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Dil Kurultayının 
ikinci günü 

Atatürk kurultay evrakını teUdk ederlerkn 

~rsı~ttnı 6 ncı sayfada okuyunuz 

Asilere Almanlar 
sllôh g6ndermiş 
Bunlar arasında hafif 

tanklar da 

'1a ..,_Janta hafif tanklar, bombe
~ 11attcut oldup ve bunlann lapan-
4N ...Uerine cönderDmek &ere bu ... 
~ra yükletilmif olduğunu söylemek 

var 

Bulgar ordusu 
Varna ile Bur{jaz arasında. • 

Manevra yapıyor 
Gaqe: denizden yapılması mefruz 
bir ilıraç · 1ıareketini durdurmaktir 

.Japon yada 

Müthiş bir 
fırtına 

418 118, :SS8 yaralı, 
158 kayıp var 

Tokyo, 25 - Çok ıiddetli fırtmalar 
Korenin ~De merkesbicle pek mll

htm tahribat yapmqtır. •ıs aı~ 536,... 
rah nrdır. 156 kiti de kayıptır. 

30.000 ev 1eDer tarafmclan ıattırm

mot veya kısmen tahrip ediJmittir. Bet 

vapur babmf US vapur huara utnuDllo 
84 vapur da IU1ar tarafıQden lllrtlJden-
mlttir. ' 

,. 

n3c:ı!=:-. öy!: !:!:- - !'~!! I!:! eUl!ılan !:?Ü

kcmmel, malzemesi birinci neviden ... 
Fransız halkı, ailih albnda bulunan 
Framulann hakiki ve ıilih miktarma 

'DeDtlllU • lncade.A 
A,,,..,. Harbive Nazın Fon 
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2 

Devletçi 
hususi , 

müesseselerle 
sermayenin 
caiz midir? ortaklığı 

\>ew.c!tçilik iyi şey, çii.nkü memleketimizdeki hususi sremayenin bece
renriyeceği büyük itleri becerebilir ve milli iktisadiya"tm makul, planlı bir 
yol t;.kip etmesme zemin hazırlar ... 

Devlet inhisarları da halka faydalıdır. Bunlar, vergileri çoğaltmadan 
devlete menafi temin eder .. Bu vaziyette, hükumet, en büyük bir sermaye
dar haliZ\dedir. Mesela tütün satıp ticaret eder ..• Bu, bütün milletin karı 
demektir; zira, hasılat, umumi işlerin görülmesi için, bütçeye giriyor ... Ala .. 

Fakat şöyle bir vaziyet farzediniz: Flanca m;.;li yahut sınai, yahut ti
cari mUesseseye, vasi imkan ve salahiyetler verilmiştir. Zira, bu itte, devle
tin büyük sermayesi vardır ve bu müessese, elindeki imtiyazlarla rakipleri
ne nefes aldırmıyor, adeta piaysada kendine rakip bırakmıyor ... (Dikkat 
editec~k nokta:) Bu karakterde bir müessesenin içinde devlete ortak vazi
yette §U ferdin veya bu grupun da sremayesi var ;bu bahtiyar kapitalistlerin 
kazancı her kula müyesser olacak srebest rekabet zemininde değildir ;devlete 
inhisar etmesi icap eden imtiyazlı imkanlar dahilinde kazanıyorlar... işte, 

bu, mantıkan, irfanen, vicdanen, insafen - hülasa, bütün makbul ve mute
ber kaideler mucibince, - caiz olmamak icap eder. 

Naaıl biri çıkıp da, "Yenice paketinin sremayesi kaç kuruşsa vereyim, 
kŞnna ortak gidelim!,. diye hükQmete yanaşamıyorsa, ferdi sermayedarlar 
da, imtiyazlı, inhisarlr layüad vasi imkanlı mahiyetteki devlet işlerinin 

kıyısına iliıerek alabildiğine kar temin edememelidirler. 
Ferdin yapamıyacağı işleri devletin yapması esastır. Fakat devletin 

yapanuyacağx nesne hangisidir ki, kan belli herhangi bir imtiyazh,inhisarh 
itte, ferdin ortaklığına, delaletine ihtiyaç duyulsun?... Hiç bir kulp, hiç 
bir kılıf, bu mantıksızlığı tevil için, meşru göstermek için kullanılamaz .. 

Devletçilik, inhisarlarla, imtiyazlarla kendi kir etsin, Ala 1 Fakat, onun 
imtiyaz sahibi olduğu sahalarda şahıslar ve gruplar devlete ortak giderek 
umumun zaranna kir temin edememelidir. Devletçilikle ferdi teşebbüsün 
elele vermesi ancak birinci kuvvetin, ikinciye' yol göstermesi, onu teşkilat
landmnasr, onu diğer müteşebbislerden ayırt etmeksizin siyanet etmesi 
zeminlerinde olmalıdır. Hüseyin Faruk TANUR 

lçttmai büyük bir derdimiz 

KIZ KAÇIRMA 
HAdlselerl Anadoluda hAIA devam ederek 

bir çok gençlerin hayatını mahvediyor 

HABER ·- :Al<şam Post.an . - . 

Jleznedai-ı öldür-eliler~ 1 

· Yaşlan küçük olduôu iÇin 

idamdan kurtuldular 
Abdullah 24, ·Yunus tq sene 

hapsedilecek 

10 scncı'I'! nuılrUım olan Yıın«s (all(Jk ta) De %4 ~ mahkdm olan Ab
dullıılı (oturan) ile ~raet edl'n ıllii.kalat mahkenuJ huzurunda 

~ 3 
Doğru mlft ' 
değil !1'i1 

26 AOUSTos - z93n .. -

· Geıne Jkormı~~ 
otomobll 

Geçen gün bu 8atırW.rda, t~I' 
ria]Jet için mi alındığını sordu~~ 
bir kırmızı otomobilden balı,set~·~ 
BugUn gene ondan bahsedeceği:. fr 
kat bu se/er ne iktısattan ne de, ot~ 
m~ôilin fazla, lüks oluşundan. 

V:minde resmi renk, ~esmi nunt'Jt'Oı 
ve bunkırdan üstün klakson l<Jlı!lf'" l1fl 

otonıobilfn hus11si i.şler için caddeler" 

de doZaşma.,ı, kapıW.rcla durması ~ 
miyoru:: ne dereceye kadar do~ 

Bu otomobilin durduğu yerlerd~ iıt' 
san gözü tutupı.uş baca.1 alevler ~ 
de kalmış eu arıyor 11e kara bir ~ 
le kar~Uı.pnak endi§Mile ilrptri!I"• 

Fakat, bu, yalnız kırmızı ot~ 
inhisar edecek bir tenkit değildir, °' 
rengi do'lay~e göze b<ıtıyor. T"""' 
miz, bütiln emsaline racidir! 

Resmi otomobillerin rumi İfıerl" 
resmi vaziyetlerde kullanılma.n -
geldiğini hatırw.tmanın mu °'t ,,., " 
olmadığını bilmiyor değiliz ama, " 

Galata po~tanesi veznedarı Hüse
yin ffüsnil:>i öldüren Orgüplii Ab
dullah ile Yunu.sun muhakemeleri 

dün bitirilmiş, karar verilmiştir. yapalım 8U.!amıyoruz. 
Celse açılınca reis her iki tarafa :-..:.tll 

KCÇCJK 
HABERLER 

·ıçeride : 

Halkm lJV""'-
ne diyeceklerini sormuştur. l\laktül _ _. ....... __ --'-.:..-----L--.-. 

,·cznedarın Yekilleri adaletin tecelli
sini beklediklerini söylemi~. Abdullah 
ile Yunus · da bir diyecekleri olaıa

dığını söylemişlerdir. 

Esnaf bürosun
daki yolsuzlul< 

Karar okunmuş, cinayetin posta- T A-.. iL.. n iL.. Aı 
• Memlckctimlzln en büyük mall mUcs. hane kasasındaki paraları almak . a ır u ~ ~ a u..D ırıı 

acacıcrtndcn biri otan to bankaaı bugün ıru. maksadile, tasavvur ve tasmimle ya· UZ\YI lnl SÜ ırece~I 
ruluJUDun on üçUncU Yll dönUmUntı idn1k et 
ml§Ur. Bu mUnaabeUc bugUn bankanın mer. pıldığı anlaşıldığından Ahdullahın Ö- aliıl Baş D D ıycr 
kez ve §Ubclcri kllpalıdır. lüm rezasına ~arptırılmasına, yalnız B rl 

• "Londra elçL91 Fethlnln ba§ka bir vazife. cinayet işlendiği zaman 18 yqını hl· eledi ye m Ufettlşle 
ye tayin edilerek yerine eski adliye vekill r . ı . . b. . . b" . • de tetk ı ··ela. 
Yu.su! Kemalin getirileceği 1ayiaı11 gerek ırmış o up ytr,mı ır-ım ıtırmemış K 

Fethi ve gerek Yu.sut Kemaı taracmdan tek. olduğundan bu cezanın 24 sene hap- baş. ladı lar . 
zlp edilmlJUr. se <indirilmesine, Yunusun da vaziyeti 

• Nu!ua .tımum mUdUrü lduhtar §ehrlmize t Ü h k · Mü!lterck esnaf cemiyetleri büro,_. muavene ve m za eret şe hnde ıö- :s <P-
getmıour. rüldüğünden ölüm cezasına bedel 10 da maliye müfetfişlerin1n yapmakta~ 

• Hayd&rp8§a ha.iıtahanesüıde vetat eden "-:=i -

Anadoludaki feci dert, kız kaçır
ma h!diselerl, maalesef hllA. den.m 
etmektedir. Anadolu gazetelerinin 
son gtlen niishalarında bu şekflde 1 
dört htidise daha gördük, alıyoruz: 

r ... ı..-
1 

Rtf t si sene hancıe konmasına karar veril- duğu teftişlerin uzun süreceği · anlar 
ı.---~. say avt a m cenaze bugün .All ...... · · d' 

Bunu haber alan kızın kardeşi karaya nakledilecektir. • miştir. . maktadır. Söylendiğine g~re büroya . 
Raif ile bazı akrabaları takibe ~ık- • ~rada buıunan bir Yunanlı akUSr arka.. • Bundl\P. .,_M& her . iki . mahkGm- hil cemiyetlerin bazılarının pul iılctıll" 

Menemendeki hldlse 
Bunlardan en fecii Menemenin 

Hatundere köyünde cereyan etmiş
tir. Akbaş Osmanın kızı Fatma Ha
san oğlu Hüseyin, Mehmet oğlu Ha
lil ve Halil Karaorman isimli ü~ 
köylü tarafından kaçırılmış ve or
man~ sabaha kadar alıkonularak 

vahşiyane bir şekilde kirletilmiştir. 
Ancak on üç yaşında olan bu kız

cağıza tecavüz edenlerden ikisi evli 
ve ikişer çocuk sahibidirler. 

Suçlular lzmir ağır ceza mahke
mesine verilmişlerdir. 

Adanada 
Atianada Ayasın yeni köyünde 

Yusuf onbaşının ktzı, ayni köyden 
Süleyman oğlu Salih ve şoför Meh
met tarafından kaçırılmış, kıra gö
türülmüştür. 

ı t
. 1- , .. M h d. ··ı d&§I vli.ıiıUitM, ~elinlktt!·!lrrıeıdttfl1~'Y6ıunda ..ı~ d"" "t "-1 ı· . . . .. . - de de olsuzluklar v d "'O' - - rlt. ... .la 

mı ar, ye ışer.en:- ~or · e me ı o - 6>N•..ı...,. .;.ı. .... ~ A.UW•'ih-ı-.ı ...... _ 
1
..,., • lUtn '!~ . u il_ ıra taznnn.Ril t ~lJp""r'l'•lr ıemşılrı ou ~uıetı aıw't~K(.ıtc!l'll:ı~Wo'-" 

du-rmiiGlerdı"r • . , ~'"'"" . u141uuuuı ,~ıesesıae ver eceınır. .a- .v • • ı 
~ • urıuaK eevdıitmıa ldQieD Yunıüill oyuncu · · · 1 bançayı saklamaktan maznun Müka- er. .ı 

Zabıta gerek kız ka~ırma ve gerek Zozo Dalmu bura sahnelcrW,de oynıı~ Jm. b . t· . · · Ticaret odasının mürakiplcri esi\,. 
katil suçlulannın hepsini yakalamış· kAnmt bulacağı tımldile dUn gehrlmıze gel. !at eraet etmiş ır. . . - . . . . . • k.1-d . U k bC 1' ml§tir. cemıyetlerını daımı ıe 1 e m ra a 

tır. • İçki aleyhtarı gençler birliği. inhisar Habeş 1 standa zifesile mükellef bulunmaktadırlar. ~ 
Menemertdekl dller hadise veklllncı bqvuraral< Yenice sJgaralannm ku. • • nun için eğer cemiy~tler besaptarı". 

Menemenin Kak1ic köyünde Ah- ponları mukablllnde vcrllece1' l)e.diyelerln Galla kabllelerı bir aykırılık varsa bunun oda mür•1'1t 
•
1 

n-- . · · 1. b' §imdlki gibi lsplrtolu içkiler olmamasını rica 1• met og u ıHUırl ısım ı ır genç, gene ( Ierince evvelden görülmü§ olmaısı 
bir kız kaçırma meselesinden dola- etmıaıerdlr. Dgl il Z hl m 8 yesf 0 f zımgelmektedir. Nitekim maliye ıflU-1.t • Trakya umum müfettişi general K!l.zırn 
yı Hürmüz, Sabire ve Emine isimli Dlrik 1zmlr pıı.nayırma gitmek üzere oehrl. Is l I yorl 8 r fettişlerini teftişe odanın davet etrı' 
üç kadını yaralamıştır. Bunlardan i- mlze gelml§tlr. Londra 25 _ Habeşistanın Galla olduğu söylendiğine göre bunun bÖt" 
kisinin yaraları çok ağırdır. • Şehir tıyatroau arUstıerl İzmir panayı. k b"l . 6 k b"l .. 1 1 oldugwu muhakkak görülmektedir. 

rmda temsiller vermek il.zere yarın İzmlre a ı esıne mensup 1 a ı e reısı ngi -
Torba 'ıda &1decokıerdlr. tere hükumetine müracaat ederek Ha- Bundan bir mü~det. ev~el ~e 9~Jıı:l; 

Torbalıda da iki genç köylü, Fer- • Merkez bankasının hisse senetleri gene beşistanm İngiliz himayesine alınması- mizde bulunan iktııat vekaleti tcftıt 1t. 
dane adlı on altı yaşında bir kızı yükselmeğc b8§1amıııtır. Senetler dtin borsa.. nı rica etmişlerdir. tıetlı 

k 
· f be • da 77 lirada açılmııı, alqam 80 lirada kapan. yeti gerek müstakil esnaf cemiye . .Jtf 

kaçırma istemışler, akat kçı Bu müracaat haziranda. yapılmıf, gerek müşterek bilroya mensup cernı1;ı 
müdahale etmiştir. m:ı:akbuzlarla dip koçanlarına ayrı ay:rı fakat gizli tutulmuıtur. Kabile reisleri lerin hesaplarını tetkik etmitler ve 

Hüviyetleri anlaşılamıyan hu :ki rakamlar yumak ııurcUie lhtilA.s yapmaktan müracaatlarım tekrar etmislerdir. k"l ifİet' 
kişi bekçi ile uzun müddet boğuşmuş. ıuçlu Belediye tahalldarlarmdan Muammer hususta bir raporu ve a ete yertıı 11 ;,ı 
• a"'"r ceza mahkemesince dört ııene on gUn Beyne 1mile1 1 şçl dir. Bu meyanda mü1terek büronu . ~ 

bekçinin silahını parçalamışlar, fa- 0
' tl"" hapa eve kırk Ura para cezasına mahkOm federasyon U yıllık geliri olan 102.000 lfra User1·.ıd 

kat sonunda kızı bırakıp ka~mağa tatP' edllmlfUr. yapılan· hesap yolsuzluklarına ait 
at yapı mıt u unuyor . . Jd mecbur kalmışlardır. • Belediyenin maliyeden kırk bin Uraya Yunanı·stanı k 1 b 1 du 

-------------------------------- aatın aldıfı eald Maarif binasının ta.ınlrl fY Kırk gün kırk gece e;c.ıenceleri bttmlotlr. Belediye c:talrelerinin bir kısmı Diğer taraftan Belediye müfett1ş.1e, 
~ yakında buraya taııınacaktır. , protesto etti den Hüsnü ve Osman da görülen JUi"' 

D 
• • T k • d k • k t •• • Belediye, et lyatıarını makul bir had üz~rinc E~naf bürosu hesaplarında 

1
1 

Un a sım e arı a ur de indirmek makaadlle et nakliyatını kendi Atina ajansının verdiği habere göre, ni zamanda tetkikata başlamışlardıt• 
üzerine aımatı dü§tlnmc"!cte ve bu mevzu u. b:ynelmilel sendikalar federasyonu ge-

• • zerinde tetkikler yapmaıctadır. ııel sekreteri Walter Schevenels, Yunan 

Sergisi ıd • Boluda dUn gece saat yarımda oldukça hükumeti baJ'lekiline, Yunanistanda 
açı 1 r §lddeUi bir zelzele olrnuo. herkes tel&.§la uy. son işçi malları müsaderesi sebebile bir 

kudan uyanmtıJtır. Hasar yoktur. · · 
------~----- . • Yapılan tetkikler ıehrlmlzdekl bütün telgraf göndermiıtir. Ajanıın ne9rettiği 

Ki.<'k gün kırk gece eğlenceleri mü- Bu kısımda da iki Yüzlü, Padiph, Belediye dalrelerlnln bir günde tam 7000 a. bu telgıafta deniyor ki: 
nasbetHe tertip edilen karikatür sregisi İstikba), Davul, Beberohi, Zevali devlet, det tetc!on mtlkfllemest yaptıgttıı meydana "işçi teş~ilatlarını Milletler cemiyeti
dün saat on altıda Taksimde Emlak Elhilife gazeteleri vardır. çıkarml§tır Belediye bu muazzam yekftnu le beynelmilel it büroıu nezdinde tem

yan yanya indirmek için çareler aramakla sil eden beynelmilel sendikalar federas-
şirketinin yeni binasında açılmıştır. Meşrutiyetten sonra çıkan mizahi meşguldür. 

1 
· b yonu, sendika hürriyetlerinin geri alın-

Açılma töreninde Vali ve Belediye Rei- gazete enn aşlıkları tefhir edilmekte- 0UŞarda: masından ifçi hukukunun çiğnenmeııin-
si ile mebuslar, Belediye erkanı, gazete dir. • tngtllz bahriye nazın sır Samueı Hor den, sendikaıfat ıeflerin ve faal itçilerin 
ciler bulunmu§tur. Bu gazete ve mecmuaların isimleri tayyare lle Parlse gltmıııUr. Marsllyadan tevkif edilmesinden ve i!Çi teıekkülleri 

şunlardır: yaUa ı.taltaya gidecek ve Akdeniz filosu Sergide meırutiyetten evvel meşru
tiyetten sonra çıkan mizah gazeteleri 
teıhir edildiği gibi bugUnkU karikatü
ristlerin de eserlerine geniş mikyasta 
yer verilmiştir. 

Meşrutiyetten evvel çıkan mizah ga
zeteleri köşesinde Diyojen, Letaifibar, 

Terakki, Eğlence, Çıngıraklı, Tiyatro, 
Şeref, Meddah, Çaylak, Geveze, Kahka
ha, Şafak ve Zuhuri gazeteleri gösteril
mektedir. 

Bunlardan başka Abdülhamit devrin
de muhtelif memleketlerde Jön Türkler 

tarafından çıkarılmış gazeteler ve kari
katürlere de ayn birer yer verilmi§tir. 

Pişekar, Şakacı, Çekirge, Zevzek, Ay 
dede, Afacan, Perde, Karasinan, Şaka. 
Yeniçeri, Cingöz, MalCım, Nişter, Zü: 

ğürt, Miratıalem, Curcuna, dıdık. Gra

mofon, Hokkabaz, Dalkavuk, Latife, 

Kelebek, Tonton, Yuha, Alafranga, 
Karnaval, ibiş, Karakuş. Cici~ Hayal, 
Tavus, inciliçavuş, Gecekuşu, Cart Be· 
yim 1 Eşek.Çimdik,Guğuk, Püsküllübcla 

Dertli, Züınrütüanka, Laklak, intikat. 
Eğlence, Alay. Diken, Kalender, Hande, 
Kalem, Kibar,- Nekregtı, Babahimmet, 

Pinti, Tokmak, Falaka, Şakrak. 
Sergi 13 ey16te kadar açılt kalacaktır. 

amlralile birlikte bazı tetkiklerde btılunaeak. emvaJinin müsadere olunmasından dola-
yı protesto eder . ., 

tır. 

• lngillz - Mısır anlllŞ"JftW bugllıı U:indrıi. 
da imza edilecektir. 

• Gorlzia 1almll bir İtalyan kruvazöründe 
lnfilM< olmuş, geminin benzin deposu patla. 
mıotır. Kruvazör hasara uğramıştır. 

Bu telgrafa cevap veren Yunan hU
kQmeti it müsteşarı Dimitratoı alınan 
malQmatın aynlış olduğunu bildirmiı. 

tekzip etimştir. 

• :Meşhur Fransız kadın muharrirlerlndch 81 k ti l be 
madam Jtlllyct Adam dUn 101 yaşında 81rnUt . ~r a OD ' 

tu: ttaiyiuııarm-ştctdetti tazytkr. -on.iki' ada; seneye mabkd~ oldu 
dakl Rumtann Yunanlstana firar ôUncler.lne. Beylerbe}'inde oturan~kasap Mus
sebep olmıı.ğıı. ~1PJ1lı~tır .. son gilnlerde lta.ı tafanın evliitlıkı 19 yaşında Vesileyi 
yan adalarından Yunanistan& k~çan Rumlar öldüren . aşçı Alinin ağır cezada de· 
pek çoktur. · · ~ h ..:.. ~·Jul) ed.en .muh~k~mesi dün bltıniştlr. 

• Alman lltti.eat nazırı .ve ,,. .... ytşbank lntl. • • • · . · 
duru doktor ~aht d~ . t.a.yyace lJç ,rari.ıic • Ah ?~· ~_ş şen~ hapse mahkOm ol-
gltınl.§Ur.' · · - · · ···· · · · muştur. 

Sarnoş 

bir kadın 
Sustalı çakı ile 
Cenaze otomot,n.t 
şoförUnU yarahıd•.; 
Bugün saat on bir buçuk su~ I' 

da Aksarayda Haseki baatahaD 
1
,

nUnde .sarho!} oldujun.a bükmedi 

genç bir kadın, yolun alt bs'JI' r'I 
doğru gelmekte ol8:n ~för Bekf tf" 
idaresindeki belediye cenaze oto lf 
bilinin önünden çekilmek istemeli' ıf 
ve ileri geri söylenmeğe haşlaıl1 
tır. u/. 

