
lngiliz gemisi 
Rekor kırdı 

Nevyok, 24 (A.A.) - Cunard \Vhi te Star, tebliğ ediyor : 
Queen Mary, Atlas Okyanosunu dört gün. yedi saat, on iki dakikada geçerek Nor

mandie'nin rekorunu 4 saat, 30 dakika farkla kırmı:;;trr. 
Queen Mary, Yasati 30.01 mil sür'at elde etmiştir. 
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Bugün, Dil 
Kurultayı 

CJ 

Dolmabahçe Sarayında saat 14 te 

Aç~=-ldı 

ikinci DU Kutultcıyında Atatiirk ve Kurultayda bıılunanlar 
(Yazı sı 2 rtcicle) 

SeiF\llYI ~®Dffi®'17®1il? G«aılFil D o ~aıır~oşma ... 
Oaırali'il ©>!illtblı llll® ~e~me!K D~DIFil 

Es~<i bir lspanyol başvekilinin 
tavassutuna baş vuruldu 

İspanyada Kurtuba üzerine yürümek 
tc olan hükumet kuvvetlerini karşıla -
Yan ihtilalci kuvvetler tayyareler tara
:d~n müzaheret gördükleri için püs-

lttilmüşlerdir. Muharebe meydanı bir 
'io'k: ölü ve yaralılarla dolmuştur. j 
biğer taraftan Katalonyalılardan mü-

rekkcp kuvvetli bir kol, ani olarak Ya
caya hücum etmeğe kalkmışsa da, bu 
kol da ihtilalciler tarafından tardedil -
miş ve ihtilalciler tam bir batarya top
la yirmi mitralyöz ve mühim miktarda 
mavzer tüfeği zaptetmişlerdir. 

(Devamı 4 üncüde) 
;;;;;::::-~~~~-~~..,--~-~~--~~~~~~~--~~-

1 Para kazanan 
kadınların esrarı 

Gazetemizde, kadır. işçilere ve umumiyetle çalışan kız lara dair bir 
Yazı Bilsilesi çılrncakhr. Bunun birinci ..;ine haslıyoruı: --.. -

Bayanlar t~ 
S~çoırilo~o W©!~~lfil {Q)®ır~®ır lk o~U @l 

111H~ a ® ır ık©> ırıı lYI ~ 11.!l ır~ tYI IFil lYI cg ? 
- Dün ah am bir deJikanlr ile beraberdik ... . diye gevezelik eder 

lt\ isi11, jz? 

Ya çenesini tutamaz da öniine gelene bunda."l balıs<'derse? 

Bu kız, başı kel ve sa~ları per ul<a o!an 
rtıiJşterllerinin de bütün esrarı n ı bitiyor 

Öyleyse: 
- Kadın berberlerini ne gibi eı·.rıafta seçerler? 
Berberler cemiyeti rei~i anlatryor: 

- Kadın berbere aynı ZB ananda güze! 
oınıahdır .. çünkii ••• 

>(. J(. :(. 

t Yarından itihnren hac:Jıvacak o!an "Para lrnzanan kadm larm esra-
1'• &nketimizdc, içtimai l;i·r~ok maıhariyetlerimizi, eksiklerimizi ve 

raraJarrr.1·zı öğ re;ıeceksiniz ! 

Yilnariistanda Krala 
karşı ihtillll çıktı 

Paris, 24 (Son dakika) - Yunanistandan Londraya keri kuvvetler seferber edilmiştir. Vahim hadiseler çıkmasz, 
bildirildiğine göre, bugün Yunanistanm şimalinde kralm bir dahili muhareb:nin başlaması muhtemeldir. Hükumet 
aleyhinde büyük bir ihtilal zuhur etmiştir. Birçok zabitler mahafilinden bu hadiseyi tekit veya tekzip edici henüz· bir 
tevkif edilmiş ve birçok askeri kuvvetler seferber haline haber gelmemiştir. 
getirilmiş, idarei örfiye, sansür şiddetlenmiştir. Yeni as-

D~--.... ~~--.. ..... -....-...-..r'1J~~~--HJllt~~~~~~~~!M!!~~O 

-Moskovadaki .suikast davası 

Zinovyef, Kamenef 
Ve bunlarla birlilite ·muhakeme edllen diğer 14 

suikast teşebbüsü maznunu 

'idama miıhkô.m edildi 
Muhakeme; kararını ~u sabah gün doğmadan saat üçte verdi. 

Hir maznun intihar etti. Radek ve Buhorin'in dahil ol duğu 
gurupun muhake mesi de yakında netice verecek 

Stalinin yeğeni ve Erm e-
ni komünistleri k8tibi 
umumisi de tevkif edi di 

Tevkif edi
ıenıerin 

1 ı ' ... • 

ye15an·u 
200 ü~ buldu 

Moskova,..24 (H ususi) - Sovyet 
liderlerine ve rejimine karşı suikast 
tertip ederken yakalanıp mahkemeye 
sevkoluna n su çlulann hepsi idama 
mahkum olmu~tur. Bunlar, içlerinde, 

Zinovyef ve namenef de bu lunmak ü
zere 16 kişi dir ki, ilk kafileyi teşkil 
ediyorlar. Dunlann ifşaatı üzerine 
tevkif edilen yahut zan altına alman 
Radek, Duha ri u yesairenin muhake
mele ri başka Mmanj\_kalrnıştır. 

Ancnk'"bu ·ida7ı.1 hükümleri d~ha 
yük~t>k bf r makam tarafından .müeb

be t küı:eğ~ ~o..-ri l clJilecek mahiyette
dir. 

Daha birçok yeni tevkifler yapıl-
mıştır. (Oevaıru 4 üncüde) 

ltlevkuflar ara:;uıda bulutıan S ovyet
lerin esk i Londr1a sefiri S okolnikof 

~n ~© ırt<aı '1 D 
cdJ o n aı mı <dl o ır aı mı 

"Bunu mem le :.K. e
tim için yaptım , 
harice para çık
mamasını t emi n 

ettim ... d i y o r 
Ünyon .sigorta şirketindeki dohn

dırıcılık tahkikatına: pazar olma.5ına 

rağmen dün de devam edilmh,;tir. Bu 
sabah da Beyoğlu emniyet müdiiı lü
ğünde yeniden bazı ki mselerin ifade
si alınmıştır. 

Dolandmcıhk şebekesinin eleba
şı.-.ı olan Onnik lplikçiyamn evinde 
bul unan ve içinde - ölü gösterrJe-

rek - şirketten paraları alınanların 

isimlerini havi defterden başka m~h
keme ilamları, noter kağıtları bulun
mu:;;tur. Mahkeme ilfımlarınm altın
da puJlar yapışhrılmış, mahkeme mü
hürü basılmıştır. Yalnız isim yerle-
ri bo~tur. (Devamı 4 üncüde) 

Biı: k~I. kırnıa bir galibiyet 
ı . il'. • . 4 

sayıldı 

~. 
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!·dama mahküm ·edilen 
,Bolşevikler 

»o~~\ıik'..-:r!.n divanı iıarbi, 16 suikast nıaznununu bu sabah gün doğma 
dan id-iıma mahkO.m etmi~. Bunların içinde. Zinovyef ve Kamenef de var. 
F :!k!lt, ikinci bir maznunlar grupu daha muhakeme edilecek. Bunların için
de de Rac!ei< ve Buharin bulunacak 1 

Zinovyef, Leninin yetiştirmesi denebilecek insanlardandı. Onun en 
y.ıkıruydı. inkılaptan çok daha evvel Bolşevik hareketine iştirak etmiş, sür
günlere gitmiş, ecnebt memleketlerde sürünmüştü. Birçok eserler sahibiydi. 
,)iüncü enternasyonalin umumi katipliğini senelerce, ida{e etmiş olduğuna 
ve Sovyet hülçftmetinin de o zamanlar bu beynelmilel müesseseye tabi sa
yıldığına göre, Zinovyef, büt.ün komünistlik aJeminin en yüksek simalann
clandı. Leninin vefatına kadar, duvarlara, resimler şu sıra ile asılırdı: Yan· 
yana Lenin ve Troçki ... Sonra,_Zinovycf, Rıkc:>f, Kamenef, Stalin ... Diğerleri 
daha sonra gelirlerdi. 

Karnene{ de, inkılaptan evvel kellesini koltuğu altına almı~, sürgünden 
sürgüne, tehlikeden tehlikeye sürüklenmi~ ve nihayet Bolşeviklerin en yük 
sek mevkilerini işgal etmişti. Muhalefetin zuhurunda; dünya inkılabının 
Rusyayı SovyetleştirmeğeJeda edilmesine razı olmayıp T:oçkistleımi~ bir 
şahsiyettir.. · 

'.Radek: Daha düne kadar en büyük gazetenin başmuharririydi. Daha 
on gün evvel Troçkistlerin idam edilmesi Jazımgeldiğini yazmıştır. Fakat 
gene de muhakeme edilmekten yakayı sıyıramıyor. Esasen, bir iki kere da
ha Troçkistcilikle idbare uğramış, sonra, Staline dehalet etmişti. 

Buharin, Bolıeviklerin en büyük nazariyeçi alimidir. Hemen bütün 
komünist mekteplerinde okunan "komünist alfal:iesi., ismindeki eserle "ta
rihi Materiyalizm nazariyeleri,. onun kaleminden çıkmıştır. 

Hülfisa, Staline suikast yapmak istiyenler, malıkfım olanlar bunlar ve 
bunlar gibilerdir. Fransız inkılabına dair bir şözü, Ziya paşa nazmen ter 
cüme etmişti: 

Menendi div beççeilerin iltikam eder 
Yani, gene nazmen zamane Türkçesine çeviriyoruz: tnktl~p dedikleri 

"bir dev misali yavrusunu lokma lokma yer!,, Hüseyin Faruk TANUR 

!se,a'.:!_va t!_r l h l nde_n y_a~r~kl!_r; -
İslim istilAsı 

Tarık bUtfln donanmayı yakdırdı ve 
askerine : "ÖnUntız dilşman, arkanız deniz, 

haydi i leri •• ,, emrini verdi 
İspanya, kan ve ateş içinde çalkala

nıyor. .Ayru toprağın, aynı soyun ev
latları ü~etı birbif'Tet'İni parça
lıyorlar. Harbin ·.sonu nereye varırsa 

varsın, bilinçosu yapıldığı vakit yüz 
bin1eroJ İspanyolun can ,vermi~ olduğu 
eörtilece... .... 

Harp havadislerini hayret ve ib.rct· ı 
le okufanlar, bilmelidirler ki muazzam 
İs'lanya tarihinin her sayfası baştan 
b-ışa kanla yazılmıştır. 

Bu siltun1arda, dünya tarihinin en 
heyecanlı vakalıirmı okuduktan sonra . 
bugünkü harbin mahiyetini daha. içten j 
anlamı§ olacaksınız. 

il· ~ ~ 1 
Burada ne tarihten önceki İspanya

dan ne ?e Finikeliler, Romalılar, Diıi-ı 
gotlann asırlarca süren mücadelele-

rinden bahsedeceğiz. lspanya tarih.inin 
en enteresan vakaları, Arapların ~ti-ı 

· lasile yedi asır süren mücadelelerden 
sonra başl&maktadır. Onuıı için bu me-1 
raklı yazılara Tarıkın İspanyaya giri
şi ile başlıyorum. 

Tarık kend i 
d"onanmaları.n ı 
niçin yakt:ırdı 

Afrika. umumi valisi Musa bin Nu
seyr, lspanyanın zayıf vaziyetinden iıti 
fa.de ederek buranın fethedilmesini ha
llf e Velide bildirml§ ve Tank lbm Zey~ 
yadın kumandrunndaki ordu yola çıka
nlmıetı. 

Tank, aonradan kendi adı ve adlan
dırılan dağ eteklerinde ukerJni kara
ya çıkardığı vakit, çok tehlikeli bit ioe 
glrlşm ı oldufunu dUtUndU. Fakat, 
korkm1yordu. Yalnız ukerinin ceeare· 
tine inanmak istiyordu. 

Çaresini buldu. Askerler.ine ilk emri 
verdi: 

- Bizi buralara kadar getiren do
nnrunayı atcşleyin'iz. Biraz llOIU'a ta
panya sahilleri kızıl a1cvlerle yıkanır
ken d<t birinci direktif verildi : 

- ÖnUmUz fethedilecek bir diyar, 
arkamız denizdir. Eğer Endillllae ka
dar llerlcycmezsck, dll§man bizi deni
z~ dökecek .. Can atacağımız hiçbir ye
rimiz yok .. 
Tnrıkm orduııu tam 90,000 tıpan

yolla karşılaştı. tık harp M.llAdın 711 
inci yılnun bir pazar gilnU güneı do
farkcn bqladı ve sekiz glln .UrdU. 

Tank, btr aralık ukerlerinin bedbin 
bir hale geldifini, bir kısmmm geri çe-

kilmck Uzerc olduğunu gördU. KUçük 
bir bozgun her ~eyi Dl49vedebilirdi. 

Atının dlZglnlıll çekti. Dolnıldu ve. 
seşi çıktığı J<adar bağırdı: 

- Nereye? Hangi yola gideceksiniz. 
ÖnUnUz düşman, arkanız denizdir. İle
ri, yalnız ileri .. 

Arap askerinin son cesareti, İııpan· 
ya askerini bo7.du. Fil dişinden bir ara
baya binmiş olan kral Rodrik de neye 
uğradığını anlamadan kalbini delen 
bir okla yere serildi. 

Kralın keııJk bR.Bı, ilk muzafferiyet 
alimeti olmnk Uz.ere halifeye gönde
rildi. Fakat tarihin sık sık rastlanan 
garip b1r cilvesi bura.da da görUndii. 
İbni Nuseyr, Tarıkın muvaffakiyctle
rini kıskandı. Oğlu AbdUlizfzi on bin 
süvari ve sekiz bin piyade ile, donan
maya bindirerek İspanyaya hareket 
etti. 

Tank Uç kola ayırdığı ordusuna bi
rer mevki fcthettirdiktcn sonra 1ıtpan
yaya ayak bastığının yıldönUmUndc 

Tulaytula tehrine girdi. YerJi alıallyc 
büyük bir serbesti verdi. 

lbni Nusoyr, Tankın gittiği yolun 
garbından ilerledi. Sevilya ve Lu:r.i' an
yayı aldı. Kralın kanınnm bulunrJıJ~u 

kaleyi muhasara ederek zaptetti. Bu
radan Tankın bulunduğu Tulaytulaya 
vardı. 

Tarık, çok kıymetli bir tablaya sa
hip olmuştu. Maidedi SUtcymani dt?Mn 
bu tabla hakkında birçok rlvayeUı?r 
vardı. Bi1:5'llk bir zUmrUUcn yapıJm13 
olduğu söyleniyordu. 1)ç yi.lz atmış 
ayaklı idi. GQya Hazreti SUl,.yman za
manmdan kalmıı ve Buhtunııaıııır Ku
dUsU zaptettikten l!onra lspnayayıı g~
tlrilmişti. Diğer bir ri\'BV1'f." gifrc Ro
ma imparatorlarından Tlf.ij14 Kur:lü!ll 
tahrip ettiği vakit bu tablayı ıafcr 1 
alameti olarak Roma ~hrlnc gctlrmifJ 
sonra tabla Vanda11crin elinden İl· 
panyaya gelmişti. 

lbn'i Nuııeyr, tabclavı halifeye gön
dermek Uzere istedi. Tarık da bir aya
ğını eksik olarak verdi. 

Birkaç gUn sonra İspanya fatihi tev
kif edilmiş bir rivayete göre hapse atıl
mıştı. 

!bnl Nuaeyr ean ve şerefi almak için 
eski köfesi Tankın arkMmdan koş
muş, hatta onu 'tevkif cttirmiati. Fa
kat Tank unutu1madr. Onun adı ''Ta
rık dağı .. ite ebcc'ıl~'en de unutulmıv~
caktrr. Cebeli Tarık, Cibrattar.. Hep 
onun isminden aiıruna kelimelerdir. 
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Dil Ku·rulta~ı~<~ .• 
Bugüll aÇılilı : 

Ns fekılde lft rak edllecejlne, neı~r konuŞ:u ·ae•Jına : 
dair tatsllltı yazıyoruz : . .• 

· Fransız profesör: "Fransızça, ,. 
Sümerceden ahnmadır r,, diyor 

Üçüncü dil kurultayı bugün saat 14 I 
de Dolmabahçe sarayın~n ön salonunda 
açılmış olacaktır. 

BugUn neler o fac ak ? 

Evvela istiklal marşı çalınacak, bunu 
Maarif vekili Saffet Arıkanın nutku ta-

kip edecektir. Bundan sonra sırasile 
Kurultay başkanı seçilecek ve yen! baş

kan bir söylev söyliyecek, ;Kurultaya 
iki başkan ve dört sekreter se~ilecek, 

Türk TarihKurumu namına reislerden 
biri söz aöyliyecektir. 

Cemiyetin umumi katibi İbrahim Nec 

mi ıeçen kurultaydan bugüne 

kadar geçen zaman zarfında cemiye
tin mesaisini gösteren raporu okuyacak 

tır. Kurultay komisyonları da seçildik-

ten sonra vakit kalırsa kurultaya veri-

len tezlerin okunmasına başlanacakttr. 

:tlk olarak Kurum üyelerinden Eskişe-

hir saylavı Yusuf Ziya tezini okuyacak 
tır. \ 

Profeaö rie r 

"- Bulgaristarida ilk 'Türkolôğ be
nim. Kurultaya gelmiş olan Macar ~ti-
minin talelıc~iyim. Geç çağrılmadan 
bir tez hazırlayamadım .. ,. 

' 
Saf ona nasıl girilecek 

Türk Dil 'Kurumu Genel Sekreterli
ğinden: 

Bugün açılacak olan üçüncü Türk 
Dil JCurultayinın intizamını temin için 
gelecek arkcıdaşlardan ıu noktalara 
önem 'verilmesini dileriz: 

1 - Ellerinde beyaz, peınbe, ye!fil 
ve fotoğraflı mavi kart bulunanlar Ku· 
rultayın toplanacağı ön salona alınacak 
lardır. Bu salon aaat tam 13 te açılaca-

. ğuıdan &elit saatinin buna göre tanzim 
edilmesi ve tam .on dörtte celse açıla

.cağından on dörde on kala ulOnda yer
lerini almalan rica olunur. 

2 - Ellerinde kırmızı kart bulunan
lar muayede salonunda radyo ile Kurul 
tay müzakerelerini dinliyeceklerdir. 
Ön galon için verilen kartlara göre ıim-
diki halde dinleyicilerin bu aalo.~a alın
masına imkan görülmemittir. 

Kurultaya iştirak edecek ecnebi pro- 3 - Ön salona giren arkadaşlar kart-
feaörlerden üç tanesi daha dün ıehrimi- larile birlikte gönderilen numaraları bi
ze gelmi§tir. Bunlarla kurultaya 15 ya- Jetlerle girilen kapının sağ yanındaki 

hancı profesör iştirak etmiş oluyor. dağıtma yerine \Jğr~arak kendileri için 
Dün gelenler Fransız profesörü Hi- aynlan zan ve paketleri almalıdırlar. 

br de Barenton. Yunan profesörü Yor- Dağıtma yerinde numaralar yüzer yil· 
gi Anağnastopulos, Bulgar profesörü zer aynlmııtır. Herkes ~tindeki biletin 
Peter MijateVdir. numarasına göre ~atalara baıvurmalı-

F d~ 
ransız profesörü dün şunları söyle-

4 - Kendilerine ikinci kopye olarak mittir: 
verilen yahut her ne sebeple olursa 

''- fstanbula 42 sene evvel gelmiş· olsun kartlarile birlikte numaralı bilet 
tim. Bugilnkil latanbulla o zamanki 1S- almamrt olan arkadaıtann dağınn. yeri
tanbui arasında yanm asırlık değil, tam ne gitmiyerek birinci gün toplanma11-
bc1 asırlık bir fark 'e terakki gördlim. nın bitmesinden sonra d&tha1' gekreurli 
Benim. iddiam bütün dilny.a dillerfoin ~e mliracaat ..an.ı• ~e~ar. 

hat~ fraımz~anın da ~!i:mcr . d.ili11qe1J ;. 
alındığıdır. Dünyada yegane kaynak 
Sümer dilidir. Bunu çağırmak nezak~tin 
de bulunduğunuz büyük kurultayınız

da da müdafaa eacrek isbata çalışaca -
ğım.,, 

Yunan profesörü de demiştir ki: 

"- Atina üniversitesinde filoloji pro
fesörUyüm. Kurultay için geç davet .e
dildiğimden bir tez hazırlayamadım. 

Kurultayda Atina üniversitesini 
edeceğim.,. 

Bulgar profesörü de diylor ki: 

H ltlı B< lYı m ce'ltn e 
DDDşlğD . coa~ 

mdJre~sesceneır 
~aırcem 

Resmi. memur maa,ları 
bağlandığı gündenber.i, maaı işl 
makul ve düzgün bir yola gird 
müsbet neüagc bakarak. hüküm 
Uşiği elan müesse8elerde de bu f 
lı ıeyi bir an önce tatbiu geçme 
çin tereddüt ettiğimizi:?,, niçin y 
dığınuza üzülüyo1'f4:ı. 

Bundan bir, bir buçuk, belki 
şene e.uvel bu kabil mücssesel e 
lışanlann da, resmi memurlar 
burcnıe bağlanacağı söylenmişti. 

ki tatbikinde bizce bilinmiyen s~ 
olafJUir. Fakat dalıa çok gecik 
liyiz. 

