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S k~ruı . Telefon: 23872 

Al111t111 d.(Jerleri blr geçit resminde , •• 

Almanlar açıkca söylüyorlar: 

Hazırlıklarımız 
~ovyetlere karşı! 

SovyetJerin ordusu 12 milyon kişiyi 
buldu, Bolşevik tehlıkesi varı,, 

IJor,gıet lduvot#Ierlnden bir görllniif ( Köi*le J' oroıUol) 

......___:---._--------~~~~~~~~~--=.(~Y=az=~=n~4~iin~ciül:.::.:.:.~e)~ 

ispanyada vaziyet 
htıkdmetin lehinde 
Fasta, asi generallere karşı 
mukabil bir ihtilal başladı 

isyan haberlerine 
gayretkeş/ere 

dair bazı 
cevap 

- Yazısı 6 ıncı sayfamızda -

. .. 

İş Kanununa karşı 
cephe mi alıyerlar-? 

Bazı iş sahlplerı hilelerine bir yenisini ilave e ttler: 
Yevmiye yerine saat besablle tlcret vermeğe başladılar. 

BUylece kanun tatbik edlldlğl vakit bir takım 
mecburiyetlerden kurtulmuş olacaklar 

iş kanununun 8/ 6/ 937 tarihinde dıkları, yevmiyeleri yüksek olanlar bazılarının üeı:et tediyesini saat heaabı 
tatbik edileceğini bilmiyen yok. Bu ta. yerin~ de ucuzlarının getirildiği yo. na çevirdiklerini duyuyoruz. ilk ba. 

rihin bazı iş sahipleri zihniyetince ge. lundaydı. kışta belki bir kurnazlık &ibi telakki 
llp çatmasına ela pek çok bir şey kal- Şimdi de bu sakim yola başvu. edilmlyecek olan bu hareketin, kan.un 
mad,. Kanunun işçi lehine koyduğu ran müesseseler yanında, daha başka maddeleri tetkik edilirse çok ince dil
bazı takyidatın, tatbike başlandı· hUelere sapanların me cut olduğunu şünen bir kafanın orU:ya çıkardıtı 
f1 zaman kendilerine güç ve ağır ge. öğreniyoruz. bir buluş olduğu anlaşılır. 
leceğinl zanneden dar görüşlü bazı Şimdiye kadar çalıştırdıkları iş- iş kanununun 34 üncü maddesL 
patronların şimdiden akıllarınca ted. çilere giindelik \'eren müesseselerden (Devama _. ilncade) 

birle:- almaya çalıştıklarını yazmış, ------- ----------------
bu arada hUkftmetin de dikkat naza. 
rını çekmiştik. Neşriyatımız tam ve 
yerinde bir alAka ile karşılandı. An. 
kandan müfettişlerin geldiğini bu 

J 

şekilde hareket ettikleri haber veri. 
len müesseseler, muamelelerinin göz. 
den reçirllmeye başlandığını ela öğ. 
renmlf ve okuyucularımıza bildirmiş.. 
tik. 

Evvelce allkaclar makamlara ha. 
ber verilen yolsuzluklar yaşlı ve ço. 
cuklu işçilerin yerlerine bekir işçi al. 

Zorlu bir garson 
Müşteriyi 

havuza attı ! 
DUn gece KUçtlk çiftlik parkında 

garson Yakup ile mUşterilerden Şük· 
rU hesap yüzünden kavga etmişlerdir, 

Garson Yakup kızınca havuz kena
nnda oturan müşteriyi belinden tuttu
ğu gibi havuza atmıştır. Etrafta olu· 
ran diğer müşteriler yetişerek mlişte· 
riyi havuzdan çıkarmışlardır. ŞükrU 

fazla su yqttuğundan bir müddet bay
gınlık geçirmiştir. Garson zabıtaca 

Anketimiz 

para kazanan 
kadınların esrarı 
Berberllk yapan bir kız boıhoğazhk 
ederse mOşterlnln ne gibi kusurları 

elAleme yayılır? 

Berber kız, güzel de olmak 
mecburiyetindedir, çünkü ... 

lSlad "d ıa rı • 25 (A.A.) - Harbive ne-
ret1 teb}i iediyor: 

himmat ve birçok esir almışlardır. yakalanmıştır. 

ffUk 
de uınet kuvvetleri, saragOMe. 

ll1larek t l tat e etmiş ve mezk6r şehir e 
lllda ın h 

lebbQa u asara hattını yarmafa te. 
llııete eylenıfş olan ihtilalcil,.ri hf'Zi

afratnuşlardır. 

---~-----~~-
• • • v •ki 11 n b•~•n•ll p 11 ı •• ı =mn:m:: : .:.. mtt==~ 

.ispanya hükdmeti Başveklll GI. ı Devlet Demiryollarıncla 1 
ral "Pe.Jli Heral4 ın Madrid muha. • 
birine §11 beyanat~ balMma,tur: Grup yolcularına ~üyük ten 

"-Harbin gidişinden ~ddinden zUlt yapdmıthr. liiı:ı ıütunu 
fazla memnunum. Terakkimiz karp.. muza müracaat. ( 436) • 
suacla Jaa7reUeyim. önee uller, her •• . ·----- Bir kadın berber tı &afmlltı ..• 

- -
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1 
Hpr çocuğun girebL ce-

Ort halli Türkıer k 
ği mektep tesb,.t edildi 

ve Maarif mildiirlilğü, kayit için bazı 
mekteplere yapılan fazla tnüracaattn 
önüne geçmek üzere her semtteki çocuk Devlctçi!ik ..• Ve ... Ortahalli vatandaşlarımız ... Bu iki mevcudiyeti §Öy

le hayalen yanyana getirip, l>inbirlerilc münasebetinin ne olduğu düşü

nül!yor mu? ... Halbuki, düşünmek de kAfl değildir ... Rejimin en esaslı ve 
kendini en fazla hissettiren bu unsurunun ortahalli vatandaşlar için pek 
sempatik bir şey diye çoktandır telakki edilmesi laznndtr ... Telakki ediliyor 

Iann hangi mektebe keydedilebilecek -

mu? .. Yoltsa, küçük müstahsil, küçük esnaf, ki\çük mutavassıt gibi yurt
daşlar, devletçilikten garip ve manaaız bir ürküntü mü duyuyorlar?Bunu 
menfaatlcri,eıe .z;;t bir şey mi telakki ediyorlar?. Onların nazarında, devletçilik 
öyle. bir ıey midir ki, kendilerile rekabet "tmek, onları batır:nak ve fakir-
l~~tirmek için kurulmu~tur ve gitgide kabarmakta, irileşmekte, bankalari
le, fabrikıtlarilc, ticaret cvlerlıe büyümektedir ve korkunç bir hal almakta
dır? .•. 

En devletçi devlet Sovyetlerdir. Onlar bile küçük mülkiyeti ortadan 
kaldıramadı: kaldırmayacağını da yeni ana yasasile teyit etti .. Türkiye, hay 
di haydi kaldırmıyacaktır. Ortahalll, müreffeh inıanlarm çoğalması bizi 
memnun eder. Her yurtdaşnnızın, evi bark•. çok eşyası, birikmiş ihtiyatı, 

kendini geçindirecek ufak tefeği. topra~ı. dikili ağacı, hisse senedi, dükkanı 
vesairesi olmasını, varlık içinde çoluğu <,eocuğile yaşamaaını gönülden dlle
ri~. Türkiyedeki biricik partinin - C. H. P . nin - programında bu yazılı
dır. öyleyse? ... Devletçilikle ortahalli insanların biribirlerine adeta böyle 
ters terı yan bakmaları, zeytinyağile su gibi ayn durmaları nedendir? 

lerine dair listeler hazırlayıp alakadar-
lara göndermiştir. 

Bu listelere göre; Eyüp ve Heybeli
ada ortamckteplerinden çıkacak erkek 
talebe, İstanbul e~kek lisesine, kız tale
be iıe İstanbul kız lisesine devam ede-
bileceklerdir. 

İstanbul kız muallim rnektebile İstan
bul kız orta mektebinden çıkan kız tale
beler, bu ıene yeniden bir sınıf ila'i esile 
liıe haline konulan cumhuriyet kız lise
sine, İnönü kız orta mektebile Nişanta
§t kız orta mektebinden çıkanlar bu sene 
bir sınıf ilavesile lise haline getirilen 
tnönU kız lisesine, Davutpa!;a erkek or
ta mektebinden çrkanlat' Pertevniyal li
ıcıine, Gclenbcvi ortamektebinden çı
kanlar Vefa lisesine, Gaziosmanpaşa ile 
Emi~gan cırtamektebiııden çıkanlar Ka
bataı lisesine, Emirgin erkek orta, 
Kadıköy birinci orta mekteplerinden 

Bunlan uzhı!tırmak, kayna~tırmak, biribirine zarar veric1 değil, fayda 
getirici hale ıokmak lazımdır. Hükfımet sermayesile kurulmut hiç ~ir tege~
kUlUö, küçük müteıebbiıe zararlı bir rakip olmıyacağını herkes bilmelidır. 
Para11tru fltnca ıubeye yatıran ;ürek rahatlığile şunu anlamalıdır ki, ne 
bü~et, ne Belediye, ne flanca banka veya devlet fabtikaaı onu bir ıUn 
oradan ıökilp ıtmıyacak, zarara uğratmıyacaktır. Küçük sermaye, ckıeriya 

1 çıkanlar Haydarpaşa lisesine, Kadıköy, 
ikinci orta mektebinden r:ıkan kız tale
beler de Erenköy kız liseıine devam 
edebileceklerdir. 

!eatck lıter: Bu ihtiyacı duyunca, dev letçillği khrşısinda doıt gibi bulmalı 
ılır.Küçük sermayedarların birçok '\'akit. aralarında birleşip girket kurma
ları, artel veııaire teşkil etmeleri gerek tir. Devletçilik, onlara rehberlik et-
meli, noksanlarını tamamlamalıdır. 

itiraf etmeli ki, bunların yc.pılması prcnıip halinde isteniyor fakat ya
p>iamıyor. Onun için, ortahalli Türk, devletçilik unsuru kar§tıında yadır· 

gam'§ bir vaziyette kalıyor.Halbuki, devletçiliği, iıçi ve fakir çiftçinin ol• 
duğu gibi,ortahalll yurtdaşlanmızın da em ine, hizmetine koymak llzımdır. 

Devletçilik, yalnız kendi müesseseleri içinde çab§anlıra nıilfit olacak, halk
~n ayn, mücerret bir mevcud 'yet halinde kalamaz, kalmamalıdır, kalnu-
y&caktır. Hüıey1n Faruk TANUR 

Zafer bayramı 
Şehrimizde yapılacak merasimin programı 

hazırlandı yazıyoruz 
30 ağbatos zater ba.yrammda yapı

laca.k askeri merasim programı t&tan
bul komutanlığı tarafından hazırla
nıp Belediyeye gönderilnı:ittir. Beledi
ye de alAl&daı yerle~ göndermekte
dir. 

Bu ~ne zafer b~yra.Jnı pazar günUne 
tesadüf etmektedir. Bunun8.l beraber 
bütün mektepler ve teşekküller mera-

ıılme iştirak edecekletdir. 
Hazırlana.n programa. göre askeri 

kıtalar, mektepler, sivil teşekküller 
pazar gl\nU. saat dokuzda Bayezitta 
üniversite meydanında toplmıacaklar
dır. 

Aynı giliı saat dokuıdan dokuzu kırk 
beŞ geçeye kadar İstanbul komutanlığı 
ka.rargllımda. ku.nıa.ndan tarafından 

subayiarla hükfunet memurlarmm teb
riklfri kabul edilecektir. 

İstanbul komutanı saat tam onda 
üniversite meydanında. toplanan kıta
larla mektepleri teftiş edecektir. Tef
ti§ten sonra bir zabit vekili ı.,tiklal 

Troçki 
idem kararı 

hakkında ne diyor? 
Sovye't Ruıya şeflerine karşı yapıl

mak iltenilen suikast marnunlanndan 
16 sının idama mahkum olduğunu diln 
yazmıştık. Troçki karardan svnnı Os
loda şunlan söyJemi§tir: 

"- Bu kararı esaıen beklemekte 
idim. :Maznunlar poliıin, cilrümlerinl 

harbi ve başkumandanlık muhttebeei 
hakmdıt. lılr ı:ıoyltw soyııyeoek, bıma ls
tanbul kumandanı mukabele Mecek
tir. 

MUteakiben Harbiye bandosu lstik
ıaı margını çalacak, herkes sellm va· 
ıiyeti alarak marşı dinleyecek ve bu 
suretle §ehitleri selamlayacaklardır. 

Bundan sonra. kumandan tribtine ge
çecek ve geçit resmi başlayacaktır. 

Geçit mel'l\.simine Harbiye bandosu, 
Harbiye alayı, ihtiyat zabit mektebi 
talebeleri, Kuleli bandosu ve talebeler 
deniz lisesi, deniz gediklisi talebeleri, 
aekeri kıtıılar1 polie, itfaiye müfrezeler! 
tayyare timsali şehir ban.dosu mektep
ler, eivil teşekküller i3tirak edecekler· 
dir. 
' Geçit alayı Sultanahmet - Sirkeci -
Köprü - Kara.köy - Tepebaşı yolile 
Tak!imc varacak, orada abideye bir 
çelenk konacak geçit resmi de bu su
retle nihayetlenecektir. 
Gece fener alayları yapılaciı.k, büyük 

meydanlarda muzıkalar çalacaktır. 

Alman iktisat Nazı-
rının Perls seyahatı 

Berlin, 24 (A.A.) - M. Şahtın 
Fransa bank.ası müdürü M. Labeyrie. 
ntn ziynretfni iade etmek Uzere bu 

hafta içinde Parl.se yapaca~ı seyahate 

nasyon.al sosyalist mahafili, ya~mz e· ı 
konomı değil, aynı zamanda sıyaset 

hakınıından büyük bir hadiAe nazarile 

baknınktadır. 

tlkmektcplerden mezun olan talebe
ler de ıu mektepler" taksim edilmişler
dir. 

itiu.f ettikleri takdirde affolunacakları
na dmr verdikleri ı<Sıe kannrak itirafta 
bnlun'rnı.ttlardır . ., 

Büyük 
müsabakamız 

~"Uhnklka doktor Şaht, Parl.Se gi. 
der.ek olan ilk nJuıı> ona) so.syalwt na .. 

zırdır Bir Alman nazırı tarafından 1 
Parl!ıe yapılan en son seyahat 1931 se

nesinde M. DrUnf ngln beraberinde Ha 

dciyt! Nazırı M. Kurtlus olduğu hal. 
de yapmış oldu~u seyahattir. Bu zi. 

)aret esnasında Alman nazırları Pa-
1 

riste M. Lavale M. Britın'a mülaki ol. 

• tngtllz • Mıııır ltWak ve dosUük muahe. 
desinl. lmza edecek olan Mısır bepekill Na. ' 
hu paşa Londraya vastl olınu~tur. 

• Dlln Fransada Metz • Tours hattında 
bUytılt hava manevraları yapıınuştır. 

* Sovyetıerln tayyare bayramı dUn Mos. 
kovaııa. bUytık merastmıe kuUıilııtıfii?şt1r. BUyllk mUsabakamızın cevap. 

lannı kabul lçln verilmiş olan 
mühlet bu akşam bitmektedir. 
Bundan sonra getirilecek cevap. 
Jar kabul edllm.lyecektlr. 

Müsabakanın neticesi en kısn 
bir zamanda ililn edilecektir. 

muşlardı. 

ZAYİ - 21-8-936 tarihinde İstanbul 
kız lisesinden aldığım tasdiknamemi 
lmybettim. Yenisini nla nğımdo.n eski
s inin kıymeti yoktur. 

--------...._T 

• İngiltere lfralllk tacı üıerlnde bulunan 
meşhur Cullma.n elma.smr bulmu' olan Slr 
Thomas Cu'tman 76 yaşında vefat etmiştir. 

Bu elmıı.s 3000 kra thktr ve kral vedlncl Ed. 
varili'\ 19'lS de hevld:ve eımwı,ur. 

• ttaıvadıı ıt.ıtıı-"tnmın be-~ll"ll'l" nlhııvl't Vl'rll 
mtş olan Atrll<a irin ,.xnntlil 'ltıw,,r •llln tPk 

EminCSnü b.z<ıaı dahilindeki ilkmek-

Limon 
ucuzluyor 

GtlmrUkle bekllyen 

ıstatiatik tahsili 
için 

en ır geoııç 
göın<dleırnnecek 
İleride statistik umum mUdürlilğü. 

de çalrşmak üzere Avrupa veya Amcrı 
kaya öir genç gönderilecektir. Bu gen· 
cin aeçilmesi yedi eylUlde Anlrarada St, 
tistik Umum Mlldilrlilğilndc ve şehri 
ml%de Maarif müdürlüğünde bir imti 

25 AGUSTOS - 193~ 

Doifıu mu, 
-....: ,,,,,,,,, 

değ_il mJ Z 
) 

Dş lkaınununa 
&<arşa ınnueınnn 

önüne 
geçlBmeDDdlr 

Geçen gün ~ aahiplerinitı i§ ktJn"tstl 
tatbik edUmezden önce bazı tedbitlef 
aldıklarını, yaşlı, çocuklu. emektarlat'Y 
na Uin vererek yerlerine gen<; t.ıd ,,,. 

kdr i§çiler getirdiklerini ya.rmtfh~..., 
Dan de bir olcu.yucumıa ge'Z<Ji. Ar 

derdin bir ba.,ka türlüsUnU yana ~ 
kıla anlattı. Cebinden kağıtlar çt1#1' 
g/Jsterdi. Dedl ki: • 

- V9 hafta evveline gelinceye kd 
dar gütıdeUk alıyorduk. Oç ho.ftaıflJJ'lf" 
barı de hesapla:rımız saat 1lzerf nd~ 
gBrUlmiye ba~alndı. B"ndcın mal so1l. 
bi fiJY~ i8tifade edecek; i§çi, yani 1# 
~öyle şöyle zararlar göreceğiz. ..,, 

Patro-rıu1. 'kurnazlığını Tcanun ıızD' 
rinde maddeler tasrih ederek anıatotı 
bu i§çinin şikayetini M.klı 'bulduk Bti 

• y ı k . t h 1·1·ı,ıt ışçı, zıyaa 1'.gratı ma t.8 enen rr • 
kaybetmem.ek için bir gazete id<ırest~ 
kadar gelmeyi düşünüyor ve bize z,.11 

tıf• mev~ dair evvelce yazdığımız 3CI 

ıarı hiç olmazsa te,;.arlamamıZ'I ri~ 
ıdiyor. Fakat, her işçimiz böyle .111'., 

l çlerinde, ellerinden yiyecek7err ~. 
lokma ekmeğini alsanız bile seslert"' 
çık<ıramıyacak olanları vard1r. ,,_ 

Aklı eren •-<>r.ilere yaptlan bu hakS"-
"Y . ·ıJ8 

lık kim bilir crmiyenlere ne şekt . 
tatbik edilmelctedir ve edilegeZmişt;; 

iş sah.ipleri, böyl.eler!.rı~ 'koru1TI 
için binbir incelemeden sonra orl<J~ 
konulan kanuna karşı bile cephe 
maya 11e kendilerini m.ecbur "1t11ı'klOff 
tacıhhUtlerdım ainsi hareketler1.e ~ 
tarm.aya çal14ıyorlar. 
~ BiJyle ha.reket erPnleri·· kurclukl4ff .. _ .. , ... 

· pldnlar yırtıııp kafalarına çalınm-

<lır. ()9t1I 
Halkın D....,........ 

na ket 
cigara 
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~ıh .. : ~- ..... 

'""fft 'IO}Uf.U~ 
~D~lfilDD 

~e (§] !hı «.D s e ifil a K 
~~lu~ka tavuğun altına ördek yu. 
~ 1 koymuşlar. Eiçale tavuk, pa. 
~~raz yadırgayarak büyütmüş, 
~ .. dere k~narından geçerken, kü. 
~ırıo:~ek dereye dalmış, hafa çıka 
~ta ge ~şlamış! Jşte o zaman şaş
lıı ~n vazij'cti ne tablo, ne tab.1 .... . "' "' ~~~'in kuluçkasmda da, 
'~ta• iktisat" isimli bir takım yu. 
~ lar vardı. Bunların birinden fa. 
~~ k Palazı çıktı. Kapitalizm deresi
R~~ıı:ırından geçerken, içine daldı. 
~k tifetler, ne marifetler .•. Ana ku. 
~~ııın Uzaktan uı.ağa hüsranını ta. 

r edemezsiniz. 
:f. • • 

~ltQ"l>ıttnır iktisat,, derken, p18.nh 
)~ r de başladı ..• Almanya da, lta l. 
\ı1r bir "Planlı edebiyat,, meselesi 
~il~··· Batta biz blle Türkçe için bir 
-~I ~ 1 terciime,, işinin ihdas edilme
~h. l!klit ettik •.. Hayatrn hemen her 
"'Sı • • 

•ı1ıtı:ır •çın "beş senelik plan,. lar ya. 

'CQJD ~lYı v e taıırlto 
aD~'ltDeırn nşn 
'OnümOzdeki 

pazartes i akşamı 
k at' i olarak 

nihayet buluyor 
Şehrimizde Belediye tarafından yapı

lan ölçü ve tartı aletleri muayenesi işi 
önümüzdeki pazartesi günü akşamı 

kat'i olarak bitecektir. Ölçme ve tartı 
aletlerinin muayenesi her sene olduğu 
gibi bu sene de, mart başında başladığı 

halde, altı aydanberi mütemadiyen tem
dit edilmekteydi. Bu temdide de sebep 
şehrimizde sahte ölçü imalatının alınış 
yürümüş olduğunun meydana çıkması, 
sahte ölçü aletleri toplandıktan sonra da 
ortada terazi ve gram buhranının baş
göstermesi idi. 

HABER - ~k~am Postası 

B ü tün d i n i ve tar ihi 
eserleri tamir 

e ttiriyor 
Evkaf idaresi bu sene umumi olarak 

yurdun her tarafında camileri tamir et-

tirmektedir. Tamir, bir kısım camilerde 
adeta yeniden inşa gibi mühim bir şe
kilde olmaktadır. Fakat düzeltilecek ca· 
milerin tarihi kıymeti haiz eserler ol -

masma da dikkat edilmektedir. Bu me· 
yanda Edirnenin meşhur Selimiyesinin 
ve üç şerefelinin iç ve dış kısımlarının 

tamiri bitmiştir. Bu iki catniin yalnız 

avlularında tamirat yapılmaktadır. Eski 
camiin tamiri de bitirilmiştir. Anadolu
daki bir çok tarihi kıymeti haiz mabet
lerin tamiri bu sene yapılmıştır. 