Şoför Bekir, yoluna de'a~ t ' 
mecburiyetinde olduğundan oto-'_,. 
bilinaen inerek kadını_ yolun l<td,-
rına ~ekmek isterken, _kadın ~it jl 
bire sustalı bıçak ~ıkararak şofor 
kiri snğ bacağından vurmuştur. 1_. 

Vak•a mahalline yetişen . ~ .. ~ 
her ikisini de karakola götürnıiiY 

(3S40) (59.) 
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~3~r;..: • ~~~ 
b:_ Dsaı bet JJ s erg· ı ı ere Makarna ....... ,,,m"""'18JI01Uıımmuı1mııımnıttıımnııımmmınıııııımımnınuııum-

h.n ~istatistik neşredlmiş: "ltal- 1 • l • K 1 
len_ lamı 6arfettiklerj barutlarla. Ö• • t• k t • t• h 1 A k • n g l 1 z r a ı n 1 n "l§~beşuıer kıyas edilince antaşıı- JŞ ıra e meyen IS 1 a 1 neden 
'·;:~~~:.::~~Habeşli itin on ki- Sa nayi miiessese le lrl· azaldı ? Yugosla vyada temasları 
~lfitatlstik, hakikatleri bütün çıp- n 1 n il stesl 
~ırı Re orta.ya koymak için en mü- h 1 Bttytlk fabrikalar Balkan antan· t n bozacak ma 
lt .ıııeı 5Içüdür. Fakat bunu rekdi- azı r anıyor bllekArlıkla itham 1 1 • 
i~l'ine ı:ıt noktai nazarları müdafaa iktisat vekaleti son zamanlarda sergi hı·yette olmaktan çok uzaktır 

"de kullanıyorlar. ler işine büyük bir ehemmiyet vermek edlllyor 
~la,. denebilir ki: tedir. Vekalet yerli malların iç pazar- Makarna, evvelce istanbulda çok is- ~al 0 kal ırll a in ta 17'\l'lt 1 

tıtı'b Bir fi~kte üç gram kadar ba- la;-da tanınmasını temin için sanayicile tihl.ik edilen bir madde olduğu halde O 
aıı.~lunabileceğine göre, ltalyanlar rin dahili sergilere i~tirakini arzu etti- son senelerde istihlaki pek azalmış ve Sa\~ 0 al M <dJ O lr ' 

Çünkü, Almanya, üç senedir bu yolda. 
birçok teşebbüslerde bulunmuş, fakat 
Fransayı bir türlü ikna edememiştir. 
bu defa da edeceği şüphelidir. ~UYi 3333 el .ate~ edip bir tl'k ~~: ği gibi resmen iştirak edilen dt§ sergi· halk yava§ yavaş makarna yemez olmu§ Yunıt.S Nadi, Cumhuriyette lngili:: 

Qio.. VUrmui'lar... Amma da kotu !erde de Türk mamulatı, mahsulatı ve tur. Bu hal evvelki gtin ticaret odasın- kralumı seyahati miinascbetilc §Öyle 
"?'ll\Q • • n ınıışler... masnuatınrn tanıtdması yolunda bütün da muamele vergisine dair gö- 11a::ıyoı·: 

leli lfer taraftan da şu suretle leh- müesseselerin iştirakini, temine gayret rüşme için yapılan toplantıda da mcv- Guya bu seyahat münaaebetile ln-· 
llde httlunabilinir: etmektedir. Şehrimize gelmiş olan sana zuu bahsolmuştur. giltere ve Yugoslavya aralarında bir 

ler-:akınt Ne insaniyetpervermiş- yi umum müdürü Re§at bunun için ge- • Burada söz söyliycn Çankaya makar- ittifak akdinin konuşulduğu veya ka
ti ~ a ':hazır barutu yakıyoruz, ha- rek İzmir ve gerekse Sclanik beynelmi· na fabrikası sahibi Den1irkaya be§ bey· rarlaştırıldığı ve bu keyfiyet tahak
lall\ • gttmesin ?,, diye yüzde yüz lcl pavyonlarına sanayicilerimizin daha girdcn aşağr kuvvetle ~alışan sanayii kuk ettiği zamansa Balkan antantının 
~a~~bet yapsalarmı~ .. O zaman, himaye etmek lazımgeldiğinde ısrar ehemmiyet ve kuvvetinden pek çok 

ısta geniş mikyasta i~tiraklerini temin için b• nda tek adam kalmryarak- ederek demiştir ki: kaybedeceği yolunda ileri sürülen bir 
çalışmaktadır. 

,_ "- Bazı büyük makarna fabrikaları şayia veya işaadır ki onu kontrol ede-
~taı:-tikt Sanayicilere söy•tendig~ine nazaran lk-~ltılJJ ~ · en hakikati L'itidlal mi halka hakiki makarnanın lezzetini, çeş- miyen bir kısım matbuatta yer bula-

bitdı~~Yor !. .. lşfo al sana: Çek çeke- tisat vekaleti barı firmaların • sergilere nisini unutturdular. Hepsi hile yapıyor bilmiştir. Onu hiç yoktan uydurarak 
tın tarafa?... lakayit kalmasından müteessir olmu§· lar 1 Halk böyle makarnaları yemekten· dünya yüzüne salıverenlerin maksatla-
S Dvır n sn lril e ~ tur. Bunun için iştirak etmek istemi yen . se hiç makarna yememeği tercih ediyor. rı bu tarikle fikirlerde kargaşalıklaı· 

D'\rı) bu firmaların vekaletçe bir listesi isten· Bu yüzden istihlaki çok düştü . husule getirerek binnetice bulanık su 
fa lbD !hl&Cetr<e'ftft miştir. Biz küçük fabrikalfar halka makar- da balık avlamaktan ibaret olduğuna 

tre!\~nbulda sivrUneklerin ,·atanı na yemenin zevkini aşxlıyacağız. İyi ma şüphe yoktur. 
it, ııı .0Y tarafları sayılırdı. Mücade- B i. r h 1 r Siz çetesi kamanın nasıl olacağını göstereceğiz. İngiltere ile Yugoslavya ıırasmd:ı 
lltad Uca.dele ... Bu haşerat orada kal- Komşu memleketlerdeki en küçük bir herhangi bir anlaşmaya ihtimal vok 
lıııı.,' 'blaŞaJ1ah ... Kökleri kurutuldu Sarıyer clvıırıoda fabrikanın istihsalatı bile bizim en bil - mudW'? Elbette vardır. Fakat l>Öylc 
leı:·· llayrrI Sanki muhaceret etti- I yUk fabrikalarımızın yaptığından daha bir anlaşmanın husulü hadisesini Sa· 
ltl~ı lradıköy semtinin başka mahal- soyu an evlere çoktur.,, majeste kralın seyahatile alakadar kıl-
ltaı~ine yayıldılar... Bununla da bu olar girmiş Bu ittiham ve itiraf alakadar mahafil makta asla isabet yoktur. Bunu a.n-
ttç~ drlar: Boğazın diğer hryrsrna Sanyer ve civarında altı aydanberi de derin bir tesir uyandımu§tır. Son !atmak istiyoruz. Sonra İngiliz siyase-

ll ~k orasını istila ettiler... hırsızlık yapan bir şebeke dün gece zamanlarda boyalı ve undan yapılmış tinin kendisini angaje edecek harici 
'ırat}l.l nıcvzua dair konu~tuğumuz yakayı P}c vennişt.ir. makarnaların piyasada yer bulduğu c· anlaşmalarda ne kadat' müteenni ha-

a, bir dostum dedi ki: . aasen biliniyordu. Şunu da ilave etmek reket ettiğini de unutmamak 18.zmı-
~t; .Cebeli tarik boğazına nazire o- Büyükderede devriye gezen zabıta lhımdır ki daha yakın bir tarihte Türk dır. Öyle ki eğer İngiltere devleti Yu-
~ " B yazi · kısk d memurları dün gece sabaha karşı iki favi "' og çı · an ı zahir: makarnacıhğ1 memleket dışında bile gosJavya ile herhangi bir anlaşmayı 
~ıh~ Oranın bir kıynnndan öteki kişinin Sovyet sefarethanesi arkasın- meşhurdu. lazım addetse bunu Balkan antantını 
~ 'be:tnta ha~rat akını mı l'ar'? ÖyJey- daki ormanlığa doğru şüpheli bir va- f 1 b 1 lf kuv\•etten dü§ilrecek bir şekilde değil, 
~~ h ne gune duruyorum..... dedi ziyette gittiklerini görmüşler ve takip S BD U IDB ye belki Balkan antantile daha kuvvetli 
tal\ ~fdi sivrisinek ordusu, o yaman etmf§lerdir. Bu ild kişi ormana girin· k &drOSU bir Yugoslavya ile yapmağı tercih edc-
)arılalucr, kan t>mici silah1arile bir ce bir çukurdan bazı eşya çıkararak Yeni Defterdarlık teşkilatına ait ve- ceğini anlamak için keramete veya her 

'>an öteyana... çuvala doldurmuşlar, bu sırada me- kaletr'.c isimsiz gönderilen teıııkilat cet· hangi derecesinde bir düşünmeye ihti-
«a ;·aııı A :ı :ı 1ı~'f: . vrupa... murlar ansızm il.zerlerine gidip hırsız- veli isimlcndirllmckte ve yeni kadro tc· yar; bile görülmese yeridir. 
~a1r'ğn~isfifai~rfft A-··--ı-- 1•- ~~01,. .... , .. 1 .. M.,. Rnnıa.,. kel En- g~Lt-"• _,__,_.__,:_ 4 r --··- 1'...tH· t.. Yugoslavyaya gelince bu devletin 

"- verle arkada§J Remzidir. tanbul maliyesinin merkez ve şubeleri Balkan anta.ntmda bulduğu kıymet ve 
)l:'-- (Va-NQ} Hırswarm saklaclıklan eşyalar mer- kadrosu tamamlanmış olacaktır. kuvveti uzak veya yakın ondan dalın 

ı~ H sat Vek 111 ae idi keze götürillünce tahkikata başlanmış, . büyük hangi meruaate reaa edebilece-
ı. t'•t k fit bunlarm Büyilkdet'ede Piyasa cadde- F o rd , ... b r 1k8 81o<l8 gw ino akıl crm Balk tan ~rı. İk . otrasile bir ıcyahate çzkmııJ 

0
_ " ez. an an tının teş 

~,." tısat vekili Celil Bayar dün An· sinde Sofyanm 21 numaralı ve yine yapılan tetkikle r kil eden devletler kendi hallerine birer 
ı._ •• ıt'Y'ailpurilc .:ehrım' ız' e gc'-ı'şt'ır. Vekı'l aynı caddede Gümüşsuyu hasta.hanesi F d f b .k küçük veya orta devlet sayılırlar, fa-
•q .... :ı .r•~· d kt 1 d N or a n asında gümrük resmi ka- k t tant ~ hatı d M o or arın an evzadnı 37 numaralı a an dolayısile onların mecmu 
'ltir..ı-.. .c. ınasın a armara adası, çakçılığt yapıldığı hakkındaki şüpheler ı t· A 

-. ""g M f evinden çalınmış eşyalar olduğu an· ıeyc 1 vrupa büyük devletlerinden 
t ~~.. u:e te, Gelibolu, Çanakkale laşılıruştrr. üzerine ihtisas mahkemesince iki seneye herhangi biri ayarında büyük bir dev-

~ı,(:eta.ı 
13
ga ugramıştır. yakın bir zamandanberi Y.aptırılmakta Jet teşkil eder. 

"'il t-.ı.. • ~yarla birlikte seyahat etmis Tahkikat derinleştirilince Sanyerde olan tetkikler sona ermek üzeredir. Tet ş· 
ln~~lısıye um ··d·· u N ~ otW'an Sivas sayla\•J Remzinin evine k ımdiki halde ve yalnız Samajeste . ~ka um mu ur ecrnettin ikleri yapan abli vukuf Fordun altı se- İngiltere kral mm seyahatinden istifa-
\ tç t 11 umum müdürü Muammer E- müteaddit defalar girip gayet kıymet- nelik hesaplannt tetkik etmiştir. d 1 ~- d;: icaret umum mu''du'"ru·· Mu''mtaz ı· . J e o un.arak itilaf ve ittifaklardan ~ .. ı eşya an ile mücevherlerini çalanla- balı 

(
h n gelmişlerdir. d b setmek mevsimsiz ve yersiz söz-
'lbıf rın a un! ,-· olduğu tesbit edilm'iştir. !erden başka bir' şey olamaz. Balkan 

A..~t. Uz Kralı Ati nada Saylavm eşyalarından bazıları hır- 1fW91'1PIW T.AMYfWi anlantr büt~n kuvvetile dünün oJdu-
ı.... ııt"' 2 sızlar tarafından sabldrkJan yerden tu gibı' bugu·· ·· d h k' ıutlbı :: .. S - İngiltere kralı Edvard almınıştn·. 0 

nun e a ıkatını teı:ıkil 
'-t"tce. h~~~eden sonra Atinaya geldi. Bin etmektedir. Şimdilik sözUn kısası - ve 
"t ""~ tar fı O civarda soyulan diğer birkaç eve ç,u"ır;ı "NBA manalısı işte budur .. 

ırı<lda .. a ndan ka~ılandr. Kral i 1 . ~"'>~ 
~ç- gün kalacaktır. g ren enn de bunlar olup olmadığı AOUSTOS - 1936 AD m a ırırvaı ifil o ifil 

araştırılmaktadır. Hlcrt: ıss.~ Oemaxb·eJAbrr: s 
ıtnç m ün=nn m 

Bü ük 
t'tliisab:kamız 
l llijYiik 
ltın1 ıttü.<3abakamrzm cevap. 
llı~l\let ~but için nrHmiş olan 
~lltı.da u akşam bitmektedir. 
al' lla:U~ıu:a getirilecek ce\'ap. 

ı. edıJnı.iyecektir. 
b• UlÜsa.h k 1

t l.anta a anın neticesı en krsa 

Verit çoraplar 
neden çUrUk? 

Memleketimizdeki çorap fabrikaları 
tarafından yapılan çorapla.rm çUrilk
lüğünden şikayet edilmi!}, Ticaret oda
sı tetkiklere başlamıştı. 

Çorap fabrikatörleri dün Ticaret 
odasında toplanarak çoraplann niçin 
çürük olduğu hakkında izahat vermiş
lerdir. 

kaıraıru 
Raif Necdet Meto Tan'd<1 ya:ıyor: 

ÜÜı:ı••i., lh.l:~ı 
• 18,53 

alo 
,_ 3,49 12,16 16,00 18,M 20,33 3.31 

t
alo 8,57 5,23 9,70 12,00 1,38 R,39 
uf"lıtO 

Tabii, Şahtın başlıca siyasi vazif~ 
lerinden birisi, Rus - Fransız münase
batı üzerine tesir yapmak ve bu su
retle bir Fransız - Alman - İngiliz an ... 
la§masını kolaylaştırmaktır. B itlerin 
dostu Von Ribentrop da Londraya bu 
gayeye vusul için gönderilmiş değil 

midir? 
Dünkü Almım kararlarının on mü• 

him.mi, ordunun bir milyona çıkara. 
masıdır. Fakat hakikatte Alman o~ 
dusu 1 milyonu değil , iki milyonu bu-. 
lacaktır. Çünkü Alman gençleri, ayn
ca bir sene muvazzaf asker gibı, umu
mi işlerde çalJşmak mecburiyetinde
dirler. 

Alınanyarun bütün tedbir ve siyast 
hareketleri komünizme kat'§ı, şarka;. 

doğru. matuf olduğu gittikçe tezahtir,i 
,ediyor. 

Bunun için de Almanya, İngiltere veı 
Fransaya teminat venniye çalışıyor,. 
Diğer taraftan da Orta Avrupad~ 
hatta Balkanlarda, menfaatler göste-
rerek bazı devletlerin taraftarlrğı~t 
temine çabalıyor. Gayelerine varmalC 

· için umumi harbin derslerinden ibret 
alarak rnevaddı iptidaiye menbaı, buğ· 

day anbarı olan bu memleketlerin yar~ 
drmını elde etmek istiyor. 

Mcetctn lY 
~aıDoşma 

Asını Us, Kurunda yazıyor: 
Dil denilen ilim mevzuunun birçolt 

cepheler i vardır. Dil inkılabı 'yolunda 
nihai muvaffakiyete ermek için bütün 
bu muhtelif cephelerde vazife r11lmış 

olan arkada.~lann program dairesinde 
müşterek hedefe doğru yürümesi la
zımdır. T'ıirk Dili Araştırma Kurumu
nun eserleri bu bakımdan ayrı bir mu
vaffakiycttir. Ulu Önder Atatürkün 
yüksek kılavuzluğu sayesinde gösteri
len bu toplu ve metodik çalışma misali 
diğer sahalardaki ilmi teşekküllerimiz 
için de nümune olacak mahiyettedir. 

Va o a ifil @ n <§116!1 <ğı lYI 

waoalfl) 
Açık Sö:; re/ikimi::, bizim Bulgari . .,. 

taıul.a;ı felefoıı 'L'C t elgrafla a7dığınıız 
ba::ı haberlere yalan diy or. Ifoıuiiıte 
ayııı haber der e Ja:ı-1,.anilc 1:0.'lıl oldu,.. 
ğu, gün, dediği mi::iıı <loğnt old,,ef1n17ı, 
an laya<'akf ı r. 

Bulgarisfmu.i.a İB lilıl>aral f e.şkil<itt
m1zm cidden rnükem mel · olduğuııı't 
Açık Sö: arkcufafnmza. iftiharla bildi
ririz. 

Yirminci asır tarihinde ba.~lı ba.<?ına 
bir bap olmağa. lô.yılc "Sovy~t nıı~ha
lifleri kur~u1ıa dizildi,, gibi nıiilıim hfl~ 
berlcri, ilk defa oW.ralc bildirirken bi-

le, mutat lcnfauiliğini muhafa::a edip 
bunu ikinci sayfanııı bir k-Oşcciğine, 
tek Biitını mini m.ini bir se.rlavha ilB 
ve iki parmak metin ya~ı.silc sıhıştın
ı~ercn Akşam refikimize gelince o da J , 

iki giindür, bize karşı lıaııli garh lJir 
' • 1 

llda ua.n edilecektir. Çorapçılar bugün sanayi umwn mü
dürü Reşadın reisliği altında ikinci 
bir toplantı yapacakyardır. 

,JF,Cf:N SP.:N!i B DOUS Sıt OWU t 

BUyUk Türk taa.rruzımını ba.§Jangıeı, -
Manevralardan dönen ordumuz Kırklarellnde 
muazzam bir geçit resmi yapmt§tır. 

Bir İtalya - Habeş harbinin dünya harbi 
ne çevrileceği kanaati her tarafta mevcuL 
tur. 

Kırılan kalbi kazanmak 
fa~at ••• 

Son 24 saat zarfında Alnıanyanın 
üç mühim kararı karşısında kaldık. 
~itlerin bir taraftan ispanyaya silah 
ıhracrnı menettiğini, bir diğer taraftan 
da ordudaki hizmeti iki sen<'.'ye çıkar
dığını öğrendik, Almanya, İspanya iş- 1 
lerine fazla karışmamayı kabul etmek- ,! 
le hem Fransa ve bilhassa İngiltereyi 
memnun ediyor, ordusunu arttırmak
la da, dün bahsettiğimiz, Rus ordusu
nun çoğaltılma.sına mukabelede bulu
nuyor. Nihayet de, geçenlerde Berlin<' 
gelen Fransa bankası müdürünün zi
yaretini iade için Rayşbank müdürü 
ve Alman !ktısat vekili Şalıtr Parise 1 
gönderiyor. 

1 
İspanya işlerine fazla karışmamayı 

kabul etmenin manası açıktır. Hitıer. j 
bu suretle, daima korkutmaktan çe
kindiği İngiliz efkirı umumiyesini tes-ı' 
hir ediyor, ona hüsnü niyetini ve ban-

menfi alaka göstermektedir: Bulgar 
kralına kar~ı suika,çt havadisini ismi
mizi ::ikredcrek yalanlıyor. 1 WJOf ya-
Jıu ! Bi.."im o haberimi:: şöyle ba:jlıyor. 
du: "Arncrikada, lndirmapolis §Clırincle 
Bulgarca intişar eden ( Mal<edoııya 
kiirsüsii) ismiıu.loki gazetenin ~8 tam
muz tarihli ve 49.Z n umaralı nüsluısı

aa bah."11acak olursa .. ,, ı:e ~öyle dct:onı 
ediyordu: 0/mi.:ı .. imiş .. imiş ... . 

~~r . l\~rayda g Ü çt ar a oturan Naci admda1ri okuyucumuz soru -
CIJ~ C§ •cned· 

'41ı.. n ır evli . 
~,... ~ t.~ı.. Ylln. Karıma karşı haksızlıklar yaptıg-rm 
h... .. ,alt . '4U]aınrn"l d . 
-~. ıstiyor. Fik . u e emıyor, ayn yaşamak hatta bo-
~. ~~~nlrğıtllı stnd~n v~geçimıck için her şeyi ya~ 
'~ ~üı bili yledım •. a§ktmdan bahsettim, kar etmi 

:Yorum kı, beni hala ıcYiyor. Ne vaoa-

CEVABIMIZ: 

Hislerinize hikiın olunuz: Ona, siz de daima emni.yetle 
kar§rladrğı husuıiyetlerinizi göstermek fırsatlarını kullanı· 

nrı. Kınlan bir kalbi tekrar kazanmak hakikaten güçtür. 

Fakat, samimi ıstırap]annız kar§ısmda kannrzm kolayca 

yumu§Cltnasz, ve ıizi affetmesi pckfila mümkündür. Aşkını-. . . . 

şa bağltlrğmı gösteriyor. Sonra da kls-ı' 
men Fransayı tatmin ediyor. 

Parisc Şahtın seyahati ise, hem ik
tısadf, hem de siyaat sebeplere dayan
maktadır. 

Ziyaretin siyasi cephesi ise daha 
dC>r:ndir. Hitler, itimat ettiği bir adam 
va.sıtasile Fransaya teminat vermek 
istiyor. Ona karşı fena nJyetler besle-

. .... b 

Radyolar fiüınca haberi verir, ga:ıe
te'ler falanca haberi yazar, bizde " /ilan 
radyo söyledi} fiUi.n gazete yazdı,, di
ye menşe gösteriyor ve nak1cdiyorua. 

Tarihi ııo numarası ya::ı1t nüsha gft
firtilsi11, §ayet naklettiklerimiz yazılı 
değilse o zaman R ABER gazetesi f ck
=ip edilcbüir. 

Refiklerimi:; vcrdik'leri bütü ıı hii
kümlerde bu. derece i~ct ediyorlarsa 
ı-ah 1;ah! 