• Bugün, yarı, resmi müessese 
itiraf etmek l.lzımdır ki, kabiliy 
göre ölçüBüz çok, geM kabil· 
rağmen öl~ıüz az menfaatle 
vardır. Bu vaziyet kabUiyetlUerl 
lıları y~. kabiligetıiz ve hak• 
da gurura llÜrlikkr De bu1JU1J h 
cephe.ıi eh umumi ahllüa tmkula 
rür. BulUl önlemenin gel~celc :ı 

~ hakiki kıymetler getlıtirtte 
bilmiporuz, fÜplıeye düıenler bu 
mu? 

lngll~z Kr~lı 
Sakız adasile Gır 

z iyaret edeceıc 
Atina, 23 ~ Dün Korfudaıı bir 

ti ırieçhule hueltet etmft olan 
krahıam Zakinto.f lldaama gide 
renilmigtir. Knd bu adada birkac; 
kaldıktan 80.llr& . Korent kanal 
geçerek Ege . denizine çıkar.ak S 
Sakız ve Gir.idi alyatet edecektir. 
im Atinaya da gelecefi rivayet 
mektedir. 

Korfuda iki kral arasmda ya 
olan. g~!llelerin m~im 11lY.ut 
zul~ra .~~.·~tt.fii ani~:.. 

KCÇC K 
HABERLER 

içeride : 

Ka~ımpdfa nahiyesirün rm"kt'D' brkçi terinden Abdullalı ııefat elmiftir. 
miirıa&ebctlc merhumun meslek arl:a daşlan, polislı•r ve nahiye müdürü 
rr:ılından. bir celUlze ınerasimi yapılmıştır. Yukardaki resim bu mera 

alın11U1tır • . 

• Bursıı. halkevinln, ,J:ıu ee.nc Mudanyada 

uc;:tıl}ı çocuk kampına tebdillhavaya muhtaç 

ltl&t:ük talehcfor alınmıgtır. Kampa Ucrctll 

olu&k girmek iaUyenlerden sekiz lira alın. 

maktJdır. • 
• St>vyet Ru.yad& bir tetklk ııeyahatl 

yapmalı:t& olan TUrk .. va kurumu, lıqkanı 

Fuat D•Jle& Moııkovad& plAnör v~ tayyare 
tabrlk&larmı sezmektedir. 

• Yemi fındık maıı.uıu plyuaaı ytlkaelmc. 
A-o başlaınııtır. Şimdiki halde tlyaUar 64 
kuruştur. 

• Terko. ldareatnln yeni geUrtUtt su .L 
atıertnln fazla su Rrlettlfl hakkında yapı. 
tan ıtklyeUer çoğalmııtır. Bunun Uzerlnc 

yapılan tetkikler ııartlyatın sularm tazyiki 

arttığından musluklar açılınca çok akmasın. 
dan ilen geldtft anlqılmııtır .. 

• Kereate Jhracatmda yapılan takaa yoL 

suzıutu hakkmd& :ŞQrayı Devlet lüzumu 
muhakeme karan vermııtır. 

Dıearda: 

• İngiliz amele mebualarmdan iki ıahıs 
Danzlg vaziyeti hakkında tetklkatta bulun~ 
malt üzere mezk(lr ,ehre gltmııterdfr. 

• Nankfnde general Llnçungyen taratm _ 
dan mUııtakll bir hUkQmet kurulacağı haber 
lert bizzat general tara!mdan tekzip edil. 
nıJftlr. 

• AUna ve Pire amele tc§ekkUllerlle hu: 
kQmet arumda imza edllen JUlltname mu. 
naaebettle Atma ba§Vcskopostuk klllııealnde 

bir Ayin yapılumıotır. Merulmde ~vekil ve 
bUtuiı nazırlar bulunmuştur. 

- !'eki, burada serin bir,~e.ll irrpek. imlcfuıJ yo!C mu?, 
- _Neye ~lı!ıasınl.!a!nız . kı.1ın gel~~~niz daha iyi.! . -
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q,ödişiiffı: . . . ~ :~ ~-ı ~~&, ~ 
&<uruotav.. 'nı. ~? 

.. :1?!i~.'..':~~~·;:.ı.mı7 ç~~:;~ ~a~~;· Belediye lspanyol dru•mıı•ıına"n""""n"' "m"' 's""'"'o·;;·Z•nııınıımI;l·lıı•u·e··,,.,,,_ .. ,,. 
tıd .\rap ını'frn.sı zamanında. Dağıs- Yolları yapamadığı 

() "a, 300 dil varmış. Araplar, bura· Kalp sektesinden için ı 4 k 
id Ctı.iretiil el~ne,, demişler. Şlm· 'tramvayda şaşoır.meş sı· yas,.ı .mu·· a at 

Tfll '"e ayn~ Dağ1Manda. otuz kü.sür lisan vefat: etti 1 l}ıı 1 d 
ıı atiCllttur. Bunun sebebi, o arızalı b ır a e T b b b i d 1 1 1~ Ilı de Ya~ıyan insanlaun birbirleriy- Son yağmurlar yüzünden birçok yer- epe 8ŞJ Ü Çe8 0 e 0YDBY80 8p8DY0 

t 11"~1a imUnı bulamamaları ve leri bozulmuş olan ~ehir yollan Bele- dDDSÖzfle kODUŞBO muharririn &OIBttıklerl 
;;. aılll'i olarak bir Babil kul~si yarat- diyenin parası olmadığından tamir ar AD O Rıl - Bir ay evvel bir mektup aldım . 

l ac atıdır. 'f.abfatiyle; kavmlerin mu- edilememektedir. a ao o zamandanberi hiçbir haber alama-
11, eret etmeleri ve o h'ayalfye yerleş- Bu seneki bütçede tamirat için ay. keD 1 M&SD dım. Müthiş bir endişe içindeyim. Aca-
ı tlerj de, böyle. her kafadan bir ses rılmış olan 25.000 lira tahsisatın yol· ~.r .. tpjkır-edl ft rr 1 ha ne oldu? Geçen gün kendisine t el· 

1
•
1
, lllasına yardım e.tmistjr. Lakin. u- ların dörtte birini dahi düzcltemiyece- U ~ ...,. 
~ bıtı.t k w _ği söylenmektedir. Bu para muhtelif Asını Us, Ku.run.da yazıyor,• graf !;ekmek istedim. Fakat postalla· 

tfl G~ • aide şudur: Her. dağlık ~ cı de ı neden kabul etmediler. 
,
'bl "dı! var? kaymakamlıklara dağıtılmıştır. Bu su- Bugün üçüncü Dil Kurultayı topla· 

retle her kazaya yol tamiratı için isa- nırken gördilğümüz manzara başka- - İsyan hakkında demek linneuiz-
el tt Otalarda i..ç,e öyle değildir. B~l'a· 1 bet eden para miktarı 2000 lirayı geç- dır: Geçen dört yıl içinde yapıla.n g~y- ı den bir haber alamadınız? 
tf ~ ~11\"aaala kolay olduğu için bütün memektedir. retler dil inkılabı yolunda şımdıyc - İsyandan evvel kendisınden al· 
ır e~ttlar aralarında buJuşmak,'.gör~ş- Yalnız Üsküdara 3500 lira verilmiş- kadar kesif bir karanlık gibi önümüu · dığım bir mektupta, ortalığın pek ka-

"1 anıaşmak imkanlarını elde etmiş- tir ki bu da ta Kuzguncuktan Üsküda- dikilen zorluklar bölgesini aydınlat· rışık olacağını, söylüyor, ve adeta b u· 
1 trdir ~' 't k ' 

0 
- ~- b' · :ra kadar olan yerlerdeki bütün bozuk mıştır; çünkü elimize (Güneş - Dil teo- nu tahmin ediyordu. 

·~ı ~~ı· · .. ,1 e ım, agıs-.nın - traz şı--~ rtnltıde başlıyan dümdüz Ras 
0

,-a. yolları düzcltmeğe tabiatile yçtme- risi) adı ile Him ışığından bir projek· 
1

_ Demek isyan olacağı biliniyordu? 

4 
da aynı dil konu~ulur. mektedir. Belediye de bu işi nasıl hal- tör geçmiştir. Bundan hükiimetin haberi yok muy-

,. :f. :;. :/- Tedeceğini şaşırmış bir vaziyette, ma.s- Güneş - Dil teorisinin ilim salıasm- du? 
P l'ij kl · n·ı raf olmasın diye tanzifat amelelerini da bize temin ettiği faydaları anlat- _ Hayrr, bunu demek istemiyorum. 

ltrj r er de o,a·milletidirler. L • fl.ıfat Vniir yolda çalıştırmakta ve bu sefer de mak için küçük bir misal arzedelim: 
Jl ~t: onun için, geniştir. Dahası da Annem, sık sık grevler oluşundan bir 

. E d • ti . k çöpler birikmektedir. İki yıl evvel dilimil:de halik ve mabut felaket arifesinde olduğumuzu hisset-
S· lk n çok yer egiş rmış, en ço mana.sına kullandığımız iki kelime 
~ ~1 ~lar yapmış olan millet biziz ... Es- Dün bir sayla\•ınuzı daha ~ kaybet- . KOlfilSSlf'Ve<dlen . m.işti. Ve netekim bu hissinde yanzl· 

ı,ır t 'k. . . vardı: (Allah) ve (Tanrı). Osmanlıca mamış. 
,, ~ lttedeniyet sahibiyiz> harp -etmi: 1 

- • 4 k n c. n ~ e !'!=.. n ır u IS.~ ..aııll • lugatlar bunlardan birincisini arapça, 
~. lstW b' d • · · Çankırı saylavı Rüat dün sabah sa.at .,- u u ~ u u \\ııll D Susuyoruz. Aklımdan soracağım su· 

pt li~ d a etmi~iz, ır emzın mütta· ona doğru yanında refika.it ve çocuk- Gala.tada Karmca çıkmazında 8 nu· ikincisini de öz Türkçe bir kelime diye 
~) algaları halinde, şarktan garba d t gösteriyordu. Onun için bize y1.banc1 alin şeklini mümkün olduğu kadar yu· 
' 'lın• akınlar yapmışrz ... Mademki ları Ölduğu halde BeY.oğlundaki evin· maralı e~ ed ok uran Mari, Safi, Mar- olan kelimeleri milli dil hududundan muşatmıya ç..a.lışıyorum, bulamıyorum, 
da~ den köprüye inmiş, vapurla üsküdara garit ismın e i üç kadınla Marko is- 'b t d .. d d .. 

~i it ve OTa misalinde görüldüiü gi- • d b. · · Gal . k dışarıya atmak gayreti ile (Allah) ke- ve nı aye ogru an ogruya soruyo 
d! ..... dil birlikleri, temaslar neticesin-] geçmişler ve Çamlıca.ya çıkmak üzere mm e ırısı atada Bayezıt so a- limesini yazılarımızda kullanmamak, rum: ı 
'•r·Ol11-..·or, Tu"rk dı'lı.!'in dig-er dı'~ler ı·ı·- tramvaya. binmişler. Tramvay Kı- ğında bakkal Fotiden yalan. cı. dolm. a s· h . ta ı:ta ., H lk •, " alnuc:ılar ve Flo t ı rd onun yerine (Tanrı) kelimesini koy- - ız angı raı nsıruz. a ceı' 

lttd k· ı · akl k .. 1 rd otu .,; ryaya gı mu• e ır. 
t e taruri tesirleri tiundan anbıŞı- sı ıya Y aşır en on sıra a a · S t lt d k . . d·~rt ki . mak için çalısıyorduk. Halbuki simdi hesinden mi, asilerden mi? 
"t t:o - • • 

1 
b' d b' f 1 .k aa a ı a onserveyı yıyen o şı ~ ~ 

J • ~skil ı T" k ·· . d ran say avımıza ır en ıre ean ı · . . . Jul' R "1" k k ~ite . er, ya nız . ur ~~ uzerı:ı e . .. . . . . · .. . .. bıraz sonra sancılar ıçınde kıvranma- (Güneş • Dil teorisi) nin tahlil usulü ıa eyes gu uyor Ye açama 

111 r lısanlann te.sırJerinı tetkik et· gelm?ş•. birkaç dakıka sonra olmUşt_ur. ya başlayınca zehirlendiklerini anla· sayesinde öğreniyoruz ki (T~nrı) keli- yapmak istiyor. ' ~:ii .ilim saymışlardı. Osmanlıcaya Tranway derhal durm~ş, otomobılle yarak Florya karakoluna baş vurmuş- mesi ne kadar Türkçe ise (Allah) - Ben, eliyor, 1.spanyolum fakat ar. 
~h1 ve Farist kelimeler l'e kaideler bir doktor getir.ilmiş, kalp seklesinder. ıardır. kelimesi de 0 kadar Türkçedir. Bu iki tistim. Pekala bilirsiniz ki, artistlerin 
tıı ıt ıirmiş bunları tetkik n tedris ÖldÜğu tesbit edilmi§tir.. Dördü de Guı·eba hastahanesine ya- kelime arasında. sadece bir nüans far- siyasetle alakası yoktur. 
~!lerdi. Btzim de başka karşımız. Bu ani ölümden dolayı kederli aile tmlmıştır. kr vardır. (Allah) kelimesi güneş gibi Ben de gülüyorum. 

, 'ıa 1 q~mlere bir şeyler nakletmiş ol- sine taziyetıcnmfai bildiririz. ziyası kene inden olan bir varlık, bü- - Haldısımz, biz ga.zeteciler de öy-
\ı ttın: ıcap edeceğini akdlarından da- S .,. b k I ~ d Avcı lor bayramı tün evsafı ne halik oıs.n bir mabut ma- ley.iz. Artistıer gibi siyasetle alakamız 
rertrnıemişlerdi. 8p8 aran ı,..ın 8 dUn A nbarh'da nasınadır. (Tanrı) ise {Ay) gibi aydın yoktur, sadece hadiseleri, gördükler i-

' ~~.!aibuki en ufak bir temasııı bile - Evi nelen .,,.. D kan yapıldı lığını başka bir ziya ka.ynağından alan mizi yazarız diyebiliriz. Fakat her ha l-
~ ~bil tesiri olduğu bir tabiati eş· . · . V varlık. yani bir put gibi halik olmadığı de. artist veya gazeteci olmadan evvel 
l~r· 111 .tacidi~ DU Kurulb;ın, d.lier i~ • . b ~ah 1 M Avcılar bayramı ve av saha.5ınıtı halde onun yerine bir işaret kabul edi· insan ve vatanda~ değil miyiz ? 
t~ l!teyanmda 'l'ürk milleti gibi hü- Ba•ını parçalayan açxlrşı münasebetile dün sabah saat len , .e o sıfatla kendisine tapı1an bir - Doğru. Sfae her şeyden evı:el ~u· 
~~ 

1
?frta:mi unsurun diğer milJetle- . bir ~urşunl~ onda Küçük Çekmecede Anbarlı saha- mabut demektir. nu söyliycyim ki. ben sağ veya sol t a. 

tıı ~ili u:zerinde bizzarure brt:ık-· .. dÜIJÜP öldü sında tören yapılmıştır. .f~te Güneş - Dil teorisi böyle öz Türk raftarr değiliz. Yalnız biz İspanyollar, 
fa~~ •ktiza eden izlel'i tetkik ed~p .. or: u ,_ kişi . ZBD altında Avcılar cemiyeti başkanı bayan Ne- çe kelimelerin asıl hüviyetlerini tayin an'ane perestiz, kiliselerin yakıldıkla-
r,Uıı çıkaracaktır. Anlayışıma gore, y zihe avcılık mevsiminin ba.şladığını için ilim adamlarına yardım edeceği rını , lsalarm kurşuna dizildiklerini gö-
~l'lı~ş ·.Dil, bu fikrin Çi>k g.ni~, çok ı Akhisar _22 (Hususi) - Akhisarın söylemi~, !stik'fil marşı çalınmış, da· gibi mekteplerimizde de bundan sonra rünce bunun çok fena bir şey olduğunu 

1, hır ifade.sidir. Bük:nüş köyünde Hatip oğlu İbrahim vetlilere ve avcılara av pilavı ikram yapılacak dil dersleri usulünü de esaslı görür ve buna isyan ederiz. 

1 

edilmı'stı'r bir surette deı°?:i0tirecektir. ~ski ~IA!!S\ 'tlA'en n 
lf. :..~ :,. ~ isminde birinin ölmesile neticelenen '" · ~ ~ & w ~ w · 

lJfk · bı'r cın· ayet lmuı::ıtur Bundan sonra ak8ama kadar atr.°'. DS]panyOI fttf~nvlı!!t\ 
'' .. ,, _u geniş olan· ova milletleriain . 0 

.,; . • .. • .• - ., ~ '6i' ~~ .. 11 Maktul b hl h d müsabakası yapılmıatır. 
l~t k· erı de geniş olur. Bahusus Türk- ~ k .sa a eyın guneş enuz O· . <df 8 ifil SÖZ an 8 Festivaller mürıa.sebctilc tarihi saf· 

d;: .. ı, bir ova,·ıı da ı·nhis•r e•tnemı·..,.. gar en evınden çıkmış ve tam kapısı- ı._1_ ~., J a ' .., •• 0 A nn .n.. r~rı ca111.a.ndırtlaıı itfaiyemiz hakkın-
~~ /anın bütün ufuklarını dene df'!V- nm önünde evin Y!Ln tarafında bulunan m lYI a ~a lb da ya:;d,tğı bir makalede, Abidin Dat:er 
ha, Yr~tmiştir. Onun i~in, romantik, çiµer arasından atılan bir kurşunla 1fWWl'IPJW' T.A.MTfMi Muharrir Fik-ret Adil (Fa.), Tepeba.- şöyle diyor: 

!\\ast b' .. · ~ başından vurularak derhal ölmüştür. §"t bahçesinde ~cvklc seyredilen lspan- Eski idareler, itfaiye vasıtalarının 

yangınlara karşı kati zaaf v~ aczini 
gördükleri halde, her büyük yangın-

lııı~ ır gorüşümtiz, bir kavrayışı-
lar lardır. Türk, ölçüsünü geniş tu- .H~dise esnasında lbralıimin yanında yol arti..sti bayan Jıtlia Reyes ile ispatı-

' aleınşumül tutar... . bulunan karısı, ortalığın alaca karan- PAZARD.St yol inkılabı hakkında bfr miila7\,Qf yap· 

~~il '1e işte, bütün bu genişliği, b~- , l~ oimas! yüzünden katili görememiş- A.CUSTOS _ ı936 mf.1, diyor ki: 
ı.y ll.çrlacat olan U~iincü Dil K"Drttl- .tır. Weri: 1333 CJcmazlyeJfı.tur: ı; Kaç kişi , kendilerine tatlı dakikalar 
~o~nın hll.SUsiyctleri arasında bula· Dolaşaı:ı ,rivayetlere göre, maktul geçirtmiş olan bu artistin neşe ve gü-

~. bundan alti ay evvel ogwlu Ömeri teş- GUn•ı{nDof.,,,, Cıun•~in Bahtı lü~ü altında büyük bir ıztırap saklı ol-
• 18 18,.j6 

dan sonra, yalnız bir ·•Komisyon,, teş
kil ederleidi, o kadar. Bu komisyonun 
topladığı büyük !ane paralarile. itfai-

yeyi ıslah ve ve takviye etmeği bile 
akletmezler de tutar, Lalelide becerik . .....____ {Yl-NQ) vik ederek aynı köyden Hüseyin kızı a. duğunu düşünmüştür? Kaç kişi, raha~ 

• HaticeYi öldürtmii~ü. O zaman tevkif v~ı .. ı s~ 0qı. ı • yatağına dönerken, Akdenizin öte 

8 
- . ıımıt sizliklerinin, gafletlerinin bir abide~i 

eybelf&d&da . . edilen baba oğulun muhakemeleri Ma- ucunda bütün bir milletin ve milyon- olmak üzere ''Harikzedcgan apartı-

ıkl nisa. · ağır cezası tarafından yapılmış ,.~~~. ı,46 ı2,11 16,02 18,56 20,37 3,2f' larca insanların bu dakikada kc1.buslar anı . 
~ yangın ve neticede İbrahim beraat etmiştir. cıto s.sı 5,20 9,06 ı2,oo 1,38 s.~ içinde kıvrandığını hatırlamıştır? m arı,, yaptırırlardı. Bir avuç aileyı 

4'1"nhkla fundallk lbrahimin, öldürülen Ha.ticenin ba- turko Dansöz cevap veriyor: barındıran bu apartımanlar yapılırken 
t • •tu•tu ve . bası Hüsey:ı'n ve nisanlısı M ... hmet ve de yeni yangınlar yüzlerce ev binlerce ...,. ,,. ~ ·"' - Barselonda da otururuz. Yani ben 
Sö JMhmcdin eniştesi Su"leyman tarafın- GEÇEN 8E.N"ll BcıotJN 1141': OLDUT , d .. aileyi gene ''Harikzede,, yapardı. ndürUldü egit.. Annem orada oturur. 