Şehrimizdeki cami ve mescitlerden 
cemaatsiz olanların tasfiyesinden sonra 
geri kalanların hepsinin tamirleri yapıl
maktadır. Beyoğlu tarafındaki Fındıklı 

camii daha evvel tamir edilmişti. Şimdi 

Ağacamii tamir edilmektedir. Ağacami
in tamiri bitince geçen asrın güzel bir 
eseri olan Kazancıbakı mahallesindeki 
Kazanct Ahmet paşa mescidi tamir edi

lecektir. 

ç;&c.fh~ 
'7u. ~· 

.. nwıımıuuıuuııınııırnııınmmııunııuııuuunıumınnımuımıınrmınıır.1ınırıım11""9 

Halledilecek ameli 
• kalmadı mı? iŞ 

Niçin bu ilim meselelerine bu derece liıy
met veriliyor '? - Diyen menfi ruhlulara 

Ahmet Emin Yalmanın cevabı 
'i5' D n D ~ifil o al~ m ©l ~ 1 kadın seçilmiş olmasının dahi dikka-
~ ~ ~ tinden knçmamış olduğunu en tabii bir 

"al$0~<§.l~D <§1 D lr ifade ile anlatıyordu. Rejimin Türk 
Kurultay münasebetiyle dil me. millct::nde yarattığı en büyük inkılfıp, 

selesinden balı3e<Jerkcn, Sadri Ertem başka misallerin hiç biriyle, bu tablo. 
diyor ki: nun çok yüksek manalı man7..arasmcla 

Türk dilinin tasfiyesi, Türk dili görüldüğü kadar belagatli ifade edil. 
hareketinin hedefi havada millett~n·I miş olamazdı. 
kütlderden uzak bir dil vücuda getır., aa ~,(f"'\i:U ~ ~®ifil 
mek değildir. ~'U mlfS\m R 

Bir zamanlar Türk dilini kendi ~ 16" DD 
kafalarına göre tasfiye etmek isti yen- •-' : .·:, ; . : ·' "? ·' .. ' ' "· 11

• ;· r 
ler meydana çıkmıştı. Uunlarrn emel. Bin yıl oluyor: 
leri halisti, fakat bu halis eme\ dili Firdevsi Şehnameyi yazdı. 
öldi.irecek derecelere kadar çıkıyordu. Ve "artık ben ölmem,,.Fars kav~ 
Çüm{h dili böyle bir tasfiyeye tııbi mine bir dil verdim.,, dedi. 
tutmak dilin bir camianın anlaş· Oğünmek onun hakkıdır. 
ma rnsıtası olduğunu inkar etmek de. Çünkü, (Firdevsi) ölmiyecektir. 
mekt~. Anlaşma vasıtası o1amıyan şe- Fars dili söylendikçe o; dillerde, 

~~ıliui'a.sa, ortalığı bir plancılıktır 1 
~etaadı. O derecede ki Kart Marks 
~ ~tıdan başını çık~rsa: "Bu pra. 
~l)e nim nazariyemden mi çıktı?,, 

~artnak ısırır ... 

Belediye yaptığı ettkikat sonunda 
buhranın kalmadığına ve her esnafın 

kendine lazım olan ölçme ve tartı aleti
ni tedarik ettiğine kani olmuştur. Esa
sen muayeneye gelenlerin azlığı da bu
nu göstermektedir. Bu yüzden altı ay
danberi devam edegelen muayene müt
detinin bu sefer uzatılmamasına kat'i 
olarak karar verilmiş bulunulmaktadır. 

Uyuşturucu 
maddeler inh isarı 

ye ise dil demenin imkfını yoktur. gönüHerde raşıyacaktrr. 
~meır61Ka vceırDüll®= (Firclevsi) yalnız Fars dilinde 

ya~arr.ıyor. F e yzullah Doğruer 
:(. :;. $[. 

~~ ~ın size bir plan daha: Dünyada 
~l d tnanlarda üredikçe üreyen fa. 
~ aıı:"letıerin ah vali ne bakıyorum 
\ 

11 
'Yorum ki, bir "planlı methü se-

~Ulü ihdas edilmiştir. 

M tYı stau=ns n De 
Avansın üstünü 
verm e ye başladı 

Avrupada tetkik seyahatinde bulu • 
nan dişçi mektebi doçentlerinden diş he 
kimi Feyzullah Doğruer şehrimize dön
müs ve hastalarını Beyoğlunda İstiklal 
caddesinde Olivo apartımanırun 3 üncü 
katında kabule başlamıştrr. 

Kayo~ aırcaıırtoy@ır 

~. etçi cihan matbuatında oku. 
q~' 1• lıizim de lehimizde bulunur
~ ~e <tkin, bu, her temayüldeki gaze. 
ıı_ta~ltlecnıualar tarafından samimi 

~ Yapılır. 

Uyuşturucu maddeler inhisarı, geçen 
sene yetiştirdiği drogist afyonları inhi
sar depolarına teslim ederek bedelini 
satışa kadar bekliyen müstahsile evvel- j 
ce verilmiş olan avansın üst tarafm1 _..,.......,..,.~--.-::...,............., 

Resmini gör
düğünüz Laleli
nin Havuzlu ha

<~ mam caddesinde 
oturan Mehmet 

~I aka t faşist rejimlerde, bütün 
~~!at, devletlerin elinde yahut do
~llı~tle idaresindedir. Bunlar, ken. 
16' ı.,'.lllcketıerinin dahili i~lerini gül. 
• 11\lt· .. 
"t~t ıstanhk göstermekt .. n maada, 
~~d~~le~ini de lmymyP"'1ar ..• Ta ki, 

erı de kayırılsın ..• 
ltı ........ • • 1(. 
'11.tleı• ..... l.< .. h" • ••:r ~ A....... ucı;ıı .•• 

vermeğo başlamıştır. inhisar· idaresi bu 
paraları eylOliln birinci salı günü akşa-

• 1 
mma kadar verecektır. 1 

934 ve daha evvelki senelere ait olup 
elan satılmamış bulunan drogist afyon-1' 
tarını mUstahsil daha evvel ihracata iş· 1 
tirak etmek için bir muvafakatname ve·! · 
I l'fl"!lr inhlluıı .. VlınHixıa..t~~ira ..-..; • ..;~ 
nnısar idaresı ou atyonıann morfin de 

recelerini tayin ettirmiştir. Satışta mor-

,.,,l l oğlu Ali adında 
,,,,. ,ı 18 yaşlarındaki 

· ~ l genç, bu ayın 
J 18 inci gününden 
ı ~i kayı...lltll'.~

vmden deniz ban-
yosuna gidip ge
leceğini sijyliyc

~ı, is~kle, insanların büyük bir kıs
~ llıfsk~·e YaşadıkJ;a.rı cihanın ahvıılL 
~>~ti uanbcr görerek nikbin olabi. 

ar ..• Bu dn rimet •.. 

fin derecesi esas olduğu için tesbit edi· 
len bu dereceler hakkında müstahsil rek sabahleyin ayrıldıktan sonra 

bir daha görünmemiştir ve bütün araş 
·' · Ebedi bir şifadır aldanmak. .. 

~ (VA·NOJ 

~-._,.__._ __ 
tlşte~ek esnaf 
~emiyetleri 

ile inhisar idaresinin mutabık kalması 

Jazrmgelmektedir. Bunun için idarede 

bu şekilde malx olanlann gene 1 eylQl 
salı günü akşamına kadar idare ile an
laşmalan icap edecektir. 

i ki hakaret davası 
l bürosunda 
• Asım ve Hakkı Tarık Us tarafından 

~llt er doğru gitmiyor (Açık Söz) ve (Cumhuriyet) ga.zetele-
İl c~:~k esnaf cemiyetleri bürosuna rinin hakaret yollu neşriyatı aleyh.ine 

~ııı;.. ıyetlerde hesap yolsuzluklan 
~" "" hab açılan davalarına ait dosyalar, müddei 
~Ectt· er alınması üzerine maliye l h k ı. ıııı • unıum.ilik,..e stanbul birinci ceza a 

'
""!\~ " crınin teftişlere baAlamasmdan "' 

tcı:n· " yerlne verilmişti. 
d 1Yetlerde birtakım karışıklık-

Ccı-.. a Yol aldığı anlaşılmaktadır. Tatil dolayısile birinci cezaya veka-
~l ""?\ h f let eden nöbetçi ağır ceza hakyerinde, 'i ~t ata yaptlan ve mahiyeti pek diln sabah celse açılmıştır. 
~ ~o -lan içtimaa dair sızan malU-

~tqt' re bu içtima çok gürültülü ol- (Açık Söz) aleyhindeki davada, 
· suçlu hakyerine gelmediğinden, zorla 

tırmalara rağmen bulunamamıştır da. 
18 tarihinden sonra kendisine tesa

düf etmişler bulunur da nerede oldu
ğunu yukanki adrese bildirirlerse an
nesi çok sevinecektir. 

BALI 
AôUSTOS - 1936 

mcı1: 1355 CemazlyelAba: 7 

vÜn•şin lhl~ı 
1 R ı: ~ 

ırn ve ©lft<aı al.~"7'a\ o (Şehname) sile başka dillere 
Ahmet FJmin Yalman, dünkü Dil de gt!çti. 

Kw·ultayından çok mütehassis olmuş. (Firdc\'st) garptan şarkta bütiin 
Vaktile, Anıerillada talısilckykcm, o bilginler i~inde yaşıyor. 
da, Ameı-i.l;,alı yerlilerle Orta .4s11a di. Yarattığı dille, tutuşturduğu ruh 
li ve an'ancleri arasında münasebetle. ve hayalle yaş1yor. 
rin farkına vanmş. "Alaska yoliıılc :r. ~ ~ 
Anıedlm 1.-ı.tasına yayılma nazariyesi Firdevsi bu kadar övünmek sal~. 
akla çok yakın görünüyordu,, diyor. hiyetıni kendinde bulursa, Atatürk ne 
Amerika yerlileri arasında "kayık.. ye neler söylemek hakkını kendinde 
manasır..a kullan.an "kayak,, gibi söz- göremez?! 
ter göziine çarpmış. Diin, Kurultayda if3>1f@'{F®~\f@ lft <e ll 
dinlediği mesai raporlan. zihnindeki DO 
birçok istifham düğümlerini çözmüş. ~ ıYı ır®$ ç ce ıre 
llunlan anlattıkt<tn sonra, Altmet E. ' 't®ŞkDO~~ naı~om 
min menfi ruhlulara hitap ediyor: Abidin Daver yazıyor: 

iler yeni gidişi evvela istihfaf\a · Pro{esyonel güreş(ilerin hiç hir 
karşılıyan menfi ruhlar var. Bunların tesekkülü yoktur. Hiç bir nizama bağ. 
~- •---· .t .. im:a s,üivlrulit:! "Sim u •dt!glHH'fTer. Hatta diğer esnaf gi. 

diye kadar yapılan işler iyi hoş, fa. bi, bir loncaları, bir cemiyetleri olrrıa
kat italledilecek ameli iş kalmadı mı dığr için. her pehlivan kendi başına 
ki, bu ilim mesefalerine bu l<a'dar kty- buyuruktur. Meydan okur, sonra !ia. 
m~t ve ehemmiyet veriliyor?,, çrp geln1ez. Gellr yalanc ıktan güre. 

Yapılan araştırmalar, Tiirkliik şir. Kolu k}rı1ır, kendi derdiyle yalnız 
namına o kadar büyük bir ilmi ve a. kendi . meşgul olur. Parasız kalır; 
meli krymet arzediyor ki, bundan ev. karnı~ı doyurmak için yeniJ.meğe razı 
vel inkılabm ele aldığı her meselede olur. 
olduğu gibi, menfi ruhlular bu me~e. Pazar günü, Kara Ali kolunun ~a. 
lede de yan lrşlarını anlıyacaklardır. katİrğına ra~men ,güreşti, maçtan son-
Yeni araştırmaların kıymeti ve cazi- ra, sakat kolla güre~ilir mi diye ba. 
besi, her . şuurlu Türk gibi, ·onları da ğırıp itiraz edenl;r, bu koca pehliva. 
kavrıyacakhr. mn hava ile değil, ancak güreşten al. 

TlYı ırk ka©l o lfll o ve dı~ı para ne yaşadı.ğını. unut.muş g~-
TlYı ır!K <dl n on rünüyorlardı. Zavallının ge~ınmek L 

~in, sakat kolla da güreşip büshütiin 
sakatlanmağı bileıgöze aldırmadığ: ne 
maliir.ı? Onun kolunu, şimdi kim te. 
dal·i edecek? Bir cemiyetleri, fcde. 
rasyonlarr yok ki onunla meşgul ol
sun? (Heledivenin kendi festivalle. 

Tür/.: dili, yan y<ırıya Türk kadı. 
n.ınıa aittir. Birçok f eylezoflar, şair. 
ler, nuılıarrirler, lisanla kadınlığın sr. 
kI müna.'lebetinden balısctmi§lerdir. 

Baba dili c!enmı:?z, a:na dili denir. l?u
nus Nadi de, bugilnlı."il yazısında Türk 
kadınının dil inkılabı karşısındaki rn. 
ziyetini şöyle anlatıyor: 

• 1 

rind~ sakatlanan bu pehlivanı tedavi 
ettireceğini ümit ederiz.) 

lrtı• l'a,' rtıa..ı. getirilme kararı verilmiş, duruşma, 31 n·· n Af t K lt k .. 
>..~ .... "il tnUştcrek büronun dagıy 1 •• un ayan e ' uru ay ·ur. 

Çorak bir sahada boşuna ak1p gi. 
den profesyonel Türk pehlh·anlarınt 

bir araya toplama\<, bir teşekküle bağ. 
lamak. bir profesyonel güreş federas
yonu yapmak, onları zorla nizam ,.e 
intizam altına almak lazımdır. Niha. 
yet, bu pehlivanlar da Türk ('oculda. 
rıdır. Usiil ve intizam dairesinde ça.. 
hştıkları takdirde, Büyük Ymmfl:ır, 
Kara Ahmetler, Kurtdereliler gibi 
Türkiın kuvvetini, tekrar dünyanın 

dört bir kö~esinde gösterebilirler. 

"llll .. ,ey~ ağustos pazartesi günU saat ona bıra- oıo "' süsündc en derin ilim ml'selelerine ko. 

~"lt ..... ,_ "uu bahsedilmiştir. Çünkü k 1 t t r.onııc1 .3,48 12,16 16,01 18,5u 20,315 3,3r 
t ~ ..... es I IDlŞ I • \ olo ~.54 5,22 9,07 12,00 1,38 8,3! JaybkJa temas ederken, bizzat kP.n-

kı~.' ~~ .. d naf cemiyetleri bürosunu (Cumlı . t) l h. d k. d t ... ko 
~ " en 17 urıye a ey ın e ı avaya disi. bu deği~ikliğin en beliğ bir ş~k-
lı· °l'a cemiyetten l6 cemiyet gelince, bu davanın dosyası, müddei r 1 f l 1 t y r 
le~ "c~ertneleri Uizımgelen parayı ya umumiliğin kararı üzerinde bir nokta- GEÇEN SENE BUGUN NE <>LDUT ~~:c~7r 

1

sü~'":i~i; :a.:~~ın ke;si
1f ~~ 

t..'.~il', "'·~rnişler yahut pek az vermi!l.- t tk·k· · · d · t W•l h 
"il" .uc ~ nın e ı ı ıçın avacmm ıs egı e - labalığ[ huzurunda bir 'fürk kızı ya-
s qıtct'eft ge: taraftan bir cemiyet reisi mit ağır ceza. hakyerine gönderildiğin- .Muharebeye başlamamak için ttaıya tara rm arsıulusal olmağa namzetliğbi 
~:~tiliı~ ~u:o idare heyetine işten el den, oradan getirilmesine talik oluna- fmdarı. verilen sözün mUhletl bugUn bıtmJş iddia l'ttiğimiz ~ok ehemmiyetli bir 11lc ,. 111nı istemiştir. Çünkü hiç de- tir. 
tcı "}"da b' d A rak, duruşma aynı gün ve saate kal· şark vilAyeUerimiz için 15 senelik bir plfln mesele üzerinde bütün bir salahiyetle 

~ıı 1.d ır efa toplanması lazım- 1 k ~ a mıştır. yapdacaktir. onuşuyor ve bu arada Kurultay di. 
k~aa re heyeti içtimalarmı yapma- vanma erkeklere müsa\•i bir miktarla 

~Uııku '"· Gene müşterek büronun bu- ------------·-·-· -·------ ---'·------------------------
~iıı ~ ~az~yete düşüşünde idare heyeti 

~ti a~ Ulıyeti görillmektedir. tdare he 1 Ş E H R ı• N D E ~ T L -=. ~ 1. 1 
~iiı l\l~ı~d~n terziler cemiyeti reisi A ~ ..L.:...,. A ~ 
1.b1.ı1 ed· :stıfa etmiş fakat bu istifanın •-------------------------------------- ------ ---·· .,: ılıl) edı·1 d•w• 1 ] · • • mc ı gı an aşr amanuş-

~ ~~·~----~~ Sabah bir tram-
Bunu bir felaket gibi deği l 

Bu işle Halkevleri pek a13. meşgul 
olabilirler. Türk Spor Kurumu ama· 
tör sporcularla me~guldür. Hnlkel'le. 
rinin spor şubeleri de, profesyonel gü. 
reşçilcri, nizam ve intizama sokabı!ir. 
ler. Bir Cim Londosun, haklı hak~ız, 
Yunanistana kazandırdığı şöhreti füt. n İ nı e t ra Aliler, bize bol bol ve bihakkın ka... 

~la hl r otomobil 
&92 liarbi. Çar·pıştı 
a tıurna ~e- Fatih hattında işliyen 
~111\ttll'lara~alı Yatmanın idaresindeki 
t ~e~e "" r .tramvay bu sabah sekizi 
11~ ..:.rııın .. ·· 
il) llsi ot onunde 1472 numaralı 
~İlfı. a~~obiIJe çarpışmıştır. Oto. 

ll'. ("-,:ı çamurlukları parçalan. 
""l~.J) ("'5~). 

telakki etmelisiniz 
zandırabilir. 

. Bu Türk delikanlılarını başıboş 
bırakmak yazıktır. 

.M. M'. Adlı bir kadın okuyucumuz bize soruyor: 
"Bir başka kadın için beni ter~eden birini seviyorum. 

Gencim, çirkin değilim. Beni terkeden bu gençle üstelik 
nişanlıydık da. Onun bu hareketi benim gençlik ve kızlık , 
izzeti nefsimi hırpaladı; kırdı. Ne olursa olsun, onu tekrar 
elde etmek ve onunla evlenmek istiyorum. izzeti nefsimi 
ancak bu suretle koruyabileceğimi sanıyorum. ıstırap çeki
yorum .. Ne yapayını? 

CEVABIMIZ: 

Bu hadiseden gençlik ve kızlık izzeti nefsinizin kmtaca- ----------------
ğı muhakkak. Fakat hayati meseleleri izzeti nefis meselesi Kızı ı topra k ta yangın 
yapmanın biz aleyhindeyiz. Sizi şimdi, bir başkası için terk Dün gece saat onda Krzıltoprak. 
edebilen bir genç, evlenseniz dahi sizi gene bırakabilecek ta 60 numaralı köşkün bahçe5indPki 
bir yaradılışta demektir. Bu r..5.diseyi kendiniz için bir fela-ı kulübeden yangın çıkmış, kulübe ta. 

ket gibi değil nimet gibi telakki etmelisiniz. Genç olduğu· mamen yanmıştır. 
nuzu söylüyorsunuz; bcklcyi.niz. Günün birinde karşınrzda

1
1 Yangın. Yorginin kulübede bırak

sizi bUttin ömrünüzce mes'ut edebilecek ve sizin de sevebi- tığt rr.angaldan sıçrıyan kıvılcımdan 
leceğiniz birisinin çıktığını görUrsilnilz. çrkmrşhr. 



' 
ispanya isyanının 

son vaziyeti 
(Baı tarııfı 1 incide) 

türltl harp anasırını ellerinde bulun
duruyorlardı. Her çeşit silahları, 

cephancı1eri, t~kilik ad.aml~n. topcu. 
luk mütehassısları vardı ve blitlin kış. 
lalara sahiptiler. 1 

Dizim ise ş~hsi bir cesaret ve ide_ 
allerlmbden gayri elimizde bir şey 
yoktu. 

Şimdi ise yaziyet lihimize inki.,af 
etmektedir. 

Bu bir harptir. Çok ciddi bir da
hili 'harptir. l<~akat çok sürmeden bu ı 
harbJn biteceğine kat'i imanım "·:ı r . j 
Muvartak olur olmaz, halkın ictimai 
şeraitinde büyük bir salfıh YÜcuda ge. 
tirmeğe hemen giri :. eccğiz." 

A•ll•r• k•rfl isyan 
Phris, U (A.A.) - Oeuvre gaze. 

tesinin Tancad:ln öğrendiğine göre 
mukabil bir ihfüal, İspanyol )<,asına 

sirayet etmiştir. Orada yerliler, a~i 
General Frankonun ordusuna girmek. 
ten imtina etmektedirler. 

hükumet kuvvetleri üzerine 58 ~oınba 
atmışlardır. Hükumet kuvvetleri, geçen 
lerde tel örgülerle tahkim etmit olduk
ları mevzilerini durmakıızın takviye 
etmektedirler. 

Burgoaa yeniden bir talctm FC\sh mlif 
rezeler gelmi§ olup yarın §İmal cephesi 
ne hareket edeceklerdir. Alınan diğer 
bir takım haberlerde ihtilalcilerin ce
nup cephesinde tali bir takım muvaffa
kiyctler elde etmiş oldukları bildirilmek 
tedir. 

HU'-Om 'it kuvver.er:nrn bir 
muvatfcıkıyeti 

Madrit 24 (A.A.) - Yarıresmi bir 
mcııbadan alınan haberlere göre, yüzba
şı Annatera kumandasındaki hükümet 
kuvveti, Kurtuba şehrinden evvel en 
son köy olan Lomaya gelmiş, yüzbaşı 

Balidre;ı kumandasındaki kuvvetler Kur 
tabayı bombardıman etmiş ve binbaşı A 

Jino kumandasındaki kıta ise, Kurtuba
ya hakim Coma köyünü almıJtır. 

Fasta başlıca arazi .sahipleri olan Kurtubanın yakındı düımesi beklen-
ve malları tehlikeye nıaruz bulunan mektedir. Aıiler tarafında bulunan 
lejyon etranjer zabitleri, memleketi muntazam kıtaat efradı büyük kütleler 
terketmefe hazırlanmaktadırlar. halinde hüki\met tarıtfına ıeçmekt~dir. 

Abdülkerimin tahliyesi i~in bir- Almanya slllh lhrec etmlyecek 
çok istidalar \'erflmiştlr. 

hksör Paollne IUmem'f 
Rahat, 2.!) (A.A.) - Seville rad. 

