
~ ICuruı. Telefon: 23872 

Bayan Sebahat Türkay tezini okurken.. . 

~fsil~tını 7 nci sayfada okuyunuz 

ispanya 
iki taraf ta 

• 
ıs yanı 

muvaffaki-
yeti paylaşamıyor! 

lftıkftmet bazı muvaffakiyetler haber veri-
Yor, asiler ise bunu tekzip ediyorlar 

tı Madrid, 27 (A.A.) - arbbe . a- nı.islerdir. Malaganın teslim olmak:. 
.. rı lugün lruna karşı yapılan taar. ta gecikmiyeceği tahmin olunmakta. 
~; '-•ltlunda ~Ik de.fa .4larak resmen dır. 
~İir:.-:ıat~~ bulunmuş ve asilerin pUs. Cordoba eyaletinde 1000 kadar 
dirı ulırıuş ve onlara 200 telefat ver- hUktmet askeri, asilerle birleşmiştir
lQa· lrnı, olduğunu söylemiştir. Mu. ıer. 
da tleyb, hüktlmet kuvvetlerinin Gua. Rio Tinto maden amelesinin tes.. 
11 ?ta.ırıa cephesinde Estramadure'de Um o1duklan ve bütün Huelva eyale. 

~!;;:ıekte olduklarını da beyan et- tini ihtilalcilere bıraktıkları haberi 
teeyyüt etmektedir. 

bo 8
iikiimet tayyareleri, Oviedo'yu lhtilalcilerin Guadamar~ cephe. 

lttı ltttabar~ıınan ederek telsiz istasyonu-
)\ hrıp etmişlerdir. Diğer iki tay. sinde püskürtülmüş olduklarına dair 
~re, tam ast kuvvetlerin g~it resmi Mad.ridden verilen haber tekzip ediL 
-:arlarken Ceuta'yı da bombardı- mektedir. 
illi ~i etıniş ve telefata sebebiyet ver. General Lano, hüktlmet tayyare. 

ş r. lerinin bazı bitaraf şehirleri bombar-
!': ~.t dım cı~ll ı..::eune, Z1 (A.A.) - Ihtilardler. an etmelerini radyo ile protesto 

lı:-q gelen haberlere göre, ast faşist etmiştir. Bu şehirler meyanında Cor. 
~t~:~tle~, Malagaya şiddetle taar:uz doba da vardır. Burada 22 kişi ya_ 
~irttd· ledırler. Bu kuvvetler, daha ralanmıştır. 
~en şehrin bir varoşunu işgal et- (Devmm 'I OncD.de) 

J:> 
... ara kazanan kadınlann esrarı: 

ilk kadın işçiyi 
.., hen kullandım! 
0~kıt sDylüyorum: Kadın erkek gibi 
lst·arnaz, kadının ticarette şansı yok tur! 
~ ıklaı caddesinin belki de en bü-
datt ~~azalarından birisi.. Kapısm
diki§ IÇerı ~ce karşıda asma katta 
l'att ~~e~erini gürültü ile çalıştı
~ ı:ı ışçiler görünüyor. Asma ka
~ ~lıklarmm üstünde en son 
ltoın.b· l'enk tenk pijamalar, gömlekler, 
l'llzin lll.ezo~~ sarkıyor .. Burası hepi
ı:ıı... !>ek ıyı bildiği Davidin mağaza-

a.It kat 
da ı-enkı ~ ~~çak vitrinlerin arkasın-
Çıkı,_ · erı goz alan ipeklilerin birini 

--ıp liırin. l!Ittda bı . 1 .koyan genç kızların ara-
\1ilc doı r ihtıyar da onlar kadar çe
Yor. 13 aşıyor ve her müşteriye yetişi
llatuh ~da David mağazasının sahibi 

b atoıa .. 
ııı ... :~~~ mağazasının bu faal sahibi-. , l:>o· • 
@'itiahıı zı.ınden benim mağazadan içeri 
ten:ıac:r de kaçmadı. Müşterjlere mü
~ktaıYen en zarif reveransları yap
tfıe ~olacak - iki kat dtıran karne-

de selanılamağı ihmal etmedi. 

