

G.:mcıi" Dooı...,u 

!'j 17 

cılo 
,...._ 3,4 (j 12,lU 

Gü.,•~m Sa.1...,1 

18,58 

16,58 20,38 3,27 

t .. '!~0 S.1S r., 1ll fl,05 12.00 1,::0 S,3, 

.:JEÇES Sl!:!'<JE BUGO~ l\E OLUU T 

~~I~ 
ftlll·tıı mıınııpnnnnımıımıı ım1mm1 11 uuuuıut ıııt ıınuıımn tnımııt tlftm~ 

32 milleti geçtik 
diye öğünelim.eo 

Fakat 1940 ol impiyatlarında 
geçecek 18 millet daha var.~. 

O 
cSl <91 a da yer tutmaz. Çiinkü orada sevgı ye-

s iP' a ifil~ r~ni kin kaplamıştır. 
!Fa\ŞftS~ll<e!r ffi n Bu bakımdan iş sevenle~ içi.n dünya 
o- !!S'I eaı ~ mikyasında bir ahlak kaıdesı ortaya 
~aı~al ifil <SU çıkıyor demektir. 

AJımct Emin Yalman, Tan ya::etc-
sindcki ba,'l makalesinde ispanyada 
isti~baliıı fa!}istlcrclc ol.<lıığıoıu habc1 1 
vcrıyor: 

Hariçten kızıl tarafa büyük yardını • 
gelmezse istikbal faşistlerin taraf m
d:ıdır. Almanya ile İtalya, kendilerin<' 
yakın olan cepheye çok sıkı sarılmış

lardır, c;ok canlı bir faaliyet gösteri
yorlar. Diğer taraf işlere uzak ve se· 
yirci kalıyor. 

Faşistlerin elindeki vasıtalar çoğal
maktadır. Bunların arkasında zaten 
yaman Faslı muhariplcrden mürekkep 

geniş asker kaynakları var. Almanya 
ve ltalyadan gelen kocaman tayyare
lerle Fastan İspanyaya adam taşını· 

yor ve faşist cephesinin zayıf tarafla. 
rına yetiştirlliyor. 

Bir taraftan da Balcar adalarının 

işgaline filana dair şayialar ortalıkta 
dolaşıyor. Şurası muhakkaktır ki, Al· 
manya ve İtalya, yolları üstüne çıkan 
fırsattan en büyük öl~üde istifadeye 
müheyyadırlar. Gerek İspanya dahili 
vaziyetinin ve gerek Avrupadaki taar· 
ruzt ve tedafüi iki cephede görülen 
manzaranın hudutsuz fırsatlar hazır

ladığı da inkar kabul edemez. 

~te IMl a ın ©>if ç Y o lYI ~ 
Sovyct Ru.syada, çalı§aıı adam, mııu 

mi rııitlkiyetin hissedarı.dır. Bu hal sa
yesinde, orada yepyeni bir iş ::;ilıniyP
ti <loğm uştuı-. 

Evvela Stchaııof adında bir h-6miir 
amelesi, çalı§ma tarzında bir deği~ik
lik Jıusıılc getirmiş, verimi ~aşı1.aca7. 
derecede ottırmağa muvaffak olmuş
tur. Oııu, birço1: ameleler, hemen he1 
istihsal sahasında tal~lit ctmi{J1er, bir 
Stchano/çulttk hareketi ba.~lamışt1r ki 
bu hareketi şöyle tarif ediyorlar: 

"Sermayedarlık ıilenıinde, amele 
11ıakine11iıı şuıı rsır~ bir parçası gibi te
lakki edilir, öyle çalışır. IlalbHl•i. Soı·

yetlcrde, clii.~il,nmc, zcJ.:ctsı.nı Trn1l.anaıı 

bir uıısw· haline gclnıi.~tir . . , 

Sadri Ertem, bugiinldi ya-;ısmda bu 
hareketten /}öyle bahsediyor: 

Stehanof hareketi bir ya~mı bitirdi 

Geçen yılın ağustosunda bir kömür 
ocağında işçi Stehanof tarafından tat· 
bik edilen usul kömür istihsalinde yeni 

bir rekor ortaya atarak kendini his
settirdi. Bu keşif, az zamanda birçok 
endüstri işlerine tatbik edildi. !ş ran
dımanını artırmak için adeta bir işçi 
politikası planr oldu. Kömür mıntaka
larmdan başlıyan hareket ağır endüs
tri, dokuma, hafif endüstri, çiflç:ilik 
işlerinde ve bütün iEı sahalarında da 
ehemmiyet kazandı. 

Stehanof hareketini biz, iş ahlakının 
kuruluşuna bir delil sayabiliriz. 

Stehanof hareketi işi seven, ışın 

randımanını artırmak istiyen işle ken· 
disi arasında düşmanlık değil, dostluk 
ve beraberlik bulan insanların hareke 
tidir. 

• 
Nalsıre©l©l n lfi1 

H ©Hç:a ©I aı m o "1 
Açık SöZ'iüı /17rracısr yazıyor: 
Koca Nasreddin hoca, galiba, dünya 

işlerine karışır! Gene bir azizlik yap
mış. Bilinmiyen bir sebepten dolayı 

Akşehirdeki mezarında yangın çık
mış! İnsanın aklına türlü şeyler geli· 
yor: Acaba şu acık göz sigortacıların 

bir işi mi bu? Zira hoca da astrlardan 
beri (Yaşayan bir ölü) dür!. 

Yoksa hoca. bizim itfaiye t örenine 
bir azizlik mi yapmak istedi! Meza
rından kalkıp da : 

- tşte seyyah gelmedi ama festival 
işlerine baktım da dayanamadım. Ben 
gelemem. 

Diye çıkageldim. 
Kimbilir,Koca hoca! İnsanın derdi 

bilinmez: Belki de şu dünya işlerine 
galiba mezarında bile yanıyorsun! 

©nnm~n"aıtÇ 
m®ır©I n~celfil n 

Peyami Safa Cii.nıhuriyctte yazıyor: 

Kime ait olduğunu bilmediğim gü
zel bir vecize diyor ki: "Yarısına ka-

dar dolu bir bardak. Bedbin bu bar
dağın boş olan yarısını ve n ikbin de 
dolu olan yarısını görür. ,. 

Olimpiyat bedbinleri, bizden e'-vcl 
derece alan 18 milleti, nikbinler de 
bizden sonra dP.I·<'ee :ıla.n 32 mılleti 
görüyorlar. 

Burada nikbinlere hak Yerdiren şey 
yalnız 32 nin 18 den fazla olması de· 

ğildir. Olimpiyatlarda bizim ilk defa 
bir dünya şampiyonluğu kazanmamız. 

hem o 32 millete, hem de, tekamülün 
bir tek ölçüsü olan mazi ile rekabete 

kendi geril iğimize kar131 bir ii.stünlük· 
tür. 

Maziye bakarken aşağımızda bırak
tığımız bu 32 milleti düşünerek övüne· 

biliriz; fakat 1940 olimpiyatlarına ha
zırlanrrken i.istümüzdc kalan 18 milleti 
düşünmeliyiz. 

~ce n ~ li'll n ık. 
s~ır~DSDlf\l©l~ 

Türk pavyonu 
Vekalet imiz bu 

p a vyona b ü y ük bir 
ehemmiyet v e r 

m ektedir 
Beynelmilel Şam panaymndaki Türk 

pavyonunun ikinci defa tertibinde pav
yomımuzun komiserliğini yapan isken-

deriye ticaret konseyimiz Baha Ankara 
yoluyla Şamdan şehrimize gelmiştir. ik-

tisat vekaleti Bahayı Şamdaki muvaffa
kiyetinden dolayı Selanik beynelmilel 
sergisindeki Türk pavyonunun da ter-

~~ıtı Uıürnlerin ihracını menettiğini 

Bir aydanberi meı:un olarak şehrimiz
de bulunan Gümrükler umum müdürü 
Mahmut Nedim bu hafta sonunda An
karaya dönecektir. Dönüşünün yaklaş
ması üzerine şehrimizde tetkiki lazım

gelen muhtelif meseleleri gözden geçir· 
meğc ba~1amıştır. 

Kabinede değişiklik olacağına dair çıkan Stehanof hareketi egoizme dayanan 
YC insan zümrelerini biribirine düşman 
olmıya mecbur eden rejimlerde ger
çeklen manas11.drr. Bu hareket oralar-

tibine ve komiserliğine tayin etmiştir. 

Baha yarın beraberinde iktisat vekale
ti dekoratörlerinden, ressam Hakkı ol
duğu halde Selani ğe hareket edecektir. 

haberler tekzip edilmiştir. 