bün dan katledildigwi tahmin olundugu"' O devı'rlerı·n aczıru· · dti0 u"nun" uz" ki 
11. Baat 12 raddl · ..ı- H \0.-ı · d İkinci bir umumi harp tehlikesi belirmek (Fa) saruyor: s 
~ <le · erm~ ey~ ıa a irin bu ür kişi zan altına alınarak bak- "P f d'l · · k • 'tf · · l1~la.rdaltiz ketuuma. tesadüf ed:,en çam- "' :ı - üzeredir. Nazilli mensucat fabrn:umm t.e • - Kendisinden haber alıyor musu- aşae en ı erımız. , as crı ı aıyenın 
lı ıııeri ~ sıkmış, itfaiye ve po- larmda tahkikat ba~lamıştır. meli a.tııdr. . . nuz? neferlerini, yangın yerine, hic:: olmaz· 
•t e.o: Ugraşma.a1rı neticesinde bir sa- sa, arabalarla nakletmeği dahi düşün-
~l:lta ~ ve 20 kadar çam yandıktan 1 • . memişlerdir. Ben, büyük bir yangında 
~ 80ndürülebilmiştir. · · 4iiii:. E H R ( N D E R T L E C'") J• · 1 Sarıyerdeki itfaiye bölüğünün, cehcn-

\·~l i ~ lieybeliadada Hat 14 de em· ·-~~-~--· --------------------------------·-~ ... _...... nemi bir yaz gününde Sanyertlen it l-~ıı.ıı&'lıı etrukeye ait bir fundalıkta. da · haren saatlerce koşarak lstanbula ka-

~.8.<iar ~ıJan111 ve 10 metre murabbaı B t . . t t I "' dar geldiğini görmüş. bu facia veya 
l'ı.ıı'l~aiq~~:.Ye:r kandıktan sonra. 'söndü- .· u Y. er e mız u u a m az mı -. ~ . cinayet karşısında gözlerime inanama· 

mıştım. Bölük yangın yerine vannrıt 

~t'act:llan tahkikatta birinci yangına Yuda Levı adında ve adresini aıağıya. koyduğumuz • Belediyemiz oraya bir çöp sandığı yerleıtirmiştir. serilip kalmıştı. ZaYalh askerler in kol· 
~ldtığuYeınek pi~ren bir ailenin eebep mektubunda. tasrih eden bir okuyucumuzdan aldığımız Bütün gürı fasılasız olarak civardaki evlerin halkı, te- la basılan battal tulumbalarını işlet· 
~~a. b anlaşılı:n.ış ve müsebbipler aran . mek!UP dikaktle okunmaya değer. Şehrin temizliğile alaka- neke dolusu kavun ve karpuz kabuklarını tıandığa değil de mek şöyle dursun, kollarını kımılda ta. 
a?lıı1§ <\§alnını§tır. İkinci yangını çı- dar makamlar :oıehirde ufak bir teftişte bulÜna.cak olurlarsa, meydana dökmektedirler. cak halleri kalmamıştı. O kadar yor -

14 Yak ~lan Mediha isminde bil" kadın bu okuyucumu~un şik.iyetini mucip olan manzaranın bir Bu yetişrniyonnu!j gibi, burası kuçük ve büYük abdest gun \'e bitkin bir halde idiler. 
a a.nını§tır. çoğuna tesadüf ed~cklerdir. Bu sütunlarda. çıkan bütün için umumi ha.la olmuştur. Çünkü ananm dibinde metruk 1 Mutlakiyet ve meşl'utiyetin yıllarca 

yazılarımız aşağı yukarr ayni dertleri tekrardan ba§ka bir ve yıkık bir ev vardır. yapamadıklarını Cümhuriyet daha ku-
. ~at~ı. S SATILIK EV · . sey olmıvor p · k Uı .,1 ::.. .r " ıs okulardan ve sinek hücumundan korunmak için rulur kurulmaz başardı. Bu yüzden İs· 
~ tn, l'ürlca;~çh~n.cbaırnda.n Akuraya Okuyucumuzun mektubu §U: kendisi temennisini de bu bunaltıcı sıcak günlerde p~ncereleri daima ka.palr bu- tanbullulann ismini daha hayırla an-
t ıo Ocl ı5caının bulunduğu cadde -- mektubunun sonuna ilave cttiii için bir. aynca bir şey lundurmağa mecbur oluyoruz. 'ı dıklan, Vali ve Bele<liye reıs· 1• Haydar, 

)lt~lu" a bahçe ve mutbahları, ikı' bo" · 1 tıı t? yazmaya Ü':um görmüyoruz: Uıpuntl sıhahtı kabilse bir yana bırakalım ; şehrin en bir hamlede htanbula seri ve kuvvetli 
~1lttır, 1' g~yet ehven fiyatla acele sa- Beyoğlu itfaiye ,grupunun bulunduğu caddede oturu- işlek cadd~lerinden birini çirkinleştiren bu manzaranın kal-j bir itfaiye teşkilatı hediye ederek bu 
~tları.alıplCJ'in Ha.bere , tahriren mü· yoru?'. (bkcndcr caddesi. tskcndcr apartımamnrn remin dırrlması ı~in hassas belediyecilerimizin nazuı dikkatiniJ işin öyle yapılamaz ve imkanstz olm.a-

---------~-----...ı...:ka:::.:tm:=..::d::ıı.'.!..)=-· ..::T~am= cvimiain karpısın~ bot bir ana vardır ki, gazeteniı: vaartasilc cclP. e~mek iıterim, .l_ Qı~ da gösterdi. 
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ispanya isyanı Veni anla•maıar Bir ~ocak atlamak isterken 

A,;:~;:~·r;::rtı Tramvay altında kal. 
ş=:~:~;,av-:ı. Bir bacağı dizinden kesildl 

(Baı taralı 1 inci.le) rderin hüsnü suretle neticelenmesini 
beklemektedir. ,.va, vapurut'W topa tuttular 

Galya adındaki bir 1avcç vapuru Ka
di.ka açılıilarında İspanya hükilmcti gemi 
lcri tarafından bombardıman edilmiştir. 

Va~in~ton: 24 CA.A.) - ispanyada 
her ilci tarafa da silih ve cephane gön
derilmemesi yolundaki manevi ambargo 
§İddetlendirilmi~tir. 

görü•ecek Dün gece Kuru çeomede feci bir j mıotır. Vatman Mehmet ne~t" 
Viyana 23 (A.A.) - Siya.si maha.fil tramvay kazaısı olmu§tur. _aı_mnu_...;ş_t_ır_. _;....._ _ _..... ___ -:r_ 

Gerçi vapura bir §ey olmamııaa da 
İsveç Hariciye Nazırı, vapurun uğra

mıı olduğu bu taarruz hakkında tafsi
Hit relmesini beklemekte ve diğer dev
letlerin Madrit hükümetinin asilerin it· 
gali altında bulunan butün limanları 

harp mıntakası addetmeleri suretinde 
ittihaz ctmi~ olduğu karar üzerine ne 
tibi bir hattı hareket ittihaz: edecckle· 
rini ö~renmek istemektedir. 

•ta~ya ıspanyol Faeınd• hlklm 
olmaya ç•h•ıyor 

amiral Horti ile Hitlerin görüomüş ol- . Kuru ~me vapur i~ke~esi~e ~pet- SataştaAı kadl 
dukları ha.berini ha.yretle karşılamış- çı çırakhgı yapan Salım ısnundekı ço- 'adi 

·'~iyuı Kronikl,, gazetesi Tanju
) er w.uhabirt, Musolini'nin İspanyol 
fo'as:nCla hakimiyeti tesisine çalr~tJ
gını ) azıyor. 

tır. Zannedildiğine göre bu görüşmele- cuk gece saat ona doğru Eminönünden b'IÇB k 18d 1 
rin eaa.sını Sovyet meselesi teşkil et- kalka.n vatman Mehmedin ida.cesindeki Dün ak§am Kıhçalide bir 
mektedir. tramvayın romörkuna binmiştir. Tram olmuştur. Beeiktaşta. Kılıç Ali de 

Geçenlerde Luiz tayyare meydanını vay Kuru çeşmeye yaklaşınca Salim numaralı evde oturan Mehmet 
ziyaret etmiş olan mare§al Balbonun tramvaydan atlamak istemiş, tuttuğu bir kadına laf atmış ve bu h 
da bu ziyaretle al&kadar olduğu tah yerden eli kaydığından düşmil§, ayak- henüz anlaşılamıyan kadın Me 
min edilmektedir. Amiral Hortl, Mik- ları tekerleklerinin altında kalmıııstır. ağzmın terbiyesini vermeğe kal~ 

Bu muhabire göre, iuı:-olini'nin 
Tanju)er'deki mümessili, - ki aynı f 
zamanda oradaki beynelmilel müra
kabe komisyonunun reisi bulunmak
tadır - her gece elçilik dairesinde ls
panyol a.<;i lideri General l<.,rankonun 
erklnıharbiye ~ubaylarını kabul et
mektedir. 

las ve Şuşnig ile de görüşecektir. Kazayı gören yolcular zili çalarak bundan muğber olan Mehmet bl 
P~teden gelen bir habere göre A- tramvayı durdurmuglardır. çekerek kadıncaitzı iki yerinden 

vusturyada yapılacak askeri manevra- Salim.in sol ayağı diz kapaiından lamıştır. 
larda amiral, M'u~lini ile de görüşe· kesilmiıtir. Sağ ayağı da yaralanmıı- Mehmet yakalanmış yaralı h 

Bir lngl iz vapurunu aradllar 
Ccbclüttarık 23 (A.A.) - Röyter: 

Reımoa bildirildiğine göre Cebclüttarık 
tan Fasa yolcu nakletmekte olan İngiliz 
bandnrah Gcbelzerjon vapuru açık de
nisdc ispa,ıa,,a JıiMWmctine ait bir harp 

cektir. trr. Çocuk tramvayın altından çıkarı- neye kaldırılmı§trr. 

A•f t•yyereferl PtCadrtt 
Uzer.nde uçtu 

Kral naibi amiral Hortinin Hitleri larak Beyoğlu hutahaneaine kaldınl- (•50*) 
-...-------~~~-~-~--~--~--...;._------~------

Liıbon, 24 (A.A.) - Reuter ajan
sı muhabirinden: 

zi y &ret i Macar gazeteleri taraf 1ndan 
bir nezaket hareketi olarak göeteril
mekto ve hiçbir siyasi hedefi olmadığı 
yazılmaktadır. 

lhtilalc:ilerin yirmi kadar tayya
ı·el'inin uzun müddet Madrit üzerinde =to=p=v=e=bi=r=ço=k=e.s=i=r=a=lm=ış=ı=ar=d=ı=r.=== 
uçmuş oldukları söylenilmektedir. Cenup cephesinde pek yakında 

Hükumetin tayyarelere karşı kul- kst'i bir taarruz hareketi yapılacak
lanılan topçu kunetlcri, mukabele- tır. 

de bulunmamışlardır. Bu tayyareler Hükumet kuvvetleri, Majork a
müteakiben Gestafe n Cuatro • Vlnl- dasında ilerlemekte olup bir ÇHirme 
tos tayyare meydanla'rıru bombardı· hareketi yaparak asilere ait bir silah 
man etmiş oldukları haber verilmf'k- ve mühimmat deposunu zaptetmlşler-
tedir. dir. 

İhtilalci pilotların ~öylediklerine Cumhur Rel•ll• llafvekll 
göre, ihtilllc:i tayyarelerinin yapmış kaçacaklar mı 
oldukları bu sefer, payitahtta panik ispanyadan ıelen son haberler. 
çıkarmı,tır. vaziyetin vahimleşme.ei takdirinde cu-

Asfler kızılları mUthh~ b~r mur rei.si· ile başnkilin kaçmalann-
maOiOblyete uorattı:ar dan korkulmakta oldai••u bildil'mtk-

lıpmıya dallUi lıarbi esna"nda Cebe
lüttankta yaralanan ilk lıpanyol bah
riyelisi •. Bu nefer, Cebelüttarıkta hü
kunıet kruvazörü Lepano ile General 
F1'ankoru.m Faa aahilüuhki topları a· 
rasındaki miJcaül ~wuınnda bir ıa-

rapl'ielle yaralt11U1Gfiır. 

gemiıii tarafından tevkif ve muayeneye 
tabi tutulmuıtur. Geminin ne olduğu 
hen\U belli değildir. Dolaıan rivayete 
göre, bpanya harp gemiıi npuru yede 
ce alarak Malagaya götürmüştür. 

Rabat, U (A.A.) - Se\·ille radyo
su, dün öfleden sonra yapmış olduğu 
neşriyatında aşaiıdaki tebliği vermiş

tir. 
Endülü.<5te kııllann iki kolu, kuv

,·etlerimiı tarafından hezimete uğra
tılmıştır. Bunlardan birisi hava, di
ğeri kara kuvvetleri tarafından bozul
mu~tur. Garpta General Frankonun 
kunetleri, kız.ıl1arrn mühim bir kuv
ntlerini bozmuşlar ve onlardan on 
altı mitralyöz, otuz kamyon, bir tank, 
bir sıhhiye potomobili ve mühim mik
tarda malzeme zaptetmişlerdir. 

Bir a•f geml•I 
bombardıman etti 

Çcbelüttarık deniz makamatt tapan- H d .,~ (A A ) n·· t en aye, Jt • • - un saa 
yol aubaylannın Gebelzerjon •apurunu 14 den itibaren asilerin elinde bulu
ba§tana§ağıya muayene ettiklerini ıöy
lemitlerdir. 

Ayni mesele yüzünden gelen mütea
kip bir telgraf şu yoldadır: 

nan ve hü,·iyeti tayin edilemiyen bir 
t~panyol gemisi Figuiers burnu aç!k
Jarmda altı mil m~ateye yaklaşarak 
Pasajes'i ve Guadeloupe istihkamını 

Londra: 24 (A.A.) - Alınan ıon bo ba d · . _ . m r ıman etmıştır. 
resmt haberlere gore, GebelzerJon va-
puru tspanyollar tarafından te"'kif ve Eski b~·vekll aarba•! bır•kıldl 
muayene edilmiş olmayıp yalnızca yolu- Saınt Jean de. Luz, 24 (A.A.) -
nı devam etmeyip Cebelüttarıka dönme l~panya hükume!•• _krallık taraftarı 
ai kaptandan rica cdilmittir. Reamt ma- lıderi eski başvekıl Kont Romanones'e 
kamatta hadilenin tafsilltı almmadın Saint Sebastien'i terkederek serbestçe 
bu bahta hiçbir ıey söylenmiyorsa da Fransaya gitmesi için müsaade ver-
buı telcraflardakinin hilifına olarak miştir. 
hldiaeye vahim bir mahiyet verilme- Figaro gazetesinin diplomasi mu. 
melctedir. habiri, Kont Romanonte'ln bpanyada 
lep•nJ• itine Yugoalavya d• dahill harbe bir nihayet vermek için 

karlfmı1or bir tavu,,ut tetebhlbünde bulunması 

iapanya iJierine karışmamak busu· muhtemel olduğunu beyan etmekte
gunda Fransa hükumetinin evvela bir- dir. Romaoones, liberal bir kraliyet
kıç hükumetle birlikte almak istedifi çidir. 

.tedbir umumileşmeğe baılamııtır. Fa•ta lhtlllle karfl lhtl 111 
Belgrattan gelen bir habere göre, Baı Paris, :U (A.A.) - Oeuvrt gaıf'~e-

bakan Stoyadinoviç Fransamn Belgrat sinin Tanea'dan öğrendiğine ıöre, ih
sefirine yaptığı tebligatta Yugoslavya- tilal, İspanyol Fasına sirayet dmi -
n.rn İlpanya işlerine karıtılmaması hak- tir. Orada yerliler, Frankonun ordu
ktndaki anlaımaya iltihak ettii\ni ancak suna girmekten imtina etmektedirler. 
bunun ileride herhangi bir meıru hUkü HUkOmetln b'r muzafferiyeti 
metin isyan takdirinde difer devletler - Madrld, 2' (A.A.) - HUk6met 
den yardım isteyip bunu elde ede.bilme- kuvntlerinin Oviedo'ya ıirmiş olduk· 
si prcnıipini ihlil edecek bir emaal teı- }arı haber verilmektedir. Sarago~ e 
kil eylemeıi lbımgcldifini bildirmiıtlr. cephesindeki hükumet kuvvetleri, bir 

Macantan hUkumeti de bitaraflık ast kunetini hezimete uğratmışlar. , 
hakkında ileri sürülmiiı ol.ın müıalı:e- tüfek, mühimmat, mitralyi;ıler1 dört 

HüklJm.etin silahlı konwrıist efradın
dan iki doat Guadıarranıa ceplıuiru/e 
te80tllifM buluşuyorlar. Bu cepltıtle 
hüldııtWt kuvvetlıert ,UUetli mukave
met gösterip m1lleri.n Madride yürtl-

merine mrrni ol11Wflar'dır. 

tecHrler. Valladalid'de vuku4 gelen 1 

bir müademede asi General Gracia 
yaralanmııtır. 

K••••I•""' lelm · ert 
Halihazırda faş~t aleyhtarı mi

lL~ler tarafından i~gnl edilmekte olan 
BarceJone kıtlalanna fU iaimler veril
miştir: 

Mesela '•Birinci .Jak,. piyade kış
lasına "Kar) Marksu ü;mi verilmi~tir. 
Pedro Alba kışla.sının adı Mic:hel Ba
kounine olmuştur. 

Halihazrr Argon cephesinde ti
yatro temsilleri, ~irk \'C müzik hol tur
neleri yapılmak için hazırlıklarda bu
lunulmaktadır. Bunlara i;;tirak t>t
mek üzere f}lmdiden blr~ok artüıt kay
dolunmuştur. 

ooocaooaaaoaaa Pek yakında oaooooaooooaoa 

g Berlin Olinıpiyatıarı g 

~ SARAY Sinemasında ~ 
D 3000 metrelik ve iki :ıaatlik olan bu büyük ve tam film VA L N 1 Z sinemamızda ve bir program.da O 
D gösterilecektir. O 

g Bu muazzam spor ve sinema dünya havadislerini g 
D Gösteren ODlmpDyat Filminin ~öateril.ecefi ~uih ayrıca. guetelerle o c ılirt edılecektır. a 
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Moskovadaki 
suikast davası 

(Baı tartılı 1 inftıle) f 
Anadolu ajansının bildirdif:ne 

göre Sovyetler birliği komünist partisi I 
merkez komitesi tarafından neşredi- 1 len bir tebliğde şu haber verilmektt- 1 

dir: ı 
''Tro~ki • Zinovyef mukabil ihti-

lal tedhişçile.ri ile rabıtaııı olan ve 
merkez komitesi yedek azasından bu
lunan Mişel Tomski, Bolşevodaki köı
künde 22 .Ağustosta intihar etmi§tir. 

Pravdarın maka!eal 
Moskova, 23 (A.A.) - Tethi~çile

rin muhakemesini mevzuu bahftden 
lzvestiya ve Pravda gazeteleri, Troç
ki prensipleri perdesi arkasında Al-j 
man faşistlerinin ileti olarak mem
lekete hizmet edenlerin vücudunu or

tadan kaldırmak istiyen mUcrfmJer 
hakkında nefret izhar etmektedirler. 
Pravdı\ gazeteı:;i, tethişçileri takbih i
çin memleketin her tarafından akın 
akın ıelen telgrafların manasını te
barüz ettirdikten eonra. beş bin Kuban 
kazağından Staıtne ~elen tel~rafı .neş-ı 
retmektedir. Bu telırafta Kaıaklar. 
Staline sadakatlerini teyit etmekte ve 
1'ro!;kidlerin imhasını isttmektedir. 

ikinci enterna•yonalln 
mUdahale•I 

Moskova, 23- lkind enternuyo-
11al '"' amele sandlkaları merkezleri, 
l\loskonya telıraflar ~ekerek "amele 

muhadeneti namına., idam hükllta 
rilmeaini iatemlıterdir. Sovyet -' 
buatı bu müdahaleyi So,•yet adli 
ne müdahale saymakta ,.e ~f dd' 
tenkit etmektedir. 
·iki yOz kl•I dah• 

tevkif ed lldl 
Aralarında 
Staıının ıı 

v•Oenı de vat,) 
.. Deyli Ekapree,, ıuetuiııd• ~ t 

kunduğuna ıöre, Stalinin yeğe~i 'ı 
dört )'&§lndaki Dimitri Djupfvıll 
Ti!liste tevkif olunmuştur. df' 

Kendisi, $talinin dofdujo G .ı ~ 
cüıt~nı Sovyet Jttthadından a)1rll" ' 

istemekle itham olanmaktadır. ~ 
Bu fesat planında sfmethal il' 

mak yilıUnden veya Stalln ate1~, · 
suikast plbından dolayı 200 deli ır 
la kişi tevkif olunmuıtur. 

Ermenlatan komUnlat hrk1 
umumr lkltlllf de tevkff edll ,. 

Du me,,and.a Eınıenlat&u k_,.. 

niat fırkası kltibi umumisi Aiui S-:: 
ciyanrn da tevkif olundufu habtt 
hnmrştır. _. 

Difer bir habere ıöre, ban dor 
Jarını siyaret için Tifliae ritmlt oııJ 
Hanciyan otelinde ilil bulunmutlll~ 

(/kitıei Mq/fanunn IHrind .;ı... ' 
nundald siyasa ,,anlftlrı okuyunuz·) d 

Sıgortayı dolandıranlar 
1
, 

(Haf taralı 1 lncide) kliıtlar yüıünden patrikhane ~o<_. 
Noterden alınan müsaddak muka- görülmemektedir. Çünkü her 1.stı>\ 

ve leler~ ilamlar bir arada bulunmuı- ölüaü için 3 - .ı lira vererek mu11t •
11

1 ~ 
tur. Bundan başka nüfus klfıtlarr difef, buna mukabil de patrik1''~· 
,.e nüfus kayıtlarını ta~yan kalıtlar .. !alanın ölüsü i.çin mum adanııtıft bl' 
da ele geçirilmiştir, yini ruhani yapılmıştır" şeklinde <f' 

tıamlardaki mühürlerin ~ahte • kağıt nrirmiş ... Sigorta kunıpal'·fı' 
Jup olmadığı, sahte değiL e bu ili.m· sında allkaclar memurların cJe -
larla mühilrlerin nasıl ele geçirildiği ruhsatiy~I, ölUm kı\J?ıdr cörnı•:;,. 

noktasından tahkikat ehemmiyetle de
,·am etmektedir. 