=='===~~!!!!!!!~~=:::~~====== ,==============.HABER - :.\qam Postan 

SovyetRusyada ispanya • 
ıs yanı suikastçılar 

kurşuna 
dizildiler 

(Bat tarafı I indcle) 
şimdi dünyada en sıkı muhafaza ter
tibatı altında bulunan adam olduğu
nu yazıyor, ''e diyor ki: 

Sigorta dolandırıcılığı 
tahkikatı ilerliyor 

Dün Uç klşt daba tevkif edildi, Uoktot 
Asaf mfiddelumumlllğe teslim otdu 

Unyor. sigorta girketini dolandıran) Bir gün beni alarak ıirkete g~ 
lar hakkında yapılan tahkikat devam Vuçino isimli ihtiyar bir adaıııJa 
etmektedir. dorda konuşturdu. Vuçino ban• : ~ 

Anlaşıldığına göre şebekenin eleba- - Onniğrn söylediği iıi neden ,..., 
1ısı olan Onnik elinde mevcut sigorta- yoraun? dedi. Bunda korkutacak_ ~..Jıfo 
lrların listesinde yazılr olanların hayat- yok!... Burada müdür KaJl'er~ 

"'Bugün Londra kulesinde mahfuz 
müc~\'herleri çalmak, Stalini tehlıke
ye koyabilecek bir mesafeciğe yak • 
taşmaktan daha kolaydır? 

Kendini korumağa ahdetıai, olan 
hem;ıehrileri Gürcülerden müteşekkil 
kuvvet gece gündüz. nöbet bekliyor-
1ar.,, 

larını tetkik etmekte ve bunlardan za· Ondan sonra ben gelirim. ti' 1' 
rurete düşenler olursa derhal müracaat Ben de bunun i!terine razı ola~ beıız 

Sen SalJtzg(fııv:n-.hJ iMilalcUc:·in bombar dmıani11f~ yıkılan yuı"1larınclan kaça. 
n:k ıro!:ak..'u kum çuvalları arkaW/14 sıöınnıış zc:vallı çocuklar ... 

1 [/('JIL1fl dahti lıarl>üıtlıe hangi taraf knzamrtHJ kıtuamın, kaybedDI gene 
memleket otaookür. Sen Sebaıtiyen 'eh rinin solla1darı.n.dtt birinin fa haUne 

balanızl 

(Baı taroh Nnclcle)l 
Şimal mıntakasında cumuriyet 

tayyareleri, H uescanın fimalind~ 4 
kilometre mesafede ihtilalcilerin it-
gali altında bulunan ndiyi bombar
dıman etmişlerdir. 

Labinanigo kaaabuıncl& bulanan 
bir fabrika bombarclıman ed!l111iş ve 
patlayıcı maddeler l•aline ınahsM 

olan Pavyonda :lnfillllar nkua gel
miştir. 

''Humaaite,, 18mindekl Fransız 

gazetesinin muhabiri, ağır surette 
yaralanmıştır. 

Majork adasında hükOmet kuvvet
lerinin harekatını idare etmekte o
lan tayyare yüzbaŞJ&ı Bayo, şu tel>
liği vermiştir: 

Cumuriyet tayyareleri Majork a
dMındaki La& PaJmas deaiz ve hava 
üssülharekelerini bombardıman ede
rek 3 deniz tayyaresini tahrip et
miştir. 

Frall9ada nUmayı,ter 

Paris, 26 <A.A.) - İlpanya cumhu
riyetine ka11ı tesanüt göstermek .makaa 
dile Bufalo tayyare meydanında tertip 
edihni§ olan nUmayiıe 80.000 kiti itti
rak etmiıtir. 

Halk, bütün hatipleri "ispanyaya tay 
yare göndCJ"etim" nidalarile karıılamıı
tır. Ahali, dün Parise gelmi§ olan Ye 
üzerine manevra kayııı bağlanmış r.r 
bir kombinezon giymi§ bulunan İspan· 

yol milislerinden bir kadını tiddetle al
kıılamrıtır. 

Sosyalistlerden M. Jcan Zyromski ve 
komünistlerden M. Maruice Thorez, 
Madrit hükUmetine silih ve mühimmat 
gönderilebilmek iç.in ticaretin erebeıt 

bırakılması talebinde bulunmuflar • 
dır. 

M. Thorez, bilhassa !fCjyle demiftir: 
"- Fransayı yenmek için onu ihata 

etmek M. HitlCJ"in Franco ve, general 
Molayı alet edinerek eripnek istediği 

gaye budur!,. 

DUn geceki taııratların 
huı8eası 

İspanyol asileri yeniden Madriti bom 
1-rdnnana tqebbü9 etmiıtir. 

Asilerin 'Madritin on kilometre uza -
ğında bulunduktan Madrit hükUmetinin 
teb1ifinde okunmaktadır. 

);aner :Madrlf d-nrinC1a1d tayyare 
karargahım bombardıman etmişlerdir. 

Matarada adlere k:arp isyan eden 10 
bahriyeli dün sabah ~rıuna dizilmiıtir. 

Rlf kahramanı 

Abdülkerim 
menfasından 

kaçtı 
Almanya aatrere alllh 

göndermı, 

Fransız gazetelerinden Maün·in 
menb3 göstermeden verdiği bir habe
re göre, Rif mücahidi Abdülkerim, 

192' eenesindenberl FranSız hükume
ti tarafından nefy4!dildiği Madagas
kar civarında Reunion adasındaki 

menfadaa kaçmışttr. Ne suretle kaç

mağa muvaffak olduğu ve nereye git
tiği henilz belli değildir. 

1923 senesiade bpanya Fasında 
Jspanyollara karıtı isyan ederek üç 
sene mücadele eden bu kahram:ını 

tedip etmek üzere o zamanlar gene -
ral Primo dö Rivera gönderilmiş ve 

bu tedip hareketine Fransa da yar
dımda bulunmuştu. 

Bu mücadeleyi munffakıyetle 

başaraeağını iddia eden general baş-

vekil yapılmı§, fakat Abdülkerim kar 
pnda bir muvaffakıyet elde ede
memişti. u~ senelik mütemadi bi:r 
milcadtledea sonra tahammülü kal -
mıyan mücahit nihayet Fransaya tes
li111 ol.ağa mttbar olmuş, Madag:ıs
kara nefyedllmlşti. 

Abdülkerimin kaçtığı haklnnda 
şayi olan bu haberi Fransız miistem
lekeler nezareti, onun adada oldu:?u
nu bildirerek tekzip etmektedir. 

Halbuki, Alman gazetelerir.in, Pa

risten öğrenerek verdikleri habere 
göre, Rirti mücahit, Fransız makam
larının yardımile, menfadan kaçmış
tır. 

Bu ha her, N ews Chronlcle gaze
tesi ain, general Fraakoyu :za),f dti· 

şünnek üzere. Fransrzların Fasta 
mukabil isyan hazırladıkları yolun -

dairi .haberini teyi& eder mahiyette 
sörttbMktedir. 

Silndey Ek~pres muharriri bun
dan sonra bazı tef errüata dalarak 
Sovyet reisinin ot urdufu dairenin 
kapısının topuzları olmadığmı ve bu 
kapıların kendi masasında bulunan 
elektrik dfiğmelerlle açıldrğmr Ye 
kapandığını yazmakta. ve Kremlin 
sarayından, fevkalade zaruri bir işi 

olduğa zaman muhafız polis kuvvet
lerinir. dikkati altında çıktıfını ilhe 
etmektedir • 

At lstemlyen mahkOm 
Sofya (hususi muhabirimizden saat 

11 buçukta telefonla) - Moskonda 
idam edilen on altı suikast suçlusundan 
on bet kiti affedilmeleri için istida ver
miılcr, bunlardan Alman komUniıti o
lan bir tanesi affedilmesini istememifti. 

Troc;kl ı,tn mahiyetini '"• 
edecekmlf I 

Sofya (hususi) - Sovyet Rusyadaki 
suikast teşebbüsünün planını hazırla -
makJa ittiham edilen Troçkinin, suikast 
maznunlanna yapılan muamelenin "hak 
sı.z olduğunu,. anlatan bir beyanatı Bul 
gar gazetelerinde çrkmııtrr. Troçki bü
tün meselenin hakikatini yakında ifşa 

edccefini söylemektedir. 

edip sigortadaki paralarım a!acağmı zı ktğ:tlar imzaladım. KartJ!) ttfl' ı..... 

söylemekte ve pazarlığa giri§mektedir. 1rend~ine .-erilen bir çdde Ziraat f "lll 

Zabıta Onnik tarafından ölü p.te- kasından 2.500 lira aldı Onnik d ... !"'--' 
rilen üç sigortalıyı daha nezaret altına ranın 2000 lirasını alarak 500 .,..... 
almıttır. Bunlar Ayvansarayda oturan bize verdi. ~ 

ve Eyüpte bakkallık yapan Dimitti Ha· Misak da kendisini Onniğin _.o#IJ~ 
çopulo, Beyoğlu Bulgar çaqı1mda otu- dıfınr ve eline ıncak 400 lira ,~.. ._ 
ran Misak kansı Şaziktir. aöylemiJtir. f". "'9. 

Tahkikat neticesinde Dimitrinin Iİ· Diğer iki doktor ise kendı1eriıl' IJI 
gorta tirkctine 500 İngiliz liraya ıigor- letı1en $Uçtan hıbftleri olmadıl""' ., 
ta1andığ:nr, fakat 926 danberi p~mle- verdikleri rapor gösterilecek oJ\ttt'rdl" 
rini vermediği ve bunu haber alan On· ıeyi kabul edeceklerini söylemişlt ti'.. 
niğin itleti yoluna koyarak 2500 zü Halook· raporların a&lr Pari&tl f 
Un yon §İrketindcn çektiği aruaşılmıı - ğundan bu istekleri yapılamamıt ~~ 
tır. Bu paranın yalnız 500 lirası Dimit· terilen suretleri ise kabul etme~ -
rinin eline geçmiıtir. Neticede Dimitri ile kamı tsUJ11~ 

Misakın karısı Şazik de ayni tekilde Miaak tevkif edilmişler iki do 
parasını almıştır. Misilkrn karm srebett bıraktlmt,u'', 

Dün, Beyoğlu sulh hakimliğinde Di· Beı gUndmberi haklonda t~k'A '-. 
mitri ile kansı Ye Şuik ile bunlara r; çıktığı halde bir türlü meydan•:~ 
ölüm raporu veren c1oktor Emanoilidis rrlamryan doL-tor Asaf dün mudd' 
ve Armanakın tevkifi istenmiıtir. miJiğe teslim olmu,tur. i)olrtor:. ~ 

Bakkal Dimitri malıkemedc verdiği - Ben bir arkadaınnm ta~-
ifadede ıunları söylemiıtir: rapor verdim. Bu i~te hiçbir ~ti 

- Ben bir gün düklriııda iun Onnik sniniy-ctim ycktur. Te•kifhan~_J 
gelCJ"ek. senin 1u sicortadaki paranı ala- mak tl'1na ~olr a~ır geldiği için " 
hm, parayı ten öldükten aonra kamı yi- kayooldum, demektedir. ,/. 
yeceğime, sağken parayı afiyetle sen yt. ! Dola131' rinyetlere göre tetkik I 
dedi. Ben de cevaben, bu ıibi mea'uli- mekte c-•;.n yeni bir dosya yenidd ttl_ 
yetti iılcrden korkarım d.::dim. Bunun him ip uçlarmm ortaya çrltmasına ~ 
üzerine Onnik: dan nrmittir. Bu dosyaya ait bir ~-' 

- Sen hiç korkma f diye karırlık ver- evrak, Ameribda bulunduğundıttı ı; 

Blnlerce teYktf ? _d_i_·----------~--~~------~--m_ı_s_ten~mı-·~,_n_r·~~-~-~ 
Bertin, 26 (radyo ile) - Mo;k;;;;-·. 

dan alınan haberlere ıöre, 16 suikast 
mahldimunun idamından IOllra evvelki 
aece Ye dün MoakoV"ada, Leninıradcla 
ve hirc"ı. ...1:5 ... s-ı..: .. 1 .... .: .. ı...:-1 .... -- -v. 
lerde araıtırmalar yapılmıı ve biriden 
fazla şüpheli tevkif edilmiıtlr. 

Bunların dün ku11una di.zilenlerle mü 
nasebette olduğu rivayet edilmektedir. 

HABER - Bertin menbaından ge • 
len bu baberi ihtiyat kaydile karııtamak 
lbımdrr. 

Bulgar ordusu 
manevra 
yapıyor 

Sofya 26 (husus! muhabfrlmlzden 
telefonla) -

Bulgar orduau yamı Vama ile Bur • 
gu arumda deniz sahilinde b1JWı ma
nnralanna ba§lıyacaktır. 

Manevralara harbiye nazın ile ,Ok· 
sek kumanda heyeti i§tirak etmektedir. 
~naların gayesi denizden Bulp

rlatana yapılmaır mefru.z bir Duaç ha
reketini durdurmaktır. 

ltaıyan ordusunun manevr ... 
Roma, 26 CA.A.) - Bliyilk manevra· 

lann ilk harekatı. evvelki gece bqla· 
mıı ve tanzim edilmif olan plin dairesin 
de cereyan etmittir. (Xınımı) taraf. 
hasım kuvvetlerin mukavemet tertibatı 
almalanna meydan vennemek için prk 
tan prba hareket ctnrlf ve motörltl kı· 
tasını harbe sokmuıtur. (Kırmızı) tara· 
fın tayyareleri (Mavi) tarafın takviye 
krtalannr çıkarması icap eden Battipag 
lia ve Salerne mıntakalanru bombardı· 

man etmiştir. 
Diğer taraftan Cmavt) tarafın tayya

releri, (kınmzı) tarafın iaıe merkezleri 
ni bombardıman etmiJtir. 

Kral ve Jılusolini. hareklt cephesinde 
dolatmaktadrrlar, 

Filistin bAdlselerl 
Kudüs, 25 - Müsevi gazeteleri, Fi

listin hlikumeti ile Arap liderleri ara-ı 
ıında ve Mavrayı Şerialı siyasi şahSi
yetler vasıtasile yapılan ve müsevi 
milletini katiyen hesaba katmıyan gö
rüşmeler dolayıaile memnuniyetsislik
lerini ve endijelerini izhar etmekte
dirler. 

Diğer taraftan müfrit Araplar da, 
Araplara yapılan tekliflerin kabul edi
Jemiyeceğini söylemektedirler ı 

Alman ordusu· 
(B04tarafı 1 incide) 

ı.ıııJ ... • .ou nususta ısrar ctmıyecegım. 
Yalnız ıuna nazan dikkati celbetmck 
isterim ld Cezayirde, Tunuata, Fasta 

ve diğer müstemlekelerde ve bilhassa 
Madagaskarda ve Hindi Çindi bulun· 
durmağa mecbur oldup aıker miktarı 
rözönilne ıetirilecek olursa Franaamn 
ana vatandaki ordusu miktarının Alman 
ordusunun pek çok dununda olduğu 

görülür. 
Maginot hattına malik olduğumuz 

bir hakikat olduğu gibi dünyanm en mü 
lremmel tanklarma ve tayyarelerine ma 

lik olduğumuz da dofrudur. Bununla 
beraber M. Hitlerin ittihaz etmit oldu-

ğu hattı hareket, bizi ciddi bir teemmü
le sc.ketmektedir. Çılphğa kapılma • 
mız icap etmez, Bütün aoğulc bnhhlt -

mm aBk1:mctimizi muhafaza etmeliyiz. 
Memleketimizde aakert hizmet mttdde

tinin uzatılma&& mevzuu bahsolamu. Fa 
kat bu vaziyet kaf118ılnda Scwyet Rus
ya ile ittifakımızı muhafaza etmek ve 
hemen ftaJya ile. mukarenet teıiı etmek 
meebariyetindeyll:. 

Alman,ırnm ltara" 
Alman ordusunun bir milyondan yu· 

karıya çıkmasını temin yollu bazı ha-
zırlıklar yapılmaktadır. Almanya bu 
makntla bütün gençliği seferberliie 
tabi tutan bir kamın ortaya koyacaktır. 

Berlinden gelen haberler bu hususta 

tafsillt vttirken, Alma11yada İtalyanın 
Balila tt:fkilltına benzer bir tetkil!t 
vücuda getin1eeelini bildiriyor. 

Yan rami psete olan Ancrif bütün 
Alman aençlifinin ..arfterbiyeye ta· 
bi tutulacaimı baP"kaletinde manhat· 
le yumaktadır: 

Asimi binMt m6ddeti iki yıla pb· 
nldrfı için reçcn yıl orduya alınan bu 
yıl bırakılmayacaktır. 

Eyleıtm sekizinden on d<kdtine kadar 
Nazi brka1t toplailtılan yapılacak va bu 
arada Hitler. Rayiıtağ mıKlilint ele 
Nurenbe~gde fevkalde bir toplantıya 
çağırtacaktrr. 

Bu toplantı SovyetJer ve ltomiiniz
min takbihine tahsiı edilecektir. 

Avrupada ald•'er 

Almanyadaki son faaliyet Avrupanm 
diğer hükumetlerini de faaliyete ıveket· 
miştir. Fransız kabinesi buiÜO f ev kala· 

de bir toolantı vaoaralc: ,,,,,.,_iv..tt.~ 
eaeceıctır, Almanyanın cıenı.z ,p ofY 

ni de birC:::nbire arttıracağından ~ 
luyor. 

Pren• na yapacall1 : 
Pari8 25 (A-A.)- Hanı ajan~ 
Bapekille Hariciye ve Milli 'Jlfl!'ı 

Nurrlan n ihtimal kara ve 4~ ~ 
kinıharbiye reisleri. Almanya.,-J 
karan iUerine tabaddiia eden ~ 
kartr koymak üzere aJmrnuı ~ 
teknik tedbirleri tatbik etıııek f 
imkin haırl olur olmaz bir topı.d° 
pacaldardır. ~ 

Fransa hükQmctinin Berlin hii ~ 
nezdinde bir guna protestoda boı~ .J 
yacajı. diplomasi yolile hiçbir t~ 
icra etmiyeceği, yalnız kendisi içitl.; 

ka türlü tahaffuz vaıııtalan bul~~ 
kını muhafaza edeceği zannol~ 
dır. 

t ·1· ka~~ha~~9ı.ı ko1"ı{ ngı ız ı.ıu- ncı ., er ,,,,. 
nu da tCJplanarak vaziyeti tetkik c 
tir. 

Lehlat nda i 
Lebiıtan Ye Çekoslcmıkyada cll ./ 

Alman tedbirleri karpaında al&ka 

ınııtır. ; 
Macaristan. AWltuty&, ttaı,. fi; 

ınanyanın ittira1n1e bir blok ıtetkil 
dup.bnaa'ti de bam olmuftlll'· ~ 

Macar rueteleri "Jru...-etli bfr / 
111 glfnnetten. Macaristarun nıeııfl' 
olacağım,. yazıyorlar. .J. 

Peeter Loyd "Kıwntli hir ~ 
ft bir İtalya Avrupamn mu~ 
lamindir .. demektedir. 

Atmanı• bitaraf 
latlmly-11 "" ., . .J 

Pnnuzc:a Pöti Jurnal ise, bilJI"' 
ıunu yazıyor: / 

''Almanyanın vermit olduğu ~ 1 
dan 10nra, onun İspanya iılerinde "rl 
rak kalacağına dair olan beyanıtf ~ 
metini pek çok kaybetmiıtir~-~ 1 
donanma11, bugün Akdenizde P"'""" '/ 

.ıifeaini ifa ediyor. Yann bir uıil~ I 
ıilik bir kuvvete sahip olacak~ 
man ordusu, kendisinde berri A. . ~ 
polisliğini ifa etmek kabiliyetiOl 
cektir • ., · 



Kendini 
.sevdirmek · 1 ·ıWi~ 

~Öğleden sonra saat dört. Fahriye, ar-ı onu en kısa zamanda nasıl ve nerede gö 
'r &ın~ kqrıuni tayyörü, yavaş yavaş rebilirdi? Acaba, yarın Ahmetlerin evi
lb~t doğrı.ı ilerliyordu. Gilne§ Zafer ne gelir mi? Tabirle konup.cak, her şe-

ıdeai · · ·· ı· k · K d' t l'İiııcr n.ı.rt ardından, yilksek binalara sil yı soy ıyece tı. en ıne cesare verme-
~ ek alçalıyıudu. Sarı: bir sis evler ğe çalışıyordu. 
t. de Pıtrlıyo y w •• •• k • • • "h.ltk b' r, agu agır yuruyen a-
hcıtı· tr ışık banyosu yapryormuşa Fahriye, kafasında bu düşünceler, 

ıroıntcını amca 

bııııı 'Yor, ağaçlar yapraklanru dökmüş olduğu halde Galatasaraya yürümüş, ve 
>~duklan halde, dallarında yaz hül- tekrar Taksime dönmüştü. Ayni kaldı-

So &aklıyorlardı. rım üstünde, ve biraz önde Tahir de ~--..... !l!r--~--.,..----.. 
~ llbahann, mevsim sonunda yaıanan Taksi~e çıkıyordu. Yanında da bir genç 
'iıııe lilnl~~den biriydi. Genç kız Tak kız vardı, ve ona hararetli hararetli bir 
~ ~ebniıtı, etrafına bakınıyordu. Bir şeyler anlatıyordu. Delikanlı da, 
'l~ne bir ıey ilitti. Maviler giyin- Fahriyenin hemen hiç şahit olma
"4de;yaz §apkalı bir genç, İstiklil dığı bir neşe vardı. Fahriye ile kar
~ı tarafından geliyor, ve hızlı a- şdaşınca bakıştılar. Fakat, bu tesadüf
'\ıı la 0Ayaspaıaya doğTu ilerliyordu. ten kaçmak lazımdı. 
'biıını Tahir!,. diye düıündü. Ar- Genç kız Tabirin yamndaki kıza dik
~ ko1rnak istedi. Kendisini güç katle baktı. Delikanlı o~lan tanıştırdı: 
~ · Fakat, içinde gidememekten - Ni~anlım 1 dedi. 
~ bir ııkrntı: duyuyordu. Tahir, kö - Bayan Saadet 1 
~er d6nnıü1, ve gözden kaybolmuıtu. Genç adamın gözlerinde cliretk§.r bir 
~ karııtaımrı olsalardı, Fahriyeyi neşe okunuyordu. Fahriye başını kaldır 
~ d ıeltmııyacak, fakat muhakkak dı ve: 
'1 ~:yıcaktı. ÇUnkU bir gUn ken- - Çok güzel, memnun oldum, dedi. 