YOBU, ölmü'ş 9lduğu ev..-elce bildiri!. 
miş olan bok.,ör Paolino'nun Tolosa
ya ve Tarraıone baş piskoposu kardi. 
nal Vida'lin de Barcelone' da ltalnn 
konsolosunun himayui altında tını. 
yaya iltica etmiı olduklarını bildir . 
miştir. 

• • • 
Hendaye 24 (A.A.) - thb1ilcilerin 

tayyareleri, bu sabah 1run ıehri ile bu 
ıehrin önünde mevzi almış bulunan 

ltalyan ve Çek 
orduları 

M<inevraya 
çıktllar 

BerJ,ir:. 25 (Radyo ile) - İtalyan or
dusunun büyük manevraları Napoli 
civa.nnclı yapılmnktadır. Bu seneki 
manevralar bilhassa denizden yapıla
cak her nevi hilcumlara karşı alınan 
tedbirlere şamil olacaktır. Manevrala
rı bizza.t Musotini takip edecektir. 

Çek o,dusunun manevrası 
Berlirt, 25 (Radyo ile) - Çek ordu-

8\1 bUyUk ma.nevralanna başlamıştır. 

Garbt Bohemyada yapılmakta olan bu 
ma.nevralua yüz bin kişi iştirak et
melrt«Jir. 

Belçika da 
casusluk 

lkt şebeke meydana 
çıkarıldı 

Be~ 25 (Radyo ile) - Liyejde iki
si erke~ biri kadıp olmak il~ere üs ki-

fiden mürck~ep bir casus ~ebekesi mcy
d•n~ ~bnlmı,, casuslar tevkif edilmiı
tir. 

BQ111nk'1 pos~ ile ,elen Fransızc• 
pıtcl~ Bel,ikada baıka bir casusluk 
vakam daha haber vermektedirler. Me
sele ıddur: 

Belçikanın §İmdiye kadar ıahit oldu
ğu casusluk vakalarımn en şayanı dik· 
kati, evvelce bitaraf olup Vers;ıy mua-

hedeaUe Bel~ikaya verilen Kalamin rpın 
takaııiJe Beverloo karariabı civarında 

olmuıtı.ır. 

Beverloo kararıahından bir mitrill· 

yöa kaybolmuı, ciddi bir ara§tmna ne
tic:esinde altı kiti tevkif cıdilmiıtir. Mit~ 

ralyözün aşmlmasma iştirak edenlerin 
taepıi de Kalamindc oturmaktadırlar. 

Ve başlan da Arets adlı birisidir. Mars 

••il• adlı olyp ayt\i karşrgihta ~s1'tr o
lan adam, ~ııl mitralyözü aıırmağa, ve 

~o.ooo Belçika frangı mukabilinde rnh· 
r-1yöri ,.iman hududuna getirmeie mc 
mur cdilmi§tiT. 

V4pılın.. iıti~v~ptş tevkif edilen altı 

fHUI fU}Hmı itirıf eQı1iılcrdir. Bun· 

Berlin 24 CA.A..) - Alman hükameti 
İspanyaya ıönderilecek silah ve mü
himmata hemen ambari:o koymağr ka
bul etınigtir. 

Londrada memflunlyet 
Londra 24 (A.A.) - Resmi mahafil, 

Almanyarun ispanyaya gönderilecek si
lahlara ambargo kaymağı kabul etmiş 
olduğu haberini büyük bir memnuni
yetle karııamıttır. 

Bu mahafil ademi müdahale itillfı-

mnın akdine mani olan son enıelin bu 
suretle ortadan kalkmış olduğunu beyan 
etmektedir. 

Japon yada 
zelzele 

Ölenlerin pe~ çok 
olduğu sanılıyor 
Londra, 24 - Tokyodan gelen bir 

habere nazaran cumartesi ıecesi For
moz adasında şidcletıl bir zelzele ol. 
muştur. Muhtelif fa,sılalarla 30 sa
niye rtevam eden sarsıntı neticesinde 
birçok binalar yıkılmıştır. insan 1.a. 
yiatının da çok olduğu tahmin edil. 
mektedir. 

Somatrada da ze "ze~' 
Londra, 24 - Somatra adaaında 

şiddetti bir zelzele olmuş ve ndleede 
9 kişi ölmüt, 20 kişi de yaralanmıştır. 

Romanya da 
Faşist 

tethişçiler 
Bir suikast teşeb

bUsll daha yaptılar 
Dükreş, ~ (A . .A.) - Hav'' ajan. 

sın(lap: 

Sai' cen~h mürıt•llaaı teşkilatın. 
dan olan "Demir muhafıılar, tethiş.. 

~i hl\n\<etlerine, auikııstlerine devam 
etmekt~dirler. 

Hatırlardadır ki bu teşkillta 

~tnsQp olan bir takıın ta lehe, 1933 se
nesipde B. Duea•yı öldürmütlerdi. 
Bunlar, daha geçenlerde muhalif bir 
teşekküle mensup olan mebuslardan 
Stoigesco ile Stelesco'yu da i>hltlrmü~ 
Jerdir. 

Dün zabıtJ, milli ~lft~i fırkası u. 
mumi sekreteri B. Ma<tıearo ile mez. 
k4r fırka reisi B. Lupu~yu öldürmek 
tetıdidil)de bulµnmuş o1fn bet tetlıit 
çiyi tevkif etmiştir. 

D. Madgearo, Kral Kfro}'a lllr 
telgraf çekerek, sol cenah partilerin. 
de fiddetli ~r tlısiilamel uyandırmıt 
ol;\ıı bu ıetbiş har,ktUerini protes.. 
to etmiıtir. 

lar arıeında Bıttice adlı olan casus tark 
mü111tatıkem mevkileri hakkında şayanı 

dikkat veıaikc: sahip bulunmakta idi. 
Y edi.ncisi caauı Balkrynin karıaıydı. 
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H
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1rsız
1

lıktan scruciu Bulg~rlorın ziyaretine haddinden fazl• 
3 kadın ehemmiyet verdlklerl 

'n~~~~!'1!~m~•d• Yugoslav gemisi 
kırau;hk•uçundan Hüaqiye ve F•t• Varnada bu unduOu sırad~ 
::ji:!eb!~~a~·=~t~~vkufen muhake. BuJaar ha D dırası 

Dava evrakına göre, bu iki kız i!!t 
Ayvansarayda Niyazi isminde birinin 

bahçesine ve oradan da evin pencere- ~ekmemı·ş 
sinden i~eri girmişlerdir. 14 1ira ne ~ 

bazı eşya çalmı~lar, Fatma yakalan. B • t B 1 . . /J 
mış, diğeri kaçmıştır. u vazıye u gar mıllıyetper\f" 

Fatma dUn mahkemede şunları 

1 
. d t .. .rl 

söylemiştir: erı arasın a eessur uyandırıı• 
.,_ O gece Hilsnite 11e Şehzade. 

başında tiyatroya gittik. Geç vakit 
çıktık EyUbe evlerimfJ.e gidiyorduk. 
Yolda yalnız gitmekten korkarak Ay. 
,·ansaray civarında bir bostana girip 
ajaçlar altında yattık. Bizi hır~ız 

zannettiler. Hüsniye ka~mış, beni de 
uyurken yakaladılar. 

Hırsız'ık suçlusu bir 
kadın daha 

Bundan iki gün evvel l\lahınqtpa. 
şada lsmail isminde birinin dükkanın. 
dan kumaş çalan ilç kadından Uskü. 

darlı Naime isimlisinin polis tarafın
dan yakalanarak adliyeye teslim edil .. 
diğini yazmıştık. 

Naimenin muhakemesine dUn Sal. 
tanahmet sulh ceza mahkemesinde 
ba~l<lnmış ve ilk sorJusu yapılmıştır. 

Daha mahkeme ~ı1f!1adan ağla. 
maya başhyan suçlu ıayet şık gfyfn. 
mlşti. Hlklmln suallerine ıene afh. 
yarak şu cevapları vermJştir: 

- Benim böyle bir şeyden katıy. 
yen haberim yok. Bunlar benim yapa. 
bileceğim iş değildir. Hırsızlığı nıu. 

hakkak arkadaıım Nuriye yapmıştır. 
O ıün ben kendisini muhallebicinin 
önünde görmUştüııı. Bundan 101tra 

beni }akaladılar. Beni bırakın, Nu. 
rlyeyl bulup sile getiririm. 

Poliste dinlenen MhltJer ve tah
kikat evrakı Naim enin suç IQ olduju. 
nu giüıterdffinden hakim mevkufen 
muhakeme.sine karar vtrmittlr. 

Bulgar kralu ıca 
suikast 

teşebbüsü 
( Baı taralı l İth. id ~ J 

rın içerisinde Protegerof grupun!J men
sup meşhur komiteci Ziatefi tanımıılar. 
Polis hemen Ziatcfi tevkif etmek üıere 
Filibede evinde aramış ise de bulama
mıı. Çünkil Ziatcf iki haftadanberi Sof 
yada imiı. 

Poli• Z&.tefin evinde bir çok ıııUhim 
veaaik bulmuıtur. Sıkı araıtırmalardan 
sonra poliı .ıı nihayet Ziatefi Sofyada 

bir Jrka\ia1ırun evin&f e bulmuıtur. 
Zlftefden maada polis onun arıs,daı· 

lannclan daha bir $Ok ?Ukedonyal~la11 
da tevkif etmittir. 

Büytik bir dlploqıaıi gt1rtUtOyc ıebe
biyet vermemek ifiin polis kat'iyyen bu 
sqikast itini matbuata ;ak•ettirmcpıittiı. 

Komitecinin evinde bul\lntn vıııaiktı 

bir komşu devletin pa~ğı çoj açık 

bir surette ıörUnüyor irnlı. Tevkif edJ
leq bu koınitec:ilerin 11j olup o~dds\ı
rr belli değil imiı. 

Cemil Mahir 

Halk evleri 
sporcuları 

ıı ey ltl.lde Rus yaya 
gidiyorlar 

İst•nbul, bmir, Apkara b,tkevleri· 
nin sporcularından mürekkeP. bir kafile 

11 eylülde Sovyet Rusyaya gidecektir. 

Tıkı~ların l}'nüz kiqılerden tegckkül 
edeceği mailim olmamakla beraber bu 

11yahatı 20 futbolclJ, U süreıçi, 6 ~·1'· 
rimci ve '\ bisikletçi gönderileceği mu
hakktkır. 

Gidecekler bu hdta içiııd, belli 01,. 
cak ve gelecek hafta di ıııtrcnınanlıra 

~ltıyıctklırdır. 

Sporculardan baıka idareci vt antre

niir olarak da onbeı 1'i§i ıidtcektir. 

Varna (hususi) - tst~nbul ve Kös-
tenceyl ziyaret ettikten sonra üç gün 
için Varna limanını da ziyaret eden Yu
goslavya mektep gemisi (Yadran)m 
Varna limanında nasıl karplandıiını, 

Bulgarlar tarafından bu alelade ziyare
te nasıl büyük bir kıymet atfedidiğini 
ve bu ziyaretin nasıl Bulgarlar tarafın· 
dan bir cenup Slavları ittihadı tezahü
ratına vesile ittihaz edilmek istendiğini 
geçen giln yazmıştım. Bugün de bu te
zahlirata (Yadran)ın nasıl mukabele et
ti~inl yazacağım. 

Deniz nizamna\nelerinde §arttır, bir 
limanı ziyaret eden her yabancı gemi 
o limanın mensup olduğu devletin 
bandrrasını dire~ine ~eker. Bu artık bir 
kanun halini almıştır. Her gemi bunu 
yapar. Fakat üç gün için Varna limanı
nı ziyaret eden Yugoslavya mektep ge· 

misı (Ya c.. .an) ne Varna brn•ıuo' 
rerken ve ne de Varna liınaouıı ı 
ten sonra kat'iyyen pıreğio~ a 
bandırası çeknı~'11iştir! r: ;.ıli:ar 1 
daresinin neye Bulgar bandır,., 
n- 0 diniz sualine Bul~ar bandırdJI' 
ta. onun için çekmedik 1 cevıtd' 
mitler. Bulgarlar hemen ke 
bir Bulgar bandırası vennitleff 
(Y~dran) mektep eemisi Var?' ~1 
da kaldığı üç &Un ıarfında bir 
sun direğine Bulgar bandırası f' 
miştirl Bu iş Varnada çok bil~ 
tesir yapmıştır. Vaziyet henıert' 
hükGmete bildirilmiştir. Şimdi r.ı-.., 
milliyetperver gençliğin yu,-.:
sef areti önünde nümayişler Y' 
işi protesto etmek iı;tiyecef i ,ay 
tcdir. rf,f1 

ş. Atı 

iş Kanununa karşı 
cephe mi 

(BGf taralı 1 incide) 
nin bir'inci fıkrası gözden geçirilirse, 
yevmiye veren ve bunu dahili taJimat. 
namelerinde yazmış bulunan mliesse. 
seler, k~nun tatbik edildikten sonra 
tediye ıekillerini değiştirmeye karar 
verirse 29 uncu maddesine ıöre, tati
mat:lameleri tasdike memur makamın 
miiı;;ııutff>!Oiirıi a,lmak m1:~h11~i~H .. d• 
bulunacaıuaraır. Hu ınuauaeyı aıa .. 
bilmek için de ödem4! tarzının dejit
tirllmesindeki zaruri ekonomik sebep. 
leri önceden bildirmek mecburiyetin
dedirler. 

işte iş sahipleri böyle mecburi. 
yetlerde katmamak için tediye tarz. 
tarını şimdiden değiştiriyorlar. De. 
necek ki yevmiye ile saat hesabı ara· 
sın da ne fark vardır? işte izahı: 

"Günde dokuz saat çalışması mu. 
kabilinde bir gündelik alan İfCİ kanu. 
nun tatbikine ieçildiği zaman ancak 
sekiz buçuk saat çahşabllecektlr. Cu. 
martesl yevmiyelerini de fabrika ve 
müessese tam olarak ödlyecektlr. 

alıyorlar 
~,,, 

Patronlar bunu saat~ ~ '' 
Je itçinin haftada en az bır b\JÇ 

~tiyle cumartesi ıünlednin ""_.' 
sonra yevmiyelerini kazanını~$., 
llUlktadırlar. Bundan başka •"' 
sabiyle çalışan işçinin Culll •• f 
bayramı gibi mecburi tatiller ~ 
nunun maddesine göre alacai1• ;ı 
tL\\hı&e~in11ıü\'~~'ir"P"Y~: ,, 
altıya taksimiyle elde ediltcl 1 
kamdır. leçi bugünler içinde::.~ 
mıı nya ça.lııtırılmamıı bU 
bugünün yevmiyeı.tni de kaY • 
veya eline, kendisine gijçlük1~,-ı 
gelen yeVll\iyesi geçmiyecek dt 1' 

lşte saat hesabına çe\·rile" 
yelerden iş sahiplerinin elde e .. 
menfaat. işte işçilerin kayıpl•~tll 

Bugüne kadar yevmiye ~e 9 
müessesenin, ortada hiç hir ~e"'e1ı 
ken tediye tarzını saate çevirfll ,~ 
halde hüsnü niyetine delalet ,.... 
ye buna teşebbüs in~fsııhkt811 

bir kelime ile tavsif edilemeZ· 

Almanların hazırh:ıı 
Sovyetlere karşı 

Berlin 25 (Jladyo ile) - Bu Sil·} 
babki cazeteler askerlik müddetiıli i. 
ki seneye çıkaran yeni emirname }lak. 
kında pyanı dikkat yazılar yazmak. 
ta4ır. Bilaistisna bütün ıazeteler 
cUinyı.nın her tarafında komünist teh
likesinin büyümekte olduğunu ve Sov. 
yet Rusyada da askeri faaliyetltre 
kuyvet yerildiğini kaydederek Sovyet. 
lerln }larbe hazırlanmakta oldukları. 
nı yazıyor ve bu huswıta şu maluma
tı neşrediyorlar: 

"1929 senesinde Sovyetıerin harp 
bütçesi 8~ milyon ruble iken, 1935 de 
650tl milyona, 1936 da ise 14.Sl!l mil. 
yop rubleye iJ>lağ edihniştir. 

Bundan başka Sovyetlerln y~nt 

beş senelik programının askeri kıs. 
mına göre &000 askeri tayyare ile 20 
bin motör daha yapdacaktır. Bu proı· 
ramın tatbikine başlandığı gündenhe
rt oyyeUer 4700 tayyare, 8000 as"eri 
otomobil, 7000 muhtelif çapta ıop ile 
irili ufaklı 3200 mitralyöz imal etn~iş. 
1~rdir. 

Son zamanlarda 21 yaşındaki 
gençler yerine 19 yaşındaki gençlerin 
stllh altına ıı1ınırıasını temin eden 
kararın tatblkı netic~inde So,·~ et or. 
dosunun mevcudu 2 milyon artmıştır. 

~ Halihazırda Kızılordu 12 milyon ki. 

şilik muazzam bir kuvvet 

ıpektedir. .. . ,~'I 
Her &ÜI\ biraz daha quyüll1, 

lan Bolıevi~ tehlikesi karşısı• il' 
ınan milletinin sükun ve i~ti~,ı 
temiR etmek vazifesiyle miil'' 111.ı 
lunan Nazi fırkası her türU1 11 
le karşı koyabilecek tedbirler• 

tır. ~ 
Alman ordusu bir ml•1 

bulacak llet 
Berlin, 24 - Başvekil fll 1 

Harbiye Nazırı Feldmare~1,
BJomberg'jp imzası ile neşre >.I 

tebliide, bugünden itibaren d .ıl. 
yada mecburi askerlik mUd e tıll 
seneden 2 seneye çıkarıJdıjıJll 
mektedir. • ~ 

Salahiyettar mahafil bU 1"~ 
me ile Almanyamn hazerl or;,. /1 
600 bindeA 1 •ilyona çıka~ 
lemektedirler. ...... 

40 Sovyet tehtelb• 
••mal den'zlne gttl'fl1:rı~ 
Ber1in, 25 (Radyo ile) -t,ı-'~ 

jauına göre, 40 Soyyet tall ~ 
Kronştat'tşn hareket edere1' ~I~ 
nizine gitmişlerdir. Bu haber:;!' 
yada büyük bir alaka uyan~'' 
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Tonton amca l 

rkadaşının 
annesi 

~ f4aek odama atrdL Anaelil 
~ ~ •• mua llHrinCS. bulu-

tlbite lllldlllllri krokiler •e ....-. 
~ Gq. ıunre layafe-

~ a...,. merüla: 
O.. mi lobP, Tallt1 diye aor· 

llDlll ,.... ıltmlttL 
Bayan CaYicle, amenk: " 
- Seni c&rmedeft p4lfble o kadar 

maueulr oldu ki. haber vermek için be
ai buraya 7ollacb. 

V • çaplmıca bir ec1a De Un etti: 
- Onma yerine bealm ıelmit olmtm, 

sizi .mm,acü, tamnm. 
Gent blWda ~ok memnun o1acafını 

.ayı.y1nce: 
- Sahlh mi, dedi. Benim ilbl ihtiyar 

bir kadının yanında geçirecetini.s ..... 
ter ııkıcı otmıyacak ma? Ah, ~k nazik· 
ıinlsl 

KonUflM eneli kelik kelik. tMmra 
daha hanretll bir hal al&. Bayan Caft. 
ele, ıencln bafUU cl&ıdlnnelr için her 
9eyi yapıyordu. , 

GUsel kadm, Taıtta, g8rUntir bir Pt
tanlıklı, Jıendillle en kadar ıetmeaini 
•e beraberce pmpanya lçmelerlnl teklif 
ettltl aman iıtetlnl 4erba1 bbut ettir· 
mitti. Gece, aenpn bir qk ibadetile 

ı~tL ••• 
Tallt ne dlSndtılU nman, bayan Ha

mide ite ıltmek Gsere hetıGa evden çık
mııtı. Blraı yorpn olan ıens yatalı 
uundı. Ve derhal UJUclU. Ancak ölleye 
dolrtt uyandı. Kalktı. tuvaletini yaptı; 
derhal, içinde, annnini 18rmek, ve onu 
temin etm~k ammı doldu. Evden çık
tı. tramVlya blncll, Parmakbpıda indi. 
Amınl de 11 ..• moda utonuncluı sıkımı 
tı. Cadclıdı karpla9tdar. 

Anneli netell bir tavırla: 
- Yeni m1 kalktın? cledL Gece neye 

o kadar ıes kaldm1 Sen böyle te1ler 

yapmudml 
- Hiç bir .., yok, emin ol anne ı Se-

beblnl aoma anlatınm. Şimdi, ıet. Be
raber yGrllyelim. Buınn cumarteıi, öi
leclen eonra ite ptmeain. Haydi Bebe-
~ . . ..... -- - -- -
Yemeli yiftllm. Dnltlml kabul eder 
ndllat ~ 

- Elbet, ,..,,.... Hm de ıeYlnçle. 
Sarmal dellt Wrlaıt adım yiirtWQler. 

Yazan: Niyazı A°iimet 
------------------------~---72 sene evve! bugUn 

Meşhur Hocapaşa yangını oldu 
Ytlzden fazla saray, beı bin ev yandı. 

Halk gUolerce aç susuz dolaştı 
138 sene evvel bugUrı 

Rus amirali Uçakol lstanbula geldl 
Buatin, tam 72 sene evvel Hoca· l tezahtlratla karşılanı7ordu. Paclipla, 

,..ada çıkan bir yaaıın4an bahsede- Amirali kabul etti ve keaclüdne ga:yet 
cejim. Ba yazı, okuyucularıma lstan· kıymetli bir pırlantalı 8tl&ra kutun 
btllcla J&D1tnm ne demek oldutunu hediY'- etti. Zabitlere lkl bin altıa 
anlatabilecektir 11&JU1orum. latanbu- dağıttı. 
la mahveden 7aqmlarm çok büyilk- Bu kartılamanm aebebl, Tlrk -
lerl nrclır. Ballçteıı baflıyarak Mar- Rus donanmasının M18ın upteclea 
mara denizine kadar uzayan atef, za. Fransızlar üzerine sevkedllmesine ka
au olm8ftur, ld Jataabulun JUl8ını rar verflmlt otmurydı. 
ldllp stıplrmtlftilr. 'I U~of filon alt hattı harp .. 