!nglliz filoları SUveyştc toplanmıştır. 

~~~t;§tık, Vekiller heyeti verdiği bir 

lı lllrı a bu kaydın yalnız 7 numara ü
~terı haşlayarak 12 numara üzüme 
İlti ( 12 dahil) olduğunu tasrih et· 
ııe~:1 Diğer üı:ilmler işlenmeden ihraç 

1 ecektir. 

O lr\l gn o nzo eır 
~emnznnk 

,~~1.r1.'?a~ oyc ırnaır 
lrı.5i~tcn bildiriliyor: 

l.__ş_E_H_R_i_N __ o_E_R_T_L_E_R_i ..... I 
6 Eylul de açılacak olan Selanik ser· 

gisindeki Tiirk pavyonu için büyük 

bir emek sarfcdilmektedir. Şam sergi
sindeki pavyonumuzda teşhir edilen zen 
gin çeşitler Selaniğe gönderilmiştir. 

Fakat noksan olan çeşitler icxin §ehrimiz 
de yeniden nümuneler hazırlanmıştır. 

Bunlar do yarın Selaniğe gidecektir. 
~lbl~t askerleri sahi1 mıntn.k~ım 
~surette çetelerden temizle· 

'tı. bll' hr. Arap çetclerilc vukubulan 
~~Uharebede Araplar 10 ölü bı-
~ ,,'-rr, 

~~ ~ f)el'§enbc günü yapılan ve bü· 
11 .1\rapıs&ren bir mücadele netioostn-

'lr 32 telafa.t vermiştir. 

Geç vakitlere kadar açık meyhaneler · 
Dün, Şişlide oturan Hekimoğlu adlı bir okuyucu· yaz günleri bu meyhane bahçesinden çıkan gürültülerden 1 

muzdan aşağıya kaydettiğimiz mektubu aldık. Şikayetin· htktrk, usandık. Ne yapalım Tanrının herhangi gecesi saat i 

de çok haklı görünen bu okuyucumuzun derdile Beyoğlu ikilere, üçlere kadar Rumca şarkı işitmekten. gitar, mando 1 
kaymakamlığının alakadar olacağını umuyoruz. Hiç ol- lin zmltılarından sarhoşların müstehcen sözlerle konuşma- ! 
mazsa, bu gibi meyhanelerin gecenin muayyen bir saatin· lanndan. naraladan usandık. ,, 
den sonra muhakkak kapatTlmasr yerinde olur. T 1 k 1 · k d l t k ld - t at ı uy u sa~t crınc ne a ar 1asre a ıgımııı a- 1 

Mektup §Udur: dil b ·· ··ı ·· .. ·· ·· 1 
"Şi~li Abideihürriyct caddesinde oturuyoruz . Burada 5.1\TVUr edemezsiniz. Bu mene cmez, u guru tunun onunc 

bahçelerimize biti§ik, bahçeli, bir meyhane var, bilhassa geçilemez mi?,. 1 

Sclanik panayırı için Türkofis aynca 

bir de kitap tabettirıniştir. Bu kitap 
Türk ıktisadiyatının son yıllardaki te -

rakki hamlesini, muvaffakiyatını ve 
yükselen Türk sayaiinin mahiyetini ih-

tiva etmektedir. Kitap Yunanca basıl • 



ispanya • 
ıs yanı 

HABER - :Ali,am Postası 

1Sovyot 
yapılan 

ricaline 
suikast 

Bu sabahki posta ile gelen "Niyuz 
Kronik!,, gazetesi Moskova muhabiri, 
Sovyet r icaline ve rejimine suikast ha
Mrlıyanların, ne suretle harekete ka
rar vermiş olduklarını ve kimleri ne 
şekilde öldilrmeği tasarlamış bulun
duklarını etraf ile anlatmaktadır: 

Muhabir diyor ki: 
"- Stalüı geçen yaz kom4ntern kon

gresi esnasında öldüriılecckti. Voro§i
lof da aynı scne11in son bahar manev
ralarında öldiırülecckti. Her iki i,:i de 
Troçkinin cmrilc yapılacaktı.J, 

Bolşevik rejiminin en heyecanlı mah 
kemelerinden birini teşkil eden son sui 
kast mahkemesinin açılış celsesinde 16 
maznunun itirafı işte bu yoldaydı •. 

Sovyetlerin sabık Lond-a elçisi So
kolnikof'un da hadisede zimethal ol
duğunu anlatan şehadette bulunulmuş
tur. 

Suçlulardan Olberg şunları söyle-
lapanyada.7ci asi kuvvetlerin ktımand.anları: Ommp cephe.si ku.man<?anı miştir: 

general Franko (ortada) ve şimal cephesi kuma11da111 general Mola (gözlüklü "-Ben Rusyaya geçen sene kardc-
sağda). şim Polun temin ettiği bir pa.'1arportlrı 

(Boş taraf' 1 incide) n s ~ aı ifil W@ n geldim kardc~m Alman gizli servis 
karşı büyük bir cinayet irtikap etmiş- maMStna gclcıı G~tapo hesabına ça-

tir.,, İspanyada ihtilalciler işbaşına aı SÔ o e (?' D lfi} e w a ırcdl o m ltşır. Stalini öldürmek üzere d-0ğrııdan 
geldikleri takdirde ne yapacaklarını ede D'1l m A Uyc llil e ır doğruya Troçkideıı talimat almış ·bulu-
şöyle tespit etmiş bulunuyorlar: nuyorum. 

1) Askeri diktatörlük ilan edecek- Rıtsyaya hareket etmeden evvel 
lerdir. Gerçi diktatörlük ileride kal- Troçkinitı oğlu bana 1fJOOO Çek krunu 
dınlacaksa da bazı kayıtlar kalacak- getirdi.,. 
tır. 2) Bütiin ~ol cenah fırkaları ileri Bir Sovyet yurdda.,ı olan Olberg 

gelenleri tevkif edilecek. Gazeteleri kongre salonunda elinde $taline doğru 
kapatılacak. ateş edilecek bir tabanca bulunduğu 

3) Gre\' hakkı kaldırılacak. Prole- halde beklemi§ olduğunu söylemiş ve 
tarya hakkındaki kararlar ilga edıle- demiştir ki: 

cek. 3) Znptcdilen bütün emlfak geri "- Fakat uhdeme tevdi edilen bu 
verilecek. işi yapamadım. Çü11kü Stalinin otur-

4) lhtilfılcilere dostluk gösteren duğu yere iyice yaklaşamadım.,, 
memleketlerle sıkı münasebet tesis e- Aralarında Zinoviyef ve Karnene! de 
dilecek. bulunan 16 suçlu suikast suçunda zi-

Harp devam ediyor methal olduklannı itiraf etmişlerdir. 
Bu sabah İspanyanın muhtelif şehir- Kendilerine suikast yapılacak olan Sov-

İspanyol astlerlne para yardımında · ]erinden alman telgraflara nazaran, yet ncali şunlardı: 
bulunanların başında İspanyalı milyo- s her yanda bilhassa Sevil etrafında çar- talın, Voroşilof, Kaganoviç, Orjoni 
ner Juan M.a.rç gelmektedir. Bu zat • 

pışmalar olmaktadır. kıdz, Postişef ve diğer Sovyet liderleri. 
bütün servetini asllerin emrine ver-

Bayon, 23 - Gijon'dan bildirildiğine Ve bu plan memleket dışında bulunan 
göre, asilerin sığındığı Sinankas ma-\i!imi~;;şt;;ir;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.:;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiii;;;~'J,:..,~T'.r°iki tarafından tertip edilmiJtI. 
hallesi, büyük bir topçu ve tayyare mu- Bu·. y u·. k tuikasdın gar.esi ııer.ne bahasm·~a~o·~1u·ı--r 
harebesinden sonra teslim olmuştur. sa olsun iktidar mevk.iini ele geçirmek-
Yangınlar çıkmış ve süratle yayılmağa ti. Stalinin mühim bir toplantı esnasın-
başlamıştır. Muhtelif yerlerde patlama- müsabakamız da öldürülmesinin bugünkü Sovyet re-
lar olmuş, 150 asker kaçmağa muvaffak jimine kartı bütün memleketi ayaklan-
olmuştur,. Büyük müsabakanııza iştirak e· dıran bir hadise halinde belireceğini 

Oviedo, 23 - Hı:Ik, büyük müza • den okuyucularımız topladıkları re· ve belki de ecnebi müdahalesini intaç e-
yakalar içfodedir. Susuzluktan ıstırap sim parçalannı sırasına koyduktar. deceğini tahmin etmekte imişler. Troç-
çekiliyor. Günde her aile başına bir lit- ve sorulan üç sualin cevabını verdik ki bu yolda ısrar etmiş ... 
re su veriliyor. ten sonra mufassal adreslerile bera· Voroşilof kızılordu zabitleri tara-

Meksiko. 23 - Buradaki amele, is- bcr Ankara caddesinde Vakit kü- fından erkanıharbiye kumandanı Dimit 
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Büyük Rus şairi 

Puşkin'in 
OnOmOzdeki •ubat ayında 100 a,,eO 

yıl dönümü kutıuıanacak 
PuşkDıro nasal blır şaDırdlır 1 

1937 senesinin ıubatuıda büyük 
Rus şaıri Puşkin için Sov .''et Ruayada 
büyüb: bir yıldönümü merasimi yapı
lacaktır. 

Hemen beş ay gibi bi• zaman son
ra yapılacak olan bu merasi~ büyük 

Rus ~airinin ölümünün rüzüncü ytl
dönümil olması dolayıslylc:dir. 

Puşkin 1799 da doğm,tş ve 18.17 yı
lında ölmüştü. 

Uünya edebiyatında l er etmiş o

lan bu hüyük sanatkAr Moskovada a
sil, fekat fakirleşmiş bır ailenin ço-
cuğuydu. 1820 ı;;enesinde c:t-rbest neşri-ı 
yatın<# n dolayı, cenup ··Hayetlerine 
sürülmüştü. 1826 da Çar !\ikola, şai
re karşı görünüşte mült~f:t davra11a

rak onu sürgünden affetmışse de, ha
kikatte Puşklnl "Çarlık , san<::örü ve 
polis nezareti altına koymuştu. 

Puşkin Moskovada t8:ı! • enesinde 
güzeJJiğiyle meşhur Gonç:ırova isim
li bir kızla evlenmişti. 

Bu kadın, Çarın dikkatini çektiği 
için, şair, en yüksek muh:te ve kendi-

.sine muhalif aristokrasi alemine gir
meğc mecbur olmuştur. 

Puşkinin mali vaziyt·t~nin bozul
ması, kendini yalnız edehiyata hasre
dememek imkansızlığı, dihr taraftan 
Çar maiyetinde çalışarak ondan yar
dım t~temek zarureti. oütün bunlar, 
şairin hayatının son 'Jeneı~rini ıstır:ıp. 

la doldurmuştu. Bunda:-t başka şair
le yüksek zümre arasındal.J ihtillf da 

gittikçe artmaktaY.dı. P1~kin, şiirle
rinde zenginleri, Çarın maiyetini, ye

ni zadeganı çekiştiriyordu. Bunlar 
bittabi, şairin fikir serbf~tilğini ve 

onlarca pek aşağı tetikle! edilen "ya

zıcı,, mesleğini asla aff edemiyorlardı. 
Pu kinin etrafında ~ok ıc •• ,,,k -uhh 

dedikoduları, ve entrikalar başlamış
tı. Şaire gönderilen imı.a.sız mektup-

larda, karısınrn, o zamarıki muhitin 
en parlak ve çapkın zab:t, Lantes ve 

bizzat Çar Nikola ile mürıssebette bu
lunduğundan bahsediliyot"du. Netice 
de Puşkin ile Dantes arasında 1837 

senesinde bir düe1lo yapılmış ve Puş
kinin aldığı yara, hayatına mal olmuş-

l'uşkinin son çalışma denesinde. 

tur. 
Puşkln eski bir astı aileY' 

sup olma.sına raJmen iidtudl ' 
na:zardan on }ardan ayrtl-n ' ••; 
la, edebiyat yolunda temin el 
zanciyJe geçinmiştir. 

Şair PU§kin 

e.!erlerinin kahraman tipJeri ar"1 
centilmen bir zenıin de~·U, yı 
çiftlik Mhibi, yahut sınırını "-'~d 
miş bır Burju\'a, bir ufak melll11~ 
Puşkinin o sırada yazdığı estt ~ 
"'realizm" cereyanı hilkUm silf111 
dir. 

d'~ 
Fnkat Puşkinln rolft RUJ t 

yat tarihinde yalnız sar.at tel\Aı' 
ile bi~memiştir. -

Puşkin zadegan künnrünii"l 
yüksek mertebesine varmıt ol )f 
halde muhitin ihtiyatkaTl;ğındsJ' fC 
tulabilmişti. Puşkin. eğlt-:tdirttl~ 
haKıKı naya nan uzaklaştıran eoe { 
yerine, yeni ve hakikati t;ınıntJlf 
sile olan 1 ir edebiyat yaratmıştıı'·)f' 

Poşkinin yaşadığımız ~ünler'•' 
dar ~nmeden ve azalmadıt.n gele 
ya..•nn1n sırrı işte bun dadı•. _./ 

panyol faşistlerine karşı mücadele ede- tüphanesine getirerek mukabilinde ri Şmit de dahil olduğu halde öldürüle- ---------------
cek olan İspanyol amelesine silah yol- bir numara alacaklardır. cekmiş. Ve bu suretle bütün kuılordu- Kayısı 1 hracatı 

AvusturyadS 
KıraDOolk geırl 
boırakoUmamof r 

. ·ıtilıs' .il Avusturyada krallığın dırı ı&ı> 

sfoin bir müddet ıonr.ıya bır~'ıı'~ 
hakkmda rivayetler çı~mııtı. vır•·" 
inti§ar eden kralcı bir ıazete b\l b ~pr 
disi Ba1vekilin ağzından katiyen te 

lamak istemişler ve bunları Magallanes Polis bilmeceleri için verilecek ce· nun teşkilatı bozulacakmış ..• 
isimli bir vapura yüklemişlerdir. Hadi- vaplarda uzun uzadıya tafsil!ta lü- ·Zinoviyef, bütün suikast planının yapamıyoruz 
seyi haber alan zabitler, vapurdan si- zum yoktur. Yalnız neticeleri bireı Stalini ortadan kaldırmağa matuf ol- Kayısı mıntakasında yapılan son tet-
lahlan boşaltmak istemişlerse de mu ikişer kelime ile bildirmek kafidir. duğunu söylemiştir: Çünkü Stalin, Zi- kikat bu seneki kayısı rekoltesinin yüz etmektedir. •cJ 

M .b. ·1 A rı vaffak olMnamrşlardrr. Cevapları posta ile gönderecekle· noviyef grupunun iktidar mevkiine geç- de 90 runın mütemadi donlardan mah- acar naı ı ı e vuı.turya ~ 

nin konuştuğu şu ıuralar<ia bu te Hendaye, 23 - Maden havzası olan rin, hallettikleri resim ve sualleri mesi için en bilyük mani teıkil ediyor- volduğunu göstermiştir. Bu sebeple bu 
Asturi sahasında sosyalist mebusunun (HABER gazetesi büyük müsa· du. Suikastcılann dünkü. muhakeme· sene kayısı ihracatı yapılmryacakt1r. manalı gl:Srillmektedir. 
~mm~~~hli~ile~~n~nmron ~~~~) Ierl~M~~mü~dumu~blliün~---------------~--------~----

bakiyesini de temizlemişlerdir. Sen Se- İstanbul tuların idamını istemiştir. 
bastiyen, iki kere bombardıman edil- Adresine göndermeleri rica olu- Mahkeme, Pravda gazetesi başmu -
miştir. 1 nur. Bu gibilerin sıra numaraları harriri Bukarin ile izvestiya başmuhar-

posta ile kendilerine gönderilecek· ı ı 
lzmlr PaDBylrt riri Karl Radek, dev et neşriyat, evi 

tir. Ancak bunun için ayrıca Uzer· 
Izmir, zı (A.A.) - Panayır hazır- direktörü Tomski şu Sovyetlerin eski 

!erine mufassal adrdesleri yazılı ve 1 ·k f 
hkfanna geceli gündüzlü devam edil- Londra elçisi Sokolnı o un davaya so-punu bir zarf göndermeleri lazım· . 
mektedir. Devlet pavyonlariy]e beton kulmalarma karar vermıştir. 

dır. 
yol yapılmaktadır. Diğer pavyon1nr Milsabakaya iştirak edenlere ve Moskova: 23 (A.A.) - Tethi§çilerin 
bitmek üzeredir. Tamamlanan So\'yet muhakemesini mevzuu bahseden izves-rilen numaralann kaybedilmemesi 
pavyonuna eşyalar yerleştirilmekte- b:thassa rica olunur. tiya ve Pravda gazeteleri, Troeki pren-
dir. Panayırda her Ç('Şİt eğlence yer- 1 ~ ~ ~ sip1eri perdesi arkasında Alman fatist-
leri yaprlmı tır. Yanan "e Mısır dev- terinin aleti olarak memlekete hizmet-

Okuyucularımızdan aldığımız mel 
Jet pa,·yonlan, Elen ' 'e Mısır farzı edenlerin Vilcudunu ortadan kaldırmak tuplarda müsabaka müdedtinin uza· 
mimarisine uy~un bir şekilde yapıJ- 1 1 istiyen mücrimler hakkında nefret izhar 

tı ması istenmektedir. Henüz mü~a 
maktadır. etmektedirlea. "?ravda gazetesi, tethiş· baka cevaplarını hazırlayamamış o 

Panayır münasebetiyle lzmire ge. <:ileri takbih icin memleketin her tara-lanlara :r kolaylık olmak üzere re 
Jecek olanlardan fazla ücret alınma- fından akın akın gelen telgranann ma· sim ve cevapların kabul müddeti 1 (' 
sına meydan verilmemek için tarife- nasını tebarüz ettirdikten sonra beş bin gün daha. vani 25 a ğustosa kada 
ler otel ve lokanta ve gazino fiyat lis- Kuban kazagvından Staline gelen telgra , ... ~ t·lm·~• ı r 
teleri belediyece hazırlanmaktadır. fı nc§retmektedir. Bu telgrafta kazaklar 

Bu listeler gerek belediye 7.ahıta rinden itibaren 20 glin devam edecek Stnline sadakatlerini teyit etmekte ve 
memurları ve gereks e istihbarat hüro- olan panayırın mükemmeliyetine bü- Troçkicilcrin imhasını istemektedir. 
sundan tevzi olunacaktır. Eylülün bl- vük bir gayretle cnlışılmaktndır. 11---- BERLiN OLiMPiVATLARI 

İlk filmler geldi. Yapılan küşat merasimi - muazzam resmi geçitler - Olimpiyat mcşalesinin getirilmesi 

lk müsabakalar ve galipleri y A ş A R 
meşhur Ovenes dünya birincisi filimde 

kahraman güreşç-derimizin ! stanbula avde·ti, vapurda ve rıhtımda yapılan istik 
bal merasimi ve t ezahürat. 

L~ >-- - ~- -:-J, 
- Ben genç kız iken, babanı knle se koymak ifin plajda yan çıplak pi' 

mt"k lüzumunu duymamıştım. _/ 

1 

ıstanbul Belediyeslnden: . ıeti~ 
Bet sene sonra parasız olarak belediyeye terkedilmek ve ıt .'I_ 

c!iği müddetç 420 lira ıenelik kira tahmin edilen merkez hil b~tlf 
içinde benzin ve mazot satıı yer; yapılması açık artırmaya koıtıJ jl' 
tur. Ketif evrakı ve tartnameai levazım müdürlüğünde görülüt·~f' 
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0 ~ervaneler .. 

~ kevıcr, yürüyerek Köprüye indi. A-ı 
~ islcclcsinde arkadaşı Cemile ile bulu-
11 ~lrlardı. Ne bahtiyarlık ... Bugün an
lcc C.tinin elinden güçbela kurtulabilmiş 
11 
tdı. Genç kızlar için hürriyet, bekle-
~ acvgili kadar şiddetle arzu edilen 

§cydir. 
l) 
~1c~tcden tepeden konuıuyorlardı. Ce-

~":" Ada plajı herhalde kalabalıktır, 
ı. 

'ial\dan çarklı bir vapur onları Bü
~adaya sanki çarklarının arasından 
tı. lat.ıp atmış gibi yorgun olarak bırak
~ 'i~rüyorlardı. Çok yakınlanndan ge
tiU bır arabada, kendilerine bakıp bakıp 
l ~n iki delikanlr gördüler. Onlar da 
hıı Yere gidiyorlardı herhalde 1 
leızıar plaja denize girmek değil, 

~tnıek için gelmişlerdi. Ali ile Hay
>. rn, söz: verdikleri halde, köprünün 
~da iskelesinde bulunmayışlarına fena 
~de canlan sıkılmııtr. Plaja yaklaştık 
fli,' rıeıc taşan cazın canlı terennümleri 

tempolarını duyuyorlardı. 
Ccıtıile: ' 

- liaydi, girelim l dedi. 
Oynanmakta olan dans bitmek Uze

~}'di. Bir yere iliıtiler. Tam o gırada 
'-" r dclikanlr yaklaştı, selamladı, ve 

• ,,. .......... :.ıl\'b ..... 

t - Gelecek C:lansı benimle yapmak is
Ctnez misiniz:? dedi. 

b· Genç kız onu şık, ve dansa yalnpr 
ır kıyafette bulmakla beraber, derhal 

tcvap vermedi. 

- Bana hala mı kızgınsınız? 
l(evser şaşırarak: 
- Niçin, sebep? 

\t -b Biraz evvel,, yanmuıdan geçen bir 
a ada size gülenler bizdik. 
l:ıurdu ve tekrar devam etti: 

q - Anlaıılryor ki siz de bizim eibi ar-
daısızsınu: ı ... 

~ lienüz konuşmayan diğer delikanlı 
, llttunı fanil~ kumaştan güzel bir elbi
ci~ giymişti. Caz epeydenberi çalnuyor
lll · Ahbap oluverdiler. Arabadaki gül-

e hadisesinden bahsedildi. 
l(urşuni elbiseli delikanlı: 

~· - Ben, diyordu, mesleğimde yeni
lıı.rrı. Ankarada hariciye memuruyum. 

1 
1~kaç ay izinle tstanbula geldim. Gün

l cl'iıtıi.z ekseriya yapayalnız, plajlan do
a§ıtıııkla geçiyor .. 

ta;:ernileyc istifhamlı bir tarzda baka-

; V c daima arkadaşsız ... 
tıi ır .danstan sonra ~turdular. Kurşu
llti cl~ıeli genç, bira ısmarladı, içtiler. 
~ ncı dansta damlarını değiştirdiler. 
t ~vser Mitatla, Cemile de Rıfatla be
d~ı erdi. İki kız: arkadaşların kendi ken
,.11. erine: "Onları nasıl buluyorsun,, 11u
" ırı. 
... 1 sorrnağa vakitleri vardı. Ve onları 
ıy· 

l;>i 1b~uluyorlardı.Atlı bir arabaları vardı 
tn ır muhitin çocukları idiler. Mükem 
la ;1 dansediyor, mükemmel konuşuyor
tı rdı. Bu me.:iyetlere sahip delikanhta-

lu~ı Yanında genç kızlar zevk duymaz o
bi ar rnı? Bir zaman geldi ki, içilen 
b tatann tesirile ayaklarım sürümeğe 
il§lay 

le •• an kızlar, artık dansedemiyecek -
tını söylediler. 

~ıfat derhal: 

l>a; !sterseniz, araba ile bir gezinti ya
ıtn ı dedi. 

j,.i._ ll':vet, saat altı, araba ile gezmek 
~ n en ın" . . b" 

1 unasıp ve zevklı ır saat .. 
ıau:rt~ ediyorlardı. Bakışları parlak ve 
bir ,, dı. Kevserin dudaklarından tam 
da! evet., çıkacağı sırada Cemile arka
eye rrızn kolunu sıktı. Cemile, annelerine 
t\i s~tke~ce dönmek için söz verdikleri 
llak• Yledı. Sonurlda, gelecek pazar için 
~ 111 

bir Yl:-de rbuluşmak üzere rande-
\'erdiler. Delikanlılar, iki saatlik ar• 

kada§lannı vapur iskelesine kadar gö-
türdüler. Ve uğurladılar. 

Kevser, sinirli bir sesle: 
- Ne diye istemedin, sanki, Cemile? 

diye sordu. 
Vapur Adalar arasında biriken suları 

elleriJe boşaltmağa çalışıyor, ara sıra 
yoruluyor; gene başlıyor. Ve emekle
meğe çabalıyordu. Bir aralık Kevser ar
kadaşının kolunu aıktı: 

- İşte, bak onları dedi. 
Vapurun arka tarafında iki saatlik 

arkadaıları oturmuşlar, ellerinde siga
raları, dostlarına mütebessim bakışlari
le bakmakta idiler. Bu sırada vapur 
Kınalradaya yaklaşmıştı. iki delikanlı 
kalktılar, dostlarının yanından geçer -
terken Mitat, Cemilenin kulağına: 

- Gelecek pazara 1 diye mırtldandı. 
Gözlerile bir ''evet 1,, işareti yaptı.De-

likanlrlar indiler, iskeleden dostlarını 

mendillerini sallayarak uğurladılar. 

Cemile: 
- Deli bunlar 1 İçki hatlarına vur -

muş, dedi. 

iki kız arkada§ hiçbir §ey konuşmadı
lar. Kafalarındaki tatlı hülyalarla, iki 
saatlik dostlarının hoş kelimelerini ha
tırlamakla meşguldüler: Gelecek paza
ra. 

Vapur köprüye yanaşmıştı. İndiler 

Köprü üstünde yürürlerken, yanlarında 
bir otomobil durdu. Cemile: 

- A 1 Hayret .. Kevser, baki Rıfatla 

Mitat r Ayol, siz Kınalradada inmediniz 
mi? 

Mitat tatlr bir tebessümle: 
- indik ama, fikrimizi değiştirdik, 

ve gene bindik. 
Bu defa Kevser aksilik etti: 
- Peki, ne diye geldiniz. Size gele

cek pazara demedik mi? Bu kadar sabır 
SIZ: Ql1o1nlarrlll'1 herı 

Rıfat derhal atıldı: 
- Hoşlanmam, diyeceksiniz. Hayır, 

hayır r Düşünün ki, bizi buraya getiren 
Sebebi Siz de an]amı§ olmalısınız f 

Mitat lakrrdryı kesmek, ve münaka

~aya yol açmamak için, otomobilin ka
pısını açtı. Fakat iki kız arkadaş bu tek
lifi kabul etmediler. YürUdUler. Otomo 
bil de uzaklaştı. Kevserle Cemile, tram
vaya bindiler. Önlerindeki sırada iki 
kadın konuşuyordu. Kırsaçlr olanı: 

- A, ben Kevserimden eminim. Yap
tığını o kadar iyi bilir, ve o kadar düşü
nür ki ... Hiç bir kıza değişmem.. Sev
gili yavrum 1 Belki şimdi evde bekliyor 
dur. Tramvay da ne kadar yavaş gidi
yor. Yavrumun karnı acıkmıştır. 

iki }uz biribirlerine hayretle bakıştı -
lar, ve tramvayın arkasından yetişmiş 
olmalarını bir keramet saydılar, kalaba
lığı yararak, evlerinin istasyonunda her 
kesten evvel indiler. YoJlan üzerinde 
bir iki kere şeytan gibi beliren iki gen
ci tekra::- karşılarında görecekler mi di
ye ödleri patl!_Yordu. Fakat, oh, yarabbi 
şükür! .. Yoklar .. Koşa koşa, annelerine 
görünmeden sokağın dönemecini saptı
lar; evlerine gittiler ... Çabucak soyunup 
uslu birer kız oldular .. Büyük bir tehli
ke atlatmış kadar memnundular .. 

Yüreklerinin çarpıntısı bir müddet 
devam etti. O gece karışık, korkulu rü-

'---0-----.... -ilııl .... 

yalar gördüler ... Ve yılgınlıkları o kadar -=~~~~~~;~~~~~~~~ 
sürdü ki, ertesi pazar, randevuya gitmi- ~ 
yeceklerini sandılar ... İstemez: Ne ara-
baları, ne biraları, ne şıklıkları, ne de .. 

Bu zan, cumartesiye kadar sürdü ... 
Fakat, ertesi pazar, ikisinin de kalbi 
vık vık etti. Büyük tereddütlerden son
ra itiraf eden Cemile oldu: 

- Bugün ne yapacağız? Gidelim mi 
acaba? ... 

Kevser, ağır bir yükü sırtından at
mış gibi, neşe, sevinç' içinde yerinden 
fırladı. Arkada§mm boynuna sarrlrlp 
onu iki yanağından öptü: 

- Ben de öyle istiyordum ki ... Fakat, 
cesaret edemiyordum ... Gidelim, gide
lim ... 

•*• 
Annelerinden izin koparabilmekten 

memnun, ate e koşan pervane gibi. 
gene, delikanlıların cazibe5ine doğru 
uctular ... 

Nuh CEM 
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Vazan : Niyazi AnmEt 

422 sene evvel bugün 

Meşhur Çaldır 
muharebesi başladı 

Bir kılıç vuruşta Tllrk sllvarlslnl eğerine 