(Devamı 9 ncuda) Bcaruh blofıalo 

Sigorta dolandırıcılığından dün 
dört kişi daha tevkif edildi 

- Yazısı 2 nci sayfada -

1936 Perşemt>e Sene: S - Sayı: 1658 

Sovyetlerdeki tethişçiliğin iç yüzü 

ldanıa sebep 
olan itiraflar 

Bu sabah gelen lzvestiya gazetesinden Zinovyef, 
Kamenef ve arkadaşlarının idamlarına sebebiyet 
veren itiraflarını bütün tafsilatfle yazıyoruz 

Troçki ''idamlardan sonra ko
münist partisi ölmüştür!,, diyor 

- Yazısı 4 üncü sayfada -

i(,~ 

Hi.IJ.eı' fır/(asınuı fildrkrini neşreihn Fölküe Beobahter gazeteBinden iktibas ettiğimiz bu resim, Sovyelkrin 
mııpzzantı fkınk milfrıezelerinden birini gösteri11<>r. Almmıyanın ıon kararından evvel nıeşrettiği. bu resmin altına 

ı 1 :Aımt..ı gaZıeft'ni "Sovyfdle rin sulh için bir tehlWe,. olduğu yolunda bir ibal'ıe yazm.iştır. 

Askeri 
terfi 

listesi 
Tasdikten 

bugün çıkıyor 
Ankara, 2:1 (Hususi muhabiri. 

mizden, telefonla) - Millt Müda. 
faa Vekaleti zat işleri reisi Salim 
Cevatla Istaubula gönılerilmJş o
olan askert terfi listesinin yiiksek 
tasdikten bugün çıkması muhte. 
meldir. Liste tasdikten ~ıkar çık. 

maz telgrafla Milli Müdafaaya bil-
diriJecek ve 30 Ağustosta kıta. 
larda bu1unab~lmesi için süratle 
tebliğ edilecektir. 

Bugünkü Tan gazefosinin, beş 
albayın generaUiğe terfi edecekleri 
hakkındaki haberi isabetli görül. 
memektedir. Gene 1 kurmay as. 
başkanı Korgeneral Asım Gündü 
zün orgeneralliğe, tümgeneraller. 
den Keramettin, Muzaffer ve Ga
libin korgeneralliğe, albaylardan 
Seyfi ve doktor Hafrz Eminin ge. 
neralliğe, müsteşarlık mahkeme. 
sinden hakim Tevfiğin binbaşılığa 
ve Istanbul kumandanlık hakimi 
Mecdetin yüzbaşılığa terfi edenler 
:ırasında bulundukları ~öylenmek
tedir. 

Stalin, emir verdi: 

''Askerle-f-. l , 
Tehlike var.O:! · 

. . 

Hazır olun·~r ·:·.; 
. ·, '·' Sovyet, Fransa, Çek, Romen 

kuvvetleri mU.messillerl baş 
verip görüşecekler 

bava··· 
başa 

Karşı cephe de hazırlanıyor: 

Macarlar askerliği 
M<eV«:lYllt MlYlaD=ıHecdleDeır tilDDAfnna 

Mecburi yapıyorlar 
Hortt - Hltler mülalialı sayesinde Roma, 

Berlin, Viyana ve Peşte yaklaşıyor 

Londra, 26 (A.A.) - Ewening 
New3 gazetesinin Moskova muhabiri 
bugün Sta1in tarafından radyoda Sov . 
yet müsellalı kuvvetlerine yapılan hi· 
t.-ıbenin başlıca kısımlarım g·azetesine 
bildirmektedir. 

Stalin ezcümle demiştir ki: 
"Çok mühim ve kat'i hadiseler a. 

rifesinde bulunuyoruz. Artık her an 

proleter vatanın müdafaası ı~in ea.. 
nınızı fedaya çağnlabilirsiniz. Bu am 
siz derpiş etmiştiniz. Düşmanla~tmız 

vaziyet almaktadırlar. Binaenaleyh, 

hazır olunuz. Sizler ki büyük memle

ketimizin hududunda bulunuyorsu. 
naz, iyi bekçilik yapınız., 

' 
(Devamı 2 ncideJ 
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Sovyetlerdeki 
çıkarllabilecek 

idamlardan 
bir mana 

Lenin öldüğü zaman, Bolşeviklerin başında kimler kaldıysa, Stalinin 
aleyl!tr'ı.deki cepheye geçmişler meğer ... Fakat, işte isminin manasından ki
naye "Çelik adam., lakabını alan Stalin galebe çaldı. Hem de, çeliğin mer
mi oluşu şeklile: Eski arkadaşlarının vücutlarını can evinden deldi! 16 
büyük bolşevik idam edildi! Diğer şüpheliler mevkuftur. Bunların sayısı 

bin kişi imiş. Yalnız ecnebi memleketlerde olan Troçki postu kurtarabildi. 
Ve Stalin, büyük bir inkilabrn, bliyük bir memleketin başında, - bu işe 

kendisile birlikte başlıyanlan yok edip - bir tek adam olarak kaldı. 
tnkilap tarihlerinin en yaman bir sahifesi! 
Zihin, bu idam infazları karşısında, Sovyetlerin dahili meselelerinden 