186' Jlb 25 Afuto9 lfbatl pkan misi, yedi fırbteyn ve ~ brlktea •l-
J&Dll• ıaıılatalmı rekkepti. lstanlmlda d8rt hattı laarp 

Atet Bocapap dftnnü Elvan pm181, altı fD'kateJll .. • ., wfak 
.. ı.aııtllinde bir kalıvenln lstiiacle • pmidelt mtrekkett Mr Tlrk mc. 
turan HaUl efencUaln oclaaıadaD çık· ken•WH iltihak etti. 
tı. Ba ,.anrıada "Ceridel HaftdJs,. la Upkof, ba harplerde pek as bd 
de matbaası yanmıftı. Gazete. J&ll· rale nasip olan bir pa Te ata D
pıaclaa •ara pkarcbiı alaltwnda zaac1L ildentzae Sertp, Zanta. K• 
talan ,...,... falonya ve Santaellavro aclalannı •P 
~ dJPna ,_.... t1t tetıl. Ra pn, bitin R• sabitlerine 

etrafa llDJd .... 1S ft alk •l9f lkraalytler nr ... Aminle .. ,.tıma 
I~ .. kal.._ AlnWc.ialella ft Ta- ..... kadar maq ballattL 
ftQalarıaA Derle& Çe1-U .. Dl- ----------
... p~ ....... Batnp, K_.. Kanad~da 
,. .. alltWl• ıaıaa.utu ........ 1 1 11 k 
.. &laltl_.......,.._wKı· ŞS z 
bPUlll.lerlM ........ ,.,.... Hllk6metln en eon nepettllt 
... Tini\ IMt. tatlrtl te W• z • lltlttlldlderden anlqddılma c&e X..-

t!a aballlinin onda b1rl llüdh'· 
llaldabl'~ıy~--.------~,----------, ..... t*·•· .. ..,. ,... en neır vat 

balklan 1"ara1ar4a •t••11JOr••· •· insan 
J1lk kont.klana DJ191 '1ld ~JOl'· 'Meş!ıur Polhan'ın derin tetklkabma 
4L Hepli -.\aYD14a. Dlj•r J&U• n- Naci Ecer kalemile ~k itinalı terclime-
,_._ .,.,. talu4L h::: ·~-~ ~· •• 
Bl1dtnl 1lal& llllak •tlma lsaJ. wldlı. ıweıin femııın deten nauında 
ti. ne l&ylenae uchr. Hararetle taniye ~ 

y. ................ H,a c!tdL 50 kunt 
1llr ı.terama t1Ml41 aıtmta I& 8t- ----------
..,.. .. ı ... laulallana ... hu-
ta1* ,....... ı.tukl• terkdlBlt 
b11lan1170rlardı. Giinleree hamal bul
mak mtlmktln ohaaclı. En nihayet f e
lAketsedelerln eşyalan bir tabur as
ker vuıtulyle ıaşıtıldL 

'faa11n bir dı" buhranı dotur· 
m1l§tu. Birçok ey uhlpleri ltlr6 on ki
ra llteııaete baıladılar. Htık6met, bü
tün " klra,.a verfleMleeek eTleri tet
kik ettlrcU. Muhteklrlerl arbeat bı
rakmadı. Fakat sokak ortuıada pa
l'Ud, pahl111 kalanlar aylarea pr
chm komlayoaundln kann ao7111'aeak 
bclar bir para alarak perişan bir Jaal
ae yaşaailar. 
Uçakot'a verilen 

hediye 
1'198 71b 35 APtGe ıtnı, ıas •• 

nnt-b_.a, mef)aur Ba Amirali U
t*.t, f..taakl llmaaıacla 1>11,ak 1dr 

HABER 
AK•AM lllO•TA81 

tOARE EVi 
ıstanbul Ankara Caddeli 

,.... ne.. 1 a.taat.ı 2lf 
• Telgraf ecu ... ı : ıatanbUI MA81111 

Vazı l•ıerı teıoron~ ı IHH 
idare ve ııaı\ .. : 1411• 

ABONE ŞARTLARI ,..,.,,. ......, 
•-•HM t.00 Ki' a"OO Kr. 

1 :V-vı* ~.. .. ,._ • 400 .. 800 , .... " ..... ~= 

S.lu61 " N.,,,,., Mi~lril 
Hasan Rasim ua 
a..,14ı1, ,,., fY AKm _.,'-

} f I 

Deni• altı klQbQ •anellk 
toplanmasını yaptı 

Uç dkt mttn ileride sisel im etemo-

bil clurmut ıu..ı" pli bir 1aKtaı inmiı-ı;=m;miimimiiiiiiiiiiiiiiİİiiiİiimiiii~i 
tL Onlara dofru ıeUyordu: CaYide • 11 Acele satılık ev 

ve bostan 
Bayan H...W. ._ clotna yOrilmek 

ııtedl - ıGHl ır.c1m bina llllyopıu -. 
takat Tallt mani olda. _..,.,,_ ............ .... ..,...... 

- A. Nltl ..... ..,.. c.Ne ... 
lllml. ......... ---
.... inine ıldt " mltttlllt bir ...... 
-B.etL ......... Mr ... IWI. 
Soma, annttlnla ellnl tutftl w lhtf. 

filli lfenlr: 
- Annt, ..ı ........ Bir ..... 

Benim .....-.• Claalerl ,.11ran •11n 
Hamlh: 

- Yaftlltll. budn b9aa ........... 
den claha ,........._ 

••• 
Blrlbfr1erlnln kol_.. ...... '9rll· 

mele clnam ettnet. AMetl, 1'11• itin· 
fa cesaret edemlvordu, bu Mrden dejts-

.,.. ..,., •• , -hllltllaa 
Ttalkt._ ............. lltl 
.... ,.. ,...... 1111 ......... .. ... '* ., Ot ............. ttltllllll 
m.,..u" ...... ,......,.... • 
1'111& "" ..,. ...... ....... 1111 
..-Mı ...... " ... ....... ..,. ...... ..... 
mllll ._....•le eatalahr. G• itı 
iltl,.ı.r o .un• ....... 
mlttlrak W., Hıınt. S*lrllll lftn 
Kadlllly Vlple IUlk U numarala 