~aa Bu cümlede öyle bir zaaf edası vardı 

\it ::Fahriye sevimlidir, fakat ıımaıık ki, Tahir hafifçe gülmekten kendini ala-
ı.i':dır, dediğini ititmiştl. madı. Bunu sarahaten görmüştü. Artık 
,. dost tarafından Fahriyeye yetiş: bu, sonuncu ve her geyi halletmek isti-
terı 1! olan bu lakırdı epcydenbCTi yen bir hakaretti. 
ldl ç kızı üzmekte ve düşündürmekte- - Ah, lakayt katabilmek.. Şimdi ne 

kadar muhtaç olduğum bir şey .. diye mı 

~~dırımın kenannda durarak uzun 
t~et Tabiri düşündü. Kendisini 
~ tlı tn.Üydü? Yahut gördü de, istiye
' rrıi Yanrna gelmemişti? Bunlan öğ
~ ek istiyordu. Atlatılan bir fnıan 
h~ltınu dil§ünmek istemiyor, ve de
~ Itnın :: "Gene bizim yapııkan !,. 
'dan sıvışalım!,, demesini tasavvur 
tıı, ekten miitevellit derin bir azap du
t~tdu. En iyisi, Tabirin kendisini 
eli lt erniı olduğunu kabul etmekti. Ken 

~ eı:~e soruyordu: "Ben yapı§kan 

b •• J) 

~ ;•t~annm yanında olduğu zaman, 
hfıı ahıre kal'§t kendini mUdaf aa ede· 
~· ne de aşıkane bakıtlarile, deli
~.1ı kendine bağlayabiliyordu. Tahir 
~ ku\'vetliydi, ve ona hayran hayran 
~elik ordu. Fahriyenin tutkun olduğunu 
ili anlıya bir söyliyen olmuıtu.Kendi 
~~e kadar müdafaa etse bottu: ÇünkU 
~İıtı Yet meydanda idi. Halbuki, Tahir 
ta~Yc aldırış etmiyordu. Genç kızı 
~nl-' ce kaçıyor, onu tanımamı§ görü
~~r, bütün bunları en azap verecek 

de ve ınuvaffakiyetle yapıyordu. 
'h .. • • 

""ah · !arı rıye, kafası karmakanpk hatıra-
~e,~ dolu bir halde, yolunu İstiklil cad 
~.t~c kadar uzatmağa karar verdi. 
b-q~ ~~.olmadan, gezinti zamanmı ça
lıiçb· YUruyerek geçiriyordu. Gözleri, 
~i" ır §ey üzerinde durmuyor, kendi i-

••e d'· .. 
ttıft onuyormuş gibi kafasında yer et-
'tf:ırd •ıkıcı bir düşünce ile mücadele edi
~ ı.. U. '!'ahirin arkasından koşmamak-

11:end· Ottu t..'li haksız buluyordu. Maamafih 
'tan Yol ortasında da durduramazdı. 

•nda. .... 
~a... Y\lrumesi lazımdı. Zaten, her 
1 ·•ıanki 'b" atd gı ı aleJade şeyler konuşacak-

rıldandr. 

Bir iki lüzumsuz elimle kekeledi. Sı

kıcı olduğunun farkında idi. Tahire, der 
hal ve elini sıkmadan Allahaısmarladık 
demekle meydan okudu, ve ağlayarak 
geni1 adımlarla uzaktaıtı. 

:tki niganlı, herhalde genç kız hakkın
da duydukları kinin tesirile olacak: 

••- Zavallı kız t Gilzel ama, kendisini 
sevdirmesini bUmiyor., hilkmUnil verdi-

ler .. 
Nuh CEM 

Japon 
romancosı 

Bir cemiyet vllcuda 
uettrdt 

~.~· Arna, ne olursa olsun, onun ko
~iç· nu, nefesini yakından duyacaktı. 
tcltıın ~arn zamanında bu cesareti göste- Japonyanın en ileri gelen romancı-

ernııti? !arından olan Eiji Y oşikova mütemtdi -
neıı-· yen Japon kahramanlıklarına dair müte-

ı.. ~1 de r dd d'J k · G b'" '"k "lt ha e e ı ece tı. ene uyu addit kitaplar yazmışdır. Gayesi vatan-
' lcaret, yahut da hiç bir şey .. Onu perverlik duygulanru beslemek ve kuv
~C•cl~cçcn gün tahkir etmişti. Bu defa, vetlendirmektir. 
~-dı a. evlenip seveceği kadından uzun Bugün bu adam Japonyada yeni bir 
l~r .. : bahsedecekti. Daha bilmem ne- tetkilit vücude getirmek suretiyle mak
\rcıa· adınlardan nefretinin sebepleri, sadına doğru bir adım daha atımttır. 
cttığ

1

i~i'-~u Tahirin kendisinden nefret Kurduğu cemiyetin, 200,000 izası 
n\l .. 1 ıraf etmesi değil miydi? vardır. Memleketlerini sahip olduktan 

tibı dg~.n de, geçmiş günlerde olduğu en büyük kıymet sayıp onun uğrunda 
tr. ~a ckıka~lıya hayran hayran bakacak her hangi fedakiirlığr yapmağa aht et
Çunlc~ a türlü hareketine imkan yoktu. mek bu cemiyet azası olmanın baıhca 

'lf'a:· Çıldırasıya aşıktı. şartıdır. 
Cüzeı r;e b~§tnı kalclırmış yürüyordu. -~T~e-şe~k~k-U-r----fki...--·-er_k_e_k_e_v_l_a""'drmm--
~tlti.inuy:~~ !ethetmenin çarelerini ölüm endişeleri uyandıran sıhhi arıza-

bir · · rtık, ondan ayrılmama- lan ÜT.erine yaptıgıy pek muvaffakiyet-ç.. izzeti n r . 
tinicu .. e 19 mesclesı yapmıştı. li mühim cerrahi ameliyat neticesinde 

l~ ltar:1gosterdiği sevginin alakasızlık- ikisinin de hayatlarını kurtaran Hase
:rı anınas d 

Onu ın an azap duyuyordu. ki kadınlar hastahanesi baş operatörii 
~i. 0 g~Yet iyi tanıyordu. Asildi, na- Bay Avni Mustafaya samimf minnet 
1tıı bu 1ru alde niçin kendisine gösteri- ve şükranlarımı muhterem gazeteni
~~du? ;etli alakayr, sevgiyi redde- zin Jfttt'u vasrtaslle alenen arz ve beyan 

unu halledemiyordu. Peki, eylerim. Avukat Nadir Ceyldn 
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437 sene evvel bugün 

Türk donaninası Lepanto'ya 
girdi. Bütün kaleler teslim 

bayrağını çekmişti 
Burak Reis, kurtuluş yollarının kapandığını 
gUrtlnce, Uç gemiyi ateşletii. iki amlraıı 

yüzlerce tayfa ile yaktıktan sonra 
kendisi de alevler i~lode kayboldu 

Yirmi büyük gemi, altmış kadir
ga ve 160 yelkenliden mürekkep do
nanma, altmış üç bin kişilik bir ord U· 

yu götürmek için yola çıkmıştı. 
Venedik tellş içindeydi. Ant bir 

hücuma hazır bulunmak için tertibat 
almak istiyor, fakat üzerine gelecek 
ordu ile başa çıkamıyacağını biliyor
du. 

Padişah Bayazıd, yedi oğlunun 
her birini birer eyalete tayin etmiş, 
yedi kızını da yedi vezirine vermişti. 
Bu da düşmanlara ayrıca bir korku 
veriyordu: 

- Hükumeti tamamiyle eline al
mış bir pa.diışahla başa çıkılmaz. di
yorlardı. 

Bayazıd, tstanbuldan Edlrneye 
gitmiş ve oradan Rumeli beylerbeyi 
Mustafa paşayı ine Bahtiyi fethe gön
dermişti. Kaptan Davud paşa kuman
dasındaki donanma da o tarafa yol al-
dr. Fena rüzgarlar Davud paşayı ü~ 
ay oyaladı. Fakat bir gün Venedik 
donanması ile karşı karşıya geldi. A

miral Antaoyo, harbe hazırlanırken 
Korfudan çok iyi teçhiz edilmiş on beş 
gemi daha imdadına geldi. 

Yeni kuvvet, Venediklilerin en 
mahir amiralleri olan Loredano'n un 
kumandasında idi. Antonyo gelen yar
dımdan memnun olmakla beraber re
kabet hissini yenemedi. Fakat mecbu
ren muharebe nizamını aldı. 

Osmanlı donanmasının başında 

da üç mahir denizci bulunuyordu. 

sındc:l yalın kılıç dövüşerek can verdi
ler. Fakat Armenyo ile Loredano'nun 
da tayfaları ile ateş çenberi içinde 
kıvrıldıklarını gördükten sonra ..• , 

"' "' "' 
Sağ kalan Antonyo, ine Bahti 

körfezinin methalini muhafaza ede
miyeceğini anlıyordu. Burasını Türk 
donanmasma serbest bırakarak ken
dini güç halle Korfuya attı. Burada 
vakit geçirmeden ku-vVetini arttırdı 
Yirmi iki Fransız ve iki Rodos gemi
si da!ıa alarak galip donanmanın kar. 
şısına geldi. Antonyo, kafasında bü
yük bir galibiyet kuruyordu. Rakibi-

ni alevler içinde denize gömen donan
madan alacağı intikamla, denizlerin 
hakimi olduğunu ilin edecekti. Bu gu
rurun ~ürükUlığü, iki donanma karşı
laştığı vakit anlaŞıldı. Antonyo bir
kaç yaylım ateşten sonra kendini mu
hafaza ı yollarmı aramağa başladı. 

Amiralin bu derece korkaklığı Fraa. 
sız donanmasının da Umidinl kırdı, 

Fransızlar: ' 

- Bu harpte muvaffakiyet göre
miyoruz. Biz harp edemeyiz .. diyerek 
çekildiler. 

Venedik donanması, diğer arka
daşlarının akibetine uğramamak için 
çekildi. 

1499 yılı, 26 Ağustos günü, 437 se
ne evvel bugün Türk donanmasını ine 
Bahti'ye (Lepanto) ya girdi. Bütün 
kaleler teslim bayrağı çekmişlerdi. 

iki donanma bu harpten sonra ---------------

Dşo il< ve sesi 
6Dçeırn saat 

Burak Reis adını alan Sapyenya ada
sr yakınlarında karşı karşıya geldi
ler. 

Burak Reisin bUyiik gemisi diğer
lerinden ayrılarak yol .almağa baş1a-
dı. Pişdar kumandanı Armenyo bunu 
Kemal Reisin gemi.si sanmıştı: 

- Şu gemiyi takip edin ve yana
şın .• emrini verdi. 

Leredano da vakit geçirmeden 
imdada koştu. lki düşman gemisi bir 
anda çengelli borda kancalarını Türk 
gemisi üzerine attılar. iki kumandan 
ellerin de yalın kılıç geminin güverte
sine atıldılar. 

Burak Reis bu beklenmiyen vazi
yet karşısında bir an içinde başma ge. 
leceği kavradı: 

- Kurtuluş yok, çocuklar! dedi. 
ve ilave etti: 

- Fakat Türk denizcisi kolay ko
lay ölmez. İntikam alarak ölmek şa· 
nımızdır. Haydi, düşman sefinesine 
ateş .. 

Burakın emri, adım adım yaklaş
makta olan ölümün karşısında herke
se büyük bir cesaret verdi. Bu cesa
ret, kudulma ümidinin kuvvetlendiği
ni anlat.an bir müjdeden gelmiyorıJu. 
Tehlikenin büyüklüğünü herkes anla
mıştı. Fakat, düşmanın · uğrayacağ• 
felaket Türk t.ayfalarını hem sevindi-
riyor n hem emredilen vazifeyi yap· 
mak için inanılmaz bir cesaret veri
yordu. 

Şimdi her ağızda: 
- Ateş ... 
- Ateş ..• 

Kelimesi dolaşıyor ve yüzlerce 
insan kaynaşıyordu. 

Birkaç dakika sonra birbiri arka
sından üç gemi kara dumanlara karış
tı. Sonra her yeri kıpkızıl bir alev 
sardı. 

Burak Reis, Kara Hasan ve on
ların kahraman tayfaları bu alev ara-

Resmini gördüğünüz saat herkesin 
kullandığı ve hepimziin bildiği adi sa-
atlere benziyor değil mi? Fakat hiç de 
sandığınız gibi değildir. Bu saat günün 

vakitlerini bildirdikten başka aynı za
manda hem telemetre hem de tah<>
metredir. 

Bir telemetre bizim anlıyacağımız 
dilde, insana ışık yahut ses menbaın
dan ne kadar uzr.k olduğunu gösterir, 
Saatin telemetre olarak kullanıldığı 
zaman nasıl işlediğini gösteren bir 
misal verelim: Saati kolunda taşıyan 

adam yolda yüriimektedir ve yaklat· 
makta olan gök gliriiltüsünUn ne ka· 
dar uzakta olduğunu anlamak ister. 

Bir şimşek çakar çakmaz saatin kena
rındaki düğmeye basar küçük bir yel· 
kovan işlemeğe başlar. Adam göktln 
göriildüğünü işitince tekrar düğmeye 
basar bu sefer de yelkovan durur Wı 
yelkovanın üstünde hareket etmiş ol· 
duğu küçUk dairedeki rakamlar fırtı. 
nanın kaç kilometre uzakta olduğunu 
gösterir. 

Bir tahometre sıfatile de muayyen 
bir mesafeyi katiçin bir şeyin saatte 
kaç kilometre hızla gitmiş olduğunu 
göstermektedir. 

Saati gösterdikten başka bu kadar 
iş görmekte olan bu küçük makineye 
Piers Kronograf adı verilnıi§tir. · 

• 

• 



• 
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Dil kuruıt.;::a 
ikinc· g 

DUn üçüncü Dil kurultaymrr. ikinci 
gün toplantısı yapıldr. On dörtte baş- r 
layan toplantı on sekizde bitti. İki ha
tip söz söyledi. Dünkü toplantıda baş
lıca Dil kuumu genel skereteri İbrahim 
Necmi Dilmen Güneş - Dil teorisinin 
ana hatlarını anlattı. 

Saat tam orı dörtte Atatürk beraber
lerinde Başvekil İsmet İnönü ve Londra 
büyük elçimiz Fethi Okyar olduğu hal
de salonu teşrif ettiler. 

Ba,kanlık makamı, Bayan Afet tara
fından ~gal ediliyordu. Sekreterler, 
Zerrin Dilmen, ne İsmail Müştak Ma
yakon idi. 

İsmail Müştak Mayakon evvelki cel
senin zaptını okudu. Aynen kabul edil
di. Başkan İbrahim Necminin tezini ha- ' 
her verdi. İbrahim Necmi kürsüye gele
rek iki saattenı fazla süren ve pek alaka • .. 

•• 

HABER - A~şam PostnBı 

•• 

uyandıncı tezini anlattı. 

ibrahim Necmi Dilmenin tezini anlat 
ması e.nasmda başkan bir ara fasıla 
verdi. Tezin bitmesini müteakip verilen 
ikinci bir fasıladan sonra vakit hayli 

lbralıinı Necmi Dilmmı tezirı1 anlalınken 

ilerlemiş olduğundan uzun bir tez oku
mağa hazırlanmıı olan Hasan Reşit 

Tankutun tezi bugüne bırakıldı ve onun 
yerin~ Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fa
kültesi talebesinden Vecihe Krlıççroğlu' 
nun "ata,, kelimesi etrafındaki bir tezi 
dinlendi. 

Biten bu tezi müteakip dinleyiciler 
arasından söz istiyen öğretmen Kemal 
EPıin dilimizin asaleti,trafında birkaç 
örııek !!aydı ve son.ra başkan Bayan A
fet bugün saat on dörtte tekrar topla· 
nılmak üzere celseyi tatil etti. 

lbrahlm Necmı Dilmen'in tezi 

'Güneş - Dil teorisi, dünya dik-ili
ğinin 1.1mıluşundanberi iizerinde kafa 
yordu§ıt büyük ve ana bilmecenin a
nahtarı olarak ileri sii:Hılm~ yü,k.~ek 
bir Türk bulu .. JUdur. Bu bilmece, ka
fası içinde hay1,ani institıctlerin üs
tünde, idrak ve ·'l't<f.Ta dayanan bir tcı
kıhif?; h)gU' ~8"'cifışh%ıcewr canlandır-

.n:''nlli!f!i1f>d'Şf~tifı • insmılann, bU duygu 
ne dü§llncclerini ~~le ifade yolundaki 
uğraşmalarından doğan ilkel anadili 
aramak ve bulm.aldır. 

Bu ar~tırmalara dil ilmi kô..fi gel 
mez. Bütün yaratılış filozofisi, din
l~n, milletlerin, insanlann psikolojisi 
ve sosyolojisi de bu arayı§a yardım 
etmek gerektir. 

Giıenş - Dil teorisi, bu idrak ve §U
ur hareketinin ilkin (Güneş) ·üzerinde 
toplandığını, biitün varlığı bu göklerin 
ı.,ık ve hararet saça>ı melikesinin yü-
rekte uyandırdığı hayranlık duygula
rına bağlanm kabul etmektedir. 
. Teoriye (Güne§) adı verilmesi bun
qandı1.,, 

••• 
Tezde, bu cihet üzerinde tevakkuf 

olunarak (Güneş) in idrak ve zihni-
yet iizerindeki müessiriyeti araştırıl
mış ve ilk Klanlardan itibaren Tote
nlk zihniyetinden bazıları tezahür et
tirilerek ''Yersel Totemlere tekaddüm 
e<!en göksel totemler arasında en çok 
go7.e çarpanı, en ileri geleni şüphesiz 
(Güneş) tir,, hükmü verilmiştir. 

• Totem zihniyetinin tekamülü takip 
olunarnk "i§te büyüksel varlığa bir 
sesle ad takmak istenildiği andadır ki 
Onsan dilinin ilk fonemi l vücut bul-
muş olur.,, denilmekte ve "ilk şuur ob
jesi (GUneş) ten başka b.ir şey olamaz 
mı?,, ırualinin cevabı, "güneşin diller
deki senantik fonksiyonu araştırmak 
suretle,, kat'iyyete verimektedir. 

* •• 
İbrahim Dilmenin tezinde bundan 

sonra fonetik esas tetkiklerin?. 1,idşil
mektedir. Burada deniliyor ki: 

"Güneş - Dil teorisinin semantik 
bc:zı bütün genel mefhumların insan
lıgın en m~ totemi olan (Giineş) ten 
çıkmıJ almasına, f <>netik esam da bu 
m~/humu etı ilk (Ağ) s~ile ifade et
mış olma.<nııa dayanmaktadır." 

Tezde: "Semantik esas tetkiklerin
de (Güneş) in ifade ettiği genel mef-
humlar .. önemli bir yer almıştır. Ve 
871!1a~ti~ taazzuv ve intişar maddeleş· 
tirılmıştır. (A~} ana foneminin Vokal 
ve Konsonunda bir çok değişmelerle 
kendini gösterir ... denilerek Vokalların 
v~ KonsonJarın tebadül ve istifası ta
kıp ve teabit olunmuR, konsonlarm 
lcaUıgorik tazy;ki izah "edilmiştir. 

DllnQfuı l:IUUI'll P''l"Tin 7 Jrate~Oriye 
aynldıı?ı &avJ~er"': b•ı <>ihe~ ~ı nv
n tetlclk e• ilmiı:ı ve e!dcre Semantik· 
man verilen hüviyetin menşeleri araş
tınlmıştrr. 

Bay İbrahim Necmi Dilmen tezine 
şu suretle nihayet vermiştir: 

Türk tarih tezinin kardeşi olan 
Türk dil tezi, i§te bu metodla bii.tün 
ilim diinyasma dillerin ana kaynağı 
Tiirk dili olduğunu göstermektedir. 

Dauamızın biiyükWğünii ve ağırlı
ğını biliyoruz. Fakat bu, bizi ürkütmü
yor. Olüm. uçuruımmun kenarından 
üıamlmaz bir hamle ile kalkınarak ru
hunım içindeki cevherle yeni varlığını 
dünyaya tanıtmış olan Atatürk Tür
kiycsinin ilim bahislerinde de §a§'ırtt
cı büyük mtwaffakiyetlere namzet ol
duğuna inanıyoruz. 

işte bıı inanla Giineş - Dil teorisini 
buradaki yerli ve yabancı dilcilerin ö-
nüne koyuyor. Tek"niklerini ve müaha
zelerini emniyetle bekliyoruz.,, (Alkt.ş
lar). 

Vecihe Kılıççıo§lu'nun tezi : 
''AT~. KELİMESİ "LALLWORT,, 

DEc:itLDiR 
(Ata.) kelimesi dünyada y~am1ş 

ve ya.şamakta bulunan dillerin hepsin
de ayni 11Wnada mvecuttıır. 

Bir çl>k (}q,rp bilginleri 
bıt kelimeye "La'tiiıôrt,, yani çoçu]c sö
zü dcm~lerdir. Btt atimtenn (Ata) sa
za hakkındaki kanaatlerine aykırı o-
larak kelimenin Lallvort olmayıp es
ki ve esaslı kelimelerden biri ve belki 
de başlıcası olduğunu i'leri süreceğim. 
Nitck"im H. Pauı "Dil tarihi prensip
leri,, adlı kitabında Lallvort için "bu 
lisan,, çocukların buluşu değildir,· bu 
sözler onlara b~ka herhangi bir dil 
gibi öğretilir,, dcmeldcdir. Ayni zaman 
da (Ata) kelimesinin "t,, k01ısonu güç 
teUiffuz edilir. 

Antropoloğlardan K. Frank-O "A.10-
liyen çağında dudak sesleri iki aylık 
bir çocıığım k"Ullanacağı kelimeler do
ğurdu; Milsteriyen çai}mda diş sc.-rle-
ri inki§af etti,, diyerek bu (t) konı;o
nuntıtı çocıık söz cihazı ile ilgisi olma
dığını göstermektedir. Zaten GiinC§ -
Dil teorisi knbul ettiği Antrapo - Fo
netik esasta "t,, yi sonraki konsonlar
clan sayarak üçüncü kategoriye ithal 
etmiştir. (Ata) 'kelime.<ıinin her dilde 
bulunuşu onun bütün diller ii.zcrine 
müessir olnm., bir ana dile mensup ol
masındandır. Bfitün Türk lehrelcrirıde, 
ôn Asya Hint - At.ırupa ve diğer dil
lerdeki Atrı sözünü aradıktan sonra 
Giincş - Dil teori.~i esaslarına göre ana 
lizleri yap1lmıştır. 

'Nihayet Paleo - Sosyofojik deuirdc 
Ata sö::ii ilP. bir başka mana kastedi
lip edilmcdiiii tetkik edilmiş 1ıe bu sı
rada. Ata sözünün muhtelif dillerde 
ve lehçelerde aııa anlamına geldiği 
9österilmiştir. 

Bütün bu izahlardan mıla.5ıldığına 
göre dümıa rlillerinde Atanın manası 
ve mor/ ofojisi - az farklarla - birdir. 
Ve Ata kelimesi Lallvort olmayıp Pro-
fo - Tiir.k dilinin organizimindcn doğ
mt~ ve fonetik, semantik ba7..1mdan 
dil kanunlarına tabi olarak ya§amUJ 
a ıl bir kelimedir.,, 

Yeni tebrik telgrafları 

Dün üçiincü dil kurultayının açrlması 
mUnasebetile muhtelif yerlerden ve şa
hrslardan 93 tane yeni tebrik telgrafı 

gelmişti. 

Bunlar arasında Kamutay başkam 

Abdülhalik Rendanın genel ispckterle- I 
rin ve İstanbul Vali ve Belediye reisinin 
telgrafları okundu. 1 

Kom s on toplantı arı 

olanı idi. Kurultayın mesaisine iştirak 
etmek üzere şehrimize gelmiş olan bü
tün ecnebi profesörler bu komisyona 
dahil bulunuyorlardı. 