ziyac._~ harici siyasetine takılıyor. Evet, iç işleri de mühim: İdam edilen
ler, bolşevikliğin Rusyada mevziileşmesine kail olmayıp beynelmilel inki
labı birinci safa getirmek istiyenlerdi. Çünkü Troçkistlik bu demektir. Ve 
Stalin, Lenin zamanındaki ihtilalci merkezi komite azalarının hepsini, saf 
haricine çıkardr. Onun prensipleri altına attık kat'i ve rakipsiz surette gi
ren Sovyetler, bütün faaliyetini Avrupanın - Uluslar Kurumu prensiple
ri dahilinde - sulh ve sükununa ve Sovyet hudutları içindeki ümrana sar
fedeceklerdir. 

Buglin, Japonyada ve bahusus Almanyada doğan istilacı emeller, Sov
yet Rusyaya çevrilmiştir. Diyorlar ki: "Bolşevikler cihan inkilabmı körük
lüyt>r, binaenaleyh onlan yıkmalıyız!,, 

Masallarda ve efsanelerde, aç devler~ gelinleri atarlarmış ... 
Bol§evik dünyası da, ihtimal, kendisini istila etmek istiyenler yüzün

C!en Zinovyefteri, Rikoflan, Kamenefleri kurban etmiş ve anlaşmak iste
"diği İngilizlere, anlaştığı Fransız kü$ük burjuvalarına ve kendisinden §Üp· 
he eden bt!tün dünya burjuvalanna lisanı hal ile demiştir ki: 

- İ§te, müfrit, karı~cı ve dünyada ihtilal çıkartıcı fikirler, bizden, 
1m kCrşuna dizdiğimiz adamlarla birlikte gitmi§tir. 

Hüıyein FıBl'Uk TANUR 

MISIR İSTİKLALİNİ 
• 

ELDE ETTi 
lng~ltere ile yeni muahede dün 

Londrada imza edildi 

."dual'u!deyi imzalıyan Mı1111r mı.ırolılıaslan ve Etlen 

Londra, 26 - Bugün hariciye ne
zaretinde tariht Lokarno salonunda İn
giliz - Mısır tnümessilleri yeni İngiliz 

- Mısır muahedesini imzalamışlardır. 
Bu muahedename ile Mısttm mühim 

emelleri muslihane bir surette tat~ 

min edi.lnıi§ olmaktadır. 
Eden, Halüaks, Con Simon, Mac 

Donald yüksek komiser Sampson ile 
başta Nübaa paşa olmak üzere Mısır 

heyetinin 13 ansı muahedeyi imzala
JJU11ardrr. 

Eden mµahedenin imzasından sonra 
bir nutuk söyliyerek demiıtir ki: 

"-Her iki memlekette de İngiltere 
ile Mtsmn menfaatlerinin ayrtlnuya
cak surette birbirine bağlı olduğuna 

öair kuvveti mütemadiyen artan bir 

Sigorta 
dolandırıcıhğı 
Şimdiye kadar 90 kişi 

sorguya çaklıdl 

Dün dlirt tevkif 
daha yapıldı 

Sigorta dolandırıcılığı tahkikatı
na ehemmiyetle de-vam edilmektedir. 
Şimdiye kadar sorguya çekilenler 90 
kişiyi bulmuştur. 

Elaziz mahkemesinden alınmış 

mühürlü Uamlara da tesadüf edildL 
ğinden oralara da telgraflar çekilmiş
tir. 

Bu işle alllkalı görülen Eyüplü 
Koço, Dimitri karISt lzmaro, PeştemaL 
ciyan isminde dört kişi daha dün adli
yeye \erilmiş, mahkeme karariyle tev. 
kif edilmişlerdir. 

Sigorta. şirketi tarafından Pari.s
iekl merkeze gönderilen ölüm dosya
Jan istenmiştir. Bu do.c~yalar gelclik. 
ten sonra buradaki vesikalarla ur
§f1qtm)acaktır-

kanaat vardı. Bu muahedename İngi

liz - Mısır münasebatında yeni bir 
safhanın başlangıcı olacaktır.,, 

Mısır heyeti reisi Nühas paşa da 
söylediği nutukta şöyle demiştir: 

"İngiltere ile Mısır bu muahede ile 
dünya müvacehesine iki müsavi ve dost 
millet gibi çıkıyorlar ve serbestçe me
sai birliğinde bulunmayı, samimiyetle 
müttefik olarak kalmayı taahhüt et -
mi! olduklarını ilan ediyorlar.,, 

Kahlrede 'enllk 
Kahire, 26 - M uahedenin imzası 

dolayısile 21 pare top atılmış, ayni da
kikada bütün binalara bayrak çekilmiş
tir. 