... ---· 
ma .. w.. bir ıuttttt w..ecn,..s.a 
Jd. ıocıafu Jtllld111 amıttlftt dlıunlktte 
dlr, •• annul de ona kalbinde ep11dm. 
beri boplın 7eriai tekrar v~rMl"kt •fü. 



~~~ 
Pehlivan nasıl 

yetişir? 
MOIAylm hayalını ve son dedikodular 
hakkında düşilndilklerlnl anlatıyor 

Memleketimizd~ eskidenberi ehemmi 
yet verilmekte olan gilx'eılere, Cim I:.;on 
dosun yaP,tığ.ı müsabakadan sonra Türk 
pehlivanlarının da meydan okumasile 
birkat daha alaka uy/ı.ndiğı malumdur. .. ·• ~ Bir pehlivanın nasıl çahştiğını ve na-
Sil yetiştiğini öğrenmek, son dedikodu
lar hakkmdaki fikiTlerini anlamak için 
güreşçilerimizle görüşmeği faydalı bul 
dum. 

ilk olarak Mülayimle konuştuk: 
- Ben tam otuz dört sene evvel tls

küpte dof dum. diye başlayarak hayatı· 
ru ıöylece anlattı: 

Küçük yaıta iken çobandim. Her 
gün köyden koyunları toplar, dağ, tepe 
dolaprdnn. Tabii benim gibi birçok ço
ban a.rkadaılanm da vaTdı. Henüz on 
iki yaımda idim ki çoban olan arkadaş
lan da, beni de bir gilreı merakıdır sar
dı. 

Koyunlannuzı ba§Ib<>§ bırakır, kirlar 
da biribirimizle güreıirdjk. Büyükleri
miz de bizleri biribirimize tutuıturmak 
için uğratırlar, biz güreJirken onlar da 

ıeyrederlerdi. 16 yaşıma kadar böyle 
geçti. On altı yaıımda iken, diğer kü
çUJc güreşçilerden daha üstün olduğumu 

gören ağabeylerim beni pehlivan olarak 
yeti§tirmeğe karar verdiler. 

Çobanlığı bıraktım. Bir, bir buçuk 
sene çahJtıktan sonrat ki aşağı yukaTı 
17-18 yaşına gelmiştim. Pehlivan ol
dum. Kisbet giydim ve derhal bap. gü
reşmeğe baıladim. 

- Bu bir buçuk sene 123.stl çalI§tm. 
çob:ınken vücudun , bugünkü gibi .,iri 
miydi, bu vücuda nasıl . malik oldun? 
Akral!alanndan pehlivan olan var mı
dır? 

- Pehlivan olmadan ev-ıcl çok cılız 
bir çocuktum. Ailem arasında pehlivan 
yoktu, :ııaten Dinarlıdan baıka babadan 
evlada geçen güreıçiçlik illeti yoktur. 
Fakat dediğim gibi ailem pehlivan olma 
mı kaTarla§tmnca beni derhal hapsetti
ler. Ben uyurken bile baJimda birisi bek 
liyorau. Sokağa kat'iyyen yalnız bırak
mazlardı. Bol bot yemek yerdim. Böyle 
ce irileımeğe; batladnn. insan beside 
olunca tabii ki ıiımanlar. 

- N~ gibi yemekler yiyordun, diye 
sordum. Milliyim benim bu sualimi lü
sumsuz bUtmuı olacaktı- ki §Öyle cevap 
Terdi: 

- Canım, yemeğin ne gibisi olur mu, 
tnsaıtm canı ne istene o'1.u yer. Yeter ki 
can iateıin. 

Bol et ve ıebze yiybr, bazı günler de 
tuz ekmek canım istiyordu; o gün de 
a;i~ce karnımı doyuruyordum. tdman· 
lata gelince haftada iki veyahut üç. ke
re egzeniz yapardim, hala da yaparnn 
ya.. Nitekim bugün öğleden sonra idma 
na gicleceğim. Ve hergün sabah erken· 
den muhakkak bir aaat yürürüm. 

- idmanlan nasıl ·yapanın? 
- Ben hem alaturka hem alafranga 

pqirim. Şimd\ yağsız idman yapıyo
rum. Pabt eüiden yani daha memleket 
te iken vo-yeni pehlivan olduğum za· 
manl&r l~anlan y~ğlt yapardım. 

- Şimdiye kadar tutuştuğun güreşle 
rin blançosunu yapabilir misin? 

- Çok gtireş yaptım ne yalan 
söyliyeyim, yendim, ve yenildim. 

Faka.t. galibiyetim daha çoktur. Me
sela Kara AJ;ye iki defa galip geldim. 
Bir defa da mağllıp oldum. Birçok gü
reşlerde daima berabere kaldım. Geçen 
haftaki güreşi sizde gördünüz; bera
bere 'miydik, yoksa o mu galipti? Bunu 
size bırakıyorum. 

Sonra o me1Pur Tekirdağlı ile belki 
yUz gilreş yap'rım, bunlardan yalnız 
ikisinde mağlUp oldum, bir kere de be
rabere kaldım. Fakat o, hala söyleyip 
duruyor. Üç haftadır stadyomda ken
disini bekledik ortaya çıkmadı. Bizim 
pehlivanların en kötü tarafı zaten bu .. ' 
Kahvelerde ev matbaalarda fazla ko-
nuşunız. 

Mül4yim pehliııar.tn son resimlerinden 
biri 

- Son Dinarlı - Kara Ali müsaba-
' . kası için ne düşünüyorsun? Kara Alı 

sakat kolile nasıl güreşti? 
Bu sualime Mülayim bir hayli kız

dı. Ve s1nirli sinirli cevap vererek: 
- Kara Ali kendi kafasından ye

nildi. dedi. 
Kolunun incllmiş odluğunu pekala 

biliyordu. Dinarlıdan kaçtı derler diye 
ringe çıktı. Bu ne kadar yanlış düşün
cedir. 

Neticede ne oldu? Hem kolu büsbü
tün kmldı, hem de hakim gilreştiği 
müsabakada mağlüp sayıldı. 

Fakat şu da var ki Dinarlı, Aliye 
fen{l.lık yapmak istemedi ve sakat ko
lunu hırpalamadı. 

Dinarlı da teknik bir pehlivan olma
sına rağmen ring de canbazlık yapma
sı başı üstünde kaçması kendisine gil
venmediğini gösterir. Vakıa seyirciler 
bu halleri beğeniyorlar ama.. Kuvvet
li ve kendisine emin bir pehlivan kar· 
şısmdakinden hiçbir vakit kaçmaz. 

- Geçen gbn"'t!ünya şampiyonu Ya
şarla konuşurken Yaşar evlenmiyece
ğini çUnkU evlenirse güreşten ayrıl· 
mak mecburiyetinde olacağını söyle
mişti, sen ne dersin? 

Bu sorguma Mülayim nedense bir
den cevap vermedi yüzü lfıraz kızardı 
ve: 

HABER - :AIC,am Postuı 
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Sec!est Siitıuı : 
Gene osveç 

USYIB Ü 
Gazetenizin serbest sütun başlığı al

tında /sveç jimnastiği hakkındaki ya
zıları ve bilhMsa hayatının 45 yılını 
spora hasreden öğretmen Mazhar Ka
zancının 1 .weç usulü jimnastik ve spor 
hakkındaki yazıUınnı okudukça genç
lik namına seviniyorum. 

Bu asırda kızına koca bulmak için 
kısmet" türbesine bez bağlayan anne
nin hali ne kada.r gülünç ise bu ıısule 
bel bağlamak da o kadar gülünç ve kö

tüdür. ilk, orta ve lise okullarım1Zda 
haftalık ders programına koyıilan 50 
dakikalık beden terbiye8i kisııe8i al
tında elleri yukarı, bacakları yana aç· 
ma, ağzı açıp kapama uücudu terbiye 
ise bunu günlflk hayatıımzda e.snedi
diğimiz ve gerindiğimiz zaman bile 
yUzlerce defa tekrar edyionı.z. Eğer 

bunun f ayd,a..<nnı görseydik bütün in
sani.arın mükemmel OOcuda malik ol
ması lazımdır. Ne yazık ki bu böyle 
değil. Müessir eseri ile belli olur. Hani 
eser1 !5 yıldanberi tatbik edilen bu 
u.ml gençliği dinçleştirecek ve atletik 
bir kabiliyette gençler yeti§tirecek di
ye bekliyon.ız. 

Her yılın mayıs ayında yapılan jim
nastik bayram1ndaki gençlerimizin 
ahenkli hareketlerini oo at'letik kabi
liyetlerini göriip kazancımızı if tfharla 
seyrediyoruz. 9S6 olimpiyatlarındaki 
aldığımız birkaç neticede Türkün ve 
gençliğinin asil kanındaki irBi ve yara
tıcı kabiliyettendir. 

Muhterem aUikada.rUır Türk gençli
ğini seviyorsanız onu her alanda oldu
ğu gibi ttpOr alamnda da YfUcaeUmek 
istiyorsanız Alman .. Rus ve Amerikan 
Jı.,.,,_,ıg,,.ı11 !I__,,_ v-•~o,,., .. ,., c;" 

t'yanını alalım ve bu i.Jlerle uğraşan
Uırın adetçe az ve fakat anlayı§ları 

üstün olanlannı sefelim. 

Saim E7.er 

yorsun, Dinarlı Londos müsabakası 

yapılırsa neticesi ne olabilir? 
Mülayim bu sualime bir hayli dü

§Ündükten sonra! ''Şimdiden atıp tut
mak doğru değildir. Yalnız Dinarlı 
için söylemiyorum. Bizimkilerin Lon
dosu kazanacaklarına pek fazla itima
dnn yok. Londos cidden mükemmel bir 
güreşçidir. 

- Mllllyim sana son b1ir sual daha 
soracağım, olimpiyatlardaki karşılaş

malar hakkında sen ne diişünüyor
sun? 

Amatör güreşçilerimizi bilhassa Ço
ban Mehmedi çok seven Mülayim Ya
garın muvaffakiyetini adeta unutmuş 
olacak ki derhal Çobandan bahsetme
ğe başladı. 

- Çok yazık oldu, çok •. Çoban Meh
met bugün Türkiyde epiz bir pehli
vandır. İşittiğimize göre hakemler 
kendisine çok haksızlık etmişler. Onu 
dünya dördüncüsü değil Yaşar gibi bi
rinci görmek isterdim.,, 

Ben MUlayimden ayrılıp kapıdan 
çıkarken o, hali: 

"Yazık oldu, Çoban fevkallde bir 
pehlivandır,, diyordu. 

O. M. K. 

Zıı.ten yağlı idmah yapmak mecburi· 
dir. Çünkü iki saat veyahut daha fazla 
süren alaturka küreıi yağsiz olarak yap 
mak ;mümkün değildir. Alaturka güre§ 
top:!k i!stilnde yapıldığı için ç.pk zor· 
dur. Şimdi daha ziyade serbest gUre§e 

çalı§Iyorum. 

PeMivanhk sayesinde bütün diln~yı 
gezdim; Avrupayı, Amerikayı gördüm. 
Eğer pehlivan olmasaydnn şimdi köyüm 
de gene çoban olarak kalacak, hiçbir 
şey görmiyecektim velhasıl hayatımdan 
mem01unum. 

- Yanlı§ dedi, ben 19 yaşında yani 
tam güreşe başladığım zaman evlen
dim. Şimdi çocuğum da var. Evlilik 
gilreşmeğe dokunmaz, yalnız dikkat 
etmek lazımdır. Fazla çapkınlık çok 
fena şeydir. 

25 AGUSTOS -1938 ~ 

Bazı 11:ayretkeş 11:azetelere cevap; 

Yunanistanda da 
Arnavut.lokla da 

Kral aleyhine çıktığı bir ço~ 
menbalardan haber verilel1 

Atinad~h~!~!~ ~:~da~~~! ~~frım~~~!uO~ 
se giden şöyle bir haberi dün son da- halde, Arnavutlukça tekzip ol, 
kikada alıp "Yunanistan menabii bu tur. Öyleyse, biz ne diyelim! 
havadisi ne teyit, ne de tekzip etmiş- Ajansın telgraftan şöyl~ -'" 
!erdir,. diye ihtiyat kaydile dercetmiş- Paris f4 - Matin gazet~__,. İ 
tik: Yunanistanın gimalinde krala kar- dan alarak neşrettiği bir teıgı~ 
şı bir ihtiıal çıkmış; zabitler tevkü re, §imali Arnavutlukta kr'!1 ~ 
edilmiş, yeni kuvvetler seferber edil- karşı bir isyan hareketi ~ ı 
miş... ldarei örfiye ilin edilmif ~ ~J 

Yine dün biiim saatimizde çıkan bitler tevkif olunmıtfiur. p,,- ~ut 
Fransızca ve Rumca gazeteler aynı karşı koymak üzere iki fırka ,,f 
mealde "Yunanistanda isyun,, haberi- bir hale getirilmi§tir. ,,,; 
ni verdiler. Bu sabahki "Cumhuriyet,, Tiran !4 (A.A.) - Arnamtt~ 1 
böyle bir isyanın Paris radyosunda ve- buat bürosu, Arnavutlukta~ t' 
rildiğini, ''Açık Söz,, ise Berlin mena- tığına dair yabancı gazeteler ttJff ıf 
biinden intişar ettiğini yazıyor. dan verilen haberleri kati ~ı ti' 

Fakat işin garibi, yine aynı "Açık Uınmakta ve bütün memlekSfU.J 
Söz,, gazetesi, "HABERİN verdiği ha- bir sükünun hüküm sürmekte (Jllll" 

ber yalandır,, başlığını kullanmakta- nu tasrih eylemektedir. 
dır. 

Gerçi, Yunanistanda bir isyanın çık
madığını aradan yirmi dört saat geç
tikten sonra, tahkik etmek kabil ola
biiiyor, lakin, dünyanın birçok yerle
rinde işitilen bir haberi • ihtiyatı ka
yıtalr da serdederek • yazmamış olsay
dık, gazetecilik vazifemizi görmemiş 
olurduk. 

Gazeteci, duyduğu havadisi, en son 
ve kati §eklile teyit edilsin diye bekli
yecek olursa, pek o kadar taze haber 
vermeğe imkan kalmaz. Çünkü bazı 
hadiseler vardır k1, tam hakiki şekille
rinin anlaşılması için, aradan hatta 
asırlar geçmek icap eder. 

• • • r 
Yunanlstandaki ihtilal haberi, Ar-

navutluk kralına karşı isyan haberin
den galat olarak dünyaya yayılmıştır. 
Kaldı ki, bu da bizi tekzip eden sabah 

• • • ~A 
Bizı tekzip eden bazı sabah r'; 

leri, biraz zihin yormuş olsal8rd'"" 
iki hadise arasındaki benzerıfll ...
f eder ve nenin neden galat o14111 ... 
anlarlardı. 

NOT: ,, 
Son Posta refikimize gellne":,,; 

bize açtmak vesilesini bulmakll 
yardır. AğzI kulaklarına varıyor• •• .-: 

Öyleyse, biz de şunu ipret ea:;, 
Gene dünkü gazetemizde, Sovyct ~ 
nı harbinin kararlan vardı. suıs~.:.; 
saat yedi buçukta haber alıp ~ 
bile yazdik. Halbuki, bir a~pnı ,....-1' 
olan Son Posta ayni havadisi arı~,+ 
gün yazıyor. Hiç olmazsa, onda dl fi~ 
zim vaktinde öğrenemediğinıil• t! 
Haberin dün tafsilatile verdiJi ~ 
doğru Çiktı !,, diye bir kayıt ko)'f' 

IZ.-- ---u• ..,~a..a ..... a.a 

Yüzme müsabakaları 
5 

Karamürsel (Özel) - Yeni inşa edi- Nihat İzmit Akyeşil derece ~ 
len yüzme havuzunun açılma töreni ile Diğer müsabiklar yarıJı biti 
beraber bölge birincilik müsabakalan !erdir. 
yapilmiştır. Bu merasimde Kocaeli llba- 200 kurball•m• 1"' 
yx Hamit Oskey, ce süvari müfettişi Yusuf Karamürsel derece 3,ıı 
ve 31 inci tüın komutanı Tuğgeneral Türkiye rekoru, 
Mürsel bulunmuşlar havuzun açıhşmı Hüsamettin Akyeşil derece 4,t

4 ıf· 
bizzat İlbay Hamit Oskey yapmıştır. Necdet İdman yurdu der~e 4~ 
Merasime Gençler birliği müzikasmm Karamürselden Yuıuf eıkidett ~ 
çaldığı istiklal marşı ve ilbayın kısa sine ait olan 3.14 Türkiye re 
bir nnutkundan sonra müsabakalara Ekarte etmiştir. 
başlanmıştır. 4 X 200 b•Jr•k ,c., 

tOO metre serbest 1 - Karamürsel takım: MebıS' 
ı Mehmet, Karamürsel derece 1,15. san, İsmail, fİ 

2 - Akye!lil takım: Basri, Nui'L 2. Nuri Akyeşil İzmit derece 1.38 :s 

3. Rasim İdmanyurdu İzmit derece samettin, Reşit, t. jf 
3 - İdman yurdu takım: Fut 

ı.ss 200 metre serbest mal, Adnan, Refik. '1f 
İsmail Karamürsel derece 2.43 Müsabakalardan sonra bir ~:~ı1'.I 
Fuat İzmit İdman yurdu derece 3.59 feti verilmiştir. A. Sai~ 
Halim Akyeşil derece 4.21 Vent 800 metre 

tOO sırt UstU dftnya rekorU _,J/ 
Yusuf Karamürsel, derece 1.32 1"'" 
Diğer iki müsabık müsabaka harici Berlin olimpiyatlarından sonra ,,ıat' 

leketlerine dönen sporcular Jtl f1 
edilmiştir. şehirlere uğrayarak müsabakalat 

400 serbest /. 
Mehmet Karamürsel derece 6.33 maktadırlar. ·~ ~ 

Netekim tstokholmde Amerı I". 
Mitat Akyeı~l İzmit derece 9.35 !etler yaptıkları müsaba.kalarcta..,o, 
Mehmet İzmit İdman yurdu derece metre dünya rekorunu kırma.18 

9.35 112 fak olmuşlardır. 'I 
t 000 serbest İngiliz Haınpson ile Amerik.U .,'. 

İsmail Karamürsel derece 25.3.4 mana ait oaln eski 1,~9 8/10Ju~tı.O 1 

nı Amerikalı Kaningan ı .49 ' 
indirmiştir. .-ıtif t' 

Bu müsabak:~~~~~~is; .!~,'./ 
vel üçüncüsü~ 

Fransadu futbol 
maçları 0ıl 

Paris, 25 (A.A.) - Marsilyad• f~ 
pik klUbUnün futbol takımı, S~ " 
Slavya takımım ikiye karıı ıekıJ 
yenmiştir. cesı""" 

Metz şehrinde Metz takımı ;,J 
nin ~e~ette takımını döre :art' / 
yenmıştır. =---"' . 

1tf oda klübünün kongf"~ .,ıO~ 
Moda Deniz klübünden: DetıiJ t ;/. 

nizamnamesine göre umumi befC11 "/ 

Ben çocuğumu pehlivan yapmıyaca
ğım. Çok sevdiğim futbolu öğrettire
ceğim, kardeşimin oğlu var onu peh
livan yetigtireceğim iki sene sonra iki
si de tstanbula gelecekler, o vakit kar
deşimin çocuğunu bizzat kendim ça- ·~ 1 

. cnıı-- ' lantist 31-8- 936 pazarteıı dl': 

Fak-lt bu i~te en mühim Jey vücuda 
çok mükem~el bakmaktır. Bir pehli
vanın en iyi zamanı 25- 30 yaşları ara· 
sındadır. 30 dan sonra duı:ur. 35 den 
ıonra düımeğe baJlar. 40 dan sonra ar-

Q~e%. 

.. ...,,~ 
lıgtıracağım. · .......... ,-._~ · bab ·ıe b b ıa ·d 

_Cim Londos hakkında ne dUşUnU- Müldyfm Yıınan'8tand4 iken Dinarlı ve Dınarlının ası era er P 1 a 

altıda deniz klübünde yapılaca~ 
zalann o gün söylenen ... tte 1 
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o i ı K u ·r u ı ta v ı başı ad ı 
Dünkü celsede Kültür Bakanile Bayan Afet ve 

profesör Yusuf Ziya söylevler verdiler 
UçllncU Dil Kurultayı dün dolına 

bahçe oorayımI!! Atatürkün huzurile a
Sıldı. Saat tam on dörtte Atatürk be-
r be ' a rinde Ba~abn General ismet İnö· 
n·· 
~ u ve Lon.fra bilyftk elçimiz Fethi oldu 
gu h.Ide, kendilerine aynlmış olan ma
ltazna geldiler. Ve o sırada istiklal mar
tı çalınaıağa batladı. 

lstik?il ınarfı dinlendikten sonra bil-
~ salon §iddctli bir alkış tufanı ile 
inledi. 

'rilrk Dil Kurumu başkanı bulunan 
ltüıtUr bakanı Saffet Arıkan önce ku
l'Ultayı açma nutku söyledi. Müteakiben 
!>U kurumu genel sekreteri !brahim 
~eeıni Dilmen, reis i."ltihap cdileceğmi 
ıayliycrek Kültür bakanı Sa!fet Arı
lctnı teklif etti. Teklifin ittifakla kabul 
tdilmeai üzerine Saffet Arıkan bu defa 
iltiılci kurultayın reisi sıfatile ayrıca bir 
nutuı: söyledi. 

nizamlamak işi de Dil kurultayının ~
dir. Birinci ve ikinci Dil kurultayları 
daha çok pratik amaçkır i{zerinde ça
lışarak kuruma ve yurda yönergeler 
vermi:§~·~··----........ ~ .......... -..__,_ .,., 

tarih incelik1erinde Alacahöyü.kte yap
tığı hafriyatta bulunmu§ ol.an muhte
lif güneş kursları bu hakikatin inkar 
kabul etmez vesikalarmdandır. 

Elimizde bulunan tunçtan yapılmış 

yok değildir. Bu esas belki bazı cami
a"lar için doğru 01.abilir. Fakat Türk 
dili için asla •. 

Türkün tarihi varZtğını ve bu var
lığın dünyadaki yaygınlığını Türk di
linüı orijinalliği bilhassa çok açık bir 
kesinlikle göstermektedir. Bu itibarla 
Türk tarih J.."1.trU'mu, Türk dil J..-urunm
nun, kendinden ayrılnuız C§idir. Bu iki 
h.-urum, birlikte yükselmesi, birbirini 
tamamlaması icap eden iki abidedir. 
Türk tarih kurıtnıtt, işte bu inanladır 
ki, Türk dili 1-;urumumm kurultayıpt 
büyiik saygı ile selam"lar ve omm dil 
bakımmdan olduğu kadar. tarih bakı
mmd.an da ilmi verimler almasını di· 
ler. 

Bize her husu.st~ gür.e.~ olan b~ük 
Türk~"' za;;.i ~"'1.k'la-:ı karş:sında tazim.
le eğit~ri:Yr...n 

!<::-:-:~~!>'\:::i :t~:·~=-~ 

Ku?'~lt2.)'!:: il:!~ci ce!~e:si=.de seçi!~:: 

komisyon azaları ı;unl.ardır: 

GÜNEŞ DİL TEORİSİ VE DİL KAR 
ŞILAŞTIRMALARI KOMİSYONU 

Ondan aonra asbaşkanlar ve sekreter 
ler, aeçildiler. Asbaşkanlık ve sekreter
liğe bu yıl kadmlardan da namzet gö11-
tcrilınişti. Neticede asbaşkanlıklardan 
birine Türk tarih kurumu asbaşkanı 
l!ayaıı Afet diğerine kamutay asbaşkanı 
liuri Conkcr seçildiler. Sekreterliklere 
iae saylavlardan Esma Nayman, ve Fa
ik Reşitle, Zerrin ittifakla intihap olun
dular~ 

Kumltay asbCl§lı.'anı Profesör Bayan Afet söylevini verirken 
Profesör Abdülkadir İnan, B. A

gop Dilaçar, B. Ahmet Cevat Emre, B. 
Anagtostopulos, doktor Bartalini, dok
tor Bombaçi, B. Ercüment Ekrem Ta
lu, Bayan Esma Nayman, doktor Gize, 
Raci Gabidulin, Hasan Cemil Çambel, 
profesör Hasan Reşit Tankut, profesör 
Hiler dö Barenton, Hüseyin Namık 

Bayan Afet asbaşkanı seçildikten ıon 
ta bu defaki kurultayın seçim şeklinde
ki nanayı ve eski Türklerin güneşle o
lan 9Cmbolik milnasebetini anlatan çok 
Veciz bir söylev verdi. 

Bayan Afetten sonra genel sekreter 
İbrahim Necmi Dilmen Türk Dil Kuru
munun iki yıllık faaliyet raporunu oku
du. Ve rapor kabul olundu ve celse ya
rım saat için tatil edildi. 

Jü cc sc arasında Atatttrke kurulta
ya davetli yabancı bilginlerden bazıları 
takdim olunmuş ve Büyük Önder, bun
lardan Hiler dö Barinton ile uzun uza
dıya konu§muştur. 

Bil,in Sümercenin bütün dillerin a
ll.aıu o1J1uğu üzerinde ilmt nc§riyatile 
tanınmıştır. Kurultayda da bu mevzua 
dair 'Qir tebliğde bulunacaktr. 

leendi üadesine göre neşriyatının ö
llUrnüzdeki sayılan, bütün dünya dille
rinin anası olduğu ilmen sabit olan Sü
ltıercenin de Türkçeden başka bir dil 
0lrnadrğı yolundaki Türk tezine daha zi
Yade yaklaşmış bulunacaktır. 

Bu iiçilncfL kurultayın konu.m Türk 
dili tezinin biıtün dünyaya tanıtılması
dır. Filozofik, 8iyantifik, Zenguistik 
esaskırla ortaya konan ve on aydan
beri yaP11.an tatbiklerde ~aşmaz bir 
ölçü olduğunu glSsteren yeni Türk dil 
teorisini bu kurultay® bütiın incclik
Zerile hep birlikte görüp öğreneceğiz. 

Yalnız yurdumuzu değil, bütün ilim 
dünyasını ilgilendiren bu toplantımız
da bulunmak şerefini bize veren Sov
yet Birliği, lngiliz, Fransız, Alman, 
Avusturyalı, Macar, Polotıe, Japon, 1-
talyan, Bulgar bilginlerine Kurultay 
adına hoş geldiniz derim. 

Kendilerinin çalışmalarımıza or
taklık etmesi bizim için hem bir onur, 
hem de ilim dünya.sile elcle bulunmak 
gibi büyük bir fayda temin etmekte-
dir. 

Yuraun her yerinllen gelen sayın 
KurıUtay iiyelerini içimizde bulunan 
Halkevi ve basın delegelerini saygılar
la se?am'larım. 

Bütün mı 'kültür hareketlerinin en 
başında hepimizo 1~k saçan Ulu Ôn· 
der Atatürkün yüce önünde saygı ve 
sevgi ile eğilerek işe başlarım.,, 

Bay•n Afetin nutku 
Atatürk; 

Baylar, Bayanlar!, Yüksek hu.."U
nmuzda söyliyecekl.erim iki noktaya 
ait oUıcaktır: Biri beni, arkada§larımı 
dil kuntltayı ba§kanlık kurumuna seç
tiğitıiz için, bundan dol.ayı kendi na
mı~ uc arkada§Zarım namına te§ek
kür ederim. 

Hak"k:ımızdaki takdirinizi hürmetl.e 
•""inci ceıseda karşıkırız. Verdiğiniz vazifeleri yardı-

İkinci celsede Atatürkün Jocasmda mınıza güvenerek başarmağa çalı§aca-
ğız. 

Renerıtl tsmet İnönü, Londra büyük el- Bu seçim, Türk inkıkibının, Ata
~isi Fc~ıi ve Türk Tarih Kurumu as- tilrk rejiminin k"1.trduğu erkek - kadrn 
bq§kanı Bayan Afet bulunuyordu. birliğini gösteren bir i§aret olmU§t1tr. 

Bu ~else ruzname mucibince ilmi ve Asba§ka11lık ve sekreterlik makamları 
idart komisyonların seçilmesile başla - Bayan1.ar1.a Bay"lar arasında bölünmüş 
d ow~ 
.'· Ve İbrahim Necmi Dilmenin tezle- Tiirk in1cılabının her cephesinde 
tın tasnif ve teşhiri hakkında küçük bir olduğu gibi, dil hareketlerinde de Türk 
~ahımdan sonra profesör Yusuf Ziya lw.dınrna yer verilmesindeki ince dik· 
Ö.ı:er Güneş - dil teorisine esaslı bir kat, Türk kadınlığının kurultaya say-
ltıuka.ddeme teşkil edecek olan tezini gısını bir kat daha yükseltmiştir. 
01tua~. Yusuf Ziya özerin tezi saat be§ ikinci noktaya ait sözlerim asbaş· 
b kanı bulundurium Türk Tarih kurumu 

uçukta bitmişti. Müteakiben memleke· adına okıcaktır. 
tin içinden ve dıtı.ından kurultaya gelen t s Sayın k-urultay hat1rlar: Bundan 
cbtik telgrafları okundu. Bugün saat dört yıl önce ilk dil k1mtltayına Türk 

on dörtte yeniden toplanılmak üzere cel tarih kurtımıt demiijti ki: 
•c tatil edildi. ''Zamanrmızda ya..,amak istiyen mil-

a, U .. ru ltayda ver·ı ıen !etler, tarihlerine, tarihleri herşeyde 
"'\ yaşatan dillerine, sağlam sarıhrlar. 

Dil bilgisi tarihin en uzak en ka-
S Ö y l evler ranhk köşelerini aydınlatır.,, 

kuıttı? bakanı Saffet Arıkan, Ku- Türk tarih kurumu ikinci dil Ku-
t'ultay bıiş.kanlıgı~ na seçildikten sonra ru7tmnnda da şımu demişti: 
!Ju "Bu kürsü, önünde ateş yakılan bir 

söyleVi vermiı:ıtir: ı·h tı :.- rap r.,, 
KURULTAY BASKANININ Arkadaşla.r! 

,. SÖYLEVİ Asırlık i.Jleri ttıTlara stqdıran Türk 
1{1' Sayın arkada.şlarım. Vçiincü dil inkılabı, kendi mihrabının, bizzat güneş 
le T'tdt~yı başkanlığı:ıa seçmek sureti· oldııqunu bulmnştıır. 

~erdığiniz onura te~ekkür ederim. . Tarih yolculw7unda, piinc.~n ilham 
?Q ~~k Dil çalışnuı"ları bir yandan bil· 1zlerine en çok biz tesadüf ediyoruz. 
~~ım dünyasında Türk milletinin Türk ırkı kültiirünil öyle bir yerde 
fiını tanınmamı§ olan yüksek varlı- kurd11 1d arada gilneş ona en vt:rimli 
§iz }'alnız Ural - Altay grupıınun de- oldıı. lll~ uıırttan ayrıln11ya mecbıır o
azt' tıd-0 - ôropen ve Scmitik adlan lan Türkler. ba..Jlıca göç 110Uarı için, 
cın~~ alın!'n bütü'! hiiltilrel dillerin de gcı:c rıiine.~üı kılavuzluğımdan i.<ıtifade 
1fan.daYnagı oldttr•ıtnu tanımak, ljfe ettıler. 
liy~ ~da yurt irinde yazı ve bilgi di- Doiju ve Batı illerine yayıldıkır. O 
diği ~"m1a dili ara.cıında elden gel- geni,<ı illkelerde yüksek varlıkkırının 
bağzıı çok 11e çabuk yak-ınlık ve ebe-li vesika.alrını bıraktTlar. 
de,n ılc yaratmak qibi iki yüksek ö- ôz yurdumuz. Anadolımım ilk h"ill-

ll il.::crine almıştır. türi.inil kttr~n cetl~rimiz, Etiler de gil-ı 
,,eJ-i {Jyle 1ıer~ il.:isi de ayrı aım birer neşı sembolıze ettıler. Onu san'atlan

m olan agır ve yüksek çaiışmaları nın 11ıceliklcrinde mevzu ald1lar. Türkl 

bu güneş sembolü h.-urs1.ar Etilerin eu 
eski devirlerine aittir. Türlü türlü hen
desi şekillerde süslü olan bu güneş 
kurslan Türk fih."ir ve san'at scmboW/ 
ol.arak tarihimizde önemli yer alaca].-. 

Ku.nı.lta~dc.. nıiizal"1relcri dinli yen davetli ve üyeler 

tı-r. 

Türk tarihi, Türk ırkını nnca7c mils 
bet ilim belgelerile bulur. Türk dili 
bun"lardan tm önemlisidir • 

Bttgiink"ii ilim diinya.sı if;inde dili 
ırk için esas kabul etmiyen alimler 

Profesör Bayan Alet ve Kül!ilr Ba. 
karu Saffet Ankan SÖ!Jl.evlerini veri. 
yarlar. Bay lbralı{m Necmi Dilmen 
tkl yıllık çalışma raporunu oksuyor ... 

Orkun, profesör İbrahim Necmi Dil
men, İsmail Hakkı Cendey, İsmail Ha
mi Danişment, profesör Jan Deni, dok
tor Kıvrgiç, profesör Koji Okubo, B. 
Mehmet Ali Agakay, profesör Mes
çaninof, doktor Miyatef, Bayan Mihri 
Pektaıı. Mustafa Muhittin Dalgıç, Na
im Onat, profesör Nemeth, profesör 
Saim Ali Dilevi, profesör Samoiloviç, 
Sir Denison Ro::1, profesör Yusuf Ziya 
Özer, profcsqr Zayonckovski. 
LUGA T VE F!LOLOJ1 l{OM1SYO?-.LJ 

Ali Canip Yönetme:l, Bayan Behice 
Köpriilü. nrofc~ör Fuat KöprülU. Ha
san Ali Yücel, Hasan Fehmi Turgal, 
ız~t Ulvi Aykurt. Kazım Nami Duru. 
profesör Raı:rıp HulUsi Özdem, Reşat 
Nuri Güntekin. 

BÜTCE KOMİSYOI\lJ 
Ali Rıza, doktor Arıman Bcnal, Re· 

fik Ahmet Sevengil. Salah Cimcoz, 
Tahsin Berk. 

TERİMLER KOMİSYONU 
Doktor Akıl Muhtar, Avni Refik, 

Doktor Fatma Memik, General Fuat 
Erden. 
TÜNERGELER VE DİLERGELER 

KOM1SYOl\lJ 
B. Faik Reşit Unat. B. Hüsevin Na

mık Orkum, B. Hüseyin Pektaş: Bayan 
Saadet Zihni, B. Şeref Alıkut. 

GRAMJ!:R - SENTAKS 
J{OM1SYONU 

Behice Yasar, Ali Ulvi, Besim Ata
lay, Emin Dalgıç, Fakihe Dalgıç, ~·a
zı! Ahmet Aykaç, Hakkı Suha, Hıfzı 
Tevfik, Yahva Saim. Halil Vedat, J~e
rnal Cenap, Naci Eldeniz, Refet Ülke
ni, Ya§ar. 

TÜZÜG I<OMİSYO ru 
Profesör Cemil Bilsel, İhsan Sun

gu, İsmail 1.foştak Ma~·akon , Bayan 
Nakiye Elgün, doktor Şiikril $enı~an. 

Komisvonlarm seçilmesi isi bitti. 
Ve tezler hakkmdn ı:renel sekreter Bav 
İbrahim Necmi Dilmenin bir izahını 
miiteakip nrofesör B. Yusuf Ziya özer 
Güneş - Dil teorisine ait olan tezin; 
okumuştur. 

Profesö;- Y··suf z ·y:ı Ozerln 
cöyıcv 

'"K;.inn+.,, ··~7~ vcua koru'IJucu 1 
kuvvetleri kan'}•sında bin türlii he11e
can duym.unalc miinıkün değildir. Ta
biatin yegane illeti, kudreti gil>ıeştir. 
Güneşin mahzı hayat oZdıığunı' ankı
mak için uzun uzun düffehıceler yapma-

ğa, uzun illetler oram.ağa lüzum yo1•
tur. O her zaman her yerde kendisini 

gösterir ve hissettirir. Baharın yaratıcı 
güne§i, yerin sinesinden yeni bir ilenı 
doğurur. Çiçekler, renk ve ko1:ul.a.rını 
onddn alır. Kuş"larrn neş'esini veren o· 
dur. Dağk.irda, ormanlarda, denzlerde 
bütün mahltlkata aşk ve tevalüt hi.<ısi· 
ni .veren onlara hayatın sevinç ve neş
esıni tatt1ran odur. 

Skoçyalı Tindel'in dediği gibi "Biz-
ler Qüneşin evlat"larıyız.,, . 

Beşeriyet tufuliyet devrini bitiriv 
de mil.~ahede ve tef ek1ctlr çağlarından 
va.sız 0U11ığıı ve dil.ctüııcelerini ba§k!L 
birine de anwtm.ak ihtiyacım duydıılhı 
vaT-.."it onun dil vasıtasının gilnes~ oldu-
ğuna. ~ph.c etmemelidir. ~ 

G::-;~~ - !/:! ;;eorlv~n* aa ?T.er ... .::ci 
r..c;';.;;··r. • .,.,: ,...,. .. , Y~ g-:~ ~·e "t.• 1 ,;r, '"'"' "'-. • "'" .,..,,,,,_ """'~"'"':::1" v~., ... 'lı . ..., .,,~ .... w""~ • 
f uJ;, ve-r.~ ?:r.:r 5.l-"r;...Zir -Jz ıi'.~!!e'r~n e~.: r 
ncr~Ze-r~~i ta.rı~r;..er. r~r.:r~k a.!em
~mü! bir .sistemin esastr.~ brm.u,ştur. 

Benı burada bu nazariyeye milste
>ııt bir dil tezi değil, güneşin be§erı
yette, dini ve f el.sefi fikirlerin de nasıl 
esasını t~kil ettiğini ve dünya mede
niyetinin amili olduğunu an"latmak is
terim. 

Türkler tefekkür devresinin en ip
tidai safha"lamıda qiine~n çocukları 
olduklannı güneşten doğtfokkırına i
nandıkır. Nesplerini güne§e istinat et
tiler. Ve gihıeşin türlü va.sıflarını ve 
hallerini ve daha sonm tmrdan ve ~k-
tan kabile isimleri almışkırdır. 

Bu isimler arasında "Kar,, "Kotta§,, 
"Köyiik "Gii.ncs "Gün "Ku1ı "Çogw-'' .. ,, ,, ,, 
du,, "Çoyat,, "Kapsak,, ilahi qibi isim
ler bilhasaa sayanı dikkattir. 

Bunlarm her biri güneşin bin türlü 
vasıflarında>? i<ıimlerdir. • 

Meseli. Türkçede "Köymek Yak
mak, daljlamak,. manas1nadır ki Arap
ça ''KetJ,, kelimesi de budur. 

Gilneşi:1 yak-ıcılık uas/ındandır ki, 
""•karda saydıqımız h·e1imeler alınmış
t1r. Türkçe "ilyıl,, "yo1,, sözü "Nur., 
"ve ilah,, manasmadır ki "yıld1z, "11ıl
dtrım,, ''yalav., da olduğu gibi. 

Bundan "yıldız .. kelimesi isim ola
rak alınmı..5tır. (Bir çok kabile isim
lerinin bu. auretle alındım tesbit edil
miştir.) Türk kaumi yaratan ve türe-
ten biy: k·udret sıfatile güneşe tamn· 
mış gımeş kültürnünü J..·:urmu~lardır. 

Gfüı~ ibadetinin yalnız Türklere 
rruıhsw1 bir teüıkki ve ibadet ol.arak 
kaldığı zannedilmemelidir. GöçZerle 
dünyanın d.ört tarafına yayılan Türk
ler bu ibadet oo telakh.-iyi dünyanın her 
tarafına götiirmüşlerdir. Hint Atırımai 
11e Semantik denilen kavimlerin biitiln 
tanrı isimleri türkfe h·elimclerden ve 
türkçe "Gilneş,, ve "tıur,, ifade eden 
l•alimelerden ibarettir. 

"Od,, kelimesi de Sümerlerde "Utu,, 
şeklinde giıne§ ifade eden bir mabut
tu, Mısırlıların "Atan., Finikelilerin 
"Adun,), lskandinavyalılann ''Odin,,, 
Jernıenlerin "Vodaıı,, ı hepsi güneş 
mabudunu ifade etmiştir. 

Güneş yalnız dinin ve f else/ enin e· 
sası olmuş değil, be§erin en büyük 
mevhibesi olan ulumun do esa~, gayri 
maddi ve içtimai fikirlerin ezcümle 
hak ve adalet fikriııin de meııbat ol
mu.ştur. 

San'at da güneşin tesiri altında 
değ muştur 

Be§eri 1..'iiltür üzerinde bu ka
dar mühim rol yapan gilne§in insan
lar arasınrla an'layış ve anla~ va81ta
.cıı akın dil iizerinde de aynı tesiri ve 
ayni rolü ~ıapmış olması gayet tabii 
göriilmck lazımdır. 

Binaenaleyh Güneş - Dil teorisinin 
de günese bu kadar ezeli surette mer
but olan Tıi.rk ilmi teUikkilerinin bir 