Onnlk lplik~iyan ilk rünltrde 
cürrnünü saklıyordu. l"akat dün her 
§eyi itiraf etmi~ n ,.öyle de•ittir: 

.. t:> senede insanın baıtına tM;ylc 
bi rif gelebilir. Ben •iıorta 9lrketin
den para çektfJMe, hunu, memle'ktilm 1 
için yaptım. Harice paranın ~ıkmama
srnı, !~erde kalmuını temin etthn.. ı 

Eııttenl pat.rlkh.aııoalnden verilen 

böyle patrikhanenin bir klğıdı ile ,,. 
500 İngiliz lirası ödemeleri nokta'·.,. 
dan da tahkikat derinleştiriJmektedl f 

Sfıorta kumpanyuında dfnteı''ş 
alakadar küçük memurlar, yukal'~: .. 
emir ,·erildi, parayı ,·erdik, derrıe1' , 
büyük bir memur da dalgınlıkla 111~~ 
mele11ln sahteliif f arktdUementffP'' 
demekt~dlr. ~f 

~imdiye kadar alınan paranrrı ) 
bin lira olduiu tahmin edilmek~ 

FlllstBnde 
Yakında bir anı•f* 

ma ol•caQı 
umuluyor 

Berlin 2-{ (Hususi) - Birka.ç ~ 
donberi Filietinde bulunan lra.k a~ 
clye nasın Nuri p~a Euait Artl9 · ,.ı. 
ka liderlerile görileınUotUr. Irak J{~ 
ciye numnm ta.v&llSutu aayesinda :Jt 
kında. Filiırtinde bir anl~ma hU 
geleceği ümit edilmektedir. _./ 

Muscaınn 
Elba adasını 
D••ü bahrT 

yapmak ietıyor' 
Berlin 24 (Radyo ile) - lta.ıya.n ~ 

•ekili Musolini refak~tinde adliye, ~ 
Wy• ve hava auarcti crki.ru oldui11 İ 
ci~ EfD« aatıını ziyaret etmiştir, J~..AI 
yaretln Elba ıduını ~ırbt Akdcnl',, 
üssübahrl haline cetirmck projcıilO 
kadar olduğu ıöyleniyor! 



Kamp mı 
l<lüb ~Ü? 

'-°&td.ia, kuruntulu bakışlarla etrafı tet 
~ediyordu. Uzun, güzel kirpikleri 
it dı; bu güzel kirpikler yüzüne dik:ka-
dcğer bir mana da veriyordu. 

~~ia, aynanın karşısına geçmiş, hem 
~ tklcrini düzeltiyor, hem de dütünü
lfltd\ı, Hayatının dönüm noktasında idi. 
~İllerini geçirecek bir yer bulmak la
~·· dı. Bu ilk bakışta insana tuhaf görü 
)~r, Ye altı hafta sürecek bir tatil için 

ı tııct intihabındaki bu müşkülatın mev-1 
; 'le \ı~ bahsolmıyacağı zannedilir. Fakat 
1 - d~, hem kampı, hem de bir koca seç 
~ dUtilnüyordu. 

Q Öteye beriye danıştı; nihayet, kendisi 
~· biri kalbini, diğeri de aklını veren 

adamda karar kıldı. 
i ~ airi genç, sporcu, oldukça güzel, o 

"1 dar zengin değil, fakat alabildiğine 

1 
le bir adamdı, ve Bediaya izdivaç 

:klif ediyordu. Diğeri yaşlı, epey zen
~~· hiç güzel değil, fakat kuvvetle 
'tile bir adamdı, o da izdivaç teklif et-
'lıi!ti. 

l:scdıa, aklının keneiısine hukmettıgı 
:-atlcrde, yatlı ve daima ihtimam gös
ttecck bir adamın yanında sükUn ve 
~det içinde yap.yacağrtu; hislerin 

1 
• IXlettiği saatlerde ise - tabii gece
~ - genç ve hararetli bir kalbin her 
.,. den kıymetli ve zaten yaşının da 
;:crıunu aramayacak kadar küçük ol-

funu düştinüyordu. 
} ~Ütün günler bu düşüncelerle geçi -

11°r~u . Tatil zamanı yaklaştığı halde 
d ~ıa henüz hiçbir şeye karar vermi§ 
Cfildi. 

' , liuri - akıllı olan - plajlardan, ga
~ltolardan, toplu eğlencelerden bahse
lJordu. 

~ .\hınet - kalbi olan - sevgilisine 
ltaa rtlpın güzelliklerini, nctclerini anlat

lcla bitiremiyordu. 

Gece, i§ değişti. tık gece kamp kuru
lacak yere gelinmitti. Ve yerleJIDek i
cap ediyordu. Bedia, böyle işleri hem 
bilmez, hem de faydasız bulurdu. Canı 
sıkıldı. iki genç kızla altında yatacağı 
çadırı seyre daldı, Ustünde yatılacak 
şeylerin ötes~ne berisine baktı, yıkan -
mak için su istedi. 

Kızlardan biri: 
- İrmakta bulacaksın, diye cevap 

verdi. O zamana kadar hep sıcak au ile 
yıkanmağa alışmış olan Bedia, bu alayı 
gayet soğuk buldu. 

- Saçı, bap düzeltmek, giyinmek 
için bir ayna bile yok 1 

- Ooo, çok kolay 1 Tarağınla üatün
körü başını tarasın, fırçayı ezbercc kul
lanırsın, diye akıl öğreten yumurcağa 
hele çok kızdı. 

Fakat, Ahmetle yaptığı öpii§meli bir 
gezinti ona cesaret verdi. Etrafta ötü
§CD bülbüller gen~ kızı tabiate çağın

yorlardı. 
Ormanda sabah. 
Rahat uyu~ olan Bedia, yerin

den kalkmak istemiyordu. lrmak kenan 
tuvaleti onu korkutuyordu. O güne ka
dar, odasından aaçı, batı taranmamı§, 

üstü başı düzelmemi§ çıkmağa alıtma
mııtı. Genç kız şaıkın bir haldeydi. 

Bütün bu hikayelerin en tuhafı, Ah
medin kendisini bir bunuza sarılmıt, 
&aÇI baıı <4iuıık &ördüğü zaman &9•.tcr 
diği alakasızlıktı. 
Kadın sun'iliklerinden aıyrılmı§ olan 

genç kız, ne &ilzelliği, ne de tazeliği 
olıın laalettayin ufacık tefecik bir ka· 
dındı, Ahmet onun önünde, suda ıslan
mı§ bebeği karımnda bir çocuğun duy
duğu hayreti duyuyordu. 

Fakat, Ahmet olgun bir delikanlıydı. 
Biran dü§ündü ve bu değiımiı kadının 
da sevilebileceğini kendine kabul ettir-

di. 
Delikanlı kafaımda eıki Bediayı ara

dı, fazla
0

bir ıeyler bulamadı. Sonra, kal 
bini yokltdı ve buldu. 

Kalbinde bulduğu da, geceleyin meh
tap gezmesinde sevgilisini öperken duy 
duğu hazdan başka bir teY değildi. ~u. 
bayat arkada,mda daha batka §eyler a· 

Tonton amca 

h. ..._ Göreceksiniz, diyordu, açık havada 
Ct llınak size ne harikulade nqe vere
Qi lı: •• Yddıilar altında uyumanın zevki
~ır dütünün 1 insanın kendi eliyle 
et rladıfı yiyeceğin vücudumuza vere 
t' li hareket ve sevinci hiçbir ıeyle de
il ıınl!lez. Göreceltıiniz, Bedia, ikimlı: 

rayan Ahmedi doyuramazdı. Delikanlı 
yeni bir sevgiye atılmadan evvel, eskisi- ,;F••iiiiiiiii .. 
le allkaamı kesmek için uzun tereddüt· 

ler geçirmedi. 

c ~ bir tatil geçireceğiz. 
~edia: 

- İkimiz mi? diye mınldandı. 
l\ - Peki, bu senelik birkaç dostla 
~~r olsun, fakat gelecek ıene yalnız 

z. 
l!cdia tereddüt ediyordu. 
}fihayet, bu sabah karar verdi. 

tarı lhtiyar bir adamın müdemadi ricala
~ dan kurtulmak için, evvela havadisi 
ti lrıede bildirdi. Nuriye de, kampa 
1' t?rıcğe karar verdiğini söyledi. Yalnız, 
~ Uri, Büyükadada Yat klüpte bir dai
Ct kiraladığını anlattı ve kamp eğlen -
li 1trinden yorulduğu anda kendisini 
ti.trhat orada aramasını ısrarla rica et-

ltı acdia, bu beklemeyi" karşı bir sabır-
lık duymuyor dedfl. 
liihayet, kampa ~ll!.ldı. 

'ttti 'tız, erkek en hafif bir tarzda giyin
tlerdi. 
llcdia: 
..... Güzel tabiat, diye düşündü. 

l>a lııc giln yolda ve çok eğlenceli geçti. 
bir ketleri açmamak için, yol fistilnde 
il ı.~saflrhanedc yemekler yendi. Bedi· 
-ıtıpı seveceğini tahmin ediyordu. 

Çünkü, Bedia ancak üç cUn tabaın
mül eedbilmi9ti. Sonunda, Bilyükadada 
Yat klilpde dairesi bulunan. ve kadınla
n d.,ha iyi anlayan Nurinin yanına git-

Nuh CEM 

ceza vermek 
için hAklml 

soydu 
Prağda bir hu:sız, nıa.,kum olduğu 

para cezasını vermek için, kendisine ce
z.ı veren hakimin altın kaplamalı dol
m:ı kalemini çalmıştır. Küçük bir suç 
u in ceza mahkemesine getirilen bu a
d~m. bizim paramız.la 350 kuru§ ka
dar bir para cezaaına mahkum edilmi~ti. 
Parayı hemen getirmek vaadiyle sokağa 
fırlatnJf yarım saat sonra 350 kuru§U 
adliye veznesine yatırnuı ve makbuzu 
nem hakim ve hem de polislere göster
miştir. Akıam üıtü geç vakit hikiın, 
adliye dairesinden çıkarken caketinin 
cebinden altın kaplı kaleminin kanad· 
Jc;ndığı görmüttür. 

Hırsız tekrar yakalanm•ş ve • 
lan zabrtı imzalarken hAkimi.ı yanına 

yaklaprak kaelmi aşırdığını, bunu bic 
aıkadatını satmak suretiyle de glydig: 
para eczasını ödediğini söylemiştir. 
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1526 sene evvel bugün 

Vizigotlar Romayı istila ettiler 
Açlıktan losan eti yiyen şehlrlller, Alarlk '1 

korkutmak lstlyorlardı, takat ••. 
464 sene evvel bugün 

Meşhur Sen Hartelml katliamı oJuyortlo 
\'izigofların reisi A larik, Mak e- \ 

doaya Tsalya ve Termopil•den geçe
rek P~loponez, Korent ve Isparta ha-! 
valisinde, karşısındaki her mukaveme
ti kırarak ilerledi. 

Kumandanın hedefi İtalya idi. 
Ord11nnu kuvvetli bir düşmanı tepe
lemek için kullanmak sevdasındaydı. 

40:> yılları- değT•, korkun~ is
tiliaıa haberleri bütün hikôatetleri 
titretıaeie.. başlamıştı. Romalılar, üs
ttiste gelen karp du~lmu ordularla 
başa çıkamıyorlardı. Son haber on
ları laüb'iitiia yese diişürdii. 

Siti Liko, ordunnun baŞ1na geçti: 

- Gafde topladlfım lejyonla:rla 
Alariki püskürttüğömii :anatınayınız •• 
Burada da muvaffak olacai'tm. Roma, 
istila altında kalaeak bir memleket 
değildir. Ve kalmaz! dedi. 

Başka memleket insanlarının eli
ne düşmenin ne demek olduğunu bi
lenler, her şeyi göze alarak çarpıştı
lar ve Siti Llko muvaffak oldu. 

Fakat Romanın baş ucunda do
laşan tehlike atlatılamıyordu. Ve işte 
şimdi, 406 yıllannda. üçüncü ve ev
velkilerden büyük istill başlıyordu. 

yorlardı. 
A larik, çok güç raslanır bir iti

dalle hareket ediyordu. isteklerinin 
red edildiii•i görüace Roma valisi A
talos·u imparator ilan ettirdi. Kendi
si milis kumandanı oltJu. Fakat Af
rikaya gitmek için tayin ettiği impa
ratorda• müsaade alamayınca, impa· 
raı.ru tekrar az!c\!erk yerine Hovari
yes'u getiraeğe karar verdi. 

Hovariyos barışmak istiyortlu. 
Teklifi kabul etmedi. 

Artık yapılacak bir iş kalmqtı: 
Romayı uptetmek .. 

Alarik de bunu yaptı. 
410 yılı 2' Aimtes pni. yani 

132& seae enel ~11gia bitüa det.§etiy
Je Roma :ka .. larıaa dayaach n sirdl. 
Şthir altı ga yap.a edildi. Yalaız 
'\iliselerle Huari)'lln'an huineehıe 
dok11n11lmadı. Buradaki eşyalar Va
tikana götiirildii. 

Açlıktan insa• eti yene• şehirde 
şimdi akla ıelmH eileneele.r ),qla
mıştı. Biyük çınar ajaçlanaın altın
da aenatörlerin çocaklan sakilik ya
p1yor ve VizigoUar eileniyorlardı. 

Sen aaneımı 
katııamı 

Mayans, Strazburg, tamamiyle mah- 2' Afastos, 157 tarihi dünya hıTls
vedildi. ltalya artık bitkin bir halde tiyanlık aleminde unutulmaz bir giin
kalmlfb. Karşı durma için hiç bir dür. 46' sene enel bugii.nün akşamı 
hareket göze çarpmıyordu. Paris sokaklannda insan kanı sel gi-

Bir gün Siti Liko da ltalyada gö- bi akıyordu. Sen Bartelmf katliamı 

,rünmez oldu: başlamışb. 
- Bizi kurtaracak kimdir? Dokuzuncu Şart zamanı idi. Kra-
Bu suali soranlar kaqllannda 11~ Katerl Dö Medid protestanlatm 

kumADda edecek insan bu1amıyorlar- kılıçtan geçfrllmesfnl emretti. 
dı. Bu boğuşmayı anlatan bir tarih 

Vizigot reisi ltalya sınırlarında şunları kaydediyor: 
göründü. Yürüyordu. Şehir, uzaktan "İn.sanlar birbirlerini asıyorlar-
tamamiyle muhasar edildi. Alarik: dı. Et parçasını delebilecek her şey bir 

- Bekliyelim, dedi, biraz istira- silah olarak kullanılıyordu. Her -ı
hat edelim ve düşmanların ne yap- dım başında bir bağırışma kulaklın 
mak istediklerini anhyalım. deliyordu. Ustilste yığılan cesetlerin 

Roma açlık içindeydi. Aç şehirli, altından kan nehri akmağa başladı .,, 
insan eti yemeğe ba§ladı. Mideye gi- de kurban gitmekten kurtulamadılar. 
rebileeek hiç bir şey kalm:ımıştı. Bir Kont dö Roşefukold, Markiz Reynel, 
gtin, Roma aokaklannda bir nutuk En btiyük kumandanlar, ilimler 
verlldi: Lavardin, Feylezof Ramus, tarihi Lap. 

- Romalılar! Kendi keadimizl las, b;.;!!rce ölünün arasında idi. Pro
yemete bqladık. Banan sona nereye testanların reisi Navar Kralı Hanrf, 
nracak!. Vakit •e,.irmeden Alarik•e ancak dinini değiştirmekle kartalabU-

• ~ di. 
bir 'heyet gönderelim ve işi bitinneğe ---------------
bakalım.. Radyo 

Teklif çok yerindeydi. Sulhu te-
min edecek heyet seçildi .e şu karar vasotasııe tahta 
"rt~dl: , . kurutuyorlar 

Alarlk i balundaia yerden yiiz- Soyyet lie~e ?flem~si ~.ıı, 
geri çevirmek lbımdır. Buna yapabil- radyo vaaıtasiyle keresteyi kurutmak 
mek için de bir tek çare vardır: Kor- i~m yeni bir usul bulmuıtur . 
katmak.,, . Şimendifer f urganları yapmak için 

Aç halk. timdi cesaret bulur sfbı kullanılan latalar yeni usul ile iki aaat 
oluyordu: kırk bet dakikada kurutulmaktadır. 

- Evet, korkutmak.. Halbu ki eski usul ile bunların kuruma· 
Sesleri yükseliyordu. sı on be§ gün sürerdi. 
-Romadanherkes korkar .. Yeter Tahtaların kurutulması için radyo 

ki bunu anlatabilelim.. dalgalarından istifade edilmektedir. 
Heyet Alarik'in karşısına büyük Radyo dalgalan tahtanın iç tabakala· 

bir azametle çıktı.Romanın askeri kuv nnı kolayca kurutmaktadır. Kurutma 
vetinden bahsedildi. Eğer kendilerine esnasında da gerilme, çatlama ve kat
hücun; edilirse bütün Vizigot ordusu- Jnma gibi arızalar vukua gelmemekt~ • 
nun mah,·edileceği bildirildi. dir. Tahtaları kurutmak için kullanılan 

Alarik, sükunetle dinledikten "On dalganın uzunluğu ikiden on bet met· 
ra güldü ve kısaca şu cevabı verdi: reye kadardır. 

- Ot ne kadar sık olursa orakla ---------------
o kadar kolay biçmr. G ü ıneşl n ebeliği 

Alarik bu cevabı verir vermez, (Amerikanın Ohayo eyaletinde 
hareket etmedi. ilk önce Romanhlar- .cf>anon §elırinden bildiriliyor): 
dan biber, gümtiş n altın istedi. Kııh- Geçen hafta ağustos sıcağı burada 
raman, kuvvetli ve her hücuma karşı ~ kadar §İddetlendi ki mister Lew Stib
durabileceklerlni söyliyen Romalılar. ba çiftliğinde yumurtaya kuluçka yatan 
istenen fidyeyi tedarik edebilmek icin bir kaz bu sıcağa dayanamıyarak ya • 
heykeJleri eritmeğe mecbur oldular va111ndan kaçmıt. serinlemek için ken· 

Alarik bir müddet sonra Roma ö- dini dereye atmıştır. Kaz bir daha da 
ntinden (ekilerek Toskava'ya geldi. yuvasına dönmemiştir. 
Burada Hororiyos ile mözakenta baş. Ertesi giln mister Stibbs yuvac:U 
ladı. yumurtalarından yeni çıkı:. ! sekiz tane 

Alarik'in istekleri kabul edilmi- pc.lazla karşılatmıştır. Yavrular gilne
yordu. Sebebi de Roma imparatorları ıJn hararetiyle gelişerek yLmurtadan ~:k 
fidye vermeği nefislerine yediremi- ır.ışlardır. 
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Dünkü mii!labakada Dinarlının dü~tüğü müş/..iil vrızfudle~ ildsi vıe ueni ö.ç 'l'irltlye *'wr'll 1/Gll!flll Galatasaraylı Halil müsabaka eımasında ... 

Öteki gazetelerin 
fikirleri : 
Kaça ırak 
meycdlarıı 
OklYJyaın 
pellılDnvan 

-

Bu sabahki "Akşam,, gt12etesinde 
Teki~dağlı Hüseyin pehlivanın bütün 
pclılivanlana meydan o/..-uduğu hakkın
da bir yazı var. 

Bu11u gören bir arkadaşımız dedi 
ki: 

- Yahu, ben spor açmazlanndan 
anlamam amnıa, Tekirdağlı pehliva
nın bir kere bütün pehlüxuıUıra mey
dan okuduğu yazılmııtı. Sonra da kaç
tığı uazıldı. Şinuli tlf!krar meydan o
kuduğu haber veriliyor. Bu adam kas
ma halinde olduğuna göre, acaba 'lla
çanakt.an mı meydan okuyor. Akşam 
gazetesinin de "seyyar muhabiri,. nin 
bu !J<!ni meydan okuyuş haberini ııer

diğine göre, /Jaçnıakta olan bir pehli
vanı ancak seyyar TtWlıabir yakalıya
biür. Binaenaleyh vaziyet doğrudur. 

Fakat benim söylediklerimi sakın 
ismimle gazeteye yazmayın. Tcld.rdağ
lımn kaçarken yolu buradan neçerae, 
- Allah saklasın - gevezeliğimiz yü
zünden bizi belki çiğner.,, 

PayD©Jşolan 
n=nava©l üsler 

Dün şehrimizde belli başlı üç apor 
lıarekcli vardı. llunlar; Takalmdeld 
r1üresler, bir aydır devam eden Bakır
kÖJJ at ycmşlan ue dört Türkiye reko
ru tesis edilen yÜznıc teşvik müt11aba
kaları •. 

fiürcşlcr lıalı:kında her gazetede 
bir r,•azı var. Fakat, yüzmelerden btih
scden gazetelerde at yanşlarını, at 
yarışlarını yazan gazetelerde yüznw
ler lıakkında tek satır bulmak kabil 
değil. 