Mısır hükumeti, Mısırın Milletler 
Cemiyetine kabulünü istiyecektir. 

lngiliz Krah 
Atlnada meşhur bir 
meyhanede yemek 

yedi 
Atina 26 - İngiltere kralı sekizinci 

Edvard dün Nahlin yatile Faler lima-
nına gelmiş ve topla selamlanmıştır. 

Kral saat 5,30 da karaya ı;ıkarak 

doğru Akropola gitmiş ve tarihi eser
leri tetkik etmiş, ve dün de İngiliz el
çiliği tarafından ver'len çayda bulun
muştur. 

Bu esnada binlerce kişi elçilik bina
sı önünde toplanarak kralı alkışlamış
lardır. Kral balkondan halkı selamla
mıştır. 

Kral, akşam üstü meşhur Juli mey

hanesine giderek bütün maiyetilc be
raber yemek ycmif;tir. 

Bütün Yunan gazeteler İl ı;iltcrc ve 
kralı hakkında sitayişkar makaleler 
neşretmektedirler. 

Askerler ! · Tehlike 
var! Hazır olun! 

(Baş taTcılı 1 indde) 
Röyter ajansının Moskova muluz. 

birinden alınan bir haberde, Stalınin 
böyle bir beyanatta bulunmadığı bü
dirilmektedir. 

Tuna b oku etrafında 

göru,meıer 

Varşovadan bildirildiğine göre, 
Macar naibi hükt\meti Amiral Horti, 
Macaristanda mecburi askerlik hizute. 

Hava kuvvetıerl mUmessmerl tinin iade ve yeniden tesisi için, buna 
göru,uyor mani Trianon muahedesi ahkamı ü. 

Peşte, 26 (A.A.) _ Ujnemzedek zerinde Hitlerle görüşmek üzere l\fa
gazetesinin Bükreşten öğrendiğine gö. caristandan ayrılmıştır. 

Havas ajansı muhabiri, bu seya. re, Romanya, Çekoslovakya, Fransa 
ve Sovyetler Birliğinin hava kuvvet_ hatiı.ı sadece Amiralin bir av partisi. 
leri mümes..qiJleri yakında toplanarak ne iştirak etme)ıten ibaret olduğu, 
mezkur dört devletin ha.va kuvvetlt!ri şeklinde gösterildiğini kaydediyorsa 
arasında ilerisi için ahenkli bir hare- da ooyle bir seyahatin siyasi mahi} et! 
ket vasıtalarını tetkik edeceklerdir. haiz olacağında israr etmektedir. 

Lehlstan a Fransa arasmda 
askeri temas ar 

Varşova 27 (A.A.) - Mareşal Ryds 
Migly'nin Parise yapacağı resmi ziya
retin tarihi tecil olunarak 6 eylO.l yeri
ne 28 ağustos olarak tesbit edilmiştir. 

KCÇCK 
HABERLER 
içeride: 

• Zafer bayramma teaadut eden 30 ağını. 
tos günü Harbiye mektebinde diploma tev 
.z1 merasimi yapılacaktır. Bu mUna.sebetıe 

blr program ba.zula.n.tnı§trr. 
• Muharrir arkad&§la.nm.ızdan Osman 

Cemal Kaygılı bir mizah mecmuasını mat. 
buat cemiyeti. haysiyet cllve.nma vermJ§tir. 
ŞUd.yeU, bu mecmuanm on ııenellk yazıla. 

rmı yen! tml§ gibi ve kendisinden habersiz 
neııretmeafdlr. 

Amiralin bu seha.tine tahsis etti
ği bir başmakalede Temps gazetesi 
hülasaten şunları söylemektedir: 

"Hitler. Horti mülakatı, sulh ve
ya harbi intaç edecek olan davanın 
Orta Avrupada görüldüğünü ve bo 
davanın es.asını teşkil eden şeyin, Tu-
na havzasındaki hakimiyet meselesi 
olduğunu tam sırasında hatırlatmak. 
tadır. Binaenaleyh, Amiral Hortinin 
yaptığı teşebbüsün bir noktai hareket 
değil, Alman diplomasisi tarafından 
açılan yolda tahakkuk ettirilen ve 
devletleri yeni bir tasnife tabi tutacak 
olan yeni bir merhale teJakki edilme. 
si da.ha doğrudur. 