eseri olarak meydana komnıa: bulııtı-
ması iftihara liı.ı11ktır.,, -
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MUnecclm Ubeyd içeriye bir adım 
atmıştı ki omuzuna bir el dokundu. 
Yanı başında yilzUnU sımsıkı UrlmOş 

bir lladın duruyordu 
- Dirıte! Rüyalarıma ycjil cUbbeli, Ubeyd tam bunla.n dilşünUrken ay-

)'etil sanklı ve yeıil sakallı bir derviş nı zamanda hususi dairesine giriyor-
giriyor. du. 

- !?!!.. Tanı kapıdan içeri admımı atmı~ı 
- Elinde kocaman bir ha var. Göz ki omuzuna bir el değdi. Elin üzerinde 

leri kör, yahut kör değil de bililtizam yaptJğı ant aksi tesirle hemen ba§ını 
açmıyor. Kapalı. çevirdi. Kapının iç tarafında ytızünü 

- ? ? ! ! .. iyice örtmUş, elinde bir hançer oldu-
- Bana yaklqıyor ve diyor ki: ğu halde bir kadın duruyordu. 
•1ı1ustaaım! Kann seni aldatmıştır. SilAh ne de olsa silahtır. Ha bir 

Kızın bildiğin Zübeyde senin kanından. cenglverin, ha bir kadının elinde olsun 
llelliıı irsiyetinden gelmem.iştir. Onun yine keser. Yine öldilrür. Şakaya ta-
ba.1-aı başkuıdır.,, hammUlü yoktur. 

- ??!!.. lşte Ubeyd böyle düşünüyordu. 0-
Mnnecclm Ubeyd, halffenJn bu mllt- nun için hiçbir hareket yapmadan el

hlt sözlerini büyilk bir heyecan ve ala- lerini kaldırdı. 
b ile dinliyordu. Mütehakkim ince bir kadın setıi em-

- EVet. evet.. Meeele bu iete! Şüphe reW : 
ediyorum. Btı esrarengiz dervişin söz.. - Hiç ses çıkarmadan yukarı, oda
lerl, kalbimde hiç de kolay kola.y sile- na çık! En ufa.k bir hareketin seni 
miyeceğim bir vüphe yarattı. derhal ôldUrllr. Çünkt1 hançerJm ze-

1,te nna uvdi edecefim bUyUk sır hirlidlr. Saplandığı defli, sıyırdıfi ln
budur. Bu meseleyi ha.lledeceksin. Ve sanı bile öldürUr. 
bana en faZla bir hafta içinde kati bir MUnecclm lçltıden'! 
cevap ~recekıin t Antadm mı? - Tanıdım. Y-tl.t maaketenae btle 

- Evet, muhterem halife! ses maskelenemiyor. Bu kadm eter 
- !ster yıldızla.ta balt, ister ehılen, halifen.in kızı Zübeyde defilee ben ka-

perileri, nıhlan çağmp onlarla konuş, fa.mı keetlrfrim. Fakat ukalabfa lU· 
ne yaparsan ya.p, fak at bana. herhalde zum yok ben bu kadnu tanmıadım. 
bir cevap getir. Kim olchıtUJıu da bilmiyorum. Galiba 

- Emrinizi harfi harfine yerine gc- bu teudüf halif enln b&na verdll' iti 
tlreceğim. kolaylqtıracat. Her ne 1ae beklemek 

- Haydi öyle ise g1t! lbım. 
Ubeyd sarhot muş gibi aendeliyerek Mtıııecclm önden, ve ztlbeyde oldu· 

dıean çıktı. Hem kulUbesine doğru ğunu 6freiıdlflmlz peçeli kadm ark&· 
ilerliyor, hem de: dan merdivenleri çıktılar. Ve Qalıfm& 

- Bundıı. mUhim bir it var. diye dil- od.uma dahil oldul&r. 
şUnUyordu. ~ 1radm 9Gl"C11ı: 

Halife Mustasım her ne kadar aptal - Benim kim oldugumu anladın 
bir adamsa da bHyJe bir rilyaya inana- mı? 
r ak derecede sersem değildir. Muhak- - Katiyen! Fakat ~yle IUlDidlyo.. 
!tak surette bunda bir çık&rI1 böyle nım. .kt.. 
hareket etmekte bir menfaati var. Fa~ - Ne r.annec51yonrun ! Myle! 
kat bu menfaat ne olabilir? Halifenin - Ben.im r;enıln oldufmnu sarıu-
kafasmda yine bir kurt var. Amma den ve her nasılsa bir yolunu ctılup 
henüz ne olduğunu kelfedemlyorum. buraya kadar sokulmafa muvaffak 

Acaba bana tevdi ettiği bu sırla kı- olan beni aoymağa t.eşebbila edecek bir 
zına karşı daima çekingen hareket et- hırsız. 
mesi arasmda bir mUnasebet \'a mi? Uç ay evvel de aynen Myle bir vaka 
Şimdilik bir milna.sebet bu1anııyorum. cereyan etmi1'ti. Hatta sana. tmreen 
Fakat oımaaı lbmı. Ne iee bunu da ne suretle saraym. lç bahı;eslM glrebll
öfreniriz. d!ğtni bile anla.tabilftim. ııttthaıtltaie 

Ben Mustasmu gayet iyi tamyonım. m\ıha.fwaı'dan birini ayartarak: onun 
Geveze bir adamdır. Hele bana karşı aostu oldun. Ve sersem herifi sarlioe 
btlsbiltün gevezedir. Muhtelif mtınase- edip eızdırdıkta.n sonra igeri daldın. 
betlerle bana btltiin deYlet sırlarım an- Nasıl biJe blld!Dı mi? 
Iattığı gibi elbette bunu da IÖyliyeeelt- lıılükell kaaıA kiS& bit teteddUt am 
tir. Şimdilik beklemek li.zmı. geçirdi. sonra cevap -verdi: 

Öy1e zamıediyonmı ki yalrmda öğ- - Yarısını blldih. Saraya hakikaten 
reneceğim bu sırlar çok i§lme ya.nyacak bt1 yolla giidfuı. Aşilam ôlan l>udala 
ve hali!eyl yere vurmak için elimde muhafız horul horul uyuyor ve kollan 
mükemmel bir allah. olacaktır. Ne Llc, arasında tuttuğu yastıfı ben nnııeaı. 
111 dUşUnceleri bir yana bırakalım da yor. ı 
ite sarılayım. (D~oamı oar) 

': 
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- Beklerim efendim, lakin liitfen 

bu mektubu kendisine verin. 
- Paki efendim. 
Kadın çıktı. Leyli bir köşeye bUzül

dU helecanla bekliyordu. Biraz sonra 
Tali bey mütebessim içeri girdi, neşe 
ile: 

- Beni hatJrladığınıza çok tefekkU::
ederim küçttk hanım, emin olun size 
yardım etmek için ne kabilse yapaca-
ğnn. 

Hiçbir gey aormadı, ıs.ten mektupta 
kızın istediklerini okumuştu. Birlikte 
karar verdifer. lstanbula ineceklerdi, 
hemen işe ~layacaktı. Tall ~Y ona 
gayet ucuz iki odalı bir yer de tuta
caktı. Efer yalnız bunları yapmağa 
tıeeebbUa etse onu aldatırlardı. Hem 

çok gençti tanıdığı da yoktu, başma. 
bcUd bir !al!k~t gelebiliraı. Hllbuxl 
kendisi onun babası yerinde idi. Her 
halde dostlukları bununla bitmiyecek
ti. def il mi? Anı.sıra gelip otıu ziyaret 
edebilirdi. 

- Aman efendim ne diYorfJWlm. ba
emıla beraber, site ebediyen minnetta• 
nm. Fa.kat acaba beyefendi o hanım 
beni yanma lgçi olarak alır mı? 

- Nasıl almaz! O benim etki ahba
bımdır. Mademki eliae gmel el işi ya
pıyorsunuz daha ne isliyor ... 

Vakit erkendi. Birlikte yemek y<'di
let. Sonra tstanbula indiler. Leoioo ha
nımın apartımanı Beyoğlunnn arka so
ka.klarındM birinde idi, yerli cam dô
laplarm içinde b.t kat reDk renk lla-
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irfan R e isin d e , deniz kazasındat1 
güç kur tulduQunu, k e ndis ini 
Şemsipaşa sahll ıerine 
a t ablld iQlnl ö Qren d im 

Ktıçtıktenberl iyi yil.zdUiUnUsU blliyor- Betilctaıtan t\lurkapı aahillerine kadar tki,arkadaı var kı mUkemmel denifel.o 
dum.Korktufum yeılne ıey,tnıillılerin ıUrUklenitime hayret etti. Bir daldılar mı, bir ikı daluka c:Uptc.,.. 
eline dilımenudi. Bunun için lbe balar - Bu kadar ıene deniadeylm. Baııma lıyorlar. !kimiz ~özciilük ediyorUJ:. J)J
mııtım. 

Akıntı ıbl benden hayli usaklaıtı • 
nnca ben de mUmkUn mertebe ıuyun 
altından ıiderek vaka yerinden unklat 
tun. Bir aralık ıuyun U.tUne çıktıimı 

zaman denbde ıi.ıl ıöremedlm. O za. 
man içim cıa etti. Fakat ne yapabilir • 
elim. Çok ilerde denbln ortaamda ma· 
hut motar projekt5rile sandalın battılt 
yeri aydınlatarak bisl bili. onlarda 
anyordu. Denls4ı ılzl bulamıyacalum 
anlayınca, beni Mannaraya doğru ıU
rüklemefe çtlıpn cereyandan kurtul • 
maia çıhıarak ıahile doğru yüzmele, 
bqtadım. Bir hayli utraıtıktan sonra 
Uıkndarda 'ennipa~a sahillne çıktım. 

Fakat yor(Unluktan bltJdıı b1t halde 
idim. Bir müddet yerde haİli.ı kaldım. 
Sonra lraltkrm, bit undal tedarik ederek 
denbde ıf•l aramayı dUf llndUm. Fakat 
aonradan bunun tehlikeli n daha doi
ruıu nttlce9la bir teY oldufunu aklıma 
ıetlrırek •uıeçtlm. Allaha tmınet blr 
ıey olmıyacaiuma dalr içimde bir blı 
nrdi, Oradan ırnıklam bit •ulyette 
biılm babkçı Silinin o clfttda bulunan 
kulllbeılne ıltttm. oııan beni garUnce 
hayretinden Jdlçlllr dilini yutuyordu. 

- Balıla ;ıkmqtım. Karan1tkta bir 
moter ..,.._ .. ,.lı llatmk. Ben de 
canımı ıor kurtardım, dedim. Sizden 
h~ behtettntdlm. iyi etmedim mi? 

- Bra'fO irfan rtla 1 Çok l)'I etmlflln. 
- Onda tlblalletlml; C*IDltttlanmı 

kuttittuıa. ıtrteal Mbd dolna lıtan· 
httta lndla $imdi ıMtn btyat •e mema 
tnüZ hakanda bir haber almak istiyor
dum. Samatyadaki evinizi bilmiyordum. 
Krokere geldim. Fakat içeri ıirmeİteh 
~eltlrtdlöi. Belki bir 1~ töfftlat ela mU
iiasel1Ctslz l>tr cmp ienrtıii dlye kork 
tum. Kaf\ı lraldftimdA aaatleree dola
~rak ıizin ttrlP çıkmanı.fi beliledfm. 
Xutyı tehllltttlıce itlatttlfıuı takdtrde 
elbet nHil olta bura,. ıeıeeeJt yahut 
cbttn l•lacalltnui. Nihayet hlt •ralık 
ötta kattaki f*iietede lht 11SrdUm. O 
nman ne kadar ço1t ımnc1111ml htt bil 
ıenl•. Allaha tt11tUt1tt ettim, lnUmt I"' 
len fıkataya pen dafttttm.. 

au faldt fakat ılll tUltlu bali11tuütı 
benim hültmuta ıeetetdlll detlti tef .... 
Jtat t'•ltrlıill '6tettımttı. Etıetlıd tuta• 
r"tlı tetflr11Ut ettim. Blft aı btjimdan 
ı~enl ona liı .. ca anlatttm. Akıntı ne 
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dm ça.tüfıtları ğ6ntlU)tötdu. O@lentttı 
nülkAne k&11ılath: 

- Emtuuı efendi.in. 
Tail bey kidılil bir k8'679 çekti, btr 

§eyler f ılWli. K&dftl bafmı Mllf1ot'du. 
Sönra mWtMtt btt tida U. Leytt.p tik· 
tattı: 

- Demek çalttmak lsttyorl\ıftua ldl· 
çUJt hanım ~le mı T 

- Evet elendim, hAyatmu lıüaft. 
maıımecbutl~ 

- Pelllll, bttı ıliıi ijleMOik bUı 
pattalat vtnykrt. Bltırlp tffUJri ~ 
fiilli ,un J)&fllını attf'lllill olur mu T 

- T@tekktlr ecler1m eleııcttın. 
in tıleruu ıttınttit umaıı eT l&hl· 

bMI wafmüa bli'Çok atkıl)ua mu. 
har ohtu. Puıa11 eııne •ydtıdan ft.klt 
h&JNt içinde lt&ldı bet Hra 1 lkı ~ 
dt blttıı bu ttlıı ftlükablll liu kt.daf pa· 
ra. AC&b& yW1mitlat mıydı t 

- l'uta vetntlyor muwııus ela· 
cllin. Bett1m )'aptıfıtti ltlfi bu kadar a ... 
jeti )'Ok iti ! 

- BllAtd,. gok temil g&Uplmif tib
nx eoenin. tiöYf e giderse Ü zaman 
ic:t11de knantltğtıit!tn lfrl m~ttif lli't'
mrlz ! iten ~ıfttt'dıftttı lM!rllatııi !tllt 
kmt vermeğt severtın : 

Leyli 80ll ~ mermımı \'e rilrlt-

~yle bir ıey celmedl. Kurtuıuı yoktu ~•r arkadaglar münavebe ile dalıY°"" 
ama bey. 8ldUrmi7ecek Allah aldilr - ları Dalacak olan arkac:lat eline iJıDIİ 

evvelce huırlanmıı bir ip alıyor. »il 
ucu bizde olan bu iple dalıyor ve diJIC' 
cephane aandıklarından biHni kalcJıtr 
rak ilmiği ge~rip ııkıttmyor. O yu)r 
n çıkınca biz de iP,i çekerek cephall' 
aandı~ını çıkartıyoruz. 

mes. 
trfan Relaln hatmıu aldıktan ıonra 

oradan ayrıldım. Ermeni krn ile Betile· 
taıtan vapura bindik ve ldSprilye ıeldik. 
O nman lcendialne aordum. 

-"Son npur daha ıitmedl. Eter 
danmek lstttten mani olmam . ., 

YUsUme çapkın çaplan baktı: 
- Bu ıece akrabalanmda kalacatım 

dedim ya ... 
- O halde eve blr pusula yaz, ben bi

ri.aile gönder~yim. 
Matmazel A .... bk katıda, o ıece için 

çok iti oldufunu, ıeç vakte kadar çah
ta~Aft için son vapura yetiıemlyecetinl, 
bu 1ebepten bu ıece Kumkaptdaki akra 
batanndan birine &ideceiini, kendiaini 
merak etmemelerini yudı. K&tıdı al -
dmi. Kıza dedim ki: 

- Sen ıit, Cenyo lokantaamtn Use
rinde beni beklet Ben bU mektubu bir 
tanıchla verip ıeleyim. 

Sevglliml g<Snderdikten ıonra ben de 
Ada lskeleaine &ittim. Orada blr ara · 
dat buldum, k&lıdı bbim kıaın tarif 
ettiğim evine bıralanrmeılnl rica et -
tim. Tam dcmecellın ıında blzim ırup 
tan genç bir miillzime tesadüf ettim. 
Garip bir ıey olarak ismi bir tUrtn ak
lıma ıelmiyen bu aradl•la koftufdlila 
ba§laaık. Kendisini vaktile kuvayi ln
sibatiye içinde euuı ıibi kullanmııtık. 
Şlindl de kı~ık eıyaJarm, cephanelerin 
sevtdyat tıterlle uf~pn ılvU bir ıabit
ti. Bit iki kere bitlıh i~tifna mahalleri· 

· miz olan muhtetlf e-.lerde bulutmU!, 
görii!mU§tük. Beni görünce gurbetten 
dönen bli' doıtu bf'Jllar gibi boynuma 
Htt1dt.: 

- ıcu~eştrn, nuıl:nn.? <;oktanberi 
görÜtemedik. 

- Sen nnılsın bakalmi. itte ıUçten 
vakit bulup sizi aramayonlJ ın.. 

- B~h ae 6yle ... 
- ~erel~rdeıln1 
- Ben gimdiki halde Suadiye taratm-

da çalıtıyorum. 
...... Ne yıpıy&tıun? 
- O tlvltdı Fl!tıerı.ıtçe ıtı1r1ınnda 

batınimıı bir cephane dubası vardi. On
dan cephane çıkakıjonu:. 

- TeblikeH bir teJ••• 
- Çok! oasn arliadat çaıqıyoruz. 

tı. Bir hemelresini bula keyf l tamam 
olacaktı. 1vte ıimdi içini kemiren en 
bUyUk dert bU idi. Tali beyin ona tut
tuğu apartımanda. hem guı!el, hem ~k 
üeui!tl. K~ de ara l!ltfi settyor, ba
tirtnı soruyor adeta batialık ediyordu. 
Samimlyef.ıer1 irUıktaiı idnra lier ge
lip gidlfinde km yinajmd1ı11 6pÜyor
du. Bu temu lı!yllyı li'ldtlyordu. l'a
lllt bU k!t1!r mnehıt davranaıı bir 
adama ne atyeblllrdi. 

Bir guii geç villt ~vme a&MUIUn
de Tali beyi oaaaa buldu. ~emekler 
getirmiş sofrayı kurmuş bekll70rdu. 
Gülerek: 

:..... Kıe ü.fti4hdit, bit tUrlU bft1 ye
ıi'ıeğ~ ~ağlrlııiiliiiı~. Uen de kendi ken
dlıni davet tttim. Biltilfl yemelllerl Ab
dullah etcndlden getirttim. GUr.el bir 
llete Yar>tnn. Herhalde hOIUftuza glde
~ktir. 

ira.ıı 110l1 derece a&nilmt ve babacan
dı, buna iaiiıteiı Ley1lmn i9lne prip 
bir ürkeklik geldi, Korkuyordu. 8oıii'a 
ltendl kendine kıldı. Deli nıiytll, veli . 
rıtmeti 6latt bu adamde Gna ne fena
lık gelebiUrdı Jt{! 

Tal! 1?8>' aordü: 
....... Hiç viı1f1 içmidlnil mi f 
..:..Mal 

- Bunları nereden aevkediyonusıal1 
- Balıkçı kayıklarilc DeğirmeıUlesf 

sahillerine ... Orada bizi ~tka bekUyeO"' 
lcr nr. Onlara tellim ediyorıu. 

- Yakalanmak tehlikesi. .. 
- Pek çok ~rdeıcitim.. 
- Hınzırlar motörlerle vızır vınr dr 

\atıyorlar. Ellmbde tabancalarla her,_ 
durdurulmamızı bekliyorus. Hepiıılİİ 
balıkçı layafctindeyiz. Kayığm ilJ:eri b"' 
hk allarile dolu. .. Bizi ıörUp yaıııf' 
madan geçiyorlar. Bir durduı:tıaal' 
kallualar .... 

- Kaçabilecek misiniz? 
- lttıyır. 
- Ne yapmayı karaılattıtmıtt:DUS-
- Ne kadar dUıman öldilreb~ 

öldürecek, ıonra da kayıktaki cepball'" 
leri tutugturarak kendimizi öldllrecc~ • 
tile. 

- Ne diyeyim, ~ıınız açık olı\Jtlo 
Allah yü2ümüzU ıilldilıecek elbet .•• 

- tntallab kardeiim t Havad15le~ 
ne derıin, doiru deiil mi? 

- Tıbl dolrtı ! İngilizlere gelen rtr 
mt rıporlarda TUrk saferi hiç t~ 
kaydediliyor. 

- Artık daha nqeli çatıpru. Basıl 
mOuade vapuru kaçırmayayım. 

- Nereye böyle? 
- KadıklSyUne ıeçecetbn· Arbdal • 

lar beni Fener yolunda bc:.liyor. :; 
ıece de cephane çıkaraca&ız. Fakat 
kaç ıUndUr hep geceleri çalipyoruı· 

- Sebep? 
_ ÇUnkU bir tnglllz muhribi geıcıı-

tam bizim çahıtığımız yerin 8nUnde t1P 
ki bize mani olmak için gelmi§ gibi dr 
mirlcdi. Bunun için gündüz uyuyof• 

ıece çalıııyoruz. 

- yahu; ıecoleri de 18rülınek ter 
like&i var. Birkaç gün bekle.eniz. 

- Bekliyeme~iz. Karııda bizi bekli • 
yorlar. 

(Devamı ""'). 
, 

_ı___ ua1' 
- O halde ilk benim elimden taar 

caksmız, inşallah uğurlu gelıdn de ıı-; 
yatmızda bol bol için! Ha.ydi yiyeliJll 

Kızın bardaftnı doldurmağa ~ 
dı; Leyll bir yudum aldıktan eorır' 
hepsini döktü yerine su doldurdu. 

- Ne yapıyel'8UDuZ ! Nic;ln içmiyor' 
sunuz?, 

- A11t1k değilim efendim, sonra ~ 
şım dlSner. Hastalanırsam nuıl ıee" 
derim? 

1 - nahı Leyllcıtnn, yarını ne dil:: 
aUyonıun. Ben yok muyum. Sana 
zaman yardıma huır değil miyün. 1'r 
den korkuyorsun? O güzel görJertıt' 
yazık değil mi? Çalıımadan da raııı.t 
rahat yaşayabilirsin. Bu eeııln etlDd~ 
Benlm dostlufuma inanmıyor nı~ 

- Lfltuflarmıza ne kadar ~~~:1 
etam udır. lıılerhametin1zi aui~ 
etmek istemem. Hem kendi ekıneJ;i 
ketMllm kazanmak ietiyonım. g,ytl 
almak için S!ze borçlandım, onu da (111 
mem lizım. Bakm para bile biriktlt' 
dlın.. 

Kalktı, kUçtık b'r çe-kmeee çelcd 
ufak bir madeni kutuyu aldı erk~ 
kuliğifta doğru iğilerck ıaıtaııı .. -
bqladı. 

(Devama rHll 1 
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Para kazanan 
kadınların esrarı 
Berberlik yapan bir kız boşboğazlık 
ederse müşterinin ne gibi kusurları 

eU\leme yayılır? 

&erber kız, güzel de olmak 
rnecbwriyetindedir, çünkü .. 

~1'?-ııPada ve dün'ganın diğer yerıe-ı S 014uiizı gibi, bi:::de de umumj 
6ıt b aenelerinde iş haya.tına atılma- 1 
~t:'kıYan 1aulın, bugün, umumi ha
~lllq erkek kadar yer alıyor. llk za
~~i r, k<ıdının i§ hayııtına atılmasın
~1' ~:::epıer şuydu: Erkeğin boşluğu
bıııi()ı U.~k artık er7ceğinin mevcut 
~1>ıadıgı evi•~in ihtiyaçlarını hiç 

e-yfl ;, Yünliik yiyeceğini temin etmek 
~ cı~~ gUnc gClç1~~en geçim işin-
~ıt ın erkeklerine yardım etmek .. 

~c,.~". is~ vaziyet ~ok değ~i-§tir. 
~~ aı bır tahsil derecesini bitiren 
~1!o,.erke1c 'naS'll bir iş fatmağı düşü
:"lttıı aa bugünün ekser genç kızları da 
~ııı ~~<J.criya muayen tah.-;il kademe
:"'ı i1lc 1 1.rır:,cacn - 1·e evvelce bir genç 
\fi .dü..~tnce olan et'lenmeği hatıra 
~?'f~~rnıeacn - para kazanacak biris 
!ı.ı."'. ıni dü§Uniiuorlar. f.<ıfe bunu;ı 
~~1' k' -
, "qj 1J ·ı şimdi bir bankaya, bir iktı-te, ~ C?ıa mali m'iiesscseye, yazıhane
~ı ·ı~Tce_tlere, pasfac'lya, bir yere vel-
'lt>. t?' ,_ .. ev' . d' ~· . 

ıç ç l ~ ınc gır ıgım1z za?1Uln er-
~Jı<i; ı~anlar kadar ve hatta bazan 
~~iı, azıa olarak, zeka1.arlie ve vü01tt· 
~ .. w Çcılı~an hadınlara tesadüf ediyo-

lıl{gi( . . 
~ her ~ fılcır ve kol i.Jçileri zilmresi

lc c.?t'aman yeni yeni ~ah1slar ilti
~bcı b~or ve etmek istiyor. Fakat 
ıı~ ır · ia~d t§ verenin kadın memur ve 
~ tıP.en .bC:hlcdi_iji, istediği nedir1 
~ııı . 4 gıbı vasıflar aranır, Niçin 
~çtilcc~çinin erT(ek i.Jçiye nisbeti gün 

~hi~evart.ıp durmaktadır1 işte bu 
ı.,. ~ 'IJe e ı~e noktayı tesbit için i.ş 
0 % i., 'lnüe.<t.seselerinde kadm çal'!-1-

ı1'~1't" -"' .~ahıplerile görü.şmekteyiz. 
'IZQ,.da 1tfalea1arını aırasile bu sii-

bulaca1csınız. 
'1, llel'be ~ • • . 
~ talfb !'ler cemiyeti reisi !smail Hak-
~~ ~adınf a:tlşte:ilerini erkekten ziya
~~:cıır. GU :;şkıl eden bir salonun sa
~ ~1?t ba nun her dakikasında şehri
tıı· detı, ~nnları onun dik merdiven1e
l~ş sl\çla~l~r. ve~a yeni ondülelen-

..• 1 ıtına ılc düzelterek iner-

le.,_~tı. iceri . . w 

be Cet6t~et~Y~ gırdıgim zaman berber
~e ~~ g6rnı ının bu sevimli reisi, bem 
~ .!'altrşaca~kli ve saçları da bir berbe-
:~ rıasıh kadar muntazam bir kız

~ -..... 1'3erbe at ve:r-iyor. diyordu ki: 
lıcı81ltı otrn 

1 
r dedi~n geveze değil ağ-

tı- ınu~ a ıdır. Mahremi esrarr olma
ı.. ~b.. 1 terUerinin 

O: 
- II:ıh ! diye söze başladı. Demin

dcnberi de söylemek istediklerim bu .. 
Efendim, bizde kadm işçide aranan 
en büyük meziyet evvela tam bir ah
lak sahibi olması, (evet şaşmayınız!) 
sonra içti.mai bilgiler ve daha sonra 
sanattır. Sanatın sonraya kalışı ilk iki· 
sine ne kadar ehemmiyet verdiğimizi 
gösterir sanırım .. Bu evsafı haiz olan 
1şçlnln işsiz kalması bilmem ama pek 
kabil değildir gibi gelir bana 

Merakla sordum: 
- İçtimai bilgilerden ne kastediyor

sunuz? 

- İçtimai bilgiler mi? Bir berber 
kadın iyi bir kültür sahibi olmalıdır. 
Konuşmağr, gi.inün vakalarmı, moda 
cereyanlarını bilmelidir. Lep demeden 
leblebiyi anlayacak kadar zeka sahibi 
de olmalıdır. Yalnız müşteri bir söy· 
!erken beş söyleyip de onu söylediği
ne, söyliyeceğine pişman edenlerin de 
makbul olmadığım bilmek lazımdır. 

Gülümsedim: 
- Berberler müşterilerle nasıl ko· 

nuşmalı? 

- Efendim, bazı müşteri çok söy
ler; boyuna söylemek ister .. Ona göre 
cevapları yetiştirmek 18.znndır. Bazısı 
da sükO.tidir. Ona da huyuna göre ha
reket lazımdır. Hoş bayanlar arasında 

1 

bu nevileri azdır ya. .. 
"Demin söyliyordum. Bir bayan ge

lir; akşam başından geçen macerayı 
anlatmak ihtiyacındadır. Ve biraz son
ra: 

''- Dün akşam falanca bay ile be
raberdik! - diye söze başlar. 

"Bunu dinliyen bayan berber biraz 
sonra gelen rakibesine veyahut koca
sına anlattı mı, işte kıyametin son per
desi! 

"Falan bayanın başı keld:r. Falanın 
saçları takmadır. Filanca da on sene
dir bizde saçlarını boyatır da sonra 
bana. bile "Anadan doğma bu renkte
dir! .. diye iddia ederler .. 

"Bütün bunları saklamak! Hatta 
patronuna, en yakın arkadaşına bile 
söylememek kadın berberinin başlıca 
vazifesidir işte! 

"Berber kadın bir ressam, bir hey
keltra., kadar yüksek zevkli olmalı

dır! Ekser! kadın müşterilerimiz kol
tuğa oturunca: 
''-Nasıl yakışırsa 8yle yapın! der 

ve cıkaTlar işin içinden ... 
"Burada o simaya, müşterinin içti

Marmara • 
ıncısı gazinosunda 

f 

Sahibinin Sesi 
Bayan FiKRiYE ŞAKRAK kıymetli okuyucularından 

ve bestekar udi Zeki ve birçok sanatkarların i:-,tirakile bu akşam Hava Kurumu menfaatine tertip edilen mü. 
samercye iştirakleri temin edilmiştir. Bu fırsatı kaçırmamaları sayın değer halkımızdan dileriz. 

serM~:a·;;n~nıçın! ~. Kız Kule.si Parkmda 
tetrkedelfil 2"! Ağustos perşenbe günü akşamı sabaha kadar 

Büyük sünnet düğünü K 1 Z Tiyatro, Caz, Hokkabaz, Kukla, Orta o.) unı:, Can baz, Varyete, Sinema 
Dikkat: Çocuklarını sünnet ettirmek istiyenler her gün Park mü. 

diı İ) et~ne müracaa't edebilirler . (Londra mektubu) 
Eskiden Londra barosunun sayılı 

.. , f T,.. . . 

avukatlarından olduğu halde serserilik ----------------------------
yapmak için bir vapura Miço sıfatile 
giren, ve bütün dünyayı serserice do
laşan kız bir senelik bir gaybubetten 
sonra tekrar Londraya dönmüştür. 

Henüz yirmi altısında, cazip, zeki 
bir kız olan Mis Vinürcd Vatsonla gö
rüştüm. Amerikadan Miço olarak bin
diği vapurla geçen gün Londraya gel
miştir. Bakın bana nelere anlattı: 

70 çuval talaş: Cibali fabrikasında 
820 2'.det 3 litrelik şişe: Kabataş levazım anbannda. 

6721 kilo iskarta ip: Ahırkapı Bakım evinde. 
1951 kilo iskarta kanaviçe: Üsküdar depolar gurubunda. 

727 kilo iskarta çul: Üsküdar depolar gurubunda. 
804 kilo iskarta kınnap: Üsküdar depolar gurubunda. 
428 kilo· iskarta çul ve kanaviçe: Ahırkapı Bakım evinde. 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı kullanılmış malzeme 8/IX/936 
tarihine rastlıyan salı günü saat 10 da pazarlıkla satılcaktır. lsteklile· 
rin mallan görmek üzere her giin hizalarında gösterilen yerlere ve 
pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte% 15 güvenme p~alariy
le birlikte Kabataşta İnhisarlar levazım ve· mübayaat şubesi müdür
lüündeki satış komisyonuna müt'acaatları. (546) 

- Londra mahkemelerinin havası 
beni sıktı. Para kazanıyordum. Müş· 
tcrilerim gittikçe artıyordu. Fakat, içi
mi sıkmıyacak başka biriş aramak için 
avukatlık cübbem.le takkemi attım, 

Ternöfe gidecek gemilerden birinde 
gemici muavini gibi bir iş bulmak için 
Londra rıhtımlarında dolaştım. Miço
lara aylık vermediklerini elbette bilir
siniz. Haftanın yedi gününde her gün 
on saat iş için bana aylık olarak bir 
şmng (bizim paramızla 30 kuruş> vc-lıp•--•--• Dün ve Yarın neşriyatı·-----· 
riyorlardı. 

Vapura benim gibi parasız binm1ş 59 UOCU kitap 
olan iki arkadaşım daha vardı. Bun- İ N S A N 

lar Kanaadlı pehlivanlardı. Bunlar da 
her gün vapurda bedava güerşler ya
parak yolculuklarının bedelini ödedi
ler. 

Meşhur Paulhan'in derin tctkikatının Naci Ecer kalemile çok iti
nalı tercümesidir. Eserin felsefi değeri hakkında ne söylense azdı.ı-. 
Hararetle tavsiye ederiz. 

Fiatı 50 kuruş - Tevzi mahalli V AKJT kiltUphahanesi 

Kapah Zarf Usulile 
Eksiltme· ilônı 

YOksek Mfthendls mektebi satıoalma 
Komisyonundan 

1 - Eksiltmeye konulan (lstanbul Taksim Gümüşsuyunda Yük
:ıek Mühendis mektebi bina11 dahilinde) proje ve şartnamesi mucibin· 
ce yapılacak inşaat: 

inşaatın keşif b~deH 2\ 115 lira 98 kuruştur. 
2 - Bu işe ait Ş:.l~tnamelerle evrak şunlardır: 
A - Eksiltme ş::.rtnameait 
B - Proje. 

lıtiyenler bu şartname ve projeleri (125) kuruş muknbiHnde 
Yüksek Mühendis mektebi satınalma komisyonundan alahilirlet. 

3 - Eksiltme 27 /S/1936 perşenbe günü saat 15 de Yük!P.k Mü 
hendis mektebi binasmda satınalma komisyonunda yapilacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1590) lira ilk te
minat akçesi ve bundan ba,ka a,ağıdaki vesikaları haiz olup gE"tirme
ıi lazımdır. 

Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet vesikası 11öster
mesi ve bizzat mühendis veya mimar olması veya bunlarclan biriyle 
ortak olarak çalıştığını bildirir noterlikçe musaddak veıika lazım
dır. 

Temöfe adım attığım zaman, ailem 6 - Teklif mektupları yukarıda (3) üncü maddede yazılı saat-
nerede olduğumu bilmiyordu. ÇünkU ten bir saat evveline k"\dar Yüksı:-k Mühendis mektebi o~nası dahilin
!ngiltereye telgraf çekecek kadar pa-
ram yoktu. Anafordan trenlere bine- de eksiltme komisyonu riyasetine makbuz mukabilinde verile~ektir." 
rck, yolda hamallık yaparak, bazı yer- Posta ile gönderilecek mektupların nihayet (3) üncü maddede yazılı 
]erde evlere çocuk dadılığı ile girerek, saate kadar gelmiş olması ve dı, zarfın mühür mumiyle kapatılmıı 
inek sağarak ve kaz çobanlığı işini gö- olması şarttır. Postada olacak ge~ikmeler kabul edilmez. (299) 

rerek Kanadaya kadar gittim. liJliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiinii 
Kanadayı baştan başa aynı şekilde 1 

dolaştıktan sonra birleşmiş Amerika
ya geçtim; buradan garbt Hint Ada
larına kadar gittim. Bu seyahatlerim
de muhtelif memleketlerin en korkunç 
serserilerile tanıetım ve bunlarla bir-
i ilrte seyahatler yaptım. 

Gerçi vatanıma. döndüm ama, avu
katlık yapacak değilim biraz istirahat. 

ten ve kendime geldikten sonra yine 
yola çıkacağım. hem de eskisi gibi yine 
beş parasız dolaşacağım. 

Mevsimlik 
geldiğini 

yeni modellerimin 
sayın müşterilerime 
arzederim 

~ 
'VA~UZ .IEZ!t~ 

"ll ·ve a ben· ... , 
be tı.aaihatı 1~ rn:vz1mm1m özU olan 

?\ Sordu • dınledım. Ve o bitirince 
....... !> l'rı. 

mai vaziyetine, endamına yakışacak ============================= TE~zl 

ile ek h>i 
~~lbf "8.Stft anın b•r kadın berberde 

her ka.cıın ar aranır? Sizce en iyi bir 

baş tuvaletini seçmek berber bayana 
a1ittir. Uzun simalınm sacını arkaya 
taradınız mı çıkar size sübek gibi bir 
surat .. 

berberi güzel, yakışıklı, endamı düz. 
gün olmalıdır. Malfım ya, suratına ba
kılmıyacak bir bayana kimse traş ol
maz! Ona kadınlar da rağbet etmez! 

A. Faik Güncri 

ıstanbui Venipost&i'iaiie kareısında I 
Foto nur yanında Letafet hanında 
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ltADJ'O 

ISTANBUL: 

ıa oda muıildai (plü). ll u•ter. 'l'Gaa 
19,15 muhtelif pllklar, 20 gitar aolo,, 
(plili), 20,30 atüdJ'O orkeatralan. Saat a•• 
22 der.! sonra Anadelu ajaamun pzete· 
tere mabıua havadis servisi verilecektir. ll'U 

PRJ.G: 

BEYOCLU 
ı &ı •dik milyoner 'te 

Gece yuısında bir seı 
ı 'IVIOUla vıe AP ..-. 

çelerl 

ı Kadın parmağı ve 
l>utJdla kadın 

ı lllt ~ ... Yer UtNdl 

zmir müa em meYki lata• 
bnm 131200 kilo an ihttiyar.ı-. 
palı ~arfla eksiltmeye konulnıı-r 
bar. lhalul 7 !yitti iM pazart• 
ıi pnü 1aat 17 ele l•ircle J(qla
da müetalakw meYki l&baı alma 
komiqoaunda ,.,-ıaeelrm. Ta 
min edilıea ._... '8tı&rl 11744 ti
radı• . ..._ irile qa il':a 12 kunJf 
fiyat tabmia ediknittjı ilk temi· 
nab "i 180 Iİnulll'• $artl!ameai h~r 

~ IJ.ir Fuarı uwalıf.d o..a PftYJOQUftd. ....... 
hir 1Jd111w.ri a9itcla ıöa....Uclii ............. ._..., 
lemelvi icabed .... 

!'1 /8!911 l*teDbe aa&ah mt olhla llalbcalr npUt 
paha abl ..... a ı...tlaıı et~ alıi.. 

29/8/ 936 cunıan.i ••t itcte NllP~•lı Yapur cumartell 
let• kadar etY• alır. 

1118/NI pazaNll f..UIMI W. VQR ._rdır. JG A 
öğleyo k4...- ev• alıq. (064) 

Hl,05 söal• .. piyano muaikiai, 19,4~ 
~ haberler, konU§tllalar, 20,10 IJa 
fif muüi " dana parçaları, 21 ,30 Caru 
sonun pliklarından, 22,20 Beethoven 
oda muıikiıi, 23,15 pllk, 23,45 ingilizce 
uberı.r, 

TILDIZ 

ı Lllkru BorJlya T• At• 
HQfndll' 

• San vala •e Haft kalı· 
ramanlan 

gün komiıyoncla ıtNJ•biUr. lattk- -------------------

... 
19,03 plik, 20 konferans, 20,20 Ro- Al.&AZAB. 

men halk prkıları, 20,45 aktüalite, 20, 
SO kanfJk senfonik orkatra, 23,45 pWı: lfAa& 
fransu:ca haberler, 

BELGRAT: 
AS'l'OBTA 

ı Monte kriato kantai 
" inmek ,..u • 

ı BuUaa bltıi. •• ı 7 au
wll polla otı•olıilf 

ı KaD lekeleri ve ıua,&pur 
Jwaan!N"I 

• ilan odanm ...-.n ,.,. 81 

JMll .......... 

20,50 Madam Melaniya tarafından l'VlılOSITl:'I ı 
prJalar, 21,50 plAk. 22 ,.ciyo piyeei, 

t Atq kraliçesi <türqe) 
ve Cinayet ,olu. lılilri 

itibar lul'ld ve .ıenci-

23 haberler, 23,20 ba1k hanları. ler krah 

lSTANBUL 
BUDAPEŞTZ: 

HILAJ. 
1 Bkaa11fl, Kovboyun ,...a 
1 Afk r01UI " .... çete 

~ 1.ElllfDAJI ı A)'llel ı.tallll .._ lam 

illerin ticuet odum.da lrqıtia ol-
dalclanna dair ... ııra ,..._.. .. 
mecburiyetindedirler. Ekalltaw,. 
iıtirak odecekler Z490 .-ydı b· 
nunım iki Te üçiiııcil maddelerin
d• ve tutn•meıiade J•zılı Yeaika· 
larla t•Qt1tl "~if :»e~ 
aı iUı. ı-..a.cl4ta • aa bir aut 
·"·' kaeia~ ..... ı.ı .... 
caklvllır. (Jll) (112) 

lmılt mllta°"em ~~ lataa· 
bDla l 977QG kilo un k3pah arf U· 

aulble ebııt.ve kqn.,J11111fblr. 
~~~ 7 EıliU 938 paart.i tiJ.aü 
.-at 18,30 da bmirde KJtlaela 