kadar ikiye biçen lsmall iki yerinden ya.: 
ralı olduğu halde arkasına bakmadan kaçtı 

23 Ağustos, 1514 yılı... f 
422 sene evvel bugün Sultan Se

lim, ~aldıran vadisine indi. Şarkta 
Şah lr.ma!lin çadırları gö2Ukilyordu. 
Selim bir harp meclisi topladı: 

- Askere yirmi dört sant istira
hat mı verelim ,yoksa şefakln beraber 
muhar ... beye başlıyalım mı? diye sor
du. 

Bütün vezirler istirahat istiyor
lardı. Defterdar Piri paşa: 

- Hayır, dedi, derhal hücum et
mek lazım. Askerlerimizin içinde düş
manı,\ mezhebine salik o!anlar \'ar. 
Onlara düşünmek fırsatını vermiye
lim. 

Selim: 
- Jşte yegılne rey sahibi adam, 

yazık ıd vezirim olmamış t dedi ve der
hal hücum emrini verdi. · 

lsmail, ordusunu kurmuş bulunu
yordu. Türk askerlerinin ovaya doğru 
indiğini görünce, burada J:oarbe ~lı
yacak kadar cesaret göstereceklerine 
ihtimal vermedi. Askerin Uerleme.c;i
ni seyre daldı. 

Adamlarının esir etmiş oldukları 
bir süvariyi yanma çağırdı. lterliyen 
kollar hakkında sualler aMdn. 

- Kan ırmağı gibi tepeleri. saran 
bu krrmızı sancaklar nedir? 

Esir süvari cevap nrdi: 
- Bunlar Niğbolu süvarileridir . 
- Ya şimdi ovaya ~ilen bu yeşil 

bayraklar? .. 
- Bunlar Esf en diyar oğlunun ku

mandasında bulunan Bolu ve Kasta-
monu ~üvarileri. 

muştu. Sinan bu hareketinden sonra 
askeri saflarını açacak ) erde sümtle 
geri çekildi. Birbirlerine karışan Js
mnil nsker1erl birdenbire kendilerini 
topl rın önlinde buldular. "Ölüm ta
neleri,, diye ndlandırılatı mermiler, 
birkaç dakika sonra etrafı öJUme boğ
du. Biraz sonra nrabaln .- arkasında 

siper almış olan yenicçril•r de sedlerl 
yıkarak tüfek ateşi açtılar. 

lsmail, kolundan, ayağından ya
ralanarak atından dUştii. Selimin bir 
süvarisi üzerine yürüdü. FI '.ndeki mız
rağı havaya kaldırdı. indirirken bir 
ses duyuldu: 

-Şah benim .. 
Bunu aynen İsmail gibi giyinmiı:ı 

olan J\firza Ali söylüyordu. Süvari: 
- Şah sen isen buraya gel! •. diye 

üzerine atılarak onu esir etti. Bu esna
da Hızır adında bir seyis ~ıayatıru teh
likeye koyarak kendi atım Jsmnile ver
di. Yarah şah ,ata atıad: Muharebe
nin kazanılmak ihtimaH olmadığını 
görüyordu. Atını mahmuı.ladı. Arka
ya bakmadan uzaklaştı. li!r kılıç vu
ruşta bir Türk süvarisini eğerine ka
dar Udye ayırmış olmakla ~ftihar eden 
lsma!, pa);tahtrnda da kerıdisini em
niyette görmedi. Atından inmeden 
yoluna devam etti. 

• • • 
Ismailin ordusundan on dört han, 

Selimin ordusundan on s..ıncak he.>i 
harp meydnmnda ölilp k'llmışlardı . 

Şahın en sevgili karı~ı da esirler 
arasındaydı. 

.. Süvarilere den sonra pryadeler sel G aı ıril <dl 1 ırn n iri) \\De ırn n 
gıbı akıyordu. fi l1"l1 

lsmail, K~raman, Anadolu ve Ru- k DM al U al (CcS} I}:( ? 
meli beylerlıeylerini görfü1ce her biri
ni padişah sanmış ve ayn a)TI üç de
fa aldanmıştı. 

Sildh şakırtıları, at na11arı etrafı 
inletiyordu. 

~lhay~t kırmızı ve yeşil sancak
lar arasında Selim gözUktu. 

İsmail, tasavvur edemediği bir 
heyb2He toplanan askeri g-ötUnce de
rin dl'rin içini çekti. Fakat cesaretini 
muhafaza ediyordu. 

Selimin kuV\'eti, seksen bini silvari 
olmak üzere yüz yirmi binden fazlay
dı. Yalnız atlar, yemsizlikten bitkin 
bir hale gelmiş, ayakları kırılıyordu. 
Asker de iyi gıda alamaır.aktan mus
taripti. 

1smai1in süvarileri <!e sek~en bin 
kadardı. Fakat bunların ne atları yo
rulmu~. ne de piyadeleri ıcıdasızlıktan 
şikflyetçfydiler. Bilakis, ı;iinlerce is
tirahat etmiş, beslenmiş bulunuyor
lardı. Daha fazlası vardı. 

Miğferleri parlak Çt>liktendl n 
kırmızı tuğlarla süslenmi.$ ti. Siııihla
rı, demir topuzları çok mlikemmeldi. 
Çevik atlara çelikten yaııılmı~ ~ğerfer 
vurulmuştu. 

fsmail bir şeyden korkuyordu: 
Selimin toplarından! 

Fakat kurduğu plnalıtr sayesinde 
yüzde yüz muvaffak olacnğını umu· 
yordu. Plftm şuydu: Ke.1disl düşma
nının Rol cenahı, Ustaçh oğlu sağ ce
nahı uzerine yürüyecek ve açılan saf
ları yan taraftan saracaklar, yeniçeri 
koHar.: üzerine arkadnu llücum ede
ceklerdi. 

ltk hücumu lsmailiıl süvarileri 
yaptılar. 

Bir taraf askerleri: 

1 - Şah .. 
Diğer taraf , 

Aıkadaşları tarafından hiyanetc 
uğradığına kanaat getiren Gaııdhi, si
yasetten sessiz bir köşeye ~e

kilmiştir. Onun yerine geçen ince ve 
uzun boylu Pandit Jamr Harlal Neh. 
ru, sabık üstadın na:r.ariyelerini 
öğretmeğe devam etmektedir. lngiliz 
memurlarl onun bu hareketini ı.o;,; gör
medikleri için ikide birde yakasına ya. 
pışarak hap.<:c tıkmaktadırlar. 

Il!J yeni ulusal lider Mahatma'nm 
yerini tutacaktır. 

E 

Göz Hekim ı 
Dr. Şükrü Ertan 

•• 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. Nu 31 
Diye bağırarak saldınyorl:ırdı. 1 
lsmail, kendi h~esfoe isahet e· (Cağaloğlu Eczanetıi fıınmdc; l 

- Aılah.. 

1 Sa!ı gün~eri meccıınendır 
den Türk cephe~ini bozmnğa ve ilerle-

! Telefon. 22566 
meğe mu,·affak oldu. 'ft"aı.-1ıt Sinan pa- ill•••m••••••llı:ml2mm' 
şa. da. Usta~lr oğlunun tutibini boz-
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Koırk 
00 

glYI ifil 

Yangın vaaaar! •• 
itfaiyenin dün Taksim stadında yapllan bayramı 
kırk gün kırk gecenin en muvaffaklarından 

biri oldu 

itfaiye teıkilatına tarih sırasiyle bakq: Yeniçeriler devrinde itfaiye 

Kırk gün kırk gece eğlencelerine da-ı 
bil bulunan itfaiye şenliği dün öğleden 
sonra Taksim stadyomunda yapıldı. 

Uç renkte basılan davetiyeleri ellerine 
geçirebilenler erkenden soluğu Taksim
de alıyordu. 

Yeşil davetiyeli olanlar yan kapılar-
dan girip stadyomun dörtte iki tarasla 
nı çevreleyen topraktan yapılmış trasla
" havi üçüncü mevkide altlanna mendil 
gazete koyup yerleşmişlerdi. 

Kırmızı davetiyeli olanlar da stadyo 

mun ikinci mevki addelicek tribünleri
ne girmek için cadde üzerindeki kapı -
nın önünü doldurmuşlardı. Burada ka -
labalık daha çoktu. Ellerinde yeşil bi
letler olanlar da kırmızılıların arasına 
karışmıştı. Belki kalabalıkta içeri dala
biliriz diye ... Fakat kapıda çok sıkı bir 

. kontrol vardı. Davetiyesinin rengi deği
ilç olan hemen geri çevriliyordu. Atlı 

polisler, jandarmalar intizamı temine 
uğraşıyorlardı. 

Ellerinde beyaz davetiyesi olanlar da 
büyük kapıdan giriyor, içerde sol ta -
rafta birinci mevki addine seza ( !) 
balkona çıkıyorlardı. Burası kısa bir 

müddet zarfında dolunca sahanın ke
nanna sandalyeler kondu. Burası da bi
rinci mevki oluverdi. Tribünler, şıklaş
tınlrruştı. Kirli tahta sütunlar temiz 
beyaz kırmızı renkli bezlerle sarılmış, 

iki tahta sütununun arasına tahtadan 
yapılmış mahfazalar sallandırılmıştı. 

Bunlarm içine de çiçekler konmuştu. 

Sahanın her tarafına da bayraklar asıl
mıştr. 

Uihlı ve kavuklu yeniçeriler aheste bes 
te ilerliyorlardı. Önde bir yeniçeri boru 
taşıyordu. Kolbaşı at üstünde idi. Bel
li ki yeniçeri devrindeki itfaiyeciler ara
sında da birinci, ikinci mevk t~nfi var

mış ... Bunlar tam geçti, geçmecl itfaiye 
müzikası hemen vakti fetetmeden bir 
marşa başladı. Bu marş biter bitmez 
yan kapıdan bir elinde fener,.bir elinde 
sopası köşklü göründü ve: 

- Hayttt. - Yangın var!... Avazesi 
yükseldi. Yaşını, başını almış olanlar 
köşklüyü tanıyıp bildikleri ve hatta 

bağrışa kulakları alışmış olduğu için 
aradan 15-20 sene geçmesine rağmen 
yadırgamadılar. Bilakis eski bir hatıra-

nın tazelenmesi karşısında bol kahkaha 
savurdular. Gençler ise evvelce resmi 

dairelere, para veren evlere bekçilere 
yangını haber eren bu kö~klillerl har 

retle ve derin bir merakla seyrettiler. 
Kırmızı ceketli köşklüler koştular. Bir 
köşede sırtında kocuğu, elinde kalın 
sopası ile duran bekçiye yangını haber 
verdiler. Bekçi baba ayakta ezan okur 
gibi elini şakağına dayadı: 

- Yangın var!. ... diye mütemadi ve 

kalkacaklardı. Fakat bunlar sırf göste
riş için çağrılmışlardı. Gayet güzel bir 
surette tulumbacıların yangınlara nasıl 
gittiklerini gösterdiler. 

Her grupta birkaç ya§h kurt vardı. 

Sandık bunların omuzlarından daha 
gençlere geçince önce uçan sandığın ar
kasından pek güçlükle yetişiyorlardı. 
Tulumbacıların geçişi pek orijinal oldu. 
Halk mütemadiyen alkışlıyordu. 

Bunları da askeri itfaiye takip etti. 
Boru öttüre, öttüre yola çıkan askeri 
itfaiyenin tulumbası bir araba üzerinde 
idi. İki beygir arabayı çekiyor önde 
köşklü ile bayrak ve meşale taşıyan iki 
nefer bunun yanında yürüyordu. Ku -
mandan ata binmişti. Geriden tulumba-
n0m kolunu çeken su taşıyan askerler 
muntaazm bir sıra halinde geliyordu. 
Bunlar da geçtikten sonra, günden gü
ne tekamül eden bugünkü itfaiye araba 

ları, motörleri, merdivenleri, kamyonla
rı geçti ve bu suretle de geçit resmi 
bitti. Daha dinlenmeye vakit kalmadan 
İsveç usulü jimnastik taraftan ( 1) Maz 
harın yetiştirdiği itfaiyeciler beyaz el
biselerile meydana geldiler. İpler, demir 
ler üzerinde dakikalarca spor hareketle
ri yaptılar. Atladılar, sıçradılar, merdi
venlerden indiler. Maske takıp top oyu
nu oynadılar. Hele çok esmer renkli bir 
itfaiyecinin her hareketi müthiş alaka 
ile takip ediliyordu. Koşuya başlayınca, 
yahut atlamak üzere hazırlanınca: 

zamanda geldiğini tesbit etmiş olabi
lirsiniz. 

Sahada yangın ihbarı hoş bir şey ol
mıyacağından sahaya çıkan olmadı. 

ikinci bir davet yapıldı. Uzun boylu 
bir zat nihayet çıktı. Fakat yangın baş
lamadan dışarda çan sesleri işitildi .. 
Beyoğlu itfaiyesi gelmişti. Herkes şa -
şırdı hoparlör izah etti: 

"- Biraz evvel söylenen numaraya 
meçhQl bir şahıs telefon etmiş yangını 
haber vermiştir. Beyoğlu itfaiyesi de 
vazife başına koşmuştur.,, 

Neyse ... Bu muziplik hoı görüldü. 
30~40 itfaiyeci bir köşede duran iki, 
balkonlu bir evi altından tutup sürükle
mek istediler. Muvaffak olamadılar. 20 
itfaiyeci daha gelip kenarlardan tutun -
ca ev birden havalandı. Üçüncü mevki-
le ikinci mevki arasındaki duvarı mü· 
nasip bir zamanda aşıp yanımda yer 
alan otuz beşlik birisi : 

- Yahu yazık bel Yepyeni, koskoca 
ev yakılır mı? Onu değil benim evi ya-
kınız. Bunu da onun yerine götüriin 
hazır kaldırml§ken.. Billahi razıyım. 
Gözüm kör olsun ses çıkartmam diye 
söyleniyordu. 

Biraz ötede oturan kıranta bir zat 

yükselen kahkahalara rağmen da 
madı, şunları söyleyiverdi: 

- Ben de benim evi eşyasınla 
meye hazmm. İyi oldu da geldinl· 
saraydaki köhne evi satıp, üzerine 
faizle para ekleyip gönlümün dil 
yerde, bakkaldan, kasaptan uzak 
ce bir fakirhane yaptırayım, şu it 
cilere öyle ya! Yangın olmadığı z 
sipariş alıp böyle seyyar ev ya 
hem aylıkları çıkar, hem de ev 
sahibi olur .. Yağhboyah, iki katlı 
l:iina içinden tutuşturuldu. Fakat 
türlü yanmıyordu. Bir ses yükseldi: 

- Ne oldu, neden yanmıyor? 

ikinci bir ses cevap verdi: 
- Sigortalı galiba .. Ondan yan 

mübarek ... 

..... nihavet bina tutuştu, üst katı 
yır cayır yandıktan sonra modern i 
iye ge!Oi. BirJcaç dakikada ya 
söndürdü. 

Saat yediye geliyordu. Stadyoıntl 
duran on bine yakın seyirci güz 
gün ge!:İrmiş oldular ve eski gü 
canlanan hatırasını k"nnşa konuşa 
yomdan çık·r r"~1'1ı1.,r. 

Yekta R«'gıp ö n 

- Yaşa O vens... ö tekilerden geri --------------------------------

kalma diye 1 diye teşci ediliyordu. Bu ..Atemt.eA.et ffte~tu ..,0 r6 Cı : 
hareketler fevkaJade muntazamdı, çok ~ 
beğenildi ve alkışlandı. T k • d v d ı 

Nihayet sıra yangın söndürme tec· e 1 r a g 1 n a o u p bitenler 
rübesine gelmişti. Köşede duran küçük Teklrda .. ğında yapı ~ahşmoları 
bir evı -zo kcıclar ittarycd ıırrtl:ıpp mey-

danın ortasına getirdiler. İçine benzin 
dökülerek ateşe verildi. Alevler iyice 
sannca bir köşede duran köşklü askeri 
itfaiyeyi ve yeniçeriyi. yeniçeri de ma
halle tulumbacılarmı haberdar etti. 

Borazan sesleri, ince ve tiz feryatlar 
arasında askeri itfaiye ile tulumbacılar 

Tekirdağ nwhabirimiz yazıyor: 
Geçen yıl olduğu gibi bu sene de Te

kirdağ bölgesindeki göçmen inşaati 

sıkı bir tutumda ilerlemektedir. Bu yıl 
içinde yapılması kararlaştırılan (1800} 
ev vardır k1 bunlar müteahhitlere iha
le edilmiş ve yapı işlerine hızla başlan
mıştır. Tekirdağ merkezinde ve ilçe
lerde yapılacak olan bu evler şimdiden 
sonra gelecek göçmenlerin hiç vakit 
geçirilmeden yurtlandırılmasına yara
yacaktır. 

ınanllda y e ni 
yapılar 

.. 

Muratlı kamu nu yakınındaki İnanlı 
aygır deposunda bu yıl (30) bin lira 
sarfile (75) metre uzunluğunda bir ay· 
gır tavlası ve İnanlı inekhanesi için de 
(45) bin lira sarfile modern bir inek 
ahın inşası kararlaştırılmıştır. Bu 
önemli inşaatın proje ve keşifleri ha
zırlanmaktadır. 

Yakında yapı işlerine başlanacaktır. 

larında inşaat, silindiraj ve ihzara.t 
aliyeti ilerlemektedir. Tekirdağını 
ratlıya bağlayan yol üzerinde de 
döşemesi devam etmektedir. Bu 
le pek yakında şehirde parkelenın 
cadde kalmamış olacaktır. 

İstanbul - Edirne yolundaki sil 
raj faaliyeti de devamlı çalışma 
ilerlemektedir. 

Hamam ihtilafı 
Tekirdağ Belediyesince istiJIJ 

edilmiş olan Çifte hamamın vari 

ile Belediye arasında ihtilaf çıkın 
Bu çifte hamamın varidatta 

gayri safi kıymeti altmış lira otrıı 
na, Belediye istimlak kanunu muci 
ce (600) lira bedel mukabilinde i 
lii.ki icap etmekte bulunmasına 

Belediye hamama (600) lira kı 

takdir etmiştir. Varislerin itirasl 

üzerine, yarıdan fazlası yıktırılart 
mamın Belediyece yıktırılması dU 

Senelerdenberi içinde yetişmiş iki tür 
lü .müsabaka yapılan stadyom şimdiye 
~ar bu derece süslenmemişti doğru
su_. itlaiye kumandanı İhsanın lUtfü 
ile ikinci mevkiin bir köşesinde yer ala
bildim. Futbol maçlarında tozdan göz
gözü görmiyen stadyomda bir zerre toz 
lhavalanmıyordu. Dikkat ettim: Saha 
fevkalade sulanmıştı. Hafif de rüzgar 
esiryordu. Yan gelip merasimin başla
masını bekledim. 

Bugünkü itfaiyemizden ev velki devir: A•keri itfaiye 
Günden güne modern ve verimli bir 
müessese olmağa başlayan !nanlı ay
gır deposunun Trakya hayvancılığının 
ıslahı hususunda göstereceği müsbet 
faaliyetlerden emin bulunmaktayız. 

rulmuştur. Alakadarlardan topl 
cak bir komisyon bu ihtilafı halle 

ğe çalışacaktır. 

Neyse ... Vakit ilerledi. Saat üçü bul
du ... Birinci mevkide bir kaynaşma ol-

du. Herhalde büyüklerden gelen vardı. 
Ancak dedim ya, ben birinci mevkie bir 
kaç fersah mesafede olduğumdan gele· 
nin kim olduğunu göremedim. Tabii 
yazamıyorum da ... 

Derken efendim, Fatihlilere geceli 
gündüzlü konser veren itfaiye müzikası 
milli marşımızı çaldı. Ayakta dinledik
ten sonra vali ve belediye reisimiz Mu
hiddin 'Üstündağ kısa, fakat veciz pir 
nutuk söyliycrek itfaiyeciliğimizi anlat
tı. 

Stadyomu dolduran halk da mütema
di bir kaynaşma vardı. Hobarlör, itfai
ye piyadesinin geçit resmine başlıyaca
ğını söyleyince bu kaynaşma arttı. Yer 
değiştirenler, sandalyesini altından bı

rakan öne çekenler oldu. Birkaç dakika 
sonra -önde müzika olduğu halde bugün
kü itfaiyenin piyodelcri muntazam adım 
larla yan taraftaki bir kapıdan çıkıp 
stadyomu çepeçevre dolnştı1ar, alkışlan-

dılar. 1 
Bundan sonra Yeniçeri itfaiyesi gö -

ründü. Kırmızı çedikli, mavi donlu, kü-

ahenktar bir şekilde bağırdı. Kalın so-1 
pasının ucundaki demiri yerdeki bir ta
şa üç defa vurdu, gitti ... 

Köşkülü geçmiş, yangını bekçiye 
haber vermişti. Sıra tulumbacıların idi. 
Bekçinin yangın var 1 avazeleri kesil -
meden daha tiz, daha keskin feryatlar 
yükseldi: 

- Hayt ... Hayt, hayt ... 

Tulumbacılar göründü. Kırmızı fa-
nilaları, siyah donları ile önde Kadır

galılar, siyah fanila, beyaz donları ile 
Karagümrüklüler, baştan başa mavi don 

ve fanitaları ile Mevliinekapılılar, yeşil 

fanila beyaz donları ile Otakçı tulumba
cıları ilerliyorlardı. 

20-25 şer kişilik grupların önünde 
fenerci, borucu yürüyor, arkadan tulum 

banın kollannı çaprastvari kavramış 
tulumbacı ile yedek koşucular geliyor -
du. İki grupun tulumbacı reisleri güzel 
atlara binmişlerdi. 

Dört tulumbl grupu stadyomu bir 
kaç kere döndüler. 

Bir aralık tu!umbaları taşıyan ve hep 
si eski kurt olan tulumb::>"•'ar o k"dar 
heyecana geldiler ki: Eskiden yangına 
giderken yaptıkları gibi az daha yarışa 

sahaya fırladılar. Tulumbacılara na • 
faran daha mütekamil olan askeri itfa
iye d,aha evvel su buldu ve sıkmaya 
başladı. Askerler sekizer, sekizer eğilip 
kalkarak tulumbanın koluna basıyor -
lardı. Tulumbacılara su yetiştirecek sa
kalar omuzlarında tenekelerle görünün-

ce semt, semt ayrılmış olan tulumbacı
lar sakaların üzerine atıldılar. Sulan 
kendi tulumbalarına boşaltmağa istiyor 
]ardı. 

Şehirde 
dü7enlik ler 

Hükumet konağı önündeki Cümhu 
riyet alanı beton inşaatı bitmiş ve bu· 
rası çok mükemmel bir şekil almıştır. 

Şimdi de elektrik tesisitına başlanmak 
üzeredir. Hükfunet konağının eksik 
kalan üçüncü kısım ve son inşaatının 

yapılmasına başlanmıştır. Üç ay sonra 
Mücadele oldu. Sakalar yerlere yu- hükumet konağındaki noksanlar ta-

varlanıırak suları tulumbalara değil, mamen ikmal edilmiş ve hariçte bulu
yerlere döküldü. Seyirciler kahkaha - nan daireler bu yeni binaya nakledil· 
dan kırılıyordu. Nihayet t ulumbalar bi- miş olacaktır. Belediye tarafından va
rer ikişer taneke su bulabildi yangına li konağı ve park yanındaki yolun kc
sıkıldı ve müştereken ev söndürüldü. narına da güzel korkuluklar yapılmak-

Bu yangın söndürme tecrübesinden tadı r. Şehirde göze çarpan yeni yapı
sonra tertip heyetinden bir zat hopar- lar günden güne çoğalmakta ve Tekir 
tör vasıtasile şöyle dedi: dağının çehresi değişmektedir. 

- Simdi biivük hir evi tutuşturaea - Naf .a müdürlüğü 
f{ız. Yangını Beyoğlu itfaiyesi Sişhane Kocaeli bayındırlık direktörü Adli 
kvrnkolun an r.:elip söndürecektir. An- Pelin naklen ilimize tayni edildiğinden 
cak davetlilerden istiyen bir zatın sa- Tekirdağına gelmiş ve yeni vazifesine 
hava çıkıp yangını gördükten sonra başlamıştır. 
44644 nunıarava teteron etsin. Diğed Tekirda{I yolla rında 
davetliler de ihbarı müte;ıkip saat tu- İlimizin Hayrebolu, Malkara, Mu
tunuz Beyoğlu itfaiyesinin ne kadar ratlı, Barbaros, Saray, Çerkesköy yol-

Hamam varisleri diyorlar ki • '' 
lediye caddeyi genişletmek için b 
mm kesilecek kısmını kessin. a• 
fazlasını dahi alsın. Mütebaklsinl 
timlak etmeyip bize bıraksın 
le hamam harap imiş ve gelene ge 
zararı var gibi bahane, ile haksıı <? 
rak bir malın istimlalci gayri cai• 
gayri kanunidir. Hamamın gerek .,, 
dınlar ve gerek erkekler kısmına -' 

nulan (600) lira kıymet ise hayret~ 
lecek derecede azdır. Çünkü yalnız 

ları dört ila be3 bin lira kıyrnetind1 
Arsası ise caba., Hamam bir irat -4 

tirmiyorsa bu kabahat bizim ~~ 
harpların tesiridir. Bundan maB/ . 

olduğumuz gibi ikinci defa mağdtıf ~ 
mek doğru değildir. Binaenaleyh il_ 
hamamın caddeye kesilen kısmı~ 
maadasını satmadığımız gibi isti ~ 
için konulan k!ymete de itiraz edC~ 
bu işin vicdan ve kanun da'resinde 
lini rica ederiz.,, -ı/ 

Zamanla bu ihtilafın ne şekilde 
!edileceğini öğreneceğiz. 

Hilmi Yücebf 

, 



!eroin rnektupDaırn..: 

Olimpiyat yüzme 
rnüsabakalarından intibalar 

Yüzme yarışları 
Dllnkll mUsabakalar· 

da iki yeni rekor 
tesis edildi 

Cim Londos 
Dün Moda deniz hamamları havu

zunda başlanan yüzme teşvik müsaba
kalarında iki Türkiye rekuru kırılmış

1000 lngilize bir mukavele 
imzalamış 

tır. 

Müsabakalara bugün de devam edi
lecektir. 

Dünkü yüzmelerin alınan dereceleri 
şunlardır: 

(ADD BeY) ısmnyae Ameırlka<dla 
şöhıre\t aOaıriil lb>Dır Tüırk pelhOGvaınDDe 

Poır'lt .. EDDzabet ve Kap 
şenıınırueırnınıcdle güıreşecekmnş 

100 metre serbest: 
1 - Galatasraaydan Orhan 1.3 4/ 5 

yeni Türkiye rekoru. 
2 - Galatasaraydan Halil, 

(Ali Bey), 'stanbula gelecek 
sene uğrayacakmış . 

3 - Beykozdan Bülent. Bugünkü Fransızca Journal d'Orient 
100 metre serbest (kadınlar) gu.etesinde merak uyandırıcı bir ha-
l - Beykozdan simon. ber vardır. 
2 - Beykozdan Vecihe. "Kara Ali ve Mülayimin serbest gü-
100 metre sır üstü. re~lerde pek acemi oldukları geçen pa 
1 - Beykozdan Fikret zar beJli oldu. Bunların hiçbiri fenni 

~ 8ne//in kazanm~ olduğu 100 metre yüZme müsabaka.Mntn depcın 2 - Beykozdan Mekin surette yetişmiş değillerdir. Cim Lon-
4 X 200 bayrak irişilmez bir Ja- sabakanm asıl şayanı dikkat kısmı 3 - 1. S. K. tan Hamdi. dos gibi bir güreş tilkisile boy ölçüşe-

~ zaferi olarak geçti. 4 sene enel Avrupalılar arasında cereyan etti. En 400 metre bilecek teknikte ancak Dinarlı Mehmet 
"'118 ..\ılcelosta Japonlar bu yarı::!ta başta giden Macarlat' son yüzücüleri 1 - Galatasfaraydan Halil 5,21 2/ 10 vardır!,, diyen muharrir, şu havadisı 
~ile dünya rekoru yaptıkları va- ve dü~ya (~~) ~e!re. ~mpiy.onu C~i~ yeni Türkiye rekoru veriyor: 
ı..~ !>Utün yüzme mütehas.~ısları ve sayesınde üçunculük ıçın vazıyetlerını 2 - Galatasaraydan Memduh Türkiye dışında diğer bir Türk peh 
~eıııleri başbaşa verere1< kronomet- sağlama bağladılar. 3 - Beykozdan Bülent. livan vardır ki, (Ali bey) ismile şöhret 

110llandalı Snc/f galibiyetten sonra 
"-trenörü tara/rndan tebrik ediliyor 

~~lerin yamldığından, zi"''l dokuz da
'~'kanın aşağısına inil;m!yeceğinden 
t Phe etmişlerdi. Arada!ı dört sene 
~~ti. Dün gene dört ufal~ Japon, do
~~~ ~akikadnn aşğı yüzdüler, hem de 