Habeş anlaşmazlığının vücuda ge
tirdiği vaziyet sayesinde bir Italyan _ 
Alman yakınlığı, Berlinle Roma ara. 
smd~. üzerinde anlaşılmış bir siya~e
te dayanarak Avusturya • Almanva 
itilafı, Macaristanın sahnede görii. 
nerek aynı zamanda hem Romava 

27 AôUSTOS-19315 

~nıraı (p>aıllilaDnd.o 
Geçim şartlarının bizden iki, ' 

çulc kere f azkı o74uğu m,emıeket 
biranın MU§ adını verdikleri . 
duble dediğimiz bardaklarının b• 
çuk mislinin param-ızla tutarı 12, 
~tur. O memleketlerdeki bircı~ 
maya yarayan arpanın büyük bır 
mını hariçten getirirler. 

Ga.riptir, bizde en ummadığımız 
Zerin fiyatlaT1 gözden geçirilir ve 
rilir de, bira bunlardan hariç bı 
Acaba yine birçok memleket 
yerine içilen bu mayiin bizde O.: 
edildiğine mi kaniiz ki, buna Wzt~ 
miyoruz. Yoksa bu mü es8eseye 11' 
maddeler fiyatları ne olursCJ 
bunların en yil.kselc olduğu za . 
da tesbit edilen fiyatın indirilrrt' 
{jine dair 8Öz mü verilmi..Jtir. 