Komisyon tam saat onda toplandı. 
Üyelerden ve dil kurulu genel sekrete
ri İbrahim Necmi Dilmen hasta oldu
ğu için gelememiştir. Bundan başka 
İngiliz füimi Sir Dennisson Ross ile 
Elen profesörii Anagnassopulos ra
hatsızlıkları dolayısiyle itizar etmi§ ve 
gelmemişlerdir. 

Komisyonun ilk işi başlian ve maz
bata muharririni seçmek oldu. Başkan 
lığa, Türk tarih kurumu başkanı Ha
san Cemil Çambel, mazbata muharrir
Iiklerine Err.ümcnt Ekrem Talfı ve İs
mail Hami Dani§ment seçildiler. 

Reis, kısa bir söylevle arkadnşlan
na teşekkür ettikten sonra. Cevat Em
reye söz verdi. 

Cevat Emre, muhtelif diller arasın
daki et5molojik yakınlıkları gösteren 
ve Güneş - Dil t('orisine dayanan uzun 
bir eti.id okudu. İlim bakımmdan ehem 
miyetli toplantıda bulunan yabancı a
lim ve profesörlerin de dikkatini çe
ken bu mevzu, komisyonun ilk ve e
hemıpiye i ~çıgQ,lesi oldu. 

~ı:uıt nn jil,~·o Ln~"" ~"""?ı- .,,:ı._ ~:-

~alışmadfı.lf'6flnr&;~ar~ba sabahı top 
lanılmtı.k üzere i~timaa son verildi. 
Oramer - Sentaks komisyonu 

Gramer - Sentaks komisyonu d:ı 
saat onda bir başka salonda toplan 
mış bulunuyordu. Bu komisyon baş
kanlığına Bursa saylavı Fakihe öv
men'i, mazbata muharrirliğine Hıfz· 
Tevfiği seçerek müzakerelerine başla
dı. 

İlk sözü Emin Dalkılıç almıştı. E· 
min Dn.lkılıçm tezi Türk alfabesine bir 
harf ilavesi lüzumuna dairdi. Emir. 
Dalkılıç, Türk lehçesinde - e - ve - i 
harfleri arasında bir üçüncü sedalı 
harf olduğunu söyliiyor ve konuşma 
dilinden aldığı misallerle iddiasını tev
sik ediyordu. 

Saat on ikiye doğru çarşamba sa
bahı yeniden toplanılmak üzere, içti
maa son verildi. 

Terlmler komlsyoun 

Bu komisyon da saat on buçuğa 
doğru toplandı. Komisyon başkanlığı
na nsk~ri akademiler kumandanı Kor
general Ali Fuat seçildi. 

Komisyor. çalışmalarına, teriml('r 
hakkında Kurultayın havale ettiği e
sasların tctkikile b:ıı;ladı. Terimlerin 
i;lrkçelcştirilmesi mevzuu hakkındaki 
incelemelerin müsbet bir sahada, ne
ticeye doğru ilerlediği görülüyordu. 
Komisyon, bu noktayı tesbit ettikten 
sonra, kurumca bu yolda sarfedilen 
gayretin çok fazla ve verimli olduğu 
neticesi üzerinde durdu. 

Bilhassa kimya istilahlarmm bir an 
evvel kabulü iGin Kurultaya bir temen 
ni takriri verilmesi ittifakl,a kabul e
dildikten sonra, mesailerinin büylik 
bir kısmını tamamlamış bir halde, 
çarşamba günü toplanılmak üzere da
ğıldılar. .,...........,, __ _ 

Dün umumi toplantı yapılmadan önce 
hususi l:omisyon toplan:nalan da oldu
ğundan bu toplanmalarda başknn ve 
mazb:ıta muharrirliklerine kimlerin se-

çildiğini §Öylece hülasa cdc~im: ı Ankara DU fakültesinden 
Güneş - Dil teorisi ve karşıla.stır-

malan komisyonu bunların en mühim 

1 

Yedinci Balkan Berlin 
oyunları eylülde olimpiyadındSfl 

Ati nada dönenler 
yapıhyor 

Berlin olimpiyatları dolayısile eylü
lün yirmi yedisine bırakılan Balkan 
-Oyunları için Atinada büyük hazırlık
lar yapılmaktadır. 

27 eylfılde başlayacak olan müsaba
kalara 3 ve 4 birinci teşrinde devamj 
edilecektir. 

Milli futbol takımı 
oyuneularını davet 
T. S. 11. lstanbul bölgesi ba.şkanlı

ğm-dan: 

Aşağıda adları yazılı futbolcuların 
27 /8/936 perşenbe günü saat 17 de 
İstanbul Dördüncü Vakıf hanının bi
rinci katında Türkspor kurumu mer
kezine müracaat etmeleri önemle bil
dirilir: 

Fenerbahçcden: Necdet, Fikret, Ni
yazi, M. Reşat. 

Galatasaraydan: LUtfi, Necdet, lla
şım, Gündiiz. 

Bef]iktaştan: Faruk, Hiisniı, Şercf, j 
E§'T"e/. 
Güneşten: Cihat, Fan.ık. 
tstanbulspordan: Hasan 
Süleymaniyeden: Ali 
Vefadan: Muhteşem 

Gazetemizin Berlin muhabiri 
Erler ile b~ spor muharririıniS 
Muhiddin Apak, futbol hakemi 
den Ahmet Adem ve Halit GaliP 
manya vapurile dün ~hrimir.e 
lcrdir. 

Pek ya'kında Olimpiyat ixtib~ 
nC§redeceğimiz gazetem izin :<tpOf fi". 

izzet Muhiddin Apak ~ 

Şmeling maçı te~ 
edild• 

Braddok -
Geçenlerde ~ 
Jing ile yap- · 
maçta hiç ', 
mulmadık matlt 
biyete uğraya!~ 
ci boksör Joe ~ 
nin birkaç güJl -

~e~ .. b~!~~w;;r:t 
meşhur şar 

yendiğini y~ 

tık. Zenci :;y. 
bu maçta çok -:Mı 
kim döğüşere~-S 
keyi fena 111P"' 
hırpalamış, ~ 
ringe çık~ı~ınalıf! 
man ctmıştır. 
mimizde Şar ,, 
maçtan sonra ~ 
casmda doktor:,. 
rafından gözü 
yene edilirken ~ .. 
rüyonıunuz. ,_. 

Diğer ta~ 
dünya şampi1"~ 
nu Braddok 11~ ~ 
man boksörü ~ 
ling arasında ~ 
de yapılması ~ 
karrer maç da ~ 
ri muayyen b!"~ 
mana tehir ed~ 
tir. Bunun se ; 
Braddokun JJI".., 
maklarmdan rfl'· 
sız olmasıdrr~ 
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3ımı sa teıAik 
Bir maynıun yavrusu 

insan gibi yetiştiriliyor 
Acıkınca havlusunu boynuna baljıamaktadır ve arkadafı olan 

lnaan çocuAuna bUyUk bir ••f~at göstermektedir 

26 haziran 1931 de, mösyö Kelloğun 
eVine Gua adlı ..;e yedi buçuk aylık dişi 
bir §aınpanze getirirler. Ailenin çocu

ğu Donald on buçuk aybktır. İkisi de 
28 rııart 1932 ye kadar beraberce ya
§arıar. Dokuz ay zarfında manevi ve 

fkiıiği inklşaflan dikkatle müşahede ve 
aydedilir. 

Guarun sıhhatı çocuğunkinden daha 
naziktir. Çabuk nezleye yakalanmak
tadır. Arkasına kaim elbiseler giydiri
lir. Geceleri, gayet iyi örtUIUr. Tatbik 

edilen röntgen şuaı onda raşitizm te
lnay:UIJeıinin mevcut olduğunu göste
lir. Donaldm yediği yemeklerin aynını 
Yer, sU.dünü muntazaman içer aynı ya

takta yatar ve bebeğin yattığı vaziyet
te UYtır. Birkaç ay sonra, geceleyin ya

%nı bozmak, yorgan ve yastıkla oy
llaınak arzusunu duyar. 

0Yun aşkı, çocukta olduğu kadar 
i~~t:anze yavrusunda da barizdir. 
ll"aJcat onda kauçuk, bebeği reddetmeğe 
llıltkabU, kuşamtan olanı tercih etmek 
tenıayUJü vardır. Tecrübeyi yapanla
tın ınUşahedelerine göre, Gua sağlam 
Ve tnulrnvemetli oyuncaklarla oyna

llıaktadır. Donaldm çok hoşlandığı sii
Ptlrge, onu korkutmaktadır. Gürültülü 
0
Yunlara, neticesi zararlı olmayacağı

rıa etnin olduğu takdirde iştirak et
lb.ektedir. Yeni ve parlak her şey onu 
Ce~be- kted. 

ı.ıne ır. 

. F'ilozoflar gülmenin yalnız insana 

:ıt bir hususiyet olduğunu söylerler : 
• albuki, Gua da pekala gülmektedir. 

b---..._~~-------------------------------11 

Birkaç ay sonunda maymun ve ço

cuk birbirlerinden ayrılmaz hale geli
yorlar. Beraber olmayınca yemek ye
mek istemiyorlar. Mesela, ikisi de ala
franga pilava karşı müşterek bir ho§· 
nutsuzluk gösteriyorlar. 

On altı aylık oluncaya kadar, may
mun çocuktan daha kolay emekleye· 
bildiği halde, dikkati pek inkişaf etmiş 
değildir. Bilahare, çocuk çevik hale ge
lince dikkat melekeleri ağır bir §ekil
de terakki ediyor, fakat bu, maymun
da inkişaf halindedir. 

Donald daha ilk zamanlarda arka
daşının homurdanmasını taklit ediyor. 
Guanm meyva istemek için ''İhuhe,. 

diye bağrışma, çocuk da bir bağırma 
ile cevap veriyor. 

Her ikisi de birbirile öpüşmektedir-

ler. Gua, Donalda karşı derin bir §ef
kat beslemektedir. Maymun cezalandı
rılınca, çocuk onu teselli ediyor, ve 
Gua bu hislere başını çocuğun omuzu

na koymak ve kucaklamak suretile mu 
kabele ediyor. 

Maymun çocuğa karşı bir hami tav
rı takınmaktadır. Ve sokağa çıkarken 
de onu elinden tutmaktadır. Çocuk bu 
hareketin manasını daha sonra anla

yacaktır. Tanımadıklarile münasebet
te Gua biraz şüphecidir. Çocuğun kor-
kak olmağa başladığı bir devrede, 
maymun daha fazla içtimaileşmiş ha
le geliyor. 

Memnu bir oyunu oynamam.ağa kar- . 
şı ikisi de aynı vaziyettedir. Her ikisi 
de etraftakilerin yüz üadelerine bü-

yük l:>ir ehemmiyet atfetmektedirler. 
Kendliıl seyrettirmek temayilltl hay
vanda daha fazladır. 

Aynı maniayı aşmak icap edince, ço
cuk ilk tecrübede, fakat maymun ilçiin 
cü tecrübede, o da taklit etmek sureti
le muvaffak olabiliyorlar. Tecrübe, bir 
defa. kazanılınca, her ikisinde de yer 
ediyor. Karışık ruhi ameliyelerde, ha
zan müsavi - mesela, b1r bebeği üstUne 
basıp bağırtmak için - hazan birbirle
rinden fazla bir kabiliyet gösteriyor
lar. 

Gua, tahta Ü?.erine yattığı zaman, 
yatağına doğru manalı gözlerle bakı
yor. Karnı doyunca, boynundan peçe
tesini kendisi çıkarıyor. Karnının acık 
tığını anlatmak için, peçeteyi boynu
na bağlıyor. Susayınca musluğu ısır
mağa başlıyor. Çocuk da buna yakın 
tezahürlerde bulunuyor. Tecrübe de
vamınca hiçbirisi konuşmayı öğrenme
mi§tir. Fakat, ses taklidinde, çocuğun 
faikiycti çok barizdir. 

HABER - Ak•am Postan 

ennmeceueır 
- Bir şey bulunuz ki aynı zaman. 

da hem uza.sın, hem kısalsın? 
- Hayatı 

- Bir şey bulunuz ki yatağından 
hiç Çikmadan yol yürüsün 1 

- Nehir! 
~ :(. . 

- Bir şey bulunuz ki ba kalan. 
nın sırrını saklamak için kendi başı. 
nı ateşe yaksın? 

- Mühür mumul 

- Bu yol eskiden bina yokken ten
halığından dolayı d§ık1arın doUu}tığı 
yerdi. Fakat sonra binalar yapildı. 
Lakin <.işıklar bunun farkında değil! 

IBaBok ava 
Günlerce lafiyle herke.sin başını 

ağrıttığı balık avına nihayet çıkmış 
ve eli kolu bomboş dönmüştü. Arka
daşı alay etti: 

- Hani tuttuğun balıklar? 
- Bırak alla hını seversen 1 Bu. 

giin ballkların hepsi sersemdi! 
- Vay canına! 

- Ya! hiç biri yemi görüp de gel. 
medil 

• 

- Kanm bir me1ektir! 
- Heyhat! Benimkı henüz gökte 

değil, yan~mdal 

Bir sinema yıldızı mukavelesini im. 
t:a'lıyor: 

- Canım efendim, mademki imza 
atmasını bilmiyorstmuz. Hiç olmazsa 
imza yerine bir haf i§areti yapsanız, 
bakın elimle tarif ediyorum/ 

ŞlYıplhle 
Yi!ni evlenmişti ve müthiş kıs. 

kançh. Zavallı kansına nefes aldır. 
mıyor, komşuya gitme.sine bile müsaa. 
de etmiyordu. Kadın bu sıkı içinde, 

belki de intikam sevkile, kocasının 

başını hayli ağulaştırmağa başlamış
tı. 

Adam, bir gün evine döndiiğU za. 

' 

~nsonk'lteın <dl<e~nnı 
Lokantada miişteri isyan etti: 
- Bu ne kepazelik? Bana gelir. 

diğin çorbaya parmaklarını .rnktuğu. 

nu gördüm. Bu ne pislik! 
Garson izahat verdi: 

- Sinirlenmeyin efendim Piıslik

ten değil, kaza ile takma dişler i mi dü. 
şürdüm de onları çıkarıyordum! 

- Bu. tablolar mt(hakkak fevkaUi. 
de l}l)'Yler, mademki sanat eseri .. Fa.
kat temsil ettikleri şeylere benzeseler. 
di, her halde daha iyi olurdu! 

KoDo lb>o k 
Evin erkeği yeni gelen hizmetçi. 

ye gizlice talimat verdi: 
- Karım süpürge ısmarhyacak o. 

}ursa dikkat et, sapı yumuşak tahta
dan, ~ürükçe olanını se~. Bazan sert 
tahtadan oJuyor da ... 

KöıPJ<ek 
- Köpeğinizi çağırsanızn. Saldın. 

yor, ısıracak. 
- Çağıramam? ismini unuttum! 

ÇCClUI kll lYI lk 
- .Arine, gel beraber oynıyalım. 
- Görüyorsun ya yavrum, vak-

tim yok. Çalışıyorum. 
- Niçin çalışıyorsun? 
- Para kazanmak için. 
- Niçin para ki\~nt~nrş11 ? 
- !.. • nn ekmek, y~ck alm~Jç:n. 
- Denim karnım aç değil! Hay. 

di beraber oynıyalnr. ! 

man i~eridt'n birisinin bahçe kapısın • • - · 
dan kaçtığını sanarak ~üphelendi. iliz 

met~iye sordu: 
- Bugün eve kim geldi? 

- Kimse gelmedi I 
- Saklama, doğru söyle. Ben gö. 

zümle gördüm. Şimdi kapıdan çt'kıyor
du. 

Pişmanlık 

Guanın kullandığı sesler arasında, 

muhtelif ince farklar sezilir: Açlığı - Bak §imdi ne eğleneceğiz, aba-
mın eteğine kestane fi§ekleri taktım! 

- Ha! o, bugün gelmedi, akşam. 
dan gelmi~ti ! 

- Ah! Ke§ke otuz sene evvel beni 
öpmeğe t~ebbü.8 etf.iği zaman o deli.
kanlıya tokat atmaJa idim! 

Han n nclleın 
sabırsızlığı, memnuniyeti ve tehlikeyi 
anlatmak için sesinin tonu ve şiddeti 
deği§ir. Bunlar haricinde maymun in

san gibi öksürmekte ve gülmektedir. 
Tek heceli kelimeler kullanılsa, bir em-
re itaat icap ettiğini, faraza kapının 
kapanması emredildiğini anlıoyr. 

Tecrübenin beşinci ayında, çocuk 
birden inkişaf ediyor ve anladığı ke-
lime ve cümle adedi itibarile hayvanı 
geçiyor. Son aylar zarfında, çocuğun 
terakkisi &üratle ilerlemektedir. 

~ ~ ~ 

Bu tecrübe karşısında insan, çocu
ğun ve hayvanın hakiki aksiilamelle

rini afaki bir tarzda tahlil etmeı~ten 

aciz bulunuyor. Çocukluk devrini ha· 

lııgıu . tırlayamadığı için, ihtiya••~ .. ma rağ-
ter :S ı 1

9 adanılarmön Mister Vnl- men, muayyen bir antrcpomarfizm de
~ap • V~Ikerhı on yıl dakt'iloluğunu recesini muhafaza edemiyor. Yakın 
de an Mıs Lota Lafferty bu hafta için- bir istikbalde ilmi araştırmalar, bu sa

ln~~lronu ile evlenerek onun 2.000.000 hada daha yeni bir takım keşifler ya-

12 7 
2 lirasını (bizim paramızla pacaktır. Bu suretle, belki de bir gün , 

ı · OO.ooo lira) tutan servetine c fak men~eimize ait istifha.c:u rözmiiı:ı. ola· o nı'11tlır - 111 -
• I 

Daınaı kimin başına diyelim? 

Tedavn ücıretn 
Sağır zengin, kendisini tedavi et. 

mekte olan doktora sordu: 
- Borcum ne kadar? 

- Yirmi lira .. 
- Otuz lira mı? 

- Hayır, kırk lira! 

Süırpırlz 
Sabıkalı Lüpçü Osman iki sene 

hap~e mahkum olmu~tu. Ceza.<ıını bi
tirip havishancden ~ıktığı vakit karı. 
sını yeni doğmuş bir ~ocukla bulunca 
şaşırdı: 

- Kaltak! Bu çocuk kimin? 
Kadın Iakaydane: 
- Benim, dedi, eğer namusunla 

evin de oturf"aydın aynı zamanda se. 
nin olurdu! 

Tasarıruf 
Çocuk se,·inçle geldi: 
-Anne al altı kuru~unu ! Hakim - Şahit, otomobilinizle 

mi? 
- .Mektubu poıdaya vermedin . kırk kilometre yaptığınızı ,'fölediği 

- Verdim anneciğim. 
- Pul yapıştırmadan mı! 
- Evet! Baktım kimseler yoktu, 

usullacık mektubu kutuya atn·erdim ! 

hald , sız neden y iu Tdlomcrrc gittiğ :. 

ni::i u:tlia cdiyorswı ıı:; ' 

Ma:::nım - Ben bu ofom.obilleTin 
accn~asıyım! 

memınuın 
lspirtizma tecrübesi yapıyorlar. 

dı. Masa dönmeğe ba;;ladı. 
- Ruh geliyor! 
Dediler ve masanın ba~ındakiler. 

den bir kadın yanındaki erke~e fısıl. 
dadı: 

- Dugelen rahmetli kocam! 
Ruh geldi. Kadın sordu: · 
- Mesut musun? Halir.drn mem• 

nunsun ra? Reni arıyor musun? 
~ Hayır! 

- Nerede.sin? 
- Cehennemde! 

Dm~~ırllso~ 
- Amnn kaç! Kocam <'r:İ J afak 

odamda görürse muhnkkal< iil<Hir~·r ! 
- lmk{ını yok! Kendisine tam 

yüz lira borcum rnr! 

M<aılfll\Ço~ 
Bitpazarındn bir ceket nnzarlık 

ediyordu: 
- Du yamalı ce!•cte iiç lira iste 

nir mi? 
- O yamaları yapmak i!;in ne kfL 

dar eJ emeği geçtiğini hesap etmiyor 
mu.sun?. 

r. 

J 

, 
't 
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Yazan: IHSAN ARlf f latıralarıru anlatan ·: EFDA'!.l TA LA T - .16 8 -

Müneccim Ubeyd ciüşilnilyordu : ~-----------------------------.~;-:--:-----:----:--------------------------

Gece karanlığında deniz içinde 
Anadoluya cephane kaçırmağa 

gidiyo r d u •• 

Bugün iyi işler yaptım. Şimdi yatıp 
güzel bir uyku ~estire~llirlm. 

Fakat buraya gelişimin sebebi baş. , 
kadır. Hem korkma seni soyacak de-

1 ğilim. Senden bazı şeyler öğrenme}:. 
istiyorum. üstelik soracağım şeylerej 
doğru ve beni tatmin edecek şekilde 
cevap verecek olursan seni memnun 
da ederim. 

- Ne suretle? 
- Sana şu elması vermek sure tile! 
Maskeli kadının parmakları arasın

da fındık bUyilklüğünde fevkadfıde bir 
elmas parladı. 

Ubeyd bunu görünce yan cali, yan 
tabit bir eda ile: 

- Bu elması cidden bana verecek 
misiniz? diye sordu: 

- Elbette! Fakat gözJerlnde şUphe 
ışıklan görüyorum. Seni inandırmak 
için elması sana şimdiden veriyorum. 
.Al! 

Halifenin km parmakları arasında 
tuttuğu koca elması yere attı. MUnec
clm derhal yere düşen elması kaptı: 

- Şimdi kim olursanız olun ve ne 
isterseniz sorun! Size hepsini tamamı 
tamnmınn. ve noktrun noktasına söy
liyeceğim. 

İçinden de şöyle dU§'ilnüyordu: 
- Paraya düşkün görünmek de mu

vaffnkiyetin başlıca sebeplerinden bi
ridir. Böyle pek çok kimselerin itimat
Jan kaznnılır. Dur bakalım Zübeyde 
bana neler soracak? 

- D'ınle ! Dün gece sarayda bazı 
fevka.18.de vukuat cereyan etmiş. Bu 
işin asıl ve csasmı öğrenmek istiyo-
rum. 

Ubeydin ağzından lalettayin laf ol
sun d iye çıkan "Hüscyinin sevgilisi,, 
tabiri, yüzü örtülil yabancı kadına bir - Fakat göz göre tehlikeye atılmasa· 
iğne gibi tesir etti. Ve onu biran snrs- nız daha iyi değil mi? Çünkü siz ölür-
tı, heyecanlandırdı. seniz o cephaneleri kim çıkaracak .• 

Bu sarsılış ve heyecan yüzUnUn giz- - Sen meraklanma Efdal l Biz o tn-
li olmasına rağmen Müneccimin gö- giliz muhribindeki İngilizleri kandır • 
zünden kaçmadı. içinden: dık. Heriflere birkaç okka uskumru da-

- Boşa attık amma, dolu tuttuk yadık. Bizi sahici balıkçı sandılar. 
diye düşündükten sonra derhal sordu: Şimdi her gece burunlarının dibinde ça

- Nasıl tahminimde ~sabet ettim lışıyoruz. Enayiler çıkarılan sandıkların 
mi? farkında bile değiller .. 