8 18•·tden yecli saniye daha aşağı: 
.sı,~ .. 
~ Müsabakada yedi C'lillet finale 
~rrnştı. Sırasiyle, Japonya, Ameri
\1 hreç, Kanada, Fran::a, Almanya 
lte ~fat>arıstan. Yli7.üci.iler depar J~ri· 
b~ sıktılar. Yirmi bin kişi sanki nefes 
ede almıyordu . Havuzu ihata 
~li en :nu.azzum tribünlerdf siikun hü
._1~re.rma oluyordu. Deparda yedi 
tı letın yüzücüsü de hep beraber çık
ti. Bu,Yarrşta birincilik ıçın yekdiğe
J:e ıakip olabilece:\ iki millet ,·ardı: 
Ilı Ponya \"e Amerka .. Nitekim ilk elli 
~etre nOtayetinde bu iki milletin vü
>'atUle~ı diğerlerinden a•·rıldı. Jap~n
~e netıcede Yusa, Sugiu"a. Taguchi 
~rai'den mürekep takımiyle Ame
bitı lı~arı on metreden falla a~arak 
leı·{d.ı.ler. Bu dört yüzür.Unün vakit-

~Yle tespit edildi: 

Seçmelerde aynı vakitte yüzen !00 metre kttr'bağalama (kadınlar) alan bu adam, Kap şehrinde Cim Lon-
Alman ve Fransız takımları bütün mü- 1 - Beykozdan Vecihe dosta karşılaşmak üzere anlaşmış bu-
sabaka müddetince haşhaşa gidiyor- 2 - 1. S. K. tan Hale lunuyor. (Ali bey) henüz pek küçük 
du; hatta son yüzücüler suya atladığı 4X!OO 'bayrak ya~ yaştayken Türkiyeden ayrılmıştır. A · 
vakit Almanya bir iki metre ileridey- 1 - Muhtelit Beykoz takımı merikaya gitmiş, orada yaman bir peh 
di. Bu son bayrakta Fransadan Taris 2 - Galatasaray takımı. livan lakabını almıştır. 
Almanyadan FischeryüzdL Sıkı hlr ~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mücadeleden sonra Taris de, Fischer • 
oldukça büyük farkla atlıyarak Fran
sayı dördüncü yaptı. Beşinci Alman
ya, altıncı Kanada haşhaşa ve yedin
ci ts,·eç oldu. 

Macarlar 9:12,3 ile yeni Avrupa 
rekoru, Fransa 9 :18,2 ile ve Almanlar 
da 9 :19 ile Fransa ve Almanya rekoru 
yaptılar. 

Dört yüz metre 
serbest 

Japonlar bütün yüzmeleri inhi
sarlarına alacaklarını iddia etmişler
di. Bugün yüzmelerin beşinci günü, 
4 X 200 den başka hiç bir şahsi müsa
baka kazanamadılar. Yüzmelerin i
kinci günü (100) metre serbesti Macar 
Czik fevkalade bir finish sayesinde 
kazandı. Seçmelerde 58 saniyeden a
şağı yüzen Japonları ve 57,2 ile aynı 
seçmelerde olimpiyat rekorunu kıran 
Amerikalıları su götürmez bir surette 
geçti. Japonlar bu hezimetlerinden 
sonra bütün ümitlerini 400 metreye 
bağladılar. Fakat garip olacak, bu
nu da Amerika kazandı. 