Halkın 
~~~~~~~~~~~~~--

Belediye 
zabıtası 

memurları 
Polis merkezleri 
verildiler, talloı 

başladıl&r 
Dahiliye vekaleti, Belediye ıa 

memurları ile polislerin vazife n. 
smdan birleştirilmelerine dair b 
limatnamc hazırlayarak Istanbul 
yetine bildirmişti. 

Talimatnamenin tatbikine ba 

• Aakerllkten kurtulmak için y&§mı bU. 
yUk göstermekten suçlu Yakotnl ile bu işe 
dikkataızllk neticesi ııebebiyet veren Kara • 
g1lmrllk nllfua memuru TaIA.t mUddelumuml 
ııte verllml§lerdlr. 

• 1 

hem de Berline sitinat etmesi ve Al- mış, bütün Belediye polisleri 
Adliye tahkikat& devam ediyor. 
• Defterdarlık kadrosunuu tldncl 

manyanın bilfiil mürakabe edeceği bir noktasından !stanbul Emniyet 
kısmt Tuna organizasyonunu tahakkuk et. törlüğüne bağlanmıştır. 

dUn maUye vekOJetlnden al&.kad&rlara teb. tirmek üzere mutavassıt vazifesi gör. Belediye zabıtası memurlarının 
Uf edilmiJUr. mek teklifinde bulunması gibi birbiri- taka teşkilatı lağvolunmuş, Bel 

•Tapu umum müdürü cemaı dUn Trak. ne bağh hadiseler Avrupayı yeni bir memurları polis merkez memurl yaya git:ınqUr. 
• Ada.nada blr kız en.atttUBll ve Kız .Ak. vaziyet karşısında bırakmaktadır.,. nna verilmiştir. 

pm Sanat mektebi açıimaax için yapılan Paris • Soir gazetesinin Ber1in Bundan sonra zabıta memurla. 
tetkikler mU.Sbet netice verml§, mektep a. muhabiri, Amiralin Hitlerin ziyareti lis hizmeti de göreceklerinden d' 
çııı:ruotır. hakkında şun lan söylüyor: itibaren Emniyet mildürIUğUnde 

• Genel kurmay ba§kanı Mare§al Fevzl "Bura diplomatik mahafilinde. A. kurs açılmısbr. 
Ç~mak, dUn ak§am Erbeaya vannı11, me. 
raatmle kar§ılanm.t§br. miral Hortinin ziyaretini Romaya ka- 96 Belediye zabıtası memurun 

dar uzatacagwınr ve Hitlerle yaptı"ı vam ettiği bu kurs iki ay süre • Ç&rDtkapıda Elenlye ait tavukları ace. I!> • 

le avııyarak .;almaktan suçlu Ane ı.sımı1 mülakatın neticesi olan bazı teklifleri Bu kursta polis hizmeti ve poh 
bir kadm yakalanmt§, mahkemece tevkitlne Musoliniye sunmak üzere Romaya gi. vazifeleri hakkında ders verilece 
karar verllml§t1r. deceği de söylenmektedir. Almanya • Bir kısım Belediye polisleri de 

• Çankırı saylavı Rifatin cenazesi dün Avusturya anlaşmasını Duçenin ha- bölük halinde talim görmiye başl 
ak§aınkl trenle Ankaraya götu.rülmüştür. zırJad~ğı düşünülürse, bu ziyareti ta. lardır. * 3 Uncu belediye dairesi muha.sebeclll-
ğinden mUtekait merhum. Halil Hilmi, Kızıl bii bulmak lilzım gelir., Zabıtai belediye memurları il 
aya ıoo ııra vasıyet etml§tı. Bu para dün ~acarlstantla mscb~rl askerlik rini gene Belediyeden alacaklard 
merhumun oğlu ta.ra!mdan Kızılaya veril. Varşova, 26 (A.A.) - lyi bir mı>n. T b U 1 1 d 
mişUr. hadan öğrenildiğine göre, M. Hitler e err er e Or 

• tstanbul kız lisesi müdür muavini Nezi. 31 l 1 
he, erkek lisesi müdür muavini Tahir, Per~ ile Amiral Ilorti, Trianon muahede- ayyftre 8 JnJY 
tevruyal ıısesl mUdUr muavını lhsan mUdUr namesi ahkamı hiliifma Macaristan da Ankara 26 _Hava kuvvetleri 
mua.vtnıık vazıteıennaen tstt!a etmi§lerc1:1r. mecburi askerlik hizmetinin nanı me. bu sene içinde 9 tanesi tstanbul, 

* Maliye mUateşar· ~aık, dün defterdar. selesini g·örüşeceklerdir. İzmir, tiçil Ankara, İkisi Adana 
lıkta meşgul olmuş, >iendisln1 ziyarete ge. 
ıen Türk dalnler vekili ZekAi ile görtlf- Am ral Hortl ltalyaya da gidiyor ğerleri de Bursa, Mersin, Bafra. 
müştUr. Journal gazetesinin bildirdiğine mi§, Samsun, Tarsus, Turgut! 

• Atatürk köprUsUnUn temel atma mera. göre Macar hükumet naibi Amiral Uzunköprü namına olmak üze 
simi 29 ağustos cumartesi gUnU saat ı5 Horti, Schuschnig'e mülaki olmak ye tayyare sipariş edilmiştir. 
de yapılacaktır. Miklas ile konuşmak üzere Karintiye Bu tayyarelerin isim koymanı 

* Eski pullardan bazılan Uzerine rakam. h I t t k .. d. B A . . Ik te · · · d l a 

J k ak Uı darphanedeki yeni sur. are rn e me uzere ır. unu mı. mı 'i şrın ayı ıçm e yapı ac .. 
ar onm sure e 1. M li .. 1 ... 
şarjh pullar hazırıannuı.ktadir. Bunlar Bo _ ra m · uso nı ı c mulakatı takip ede-