Arl«ıdşl.ar bu müsabakalann ha
vadislerini paylaşmışlar galiba! •• 

lstan bu lspor lu lar 
Edir ne muhtelltlnl 

de yendile r 
Edirnedc bulunan tstanbulspor klil· 

bü birinci takımı dün büyük bir kala.. 
balık önünde ikinci müsabakasını Edir 
ne muhtcliti ile yapmış ve bire ka?'§t 
dört golle galip gelmiştir. 

Ço bukludakl dünkü 
maçlar 

Dün Çubuklu sahasında Üsküdar 
spor genç takımı ile Paşabahçe ~rinci 
takımı ka?'§ılaşmış Üsküdar küçükleri 
sıfır - beş mağlup olmuşlardır. 

Bu mtisabakadan sonra günün en 
ehemmiyetli karşılaşması olan Üskü

darspor birinci takımı He Çubuklu bi
rinci takımı bir maç yapmışlardır. 

Çubuklu takımında Beykozlu Rıd
van, Çankayalı Abduş, SUleymnaiyeli 
Rauf, Vefalı Süleyman gibi hariçten 
alınmış birkaç oyuncu vardı. 

Üsküdar takımı da dört mühim uz
vundan mahrum olmasına rağmen mü
sabakadan ancak sıfıra karşı bir golle 
mağlup çıkmıştır. Maç çok heyecanlı 
ve sert oynanmıştır. 

Kadınların el topu müsabakası neden 
yarım ka?dı' 

- ltfr beyaz 81çandan! 

güreş finalini Serbest 
Dinarlı kazandı 

Müsabakanın bitmesine sekiz dakika kala 
Kara Alinin kolu kırıldı 

Haftalardanberi devam edip giden 
profesyonel serbest güreş müsabakala
rının finali dün Taksim stadında Kara 
Ali ile Dinarlı Mehmet arasında yapıla
caktı. 

Saat dörtte Türkiye başpehlivanı Ka
ra Ali ile en iyi serbest güreşçi Dinar -
tının karşılaşmasını görmeğe gelenler 
iki bini bulmuştu. 

Seyirciler arasında şampiyonumuz 

Yaşar ve milli güreş takımımzdan Mer
sinli Ahmet, Ankaralı Hüseyin, Çoban 
Mehmet , Sadık, Saim de bulunuyorlar
dı. 

Herkes Tekirdağlının geleceğini mey 
dan okuduğu Mülayimle tutu§acağını 

tahmin ederken Tekirdağlı Hüseyin 
gene ortada görülemedi. 

Saat dördü on geçe Yaşarın orta. Sa
imle, Mersinli Ahmedin de yan hakem
liklerile amatör serbest güreşlere baş

landı. 

79 KİLO: 
All Osman • Yunus Emin 

Bu müsabaka çok çabuk neticelendi. 

Kara Ali hakemin müsabaka yapmak 
isteyip istemediği hakkında sorduğu 

suale: 
- Güreşeceğim! diye cevap veriyor. 
Müsabaka zevksiz ve yavaş olarak 

başlıyor. Dördüncü dakikadan sonra 
Kara Ali faikiyeti ele alıyor. Mehmet 
altta ezilmekte .• 

Sekizinci dakikaya kadar ezilen Meh 
met bundan sonra biraz mukabele etme
ğe çalışıyor. Kara Ali de tehlike geçiri
yorsa da kolunun inciğine rağmen Di
narlıyı hırpalıyor. Dinarlı ringten dı
şarı kaçarak müşkülatla bir tehlike at
latıyor. 

Onuncu dakika Dinarlının kafasını 

ayaklarile sıkan Ali Mehmede müşkül 

bir dakika geçirtiyor. Fakat Dinarlı ka
fası üstünde sıçrıyarak kaçıyor. 

On üçüncü dakikadan sonra oyun he
yecanlı olmağa başlıyor. ikisi de bir 
çok tehlikeler geçiriyorlar. Fakat, Ka
ra Ali tek kolla çok hakim giireşiyor. 

On altıncı dakika Dinarlı ayak makasile 
Aliyi hırpaladığı görülüyor. Fakat, Ali 

fını adeta koşarcasına dönmeğe başladı 
ğı görülüyor. 

berhal doktor ortaya çıkıyor. Kolun 
kırıldığı anlaşıılyor. 

Zavallı Kara Ali yüzünden belli olan 
can acısile çocuk gibi doktora yal-
varıyor. 

Bu esnada hakemler şu karan radyo 
ile tebliğ ediyorlar. 

"Müsabaka 38 inci dakikasında Ali -
nin kolu kırıldığından Dinarlının hük 
men galibiyetile· bitmiştir .• , 

Müsabakanın devam edildiği müd 
detçe Dinarlı 19 puvan Kara Ali de 24 
puvan almışlardır. Karşılaşma bu su
rette bitmemiş olsaydı Kara Ali puvan 
hesabile galip gelecekti. 

Bu suretle Cim Londosa çıkarılacak 

güreşçi Dinarlı Mehmet kalmış oluyor 
Müsabakadan sonra bin müşkülatla 

soyunma odasına girebiliyorum. 

Dinarh duş yapar, Kara Ali de ko-

İkinci dakika Yunus Emin rakibini al
tına aldı ve kolaylıkla sırtını yere getir
d i. 

bir dakikada bundan da kurtulmanın çare 
sini buluyor ve gene Dinarlının üstüne 
çıkıyor. 

lunu diğer eliyle tutarak kıvranırken 

yüzünd:::n ve bütün Viıcudundan su dö
külmüş gibi damla damla ter akıyordu. 

Konuşamıyacak bir haldeydi. Stadyom 
da sıhhi imdat tertibatı bulunmaması 

yüzündt'n de doktor bir §CY yapamıyor 

87 KiLO: 

Seyit Ahmet • Abidin 
Geçen hafta muvaf!akiyetli güreşini 

gördüğümüz Seyit Ahmet ilk dakikada 
kendi oyunile alta düşerek bir tehlike 
geçirdi. Fakat çabuk kurtuldu. Devre 
sonuna kadar bir itişme ile müsabaka 
bitti. ikinci kısmın başında Abidin iyi 
bir kafa kolla Ahmetli altına aldı ve 
tuşla galip geldi. 

Yirminci dakika gene heyecanlı olu-
yor. İkisi de yerlerde sürünüyorlar. 
Kara Ali her zaman daha hakim. 

Yirmi sekizinci dakika Dinarlının kendi 
oyunile yani Kara Aliyi bacaklarile sı
karak yere savururken kendi sırtı yere ı 
geliyor, hakem bir iki diye sayıyor. Fa
kat üçü saymadan Mehmet kendisini 
topladı, yapmak istediği oyundan vaz
geçti. Çünkü Kara Aliyi yere çarpmak 

du.Halkm kapı önüne toplanmasından da 
Aliyi hastaneye götüremiyorlar. Velha
sıl feci bir hal. 

Nihayet yol açılıyor ve Kara Ali dok-
tor Kenan ile Mülayimin refakatinde 
hastaneye kaldırılıyor. 
Duşunu henüz almış olan Dinarlı ik 

konuşuyorum: 

"- Kara Alinin kolu sakat oldu· 
ğundan güreşirken o kolunu tutmadım. 

Kara A U üe ' ;,ı .!f', ıı müsabakadan evvel Kara A linin kolu kırıldıktan aonraki feci vaziyeti 

79 KlLO : 
Mev ·ot • lsa Abl(ln 

Seri başlayan bu karşılaşmanın ikin
ci dakikasında Mevliit tuşla galip geldi. 

Bundan sonra yapılacak olan Bilal 
Ahmet - Halil müsabakası Halil rahat-

sız bulunduğu için gelmediğinden yapı-

lamadı. 

o kadar kolay bir iş değildi. 
32 inci dakikada Kara Ali bacağile 

Dinarlının bacağına basarken kollarile 
de diğer bacağını ayırıyor. Bir iki sıç
rayışrndan sonra tJinarlı ringten ka
çarak kurtuluyor. Akabinde kafa kapa

rak Aliyi yere atmaya uğraşan Dinarlı 1 
gene alta düştü. Bundan da kurtulan 
Mehmedin açılmağa Kara Alinin de 

Bunu herkes gördü. Kolunun kırılması 
şöyle oldu: Ben onun kolunu tutmuş

tum. Süpleks yapmak istiyordum. Kolu 

nu işletemiyordu. Beraberce düştük o, 

sağ kolunun üzerine düştü. Böylece sa
katlandı .. ,, 

- Hakemlerin kararına ne dersin? 

-"" Hakemlerin kararma muterizim. 

Puvan hesabı müsavi idik. 

Dünkü 
at ya rışları 

Veli efendi koşu yerinde dilD 
yarı§larına devam edildi. Olduk 
}abalık seyirciler arasında vali 
lfaç da ecnebi sefir bulunuyord 
rışlara İngiliz sefirinin lrlan 
getirttiği bir at da iştirak etmiş 

Blrlnc l koşu 
fng:Uz aygır ve kısraklara nı 

mcsnfe 2200 metre ikramiyeler: 
50. 20 lira. 

Birinci: Prens Halimin Co 
ikinci: Markiz üçiincii rle Atman. 

lklnc1 koşu 

Üç yaşında yerli ve arap ati 
mahsus. Mesafe 1600 metre ikra 
!er: 180 5'l. 20 lira. 

B rinci Kara Osmnnın ÖmU, ı 
Galip, üçüncU ele Ta,·lnn. 

Üçllnc· 1-'c•u 

Hcndikap koşusu. Mesafe 26"1\ 
re: dört ve daha vukarı yarım !>il 

giliz atlarına mahsus. 

Mükr.fatlar: 180. 55. 20 lira. 

Birinci Ceylan, ikinci Ayhan, il 
cü de Bora. 

Dör:IUncU ko,u 

Yerli İngiliz atlarına mahsus. 1'f 
fe 2000 metre ikramiyeler: 245. 5-'i 1 

Neticede birinci Onsünr, ikinci 
ru. 

eeş"nc' koşu 

Halis kan arap atlarına mahsus 
safe 3500 metre. ntrnmiye: 245. 
20 lira. 

Necip birinci, Demir ikinci, 

üçüncü geldiler. 

Alfı ·· cı koşu 

İstanbul vilayeti aygırlarının yıı 
larına mahsus. Mesafe 1400 metre• 
ramiye 550, 125, 75 lira. 

Neticede birinciliği Servet, ikinci1 

Gülizar, üçüncülüğü de Ceylan k 
dılar. 

tutar. Buraya gelir, benimle güre 
Artık benimle güreşmemek için ôt 
bıhane kalmamıştır.,, 

- Cim Londosu yenebilecek rııi5 

·- Buna yüzde yüz eminim. SP 
cu kardeşlerimin gözü önünde sı 

yere getireceğim. Bu güreş en id 
güreşim olacaktır . ., 

Ve göreceksiniz ki muhakkak g 
geleceğim. Şimdi tam formumdayııı> 
yor ve o, da bana bir sual soruyor· 

- Kuzum sizin izzet Apak ne "
8 

lstanbula gelecek? 
- Yarın g~ecck ne için soruyors 

diyorum. 

d
. ar 

Dinarlı - Ne yar yım ıyor. ı1' 

ondan ba~ka giırc:. ece!; rakibiın kal 
dı da ... 

o . . ff. f<. 
• • • 

Dinarlı Kara Ali müsabakasınıl1 
hakemi olan Mazhar Kazancı ile go 
tük, biz eşunları söyledi: . ~ Sıra Dinarlı - Kara Ali maçına gel

mişti. 

Geçen baftadanberi kolundan sakat
lanan Kara Alinin güreşip güreşmiyece
ği belli değildi. Vakia kendisi stadyom-

yorulmağa başladıkları göze çarpıyor. 

35 inci dakikada Dinarlı hasmının 

bacaklarını kıskıvrak yakaladı. Ali için 
müsabakanın en mühim tehlikesi. Fa-

- Kırk beş dakikada neden istirahati 

kabul etmedin? 

- Dfü,kü müsabakayı Kara Ah ş' 4' 
sızhğı yüzünden kaybetmiştir. Se1<

1
' J 

·ıse 
kika daha kolunu muhafaza edebi . ~ 

da bulunuyordu. Fakat Aliyi tedavi et
mekte elan doktor Kenan Hasan hakem 
heyetine müracaat ederek bu hafta Ali
nin güreşmesine imkan olmadığını söy

ledi. 
Tl:'lkemler Kara Alinin (ring)e gel

M'"·ini, orada bizzat kendisine tutusup 
tutuşmıyacağmı soracaklannr sövle
di1er. Tnm be~te iki rnki" rinae r.•ktılar. 

Yan hakemleri: c,.-"\1 w• r~ ı ~·· nr

ta hakemi de jimnastik muallimi Maz· 
har Kazancı. 

kat müthiş kuvveti sayesinde bir anda 
kurtuluyor. Oyunun bitmesine yedi, se
kiz dakika kalmış herkes Kara Alinin 

sayı hesabile galip geleceğine emin .. 
Güreşçiler ringin köştsinde biribirlerini 

yakalıyorlar. ikisi de kafa kapmağa 

uğraşırken Dinarlı bir süpleks yapıyor 

Kara Ali sakat kolunu rakibinden kur
tarıyor ve beraber fakat Alının kolu j 
altta olarak yere düşüyorlar. 1 

Kara Ali inliycrek ayağa kalkıyor. 

sakat olan kolunu tutarak ringin etra-

-"Kara Ali alaturkacıdır. Onlar 
birkaç kafakol kaptıktan sonra şöyle bir 
dolaşır, dinlenirler. Ben alaturkacı de

ğilim. Dinlenmeden, hasmımı yormak 
ve yenmek isterim. Londosla Amerika
da iki saat güreştim.,, 

- Cim Londosla müsabakanız ne za
man? 

- - Bilmiyorum. Belediyeye gelen bir 
teıgrata gore, o eyiuiae 
Kendisini tabii bekliyorum. 

geıeceKmış. 

Beni Yu· 
nanistana çağırdı. Gittim. Güreştim. 

Şimdi sıra onun.. Sporcu olan sözünü 

•ğı 
otuz küsur dakika hakim güreşti el' 
müsabakada puvan hesabile galiP g _ ~ 
r.ekti. Kolu iyiler;tikt n ., ... ,. - ı t 
ile tekrar l;;ırşılaşırsa yüzde yüı ga 
geleceğine eminim. 

:(. ~ il- ı"'' 
Bu sabah Cerrah paşa hnsta11e9 .,.,,~ 

.,.ıı1 · 
doktorluğundan Kara Alinin 
hakkında şu malumatı aldık: ıtP 

• 11.ııııın itoı icemıgı !iatjauu:ıtır· ~,
tedavi edilmektedir. Birkaç ay sU ,# 
tedavi c!:nasında tabiidir ki güre§ıııe 
imkan yoktur.,, 



Yüzme teşvik müsabakalarına 
dün Modada devam edildi 

VllzUcUle r d6r t yeni Türkiye reko r u t esis 
etmeğe m u\•alfak oldu lar 

İstanbul Su sporları Ajanlığının 

tertip ettiği 936 senesi >·üzme teşvik 
müsabakaları cumartesi ve pazar 
günleri Moda yüzme havuzlarında 
yapıldı. Senenin ilk müsabakası olma· 
ona rağmen bu yüzmelerde yeni rekor
lc.r yaptldı. 

200, 400 ve 1500 rekortmeni Ga· 
J'ltasaraylı Halil gene kendisine aid 
olan ayni mesafelerdeki Türkiye rekor
larını kırdı. Gene e!atasaraydan 
Orhan kendisine aid olan ( 100) metre 
rekorunu kırdı. Ayni m<'safede , ;kinci 
eelen Halil de eski rek.>ru kırmıştır. 

Bu mesafede d~ elde edilen yeni rekor 
1,3,4, dir ki Balkanlardd komşularımız 
kinde biz ikinci geliyoruz. Yalnız 

\ ugoslavlar olimpiyatlarda 1,0.6 ile 
yeni bir Yugoslavya Tekoru yapmışlar-
drr. İlk teşvik müsabakalarının 

dört yarışında elde edilen lıu 

re korların yüzme birinciliklerin-
de daha iyi dereceler yapma· 
!an beklenmektedir: Bu arada kü-
çükler arasında yüzme yarışları ya
r)ılmış ve bu müsabakalarda da şayanı 
memnuniyet dereceler ~ld~ edilmiştir . 
I!ilhassa (100) metrenin (1,15,1) lik 
•!erecesi çok iyidir. 

100 M trc Serbe.~ı : 

100 Metre küçükleı cırası : 
ı inci Mustafa (G. S.) 1,15,1. 
2 inci İsmail (G. S.) l,20,7 
3 üncü Kemal Beyd:oz. 
4 üncü Kemal (G. S.) (bu çoculı 

henüz 9 yaşındadır.) 

Pazar giinii. yapılan yiiznu lcrin 
tdmi k m1t'cl'frri 

200 Metre s<:rbeıt : 
1 inci Halil (G. c;.) 2,26,6 

Türkiy ! Tekoru. 
2 inci Orhan (G. S.) 2,36. 
3 üncü Mehmet (G. S.) 2,39. 
200 Metre Bayanlar : 
1 inci Simon Beyk.:>z. 
2 inci Vecihe Beykoz. 
200 Metre kurbağalama : 
1 inci Mekin 3,14.2 Yeni İstanbul 

r ekoru. 
2 inci Turgut Ka<a:T:Ürsel 
3 üncü Vehap Beykoz. 
4 üncü Taci ( G. S.) 
Bu yanşın rekoru Karamürselli 

'\"usu fa aiddir. 
Küçükler arasında 50 metre 

bağalama: 

1 inci Efdal (G. S.) 47,1. 
2 inci Vedad (G. S.) 47,4. 
3 üncü Ferdi (G. S.) 48. 
Sırtüstü küçükler 50 Metre : 

1 
llerlln olimpiyadının son reslmlerlnde n: 

SOO nıetre birincisi Lovelock yarı.'flan sonra sinema nuıkwsi önünde 

1 inci Orhan. (G. S.) 1,3,4 yeni 
Türkiye rekoru. 

1 inci Kemal Beykoz 46. 
2 inci İsmail (G. S.) 49,4. 
3 üncü Gültekin 1. S. K. 49,6. 
1500 Metre ıerbeıt : . . 2 inci Halil (G. S.) 1,3,6 Bu da 

'!eır~!_~<dl-~~ . S(Q)Dıl mektup: 
•ıki rekordan yüksektir. (eskisi 1,5,8 

dir.) 

3 üncü Beykoz 1,9,3 • 
4 üncü (G. S.) 1,9,3 • 

1 inci Halil (G. S.) 21,59. Yeni 
Türkiye rekoru. 

Olimpiyatlardan sonra ... 
100 Metre kadınlar : 

2 inci Bülend Beykoz 24,35,2. 
3 üncü Fikret Beykoz 25,4,4. 
Tramplen atlama : 

~erlin 17 ( Olimpiyatlara sureti mah

•uaada y.:>lladığımız arkadaşımızdan) -

C>lirnpiyat biteli bir gün olduğu halde 

lthir birdenbire boşalmağa başladı. Bu 

tün aon 16 günküne nazaran Berlinde 
töze batan bir değişiklik var. 

Atar alay kafileler olimpiyat köyünü 

tcrkediyorlar. Yarın da Türk kafilesi 

lılı.ıhtefü parçalar halinde yola çıkacak. 
Sabahleyin 6 da futbolcularımız trenle 

&öytene hareket edecekler ve evvelce 

de bildirdiğim gibi ayın 19 unda orada 

bir tnaç yaparak, Türkiycye dönecek -
lcr. 

Sü~rilerimiz saat 9 da Berlinden ay· 
?tlarak, Almanyanm Ahen şehrine gi • 

dccekler ve olimpiyatlarda uğradıkları 
ttliıizlik ve haksızlığı orada yapacak • 
1•rı müsabakalarla yenmeye çalışacak • 

lar ki, biz süvarilerimizin gerek, Ahen 

lthrindeki, gerekse sonradan Viyana 

khrinde yapılacak müsabakalarda, o
ı· 
IJtıpi atlarda aldıklan neticelerden çok 

~ksek bir varlık göstereceklerine şi~-
•dcn inanıyoruz. 
~krimciler de sabahleyin Peşte yolu 

n ı -' atanbula hareket etmiş olacaklar -

~· Güre§çi, basketbolcu ve bisikletçi· 
'rdcn müteşekkil kafilemiz ise gece Ro 

~llya yolu ile dönmek üzere h areket 

~i!I olacaklardır. Türkler için bugün' 
burad~ günün en mühim hadisesini 

l'urk ~farethanesi tarafından verilen 

Sal' ziya( eti teşkil etti. 