Amerikalıların meşhur yüzücüsü 
ve dünya rekortmeni Mechica ile Ja
pon Uto'nun adamakıllı bir çekişmesi 
altında cereyan eden bu müsabakada, 

Olimpiyat 3tcıdtnda dalgalanan 'bayrağımız 

Vali \'aşarla görUştU 
Kilosunun dünya şampiyonu Yaıar 

dün meşhur güre§çilerimizden Saimle 
beraber Belediyeye giderek Vali Üstün 
rtağ tarafından kabul edilmiştir. 

'l' 2 :13,4 Y usa, 2: 11,9 S l'gi ura, 2 : 13 
d::llch~ ve 2:13,2 Arei.. Hepsi 2:14 
~--a~gı, İkinci gelen A.r.erikalıların Atlamalarda diinya şampiyonları : 
Jap tı vakti ise 2:1:>; rekoru 9:03 .. Bu Kathc Köhler Alnu11ı, Velm.a Dun 
l'iııd:nıarın y~z metrey~ kaybetti~le- Amerikalı, D. Poynton - Hill Amerikalı 

peşine de Medica takıldı. Amerikalı
nın her iki tarafında da Japon yüıü
yordu. Amerikalıların uzun boy ve 
ahenktar stillerine mukabil Japonla
rın uf ak tef ek teşekkülitları ve ga
yet seri tarziyle göze çarpıyordu. Et
li metrelik havuzun her boyunu Ame
rikalılar mütemadiyen ve muntaza
man 36 kulaçla katediyordu. Japon
lar ise 40 ile 41 arası .. 3:>() metreye ka
dar Uto takriben bir beş metre kadar 
ileride gitti. Son elli metre yirmi bin 
kişiye, misline ender tesadüf edlen bir 
spor mücadelsi seyrettirdi. Bitirme
ğe yirmi metre kala Amerikalı Japo
nu yakaladı. Ve son hir efor ve ha
rikuhide bir sprint ile iki metre de 
ge\errk birinci oldu H 4 :41.:5 ile yl•ni 
olimpiyat rekoru yaptı. Japonun de
recesi 4:.ı:>.6 dır. 

n bir intıkam mahıyetindeydı. 
~h.\~~rikahlarla Japonlar müsaba- ilk elli metreyi iki Amerikalı ünde hi

bıtırip sudan çıktıktan sonra mii- tirdi. Ilundan sonra en başa Uto ve 

Umumi netice: 
ı: Medica (Amerika) 4: 14.:5 
:!: Uto (Japon) 4 :43.6 
:J: Makimo, (Jnpor.) 4:48 

' 

~:1). 
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Kap'ta çıkan "Cap Daily,, gazete
sinde koca serlavhalarla birkaç sütiin 
uzunluğundaki bir yazıda okuduğumu
za göre, Cim Londos Capetovna, (Ali 

=ıt 

Cim Londosla gClTeşccck olan bay Ali 
mukaveleyi imza ederken 

bey) le güreşmek üzere gitmiştir. On
dan başka, Joe Campbell, John Wan
der Walt, Jim Atlas ve Gcorge Mod· 
rich ile tutuşacaktır. 

Bu karşılaşmaları tertip eden bay 
Fletcher'in Hindistana giden (Ali bey) 
ile bin İngiliz liralık bir mukavele im
ladığı haber veriliyor. Bu para, Kap'ta 
yapılacak üç ve Port - Elizabette yapı· 
lacak iki maç içindir. 

Bay Fletcher, 6000 kişi alan l~ap 

güreş salonlar,ırun seyirciler için kil.fi 
gelmıyeceğini ileri syrmektedir. ÇUn
kU (Ali bey) - Londos maçı etrafında 

uyanan alaka o derece büyüktür . 
(Ali bey), gelecek sene l s tanbula 

gelecektir. 

"" ~ ~ 
Bu havadisi veren Journal d'Orient 

soruyor: (Serbest güreşte Cim Londos 
la boy ölçüşecek kabiliyette olan ve 
Türk güreşçiliği şöhretini beynelmilel 
ringlerde yükselten bir Alinin mevcu-
diyetini şimdiye kadar nasıl oldu da 
işitmedik? "Cap Daily,. refikimiz onun 
hakkında "Şöhreti pek yayılmı~ olan 

Türk pehlivanı,, diyor. Fakat acaba. 
(Ali bey) Türk müdür? 

Yoksa son zamanlarda ismi gecen 
Ali baba gibi o da Ermeni yahut baş· 
ka bir millet midir?) Her ne hal ise, 
(Ali bf'y) in burada bulunup da Lon
dosla Türk pehlivanı sıfatile tutuşa
maması yazıktır! 

lstanbu sporun galib:veti 
Evvelki gün Edirneye gitmiş olan 

lstaobulspor birinci futbol takımı ilk 
maçını dün Edirnespor birliğ' Je yap
mıştır. 

Müsabaka güzel cereyan etmiş V<! 

neticede sıfıra karşı Uç golle lstnnbul 
sporlular galip gelmişlerdir. 

Bugün yapılacak Edirne muhteliti 
maçına büyük bir ehemmiyet verilmek 
tedir. 

Oliınpiyatlar<la 400 metre yüzmeye 
l]a.şlanırken 

4: Flanagan r Amerika) 4 :52,7 
i: .ı e~ami fh'lon) 4::53,fl 
6: Taris (Fransa) 4 :~:?.8. 

Suat Erler 

B·•rıii n rr1:r1•cde I'ilhnt.: mıthtcliti ile 'karşılacal~ olan ve 3mt zam4nlard.a 
t<rJ·:mı•w'-ı wıTJ~·riı t aı:1. 7.:! ?a kuvvetli bir manzara arzeden (/stanbulspor) 
birinci futbol takımı geçen hafta (Kiiçüksu kupası) m kazandıktan sonra 

arkada§lan arasında 
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Hüseylnln suratı akrep, kertenkele ve kara 
yılanlnrın ısırmaları yüzünden bir yara 

halini almıştı 
Biri homurdandı : 
- Gebermiş galiba! 
ÖbUrU sözünü tamamladı: 
- Eğer geberdiyse talihli adam-

mış! 

- Haydi biz işimizi yapalım. 
- İp nerede? 
- 1şte! 
- Bağlayın belimden! 
- Tanının!. 

- Bir düğüm daha vur sen: 
- Oldu mu? 
- Oldu! 

Askerlerden biri, Uçünün yavaş 
yavaş salıverdikleri iple aşağıya indi. 
Elinde hazır olarak tuttuğu bir ilmi
ği hıJ.reketsiz yatan HUseyinln bir ba
cağma taktı. 

Sonra: 
- Haydi çekin! Diye 

0

bağırdı. 
önce onu yukan çektiler. Sonra 

dördU birden Hüseyin! yukan aldı
lar. Biri suratına baktı: 

- Gebermemiıı be! 
- Baygın! Hafif hafif nefes alı-

yor. 

Üçüncü nefer biraz filosoftu. Dün
yaya. sunturlu bir küfür savurduktan 
sonra homurdandı: 

- Hey kahbe dünya hey! 
- Haydi bakalım. Sırtla herifi! 
- Benim değil, onu sen1n sırtla-

man ]'azım. Çünkü maiyetinde sen 
çalışıyordun. 

- Ben dünyada sırtlamam. Çün
kü bana çok fena muamele ediyordu. 
Beni bir gün sarhoş gördü de o hafta 
izinimi vermemişti. 

- Eğer bunu yaptıysa haklıdır. 
- Neden haklıymı3. Sarhoş olmak 

kabahat mi? 
- Kabahat ya! 

- İyi amma halüe Mustasmı her 
ak§am içiyor. 

- Vallahi benim aklım böyle ince 

seslerini iri lokmalar gibi yuttu. Yi
ne merdivenler ve merdivenler. Niha
yet işkence odası. 

Dört nefer getirdikleri cesedi mer 
mer bir masanın üzerine bıraktı
lar. 

Halife Mustasım homurdanır gibi 
sordu: 

- Gebcrm.i§ mi? 
- Hayır .. Sadece bayılmış! 
- Ayıltın öyle ise şunu! 
İşkence salonunda hazır bulunanlar

dan biri elinde küçük bir şiş'e ile Hü
seyine doğru yaklaştı. 

Mustasrm bundan sonra yanı başın
da duran zenci cellat Beşire hitap etti: 

- Sen de hazırlan! 
Be§ir başını salladıktan sonra yan

makta olan ocağa doğru yürüdü. 
Hilseyini ayıltmak için yanına yak

laşmış olan adam zavallr eski muha
fız zabitin suratını görünce gayri ih
tiyari irkildi. Çünkü bu surat açlıktan 
b1ribirlerini yiyen akrep, kertenkele 
yılanların ısırmaları yüzünden bir ya
ra halini almış, §işmiş ve morarmıştı. 

Şişeyi Hüseyinin burnuna yakla§ 
tırdı. Hüseyine kokaltılan bu nıh, sü
ratlc tesirini belli etti. Hüseyin evve
l~ derin derin nefes aldı. Sonra göz ka
paklan kıpırdadı. Nihayet gözleri açıl
dı. Mustasım Hüseyinin kendisine gel
diğini görünce baş ucuna dikildi: 

- İtiraf et hain! CürmünU eöyle! 
Hiçbir şey gizlemeden, hiç bir §eY at
lamadan hepsini, noktası noktasına 
doğru olarak anlat! 

Fakat nerede ? Hüseyin cevap vere
cek değil, hcnUz düşUnebilceke halde 
blle defildl. 
Mustumı ce.lllt Beşire ipret etti. 

CkJlat Beşir ateşte dura dura krpkır· 
mızr olmuş bir oiele mermer masanın 
yanma yanaştr .. 

(Devamı var) 
şeylere ermez. -----------------

Dördüncüsü lafa karı§tı: Ka 1 a m ışta 
- Burada fazla beklemiyelim. Be-

nim karnım acıktı. Öğle yemeği ye- köşk a 1 m ak 
medim. Şunu çabuk yukan çıkara-

lım~ Canım acele etme! Hüseyin o istiyenlere 
kadar fena adam değildi. Ne kadar Kalannı caddesinde 7 numarah klStk 
geç yukarı çıkarsa kendisi için o ka- satılıktır. Uç dönümden fazla bahçesi. 
dar iyidir. zavallıyı yukarıda bekli _ iki caddeye kapısı olan dıgı yaJlıboya, 
yen akibeti biiiyorsun. içi aanatklrane nakııtarla süılil bulu-

- lyi amma benim karnım çok aç. nan bu kötkUn on odası iki salonu, ha' 
- Haydi öyleyse Hüseyini sen sırt- mamı, taılıfı, çamaıırlığı,kileri, is ve dı 

la! §I ve mutfak upk od111, havaıazl, elek 
- Pek ila! trilı: ve kumpanya suyu teıiıatı, kuyusu 
Filosof nefer ikinci bir sunturlu ilh. mevcuttur. MUkemmel nezareti nalc 

kUfür daha savurdu: liyat ve ~arııya yakınlıfı olan bu kCSık 
- Hey gibi kahbe dünya hey! hakkında fazla malümat almak istlyen' 
Yine domir kapılar açılıp kapan- lerin Haber gazetesinde VAa Nured· 

dı, yine boş ve aç dehlizler ağır ayak dine müracaatları. 

- O zaman ne olacak sanki! Yine 
herkes bize fena fena bakacak, köti! 
annenin kızlan kötil olur, kanları bo
zuk! diye kimse blze ig vermiyecek .. 
Sabrım kalmadı Necla, gel kaçalım, 
buradan gidelim! İzimizi kaybedelim. 
lstnnbulda bizi tanıyan olmaz belki 
biraz rahat ederiz. 

Necla tereddüt ediyordu. O daha 
munis daha mütevekkildi. Fakat n'iha· 
yet hemşiresinin ısrarına kandı ve gü
nün birinde ilk fırsatta kaçmağa ka
rar verdiler. 

Ahmet bey Şadiycye verdiği sözü 
tutmakta devam ediyordu. Sık sık ge
lir çoeuklan yoklar. Hatta sıkıntı çek
mesinler diye uf ak b;r cep harçlığı da 
bağ~tı. Maişetleri mektep idaresi 

tarafından temin edildiği için, kızlar, 
bu parayı arttırmı§lar, ikisinin de çan
tasında yetmiser lira kadar vardı. lş 
buluncaya kadar bununla lstanbulda 
bir müddet yaşayabilirlerdi. Artık gürı 
leri fırsat beklemekle geçiyordu. Niha
yet o an da geldi. İki hemşire kolay
lıkla çıkabildiler. Mektepte kimsenin 
nazarı dikkatini cclbetmedi. Ko§a ko§a 
bostanlara doğru ilerlediler. Ağaçlık 
bir yeri siper alarak kendilerine çeki 
düzen verdiler. Leyla kardeşini öptil: 

- Haydi f,iekerim, RYJ'ılalım birlikte 
yUrUrsek daha ziyade göze çarparız. 
1.zimlzi çabuk bulurlar. Halbuki başka 
başka yollardan gidersek ayrılmış ol
duğumuz akla gelmez. Biz olduğumuzu 
anlamazlar. Haydarpa§a iskelesinde 

HABER - Akşam PoıtaSJ 
• :c :c: :z:e:: 
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A.danıcağızı merak ediyordum. 
Denizin şakası olmaz, iyi yüzm 
bilenler bile kendini kurtarama 
ve suların derinliğinde kaynarla 

General Harington bu mevzuun be
nim yanımda açılmı§ olmasından mem
nun kalmadığı için hiç sesini çıkarmadı. 
Fakat, ben, onun bu süklitunu da hayli 
manidar buldum. Hususi hayatında 

dürüst ve namuslu bir adam olduğu söy 
lenen generalin gözleri bizim ihtiyar 
Balların sözlerini tasdik eden bir mana 
taşıyordu. 

Bu sırada Ballar bana eliyle dışarı 
çıkmamı işaret etti. Ben her iki kuman
danı başbap bırakarak odadan dışarı 
çıktım. Ballarla general Haringtonun 
görüşmeleri yarım saat kadar sürdü. 
Bir aralık Kornval tekrar Haringtonun 
yanına girdi. Bir müddet sonra kolonel 
Ballar ile kolonel Komval Haringtonun 
yanından ayrıldılar. Krokere üçümüz 
beraber döndük. Yolda hiçbir gey konuş 

matlık. Ballar, polise Yunan mümessi
linin yukarı getirilmesini emretti. Biz 
odada gelen kSğıtlan tetkikle meggul
ken meşhur çavuş Rayt herifi odaya ge
tirdi. Aman yarabbim; o deminki mağ

rur ve mutaazıım diplomat ne kadar da 
değiımiJti. O bir ıığır gibi kurulan 
Ballara Adeta emir venneğe yeltenen 
adam nedere, bu sUklüm püklüm adam 
nerede? Ballar bana tekrar iJaret etti. 
Ben odama geçtim, fakat ara kapıyı ka
pamadım ve arkasından dinlemeğe baı
ladım. Komval iyi fransızca biliyordu. 
Şöyle çıkıttı: 

- Möıyö 1 Siz lıtinbulda bulunan 
polis teıkilitımmn reisini emriniz altın
da bir memur mu zannediyoreunuz. 
Mümeıail efendi kekeledi: 

- Pardon! Böyle bir ıey düıünme
dim. 
- Düıünmeıeniz bu kadar bilipervaz 

sözler M>ylemezdiniz. 
- Ne söyledim. 
- Söylediklerinizi biliyoruz. Karıı • 

ruzda bir tnıiliz miralayı olduğunu u
nutmamanız azım. 

- özilr dilerim. Benim kolonel Bal
lara çok hürmetim vardır. 

- öyledir de neden ıize göıterdiği 
yardımlan da bir tarafa bırakarak ken
diıine akıl öiretmeğe kalkıttınıı. 

- Tekrar özür dilerim. 
Kolon el Komval bu ıef er miralay 

Ballara dön dil: 
- Miralayım! Herhalde bu iti bir 

yanlıt anlatılma teklinde kabul ederek 
dost bir hüklimetin burada mUme11ili 
bulunan bu efendiye kartı olan if bi
rannızı unutunuı:. 

birleşiriz olmaz mı? !Ik gelen ötekini 
beklesin. 

- Peki, ama mutlak birbirimizi 
bekliyelim, Allah göstermesin birbiri
mizi kaybedersek ne oluruz! 

- Deli misin, çocuk değiliz ya, ne 
diye birbirimizi kaybedecek mi31ı! 

- Korkuyorum! 
- Kuzum Necla saçmalama, yüz-

dük yüzdük ucuna geldik bir tcreddUt 
yüzünden kendimizi yakalatmıyalım .. 
Vallahi üzülüyorum. 

- Kızma canım, hakkın var. Sinir
lerim zayıf galiba, ama merak etme 
cesur olacağım, dediklerini mükemmel 
surette yapacağım. Güle güle karde
~im. 

Leyla hızlı hızlı · yürümeğe başladı. 
Necla da bir mUddet bekledikten son
ra başka bir cihete doğru ilerledi. 

Trenden iner inmez Leyla etraf ma 
bakındı, vapur yanaşmış yolcuları 
bekliyordu. Herhalde kardeşi bu trene 
yetişmemiş olacak ki görünm1yordu. 
Vapur kalkıncaya kadar bütün yolcu
ları gözden geçirdi, sonra tahta peyke
lerin kenarına oturdu beklemeğe baş
ladı. 