ğazlar mukavelesinln ımzası hatırası olarak cektir. Roma • Almanya protokohınu 
piyasaya çıkarılacaktır. 

• Balıkhane binası pek harapla1;1t:ığı için 
bugUnlerde tamir edilecektir. 

• İstanbul şenllkleri programrna dahll 
halı aregtsl bugUn açılacaktı. Fakat aergl. 
nln cumartesi günü açtlması kararlaştı

rılmıştır. 

• Sıhhat vekUl doktor Refik, diln Hay. 
darpafa. hastahanesini ge.zmlştır. 

• Yüksek İktisat ve Ticaret mektebinin 
esaslı bir şeklide tamiri ve dabilt tertibatı. 
nm değiştirilmesi t:ıkarrilr etmiştir. Bu ta
mlr ve tadil büyük olduğu için 10,000 liralık 
tahsisat verilmiştir. 

Dışarda: 

* nrUkselde toplanacak beynelmilel SUi

hu muhafaza kongresine Bulgarlar iştirak 

etmiyeceklerdir. Buna !.'lebep kongre ruzno.. 
mesine muahedelerin tacliU maddesinin ko. 

nulmama.sıdır. 

• Amerikanın Paris elçisi istifa etmiş, 

yerine M:ıskova. elçisi tayin olunmuştur. 

imza etmi§: olan dört devletin bugün. 
lerde bir konferans aktetmelerine ih
timal verilebilir. Böyle bir konfer:.m. 
ı-ıın "muhtemel bir bolşevik tehlikesi
ne karşıt,, noktainazar teatisini de il. 
tızam edeceği tahmin olunmaktadır. 
Am~ral Hortln'n beyanatı 

Bcrlin, 27 (Radyo ile) - Macaris
tan naibi amiral Horti Pe§teye dönü
şünde Azcst gazetesine şunları söyle
miştir: 

"Almanya ile Avusturya arasında 
husule gelen son itilaf Macaristanda 
çok iyi tesirler yapmıştır. 

Macaristan Almanay ile teşriki me
sai etmek arzusundadır. Bu gibi anla3-
malar A vrupada Bolşevik tehlikesini 
önliyecek mahiyettedir. 

Fransız gazetelertn!n end •••I 
Paris, 26 <A.A.) - Sağ cenah ve 

lhtllAf sona erm 
üzere mi? 

Kudüs 27 (A.A.) - !yi bir ın 
dan öğrenildiğine göre yüksek 
meclisi, Irak Hariciye nazırı Nu 
şaya bir telgraf göndererek bir t 
sutta bulunmak üzere Kudüsc 
sini rica etmiştir. 
Bu müracaat Aı·ap - Yahudi ihti 
rmın sona ermek üzere olduğun 
mine müsaittir. 

Londra 27 (A.A.) - "Deyli Tel 
ın Kudüsten öğrendiğine göre 
derleri bir beyanname neşretmiş! 
Bu beyannamede şiddet ve tahri 
cadelesine nihayet verilmesi i 
mektedir. Arap grevcilerin pa.za 
nü işe va.~layacakları tahmin edil

1 

tedir. • Kutba gitmekte olan bir tayyare Rus. 
yadıı. dUşmUş, ıı kişi ölmüştur. Sağ kalan 
B kişi de ağır yarahclır. merkez in na~iri e fkan olan Ma tin, J our !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

• Mo.ııkovadan gelen bir haberde Sovyet. 
ler birl!Ji merkezi icra komitesi azasmd:ın 
Kızıl ordu hava mUcta.faa dairesi şefi ve or. 
du kumandam Sen.ey Kamenefin 5:5 yaşında 
olduğu Jıalde vefat ettiği bildirilmektedir • 

• Havas ajansı muhabirlnln Danzlg<len 
bildirdiğine göre, muhalif mllU Alman par. 
Usi lideri avukat Fridrih bir kaç gün ev. 
vcl t evkif edilmiştir. 

• Japon ııeyyahlarmm telef olmaııına se
behiyct vermi~ nınn kargıışalıklar dolaytsile 
Çlndo Che.ngt<Jtı'da örfi idare lla.D. edilmiş. 

tır. 

nal ve Excelsior, Almanyada askeri hiz 
met müddetinin arttrnlmasını endişe i
le karşılamaktadırlar. 

Sol cenah gazeteleri olan Petit Jour
nalle Humanite, azimkarane bir hattı 

hareket takip edilmesi tavsiyesinde bu
lunmakta ve Populaire gazetesi de 
silahların tahdidi teklifleri lehindeki 
mücadelesine devam etme:.:tedir. 

Matin gazetesi, M. Schachtla M. 
Labeyrie arasındaki görü§melerin mali 

çerçeve haricine de çıkması teıtJ( 

sinde bulunmaktadır. 
Diğer bütün gazeteler de bu 

yete karşr tedbir almak lazım gell 
yazmaktadırlar. 

Bunlardan bir kısmı Almany• 
anlaşarak silahların karşılrklr azal 
smr, bir kısmı ise bir takım fedald 
tarda bulunarak Hitlerizmi uysal 
tırmak siyasetinin iflas ettiğini sı 

mektedirler. 
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kımızd1rl Köylerde sıhhi IKüç~k sanl!yiin Ne faşistlik ••• 
~•rmakııkıarı vaziyet hımayesı N d k •• • tı• k 
Yıkmalı 1 Sıhhat VekAletl Htlk6met bu e e OmUDIS l ••• 
~ Yaparla gelen seyyah, tarafından tetkik maksatla yeni ~ olarak, bu h6r memlekeUn 
~hapishane parmaklıfına et liri il yor tedbirler alacak 

lllı- l&rlp mahbea arkasında Sıhhiye veki.leti geçen senedenberi Otrendltimize gire, htlktmet kii. 