Yüzü örtUlü kadın sesinde bariz bir - Pekala canım. Gülegüle .• 
heyecan :ihtizazı sezilir bir ahenkle cc- Bu fedakar arkadaştan ayrıldım. O, 
vap verdi: gece karanlığında deniz içinde Anadolu 

- Evet, doğru tahmin ettin. İşte ya cephane kaçırmağa gidiyordu. Ben 
§İmdi maksadımı iyi anladın. Öğren- de bir sevgiliye .. içime bir hüzün çöktü. 
mek istediğim şey HUseyinin bu işteki Adeta bu bir gecelik masum eğlencem-
rolüdür. den dolayı kendi kendimden utandım.Fa 

Ubeyd yine biran dilşündü: kat biraz düşününce kendi vaziyetimin 
- Doğrusunu istersen bunu ben de utanılacak bir şey olmadığını akıl ettim. 

bilmiyorum. Fakat hadisat öyle göste- Daha üç gece evvel vazife uğTunda şu 
riyor ki Hüseyinin herhalde bu işte mavi sular bana mezar olmıyor mıydı? 
parmağı olmak lazım geliyor. Biz bağ- Ya buna göre geçirdiğim tehlikeler .. 

yım de :.en de rahat rahat ljahş ... 
- Sitem etme güzelim. Gaybubetim 

beş dakikadan fazla sürmiyecektir. Ha
ta seninle beraber yukarı ljıkalım. 

Kızcağız biraz somurttu ama, sa1jla
nru okşayarak, elini, yüzünü öperek 
kandırmak güç olmadı. Ne yapalım o 
benim için iki türlü hazine ... Kaybetme
ğe gelmiz. 

Tünelle Beyoğluna çıktık. Kızcağızı 

civardaki muhallebicide oturttum. Ben 
de doğru Krokere gittim. Odama çıka
rak nöbetçi polisi "çagırdım : 

- Kumandan burada mı? 
- Hayır l Klübe gitti. 
- Bana bir emir bıraktı mı? 
- Hayır l Yalnız kendisinin klüpte ol-

duğu zaman oradan aramanızı tenl>ib 
etti. 

- Gelen giden oldu mu? 
- Uç kişi getirdiler. Aşağıya yerleş-

tirdik. 
' landıktan sonra ancak on dakika son- Bir gece dinlenmek, bir gece felekten - Kimler bunlar? 

ra bağlarımızı çözerek serbest kalabil- kam almak zannederim ki benim için bir - 'Uç Türk. 
dik. Bu müddet esnasında anlaşılan bak olmuştu. Cenyo lokantasına gider- - Kabahatleri ne imiş? 
Hüseyin arka kapılardan birini aça- kcn aklıma geldi. - Feriköyde birkaç rumu yaralamış-
rak Güzide, vezir Müeyyededdin ve 0 - Eğlen,·iyi ama, ya ayn1dığından· lar ... Yaralılar hastahaneye kaldml -
esrarengiz TürkU dışanya kaçrrmış. beri Krokerde mühim bir i olduysa.. mış, bunları da fngiliz devriyeleri yaka
Kcndisi de içende kalarak askerleri Ya, bizimkilere müstacelen bildirilme - lamış ..• 
§aŞırlmı§tır. si icap eden bir haber varsa... - Bana polis Selamiyi gönderiniz. 

Zübeyde bir müddet düşünceye dal- İljime bir kurt dü§tükten sonra rahat fngüiz polisi gittikten bir iki 
dı. Sonra sadece: edemem. Mutlaka Krokere kadar bir dakika sonra, bizim kahraman. Selami 

- Ben gidiyorum diye mırıldandı. gitmeli ... Cenyoya döndüğüm zaman geldi. Bu çocuğun mütareke senelerinde 
Eğer arkamdan gelmeğe, benim kim Matmazel A ... yı ytıkariki salonda bir bana 'ettiği yardımları unutmak ve onu 

-Anl~~· Dün gece vazife icabı olduğumu öğrcnıneğe çalıeırsan ken- köşede dalgın buldum. Beni görünce: daima minnetle hatırlamamak mümkün 
haı'if'e ·:Gil.Zidi clındaki cariyesi bu- aım':lıliriüş bil. - - Beklemexten sıkrldım; dedi. mü? Odaya girer girmez her zamanki 
rada bulunuyordu. Bu sırada vezir Kapıyı açtı. Merdivenlerden inerken - işte geldim. gibi: 
Müeyycdcddin ve onu takiben de hali- müneccim. Ubeyd de kendi kendisine - Kuzum, artık bir yere gitme de baş - Bir emriniz mi var! diye sordu. 
fe buraya geldiler. ııöyle düşünüyordu: başa kalalım. Konuşalım. Krokerden - Selami, dedim. Ben . birkaç aat 

Fakat aradan beş dakika bile geç- - Ben senin kim olduğunu çokfan ayrıldığrrnızdanberi ugramadığın yer için buradan ;1yrılacağım. Sen benim 
meden içeriye hiç tanımadığımız dör- anladım kızını. Sen halifenin esrarcn- kalmadı. ,Vaktimiz boşuna ge~iyor. yokluğum müdd~tince buradan bir yere 
düncU bir adam girdi. Güzide ile Türk- giz lnzı Zübeydesin. üstelik kalbinde - Güzelim 1 Haklısın. Fakat benim kıpırdama ... Eğer mühim bir şey olur
çe bir şeyler konuştu. Sonra halifenin bulunan bir sır da nrtık benim malü- işlerimin ne kadar dertli şeyler olduğu-
ve beru·m ellerı"mı· ayaklarımı bag"'Iadı. nu ihtimal biraz bilirsin. Bana rahat sa, iozıbat kumandanı Şevket beyin Ci-mumdur. Bu yetm'iyor muş gibi bana 
Güzide ile veZir Müeyyededdini aldı bir de kocaman elmas verdin. Halbu- yüzü var mi ki... hangirdeki pansiyonuna gel. Ben orada 
götürdü. ki ben sade bu sırrı öğrenmek için sa- - Ne kadar yorulduğunu biliyorum. yım. 

- Hüseyin de bu adamla beraber na bana verdiğin kıymette iki elmas Fakat şimdi tatil. Eğlenmeye çıktık. - Baş üstüne l Haberiniz varını bil-
mı. idı· ?. Sen zaten ya somurtur oturur, yahut, mem. Şehrin ötesinde berisinde · cerh parçası verirdim. 

Ubeyd. Biran tereddüt etti. Halife- Oh, oh .. Bugün işlerim çok yolunda öteye beriye koşarsın. vakaları çoğaldı. Bu akşam buraya iiç 
nin kızının dimağındaki dilştlnceye nü- gidiyor. Korkma kızını. Seni takip et- - Ne kadar doğru söylüyorsun... kişi getirdiler. Rumlara taarruz etmiş, 
fuz etmeğe çalıştı. Doğrudan doğruyn miyeceğim ve kim ' olduğunu öğrenme- Hatta şimdi bile be§ dakika için Kroke- yaralamışlar ... 

yorlar. Artık dilşman askerlerine gUvdl 
kalmadı. 

- Daha çok sinecekler. İnşallah ~il 
harp bir zaferimizle tamamen bitsııtı 
sen var gör o zaman İ§i ... 

- Gece gündüz duamız hep bu y•·· 
CiHANGiRDE PANSiYONDA 

Krokerden çıktım. Muhallebicide bC: 
ni bekliyen ve beklemekten de haY11 

usanan sevgilimi alarak Cihangir<!e 
bir apartımanda oturan bizim Şevketil' 
evine gittim, Şevket o zaman bckircı;
Cihangirdeki apartımarunda ihtiyar bit 
Rum hizmetçi ile yalnız batına oturıı· 
yordu. Kendisi §ahsan çok iyi dostıJıı' 
olduğu için vakitli vakitsiz evine glcit' 
bilirdim. Matmazel A ... l.e doğru Şevl<t" 
tin evine gittim. Çünkü bizim ahbabfl' 
ancak gece sabaha doğru evine döndtl• 
ğünU bilirdim. Hizmetçi evde daima yıl 
nız kalırdı. 

Nitekim, hpıyı çaldığımız zaman ıcır 
Jımıza ihtiyar kadın çıktı. Beni ço!C 
severdi. Görünce sevindi: 

J(Jle - Buyurun pasam, buyurun. 
1 nasıl oldu siz bizi aradrnız r diyerek 1° 

gösterdi. Matmazel A... içeri girtnC~c: 
biran için tereddüt etti. O zaman ıııÇ 
bir fCY söylemeden gözlerinin içiııe 
baktım. Bu bakıtlarım : 

- Mademki, bana itimadın yo1'l1" 
Neden beraber geldin, demek istiyor; 
dum. Kız, bunu hissetti ve benden e.,.:e 
içeri girdi. 

1 
Ben adet yerini bulsun diy~ h"trl1~· 

·çiye · ordun =~--
- cevket evde mi? tm 

- ~ 1" 
- Hayır pasam, o gelmez bu zartı' 

Ta gece yarısından sonra gclezek. 
Matmazel A .•. bu sözlerden menırııl11 

oldu. Bir kere geldiğimiz yerin bir artı:' 
dat evi olduğunu öğrenmiştL SaniYeıı 
ikimizin haşhaşa kalacağımızdan ayrt'-' 
inşirah duymuştu. 

ı.ıe . Yukarı çıktık. Apartımanın deJ\., 
karfı olan bir odasında pencerenin ötıil' 
ne karıılıklx oturduk. Ben önUmde sıJ' 
sıra uzanmış düşman gemilerini .se>"'; 
diyordum. Sevgilim, karşımda koltUğ 
uzanmı~ yüzünün tuvaletini taıeliY0" 
du. ğe çalışmayacağım. Çünkü bunu öğ- re gitmek için senden müsaade istiyece- - Haberim va;. 

cevap vermemek, düşünmek için vakit _ İct fenaya sarıyor. Gün gelecek vu- Çok geçmeden kapı açıldı. 
kazanmak ii7.cre sözu·· bililti.,.., .... uzattı:. renmeğc ihtiyacım yok. Kim olduğu- ğim. " h" t · b · 1 · · · bilen bir 

~ - Ben demedim mi? ran vurana olacak. ızme çı u ış erı ıyı _ Hangi Hüseyin? nu esasen biliyorum. Şimdi güzel ve du. 
b . ku k t" b"l~ · N ş· d" aklrrna geldı" - O kadarına meydan verilmez Seli- sor · ., - Muhafız zabiti.. rahat ır uy es ıre ı ırım. - e yapayım. ım ı ' - Burada böyle mi outraeaksınııı 

_Şimdi maksadını anladım. Her :Müneccim Ubeyd hakikaten söyledi- Ballar bana bir mektup bırakacaktı. Bel mil b k d • d 
1 

_Ne yapacağız? • 
h ld f 1 b. Pini yaptı. Ve o gece rahat ve gu .. zel ki iı-inde mühim bir şey yazılıdır. Onu - Tabii Ben u a şam evrıye o aş- k , a e onun ve a I ır sevgilisi olacak- o· :ıı • • d"d . - Biraz rakıştırmayaca sınız. ) 

b . · ku k t"rd" t a·· ğ" tım. Rumlar ve diğerlerı 11ım ı en sın- :ıı sın. Sevgilinin hapse atıldığını duyun- ır uy es ı ı. a ıp onece un. :ıı (Devamı rJar 
ca buraya kol'}tun değil mi? (Devamı var) - Efdal ı Bari ben Kumkapıya gide- mişler. Ortalık kararınca evlerine. çekili-

~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Tali bey kapıyı sarsmağa başladı: · 

- Aç! Açsana! 
Ses'i perde perde öfkeli çıkıyordu : 

- Aç diyorum sana!.. Ben sana 
gösteririm.. Unutma bunu.. Alacağın 
olsun! .. 
Arkasından müthiş bir küfür savur

du: 

_ Nereye küçük hanım? - Hayır, bilakis siulen çok nıe~ 
_ Evime! . nundum, gayet muntazam ve temiz ~ 
_ Giremezsiniz. DUn ge~ _vakit bey lışıyorsunuz, lakin sene sonu iŞde· 

efendiyi çıkardık, onu içerde kilitle- azaldı, eski adamlarımı muhafaza e 1'. 

d bilmek için yenileri savmağa mecb 
mişsiniz .. Allahtan anahtarı üstün e 
bırakmışsmız, fena kızmış. Hakkı da rum. 

1 
. . ü .. ıuyof' 

var ya öyle iyi bir beye böyle şey ya- - mkansız! Fakat nıçın zu ·c-
"zd d sunuz? Mademki Tali be~ gibi. ~ıe pıtır mı? Bina ~nundur. Bı e a amı ııw 

danlı, merhanıetli bir adam sı .J)e 
yız .. Eşyaların da parasını o verdi. Her meşgul oluyor, gidin gene k(?ndlSl 
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Leyla biraz kendine geldikten son
ra yerinden kalktı, merdivenlerden ya
vaş yava§ inmeğe ba.5ladı; kendi ken
dine söyleniyordu: 

şey onun artık sizi içeri sokamam emir bl i b ıur 
aldım, dinlemeğe mecburum. yalvarın ° size başka r ş u ~Ilı 

Kızcağız gözlerinden yaşlar a.kB ... ı 
Tali bey hemen kolunu uzattı kızın 

belini kavradı ve zorla kucağına oturt
tu. Leyla kurtulmak için çırpmıyordu: 

- Neden bu kadar vahşisin, seni 
sevdiğimi anlamıyor musun? Zengi
nim.. Sana istediğin hayatı yaşatabi
lirim. Elmaslar, otomobil, her arzu 
edebileceğin şeyi sana verebilirim. Bu
na mukabil biraz beni sev başka bir 
şey istemiyorum. 
Yavaş yavaş yüzünü yaklaştınyor. 

Gözleri şaşılaşmış km yutacak gibi 
bakıyor. Leyla son bir gayretle silkin
di, odanın öbür köşesine büzüldü. Bü
tün vücudu titriyordu. 

- Dokunmayın .. Bana dokunmayın! 
Erkek, yerinden kalktı ona doğru 

ilerlerken: 

- :Aptal mısm,, benden neden kaçı-

yorsun. Bugüne kadar sana iyilikten 
başka ne yaptım.. Seni seviyorum .. 
Bak sana ne giizel bir hayat yaşata

cağım, en zengin kadınlar bile sana 
gıpta edecekler. 
. - İstemiyorum, istemiyorum, gidin 

buradan, beni bırakın! 
- Saçmalama .• İyi düşün .. Ben seni 

çılgınlar gibi seviyorum. 
- Ben s izden i~niyorum ! 
Tam kızı kolları arasına alacağı 

zaman Leyla iğildi, sokak kapısına 

doğru koştu. Oh! Kurtulmuştu. Dışa
rı fırladı kapıyı kapadı üstüne kilitle
di: 

- Leyla Leyla ne yapıyorsun, gel 
bur~ya gel... 

Kız helecan içinde ·apartımanın ba-
' ""' . ' 

s:ımagına oturmuş ses çıkarmıyordu; 

- Alllah saklasın, böyle gey .olamaz 
olamaz, ben böyle §CY yapmam! 

Kendini sokakta buldu. HıZlı hızlı 
yürümeğe başladı, yorulduğunu his
settiği vakit asabı da sükun bulmuı;ıtu. 

Yollar kalabalıktı. Acıkmıştı. Bir süt
çü dükkanına girdi, hem yedi hem dü
şündü, Ne yapacaktı, bütün gece, böyle 
sokaklarda dolaşamazdı ya! Yanında 
birakç parası vardı. Otelde kalmağa 
karar verdi. Muhallebici iyi bir adam
dı, ona ucuz bir otel tavsiye etti. Yerini 
tarif etti kızın acemi olduğunu, bece
remiyeceğini anlayınca çırağrni· kattı. 

Ertesi s~bah erkenden Leyla apartı
manma gitti. Eşyalnrmı tpplayıp ba.-,
ka bir yere ta.~ınmak niyetinde idi. Ka
pıcı suratı asık onu karşıladı: 

Leyıa· yalvardı: · b gı ı.r 
Beyoğlu caddesinden bir sar oŞ ~· 

- Kuzum beş dakıka gireyim. Eşya yürüyordu. Ne yapacaktt, nere~e ,1 
filan alacak değilim sırf kendime ait decekti, kimseyi tanımıyor kııttst 

51 bazı şeyler var.. Ehemmiyetsiz. Ne bilmiyor. Cebindeki iki buçuk pa.r9' O 
olur bırakın! onu ancak birkaç gün yaşatabilird1• ti 

Herifi ikna etmek kabil olmadı. da son derece hesaplı olarak. .A.de 
Artık fazla ısrar etmekte mana yok- ölmiyecek ·derecede yemek yemek ~ 
t.u. Geri döndü. Adam sende ne oln- tile! 
cak, Lebibe "hanım ·ona bol bol para - Leyla nereye böyle! ,,e 
veriyordu. Başının çaresini kolaylıkla Başını çevirdi, sarı saçlarlle, peııll, 
bulurdu. yanaklarile güler yüzile Samiye 0 

6, 
Leyla içeri girdiği zaman, patronu bakıyordu. Lebibe harumm yıınıt'bi' 

hanım bir mektubu okumıtkla meşgul- birlikte Ga}ıştıklan arkadaşlilrd~ deı" 
dil. Kızı görünce kaşlarını çattı, ses- riydi. On beş gün evvel kendiligitl 
lendi: l§i Ü)rketmiş gitmişti. 
· - Leyla hanım size artık •iş veremi- - Nen var! Niye ağlıyorsun! fı 
yecejlm ! . ~ - Patron artık bana iş vertll;yo 

- Neden efendim bi.r kUSUJ: mu yap- Beni çıkarttı! 
hm? · - (Devamı oar) 
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tara kazanan kadınların esrar1: 
HA~m -= )J(4am Poit&iı 

==~~!!!!!!!!!!'!!!!!!!:~-===~~==~~==-

Türk kızları hata. 
~ . ediyor : 
~ esını dal relerde Uç sene stajyer t'&lışı
t orııtr, lakat " bir Tftrk tezgAbtar arıyo-
~nı ı,, diye llAn veriyorum da gelen yok ••• 

rıelbuki, Museviler, Rumlar ... 
Sanat mektebi mezunu 

rsayaınıoaır nerede? 
hıı~ . ( Btl§ tarafı I incide) 
~ Cl1nanın ka~ısına geçen bir Ba
bir ba§ı.na şapka uydurmağa çalı§an 

lltıcı kız · " . 
kpt. - ~ olunuz size en yakışan 

};' blıldur .... ,, diyordu. . 

tah ~t lJayan bu dar kcnarft şap -
aıatalc: bi~ türlü başına yakı§tıramamı§ 
~~ıı ki çıkardı, bir ba§kasmr giydi. 
~da diğerleri takip etti. 

hır 
3 

IJQda kulağıma karşı taraftan 
ta ilişti • .. . 

"-ır - İşte size en yakıpn şapka bu· ... 
B~~ı~~ aynadan yan gözle baktım. 
delili ı hır genç kızın giydiği bu şapka 
k~k n !? !anımdaki orta yaşlı Bayanrn 
tıt.;1 ıdı ve pek al.i işte ona da yala§
~p~rdu. O zaman anladım ki şaplrc:: 
biti .k kadar şapka satmak da çok .gik 

!b~ • 

t~ ~:}'an Tahire ile gorüşUyorur. Be-
!. Sualime o §Öyle cevap veriyor: 

~crı - kadın şapka işçisinin her şey
' cl~'tt!J çalışkan ama çok çalı§kan ol
~ So:~nıdır. Ayni zamanda kendisin
tab1·ı· ırıcc bir zevk, yüksek bir sanat 

ıy~ti 
" · aranır. 

~it·· Çalışkan olmak! dedim. Bunu 
lıtl"" 

~et... u tefsir etmek kabildir. Hem cok 
~~i . • 
~ 2: 1§ Y'apmak hem de her iti yan 
~1~·· Ben bunu esefle söyliyeceğim ki 

tınuzda bulamıyorum.,. 
; Niçin? diyecek oldum. 

llııı; ~Yan Tahire bu sualimi bekliyor-
~1bi hem.en sözlerine devam etti: 

şapkacıhğı bakir görüyor. Burada iyi 
para ile çalışmaktansa Adiiyede üç sene 
stajyer ve parasız çalı§mağı tercih edi
yor. Niçin? İsmi katip olsun diye 1 
Yani süslü işler arıyor bizim genç Ba
yanlarımız .. ,, 

Ben, mağazasında daha çok Rum ve 
Musevi madmazellerin çokluğuna işaret 
ettim. 

"- Evet, dedi. Geçen sene vitri· 
nime (bir Türk bayanı anyoru7:) diy.: 
bir levha koydum. 

Bu levha tz.m üç ay durdu. İnanır 

mısınız bir tek müracaat bile eden olm.ı
dı. Halbuki ta Kuzguncuktan, Has
köyden, Fenerden mür:ıcaat· eden vatan
daşların adedini size ::;ay:ımam. 

Sanat mektebine giden Bayanlar 
mız mektepten çıkmca yüksek mevkiler 
arıyorlar. Hele tezgahtarlık yapmağa 

Türk kızlan bir türlü razı olmuyor.,, 
Sırası gelmişken ::ordum : 
- Bir tezgahtar kadının ne gibi 

vasıflan olması lazım gelir? .. 
"- Tezkibtardan çok şey bekle

riz 1 Tezkihtarın güzel, zarif, ruha nü· 
fuz edici yani tam manasiyle cazibesi 
çok olmasr lazımdır. Güzel söz söyle
mesi, iyi giyinmesi icıp eder. Bilmem 
anlatabiliyor muyum? Müşteriye hüs
nü tesir yapmasr, onu büyülemesi icap 
eder.,, 

Bu sırada mağazaya bayan Tahire
nin zevci girdi. Konu'.ituğumuz mev· 
zuu öğrenince hemen söze kanştı: 

'' - Kuzum bayım dedi. Sorunuz: 
Sanat mektebi mezunu Bayanlar ncr~
lerde ?. 

A. Faile Cüneri 
~ l~~zitn yeni ne.ııidc yüksek fa· 
~uz bir gurur var. Mesel.i 

~nıerikanm iktisadi plinçosu 
~ıı ~~da Robcrt "Şrookings tarafın- Bu .hesaba gör~ Amerikada nüfus 
~tıs §tngtonda kurulmuş olan ve haşrna vasatf gelir senede 665 dolar· 
tall ~di tneselelerin tetkikile uğra- dtr, ,.e bu mikdar hayat pahalılığı 
lııııer·~00kings lnstitution. 1932 de nazarr itibara ahndığr takdirde, mi1-
1l i:. 