Bir tren daha. geldi, yine yolcular 
bo§a.Jldı, vapura bindiler gittiler .• Bu 

- Benim bu efendiye karır ne kadar 
hüsnüniyetim olduğunu herkes bilir. 
Benim onlann hayat ve huı:urları için 
tedbir düşünmekte olduğum bir 11rada 
karşıma geçerek ayak diremesi ne abeı 
bir harekettir. 

- Eğer benim tavaasutumu kabul e
derseniz ben aradaki suitcfehhümü hal
ledeyim. 

Ballar çavup dq~arı çıkmasını tenbih 
ettikten sonra Komvale İngilizce ola
rak dedi ki: 

- Bu herife bir daha bir İngiliz zabi
ti ile daha aklı ba§ında konuımasını tav
siye ediniz. Ve defolup gitsin. Bu kadar 
gaile arasında bir de onunla mı uğra
şacağım. 

Koloncl Kornval mümessile tarziye 
verdirdi ve kendisini beraber alarak 
Krokerdtn çıkardı. Bu hldise de böyle
ce kap:ınmı§ oldu. 

Son iki üç gün o kadar meşgul idim 
ki, beniın yüzümden başına bir felaket 
gelmesi pek muhteıncl bulunan İrfan 

Reisin hayat ve mematı hakkında bir 
haber almağa vakit bulamamııtım. De
nize döküldüğümüz mahut geceden son 
ra ne zaman İrfan reisin evine gitmek 
istesem bir aksilik, bir iş çıkmıştı. 

Bu akşam, nisbeten işlerim hafifle
mişti. Adamcağızı çok merak ediyor
dum. Denizin şııkası olmaz. Ekseriya 
en iyi yüzme bilenler bile ondan kendi
ni kurtaramaz ve suların derinliğinde 

kaynar, gider. 

içimden: 
- inşallah adamcağıza bir şey olma

mıştır. O da benim gibi bir kenara çı
kıp bu badireden sağ, salim kurtulmuı
tur. Gidip macerasını öğreneyim. 

diyordum. 
Kolonel Ballar, odasında yalnız otu

ruyordu. Sabahki hadiselerden oldukça 
canı sıktlan ihtiyar zabit, işini gücünü 

bırakmış, kanapeye uzanmış, tenbel ten 
bel düşünüyordu. Odasına girdim. O 
da dertleşecek bir adam arıyormuş. Doğ 
rularak: 

- Efdal, hata şu adamların akılsız

lığına hayret ediyorum. Sen ne dersin? 
- Ne diyeyim, ben de hayretteyim. 

- Koca bir imparatorluğun haysi-
yeti mevzuu bahsolan bir işin mes'uli
yetini Üzerlerine aldılar. Ağızlarına bu
runlarına bulaştırdılar. Sonra da Uste
lik küstahlık ediyor, auyit itine burun
larını sokmak istiyorlar. Acaba o heri-

böyle birçok kereler tekerrür etti. Ar
tık akşam oluyordu. Altıya doğru ga
yet liiks bir otomobil durdu. İçinden 
şi§man, orta boylu, çiçek bozuğu bir er
kek indi. Vapur henüz yanqmıftı. Yan 
gözle töyle Leyli.yi sUr.dU, her halde 
hoguna gltmlı olacak ki yaklqarak 
söze başladı : 

- KUçUk .hanım sizde ml vapura? 
- Hayır efendim. 
- Eğer bu taraflarda işiniz varsa, 

otomobilim boş duruyor, nereye gide
cekseniz sizi götürsün. 

- Teşekkür ederim efendim. Bir ye
re gidecek değilim. 

- Birisini mi bekliyorsunuz? 
Cevap almağa vakit bulmadı, dildük

ler öttü, kapılar kapanacaktı adam 
tcllşla cebinden bir kart dö vizit çı

kardı kıza uzattı. 

r- Bunu alın, eğer hayatta bir sı
kıntınız, bir derdiniz olursa size her 
hususta yardım edebilirim emin olun! 

Leyla hayret içinde elindeki karta 
baktığı zaman muhatabı çoktan vapu
ra binmişti. İnce parşömen u.t.iia ba
sıımış yazıiara gOz gezdirdi: 

MEHMET TALİ 
Kalamış 117 numara 

İnsiyakı bir hareketle, çantasının 

fin jandarmalarına bu iti 
olur? 

- Ne olacak, halk bir lahzada be 
ni linç eder. 

- O aptal bunu diltüncmiyor nusf 
- Düşünebilecek vaı:iyette olsa 

karıı böyle bir cüretklrlıkta bul 
bilir miydi? 

- Evet, ama dersini aldı. 
- Hem de mükemmelen." 
- Bir daha da benim yanıma yak1'1' 

maaın. Bu sefer bir iki saat defil, teıııcl' 
U deliğe girer ..• 

- Cesaret edeceğini pek zannetnıif' 
rum. 

Koloneli biraz teskin ettim. saJt' 
dışanda yeni havadisler olup olmadıf 
nı sordu. Bililtizam ordumuzun ileri )it 
rekctine devam ettiğini bildirdim. sıf 
nı ulladı: 

- Ok yaydan çıktı. Bu herifler 4' 
böyle bir ikibcte müstahak imiıler, 6' 
di. 

Kolonelden o akıam için milaaad• t 
tarak yanından aynldım. 

DAKTiLOLARIN ODASINDA 
O akpmi faaliyetıiz geçireceıctiSI" 

Evvell bizim çifte daktilonun odaııtı' 
girerek kızlann bir hatırını sorayım dl' 
dim. Birkaç gUn var ki onları arayıp~ 
mamııtım. Odalınna girdiğim za""' 
matmazel T ... gitmeğe hazırlaruyordll· 
Matmazel A ..• iıe henUz itini bitireııs' 
mitti. tkiıl de beni görünce sitem etti' 
ler ... A ... : 

- Ayol biz ıeni seyahatte biliYot' 
duk, nereden çıktın r diye alay etti. 1'i' 
ğeri: 

- Sen sağ mısın kuzum 1 diye bı.J r 
layı tamamladı. 

Halbuki odalarına uğramıyalı \.İ 
gün olmuştu. Havadan sudan konuşıır 
ken vakit epey geçti. Bugün mahreıı' 
ve mühim raporların matmazel A ... ı? 
makinesinden geçtiğini biliyordum. Sıl' 
nun için diğer kızın gitmesini be1'1e" 
dim. O, gidince A ... ya karşı Sşıkll~e 
hareketlere baıladım. Bir sürü aşk cUl1' 
lelerile üç gündenberi kendisini gö~ı1':. 
f'e fırsat bulamadığım için çok üz;Uld , 
ğümü, cnsuz yaşamanın imkansız oldıl 
ğunu, hiçbir an aklımdan çıkmadığırıS 
söyledim ve bu sözleri söylerken de ~r 
zı hafifçe kucaklıyarak kıvırcık saçlarıSl 
dan öpmeğe başladım. Kendisini ta~ 
men bana teslim etmişti. Gözlerinin sÇ 

gülüyordu. 
(Devamı vat) 

içine attı, Artık karanlık olmu§lU. $8' 
bahtanberi bir şey yeme:nişti içi ba)'I' 
lıyordu. Oradaki küçük dükkandan bi! 
sandoviç aldı, bir bardak gazoz içt.l• 
Son trene kadar !>ekledi. Ne gelen ,.Jf 
ne giden nerede kalacaktı ne yapa~ 
tı? Memurlar onu garip garip silıil' 
yorlardı. Baba<'an kılıklısı yaklaştı: 

- Küçük hanım, seferler bitti, bıl' 
rası kapanacak. 

- Peykede yatamaz mıyım? 

- Olamaz efendim. 
- Yarın sabahki ilk treni kaçırrrıalC 

istemiyorum .• Bir:sini bekliyorum 1J"' 
kınlarda bir oda bulamaz mıyım? 

İhtiyar adam biraz dUşUndU, ba.tısd 
kqıdı. tik önUne geleni evine altıl_. 
doğru değil, hırlı mı hırsız mı ne~ 
nesi Allah bilir. Fakat pek de geııfı 
açılmamıı olduğu halinden tavrı}at' 
belli .. Hem evinde ne var ki neden kot' 
kacak: 

- Benim kulUbem iki adım öted" 
- Aman kuzum, beni bir gece i, 

kabul edin. Kaç para lsteneniz veı+ 
rim. 

JDeoamı oot 1 
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ftş ya~aır<dlo ve 
yetDş'\CD ? 

yii;:;lii mculam Von Ribc>ıfrop kızı 

çe. tenis sahaları ve gayet lüks bir 
yüzme havuzu vardır. 

İşte bundan sonradır ki Von Riben 
trop siyasete merak sardırdı. Konağı
na politikacılarla diplomatlar gel.meğE. 
ba.~ladr. Madam Annanrn verdiği ziya
fetler eşsizdi. Paranın ne ehemmiyeti 
olabilrrdi ki .. 

HABER = Ak4ain Pôstal\ 

AsB<eırDDk baltilDsDeırn: ................................... ~ .... 
Zehirli g azlerin adedi 
gün geçtikçe fazlalaşıyor· 
Gazlara karşı koymak için tedbir almak kafi 
değil aynı gazlarla biz de teçhiz edilmeliyiz 
~u~\Yıliil HlnlSalfi1n alksnır'ltalfi1 <gJa~ca ~©lırşn ~aı~ maı$1k®Deıru 

kaırşn k©yaım<Blmcal~'te©l©Jnrr 
İlk önce Almanlar tarafından 

harp ~ahasına sokulup da, lngi1iz, 
Fran.:;ız, İtalya ''c Amc<ioka, bütüıı 
mütt.?fikler tarafından kullanılan ze 
hirli !';azların içinde en tc?,irlisinin İn· 
gilizl!?r tarafından yapıhnlar olduğu 
söyl~nmişti. 

On sekiz sene evvel yeni !Jir harp 
vasıt.ısı olarak ele alın:ı11 zehirli gaz 
bugün de asri harp test\ ha tının anah
tarıdır. 

Biliyoruz ki gözlere ~aidıran (göz 
yaşı ~ozı), deriyi harap fiden (harda 1. 
iperit. levizit gazları), kalbi felce uğ. 
ratan (paralizant) ve bıırnu kaŞmdı
ran (;;tcrmutator) gazla .. ı ·:ardır. 

Gazlar üzerinde çalış.ınlar dünya
nın her tarafında bunları tekamül et
tirmişlerdir. 

Jlugün bir gaz vadıt" k:, insanı ak
sırmağa mecbur eder. O ~adar aksır. 
tır ki gaz maske.sinin bur;.ınJuğu, bur
nundan fırlayıp çıkar. lfi; durmad::ın 
aksırdr;iı için maskenin g<iılük camla
rı boğulanrr ve hiç bir şey görmez o
lur. Bu gazm içeriye gir!oesini mene. 
demiyen maskesinin içi tükürük -re 
balgam fa doluncıya kadar aksırır. Bu
nun i.i7erine. tahammülünü kaybeden 
mas~<eli ma~kesini çıkarıp atar. Artık 
bundan sonra o askeri öldürmek için 
bir Letal gazı gönderm~ğe hiç hacet 
yoktur. Çünkü kendisini aksırtmrş o
lan gaz başka gazm yardımına lüzum 
göstermiyccek derecede z~birlidir de .. 
Onun tesiriyle ölüp gider 

Olünı ga.zieriıtc 1~arşı korunma tecrübeleri yapma]• 1ıiç ş-üp1ıs 

yok ki insanı tecrii.be1i bir haic kor 

tanya g-az claigalarına hi:'.im bir vazi- gazlarnı arsenik yahut harda11a har. 
yette:tir. man yapıyorlar. Hülıis..ı. her gün ye-

Yorulmaz Annanın sosyal faaliyet- :ıto ,.. .y. "" ,,. ,,. ni ye".li bir dehşet va-.ıta--ı buluırn:.-or, 
öldüriicü gazların sayısı ;p·ttırılryor. lerine iştirak edenler arasında Adolf Tşte bun1ar bildiğimiz şeylerdir, 

Hitler adlı bir adam da vardr. Bu zat ve bütün milletler kendilerini bü müt-
Geçenlerde Amerikadan bir hr. 

vadis geldi: Jnfluenza hastalığı yapan 
bir gaz bulmuşlar. Almımya kulağa 

hücum eden bir gaz kc~findE' bulun· 
muş: tu gaz insanı sağı!· yapmak için 
deği!; fakat, müvazenesin\ bozdurmak 
için ltullanrlacakmış; ç\inkü kula~m 

arkasmdaki kanallar insar:m müvaze. 
nesine hakimdir. 

pek de mühim bir şahsiyet olmamakla 
beraber, dost kazanmak hiç de zararlı 
bir iş değildi. Hem istikbalin neler do
ğuracağını kim bilirdi. 

Hitlcr gördüğü hüsnü kabule mü
teşekkirdi. Çok sık gelemğe başladı ve 
planlarrua dair uzun uzadıya dert an
lattı. 

Madam Von Ribentrop nasıl dinle
yeceğini bilen bir kaıdndr. Hitlcrin sa-

1 
mimiyet ve inanç istediğini biliyordu 
Ona ikisini de verdi. Von Ribentrop da 
onu sosyetelere götürerek herkesle ta
nıştırdı. 

Hitlcr iktidar sandalyesine çıkınca 
Ribentropları unutmadı. Şampanya 

satıcısının öteki memleketler hakkııııl: 
c:ok geniş bilgisi, Nazi liderinin çok 
işine yaradı. Bundan başka karı koca, 
her toplanmada ön sırayı işgal ede
cek simalardı. İkisi de sarışın saçlı, 
mavi gözlü tam manasile aryan tipini 
temsil etmektedirler. Onalrın iki oğul
ları ve iki kızları vardır. Oğullarınrn 
en büyüğü on beş yaşında en küçüğü 
bir yaşındadır. 

Onlar Londraya bir keman ve bir de 
piyano götürmektedirler. Jovakim 
tatlı musikiyi çalacak, Anna da bahçe
leri seçecektir. 

Almanya !ngiltereyc, bütün İngiliz
lerin kalplerini fethedecek iki usta dip 
lomat göndermektedir. 

hiş silahlarla te~hiz etmektedirler. 
asri lıarbin en korkunç silahları olan 

bu gaz buharları ha'"ayr, toprağı ve 
in.sam zehirliyecelitir. Bina ve tahaf. 

füz yerleri gibi gaıa kar!5' tedbir al
mak gerçi faydasız deği!f:ir. Amma, 
ga7.a gazla mukabele etnı~k en emni-

!.ıgiliz naiırrnın d<'d!iH gibi ~az, 
tecrübeleri duı·madan devam ediyor. , 
Busen yakıcı gazlarına kiikürt ·re nit
rat iHhe ediyorlar, göz .•:.ışı döktüren: 

Düşman üstüne gaz :rı~ğdırmak i
çin zaman ve mesafe me • .;P!esi hiç dü
~ünülmiyor bile cünkü bu öl,"lürücü ' ~ 
dumarı Ye yağmurları haY:ıdan ta) ya. 

reler atacaktır. Koca bir ~ehir yahut 

verimi.i bir arazi en kısa l;ir zamanda 
ölüm çölüne çevrilecekt:r. 

.Milletini emniyet ve sükun içinde 
bulunrlurmak istiye11 bir ordu ~imdi 

her :;;~yden en·el ken~lisi•. i öldiirücü 
gazlarla teçhiz etmek ihti:;açındadır. 

Varna kumandanı 
neler geveliyor? 

aaA<dl D lr\'f cStD ık ©Jeırn D~tt lfil©IS!n) ~©lff©ıc9l<ec. 

IFilD~<e lka©Jaır IQ>ttrr ~<elfil{b!]JP) ~Oa~O~ırn 
nıtttn ınıa©J o oa liiı~ ~<em~~1r:n ır? 

Yugoslav gemisinin Varnayı zıyareti 
Y u gosla v - euıgar ittihadı tezahüra

tına sebep oldu 

Harp içinde, düşmı:m şehirler iizcrinc 
ölünı gazları boşaltmaktan 7..<Itiyen 

çckinmiyccektir 

Vama, (hususi) Yugoslavya mek 
tep gemisi Yadran İstanbul ve Kösten
ceyi ziyaret ettikten sonra Varnaya da 
geldi. fakat Yadranın bu Varna ziya

yctli bir harp vasıtasıdır. Bir taarruı reti umumi teşrifat hudutlarını aşarak 
ancak mukabil bir taarruz~a durduru- • bir Yugoslav ve Bulgar ittihadı tezahü 1 
labilir: sözü ne 1,adar doğru iı;;e, ~az rünc vesile olmuştur. . 
harbir·de de müdafaa çarelerinden baş 

· Bakınız Varna Postasr namındaki ka, gazla hücum en kest,rl':.e müdafaa 
vasıtasıdır. gazetenin 11 ağustos tarihli nüshasın-

Gcrçi gaz. harp yasıtalarmın en da Vama garnizon kumandanı general 
pahal·sı ise de, harpte kull:ınıJan mal- Popof Yugoslavya deniz mektebi tale
zerne 'e teçhizatın hangişı pahalı de- beterine ne nutuk söylemiştir: 
ğildir ki? - Genç Yugoslavya donanmasının 

.Britanya harbiye naı.~rı Duff - mümessillerini Varnada görmekle çok 
Cooptr bakın ne diyor: bahtiyarım. Kardeş Yugoslav milleti 

- Evet, zehirli gaz tecrübelerini tarafından bize karşı gösterilen çok dost 
durmadan devam ettirivoruz. Ona ça harekete biz fevkalade büyük bir 
karşı gelebilmek için zeh·rli gaı tec-
riibeicrinde bulunmak esrsı ~rttrl'. krymet atfetmekteyiz! Bundan üç sene 
Ilütlin a.skcd münckıtJcrin ittifakla evvel müteveffa Kral Aleksandr ilk de
söylediğine bakıJırsa; 1918 de olduğu! fa olarak gene bir Yugoslav harp ge-j 
gibi !936 da da lngiliz alimleri zehir- misi ile V <:ırna limanına gelmişti. Bul- 1 

li gaz meselesinde bütün memlcketlt?· gar ve Yugoslav milletleri kültür, dill 
ri geride htrakmrş hnlunmakt.adır. Bri ve anane itibarile biribirlerinc o kadart 

yakındırlar ki siz burada biçde bir ya~ 
hancı yerde değilsiniz. kendi evinizde-

siniz! Aramızdaki bu çok samimi anlaş 
ma ( ?) ve kardeşlik umumi sulh ün mu-

hafaza:;ı ( ?) ve her iki milletin inki~aft 

için elzemdir. Bu kardeşlik bize Adirya• 
tik denizinden Karadenize kadar bir 

cenup Blavlan ittihadının zevklerini tat 
tırmakta ve biz!eri bu büyük his ile ya• 

şatmakt«dır ! İstikbal bizimdir! Ona hiç 

korkmadan bakalım l Tecrübe edilmiş 

kardeşliğimiz ve hiç değişmiyen dostlu 

ğumuz !Oayesinde biz yani Bulgar ve Yu 

goslavlar tarihin bize atfettiği vazifele

ri ( ?) tamamile yapacağımıza ben kat'i· 
yetle eminim,. 