1 
~aat beşten itibaren sefarethane iç

'rinde Gazi beden terbiyesi enstitüsü 

1-Jcbeleri olduğu halde bütün sporcula· 

YAZISIZ HİKAYE I 

rımız, idarecilerimiz, Berlin Türk ko - · · s· B k 1 30 1 1 ıncı ımon. ey oz , , 1 inci Fahri Beykoz 1E2,09. puvan 
lonisinden tanınmış birçok zevat bulun- 2 inci Vecihe Beykoz 1,59. 2 inci Sadi G. S. 158,09 ., 

rnaktaydılar. 100 Metre sırıiistü: 3"üncü Şeref G. 3. 88,62. ,. 
Akşam geç vakte kadar devam eden 1 inci Fikret Beykoz 1,33 • Yüzmelerden sonra y~pılan (Cı S.) 

ziyafet bütün davetlilere çok samimi 2 inci Mekin Beykoz 1,41. \Beykoz) küçüMeri arasmdaki sutopu 
ve guzel bir vakit gesirdi. Tüık sefiri 3 üncü Hamdi t. S. K. müsabakasını 2-3 Galataaaraylılar ka-

400 Metre serbC$t : zandılar. 
Hamdi ve eşi, her tarafa koşuyor bü- 1 inci Halil (G. S.) 5,21,2 yeni İlk teşvik müsabakalarında dört 
yük bir nezaketle bütün vatandaşlan Türkiye rekoru. yeni Türkiye rekoru yapan yüzücü-
ayrı ayrı ağırlamağa çalışıyorlardı. 2 inci Mahmud (G. S.) 5,51. li>rimizin önümüzdeki R1.<sya seyahati. 

Ziyafetten sonra, sporcular hususi 3 üncü Beykoz Bülent 5,52. n~ iştirakleri hakkında bir karar ,·er-

otobüslerle köylerine gittiler.. Bir gün Halil bu mesafeyi yi.izerken (200) mesini genel merkezden beklerken, ça-
sonra sabah erkenden başlayacak olan metrede de yeni bir rekor yapmıştır. lı~arak kendilerine di.iljen vazifeyi 
ayrılmak münasebetile herkes biribirine 2X400 Bayrak yanıı : yapan denizcilerimize kış antrenman-

ı inci Beykoz takımı. hırını temin için ufak ve kapalı lıir ha-
veda ediyordu. Ziyafette, beden terbi- 2 inci Galatasaray takımı. vuz hediye etmesini de . geçen günkü 
yesi enstitüsü talebelerinin söyledikleri Küçükler araıı 50 Metre : m.tkunda denizin sihhat \üzerindeki 
şarkıları dinlerken aşağı yukarı bir 1 inci İbrahim Beykoz. 35 faidelerinden bahseden Vali ve belediye 
aydır ayrı bulunduğumuz vatanımızı 2 inci Serkia Beyk':lz 38. reisi Muhiddin Ostündd~c7an bekleriz. 
göreceğimiz geldiğini bir kere daha an- 3 üncü Kemal Beykoz. 40. 7'. K. D. 
ladık. 1_8_e_r_l_l_n_o_l_l_m_p_lv_a_d_ın_ı_n son reslnılerinden : 

Bilhassa uzun zamandır Berlinde " 
yerleşmiş olan Türk arkadaşlardan, bu 

sırada gözleri yaşaranları gördüm. 

Hepimiz tam manasile darüssılaya tu· 
tulmuştuk. Ve ziyafetten ayn lan spor
cuların bilaistisna hepsi, bir gün sonra 

memleketlerine dönecekleri, pek yakın
da anavatan topraklarına kavup cakla

n için, sevinç içindeydiler. Ben ve be
nim gibı bilmecburiye burada birkaç 

gün daha kalacak, arkadaşlar, gariptir 
ama inanın sayın okuyucularım, dünya~ 

nm en güzel şehirlerinden biri olan Ber 
linde geçireceğimiz bu birkaç günü, 

büyük bir teessürle karşılamış bulun -
maktayız .. 

izzet Muhiclclin APAK 

Buda 
blır şampiyon 
Beyaz perdenin bacağını en yükseğe 

kaldırabilen şampiyonu Oklahomalı 

Jeyn Joysdur. Onun rekoruna canbaı: 
kızlan bile yetişememektedir. 

lnglBtere pDAJ 
kraınçesn 

. 17 ya§ındaki. Eileen Simpson geçen 
1.o/ta l ... ondra civannda 11' allascyde bii· 
ı:m lngiltcre plaj giizelliği mii abaka

sını kazanarak gii.ni;n nıev.:ım 
olmu§tllr 

Uçmak, dnşoeırı 
haırap 

e<d!Dyoırmuş 
Tokyo doktorlarından birisi uçma

nın dişleri harap ettiğini söylerııekte: 
Londranm dişçilik fakültesi profesör 
lerinden E. D. Sutton da bu sbzü t~...
dik etmektedir. 

Prof csör diyor ki : 
"Bunun başlıca sebebi yUksck irtJ· 

falardaki alçak hararet dereceleridır 

Her diş kökünün yanında küçüciik bit 
hava torbası vardır. Ve bu torba hava~ 
yı nesimi değişikliklerinden çok mütP· 
essir olur. Bundan dolayı diş kökler' 
çabuk çürür. Bunun yegane çareci bo.ı 
oksijendir.,, 

Halbuki gerek İngiliz gerel< n F ran
sız hava kuvvetler inin dokto: ~ :-ı böy
le bir idd iayı katiyen varit görme ek
tedirler. ~alfıhiyettar bir İngiliz hava 
doktoru: 

- B 'r tayyarecilerin de herkes gibi 
dişleri ağrıyabilir. Fakat , bunda hava
nın tesiri yoktur. Şimdiye kadar hiç 
bir tayyarecJ bana uçuş dolayıs iJe diş

lerinin ağrıdığından şikayette bulun-
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Hatife Mustasım kızı Zllbeydenin işkence 
odasına girdiğini görünce taş lieşildi 

Muntası.rıı tekrar etti: j 
- Son defa olarak soruyorum, iti

raf edecek misin ? 
Bu son suale de sadece bir inilti ce

vap verdi. Halife bunun üzerine cellat 
Beşire işaret etti. Beşir elinde tuttuğu 
kızgın şişi hiç tereddilt etmeden Hilse
yinln yanağına soktu. 

Hüseyin, bütün bltginliğine ~en 
acı bir sayha koparmaktan kendini 
alamadı. Ve yeniden bayıldı. Şimdi 
Mustasımın gözleri ateş pUskürUyor 
du. Korkunç bir tavırla homurdandı: 

- Ben seni konUjturınasını, bUlbUl 
gibi söyletmesini bilirim. Sokun §U 

hain adamın bacaklarını ate§e ı Ayak
ları cayır cayır yanmağa başlayınca 
rlasıl ayılıp konuşacağını, nasıl mUt
hi§ bir geveze kesileceğint göreceksi
niz! 

Bu merak üz.erine cellat Beşir Hü
seyin! bir kuş hafifliği ile kaldıl'dı. Ve 
ocağa doğru göttirdü. 

Sanki ocaga odun koyuoyrmu3 gibi 
soğ{ııc kanlılıkla HUseyinin ayaklarını 
ateşe soktu. 

Fakat tam bu esnada inanılmıyacnk 
bir şey oldu. lşkence od3Slnm kapısı 
birdenbire açıldı. Ve halifenin kızı Zü
beyde içeri girdi. Hüseyini bu ~de 
görür görmez cellat Beşire gayet mü
tehakkim bir sesle: 

- Geri çek onu ateşten canavar! di
ye haykırdı. CcllA.t Beşir gayri ihtiya
ri Hüseyinin ayaklannı ateşten -çekti . 

Halife kızının saçı baş açık bir hal
de işkence oadsma girdiğini görUnce, 
taş kesilmi§li. Esasen onun kızma kar
§ı müthiş zaafını biliyoruz. 

ZUbcydenin mUtehakkim sesi ikinci 
d fa olarak çınladı: 

- Onu odama. götüriln ! 
.' .N() d iyordu 42 Çılgın mı idi bu kız? 
Ba!l.ı.sı koca halif enln ocakta yakdma
sıru emrettiği. bir adamı kurtarıyor ~e 
üstelik onu hareme, kendi odasına gö
tt'rmclerini e~iyordu. Herhalde bu 
bir çTlgmdı. ~oksa başka türlü nasıl 
;_ " edilebilirdi? 

Hiç kimse tek bir hareket yapmadan 
ı;ö lerini halifeye çevirdi. Ondan ikin
ci bir emir, bu söilere itaat etmemele
rini üham edecek bir §şaret, bir hare
ket beklediler. 
Hayır, halife hala taş gibi dunıyor

du. Onun yerine kı%ı Zübeyde konuştu: 
- Neden öyle aptal aptal duruyor-

sunuz? Sözlerimi anlaamdınız mı? 

Haydi diyorum 'Si7.e pis uşa:klar! 

Bu son cümleyi söyler söylemez de 
1:fır elile aı-kasında sakladığı "::' örme 
bir krrbacı meydana çıkardı. Ve İlk 
önce Arap Beşire olmak üzere önüne 
rastgoJen birkaç kişiye 

0

bütün kuvveti
le yapıştırdı. 

Kamçı derhal beklenen neticeyi yap
tı. Cellat Arap Beşir Hüscyini kuc.ak 
ladığı gibi kapıdan dışarıya çıktı. Zü
beyde de onu takip etti. 

İşkence odasında ş'm8i halife Mus
tasım birkaç adamı, yanık bir et koku· 
sile yalnız kalmışlardı. 

Mustasım bir milddet olduğu gibi 
kaldı. Sonra yavaş yavaş işkence oda
sından çıkarak yukarıya kendi daire-
sine gitti. · 

Halifeyi garip bir keder kaplamış
tı. Hiçbir şey yapamıyor, hiçbir şeyle 
meşgul olamıyordu. Çalışma odasında

ki masasının üstünde bir sürü e'l.Tak, 
kağıtlar, mektuplar, ve raporlar birik
mişti. Fakat o, haftalar geçtiği halde 
hiçbir şeyle al8.kadar almıyor, \'ezirle
rinin, kumandanlarının bütün :ıiyaret 

taleplerini reddederek kimse :ile konu§ 
yordu. 

Ancak ve yalnız maliye nuzirilc gö
rüııüyor, hazinesindeki altınları dah<l 
ziyade artırmak için söylenen tedbir
leri dinliyor ve tasvip ediyordu. 
Odasında b'ir aşağı, bir yukan do

laştıktan sonra kapısının önünde bek
liyen saray ·hi~etçileriQden birini ça
ğırdı. Ve kendisine: 

- Bana müneccim Ubcydi çağır! 

emrini verdi. 
Beş dakika sonra müneccim Ubeyd 

halife Mustasımın odasına girmişti: 
- Emrodin büyilk halife! diye yere 

kapandı. 

- Ayağa· kalk! Şöyle karşıma otur 
ve beni clliıle ! 

Müneccim söylenenleri yaptı: 
Halife sordu-: 
- Senden bir meselenin hallini is

tiyorum. 
-Emredin! 
-- Şana. büyUk bif sır tevdi edece-

"' ' gım., ı. .. • 
- Bunu Kendi SIITIDl gibi muhafa

faza edeceğime emin olun! 
· - Fakat eğer sana söyliyeceğim 

büyük sır duyulacak olursa? 
- Boynum kıldan incedir. 
- Söylcmeğe lüzum hissetmiyorum. 

Fakat senin için feci bir §eY olacaktır 
O kadar ... 

- Kulunuzun sadakatine itimat 
edin! 

- Dinle Ubeyd! 
- !! .•. 
- Birkaç gecedir tuhaf ve garip rü-

yalar görliyorum. 
....:.... Ha:yırdrr inşallah! 
- Hayır mı, şe~ mi farkında deği

lim. Fakat gördüğüm bu :rUyalar kalbi
me büyük bir §tiphe dü§ilrdü. 

- Kulunuza bu rliyalannızı söyler
seniz derhal tefsir ederek size hakikatı 
bildireceğime emin olabilirsiniz. 

( D':vamı VOT) 

HABER 

Hotıralarını anlatan: EFDA'b -TAl./,T -166- Yazan: IHSAN A~I 

iş için değil aşl< . O gece, genç, 
için Yaratılnıış Erineni k·ızile bit 
gec geçirecek~ arkadaşlığına 

olan ih 
- Yavrum, dedi. Bütün bu sözlerin, 

bütün bu aşikane hareketlerin sırf çek
mecemdeki raporların hatırı için yapıl
dığını bilmiyor muyum sanıyorsun? 

' Kaşlarımı çattım: 

- Eğer bu sözlerinde samimi isen 
aramızdaki arkadaşlığı tamamen unut
mak lazımgelecek . 

- Neden? 
- Çünkü, beni riyakarlıkla itham edi-

yorsun. . 
Şaşırmıştı. Söylediğine pişman olmuş 

tu ... Vaziyeti tamir etmek için: 
- Ben de zannetmiyorum. Fakat ba

na karşı ne derece samimi olduğunu da 
bilfiil öğrenmek istiyorum. 

- Daha ne yapayım? 
- Kadınların arzularını anlamak güç 

tür. 
- Takdir edersin ki senin arzularını 

tamamen öğrenmek istiyorum. Eğer 
seni biraz ihmal eder gibi görünüyor
sam bu beni biran boş bırakmıyan işle
rimdendir. 

- Peki canım, münakaşayı bırakalım. 
- Sözlerini geri al, öyle. 
-: Alıyorum. 
dedi ve dudaklarını uzattı. Bu gen; 

Ermeni kızı i§ i~in değil, aşk için yara
tılmış bir mahlüktu. 

Bu akşam içimde biraz eğlenmek, bir 
az aşkı yaşamak, biraz gülmek arzuları 
kıvrahıyordu. Bu kadarcık bir kaprise 
dtl günlerdenberi süren yorgunluklar -
dan sonra hak kazanmıştım. 

- Bir şey düşünüyorum. Kabul eder 
misin? 

- Söyle bakalım olacak bir şey mi? 
- Ben olmıyacak §eyleri ne düşün-

mek, ne de teklif etmek isterim. 
- Pekala, öyle ise bilmeden kabul 

ediyorum. 
- Buna da rr.zı değilim. Söyliyeyim, 

kabul e".!ersen bu akşam beraber geze
lim. Etmiyeccksen vapururıLl kaçırma. 

- Söyle! 
- Ben bir iş için Beşiktaşa kadar 

ineceğim. Vakit henüz pek geç değil. h 
tersen sen de gel. Son vapurla Aday<: 
dönersin. Hatt5. ... 

- Evet. 
- Eğer Adaya gidemezsen, evine bi-

risile haber gönderemez misin? 
- Ne olacak? 
- Bu gece seninle haşhaşa dertleşi-

riz. Arkada§lığma o kadar ihtiyacım 

var ki ... 

iyacı dindirecektinı 
Kaşları çatıldı. Bu teklifi derhal ka

bul eder görünmek istemiyordu. Dedim 
ki: 

- Bu gece Kumkapıdaki akrabala
rından birinde kalamaz mısın? 

Bu sözüm üzerine gözleri parladı. Se
vinerek: 

- Gece beni oraya götürürsen kabul 
ederim. Yahut, son vapurla dönerim, 
dedL 

- Kabul. Sen şimdi raporları ver. 
Ben onları saklayrncaya kadar da hazır-
lan beraber çıkalım. · 

Çekmeceyi çekerek o günkü muharre 
ratın suretlerini aldı ve bana verdi. On 
ları koynuma sokarak odadan çıktım. 

Aşağıdan polis Selamiyi çağırdım. Zar
fa koyarak mühürlediğim raporları o
nunla bizim istihbarat bürosuna gön
derdim. 

iRFAN REiSiN EViNDE 

Matmazel A ... ile 'l:epebaşındaki tram 
vay istasyonunda buluştuk. Tramvay -
dan 1-Iarbiyedc. indik. ~olkola Maçka • 
ya doğtµ yürildük. ~va- açtk ve güzel 

'di. Sokaklar kalabalıktı.., Son günlerde 
aldığım müjdelerden dolayı sevinç için· 
de idim. Yanımda hayatının baharını 

yaşayan ve aşk için çırpınan ~ gens 

dilber kız ~ i~i'!ldeki neşeyi büsl?,ütiln 
arttıpyordu. Maçka yolundan Beşiktaş
la Dolmal>ahç_e arasındaki taşlık.denilen 
sede geldik. Malum ya,, o ~aman burp.da 
bir. akını kır kahveleıi" r.ırdr. Burada 

F.cansız. Amerikan, 1nğiliz -askCl'ltri yan 
larında Yahudi, Ermeni, Rum kızlan 
olduğu halde içiyorlardı .• Rezaletin her 
çeşidi burada görplepilirdi. Bir tara[tan 
latama sesleri, diğer taraftan sargoş · -
lann feryatları, kızların çığlıkları biri -
birine karışıyor, burasını adi bir sefa
hathane haline sokuyordu. Bu meyhane 
azmanlarrna, bu sefalet ve sefahat kay
naşmasının içine giremezdik Kenarda 
taşların ilzerine iliştik, bir müddet din
lendik. Deniz durgun: gök mavi.. Bo
ğaz vapurları dumanlarını savurarak ö
nümüzden ge~iyor. Beşiktaştan itiba.ı:cn 
Sarayburnuna kadar dü~man zırhlıları 

birer kara hayalet gibi mavi suların 
üzerine çökmüşler ... İstanbul tarafını 
h~fif bir sis kaplamış ... Şu hayat ne \at
lı bayrağın her tarafta şeref ve gururla 
yorum. Düşünüyorum. Bir müddet son· 
ra önümdeki bu kara hayaletler vatanın 
temiz sularından defolup gidecekler mi? 

w~~~~==:;:::;;;~~~~~;=.;;~~~~~~~========~~~~~~~~~~25223!li2!!!!!!!!!!3!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i~!!3!!~~!!i!il!!ii~~~·~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~;;;;:==;;;;~;;:;;;:;:;::;;:;:~:;;;~~~-~~ 
bek1iyeceklerdL Fakat nedense kimse dı, baktı okudu. "İşiniz olursa, güçlük - Ayol bu saf halli kızdan b-0 .. ·ıı 
gelmemişti. O da acemi olduğu için çekerseniz bana müracaat edin.,, Bu şey umar mıydın? Baksana nşif~etı~ç 
yol bilmiyordu. Şaşırmış kalmıştı. lh- sözler kulağında. çınladı. Kim bilir. birlymi~. mnıbitir ne maksatla bır~ 
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iyilik yapayım derken asıl iyilik 
kendine oluyordu. Demek bu küçük 
hanım zengindi. Kaç para verse kar
dı. lşte ayağındaki papuç delinmiş 
yenilemek için ilCi ay 'beklemesi lazım
dı. Yüzü güldü : 

- Buyurun g idelim, rahat ctmiye
ceksiniz ama sokakta kaimtı.ktan daha 
iy. 

füzın gözleri sevinçle parladı: · 
- Tesekkür ederim. 
Ev, ık i odalı sevimli bir kulUbecik

ti. Ktrşılıkh uzanan minderlerin bi
rinde güler yüzlü Allahlık bir kadın
cağız oturmuş iş işliyordu : 

- Hayrola efendi, misafir mi geti
riyorsun. 

Efendi meseleyi anlattı. Kadın he· 

men yerinden fırladı, şişman bacakla
rının üstünde- yuvarlana yuvarlana 
Leylayı ka~ıtadı . 

- Safa geldiniz güzelim. Kusura 
bakmayın. Evimiz küçllktür ama te
mizdir. Vallahi bir tahta kuru.su yok 
Herkes bitim gibi olsa Fayda markası 
iflas ederdi 

Bir kahkaha atlı kızı süzdü, sonra 
merakla sordu: 

- Nereden böyle güzelim, taşradan 
mı? tstanbulda tanıdıklarınız yok 
mu? 
Hakikatı söylemek Leylanm ı-:ıne 

gelmiyordu. Bir masal uydurdu. Evet 
taşradan geliyQrdu. Annesi babası öl
ı;nüştu, burada uzak akrabalrlnın biri
nin yanma gidecekti. Onu istasyonda 

Uyar kadın onu teselli etreeğe uğraş- belki hakikaten imdadına yetişebnirdi, gilnünti bizde geçir.iii ! t' 
tı: yine tereddüt ediyordu. Babası yerin- • - Öyle öyle ama bol bol parn ..;t 

_ Merak etmeyin, gene bulursunuz. de bu adamdan ona ne fenalaık gele di. Sayes inde gözüll\Uz açıldı. ı& 
Acaba hangi tarafta oturuyorlar. bilir di ! Llf arasında sordu. - A, ayol ne olncak, haydan gc 

- 1stanbulda ama nerede bilmem! - Tali bey isminde birini tanıyor huya gider. 
- Yarın gene gidip bekliyecek mi- ntusunuz? :ı. ~ 1f. ı 

siniz? - Bilmem, ne biçim adam? C'.enç kız Tali beyin köşldiııdl'n rı;e:, 
- Evet. _ Zengin olacak, otomobili var. Çi- g:rdiğf zaman, adeta gözleri lttırl1~1 
- Ya gelmezlerse: çek bozugu· kadının kaşları çatıldı: tı. Her tnraf yaldız içinde parıl P3 }',. 
- Müsaade ederseniz akşama gene - Anladım anladım .. Ama Şiz onu wrlıy~du. Yerlerde ipek halılar. IJl'r 

buraya dönerim. Birkaç giin böyle bek nereden tanıyorsunuz? .... - · napclcri kaplayan sırmalı kuınaŞ afi 
lcmek istiyorum. Sonra başımın çare- - Tanıyorum. Beni cvi;le ·davet et- duvarların boyunda. endam ~ ..... 
sine bakarım. • ti. Sı'z rröru"ş'u'r mu"su"nüz! ...:if11r': ,., şaşkın şaşkın bakınıyordu, örnıı»-'1 

- Hiç üzülmeyin. 1stediğ.niz kadar - Beniıh gibil~rrrti neden istesin! b()ylc şey görmek şöyle dursun ~~~"' 
burada kalabilirsiniz. Bizim çoluk ço- Sonra müstehzi bir sesle ilii.vc etti. yelesinde b"Je bu derece zenginliğl r 
cuğumuz yok ki, size de yer var bize - Kitmeğc niyetiniz var mı? şatmamıştı! ..ıı 

de! - Var, Kalamışta: oluruyor muş Orta. yaşlı, sevimli yüzlü kır gsı,r 
üç dört gün bu hal böyle devam et- öyle mi? bir hanım onu karşıladı: 

ti. Nccli.dan eser yoktu. Zavallı Lf:>yla- • • - Yazın Kalamışta, kıfim Maçkada! , 
lm teessürüne payan yoktu. Utanma- Artik lıeyla da kardeşini bulmak - Kimi istiyorsunuz efendiın · tJtl 
sa sabahtan akşama kadar çocuklar ümidi :kalmamıştı. Bati parası bitme- - Tali beyefendiyi görmek ~ıı ır 
gibi ağlıyacaktı. Kimseye dert yana- _den bir işe girerse sefalete düşmekten _ mi, kendisine şu mektubu vernıe1' 
mıyor, kimseye doğı:uyu söyliyemcyor ~urtulurdu. işte bu ümitle bir sabah tjşorum. ır 
du. erkenden tramvnfdan atladı Tş.li be- - Buyurun salonda oturun, beYcfe.,, 

Para aramak için çgntasını karıştı- yin köşküne gitti. dinin biraz işi var. Kendisini ancn1') 
nrkcn eline bir kart ilişti. telaş ara .Evde kadm b38IJ1I salhyarak efen- nm saat sonra görebilirsiniz. ) 
sında onu.tamamen unutmuştu. Çıkar- • clis!ne:. ~ 1 _ f Devamı ıJdf 
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Cleçıne.,,eyen 
'Yrıımaıarına yardım eden kız 

• anun geçınmeme 
mani oluyor 

Diye gazete idarehanesine 
şikayet etti, çare arıyor 

ince urun boylu, oldukça &iizel 
bir kızcağız, bu hafta Londranın "Sun· 
~, Referee., gazeteıi idarehaneıine gi· 
de .... 

tek, kanunun kazanana mani oldu· 
t~ııu ve i!jinin elinden aldığını ıöyle
ltıittir. 