19-30 çigan muliklsi, 20,40 konferans 
21,ıe ..,.. ... Bot.,, llia1li operet. (Buda 
""'etkestnll mafmdan) 23,10 ha· 
latrS.. 23,35 çican musikili, 24 cazbant, 
1,05 IOll haberler, 

'"~dalr'I -~ ... ~•tul ..... ke- -- " .......... , ........... . -·-_....", ... 
larlatc:um .. 

.ı.,-da yapıl•c•lmn T•lamin . ,.. ... ..-"9W 

MOSttOVA: . &c•u•sw ı Ipklar .anilnce ve Tek ·-...... batan 13111 lira 75 ......... - ... 

20',: Püfldnln Urlk eserlerinden kon
w. ao.u JIOP"I• Jtua prküan. za aı
manca nqriyat, 23,0S eflemenkçe neıri 
yat. 24 : lsviçre nqriyatı. 

lstanbul levazım Amir
liği Satınalma 

Komi s yon u ilan 1 ar' 

SODllA .... 
IU kuırpu. ....gaybo • 

r-~ 
KADIKOY 

bıllflUP. ... .. kile 9D lçla 11 
kanat 71 IUtimcllr. 11k temlmb 
174Z Ura 21 kunlftm. ş.~ .. 
ıi her &in konıif7oncla 'lrülelrilir. 