İşte muhterem Bulgar kumandanının 

Varna Emanmı ziyarete gelen Yugos
lav mektep gemisi Yadranın talebeleri· 

ne söylediği nutuk! Herkes artık bun· 
elan istediği manayı çıkarsm. 

Ş. AHMED 
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RADYO 

1STANDUL: 

18: Te;>ebaşı bdhçesinden nakil, 20: 
Piyano solo: Profesör Ferdi Stataer 
tarafından, 20,30: Stüdyo orkestraları, 
21,SO: Son haberler, Saat 22 den sonra 
Anadolu ajansının gazetelere mahsus 
havadis servisi verilecektir. 

PRAG: 

18,50 Radyo orkestrasr, 19,50 Konuş 
malar, 20,50 Çocuk programı, 21: Şar
kılı radyo popurisi. 22: Manevra haber
leri, 22,15: Musikili neşriyat, 23,30 Al· 
manca haberler, 23,35 Salon orkestrası. 
(Şarkıh), 

BOKREŞ: 

SiNEMALAR 

HEYOCLU 
'l'tlHK 

iPEK 
8AUAY 

Sl M 't 

vn.oız 

TAN 

ŞIK 

ALK.AZAR 

ŞARK 

ı Pepo ve Altm toplayan 
kızlar 

ı Tang:ollta ve Agk kelep ı 
çeler! 

ı Hallskan ve Sillh bqmn 
ı İlk gece ve Yer titredi 1 
ı LUkres Borjlya ve Aıkıın 

senindir 1 
ı Yavrum Maskeler ~ağı 

1 
ı Monte kristo ve Sev-

1 
mek yasak mı 1 

ı Şandu Slhlrlt ada iki dev 

re birden 1 
ı Kan lckclcrt ve Slngapur 1 

korsanları ' 
a Sarı odanın esran ve Si 

yahlı kadının kokusu 

ASTOHl'A ı Ateş kraliçesi (türkçe) 
ve Cinayet yolu, Miki 

<JmlURIYEl ı Görünmlycn adam ve Mek 
sikalı haydutlar 

ISTANBUL l S: Köylü programı, 16: Romen halk 
UlLLI 

musikisi. 19: Konuşmalar, 19,15 Caz- illi.AL 
ı Skandal, Kovboyun §Crctl 
ı .A§k rUyam ve Sesalz çete 

ı Aysel bataklı damın kızı ' 
band, 20: Sözler, 20,20: Konserin deva- ALEMDAR 
mı, 20,35 Radyo orkestrası, 22: Romen ve Uçuruma doğru 

ı Boğazlçl prkıs:ı ve V~l koro musikisi, 22,30 Haberler, 22,55: AZAR 

Orkes~ ler hUcum ediyor 
KEMALBEV ı Ç1,n esrarı, SaVS§ !iarkım 

BELGRAT: \<ADIKOY 
SUREYYA 

19,50: Halk havalan. 20,30 Mitli neş- BALlD 
ı ProgramıDJ blldlrmemlşUr 

ı Programını blldirmemlgtir 
ri~ 23: Haberler, 23,20: Konser nak-
li,~ Dans plaktan. . · 

BUDfd>EŞTE: 

20: Radyo salon orkestrası, 21 : Şen 
akşam '(iki radyo skeçi), 22,35 Haber
l~t.23,05 Çigan musikisi, 24: Guten
bct'g c:ur. 1,05 Son haberler, 

Veni neşriyat: 

Rir genç kızın Şilkril 
Kayaya mektupları 

üstat Ali Fuadm ilmi, ido.rl tetkik
lerini taşıyan çok kıymetli bir eseri bu 

iSimle çıkmak üzeredir. 

OSKUDAR 
BALI: a Turondot 

KARAGOMROK 
Ozmıı ı Türkçe sözlü Alibaba, 

dünya havadisleri 
BALAT 

MlLLI :tstanbuldan geçerken, Ka 
JUornJya hayduUım 

TiYATROLAR 

TAKSİM 

HALK OPERETl 

Buakııam saat 21, 30 da 

Matine 17,30 da 
1- Şirin Teyze operet 
2 perde 2 tablo 

Flyo.Uar mcşrubnUa beraber '15,50,SO 

Yarın Kadıköy Süreyya bahçesinde 
Şirin Teyze 

-~-~~}~~~.~~-- ASKERl : .. FABRİKALAR UMUM -. MÜDURl.ÜÖÜ .. :. . ~ 
' • .....· • • • • • • .::·.: • .. ~. ,'. -c.' 1.: . , 
, · ~ · Satınalma Komisyonu Uanları ·t_: •. ~-~ : · · •. :~ 

.-..-•A .. -.,~ ~~ -4 ~--~!· .-,,:.,,.·;:. .,,·,:~.>~' 't.,., •.:~ -: .'.., .......;..,. .ı,.l ........ ~ı..u..~t-~ .. ~ .... .a .-.:......! ... .!.! •4i, 

Kırıkkalede yapılacak inşaat 
Ke§if bedeli 136032 lira 86 ku ruı olan yukarıda yazılı inşaat as

keri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 9 Eylül 
936 tarihinde çarşanba günü saat 15 de kapalı 2arf usuliyle ihale e
"dilecektir. Şartname altı lira 81 kuruş mukabilinde komisyondan 

Her pahette bir k•.1pon, her 50, 100, 15ü, 200 kupona İnhisar mamulatından LlKOR, 
."KANYAK, LÜKS SiGARA, AV MALZEMESi verilir 

AYRICA - Hediyelerle beraber alacağınız kur'a numaralarile yılbatında çekilece1' 
BÜYÜK YENlCF. PiYANGOSUNDA Fcrdor Touring 1936 modeli zarit bir Ford 
olomobiH veya bunun yerine bir F ord kamyonu veya F otd traktörü, 230 liralık 
BLAVDUNKT Radyoları, REVUE SAATLERi, iÇKi SERViSLERi, SOFRA TA
KIMLARI V. S. V. S. V. S. 

. 
-· -· ... 

· , -. 

verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 8051 lira 65 kuruıu havi ::::::::A::::C.·::e::::l::e::::::a::::..
1
-
1
::
1
::c
1

:::::k .. :::e::unv 1 
teklif m.ektuplarmr mezkUr günde saat 14 e kadar komisyona verme- ~ 

leri ve kendilerinin de 2490 numa rah kanu.nun 2 ve 3 maddelerinde u ve· bostan 
yazdı vesaikle muayyen gün ve ıa atte komisyona müracaatları. ii 

Betonarme Köprü 
inşaatı eksiltme j}inı ( 503) ii Eyüp Arpacmini mahallesinde ı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ M Tekke sokağında 22 numaralı alb ~ 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Nafia Bakanlığından: 
1 - ·Eksiltmeye konulan İ§: Ankarada Cebeci Musik~ öğretmen 

okuluna ilave olarak yapılacak o lan çalııma odaları ve jimnastik -
hane ir.p.atınuı keıif bedeli 24461 lira 86 kuruştur. 

2 - Bu ite ait prtuameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi. 
C - Haziran 1936 tarihli bayındı!'lık iıleri gene! §avtnameıi. 
D - Hususi ıartntlme (Fenni §artname) 
E - Ke~if cetveli. 
F - Proje 
lstiyenler bu §artn:\meleri ve evrakı 122 kuruş bede! mukabi

linde yapı iıleri umum :r.üdürlüğün den aiabilirler. 
3 - Eksiltme 3. 9 1936 tarihinde ı::erşembe günü mat (16) 

da Ankara.da Yapı lşled eksiltme odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kopal1 zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye giyebilmek için ia!eklilerin 1835 lir9 muvak· 

kat teminat vermesi , eksiltme ıart nameaır.deki evsafı ,.e bundan 
başka aı:ığıdaki vesika•arı haiz olup gfü~termesi lazımdI:-. 

Bu Büyüklükte bir yapıyı yapabil~ceğine dair Nafia Vekaletin· 
den alınmış yapı müteahhitliği vesikası. 

6 - Teklif mektup~arı yukarıda 3 üncü maddede y:ıızılı saat· 
ten bir saat evveline k:ıdnr eksiltme komisyonu reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektit. 

Posta ile göndenlccek mektupların nihayet 3 üncü maddede 
yazılı Mate kadar gelm:ş olması ve dıt zarfın mühür mumu ile iyi· 
ce apatılmıJ bulunması lazımdır. 

Postada olacak gedlmıele:- kabul edilmez. ( 462) ( 430) 

H dalı yüz yirmi be§ arım bahçeli ah·lı 
!! şap bir ev ile bu evin önilnde tUrlül 
n meyveli ve sebze yetigtirmeğe clvC" 1 
İ~ rişli biri bUyUk öteki kUçUk iki ba·l 
h vuzlu bir bostan kuyulu ve iki bu·ı·ı 
H çuk masura suyu olan on iki dönüm 1 
:: 
i~ mülk bostan acele satılıktır. Görmek ~ 
U istiyenler o mahallede polislikten 
H mütekait Bay Halile, pazarlık için 
ii Kadıköy Vişne sokak 33 numaralı :: 
i! eve müracaat. H 
i! 5: 
::::ı:::ı:::w:::::::ı::::ıı:n:c:::*lllm:... m 

Operat:ör Oroıog 
Doktor 

Süreyya Atamal 
Muayenehane: Beyoğlu • Parm 
kapı tramvay durağı, Roma otelı 
yanında 121 birinci kat 3-8 

Her gün 15 - 20 ye kadar. 

, •••• ::a111111111ı111.-:=········ ... .-. ...... --....... 

0 ·· o~iZi~·;·-·-····-n 

ôOmer Abdilrrahmaott 
la Cildiye mütehassısı :; 
H Muayenehanesi Kadrköy ,lf 

~ I' Ü Süreyya sineması kar111ında ln- ı 
fi önü sokağı numara 8 her günU 
H beşten dokuza kadar.. Hı 

l ·······-···ı-········...... . ' ...... aaua_•_ 1 

, 
Nafıa Vekaleti Şose ve Köprü!er Reisliğinde1'' 

istekli çıkmadığından dolayı ihaleai yapılamamıt olan Mui1' 
layetinde Muğla - Köyceiiz yolu üzerinde (25.000) lira keşif 
li Namnam betonarme köprüsü inıaabnın rleği§tirilen yeni ıartn•; 
rine göre kapalı zarf uıuliyle ekailtmeıi 2 - 9 - 1936 çacıan~ ., 
saat 16 da Nafia Vekaleti Şose ve Köprüler reiıliii eksiltme koıı'1 

nu odasında yapılacaktır. 
Eksiltme ,artnameıi ve buna müteferri diğer evrak (125) ~ 

mukabilinde Şoıe ve K?iprüler reiılifinden alınabileceği ıibi i•tı 
ler bu tartnameleri Muğla Nafia müdürlüğüne müracaat eder~ 
rebilirier. · 1 

Muvakkat teminat (1875) liradır. Ekıiltmeye girmek iıtiyeıı 
resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye t 

kan müteahhitlik ehliyet veıikaıını haiz olmalan li.znndır. 
Teklif mektuplarının 2 - 9 - 1936 çartanba günü saat tS e 

dar Ankarada Şoıe ve Köprüler reisliği&ıe verilmesi lazımdır. -J} 
(376) (zır" 

Gümrük Muhafaza Genel 
tanlığı lstanbul Satınalma 
yon undan: 

1 - Gümrük muhafaza deniz vasıtaları için 1 O takım art1 
i~aret sancağı ile 10 takım yalnız adet filamaımın 25 - 8 ~ 
salı günii saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - T~sınlanan tutarı 315 liradır. 
3 - Şartna~eıi komisyondadır, görülebilir. . / 
4 - istekliler ilk teminat ola -:ak 24 liralık vezne makbu~ 

banka mektuplariyle beraber komisyona ıelmeleri. "(560)J 



pıçtt sahi plerlnln nazarı dlkkatleı t ne 
, •la.nbul belediyeainin 936 senesine ait ölçülerin muayenesi 31 
.. 
1 
toa altf&Dlt sona erecektir. Müddeti içinde ayar memurluklarında 

u erini muayene ettirip damgalathrmıyanlar hakkında kanuni ta· 
ll Yapılacağı tekrar ilan olunur. (B.) (612) 

HABER - Akşam Postası 1f 

_..._ Ni, şantaşında ~ -

IŞIK "eski,, FEVZİYE lisesi 1 
Memleketin en eski Hususi Lises·dir 

·ı Ana, ilk, orta ve lise kısımları vardır Yatılı ve yatısız talebe kaydı içinher gün müracaat edilebilir. !stiyenlere 
mektep talimatnamesi gönderilir. 

- Telefon: 44039 
Senelik muhammen kiraıı 60 lira olan Divanyolunda Atik Ali 28 A 
lllahalle ve sokağının cami av ~usundaki Atik Ali pata mektebi :::::::::::::::: g~ US t O S mcna:uuıc:H111111=:::::;:::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::--·--:::=== 

~eya, 938--939 ceneleri mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üze- ji 1 
~ık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde d C U M A "' 
l'iilür, istekli olanlar 450 kuruşluk muvakkat teminat makbuz ve- i:İ=.==.~. p A N o R A M A. t' · 
"'•kıubiyle beraber 25 Ağustos 936 sah günü saat 14 de daimi en- 1 
~;:;.~=~u~:a:::r ~~~e:

2

::~u .an Unkapanında Elvanzade mahal-· Lmnı-m:ımm::::::m::n:::~~=======•=•~r.!!!m':,,!,!;::!.,.!;!..,~==:,,_~=-=•::...--=~=:11 
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ın Y etiltulumba sokağında Sü !eyman aubaıı mektebi ankazı sa· 
ak iUere pazarlığa konulmuıtur. Şartnamesi levazım müdürlü. 
de görülür. istekli olanlar 750 ktiruşluk muvakkat teminat mak-
d "~Ya mektubiyle beraber 24 Ağustos 936 pazartesi günü saat 14 
"-lllli encümende bulunmalıdır. (1.) (250) 

Nafia Vekiletinden: 
Aydın demiryolu üzerinde 67+ 200 ve 274+ 000 mcı kilometreler 

deki taş ocaklarından çıkarılarak nakil ve vagonlara tahmi! edilecek 
on beşer hin metre mikap balaatrn icra edilen münakaaasmda- talip l!ir kilosuna 18 kurut fiyat tahnıin olunan Üsküdar belediye an

da. mevcut tahminen 4000 kilo kurşun satılmak üzere açık art-
'-Ya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. 
kli olanlar 54 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektuhiyle 

I her 24 Ağustos 936 pazartesi günü saat 14 de daimi encümende 
~llınahdil'. (B.) (256) 

zuhur etmediğinden me-:1k\J.r balastlar kapalı zarf usulile ayrı ayrı ye· ıstanbul ve Beyoğlu ile Ana 
niden münakasaya konulmuştur. ' dolu cihetindeki un, erzak, yem 

tetif bedeli 23210 lira 68 kuruş olan ls~nbul 11 inci ilk mek· 
Yapılacak tamirat ve ilaveler kapalı zarfla eksiltmeye konul. 

tur. Keşif evrakı ve şartname sini istiyenler 116 kuruş mukabilin
~ le\'azım müdürlüğünden alabilirler. Eksiltme 24 Ağustos 1936 
~lrteai günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Eks!ltmeye 
. ek iatiyenler Nafia Vekaletin den almıt oldukları müteahhitlik 
•itası ve 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı ve
a ~E: 1741 liralık muvakkat temi oat makbuz veya mektuhiyle teklif 

1 - Munakasa 7 - 9 - 1936 tarihinde saat on be,te Vekalet kara nakliyatının pazarlığı 24 ağus 
Demiryollar inşaat dair,~sindeki arttırmar eksiltme Korniıyonunda . tos 936 pazartesi günü taat 14 de 
yapılacaktır. Tophanede satınalma komisyonun 

2 - Bu ocaklardan çıkarılacak on he§er bin metre mikap halas· da yapılacaktır. 
tın h"?ı' birinin muhammen bedeli (21750) liradır. lstanbul cihetinin talimin 1ie 