Anlattıklarına balcılıraa bu kı% bo
" davalrında mahkemelere para 
111\iQbilinde ciıriım ortağı olarak çık· 
llıiltta ve böylece bopnma kararmın ahn 
"-arnı kolaylaıtırmakta imiı. Son za. 

~buı etmemeğe baı!adıklarından kı.ı: 
lrıç vasıtasını kayb~tmif. Krz derdi· 

~ lrılatrrken istenograf c!a not etmiı: 
•otları aynen apğıya yazıyoruı: : 

L· - Bir kızın namusu dairesinde 
lllt ..... k .• , -rça para azanmasma nıç1n en.-
~ oluyorlar anlamıyorum ki. Şimdiki 
-•tıuna göre karı koca geçinemeyip. de 
~trlrnak isterclrse, bir .şeyler yapma~ 

tcburiyetindedirler. Bu • cerçt mana. 

~dır fakat ne yapalım; kanunun dedi· 
~ııı, .. k b • gore uyma mec unyet var . 

ltı Bundan evvel bir karı koca aycıl· 
•it iıtcdilermi. avukatları bana gelir 

~- "L... • 
~ "lZtm perıembc günü it var. Adam 
~t dört b~ukta evine gelerek seni ala· 
dı tır. Fiyat her zamanki gibi,. der-

d M U&yyen olan gün ve ıaattc gcliı · 
~ ı. Bu adamlar umumiyetle sekingen 
~1 1l~ngaç olurlar. Ne ıöyliyecekleTinı 
1 l'llczlerdi. 

Ilı İ~te onunla birlikt: bahı.;ıuı oto· 
0biliyle yahud da ta.kıi ile bir otele 
derdik. Otelin hizmetçi kızını ça-

tı~; bavulumdan çıkudrğım e.lbiscle · 
ıtyC":ken bana yudım etmesini iı!er 

f 
4ırı. Otelin lokanta kamına iner ıamar. 
~ tl.ıfırnız yemeği yer ve garsonun na· 
~ tlannı üstümüze çekmeGe dikkat e 

~trdik. Ve tabiidir ki adamla bfrıt.oiri-
ıte Yanıp tutuıuyor gibi davranırdık. 

~ Bu çok tuhaf ve eğlenceli ~ir itti. 
, ~tor tiyatro aktörleri gibi hareket 
tcrdik .. 

~ Sonra ben yukanya yatak odaaınll 
~ ar ve kapıyı hemen kilitlerdim. O 

1 
Yarı112 IMt sonra ark~lian ıeHr; ben 

~ride kilidi açardım. Şu.lonıu banyc 
~ .. la:;:ıa çeker o banyo odaıında yatar 
~tı de yatağa girerdim. Kanlannn
ı... 11 botanmak istiyen bu adamlat" u· 
·•11ırn· 
t~ ıyetJe uslu akıllıdırlar. lnıaana A· 

~ ~arna.zlar. • Zaten arada bir kötüliik 
t'.aC'fzuu bahiı değildir. Muhakemede 
ıh ~~yı kolaylqtırma.k meselesi için 
~ tı:Ya.r edilen bir zahmet mukabilinde 
a~il-.. gım paradır. 

yor ben bu itte sadece bir vasıta olu • 
1 

} orum. Ertesi günü a11ukatın katibi· 
iıtretim olan 20 lngiti zlirasını getiri · 

l:ana verir. (bizim paramızla 127 lira). 
İlk i!e ba§ladığım zaman vicdanım 

beni pek tazip ctmiıti. Bu yalancı şa
hidliğe de benzemez. Çünkü yalancı 

~ahid kimin haklı, kimin haksız olduğu· 

nu bilmez: ki; halbu ki boıanmak isti
yen karı koc;alarrn hayatları bir ce 
Jırnnem uabıdır. Biribirinden ayrılma. 

<f"ld:ça yaıamak onlar için bir kabustur . 
.Ben bu kabusun kalkmuına yardım 

ederek iki ki~iyi azaptan kurtarıyoT ve 

L>yni zam.anaa ekmek paıamı kazanıyor· 
cium. 

Hakimlerin son zamznlarda böyk 
ııtcre karp takınmış olduktan menfi 

vaziyet biribirinden h~r ne bahasına o
tvrsa olsun ayrılmak istiyen çiftleri 
hakikaten ahlilmzİık ıapmağa mecbur 
decektir. 

lıte hikayem budur. Adımı ya.zma· 
nıak şartiyle bunu ga.ze~nizde antatır
unız, belki bir faydası olur.,. 

Yirminci asrın 
Musası 

\TaJinıton ,.nayt!fi11in '"a1dma ka
zuı 1ahilindc bir ~if~i tarafından 

· ineklerini otlatırken, su lçinde bulu
nan l>U ·küçücük 'çocuğa, ~\lZa beletJi
ye hastahane8inde, Musa adı · nril
mljtfr. 

Polisin yaptıiı tahkikat neticesin
de 18 yaıında Ahna. Dcton adh kı
zın, :tu çocuia kamıştan bir sepet f. 
çine yerleştirerek bataklıklara brrak 
tliı .lnlaşılmı§tır. 

Çocuk bundan beş hafta enet 
Spobn kuabdında dünyaya gelmiş, 
an.ne.si ona evine göttirmeie kork
tuiu11Clan ptürilp batat.hklara bırak 
nnştı. 

Şlllldi aleyhinde adli takibat ~·a. 

pdmaua çocutuna bakal'aiını 'adet· 
mlftlr . 

Erden Emiri 
O§lu ile niçin 
dargındır 

Sebebi nihayet 
anlaşılmış 

Erden Em.iri Abdullah 

Arapların Filistin ihtilalinde kullan
makta olduktan silahların Erden cep· 
haneliklcrinin birinden çalındığını, İn· 

gilizler, nihayet meydana çıkarmıılar • 
dır. Bu cephaneliğin anahtarları Erden 
veliahdi Emir Tallaldadır. Ve ondan 
başka kimıe kapıları açamaz. 

Şiddetli Arap taraftarı olan ve tahsi· 
lini tngilterenin Oksford üniversitesin· 
de bitiren Emir Tallal ite babasının bir 
hayli zamandır aralarının niçin açık ol· 
duğu gimdi antagıTmııtır. 

ı 921 senesinde Erden mandası ingil· 
tereye \'erilip Emir Abdullah 400.000 
vehşi bedevinin batına geçirilince, u-
mumi harpten Filistinde kalmış olan 
muazzam cephane ve silah stoklarına 

bir yed bulmak lazımgelmi.tti. 
''Erden.,in devlet merkezi olan Am· 

man civarında bir cephanelik tesis edil· 
<li ve muhafazası da Emir Abdullaha 
verildi. Emir Abdullah birkaç sene için 
bu silah ve cephanelere çok muhtaç 
oldu. tllkesinde birkas isyan çıktı, sınır 
boyundaki dü1man kabilelerini yatııtır· 
mak tazımgcldi. Sonra. Suudi Arabis • 
tandan birkaç tehdit dalgası karşısında 
katmdı. 

Bütün bu tasalar geçip bittikten son· 
ra sulh seneleri geldi ve cephanelik a· 
deta unutuldu. 1929 senesine kadar 
buraya kimse dokunmadı. 1933 de de 
Fili~tin rahatsızlıkları başgösterdi. 

Şimdiki Filistin muharebeleri başlar 
başlamaz da. bütün varhğile Filistin A· 
raptarına taraftar otan 28 yatındaki E
mir Talla) cephaneliğin anahtarını na· 
srlsa eline geçirdi ve ihtilalcilere kam· 
yontar dolusu, yepyeni Lee-Enfild tü
f eklerile birinci sınıf Woobviç cephane· 
teri dağıttı. 

Baba ile oğul arasında bu yüzden bir 
kavga ve dargınlık oldu. Emir Tallal 
kalkıp Bağdada gitti. Geçen hafta ise 
Ammana döndü. Fakat babasının hala 
barıımadığı söylenmektedir. 

t•bi Sabahın ıaat dokuruna kadar uyur 
~ Odada kalır .ıezlongu gene yata!;; 
ile lsıııa çekeriz ve adam bunun üstü· 

'kt·~za~ır. Burada gene biraz tiyatro 

ISTANHUL lfARICI ASKERi 
KITAATI İLANLAHI 

Orjij ·- 1 ~ıı gu yapanı. Bqmu onun omu· 
tu~il dayar ve en tatlı aetrimle "oh sev· Edremitteki birlikler için kapalı zarfla 400.000 kilo ekmeklik un 
tt~ırı .. d~rim. O da her kese ~tittire- 1 alına·-.a~tır. Tahmin bedeli 60.000 liradır. ihale 11 .. ~ylül 36 cuma 

ıetutdc münasip •özler Söyler. tünü ıaat 11 de Edremitteki aıkeri ıatın alma komiıyonunda yapıla-
•t~ Sonra eıyanuzı toplar, otomobilr calrta!. ilk teminatı 4250 liradır. Teklif mektuplan münakasa saa

~-trzAvdae mlbcni ~mı! olduju eTime hıra- tinden bir ıaat eneline kadar makbuz karıılığı komisyona verilecek-
~lı a bir daha kartılapnun. • Ş • A k M M V 1 bul 1 .. . )" 1· > ilci~ ahlikaızca a ılım hi bir . tir. artnameaı n ara • . . ve ıtan evazım amır ı ı satm 
sı~tu~. Adam hiç ~~tan!.dı~ı ve &~ alma komiıyonunda ve Edremit ıa bn alma komiıyonlarında ıörülür. 
~Yec.efi kanundan bopnmak isti- (199) (399) 
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14836 metre yük
sekliğe çıkan 

Fransız tayyarecisi intibalarını 
anlatıyor 

Detre adlı bir Fransız tayyarecisı . J 
ı S3'4 seneıindenberi İtalyan tayyarecı · ı 
sinin muhafaza etmekte olduğu tayya 
r• ile yükselme rekorunu 14.836 metı-; 
ye sıkannak suretiyle kırmııttr . De 
rc.tti'nin rekoru 14.433 metre idi . 
Ve binaenaleyh yükselme imkanı '103 

metre daha fazla artmı~ ı>~ lunmakta.:ı: 

13 Afuıtos euma günü saat 16,03 
d~ Villacoublay'dan kalkmıı olan tayya
reci, ayni yere saat 1 7 sn de in~tir. 

Uçu§ hakkındalri intibalarmı anta"
tan rekortmen bilhassa ~un.lan söyle · 
mektedir. 

"Gök ıisli idi. Arz üzerinde biç bi, 
ne>kta}'l görmek imkanı yoktu. 8.000 
irci metreden itibaren - ki bu 'irtifac; 

ıarıiy:edc S-6 metre sürat!c yükselmı •. 

tim. tayyareye en miinasip duud 
zaviyesini verdim. 

"Önümdeki tazyiki neıimi kayıt 
tlt.ti durmu,tu. Tazyikın miktarından .. 
haberim yoktu. Bitditim &adece 12.000 

ir.ci metreye yükseldiğimdi. Bir arahi. 
oksijen'in azaldığını dü1ünerek _inmeğc 

karar vermigtim. Fakat, biraz sonı a 
b•.: kararımı değiıtirdim. 

Trappes tabratuvarının kontrol a 
letleriyle yaptığı tekikikler suudun 

muntazam bir tanda olduğunu göst~t · 

mcktedir. 14.000 inci metreye çıkı" 

45 dakika, 14836 ıncı mereye çıkıı l.06 
aat. iniş de 41 dakikada olmuıtur. U· 

suşun devam ettiği saat yekunu ı saat 
4 dakikadır. 

Çok büyük sıkıntılar ıeçirdim. Her 

DETRE FRANSız.· 

fatiraplar duymağa ba§ldaım . Ba~ın-;. 

d1' müthiş bir ağırlık vardı . Bunun ta· 
hammülıüz hale gd<li~ini hissettigim 
ar da yere inmeğc ba~Jadım. 

Kazandığım muvaffakıyet beni se• 
vindiriyor, ve fazla } iiksclmek ürr.idlcri· 
n:: kuvvetlendiriyor ... 

Karilerimiz tayyaremn icad edildiği 
:O.k senelerde rekorun yalnız: 1 SS ~0'9 

olduğunu hatırlarlana, Deue'nin k .. 
z•nmrı olduğu bu muvaffakıyetin tay• 
yarecilikteki ehemmiyeti.1 r.e oldu-,. · 
daha iyi anlarlar. Resmimiz hangi se• 
r.derde hangi rekorların kimler tarafın .. 
dan kmldığını gösteriyor. 

KazandıOı 
bQyQk 

ikramiyeyi 
verdi 

::..1, kendimi kaybedecefi.mden korkuyor Fraruı:. .nilli piyansos•utun büyü/; ık· 
<km. Sonra, kendimde veni bir enerjinin n·rıiy~ini kcanan 'ıl'ıılma:.el. Flore~. 
dcğduğunu hissettim. irademi daha car . riynngodaı. aldrğı rJıll<ılarl lspan)ul 
k daha sağli'm buluyorum. muhacirlerinr. )·ardını iı;in t crmi~tir. 
Uçuıumun en son no\ttasında kuvvetli 

TAKSİTLE SİGORTA 
ANKARA ANONiM TttRK SİGORTA ŞİRKETİ 

lstanbul'd·a Yeni postahane karşısında btlytlk Kıoacıyan hanındaki idare merkezine mOracnal 
aa ederek senelik yaptıracağınız sigortaları on iki ayhk taksitle yapmaktadır • 
•wtütemmim malümat ve sigortaya ait bilumum müşküllerinizin halli için 

gişelerine müracaat ediniz Telefon · 24294 

• 



ıa 

RADYO 
"'-' J 8 T Al' B L: 

SINBMALAR 

BEYOCLU 
18 ıeııto!llk mumkl (plilc) 19 haberler, 19, ·ı·UK& 

1.5 muhtelif p1\klar, 20 k..ernan v• \'i)'oloııael 
ı Bir saatlik milyoner ve 

Gece yarısında bir ses 
1 Tangolita ve Afk kelep 

~l•rt 

(l'>lo (p~), 20,30 ıtUdyo orkeatral&n, 21,30 HELEll 
•••n h&berJer, 

Saat 22 den ııonra Anadolu aJaııam.ın IPU 
• Kadın parmafı ve ll&.Zetelere mahauıı havadiı aervıal verilecek. 

"r. 
f 1 'i" A N Al 

18,05 konu~ma.lu, 18,,::i kaner, 19,15 ko. 
.-•J§m.alar, 20,0:; ha~rler, hava raporu, ve 
Alre. 20,16 .o zaman kararlqae&k bir numra 
20,,5 yeni hayat, 21,()5 eğlenceli ko~r. :n. 
55 aen!onlk koneer, 23,05 haberler ve ealre, 
23,15 eflencell konııer, 23,45 kitaplara dair, 
2•,uı koneerin devamı, 24,50 graınotonıa 

dana muatklst, 
a l'J R L l N: 

11,05 kon.er, konuvca. 19,05 gramofon, 
koaU§ftl&, 20.20 konuıma ve musiki, 20,30 
sQnlhı akialert, haberler, 21,15 musikili par. 
e-. "2,ll'S dana mumkla!, hava raporu, havadlıı 
9POf', 28,33 gece musikisi. 
B t1 D A P l'J Ş T E: 

11.05 Tt)>olouel ko?lMri, kenferanıı, 19,15 
B&lon n caz orkeatrl181, konferans, 20,150 Ma.. 
e&r prkdan, 22,95 haberler, 22,25 opera 
orkeatr&.'1, 23,45 gramofonla dana musikiııl, 
ı,ıo haberler, 
B'OKBEŞ: 

19,05 orkestra koneeri, konferans. 20.25 

TILDIZ 

Dütkün kadın 
t tık ıece ve Yu Utndt 
J LUkreı Borjjya ve AJ)cım 

ııeninclir 

a Son valı ve Hava kah
ramanları 

ı Monte kristo kontesi 
ve Sevmek yasak mı 

ı Buhran bitti, ve 17 nu· 
maralı polis otomobili 

• Kan lekeleri ve suııapur 
korııanları 

ı San odanm esrarı ve Si 
yahlı kadmm kokuau 

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

tJ'lJMURITE'I • Kibar hırsız ve Zenci
ler kralı 

HtLLI 
IULAL 

ISTANBUL 
a Skud&l, Kovboyun ,.retı. 
a A§k rüyaııı n Buala çete 
ı .Ayeel bat.Aklı damm kızı 

HABER - Alqam Poatuı 24 A~USTOS - 1936 

Saraçhanebaft Harho.- caddesi 

HAYRiYE LiSESi 
Ana • ilk - Ol'"la • Lise • Tam devN 

Okulumuz her zaman ıördüiü teveccüh ve rağbet üzerine ilk unıflardu iti Nren yabancı dil tedrisatını 
ni bir tqkilltlı kunetlendirmiıtir: Kızlar kısmı ayn bir dairededir. Mektebin luıaual otobüılerile 
hırt talebe her ıün evlerinden aldınlrr. isti~·enlere tarifname cönderilir. 

Kayıt için her gün aaat 10 dan 16 ya kada.r direkUSrlüğe müracaat edilmelidir. Telef on: 20530 

Yeni çıkb 
Kültür Serili 

No. 2.l 

Andre °MO!'Uft 
HAYDAR R1FAT 

İklimler 
tkialci T• 

r._ 
! . BOGAZİÇİ LİSES 
1 Direktörlüğünden 

Otta ve Lise son sınıfların bütünleme ve engel amıflarma 2 Eyldl 
diğer amıfla.rın 21 Eyhll ve olgunluk sınavlarına 18 Eylülde hafi 

11 caktrr. Alakadarlarm programı öğrenmek liz"re mektebe mUraca.atl 

• - - - - -- ~- - - - - - - - - - - - -- - --- -- - - - - ----
~--=.-:-------=..-==..=:::=:-:==-===..-------·-

Türkiye Cumhuriyeti uyuşt 
rucu maddeler inhisarında 

kon.serin devamı, konferans, 21,30 oda mull. 41 &MUA.R 
kf.sf, 2t havadis, 22,10 p.n kOMeri, 22.35 epor 
22.50 konııer, 23,50 fran11zca haberler, 2• AZA& 

n Uçuruma dof1'u ı 
ı Boğaziçi prkıa ve Vahfl tatanbul - 1935 

ter tıucum ediyor ...... 

1 - 935 ıe~i mahıulünde-n idaremiz depolarma mev 
olup ol baptaki karar mucibince mü bayaaıı yapılmakta olan d 
giıt afyonlarının tahlil ve teslim muamelesini ikmal ederek bed 
lini tahıil etmemit olanların 1. 9. 936 ıalı ıünü akıamına k• 
dar idaremize müra~atla muamelelerini intaç etmeleri ve par• 
larmı almaları lüzumu ilin olunur 

rumence haberler, 
P Aft t S (T, T, T,): &EKAl.ılln a Iııklır sönünce ve Tek FiJ&tı 100 Kunaıtur 

18,00 orkestra ko118ert. koııupıa, 19,05 
orkestra konıteri, tıaT&diı, 20,25 mecmualara 

us kaurıaıu, Kovbo • V AKIT K.ütüpı...n..i - latanlııal 

dab', 20,'° orkestra koruıert, 21,015 edebiyat 
21,20 aiyut haberler, 21,:6 p.rkrlar, 21,35 

W-. bavadts. 
BOUA: 

19, lftpt, 19,~ yabancı dillerde konupıa. 