1 
anrn bugünkü iitisadi Yazivc- Ji gelirin henüz refahı temin edemel· '4!er· 1~lerf 1~~~ Yapmağa başladığı tl't- diğini gösterir. 

b~ticetı .uç senede bitirmiş n~ alrnan Amerikadn hakiki refahın, nüfus 
Uııde erı dört ciltlik bir e$er ha- başına gelirin Si!nede 3000 dolara 

ıs'l l't~,rctmiştir . yüselmedikçe mevzuu bahsolmryac:a -
~e,.ir4!> da - refahın azami olduğu ğt nazarı dikkate alınırsa, ötedenberi 
4ı-,11:ı- lltemJcketin bütün ihtira~- söylenmekte olan istihsal fazlası la-j 
~·ıattı tekabül ~decel< istihsalin ya- \ kırdısırun ıbir efsaneden başka bir j 
~~ 1l 'Yatağı kanaati menuttu. 192.> şey olmadığı meydana çıkar, ve bu-

1 bıJa11~ıtıt istihsal, nazari olarak ya- nun !>38it bir ticari oyundan ibaret 
~aıde esap 96 milyar dolar olduğu oldugn da anlaşılır. 
~ı~l·o' ancak 81 milyar dolara baliğ 

Yılan zeblrl ile 
61eo çocuğu 

Sihirbazlar 
diriltti 

Yavruya sahip çıkı
yor ve babasına ver

mek istemiyorlar 
takat •• 

Kalktitadan İngilizce Niyuz Kronikl 
gazetesine çok meraklı bir zabıta vakası 
bildirilmektedir: 

Yılanın zehirleyip öldürdüğü bir ço
cuğu, tekrar canlandırdığını iddia eden 
§erbetli yılan sihirbazları, bu çocuğa sa
hip çıkarak onu bab::ısrna vermek iste
memektedirler. 

Bundan iki sene evvel bir bahçıvanın 
yedi yaşındaki oğlu bir ağaç altında 
uyurken bir yılan gelerek kendisini sol 
gözünün altından ısırmıştır. 

Köy doktoru koşarak gelmiş lazımge
len tedavide bulunmuştur. Fakat anla
tıldığına göre çocuk ölmüş ve dini adet 
ler icabınca, Ganj nehrinin soğuk sula
rına gönderilmiştir. 

Aradan üç ay geçtikten sonra bu ço
cuğun bir takım yılan sihirbazlarile be
raber gezerken görüldüğü haber veril
miştir. Bunun ilzerine bahçıvan baba, 
derhal c:ramadık bir yer bırakmamıştır. 
Yüzlerce yılan sihirbazının izlerini ara§
tırmı~ ve nihayet bir sihirbaz Çerikesin 
de yavrusunu görmüştür. 

Bundan ancak bir iki gün önce si-
hirbaz iirasında oğlunu gören baba, ken 
disinin de oğlu tarafmdan tanmdığmı 
hissedince onu kucaklamak ve alıp gö
türmek istemiştir. 

Fakat işte burada sihirbazlar çocuğu 
vermek istememişler. ve "onu biz tekrar 
hayata getirdik artık bize aitttir,. iddi
asında bulunmuşlardır. 

Polisin yardımına müracaat edilmiş 
ve oradaki bütün sihirbazlar tevkif o
lunmuştur. Sihirbazların çerikelerinde 

birçok esrarengiz keyif verici ilaçlar bu
Junmuıtur. Çocuk babasına kavuşmuş-

tur. 

Yardımın azı -:oğu 
olmaz! 

Yardımın azı çoğu olmaz. Her fer

din HAVA davasına göstereceği il
giden az çok bir fayda çıkabilir. 

Her şeyi devlete bırakma. "Dev
let yapsın,. diye bir yana ~ekilmek 
doğru değildir. Devletle Uluswı el 
ele vererek başaracağı işlerin en 
başında. HAVACILIK vardır. 

Uçak, Uzman, .Alan, Hangar, 
Benzin, Ya.ğ ... Havacılık deyip geç-

meyiniz. Bunla.r her gün binlerce 
lirayı emiyor. Yardımın arkasını 
keısersek ba.sladığnnız işi yanda bı

rakmış oluruz. 
Tiirk Hama, Kıırunw 

l\ı rdu 193-
~' ~tıe 1ta' •• ·: e. kadar nazari kıy- r 
~. dN kıkı ıı:ıtıh.cınt arasındaki nis- D .. Yarın 

\,~·lltn Yüzde J;rmi olarak kaldı. UD Ve 
tet • tıi sen d 
~ I~ te c c milli gelir de şu su- Tercüme Külliyatı 

'\ veni nesrıvat 
Mimar • Arkitekt 

• ~lııshll•eızu etmekte idi: Amerika 
'\ .. un .. 
r~ ~ YUzde 71 ri bin dolardan 

P. oı.: zde 8 zi 2500 d - ü ~ ~ •. ) N ~ en aşagı, y z-
1 da <>n '-' ş binden aşağı, geri kalıt

oınden yukarr •• 

flavacı lığıo 
~ e·heınmlyett 

ltt1ııı uı 
'1ı <ırtı usların hava kuvvetleri-
11<tb<ı.cıı~k için gö~terdiği te'bi.ş 
:lor-ı aa ver:a1•9~ . .. . k ) 
· • q,iJ.Tctcn, ı onemı ya ·ından 
lpin bir I "e>nra. ha,,;acılığın bizim 
cQ,, '- aııta.z · 1 ~ ·"'« ba.,z ı o maktan çok u.zak, 
it lı.r/ıtıı1, 0 ~ sarıT.acak l>ir ana i.ş ol-
tı.y°"uz ır kat daha mılam1~ bulu-

Ook~. 
Yıı" nı a1,,,~. . •• ,J-tr 1'lu..,1.a . .....,«nzm ıçuıut; tutm.a-
~ /flol.a rın halini görüyoruz. 
~ ~t~ı bir iıısa>ı ağırl1ğrn
y 1ct.ıtı ?Jiğ•t rile dün.yanın en vu-
°'"· ı leri bile ba.~t:ı r.ıkamı-
ıı· - . 

Bu kıymelli eııerleri sonradan 
güçlUkle ve daha pahalıya tedarik 
etmektense bugün taksitle almanızı 
tavsiye ederiz. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 
loilu Nuruosmaniye cad. No. 3C 
ağaloğlu Eczanesi yanında) 
Sah pnleri meccanenclir. 

Telefon. 22566 

Bu aylık derginin 65-66 met sayıları 

intişar etmiştir. 
Mimari ve inşaat alemimizin yegane 

dergisi olan (Arkitekt) 'i tavsiye ede
riz. 

DOKTOR 

Kemal özsan 
llroloo - Operat6r 

Bevliye MUtehassısı 
K.raköy - Bk8elsiyo1 m.ağcua&ı 

yanında. il er oün ööleden ıonra 
! . den 8 • e kadar. .Tel: 1123~ 

İtstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

1 c· . 
.. 

1 ın.n tahmin e dilen bedel ilk teminatı ihale 
günü 

Laboratuvar 75 ka~em 1962 Lira 95 K. 147 lira 25 K. 31/ 8/ 936 
~~ !:" y~n hemmı h.a:ı;acılığa alit ve eczası pazartesi saat 
~ k, ancak biitün ulu- 15 te 
~ ~tlihlc yard1ma kO§· Guraba bastalianesi liboratuvanna lüzumu olan yukarda cins 

141
'"· .._,c miktarı yazılı alit ve ecza açık eksiltmeye konmuttur. lhal~si 

----.•T•ü-~;k~H:~:v:a~K~U~R~U~~ ... l ı J k · 1 ___ ,j __ ~ ' yukarda yazı r gün ve saatte omısyonda yapıUKO.Aıu • ..,artnamesı 
her 8"iln levazım kaleminde görülebilir. .(313)_ 

Ankara imar müdür
lüğünden 

l - Ekıiltmeye konulan iş: Bendderesi me:rarhk yofonun ikinci 
kısmı ke~if b~deli 36244 lira 97 kuruştul'. 

2 Bu ite ait şartname ve evrak şunlardır: . 
a - ~ksiltme şartnamesi 
b Mukavelename t 

c - Nafia işleri şeraiti umı:miyeıi 
e Hususi ve fenni şartname 
f - Keşif celveJi 
g - Proje . 
lstiyneler bu şartnameleri ve evrakı iki 1ira mukabilinde Ankar~ 

İmar müdürlüğü muhasebesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme kapalı ı.ar( usulü ile yapılacaktrr. 
4 - · Eksiltme 28 Ağustos 936 cuma günü aaat 17 de Ankara 

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

muvakkat teminat vermesi ve bundan başka Nafia işleri şeraiti umu· 
miyesindeki şartları haiz ve ehliyeti olduğuna dair Vilayet Nafia mü· 
dürlüğünden vesika getirmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten, 
bir saat evveline kadar Ankara lmar müdürlüğüne getirilerek ek
siltme komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posts 
ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmi§ olması ve dı§ zarfın mühür mumu ile iyice yapı§tırılmış 
olması lazımdır. Postada olacak teahhür kabul edilmez. (341) (276) 

,..,...._""" .... ..,.,.._...,...Wlllı..._...,._._ ..... ""_...,o 
Türkiye Cumhuriyeti uyuştu

maddeler inh isarından: · 
l - 935 senesi mahsulünden idaremiz depolarına mevdu 

olup olbaptaki karar mucibince mü baya:ısı yapılmakta olan dro· 
gist afyonlarımn tahlil ve t~slim muamelesini ikmal ederek bede
lini tahsil etmemiş olanların 1. 9. 936 ;;ah günü akşamın·a ka· 
dar idaremize müra~.._atla muamelelerini intaç etmeleri ve para
larını almaları lüzumu ilin olunur. 

2 - ihracatımıza ittirak etmek üzere muvafakatname im

z alıyarak 934 ve daha evvelki seneler m3hsulü drogist afyonla
rını manipüle ettirenlerin 1. 9. 1936 günü akşamına kadar idare
mize müracaatla bittah lil tesbit edilen morfin dereceleri hak
kında. mutabık kalmaları 18.zımdn. Aksi halde re'sen tahakkuk 
ettirilecek hesapları üzerinden makbuzlar; tanzim edilecektir. 

(611) 
. ~ . . .. ., . , .. ' '.-. - .__), ... _.,...,,.~~, . . . . . . .., .... ' 

Istanbul Belediyesi Ilanlarl··· 
• • i! . . .. "'tl ı"'~ -~ _:.,: ... i·~·1~4-" 

Zafer bayramına tesadüf eden ağustosun 30 uncu pazar gunu 
saat 9A5 de 1stanbul komutanlığı karargahında komutanlık tarafın .. 
dan tebrikat kabul ve saat (10,15) de Beyazıt meydanında geçit reı· 
mi yapılacaktır. 

1stanbu1da bulun::>.n saym say lavlado. umumi 
ve teşrifata dahil zevalm teşrifleri rica olunur. 

meclis üyelerinin 
(B) (697) 

~aha1t bir metrosunun murJakkat 
Cihangir yangın yerinde 51 ir.ci M. murabbaı değeri 

adada yüzsüz arsa 16,56 1,50 
Cihangir yangın yerinde 51 ıncı 

teminatı 

1,90 

adada yüzsüz arsa 15,10 1,50 1,70 
Yukarda semti, ıahaıı ve bir metrosunun değeri ve leminatlan 

yazılı olan arsalar alakadarları arasında satılmak üzere ayrı ayrı a
çık arttırmaya konulmuttur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde 
görülür. Jstekli olanlar hizalarır!da gösterilen muvakkat temir.at 
makbuz veya mektubilc beraber 7 Eylül 936 pazartesi günü saat 
14 de daimi encümende bulunmahdır. (B.) (544) 

---~-----

Patahahçede iskele caddesi ıoka
ğmda 10 metre murabbaı yol faz· 

senelik muhammen 
kirası 

muvakkat 
teminatı 

lası 10 0.75 
Paıabahçede iskele caddesinin 15 
metre murabbaı yol fazlası 15 l,13 
Beykoz Y alıköy mahallesinin çifte 
çınarlar sokağında 20 metre mu· 
rabb:ıı yol fazlası. 1 S l , 13 

Yukarda semti, senelik rcuba"Dmen kiraları ve teminatla:-ı yazı
lı olan mahaller te~lim tarihinden itibaren 936 ikinci leşrin !o&u
na kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konul· 
muştur. Şartnameleri levazım mi.1 :lürlüğünde görülür. İstekti olanlar 
hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mel{tubile 
beraber 7 Eylôl 936 pazarttsi günü saat 14 de daimi encümende 
bulunmalıdır. (B.) (545) 

Jstanbul Gümrükleri Satış iş leri Müdi=.~~uğünden: 
462 mezat kaimesi 105.600 kilo 52-80 lira 'Jyah demir siga

ra ta.bakuı, 376 mezat kaimeı~ 5.400 kilo 324 lira ipek kadın ço· 
rabı, 466 mezat kaimesi 58.Bôô kiio 317.52 kira yün ınıı::n:sueaiırt 3i 
ağustos 936 G. saat 14 de lstanbul gümrüğündeki satış salonunda 
açık arttırma ile ıatılacakbr. Art tırr;aya gireceklerden yüzde y.ed~ 
buçuk pey akçesi ve ünvan tezkeresi aranır. (637) 

• 1 

--~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~--~__:_~~~~~--~~~~~~~---
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• • A. • • 

i ST iKLAL LiSESi 
DiREKTORLDGDNDEN : 

RADYO SiNEMALAR 

tıo;TA-r.."BUL: 
BEYOCLU 

1 - ilk, orta ve lise kısımları için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Kayıt için hergün saat 10 dar> 16 ya kadar okula müracaat edilebilir . 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veyil tasdikname ile ayrılan talebenin yerinP- az miktarda yeni talebe aJınaca1'• 

txr. Okula girmek istiyenlerin bir an evvel müracaatları tavsiye olunur. 
ıs hali! parçalar (p!Ak), 19 habeTler. 19. 

15 muhtelli plı\kle.r, 20 Bariton Diakenof, 
Piyano refakaUle, 20,30 stUdyo orkestraları. 
!?1,30 son haberler, Saat 22 den sonra Anado 

'fUltK 

:\llt;.t .F.K 

lu ajansının gazetelere mtı.hsus havadis ııer.

1 
tl'EH 

visi verilecektir. 

• Bir saatlik milyoner ve 4 - Eylfılün on beşine kadar kaydını yeniletmiyen eski talebenin mürac:ıatlarr kabul edilmiyccektir. 
Gece yansında bir ses 5 - lstiyenlere kayıt şartlarını bil diren tarifname gönderilir. Şehzadebaşr, polis karakolu arkaıırıdıı 

ı TangoUta ve A.§k kelep iiıı••·················· Telefon: 22534 •lllİİll••lllİİllİl•••••••••I·~~ çeleri 

ı Kadın parmağı ve Saraçhaneba-:u Har hor caddesi 

PRA G: 

20,20 l<ormatlk armonika ile hafif musiki, 
20,40 ı.ıa.rkılı musiki, 21,10 popüler orkestra 
konset1, 21,45 konuşmalar, 22,05 SaJzburg. 
dan nakli, Viyana filarmonisinin konseri, 
(Bcrnhard Paumgartnerhı idaresinde Mozar 
tın screnatıarmdan). 23,40 p!A.k. 23,45 fran. 
sızca , 

SAKA\' 
::Ol 1\, •• 

Düşkün kadın 
ı llk gece ve Yer titredi 
• LUkres Borjiya ve Aşkllll 

senindir 
HAYRiYE LiSESi . 

\ n.uız Ana • ilk • Orta • Lise . Tam devre 

TAN 

Son vals ve Hava kah
ramanları 

ı Monte kristo kontesi 
Marietta 

Okulumuz: bu yıl ~ördüğü teveccüh ve rağbetten dolayı ilk sır:ıflardar. itib.ırq: yabancı dil tedrisatına 
te§kilatla mühim bir istikamet verilmi§lir. Kızlar kısmı ayrı bir dairededir. Mck!"ebin hususi otobüsleriyle 
t;,Iebe her gün evlerind~n aldırılır. İsti} enlere tarifname gönd~rmr. 

şm 

nVKnEŞ: 
' Buhran bitti, ve 17 nu

maralı polis otomobili Kayıt için her gün saat 10 dan l'i ya kadar direktörlüğe müracaat edilmelidir. Telefon: 20530 
19,50 konferans, 20,10 konserin deve.mı, 20 

30, aktUalite, 20,40 pllk, 21,10 posta kutusu, 
21,35 viyolonsle konseri, 22,10 ıarkılar, 22,30 
hab;ırler, 22,45 radyo salon orkestrası 

BELc;iRAT: 

20,05 SaJzburgı1an nakll. Vcrd1nin Fatstaff 

AL&AZAB 

ŞARK 

ASTORYA 

ı Kan lekeleri ve Singapur 
korsanları 

ı &ı.n odanın esrarı ve Sf 
yahlı kadının kokusu 

ı Ateş kraliçesi Ctürkçe) 
ve Cinayet yolu, Milı;:j 

Kibar hırsız ve Zenci
ler kralı 

operam, 22,40 pllk, 23 haberler, 23,20 halk omroıttl'ET 1 
§9.rkılarr, 

BUDAPEŞTE: 

-20;os '\'erdinin (Falst&ff) operası, 20,40 
t S TANBUL 

harict ha~rler, 23,15 çlban musfkiııi, 24 ı Ölümden korkmayan 
radyo salan orkestrası, 1,05 son haberler, adam ve Zozo 
llOSKOVA: 'I Aşk rüyası ve Sessiz çete 

18,30 musikill radyo piyesi, 20 muhtelif AJL,IDAR · ı Aysel bataklı damın kızt 

ve Uı;uruma doğru fehirlerden nak1ller, 22 çekçe neşriyat, 28, 
o:ı ing!Uzce neşriyat, 24 aınwıcır ne§t'iyat, A.ZAK 'I Boğaziçi şarklSI ve Vah§! 

...................................... :: ...... ...._-···-r .... A·~;·i·;···;;·ı;iık··~-;··-~ 

e: ve bostan il 
~! Eyüp Arpaemini mahallesinde İl 
H Tekke sokağında 22 numaralı altı o-:i 
p dalı yüz yirmi beş arşın bahçeli ah·~:· 
!f şap bir ev ile bu evin önünde türlü 
İi meyveli ve sebze yetiştirmeğe elv~ 
:: rişli biri büyük öteki küçük iki ha·: 
i~ vuzlu bir bostan kuyulu ve iki bu·

1
:c
1
• 

!i çıik masura suyu olan on iki döniim c 

n mülk bostan acele satılıktır. Görmek b 
!; istiyenler o mahallede polislikten lf 
:5 mütekait Bay Ha.Jile, pazarlık için İi 
;~ Kadıköy Vişne sokak 33 numaralı ii 

i! •• .. 
: ı ::.:.::::::-..::::::::::::.::::::::::ammr .. 

Bcyoğuı sulh ma1ıkemcsi BQ.§k4tip-
lığ:ndcn: ' 

D ruhi ile Mezrukanın müştereken 
mutasarrıf .oldukları Beyoğlunda Ka
merbntun Hüseyin ağa mahallesinin 

ler hUcum ediyor 

KEMALBEY ı Işıklar sönünce ve Tek 
sas kasırgası, Kovbo .. 
yun intikamı 

BALm 

.KAD I KOY 
ı Programm.ı bDdJrmem!şttr 

ı Programmı bildlrmemigtlr 

OSKODA R 
ı Turandot 

KARAGOMRUK 
J Düınbüllü İsmail ve, 

arkadaşları 

BALAT 
Demirhane müdürü ve 
Esrarengiz adan-

TiYATROLAR 

Taksim Bahçesinde 
Halk Opereti 

Buakşam saat 21,45 te 

Mektep sdkağmda eski 27 ve yeni 45 Şirin Teyze 
numaralı ve 3720 lira muhammen kıy- 2 perde 2 tablo 

metli hanenin tamamı iza1ei şuyu için _c_u_m_a_a_kş_d_m_ı _b_ü_y_ü_k_m_ü_sa_m_e_re __ _ 

on beş gün müddetle açık artırmaya 
konukiuğundan 11-9-936 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat on birden 
on ikiye kadar Beyoğlu sulh mahke
mesi baş yazganlığında müzayede ile 
satılacaktır. 

1.) İhaleye kadar birikmiş olan ma
liye, belediye vergileri ve vakıf icar

Yakacıkta satılık 
arsa 

Yakacığm en güzel yerinde Sana
toryom caddesinde gayet ucuz fiyatla 
satılıktır. 

Arzu edenler Şeref otel müstecirl.ne 
müracaat. 

ları v~ delaliye müşteriye aittir. 20 se- ----------- - ---
nelik evkaf taviz bedeli olan 20 lira 60 Eyüp sulh htı7cı.ik ha.kimliğinden: 
kuru§ da mti§teriye aittir. Ayvansarayda Eğrikapıda Şişhane 

·~ •• .. • ~ ... ' .... ' • .... : A- .~ • .. - ·-·· • • •• ' .... Ti ... ~.,........ ; ''/"' ·~ 

2.) Artırmaya girmek istiyenlcr mu- caddesinde 3 numaralı hanede ölen 
hammen bedelin % de yedi buçuğu nis- Halit Remzinin mirascılarmm tarihi 
betinde teminat akçesi ve ulusal bir ilandan itibaren üç ay içinde kanuni 
bankanın teminat mektubunu getir. vesaika. 'istinat eden ve varis oldukla
mclcri şarttır. r mt ve mevcut haklarını mahkememi-

Bugünkü KUMBARA Yarın KASA, 
3.) Artırma bedeli ihale günlemecin- ze bildirmeleri ve ölü Halit Remzi zim öbürgün BANKA olur. 

den it haren beş gün içinde mahkeme metinde asaleten ve kefaleten alacak- .------ ----------. 
k:ısa...'unda yatmlacaktır. Aksi takdir- ları olan ve ölüye bor~ları bulunan ve 
de ihale bozularak fark fiyat zarar ve herhangi bir suretle hak talep eden 
ziyan \.'C faiz bilahüküm mü§teriden veya miras baklunda malfımatı olan
almacaktır. lann ilan tarihinden itibaren bir ay 

' ı 200·1 sayılı icra ve iflas kanunun 
1 "''l ır:-r maddesine tevfikan gayri 
Mr n k!.11 ii?A'r:ndc d ipotek sahibi ala
•':ı :t ıı::ı!":ı,.. diğer alakadarlar gayri 
rıırn · ~ı üzerindeki haklarını ve husu-

içinde mahkemede açılan def teri mah
susuna kaydettirmeleri ve bu müddet 
zarfında alacaklarım veya t'" lep ettik
leri herhangi bir hakkı kayıt ve tesbit 
ettirrniyenlcrin mira.scrya şahsan ve 

KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasagun 

Her gUn 16,30 dan 20 ye kadar 
Lalelide Tayyare apartımanlarm

da daire 2 numara 3 de hastaları
nı kabul eder. Cumartesi gUnlerf 14 
den 20 ye kadar muayene parasız
dır. r.·ıe faiz ve maasrife dair iddialarım terekeye izafeten müracaat cdemiye-cckleri malum olmak üzere kanunun _______________ .,., 

isabt i~in. ilan glinündcn itiraben 10 534, GQO, mcı maddelerine tevfikan ~~~.---lli!!"~-~~----111!!!1 
gün içinde evrakı müsbitelerile birlik- Operatör Clrolog keyfiyet ilan olunur. 
te ııatııı memuruna müracaat ctincli- -------------- Doktor 
diller. Aksi takdirde hakları tapu kü- Fatiht e SU At 
'l.tiğü Ho sabit olrnıyanlar satış parası- reyya amal 
mn r:ı.yla.5masından hariç kalırlar. Acele satılık arsa Muayenehane: Beyoğlu • Parm 

5) Meınıka hissesi İbrahim Hakkr- F'::ıtihte Kıztaşırıda Sofular cı:ı.dde kapı tramvay durağı, Roma oteU 
ya., Piruhi hiıssesi Emniyet Sandığına sinde üç tarafı mudazam cadde, .:.eni yanında 121 birinci kat 3-8 
ipoteklid·r. ze nazır, tramvaya v, çarşıya pek ya Her ;ün 15 - 20 ye kadar. 