3 - Muvakkat tem;~atları her birinin (1631,25) lir49.drr. deli 2757 lira 60 kuruş ilk temina· 
4 -- Mukavele projP.si, Bayındırlık 19leri genel şartnamesi ve tı 206 lira 82 kuruştur. Anadolu 

münakasa şartnamesinden mürekkep bir takım münakasa evrakı (55) cihetinin tahmin bedeli 1075 lira 
kurut mukabilinde Dt-miryollar inıaat claireıinden verilm~ktedir. ilk teminatı 80 lira 62 kuruştur . 

ektuplarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 e ka
l' daiıni encümene verilmelidir. (1.) (252) 

5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenle~ 2490 N. lı kanun mucibince Şartnamesi komisyond.t görülebi • 
ibrazma mecbur olduk!arı evrak ve vesikalarla 7 - 5 - 936 tarih lir. Her iki nakliyat bir müteahhi 
ve 3297 N. lı resmi ceridede ilan edilen talimatnameye göre Veka· de verilebileceği gibi ayrı :ıyrı da 
letten almış oldukları müteahhitlik vesikasile teklif 111~ktuplarmı verilebilir. isteklilerin belli ıaatte 
mezkilr kanunun tarifau dııiresinde hazırlıyarak 7 - 9 · - 1936 ta· komisyona gelmeleri. (89) (489) 
rihinde saat 14 de kadar makbuz mukabılinde demiryoiiar inşaat :=:::::::::::::?::::::::::m:::::::-- • ::1 

dairesine tevdi etmeler! lazımdır. (461) (431) g · Kimyager 1 latan bul vHayetinden: Florya da e5ki Çmarönü yeni istasyon kar-
'llda emlak komisyoncusu Musta faya ait olup 1295 tarihli menafii 

. \ıtniye için istimlak kararnamesi ne tevfikan vilayet namına istiınla
~ata.rlaf tırılmıf olan :43 Yenikapı numaralİ 29848 metre murabbaı 
ıiye bütün mehani ve müttemilat ve tesisat dahil olduğu halde bi

{eten takdir edilmiş olan l 1 ,022 lira 50 kUruş Kıymet sahibine teb
~~if ise de vaki itiraz üzerine kararnamenin 11 inci maddesi 

mucibince teşekkül eden heyet tarafından tetkik ve bidayeten konan 1 T!:'i~a~~~~!~ıı 
kıymet aynen tasdik edilmi,tir. Kararnameye müzeyyel fıkrai mahsu- Humum tahlilat, Emint'nü Emlak vel 
sa hükmüne tevfikan bu yerlere he men eı konulması tekarrür etmiş ol· Ü Eytam Bankası karşısII.da Izuıt1 
duğu yine kararnamenin 13 üne-il maddesi mucibince ilan olunur. :::~i:::~.~::===:::::: ..... :ı:n::::= ..... :::~ 

(B.) (630) 

152 MAaLOP FAUSTA 

lacağmı biliyordu. A} nı zaman
da Faustanın Dük dö Giz üzerin
deki nüfuzuna da vakıftı. itte bu
nun .çindir ki Faustayi\ karşı cid
di bir hizmet ve itaa:: gösteriyor
du. Genç kadını görünce bütün hu 
dütünceler aklına geliyor ve ona 
her seferinde artan bir l,ürmet his· 
ıi besliyordu. 

Klodin bu düşücesine bakarak 
Viyo:ettayı dört gözle muhafaza 
edeceği dü.tünülürse de o her ne
dense biraz atağı gördüğü gardi
yanlık vazifesini iki ihtiyar rahi· 

beye bırakmıştı. Üstlerindeki el
biseler parça parça olmuı bulunan 
fU ik rahibe, okuyucuil'ı rm da ha
brlıyacağı gibi, Marianj ile Filo
mende.n batkaaı değild~ , 

Klodin, Viyolettayı muhafaza i
çin tayin ettiği rahibelerin, her ne 
kadar iki korkunç ıeraeri ile ma
nevi vazifelerini ihmal ettikler?ni 
duymut ise de iki ıerseri herifin 
manastır içinde bulunuıu onu pek 
de korkutmamıftı. Fakat Faus
ta bu vaziyeti bilmiş olsaydı, mu
hakkak ki Viyolettayı bunlara em
niyet etmezdi. O, elinde büyük 
bir lt.uvvet bulunan bütün insan-· 
lar gibi hizmetkarlarının kendine 
körükörüne sadık olduğuna inanı
yordu. 
1 Fausta müdürenin yanına girdi
, ği zaman Klodin manaıtınn he
ıaplarmı tetkik ediyordu. Sene 
•onuna kadar elinde ancak 6000 

lira kadar bir mevcudu kalmıştı. 
Her sene kral tarafından veri!en 
paralar Üçüncü Hanrinin firarm
danberi kesilm.1şti. Klodin şimdi 
yegane çare olarak zengin bir ta
kım asılzadelerin yardımını temin 
etmeği düşünüyor ve bunların bir 
listesini elinde tutuyordu. 

Fausta, Klodinden daha genç 
olduğu halde mevkii sebebiyle: 

-- Ne yapıyordun kızım? diye 
sordu. / 

Müdire hemen Fauıtanın otur
ması için bir sandalya getirdikten 
sonra cevap verdi: 

- ·Epeyce fakirleşen manastırrn 
bütçesini tetkik ediyordum, ma

dam. 

- Neler buldun hakalrm? , 
- Eğer havadan bir ıey gelmi-

yecek olursa bütün manaıtrrdaki
lerin az zamanda açlıktan ölecek
lerini, madam! 

Fausta hakimane söylendi: 
- Allah hiç bir zaman kulJa

rından vazgeçmez .. Onları çölde 
iken bile aç bırakmamıttır. 

- Haklısınız madam! Fakat 
Musa peygamberin asasını taşlara 
vurup su çıkardığı devirde yaşamı
yoruz. Manastırın sayısız alacak· 
lılarına ne cevap vereceğimi bile· 
miyorum. 

- Şimdi kendinizden bahsetme
yiniz! Söyleyin bakalım, bir sene-' 
lik ır.asrafınız ne kadar? 

- Lüks teylerden çoktan vaz. 

E v: 
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le de.T.eyiniz madam, y:Jksa sözle
rinizin hiç birine inanm vacağım. 

- Benim ne söylediğimi anlı
yor musunuz, kızınız Furkonun fe· 
laketine ve ölümüne ııebep oldu. 
Fakat bunu kat'iyyen bilmiyordu! 
Bahası zannettiği FurJ.royu çok se· 
verdL Sözlerimi iyice anlıyorsu· 

nl.\Z Jeğil mi? 
Sai,üma soluk soh•ğa cevap 

verdi: 
- Evet, evte! Fakat bana anla

tınız .. o zaman ... 
- Sabret! Müddehnnumi kızı· 

nızı iCendi mezhebine ~öre1 yani 
protestan olarak büyütüyordu. 

Saizüma, çok eski bir §eyi ha
tırlamak ister gibi elin ~ alnına gö. 
türdii ~ 

- Protestan mı dedjniz? Çok
tand1r böyle bir kelime- işitmemiş

tim. dedi. 
- Aklınıza geliyor mu? Baba-

11ız da katolik değildi . 

- Hayır, hayır .. Bh hiç bir za
man katoliklerin kilise!ine gitmez
dik .. 

- Sizlere Hügno derlerdi. Müd
deiumumi Furko istem1şti ki . Jan .. 

Çingenenin gözleri st \•inçle par
lıyar.ak: 

- Jan ! diye tekrarbdı. 
- F urko kızınıza l>ıi ismi ver-

mişti. O kızınızın protc.:>tan olarak 
büyümesini istiyordu. Sizin baba. 
mz da aynı mezhepteydi.. 

- Evet, yazık ki öyle f.. Bu mez-4 

hepteri olan ne kadar insan bu U• 

ğurda can verdi! Büyük biı kısmı 
da ağır işkenceler altında inledi
ler! 

- Oyle ise timdi: Furko ile kı· 
zını.zın ne gibi teblike!ere düşebi
lece~derini düşü:rıün r .. 

- Biz de aynı tehlil:elerin teh· 
didi dtmda idik! .. 

- Doğru.. Furkoyu da kafil' 
saydılar ve bir hapiahe.neye ata
rak ömrünün sonuna k~dar bırak
madılar .. 

- Onu haber vermi~.!erdir ! .. E
ğer '> casusu bir tanıyM;ı:k olsam ..• 
Kalbini oyardım. 

Fau.sta yavaş yavaş devam etti: 

- Ben bu casusu biHyorum. Fa• 
kat o bir kadındır .. Bi•· genç kız .• 

- Bu pek müthiş ! Nasıl olur da 
bir genç kız bu bi~areyi ölüme ve 

belki de müthiş bir işk<'nceye tes- · 
Jim edec~k kadar ccsa•et göstere
bilir'( 

- Haklısınız ... Pel:. müthiştir ..• 
Çün~cü, zavallı Furkoyn hakikaten 
itkence yapıldı •. Bir so:;bin üzeri
ne gerilerek ölünciye kadar bekle
tildi. 

Sai7üma titriyerek: 

- Pek korkunç! Pek korkunç! 
diye kekeledi, bu işe eebep olan 
kız da aynı gekilde ölmelidir. 

Bu söz Faustayı da ftretti ve: 

- Tabii değil mi ya? diye ıöy-
" ' lendi.~ 

'?CT' 
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Saraçhaneba•ı Horhor caddesi 

____ .._ ___ . 
Bayan Safiye HAYRiYE LiSESi 1OUndUz1 

Ana - ilk - Orta • Lise • Tam devre 

Okulumuz her zaman gördüğü teveccüh ve rağbet üzerine ilk sınıflardan itib;:ıren yabancı dil tedrisatını ye
ni bir teşkilatla kuvvetlenclirmi!itir. Kızlar kısmı ayrı bir dairededir. Mektebin hususi otobüslerile ne
hari tal~be her gün evlerinden aldırılır. İst:j·enlere tarifname gönderilir. 

Kayıt için her gün saat 10 dan 16 ya kadar direktörlüğe müracaat edilmelidir. Telefon: 20530 

Her akşam 

PANORAMA 
Bahçesinde -............................................. . 

Mekteple alakadar çocuk velilerine Jandarma Genel Komutanlığı Ank 
~----. Satınalma Komisyonundan : Beyaz pike örtU • Yalak, yorgan, ,,r••hk - • 

Battaniye, yatak çar,afı • Yastık kıhfı • 
Battaniye çar,atı, yUz havlusu, ayak havlusu • 

Pijama, Fanlla, çorap, mendll, V.S. v.s. V.S. V.S. 

1 - Vaııflarına uygun ve metresine elli iki kurut değer bi 
(163,000) metre yazlık elbiıelik24/8/936 pazartesi günü ıaat 

· Yavrularınızın yukardakl mektep lhtlyaçfarının klffealnl en muvaflk ftatlarla 
de kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi ( 424) kuruş karııhğında komisyondan al 
lir. Eksiltmeye girmek iıtiyenlerin (5488) lira ilk teminat makb 
ya banka mektubu ile tartnamede yazılı belgeler içinde bulund 
cak olan teklif mektuplarını eksiltme vaktinden en az bir ıaat 

HASAN HCJSNCJ •Bursa Pazarı 
İstanbul Sultanhamam 4/24 Beyoğlu - İstiklal caddesi 376 1 

ı.J~~~---•r Ticarethanesinde en uygun fiyatlarla tedarik edebilirsiniz.' 
komiayona vermit olmaları (291 ) 206) 
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- Siz onu tanıyorum demiıti· ni gammazhyacak kadar ahlaksız· 
niz, değil mi? lık göstermit olan bir mahlUk ... 

-Evet!.. O da bir kafirdir, aer- Artık bundan bahsetmiyelim, ma
eeri bir kız! .• Bir çinge~e kumpan· dam! .. 
yasında tarkı söylüyordu.. hmi - Fakat cezaya layık bir kız! •. 
Yiyolettadır. - Doğru söy~üyorsunuz ! Pek 

- Viyoletta mı?.. müthit bir cezaya uğraması lazım-
- Evet; f allat neden bu isim ıi- dır! .• 

'ai bu kadar hayrete düıürdü? - Demin ıizin ~e töylediğiniz 
- Furkoyu haber verenin Viyo- gibi4' felaketine ıebep o!duğu Fur

letta olduğunu iyi biliyor musu- ko gibi salip üzerinde ölmelidir .•. 

nuz? 
- Buna hiç tüphem yok? 

- Demek Furkonun bir salip Ü· 

. zerinde ölmesine bu kız sebep ol· 
du?. 

- Evet, odur!. Fakat galiba Vi. 
yoleUa ismi ıize pek de yabancı 
gelmiyor? 

S.:ıizüma müteesairane cevap 
verdi: 

- Doğrusu onu tanıyorum! Bir 
arad~ yaıamıttık ! Çünkü ben de 
onun bulunduğu kumpanyada fala 
bak:udım. Viyoletta 'nrkı söyler
ken ?,:lmem neden, derin bir haz 
duyar ve hazan onu kollarımın a
rasında sıkmak isterrlim. Fakat 
zannederim ki o, bentten korkar· 
dı .. 

Faı..sta hafifçe: 
- Esasen o fena ah!3klı bir kız-

• 
dı. Hiç kimseye acımıyan kızlar-

.dan biriydi. dedi. 
Saizüma içini çekerek mırıldan· 

~ dı: . 

- Doğru! Kızunın velinimeti-

- Ah!.. Eğer kızım hakikaten 
onun yüzünden ıstırap çekmit ise 
o mel'unun da benden çekeceği 

var! 
- Evet, kızınız da ıstJrap çekti, 

Furko ile beraber hllpsolunmuş· 

tu .. Kızınız bütün bunları size an· 
latacaktı~ ! 

Çingene kendinden geçerek: 

- O, bana bunları anlatacak 
ha? <!iye söylendi, de-1:.1ek kızımı 
nihayet görebileceğim? .. dedi • 

- Size vadetmittim }a ! . 
- Ne zaman?.. A~. madam ... 

Eğer bu söylediğiniz dcğru çıkar
sa!.. Acaba bu mesut ~ünü görebi· 
lecek miyim? 

- Hemen birkaç güne kadar .. 

- Ah!.. Beni tekrar deli etme-
yiniz . Şimdi de sevinç delisi ola
cağım! .. 

- Size yemin ediyo-:um; aynı 
zamanda o mel'un Vi,rolettayı da 
göreceksiniz .. Yalnız. s· ze ne söy
lersem onları yapacaksınız! •• 

Saizüma: 

--

• 
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- Her istediğinizi yapacağım; 
diye bağırdı. 

l 
- Fakat, kızınız Jaı~ı buraya 

getirmek için kaybolduğum müd· 
det zarfında sizi kimse görmeme· 
lidir .. 

- Saklanacağım! •. 
- Güzel! Fakat nereye l 
Saizüma gülerek cevap verdi: 

- Orada, tepede bir kulübe 
'- var, acıktıjım zaman bana yiyecek 

vere .ı ve geceleri yatacak yer gös
teren alicenap inıanlar var.. Qn. 

ların yanına giderim! Kimse ben: 
görmez .• 

- Pe kili, ben de k1zınız Janı 
oray}l getireceğim! 

Sııizüma eskisinden büsbütün 
batkalatmıı bir tekilde neşe ile: 

- Geliniz! Size orasını göste
reyim, dedikten sonra dıtarı çık· 
tı ve aüratle kulübeye duğru yürü· 
meğe batladı .• 

Fausta: 
- Zannedersem, de li, artık on

ları Allah bil~ kurtarsm1yacaktır .. 
Hep.;ini avucumun iç;n" aldım' 

Xll 

KIZ 

Fauıta manaabrın büyük kapı
sından girerek doğruc~ müdüre· 
nin ye.nına çıktı. Klodir. dö Boviy. 
ye F austayı, bu esrarengiz ka.drnı 
her ze.manki gibi gizli l.ir korku i-

çinde kabul etti. 
Fausta acaba hakikaten herke

sin boyun eğmeğe mecbur olduğu 
gizli bir kuvvete mi mdikti? Yok· 
sa sadece bir tarlatan m•ydı? 

Müdüre müteaddit rlefalar bu
nu dütünmüttü. Fakat kendisine 
lazım olan manastrınıı. zenginleı

mesi, daha doğrusu bi12at kendi
sinin :zengin olma11ydı 

II~ride, Kral Dördüı:cü Hanri
nin :.netresi olacak olan Klodin, 
düşüncesiz, hafif me,rep, bir kim
seye fenalık edemiyec~k derecede 
dar fikirli olmakla beraber kendi· 
ni herkese beğendimı il, ister, zİy· 
net ve süslü elbiselere pek düşkün 
bir kadındı. Fakat bir rahibe olma• 
11 kendisine böyle teylerle meş· 
gul bulunmağı menediyordu. 

Klodin hazırlanmakta olan bü
tün inkılaplardan haber dardı. 

Valvanın öldürüleceğini, yeri· 
ne Dük dö Gizin geçu-f"ğini bili
yor ve bu değiıiklikte S.endi haya
tında bazı hadiseler V'.ıkua gelece
ğini hissediyordu. 

Sen Lig erkanından bir çokları 
da bu tahavvülden bir !)&y k\>pal'• 
mağa. çalıııyordu. Bu hususta hiç 
bir şey değiımemitti. Her parti· 
nin, meydana gelecek ultanat de
ğitikliklerinden bir menfaat hi .. 
sesi !>eklemesi dünya kurulalıdan
beri y'erletmiş bir adetti. 

K!odin dö V oviyye, manaıtırın 
yeni kral tarafından paraya botu· 