IStlUiiA 

yun intikamı 

KADI KOY 
a ~ bOdhmemlftlr 
• Programm.ı büdirmemlftiı' 

OSKUDAR 
11.&LS • Turandot 

KARAGOMROK 
OZllll ı Tilrkçe ı~dO AHbaba, 

Opera'tOr Drolog 
Doktor 

Stlreyya At~mal 
M~e: Beyotlu • Pa.rm 
kapı tramvay duralı, Roma oteli 

yanmda 121 birincl kat 3-8 

21,05 eğlenceli musiki, rramoton, 20,10 tu
rtam haberleri, 2(),25 cğlencell muaikJ, fru. 
mzca haberler, 20.t>S Yuna.ntatan için 1&YJD, 
21.,10 havadis, gramofon. 21,45 koruıer, 22, 
" turizm haberler!, 22,615 kanoık ya:rm, ı.u 
rahaUerde konuamatar, 23,45 dans muırlklaf, 
lrtfrahatlerde havadia. 24,20 ingtllzce haber. 

Her sin ıs - 20 1• kadar. dünya handilleri , .. ____________ _ 

ter, 1111.1.1 
tstanbul üçüncü icra memuriağan-

Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar 
ven1en ev e§yaar birinci açık arttırma 
IU!'etDe 31-8-936 tarihine müsadif 
pazarte21i günü saat 17 de Bebekte Ro· 
bert Kollej apartnnamnda ve kıymeti 
rnuhammenesinln yüzde yetmlt bqini 
bulamadığı takdirde ikinci arttırma 7-
t>-9315 tarihine mUaadlf panrtm günü 
saat 17 de ayni mahalde satılacafmdan 
isteklilerin mahallinde h.anr bulunacak 
memuruna mUracaatlan illn olunur. 

BA~AT 
!ııtalııaJdNı ..... Ka ..... ~ 
~ seı.,,. 

bl~de 
HALK onaır.rt 

Buaqam eaat ıt.45 tıe 

lzmir Fuarını ziyaret 
etmek isteyenlere: 

BeJnelmilel ı-ir Fuarının açılma reami münuebetile aer
Iİ7İ abaret etmek iıtiyenlere kola1hk olmak ünre 31 Aiuıtot 
puarteai tünü eaat 15 de lsmir ••punı latanbaldan kalkan.li 
doiru 1smire ıidecek ft Fuamı açık bulunduiu müddetçe la. 
mir siyaretçilerin ikametlerine tahıiı edilecektir. 

Vapmda kalacaklann eh•en bir ıurette her türlü iıtira· 
hatları dütünülmüt •• ıeminin kara ile doinı irtibatı temin 
edilmiftir. Vapurda yatmak Ye yemek iıtiyenler fiyatlar hak 
kmda latanbul acentelilimizden izahat alabilirler. 

Bu m\inaaebetle lzmire gidip de birkeç gün kalarak dönmek 
iıtiyenlere kolaylık olmak üzere Ağuıtoıun 29 uncu cumartni 
günü lstanbuldan kalkacak olan lzmir sür'at poıtaınun 31 Aiuı 
toı 936 pazartesi günü yapacatı a•det seferi bir def aya mahaua 
olmak üzere Eylülün 3 üncü per9enbe ıünü saat 16 ya tehir edil. 
mittir. 

Fuarı ziyaret etmek iıtiyenlerin bu kolaylıklardan istifa 
ele etmeleri ilan olunur. ( 627) 

Mevsimlik 
geldıaıni 

yeni modellerimin 
sayın müşterilerime 
arzederlm 

~ 
YAVUZ 1'11 M 

2 - İhracatımıza İştirak etmek üzere muvafakatname · 
zalıyarak 934 ve daha evvelki ıene ler mshıulü droıiıt afyonla 
rını manipüle ettirenlerin 1. 9. 1936 günü akıamına kadar idare
mize müracaatla bittahlil tesbit f!di len morfin dereceleri bak• 
lunda mutabık kalmalan lazımdır Akıi halde re' aen tabaJckul' 
ettirilecek heuplan üzerinden mAk buzlar• tanzim edilecektir. 

(611) 

ılltanbul Venipostahan• k•r•ı•ında 
ll'oto nur yanında Letafet hanında 

Bugünkü KUMBARA Yarın KASA, 
öbürgün BANKA olur. 



1 Qie~aQ~ 
Bayan VEDiA RIZA GiZ 

Nr. 270087H~~ar şarkı - NEREDEstN NEREDE AcAP 
Mustear garla - SEN İSTEDİN DE TUTULDUN 

BAYAN HAMiYET 
Nr. 270088 N~havend şarkı - SABAH YILLARDANBERl 

Hıcaz şarkı - HANİ AYRILMAM DERDİN 

ODEON 
Hususi saz heyeti tarafından 

Nr. 270098 Hicaz peşrevi - BİRİNCİ KISIM 
Hicaz peşrevi - 1K1NC1 KISIM 

Satışa çıkmuştır. 
Fazla izahat için 12 ve 13 numaralı ilave kataloglarımızı 

bayilerden isteyiniz. 

Sabah dokuzdan akşam 
saat beşe kadar mat, sai 
ve sevimli bit ten. Gündüz 

Aç karnına bir kahve kaşığJ -alındıkta 
KabızllQı defeder 

\ 

tekrar pudralanrnrya ha· 
cet yo!:. tşte; havalandın!. 
mış yeni Tokalon pudrası. 
nm garanti muhassenatı 

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

Doktor Alınacaktır 
~1 skeri Fabrikalar Umum Müdür-
Uğünden: 

Yemeklerden birer saat sonra alınır. 
sa HAZIMSIZLIGI, mide ekşilik ve 
yanmalarını giderir. Ağızdaki tatsız· 

hk ve kokuyu l.zale eder. HOROS mar. 
kalı ambalajma dikkat. 

Deposu : Mazon ve Botton ecza de· 
posu, Yenipostane arkası Agir Ef. Sok 
No. 47. 

lik tabakasr ile kaplar ve 
yüze tabii bir güzellik ve .. 
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şeklini 

vermeden kalın adi pud .. 
ralardan tamamen başka 
bir tesir yapar. Bu yeni ' 
Tokalon pudrası yüze ya.. 
pIŞik kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tibiı: 

derler. Artık ne parlak bu~ 
run, ne yağlı cilt görünm.i
yecek, belki rüzgar, yağ .. 
murun ve. terlenınin icrayı 
tesir edemiyeceği mat, saf 
ve sevimli bir ten görüne .. 
cektir. 

.... ll Biri dahiliye mütehassısı ve biri oparatör olmak üzere üç dok· 
\e lllacaktır. lı görecekleri yerleri ve çahımak prtlarını öğrenmek 
~-~~ ~~tida ve vesikalariyle birlikte bizzat veya bilvasıta sıhhat ıube-

Udurlüğüne müracaatları. (304) 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komİgyonu ilan1.uı 

pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa daha saf ve daha ha
fiftir. Bu usul, Tokalon 
pudrasmm istihzarmda 
kullanılmaktadır. işte bu
nun içindir ki, Tokalon 
pudrası, daha muntazam 
ve daha mükemmel bir 
tarzda yapışır cildi hemen 
hemen görünmez bir giize1 

1 
.. !~tanbul ili Baytar direktör-
Ugünden: , 

Ankara hastahanesi için 112 
kalem ilet salın alınacaktır. 1hale 
si 2 / T qrinievvel/936 cuma günü 

saat 15 de kapalı zarfla yapılacak· 
tır. Muhammen tutarı 5749 lira 25 
kuruıtur. Şartnamesi her gün ko

misyonumuzda görülebilir. istekli ~ ~t Yeki.Jeti Mırinos yetiı tirme merkez tetkilib için satın ah· 
de 1ı hır tane Respirasyon ileti bir taı:ıe Deforden cihazı ve bir tane 
•il~an yemlerini un yapacak küçük laboratuvar değirmeni açık ek· 
--· 1e çıbnlmııbr. Bu itin muvakkat teminatı 214 lira olarak tah 
l~~ edilnıittir • . Bu itir. ihalesi 26 Ağustos 1936 çarıanba aünü saat 
M, e latanbul vilayeti rnühasebeciliğinde toplanacak kom.syonda ya· 
~)' c~br. istekli olar.lar prtnameleri parasız olarak lstanbul vı· 

lerin 431 liralık ilk teminat mak
buz veya mektuplarile beraber 
2490 No. lu kanunun 2. 3. CÜ mda- • Denlzyolları işlet mesl MUdOrltlğUnden : 
delerindeki vesaikle beraber ihale idaremizce iatimal harici kal Iİllf ve eskimİf bazı qya ve malz• 

• 
den en az bir saat evvline kadar me, bir kısmı gümrüklü ve bir kısmı gümrüksüz olarak pazarlıkla 

etı Baytar iıeri direktörlüğünden alabilirler. (130) 

teklif mektuplarını Fındıklıdaki ko satışa çıkarılmıttır. Pazarlık 27 -- 8 - 936 günü saat on dörtte idare 
mutanlık satmalma komisyonuna levaz.ım ıefliğinde yapılacaktır. ts tekliler ıeraiti öğrenmek üzere Jıer 
vermeleri. (228) ,gün levQDD ,efliiimi#JIÜl'~J tmelidirler. ( 490) 

• 

156 MACLOP FAUSTA 

-- Sizin ne kadar alicenap bir 
İnıan olduğunuzu anlıyorum ... iti
raf ederim ki aizi dütünmekle ge
çirdiğim geceler hep ağlıyordum.] 
Madlen, hemıirem ne oldu, ma-, 
dam? ... Onu ne zaman görebil ece.' 
ğ

. ., 1m. 
Faustanın her ne kadar hissi 

düşünceleri karanlık ise de bu an
da titremekten kendini alamadı. 
Janın söylemif olduğu ıö:ı.ler, O· 

nun fikrinde müthit bir sahnenin 
can~anmuına sebebiyet verdi: 
Madlenin vücudu kızgın ateıler ü
zerinde sallanıyor, biraz aonra ~ 
len zavallı kızın yerine Viyoletta 
çıkıyor. lıte o zaman Pardayan 
meydana çıkıyor, etraf bir hercü 
merç içinde, beygirler ıahlanarak 
ortalığı birbirine katıyorlar ve Vi
,ole!ta kurtuluyor ... 

Bu hatıra, F austanın göğaünü 

acı bir nefesle doldurdu: 
- Hemıirenizi yakında ıöre-

celtsiniz, dedi. 
Jan titriyerek sordu: 

- Doğru mu? ••• Yakında mı? ••. 
- Zannederim pek yakında ... 

Fakat kızmı, aize mühim bir me· 
•eleden bahsetmek için buraya 
ıeldim. Söyleyiniz bakalım. baba
nızı habrlıyor muaunuz? 

- Naııl olur da hatırlamam ma
•anı •t Daha altı ay evvel hep be
raberdik ... 

Zavallı kız timdi hünrür bün
ıür ağlıyordu. 

- Ya annenizi? 
Jan Furko, Fauslaya hayret ve 

kederle baktı: 
-Annemi mi? 
- Evet, annenizi hatırlıyor mu· 

ıunuz, diyorum. 
- O halde madam, annemin be· 

ni doğurduktan biraz sonra ökfü. 
ğünü bilmiyorsunuz, demek? Ab. 
lam Madlen onun hakkında size 
daha iyi n; altimat verir zannede· 
rim ... Çünkü bana ara sıra annem· 
den bahsederdi .. 

- Ablanız ne diy du 7 ... Anne
niz nasıl bir kadınmıt ?... Güzel 
mi, çirkin mi? 

-Çok gijzel, madam; karde-~in 
annemizin çok ıüzel bir kadın ol 
duğunu söylerdi. 

- Gözleri mavi imiı değil mi? 
Jan taaccüple cevap verdi: 
-Evet .. 
- Saçları sarı, gayet gür ve u· 

zunmuı değil mi? 
-· Ablamm hazan bana anlat

tığı gibi ... Fakat madam ..• Annemi 
tanır mıydınız 1 

Fausta yalnız? 
- Evet, tanınm! diye cevap 

verdi. 

Jan bu cevap üzerine titriyereh 
haykırdı: 

- Aman madam, ne söylüyor. 
sunuz? 

-Valdeaıizi tanıdıiımı aöylU. 
yorum. 
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geçtim. Manaatırdaki rahibelerie 
beraber ölmiyecek kadar yqıya

bilmem için senede yirmi bin lira
ya ihtiyacım var. 

- Peki, manaıtırımzm iki bin 
liralık ıeliri var, aeri kalan on se
kiz bin lira ile sizin ıahst masrafı
nız için lazım olan on bin irayı ne
reder. bulabiliyorsunuz? 

Klodin, ağır olan bu sual kartı· 
smd,., gülerek omuzlarını kaldrr
makla iktifa etti. Bu esnada göz
leri, demin tetkik ettiği listeye İ· 
liıti. Fausta da listeyi aörmüıtü, 

eline alarak okuduktan sonra ka
ğıdı ağır ağır masaya bırakarak 

mırıldandı: 
- Biçare kadm 1 
Acımajı anlatan bu iki kelime, 

Klodini bir hakaret karıısında 
kalmıı gibi kızarttı. Fauıta belki 
de bunu sırf Klodinin gururunu 
tahrik için ıöylemiıti. 

Klodin gözlerinde biriken Yll4 

damlalarını silmeden titrek bir 
seıle söylendi: 

- Bu benim ka~ • ,l&tİm mi, i;. 
dam?.. Eğer param olsaydı, hiç 
olmana kendimi düıünmezdim. 
F akııt öyle zamanla.r oluyor ki bir 
dilim kuru ekmek dahi bulamıyo-
rum •.• 

Klodin aözünü harada bitdenbi
re kestikten sonra devam etti: 

- Manutmn nlrilharcı gelip 
de, akpma yiyecek bir teY bulan
madığını aöylediji zamanlar etra-

fıma bakıyor, satacak bir ıey göre
mediğim için kendimde kalmıt o- ~ 
lan yegane ;eyi, namuawnu satıyo
rum. Söyleyiniz, baıka ne yapabi
lirim. 

Klodin gene bir an ıükut ellik· 
ten sonra tekrar bqladı: 

- Mösyö dö Giz için pek çok 
fed'1kirhklarda bulundum.. Aca· 
ba kendileri bana ne yaptılar? Sen 
Lir' e giren asılzadelerin hepsini 
ben getirmiştim. Verebileceğim her 
ıeyi ondan esirgemedim. O ise ba
na ne vereli? Sadece bir takım va• 
atlar değil mi.. Fakat bunların 
kıymetleri yok, madam. 

Fauata ba sözler karıısrnda so
ğuk kanlılıkla: 

- ~iraz daha ileri gidecek olur· 
aan ,ıeni kral taraftarı sayacağım, 
dedi. 

- Ne taraftarı sayarsanız sayı
nız, madam! Biz yapmak istiyo
ruz, bana henüz hayatın lüzumu 
var. 

Klodin timdi tam Faustanın İs· 
tediği hali bu~"DUftu. 

Son derece yumuıak bir ta vır· 
la: 

- Kızım, dedi, demek sabır ve 
metanetin son dereceye geldi? 

- Zannedersem madam, Liı 
mensuplarının hepsi de benim gi
bidir. Şu karıtıklrklar batlad1ğı 

andanberi ben neler oldum .. Aff e
deniniz madam! .. 

- Açıkça söyle, istiyorum. 
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---=---~~----~--------'°!"-------------------------------- Söyliyeyim madam, parayı ne la ve etti: 
reden bulduğumu mademki keı- - O halde dinle kızım. Birkaç 
fettiniz ... Fakat Dük dö Giz Pari- gün sonra, daha iyiıi gününü söy· 
.se girdiğindenberi... liyeyim .•• Mesela yirmi iki letrini 

Klodin sustu. evvelde ... 

Fausta gayet ıakin bir tavırla 
hu aözleri tamamladı: 

- Dük dö Giz Pariıe girdiğin
aenberi, sevgilileriniz bir takım 
gizli toplantılara devam ettikleri 
için sizi ihmal ettiler, itıkane o
yunlarınıza mukabele etmediler. 
değil mi? 

Klodin hayrette kaldığı bu söz
ler kar§ısında mütebeaaimane c:e
vap verdi: 

- Pek doğru ·söylüyorsunuz 
mada.m ! Eğer siz de benim ve ma
nastırımın haline acımıyacak olur
sanız. sonra biz ne oluruz"? 

Fausta saf bir tavırla ıordu: 
- Demin diyordunuz ~i, bütçe

nizdeki noksanı ... 
- Öyle bir şey dememittim nıa

dam. Yalnız altı bin liraya ihtiya
cım var .. 

- Pek ili madam, iıime gelir! 
- Bu tarihte bize emin bir a· 

dam yollarsınız, size iki yüz bin 
lira getirecektir ... 

Kiodin bu rakamı itilince yerin-
den sıçradı. 

Fauıta ise sakinane sordu: 

- Bir fey mi oldunuz kızım? 
- Şimdi ~ylediniz ki ... F ak.ıt 

yan~ış duydum galiba? 
- Evet, iki yüz bin lira dedim; 

yanlıı duymadınız. 

Klodin dö V oviliye bu sefer sa
rararak kekeledi: 

- Çok para ... Pek çok para ... 
- Bu para, size söylediğim ta-

rihte tamamen elinize geçmiş bu
lunacaktır. Yalnız, bu tarihten bir 
gün evvel, yani yirmi bir teşr:ni 

evvelde yapmak istediğim bir işe · 

iştirak edeceksiniz ... 

- Demek şimdi size yirmi bin - Ah madam! Bütün ömrüm 
lira verirsem... sizin değil mi? 

- Ah, madam. Bu sefer de kur- - Artık bu bahsi kapıyalım. 
tulmuş olacağım.. Zamanı gelince, size bu işten bah-

Klodin bu sözleri sevincinden sederek vazifenizi söyliyecejim. 
bağırarak söylemişti. Şimdi bana hapsetmiş · olduiju-

- Öyle ise şu büyük değiıiklik nuz kızlardan Janı çağırtır mıH· 
oluncıya kadar sabrediniz.. nız? •.. 

Klodin: Klodin sevinçle dışarı fırladı . 
- Pek doğru! dedikten ıonra i- Birltaç. dakika sonra Viyolettaya 
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hapishane arkadatlığı yapan kü
çük Janı elinden tutarak içeri giri
yordu. 

Jan, hapishaneden kurtulduğu 

gündenberi kendisine vadedHdiği 
üzere kardeti Madleni göreceğini 

ümit ediyordu. Viyoletta ile geçir· 
diği müddet zarfında belki yüz de
fa hazin hayatının tarihçesini ve 

nasıl kurtulduğunu anlatmııtı. 
Kardeti Madlen ile beraber hapis
teyken birdenbire hücrelerine gi· 
ren adamların kendilerini idama 
tötürecekleıini zannetmif, fakat bu 
anda yanına gelen bir kadın, daha 
doğrusu bir mel~k kendisine: 

- Jan, demiıti, korkma, idam 
olunmıyacaksın ! Y alınz idamdan 
kurtulmuı değil, hürriyetini de ka

. zanmıt bulunuyorsun. 

- Ya Madlen ne olacak? diye 
Jan o zaman haykırarak sormu§, 
o kadın da: 

'- - Kardetin de kurtuldu, hiç 
merak etme ... diye cevap vermişti. 

O zaman, sevincinden sarhoş 
gibi olmuı ve mezardan çıkarılan 

bir ölü gibi kendini kurtaran ka
dını takip etmitti. Kalenin karan
lık avlusunda duran bir arabaya 
hindirilmit, orada bulunan bir er
kekle beraber buraya kadar gel. 
mitti. 

O zamandanberi kardqini bek
liyordu. Bazan kendisini l"llrtaran 
kadını bir melek gibi dütünüyor, 

bazan da ona kartı neden ileri gel· 
diğini bilemediği bir nefret duyu· 
yordu. Bu kadın acaba kimd~r? 
diyordu. Ondan şüphelenmiyor ve 

merhametli bir saray kadını olarak 
tahmin ediyordu. 

Jan Furko Faustanm karuıına 
çıkarılınca onu tanıyamadı. Çünkü 
hapishaneye geldiği zaman yüzün
de bir maske vardı. Zavallı kıa 

korkusundan tirtirtitriyordu. 
Fauata bir müddet kızcağıiı aey• 

rettikten sonra: • 
- Evet, diye söylendi, Belgo.. 

derin kızı ve sonra yüksek seıle 
sordu: 

- Beni tanıyor musunuz? .. 
Jan Furko, yahut asıl ismiyle 

Stella, tanımadığına itaret eden 
bir bat hareketi yaptı. 

Fausta yava§ça: 

- Ben sizi Bastildeki zindan
dan kurtarmııtım. dedi. 

Jan sevinçle bağırarak Fausta
nın eline sarıldı ve öptü: 

- Ah madam! Size teıekkiir· 
lerimi söyliyebilmek fırsatım bul· 
c)uğum için o kadar mesudum ki •• 
Beni kurlarını§ olduğunuz geceden 
beri her zaman sizi düıünüyorum .• 
Fakat ... 

Jan buraya gelince durdu. yat
la dolu gözlerini korkarak Fausta. 
ya kaldırdı. 

F austa gayet tatlı bir sesle: 
- Korkmayınız kızım! dedi. 

Aklınıza ne geldi ise ıöyleyiniz. 