• Propumm blldfl'IHllllftlı lateldile.rin &.ret~'- ...... • Pragrammı blldlrmeadftlt ~ ... 
b olJuldanna dair ••ika ıöater 

O S KODA R .. ....,.....,......., •• IJırlllt· 
BALa ı Tumı4ot ..,. lttlrü ••11.W. MIO ..,.ıı 

KAR~GOMR01' -.-1111wl& .. cl .......... 
~ ı TUrilse li.ıtı Alibaba, .W. w .......... JUlh W-

Üll,Ja bandialcri ,.ı lub'I• ..... , w t.adlf .... 
Atkerkonaiı için 7000 kilo Ylf- B A L A T ........ •.ıha"•• u Wr 

taklık kuru ot Z8• 1•936 ~ ...... ~~e mtıdilril ve *' '"9ılı1...,... w~ ..... 
:ıünü saat 14,IG da Topl.....te ... .....,_... acluııa fi*) ( ) 
trn alma komisyonunda pazarlıkta r---~ __ L • • kıt'fıt 

ı'IY4.2'.J0lıı.tll ~• pr~ 

Bir metre murabbaına 3 lira 50 kurut fiyat tahmin olunall 
ray yanıın yerinde Mimar Kemalettin mahall•lnde Koaıa ca 
13 üncü ada• JUntlı 41 aıetre 82 antlm mura'hbaı aalauııa~ 
allkadarl~-arp.nacl• Mhlaak ünre ~· arttıraaa" koa~muı 
DPIOli ı..-...1114idürl4iiüad• ıörü tw. lıı.ld1 olanlar 10 lira 
~ •"v~t ı .. u.at makllu vQa mektulti~le beraher Si 
836 puarteei silQi saat lC lla llaiml encU..de buhumıalıdd 

(8.) (417) 

alınacaktır. lllale pii teslim pr- ••••••• ..,.._... 1'tlJl-
tiyle almacak olan yataklık kuru T•im '811'§..ınde .. WJ. ...,_ °' -..ıı lı 56 ncı mektep laiwmua tamiri. 
ot içla latıelrlleria IMD• ...U. kn. Halk eptteti Mla 1-•I• .... · lleJotlu 1 l lai meldep ihata du .. 
miıyona ıelmeleri. (~) (619) •Mil-• ..... 11171 .. .., varının intuı. 908,88 

Buakpm nat 21,45 te ._._ •• ,...__ .. ._..____ Yukarda ketlf bedtlleri ve t•mlnatlırı pııh olaa 
ft-ıll.-..a.l.--..1- L!- u,, '-• d!L!- .. ~·:!.::~. 
..... ......,...,. ...-

111 1
"' ~ _..,..... qılr ettirilnıek ijzere ayn tJrı ıçık ebiltmeı• kon~uıtur. 

n"ntl. mft!Clll" k~• •Jnla.- lirin TıJzı lımllrll• .... ..ı.a r.kı ve tutnuneleri lev~ım llliidül'lii~ct' ıiriilw. l•teldi 
S4 kalem muhtelif • malzeme ile ı perde 

2 
tülo k±ulw _ _. lıaaulNQ taria ettiii YMiklt •• ba yıacbrtık cliNktörlüiünden 

S "ft f Cuma akpqıı bllyUk miiumere 11111!~ .,.. .. 
otomobil malzemeıi •• 7 ÇI o-l!iii~-~iiiiii!ii!i;~;;.;;;;;;;;•I • ._.... .......... -.wu.- fea el.U1et •esikuı ve hisalarında ;a.terllu teminat maJıbd 
tin 28 aptoı 936 ~~- P'J pe... p rolog ._...... mektul>i1le beraltv 31 - 1 - 936 pazartıi ıilnü saat 14 de dait 
saat M,30 da Tophanede •bnal· Doktor R .._. mende 1'alu~hdU". (1.) (4US) 

a.l••İJ• _,..1'._ ın •üeue-1a\ıacla kullanılmak üaeıoe lifdl' 
ma komisyonunda pazarlıkla •b SDreyya Atamal 
~ Tahyqin bedeli 134 liıa· y,_,...,.1,.1 ilQQilu ~ ..r1111&.11 

dır. T_..tı 21 liradır. ltba ~· apı -.vv .... ...._ 
ı..w ~· ılrGlebilif. Pa· JUP* uı ~el pt s.I 

••••• 55300 litre ıaz kapalı zarfla üailtme,. konulanıttur. Bir ııw-

zarblı icia ilteJdiı.ria 1"Ul ... ıı. ,._•H•er..ıııiıiıımm•ll•--•-1•1!1111"--d•"·· -ı •N• llllllll_...._ ....... , 
komisyona ıelmel.,l. ( 481) (91) 

Kapalı url usallylo ..... , .. 

Nafıa Bak-----·-.ııi • 

11 lcmut flJat talamba elaamwttur; latiyenler tartnameyi na11.--ı: 
..Is leftsm mltltlrl0pn4'en alabl lirler. Ekıiltaıe 26 Aptf! 
"'1&DK stn\i aaat ıs cifi i•lmt eQd1J1•nde Japılacakbr. tı 
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Kuş Tüyünün 
Kilosu 75 Kuruş 
Kus Tüyü Yastlk 

100 Kuruştur 
Yastık, yorgaı.ı ve yataı:tlarmızı 

1 

kuş tüyünden kullanmız Çünkü p:ı . 
muktan ucuz, ömrü uzun her zaman 

1 yumuşaklığı devamJtdır. Kuş rüyü ya _ 
tak v~ yastıklarda vatanlar bil' bir za. 
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man hastalık görme2Jer 
Fabrikası ve satış deposu : lstan. 

bulda Çakmakçılarda Omer Bali oğlu 
kuştilyü fabrikası. Tel. 23027 

- -Göz Hekimı 1 
Dr. "- ükrü Erta• 

Telefon. 22560 

Cağaloğlu Nuruosmaniyc cad N ı 

(Cağaloğlu Eczanest yan:Jnda 
Sab günlen .,,eC'canendır. 

li*Aİlllll .. ••lm .......... . 
Fatihte 

Acele satılık arsa 
!fatihte Kıztaşırı dı:t Sofuıar Cdddt: 

sinde Uç tarafı mu,c.tazam cadde, .:.eni 
ze nazır, tramvaya ve çarşıya pek ya 
kın, rivarı kfı.milen mamur 702 met 
re murabbaı, kısmı Azamı mülk mUs 
tatlfüşşekil ve altı parçaya mufrez Rrsa 
acele satılıktır. Talihler i rıir. saat on 
dan bire kadar HABER 1!azeteeındP 
Bay Fethiye mUra('aatıarı. 

KASADA 
SAKLADIGINIZ 

~~~~ 
DAQ.A 

KURU 
SİR 

C~SMb: ' '\ 

VAZİ Y ~TİNDEDİQ 

ONU rAİZL( 
QANllAYA -VE:RİH}Z 

, ı..ıusu si SARTLARIMIZJ 
SORUNUZ 

u 

Türk f\1~~ Cemiyeti ,. L. . 
iZ IS . Si Bursa 

(Yatı, Gündüz) 
2o ağu-;tottad itiba•en kayıt muamelesine başlanacaktır 

\''Jlflk 1atı ,•creti 185 gündüz ücreti 35 liradır. Men:-ur, Kar 

deı çocuklara ayrıca tenzilat yapmr. Bu yıf f~n ~ım. da aç1 

·&cakt1r. Lisenin re&mi tiselere muadeleti Kültfü Bak&.nhğ ne~ 
t'4dik edilnıi,tir Beher 11nıfa 40 talebeden fazla ahıimryaca 
lından gereb eski talebenin gerekıe yeni kay-ledHecek ~ale 
b nin vaktirJe lise direktörlüğüne müracaatlal·r. (ı;S) 

- OOKlOH 

Kemal Özsan 
Urolog - Uperatôr 

Bevliye Mütehassısı 
fi raköy - Ebelsiyor mağazası 

1 yanında. Her qün öğleden ıonro ı 
a den 8 e kadar - Tel : '1236 

Devlet Demiryollarında 
10 kişilik gruplara 

mahsus tenzilit 
Eski kitap alınır 
H:skl ve yeni harflerle türkçe ve 

başka Usanlarla yazılmış her türlU ki· 
Lap alırız. Bir kartla adresi bildirmek 
kafidir. 

Adres: latan bul Ankll1'L caddesi 155 
numara İnkılap kitaphanesl. 

1 - 9 - 936 tarih;nden itibaren en atağı on kişilik ücret ver
mek ıartile ve gidit döl"Üf suret!le seyahat edecek yolcula:-a, seyaha 
edecekleri mmtakada umumi münferit yolcular için ca.,1 olan ten 
zilli gidiş tarifeleri Üzt,;ı inden % 50 tenzilat yapılaca\dn. Bunda 
batka grup bileti ücre~'.nden, grupla bulunacak her yirm• bir yolcu 
ya mukabil bir yolcu ücreti tenzil edilmek suretile ayrıcl'l tenzili. 
vapıla.caktrr. ' (468) (436) 
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sabahı bahçeye giren · adamların 
duvardaki deliği kapadıklarını gö
rünce pek ziyade canı sıkılmıftı. 

Bunun üzerine aynı iti seyret
mekte olan Kroasa dönerek: 

- Bizi burada hapis için çaJıt· 
. bklarmı zannediyorum, dedi. 

Krou ise: 

- Pek ili. ya! Bu suretle bura
dan çıkmamı::!:a imkin kalmıyacak. 

İki arkadat kimıe tarafından 
görülmiyecek ve her tarfı görebi
lecek bir yere gizlenmitlerdi. Bir 
ll)üddet sonra kendilrinin manas
tna girdikleri delik tamamen ka
panmıt bulunuyordu. Bu vaziyet 

karırsmda buradan çıkmak için 
Yegine yer, manaabnn kapııı idi. 
Çünkü, duvarlar bir kale gibi yük
aek ve aağlamdı. Pikvik buradan 
,kendisi atsa bile Viyolettayı İm· 
ki.nı yok geçiremezdi. itte bu an
da genç kızın kurtulması tama
,lllen imkin haricine girmit bulu
nuyordu. Zira altı müıellih in
aan, kum hapsolduğu yere doğru 
ilerliyorlardı. Bunlardan ikisi tah
ta perdenin kapısında, diğer ikisi 
ae r..iz adım ileride durdular, geri 
kalan ikiıi ise tam Viyolettanın bu
lunduğu odanın kapısında durdu
lar. 

Pikvik bu vaziyeti görünce ,a. 
rardı, manastırda fevkalade bir 
hadisenin geçmekte olduğunu an
laınııtı. 

korkularmı arttıracak yeni bir ha.
diıe olmadı. Fakat akıama doğru 
ortalık daha eırarengiz bir hal lll
mııtı. Rahibelerden hiç biri orta
da görünmiyorlardı, acaba nereyf 
gitmiılerdi? .. 

Krou pek neşeıizdi. 
Pikvik: 

' - Korkuyor muıun? diye ıor. 
du. 
Kroaı hayretle cevap verdi: 
- Yok · canım! Sadece karnını 

aç! ... 

Kendilerini uzun müddettir bes. 
liyerek ıiımanlatmıt olan fU iki 
rahibe acaba bir daha görünmiye. 
cekler miydi? Acaba buradan sai 
ıalim çıkabilecekler miydi? Burası 
şüpheli! 

Kroaa biraz evvel söyledjği söz. 
leri tekrar ederek mırıldandı: 

- Neden korkacağım? Cesur ol· 
duğumu anladığım zamandanberi 
benim için korkunun manası kal· 
madı. 

Pikvik: 
- Ben ise korkuyorum. decli, 

sen timdi burada bekle, ben su 
arka duvarın yanma gidip neler fJl· 
duğuna bakayım. 

Pikvik arkadatını büyük bir 
korku içinde bırakarak ileri fırla
dı. Yalnız kalan Kroas hemen bü· 
zülerek saklanacak bir delik bul· 
mak makıadiyle etrafına b3kındı. 
.Evvelce tahta ile çevrilmiı o!an 

imd· d bir sürü asketiu 
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- Oh! ••. Fakat... Siz annem
den henüz sağmıf gibi bahsediyor· 
ıunuz ..• Fakat bu yanlıttır ... Bir 
hayal olacak? 

Fausta bu ıözlere doğrudan 
doğruya cevap vermiyerek yeni 
suallere giritti: 

- Söyleyiniz bakalım! Baba· 
nız, annenizden sık sık bahseder 
miydi? 

- Hiç bir zaman, madam! 
Fauıta sevinçle titredi: 
Jan devam ediyordu: 
- Zavallı babacığım, her hal

de kendiıini çok müteessir eden 
bir takım hatıraları uyandırma-

• mak için ondan bahıetmezdi Ah 
lamın söylediğine göre, annemin 
ölümü, babamın ü:ıerinde büyük 
bi rtesir bırakmıttı. 

- Ben ise, babanızın bu mese
leden bahaetmeyi,inin sebebini 
başka olduğunu ve size annenizin 
ölmeyip, kaybolduğunu söyliyecek 
olursam ne dersiniz? 

Jan tiddetle başını aallıyarak: 
- Hayal! dedi. 
- Niçin hayal olsun. Beni din 

leyin!... Farzediniz ki anneniz 
müth't bir korku yüzünden hasta· 
lımmıt••• Deli olmuf ... 

Janın bütün vücudu titremeğe 

hatlamı~. Söylenen ıey!erden 
hatta kendisinin şu anda vaşaciJ
ğından bile şüphe ediyordu 

Fausta sözlerine devam etti: 
- Ya itin doğrusu böyle ise ... 

Anneniz korkunç. bir hastalıktan 
sonra aklını kaybetmit iıe; ya ba~ 

banız onu iyi etmekten aciz kal
mıı ve hastalığın şiddetli bir buh
ranı zamanında anneniz kaybol· 
mut ve babanız uzun aramalardan 

sonra bulunmasında ümidi kesmiı 
ise, tabii değil midir ki, oun ölmüı 
olduğunu ıize söylemit olsun! ••• 

Zavallı kız kekeliyerek mml· 
dandı: 

. - Ah, madam! Şimdi de ben 
deli o!acağım. 

- O halde kızım, ıuna iyice 
dikkat ediniz ki, söylediklerimin 
hepsı doğrudur. 

- İmkanı yok! Bu olamaz! 
Fausta şiddetle cevap verdi: 
- - Fakat söylediklerim tamaı 

men hakikattir! .. 

Jan, artık kendini tutamıyarak 
iki dizi üzerine çöktü, şimdi hafif 
hafif ağlıyordu. 

Klodin dö Boviyye bu ef emnq_k 
manzarayı mütebessimane seyre
diyordu. O, §İmdi kendine vado. 
lunan iki yüz bin liranın tesiri a ı. 
tında Faustamn nasıl biT plan dü· 
şündUğünü bile hatırına getirmi• 
yordu. 

• 
Fausta Janın üzerine eğilerekı 
- Ağlamaymız , zavallı çocuk .. 

Yahut en iyisi ağlayınız.. Çünkü 
anner.iz maa lesef henüz iy; olma
mıştrr Yalnız. hen onu iyi etmek 
çaresini biliyorum .. Seni onun ya· 



. . 
... ' . . . 

' . ... 

çeı·i·k yüreQi-ri 
sergüzeşti 

i$KfNtt iı.e Sİ2t Bv. 

8u SiıJ ~ ÜR\~e. 
T~ KA"V~TURA .. 
C:A'< 't~NE 

. ' 

YARASA KAOtN 
'ELtK ~Ü~EGİ 

Sf \JM\~Oi •. 

"NA R~2l fDfCEW'· 
'T' R, .. 

. . . 

'10L1)U R. SA· 
· ~UR\JI\ .~ • 

• 
·- -..._ 

• 

Saraçhaneb••• Horhor caddesi 

Al1tiYE LiSESi 1 GUndUzl Ademi iktidar .. VE 
AIW • llİ . • Ort • LI•• • Tem devre 

Okulumıu herzamaıı..ıördüğ{i tevec cilh ve rağbet Uz!t-ine ilk aınıflardan itibe\ren yabancı dil tedrisatını ye
-~ ~~t• ~tir~ Kızlar kıımı ayn bir dairededir. Mektebin huıuat otobUılerile ne

lıiwi~fııer cUn e'f'l~aldmhr. İltiyenlere tarifname gönderilir. 

Bel_gevŞek llğloe 
Kaı:şı 

Ka,ufçhı lier gUn eaat 10mm16 ya liaaar dJrelr:törlUğe müracaat edilmelidir. ~eleton.: 20l530 

Mekteple alakadar ·çoc.uk velilerine l 
Bepz pik• llrtU • Y•t.k, yorg•n, J••bk • 
••ft8nl79, yat.k t;•rfefl • Y•nk kıllfl -

8.U.nlJ• t;•~afl, yUz h•vlu8U, ayak havlu• • 
PIJ•m•, Fanlla, çorap, mendll, Y.S. Y.a. Y.S. Y.S. 

YavrulaMlllZln yukardakl lnektap lhtlyaçl•rının klfl•lnl an muvaflk flatlarla 

.__ljiifW ~ 

iHT iYARLlc!i1 
YOK ED~R HASAN HCSNC •Bursa ,Pazarı 

.1>.'S. 

.,.;~~· 
İltanbul SaHarihamam 4/24 Beyoğlu .. tstiklll caddesi 376 

______ _.. Ticarethinesi•de en uygun fiyatlarla tedarik edebilirsiaiz. Tafıilit: Galata posta kutusu 1255 Hormobill 

M
• • Istanbrl Gümrükleri Sabı iıleri Midürlüfünden: 

Bıpnotizam Eylül 2 1936 günü k&palı zari Ulialiyle -.eo kilo toz fel[er satı· 

S l H HI 

ULUDAG 
Yarua Kitaplum.,.. lacakfır. ~ istiyenlerin Haber guetemıin 20 - 8 - 1936 günlü 
yab ıoo kurutfur ·nu.h~ındaki ili.nı:mm okumalan ilan .olunur. :(377): 

Ga.zozlarmı tercih ediniz. Birinci nevi maddelerle imal edilmektedJJ'· 

Kapsollanna dikkat 

Xfll 

NEŞE't.VE1lMJA1UK~ 
GEÇDfSSIRtoMRON soNu. 

~ birbç ıün Claha geç! 
miı, Famtanm, bütün düpnanlan
nı bir hamlede yere •ermek için 
Clüıündüğü fikirlerin tatbikine haı
!ıyacaiı yirmi bir tepini evvelin 
bir gün evvelisi gelmifti. 

Pardayan ve Dük Dangulem, 
Moröver tarafından öğle üzeri ge
drilerek Gizin adamlan vaırtuiy
le öldürüleceklerdi. 

leri hazırlıyordu. Saat onda Vı
yoletta idam edilirken Prena Far
nez de ölmene, itini oradaki a
damlar bitirecek, Dük Danplem 
ilen Pardayan da aaat on birde ıe
IİT ıelmez Gizin ukerleri tarafın
dan temizleneceklerdi. Bundan 
sonra it Viyolettamn ölümiyle ke
derlenecek olan Gizi teselliye kala
caktı ki, bu da gayet kolay bir teY· 
di. O zaman Bluva üzerine yürü· 
necek ve Uçüncü Hanri öldürüle
cek ••• Giz kral olacak •.• Sen Lig ga
lip gelecek... Aleksandr F arne:ı 
Fransaya girecek... ltalyaya hü
cum edilerek Sikst Kent ile müca
dele edilecek ve kendiıi bütün hıt 

Saat tam on birde F auıta Dük riıtiyan dün yuma hikim olacak .. 
dö Gize, bu iki ıahım Monmartr tı !... • 
manasbnnda olduklannı ıöyliye- Bu vaziyet Faustanın ne dere
cek ve bu saatte nianaıhra giren ce bir dikkat ve müthiı düıünce
Gizin askerleri iki asılzadeyi ses- lerle itini tasarladığını gösteriyor· 
ıizce öldüreceklerdi. du. Her §ey küçük bir çingene kı-

F austa iti gayet iyi hesap et· zmm ölmesiyle yapılmıı olacaktı. 
mi,ıi. Düke daha evvel haber ve- Şimdi artık ne Viyoletta, ne 
rirse onu Viyoletta ile yüzyüze ge- Kardinal ve ne de Pardayanın kur
tirmiı olacak, Giz de kızı pek faz- tulmaıı imkanı kalmııtı. Şimdi biz 
la sevdiğinden kurtarmak için ça- bütün bu itler için yapılmakta o-
lıtacaktı. lan hazırlıklara dönelim! 

Halbuki Viyoletta tam ıaat on- Yirmi bir teırini evvelden bir 
da cı.nııeaiyle babuının gözü önün- gün evvel Pikvik ve Kroas, bir sü-

... ~e idam ecj~lecfjıi. ~"t .. ~ amelenin sebze bahçesine gir-
• t ~usta'%u~ı.lin, t:e?;,or ve Clikleri~i hayretle görmüılerdi. 
~ezin de'tünü i~ç edece- Bi:liç gündnberi de mahpus 
tini "dütünü : du. ;f "' ',lcızlaraan biri ortadan yok olmuf-. . .. I , 

' Bugüıiün sabahında Fauıta, ( tu. Okuyucular Jan Furkonun, Fa. 
Kiodin ile birlikte icap eden ıey- uıtanm yanına getirilmiş oldukla-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ """. 
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l'Dll biliyorlar. Acaba küçük 
lan ne olmuıtu? Her halde Saizü
manm yattığı köylünün kulübesi
ne sötürühnüttü. 

Pilcrik ile Kroaa Janm ortadan 
bybo)maama o kadar ehemmiyet 
vermiyorlardı. Onlar bütün dik
btlerini Viyolettanın muhafaza. 
ama burediyorlar ve bu suretle 
nhibe Marianj'ı memnun etmeğe 
çalıııyorlardr. Fakat r~ibe bunla
nn ud mabatlarını bilmiı olsay
dı, muhakkak ki bir saniye geçir
meden mana1tırdan kovardı. 

Pikvik, Viyoletta yüzünden 
zengin olabilecefini aklma koy
muıtu. Bütün menfaati kızın fira
nna mani olmaktaydı. Eğer Viyo-
lettayı kaçırmağa muvaffak olsay
dı, onu Pardayana veya zengin ak
rabalarmdan birine yüksek bir fi. 
yat mukabilinde satacaktı. 

Zavallı Viyolettanın talisi:!liği 
yüzünden, Pikvik bu düıünces!ni 
tatbik için pek ağır hareket edi
yordu. 

Yiyecek ve yatacak yeri bul
duktan ıonra acele etmekte ne 
mana vardı?... Sevgili Filomeni 
onlan bol bol besledikten sonra ne 
için ayağiyle bu nimeti tepecekti? 
Şimdilik vakti, karnını tiıirmekle 
geçiriyordu. 

Kroasa gelince gayet mesuttu. 
Filomen kendisine yiyecek husu
aunda pek mültefit davranıyordu. 
Arkadaıından çok daha obur oldu-

ğundan vaziyetten çok daha mem
nun görünüyordu. 

Filomen her gece kalbi atarak 
Kroaıın yattığı köıke gelir, uıulca 
kapıyı vururdu. Krou da kapıyı 
yavatça açarak evveli sevgili ro
lü oynıyan ihtiyar kızın ellerine 
bakar ve eğer iki elini dolu görür· 
se l°(apıyı ardına kadar açarak o
nu içeri alırdı. Eğer Filomenin 
eli boısa kapıyı hemen kapardı. 

Zavallı ihtiyar kız bu yüzden, 
eli boı gelmemek için ne lazımsa 
yapıyor, yiyecek ve ıarap bulmak 
hususunda harikalar yaratıyor, 

Klodin dö Boviyyenin kilerini ıo
yup soğana çeviriyordu. Kroas da 
bu sayede günden güne ıiıiye>r, yü
züne kan geliyor ve daha güzel bir 
hal alıyordu. Şimdi iyiden iyiye 
göbek salmııtı. 

Pikvike gelince, o ıadece ıiıman 
lıyordu. Fakat vaziyetten pek de 
memnun delildi. Çünkü, bir gün 
gelip de ihtiyar rahibenin Kroaaa 
olan muhabbeti ıönecek oluna. o 
zaman buradan demiri almak li
zmı gelecekti. Bu suretle tekrar e .. 
ki hayatlan baılıyacak, günlerce 
oruç tutmakla geçecekti. 

Krou ise bu düıüncelere ıu a8• 
lerle cevap veriyordu: 

- Haklısın! Fakat buradan p 
deceğimiz gün yanımızda küçük 
ıark1cı da (Viyolettayı kutedi· 
yordu) bulunacak! ... 

Pikvik yirmi bir teırini evve. 