6.) Şartname mahkeme divarıhane- km, r.ivarı kamilen mamur. 702 met 

Hipnotizma _,.__-ı!!ı 
Dün ve Y ann t~taplann&ndJJ' 

Fiyatı 100 kuruştur 

sinde herkesin görebileceği bir yere re murabbaı, kısmı azamı millk müs 
asılmıştrr. Fıızla malumat almak isti- tati11lşşekil ve altı parçaya mt:!rez ı:trsa ~-· 
yenlerin 03() '14 sayı ile Beyoğlu sulh acele !atılıktır. Tallhlerlnir saat on 1 
mahkemesi baş y::ızganlrğına ınilracn- dan b!re kadar HABER ~azetc.:lindF 
ailfJ.n ilan olunur. Ba.Y. Fethiye müracaatları. 

~------------------------

Ademi iktidar 
VE 

Bel gevşek llğlne 
· Karşı 

~~~ 

~ 

1HTll YARLIDI ............ ~ -.. ,,, .,. 
YOK E:D~R 

, 

Tafsilat: Galata posta kutusu 1255 HormobİJS 
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Yeni d:·~~.:=:ı.=.~:::m.::~~·.:~i~~ ... :::::~t•'' fedakar- mı BOG AZIÇI LiSESi 
lrklar ihtiyar t;derek yavrularını~·n mektep ihtiyacı olan yataktan yo:gana ve ifü 

pijamadan çamaşıra kadar bütün levnımı her keseye uygun nauarıa emı·:mze amade mı j o 1• rektör 1 u· · ğ u· · n den 
bulundurmaktadır. Bir ziyfjret kafidir. m: 

li!i 1 ! Orta ve Lise son sınıfların bütünleme ve engel sınıflarına 2 Eyliil ve 
ltlerkezi : Sultan H~mam 
taddesi No. 4/21 Telef: 20625 

HA s A N H D s N D Şubesi: Beyoğlu istiklal cad- mi j 1 diğer sınıfların 21 Eylôl ve olgunluk sınavlarına 18 Eylfılde başlana-
B U R S A P AZ A R 1 desi No. 376. Telef: 40(107 füi ; caktır. Alakadarların programı öğr~nmek uz~-e mektebe müracaatları. 

-:-:::: i i jj j iiiil::::::::::::::::::::••::::::::::::::=:::======= ::::::::::::::::::::::::::::::. ~ ----------~---~------~-----····~r~11~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=------·-··---···-····· .. =······-······--· .. ·--.. ·--··· ·····················-········· 
Ankara Şehri AOEMI IKTIDAK 

P'ortestin 
ÇARPINTIYA 

Nevroı 
TERi KOKUVU 

Hidrol 
lle cltrhal geçer. Erken ihtiyarhyan birebirdir.BütUn sinir nöbetlerine. derhal kese~. Vücuda zarar verme\. 

imar Müdürlüğünden 
lara gençlik ve dinçlik verir. ~crurle hnvılanlara hayat verir. Her eczanede bulunur. 40 kuruıtur 1 - Eksiltmeye konulan it: Ankara mezarlığı iç istinat d'1varl 

'<Q!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~ 
Kapalı zarf usuJiyJe eksiJtme ilanı 

Nafia Bakanlığından: 
~ - Ekıiltmeye konulan İf: Ankarada Cebeci Musiki öğretmen '11& iti.ve olarak yapılacak olan çalıfma odaları ve jimnaıtik -

Necip Bey 
Diş Macunu 

rımn intaıı. k~tif bedeli 132,656 lira 25 kuruıtur. 
2 - Bu ite r.it !"' rtname ve evrak ıunlardır: 
a - Eksiltme prtnameıi 
b - Mukavelename 
c - Nafia itleri ıeraiti umumıyesı. 

e - Husuıut ve fenni ıartna.me 
f - Keıif cetveli 
ı- Proje 

•Cfaıabnın ketif bedeli 24461 lira 86 kuruttur. 
2 -. Bu ite ait prtuameler ve evrak ıunlardır:-
4 - Ekıiltme prt.nameıi 

lstiyenler bu tartnameleri ve evrakı yedi lira mukabilinde A · 

8 - Mukavele projeıi. 
C - Haziran 1936 tarihli bayındırlık itleri genel ıartnameai. 
t> - Huıuıi prlntJ.me (Fenni ıartname) 

n İmar muhaselnsinden alınabilir. 
3 - Eksiltme kapalı z.arf usulu ile yapılacaktır. 
4 - Eksiltme 28 Afustoı 936 cuma günü saat 

imar müdürlüğ:.irde yapılacaktır. 

! - Ketif cetveli. 
F - Proje 

ihıd latiyenler bu f&rlnameleri ve evrakı 122 kurut bedei mukabi· 
e J&pı itleri umum müdürlüğün den alabilirler. 

S - Eksiltmeye ıirebilmek için isteklilerin 7882 lira 81 
muvakkat teminat vermesi ve bundan haıka Nafia itleri ıeraiti um 
miyeıindeki §&rtlan haiz Ye ehliyeti olduğuna dair Nafia müdürlü · 
den veaika getirmeıi lazımdır. 

~ 3 - EJuiltme 3. 9 1936 tarihinde perıembe günü ıaat (16) 
.\nkarada Yapı lılet~ eksiltme odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapah zarf usuliyle yapılacaktır. 

~t S - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1835 li"a muvak· 
lı..~ .. tenılnat vermcei, eksiltme ıatnameıir.deki evsafı ve bundan 
~ a1ağıdaki veıika,an haiz olup göıtermeai lizımdr:-. 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatt 
L · r saat evveline kadar Anlnra imar müdürlüfüne getirilerek e 
siltme komiıyon reiıliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos 
ile gönderilecek mektuplann nihayet üçüncü maddede yazılı s 
kadar ıelmiı olması ve dıt zarfın mühür mumu ile iyice J apııtırıl 

~üksek ailelerin ve bilha.c;sa 

gençlerin lezzet ve kokusunu se· 
olmaıı lazımdır. Poıtada olacak teahhür kabul edilmez. '(:W 

'(275) dewı Bu Büyüklükte bir yapıyı yapabilecefine dair Nafia Vekiletin
•hıunıt yapı müteahhitliği veıikaıı. ~~~~~~~~~~~--:~~~~~~~~~~~~~~~ 

Y~ seve kullandı~ yegane dit ma· •• 
~ 6 - Teklif mektupları yukarıda 3 ündl maCldede yazılı ıaat
tıı~İr. ~t evveline kııdar ekıiltme komiıyomı reisliiine makbuz 

hılınde verilecektir. 

cunudur. Dişleri beyazlatır , mik· 
roplan izale ed'ıer. Türk . malıdır. 
Her yerde bulunur. 

Kız Kulesi Parkında 
-n Ağustos per~nbe gilnU akşamı sabaha kadar 

Büyük sünnet düQünü 
,,.~ata ile gönderilecek mektuplum ni!iayet 3 üncü maddede 
t, ~ --·ta.Jndaıı: . aelıııii. olman ye dıt zarfm m\Qıür mumu ile iyi· 

Patılmıı buhrnmaı• liznndrr. 
Fiab 15 kuruttur. 

Tiyatro, Caz, Hokkabaz, Kukla, Orta oyunu, Canbaz, Varyete, Sinema 
Dikkat: Çocuklarını sünnet ettirmek istiyenler her gün Park mü. 

cllriyetıne mUraeaat edebilirler. 
~oıtada olacak gedkmeler kabul edilmez. "(462) (430) 
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Birdenbire ıerl bir ıea ortalığı 
çınlattı: 

-Dur! 

Elinin birinde hançer, diğerin-! 
de bir t.abanca bulunan bir adam• 
çitlerin araıından fırlıyarak ıüva
rinin karıısına dikildi. Fakat kar
ıııındaki adam hiç teli.t etmiye· 

rek sağ elini kaldırarak parmaiın
da bulunan albn yüzüjü gösterdi. 
Nöbetçi yüzüğü görür görmez ke
ID&]i ihtiramla eğildi: 

- Pek ili.! Geçiniz! .. 

Meçhul ıüvari değirmene ıelin
c:iye kadar müteaddit def&lar nö· 
!,etçiler tarafından durdunıldu iıe 
tle her .ef erinde gösterdiği eıra
renıiz yüzükle hiç bir muhalefete 
Giramadan içeri girdi. Kendisini 
hol ıııklı bir odaya götürdüler. 

Bu ıııl< sayesinde birisi merak 
•dip de ıelen phsm yüzüne baka
cak olsa, mutlika Fauıtanın adam
ları?dan ve F arnezin ayrılıtmdan 

}'onra onun yerine aeçen kardinal 
olduğunu anlardı. Bu zat, kardinal 
Roveni idi. 

F auatanın aaraymda kardinal 
F •rnez ile Metr Klod aleyhinde 
•erilıniı olan idam hükmünü oku· 
Jan adam buydu. 

Şimdiki kıyafeti; muharebeye 
aidecekmiı gibi ıiyinen bir a11lza
deninkini andmyordu. 

ğun içine gömülmüıtü. iki kal ol· 
muı beli ve kendisini tiddetle sar
ıan ıık öksürükleri insana, bu a
damın yakında öleceği hissini veri· 
yordu. 

Kardinal Roveni ihtiyarm kol 
tuğuna yakla,arak diz çöktü: 

- Mukaddes peder! itte emir· 
leriniz üzerine geldim! .. dedi. 

ihtiyar .hafif bir aeıle cevap ver• 
di: 

- Kalkınız, aziz Roveni ! Biraz . 
doalça konuıalım... Burada papa 
yok... Karımızda gördüiünüz a
dam eıki dostunuz Peretti' den bat-
kası değildir... _ 

Şu ölecek ıibi duran ihtiyar, ev .. 
velce gene bu odada Şövalye dö 

pardaya.n ile görütmüı olan değir
menci Peretti, yani Papa Sikıt 

Kent idi. 

Kardinal Roveni papanın emri
ne itaat ederek· ayağa kalktı ve 

muhafazası albndaY.dı. Sai tara
fında manastır binası bulunuyor-

du. Fakat, kendisi bir takım batıl 
itikatlara inandığından, ölıe ora· 
ya gidemezdi. Sol tarafta ise köş-

kün yanında bir takım amele, an
lıyamadığı bir itle metguldüler. 
Pikvik, aııl tehlikenin buradan ge
leceğini zannediyordu. 

Kroaı mustarip bir inlemeyi 
anduan bir tekilde içini çekti. Ot
ların üzerine uzanarak beklemeğe 
baıladı. 

p:kvik iıe ağaçlan ağaca koşa
rak kötkün yanına kadar geldi. E 
ıasen kendinde mevcut olan ihti· 
yatki.rlıkla kötkün etrafını dolat· 
mağa baıladı. Birden gözüne ifi. 
ıen garip bir manzaraya dikkatle 
bakmağa batladı: Yirmi ksdar it
çi manastır reisi Klodin dö Boviy
yenin emri altında çalıııyorlardı. 

Pikvik kendi kendine söylendi: 

nın bir mabet olduğuna iıaret edi· 
yordu. 

Pikvik bu. ıütunları seyreder
ken, aralarında yüksek bir ıed 

gördü. Buruı belki de bir mihrap 
olarak illf& edilmiıti. Pikvik ya
pılan itlere merakla bakıyordu. 
Amelelerden bir kısmı yerdeki ot· 
ları yoluyor, bir kısmı mihrar.la 

baıamaklannı ve orada mevcut 
mermer kanapeyi bol ıu ile yıkı· 
yorlardı. ~ 

Biraz sonra temizlenen müzer 
yen mermer kanape üzerine bir 
örtü konuldu. Pikvik bu örtünün 
ortasında papalığa alamet olan a· 
nahtarlarla tacı görünce büıbütün 

ıaıkma döndü. Bu it bittikten 
sonra Klodin dö Boviyye amele-1&! 
re dönerek seslendi: 

- Şimdi benimle beraber me
zarlıia geliniz! 

Pikvik hürafelere inanmaktan 
ihtiyann doıtane ve r.ynı zaman- - Burasını muhakkak dint bir doğan bir korku, ve teskin edeme--
da hakimane bir ipreliyle sandal· merasim için hazırlıyorlar!.. diği bir merakla ıervilerin gölge-
yaya oturdu. Amelenin çahttıkları yer bir ta- sine s ğınarak ameleyi takibe bat-

Papa sözüne devam ederek: rafı kötke ve diier tarafı manaı- ladı. Etraf yavq yavat karan-
- Peretti ! Evet, sadece Peret· tırın duvarına dayanan gen it mey- lığa gömüldüğü için etrafa meşa· 

ti! Fakat ne olurdu, gene Peretti danct - ki burası manastırın me- leler. konuldu ve bu ıayede Pik· 
olarak kalsaydım; yükselmek i1- zarlığı idi - köıkün arka tarafın- vik Jc yapılan ve kendisini hayret. 
tedim, fakat o mevki beni ezdi, bu dan bir kapı açılıyordu bu kapı- len hayrete düıüren itleri görebi-
hale koydu •.. Bu yükün albnda ö- dan girenler doğruca çıkarlardı. liyordu. 
lüyorum ••. Mümkün olsa da kur- Kötkün aslında bu meydanda bu- Amelelerden bazıiarı mezardan 
lulsam ... Fakat çok geç kaldım... lunan büyük bir binanın metha!iy· mezua girerek bir §eyler çıkarr-

----~----ııır:-.J.J...._....__-'-__._-ı._._..-_,__.ı-l._,,c.:__~--t.~--:..-_...__.__. .. ________ ...a.ıL.....ı::a.aııı.caoa..aııL1Wa.a.J:LaılllllLDJJ1.r..<1U1;1-:L..ııOlr.lardı. Alnından terleri ailen Pik 
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Festiv81 Kır Balosu ---ı .. Satış acentesi aranıyor 
29 A~ustos cumartesi akşamı BÜyükdere Tanınmış bir fabrikanın sürümü çok olan malının satış mağazasını rnii•· 

BEYAZ
. PARK. TA takilen idare edecek piyasadan anlar tecrübedide bir zata ihtiyaç vardıt• 

Senevi kazancı asgari 900-1000 lira olacaktır. Kendisine teslim edilccelE 
mal ve yapacağı tahsilat karşılığı olmak üzere 1500 lira nakdi teminat iti 
sı meıruttur. Arzu edenlerin halihazırdaki vaziyetlerini ve tercümeihal• 
!erini ve referenslerini tahriren İstanbul posta kutusu 333 bildirmeleri. Dallldire Hfbeattir. Konlomaıyon 45 kuruftur. En pk tuvaletli Bayana çok zarifbir hediye verilecektir. tstanbulda 

ilk defa glSrillecek VARYETE numaralan, kotyon: Eğlenceli sürprizler 
Masalarının 1imdiden tedarik ediniz. Telefon: 32-43 

. . ' ) .~ " ' ~ . ~. •,. 

AGUSTOS 
CU.MA G C N C AKŞAM O 

PANORAMA 
BAHÇESiNDE 

Bestekar 

Salahattin PINAR zn . 
San'at hayatının 23 üncü yıldönümü 

lalllul•n•caldl,;. ~ .a.. 610U 

lstanbul Ticaret ve Sanayi 
Odasından: 

Arsıuluaal lzmir Fuarı lstanbul Oda pavyonunda e§ya tet· 
bir edeceklerin a§ağıda gösterild i ği üzere eıyalarını vapura yük· 
lemeleri icabeder. 

27 /8/ 936 perşenbe sabah saat onda kalkacak vapur çar· 
tanba günü sabaha kadar eıya alır. 

29/ 8/ 936 cumartesi saat üçte kalkacak vapur cumartesi öğ· 
leye kadar eıya alır . 

31/ 8/ 936 pazartesi fevkalade bir vapur vardır. 30 Ağuıtoı 
öğleye kadar efya alınır. (664) 
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- Aman yarabbi, bu ne biçim 
it? Bu adamlar tqlann iiatünde ka
lan aoluk çiçekleri de koparıyor
lar. 

E,ler Pikvik de biraz f&İr rubu 
olaaydı, toplanmakta olan soluk 
renkli çiçeklerin ne ite yanyabile
ceğini anlamakta ıecikmezdi. Fa
kat onun ıözleri timdi bqka bir 
tarafa dikilmifti. 

MezÜlığm ortaamcla bulunan 
'gay~t büyük ve. yajmurlann teıi-

fiyle yoıunlanmıt bir aalibi yerin
den çıkarıyorlardı. 

Pikvik: 
-Acaba, diyordu, liu koca pu

tu ne içiıı yerinden çıkar.ıyorlar? 
Fakat çok geçmeden bunun da 

aebebini anladı. Çıkarılan put, 

K.lodinin emriyle mermer aıramn 

of'akınında kazılan yeni bir çukura 
dikilerek ağlam durup durmıya
ca~ı tecrübe olunduktan sonra tek
rar yere yatmldı. Bu vaziyeti gö
ren Pikvik puta birisinin gerilerek 
çivileneceğini ve Monmartr tepe
"inin bir Golgota (1) ya benziyece
iini zannetti. 

Bu itler tamaıµlandıktan sonra 
mc.tydanda bulunan ameleler ve 
Klodin ortadan çekildiler. 

nu bulunduğu yerde uzun müddet 
kalmağa ve gördüklerinin bir rü
ya olup olmadığını dütünmeğe 

sevketti. Etrafı aydınlatan meh
tap altında açılan meydanı, mer-

mer kürsüyü, üzerindeki örtüyü ve 
salibin etrafına geçirilmit olan ser 
luk çiçeklerden yapılmıı çelengi 
bir daha tetkik etti. 

Şimdi rüya ıörmediğine tama
men emin bulunuyordu. Alnından 
botalan soğuk terleri silmeğe ça
lıpnk kendi kendine sordu: 

-Acaba bu ıalip kimin için ha· 
zırlandı? 

Uzun müddet dütündüğü halde 
sorduğu suale cevap veremeyince 
KrOl'sı bıraknİıt olduğu yere av
det etti. nu yatmıt olduğu yerde 
korkudan büzülmüt bir halde gö
rünce aklına biraz sonra anlıyaca
ğmuz bir fikir gelerek arkadaşı
nın omuzuna dokundu. 

Zaten korku içinde beklemek
te ol&n Kroas omuzuna birisinin 
doku11duğunu hiaaedince başını 

kaldırmağa cesaret edemiyerek 
nevmit bir tekilde inledi. 

Pi.kvik: ~ 

' 
- Kaçmamız lazım! dedi. 
Kroaı yanına gelen adamın ar

kada,ı olduğunu anlayınca derhal 
doğrularak: 

Pikvik her ne kadar derin dü
tünmek hassasına malik olarak 
~tılmıt ise de, yapılan itler o-

- Kaçmak mı lazım? dedi, fa· 
(1) HtuTeti. l.anın ~armıha ae- kat hiç olmazsa sabaha kadar bu-

~·ri&liii yer., rada beklesek! 

z p 2 
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Bu ıözleri söyledikten sonra Vi
yolettanın mahpus bulunduğu ye· 
>:e baktı. Orası aydınlıktı. Faka~ 

derhal aklına bir müddet evvel o 
raya girmit olan askerler geldi. 
Şimdi arkadatının fikrine iştirak 
ederek: 

- Acaba imkan var mı? diye 
sorduktan sonra ilave etti: 

- Ne var? Yeni bir ıeyler mi 
gördün yoksa? 

- Bir 9ey yok! Fakat ne kadar 
mümkünse o kadar çabuk kaça
lım. Tahta perde askerler tarafın
dan muhafaza olunuyor, oradan 
hayır yok. 

Kroas, Pikvikin sözlerine itiraz 
etmiyerek makine gibi arkadaıını 
takibe başladı. ikisi de biraz son
ra manaıtmn duv•rı yanına gel
miılerdi. 

Pikvik arkadatına dönerek: 
- Aziz arkadaıım, arkanı ıu 

duvara daya, pek ili bir merdiven 
vazifesini grebilirıin, çok tükür 
öne doğru tittinse de boyun ge

ne eskisi gibi kaldı. Zannederim 
ki ellerine basarak omuzlanna çık
mak ve sonra da duvara tırman
mak mümkündür. Yukarı çıkınca 

seni Je alır ve beraberce kaçarız; 
dedi. 

Kroas hemen razı olarak: 
- Pek guzel, diye mmldandı. 

Çabuk olalım ... 
Dc.rhal Pikvikin tarif ettiği va-1 

ziye~i alarak arkadqının duvara( 

çıkmasına yardım etti. Bu it ger 
çi biraz eziyetli olduyıa da Pikvik 
nihayet duv~r!l çıkarak oraya o
turdu. 

Kroas: 
- Haydi bakalım! dedi, stra 

bana geldi. Atağı sark da, beni de 
yukarı çek! 

Pikvik müsterihane cevap ver
di: 

- Ya! Ne de güzel söylüyorsun. 
senin yüzünden ben de tekrar aşa-

~ 

ğı yuvarlanayım değil mi? Sen de 
kendine kaçacak ba9ka bir yer a· 
ra ! Fakat korkma, gelip seni kur· 
taracağmı. 

Bu sözlerden sonra arkadqını 
müthit bir korku içinde bırakarak 
öte tarafa atladı ve süratle tepeyi. 
inmeğe baıladı. 

xıv 

MÖSYÖ PERETI 

Monmartr manutınnda bu va
kalann geçtiği ıece bir süvari, gü
neı battıktan biraz sonra Port 
Növ' den geçerek Sen Rok tepeaine 
döndü ve yavaı yavq ilerlemef• 
baıladı. Şimdiki halde, buruı 
kimsesiz, tenha, geceleri ıtık g&ı 
rünmez ve deiirmenin kanadı if' 
lemezdi. Süvari Sen Rok'un diblıı 
lie ıeiinc:e atından indi Ye ha'Jftlll 
biT ağaca bailadıktan sonra yaya 
olarak değirmene doiru ilerleme
ie bqladı. 