t Aa irkiliyor. Kaçakcılıkla mtlea- Türk köylUsünUn sıhhi vaziyeti Um- çiik sanayiln himayesi için mUhim ted

lacbk, llkld "hınıslıkla mü- rinde tetkikler yapmaktadır. Öğrendi- birler almak üzere bulunmaktdaır. 
~ tll lyl çare de halkın elleri ğimize göre İstanbul vil&yetl köylerin- Bunun için de tetkikler yapılmakta. 

!,, diye bir ~rl kaide de daha evvel bitmiş olan bu tetkikler dır. Bilhassa Ankarada a~laeak olan 
.. bunn fay dalı olaca it ra- bütün memlekette de sona ermek i1ze.. 
la•t ediline makul mu 88• redir. EY ve El sanayii sergisinden soma 
Tatbik mi deeetiz? Memleketimizde mevcut Jark bin bu nevi ktlçiik sanatlann korunma.sı 

P11k etmlyenlerl - lhtlma- küsur köyden otuz Uç bine yakm mik- için alınacak tedbirler tespit edilecek. 
n8I berine - petlnen par- tarmm sıhhi ,.azıyetl tetkik ve tesbit tir. Bu meyanda muamele vergisin. 

arkasına koymak, dofrusu, iz- edilmiftir. den hariç tutulan bet beygir kuvve-
~ namına bot bir tef de- Sıhhiye veklletinin bu tetkikleri altı tinden az motörUl ve en fazla dokuz 
~ muhtelif bakımdan yapılmaktadır. amele ~lıttıran kUçUk sanat mUes. 

de bekliyenlere mahsus bu Bunlardan ilki köyUn umumi vaziyeti seselnlnin korunması için de tedbir. 
~ile kötil yer?... ve sonra ııraaile sulan, sıhhi vaziyeti, ler alraaeaktır. 
'lı P&rmaklıtın hali ralAh e- içtimai vaziyeti belll başlı ve devamlı Bilttin bunlar için kil~k saaa. 
~ Of bir IUllzar& arzetae... haatalıklan ile yiyecektir. rlln son haddinin neresi olabllecett 
.... P: Bu hususta köylerde yapılan tetkik- d ta ı dil ktl M ı .,.rı ... Biz, "Hakkıdır bir yaşa- yeni en y n e ece r. uame e 

letiınln istiklAll t,, diye istiklal lere göre gelen cevaplar ehemmiyetle .errfsl kanununda yeni değişiklikler 
•la• bir milletiz. Biz, altın kuf gözden geçirilmektedir. yapıhrken bu hususta araıtırmalar 

L..~llbl bir elci kafesin arkasına Bundan sonra köylerim.izin sıhhi ve yapılmaktadır. Bu arada ktlçtik sana-
~tılınak istemiyoruz t i~ kalkmmuı için icap eden esaa- yi haddinin iki bentr kunetlyle ça. 

k k 1 .ıı:.. lar bir program halinde tesbit edilmit 
11... .. ~-: aça çı •a•na eUr'l't eden- olacaktır. lıpn miiesaeselere kadar lncUrllmesi 
~nden bile daha sert ceza- kuvvetle muhtemeldir. 
~laın ... P~k AlA ... LAkin, halk, s it h tte 

••. Yaraafyarminilndekafes u ana me iş Bankasının 18 tlncO 
.._laekUyeınez?... h f . t 
..... katealerl yıkmalı... Btltç!cle a rıya yıldftnll mil 

ert kollamak için bunca tah- Sultanahmet camiinin alt tarafında İt ban.kur dUn on UçUnctl yıld8nil-
lat. Varsınlar, gtizlerlnl a~p mUnil idrak e•-ı...ı •. Bu mUııaaebetle eski Bizans u.raylannm eııku ve mo- ~w.o. 

eri Jakalasınlar... Varsınlar, zayikler:nı çıkarmak için hafriyat ya- Aııkarada Yenltebirde bir pbe ~ 
lllahkemelerinin ahklmıaa da-' pan profesör Baxter heyeti bu aeneld mqtır. 
tartlar koysunlar ... Fakat, bil' çalıpna1anm da ikmal etmektedir. Ankaradaki bu eube memurlara ko-

ILL karplamafa, yahut geçirme- :Esasen heyetin timdlld mesalai bu ee- layhk olmak t1r.ere dolma buçuktan 
~ bir Ttlrk, yahut Ttlrk nta-

.._.n her hantrf bir insan, Da- ne çıkarılan duvarların etfarmı açma- =-~.kadar paydoe yapmadan çalı-
da orada, o demirler, o teller ğa ve moayikleri temizlemep lnbiav 
... ~ etmekt.edlr. Yqmur mevaiml yak1q- Buthnm JlldWıd ~ 
-, 111r mahk6m manzarası ar- tiğı için. profesör hafriyatı bu ay ao- merır.a ft fQbe meımurlan tarafmdan 
bekletilir? nunda kesmek kararmdachr. 
.. &anımıza yakı kutluJammtbr. Bir gestntl yapılmıt, 

=ı'iôf~r Baxter eyUUUn onunda 1ş- Taksim bahçesinde de bir zayafet ve-
(Vl·NO) lerini ve temaslannı bitirerek Londra- 1-ıı~-ri~. 

ya dlSneoektir. Prof..cir ...U pleeek 
mayısta hafrlpt& devam etmek tızere 

............. ~--Ttffiar &ehrimize dönecektir. Ki§ mev-
slml zarfmda duvar ve moayUderln 
berJerl kapatılacak "V'e Belediye tara
fmdan muhafaza altma nJmacaktır. 

Prof eaör bu sene elde ettiği netice
lerden Bizans saraylan hafriyatının 

on sene zarf~ iyi ve kati netice ve
receği kanaatine varmqtır. 

Mtlşterl havuza 
kendisi dUtmllt 
Geçen giln KUçUk Çiftlik par.kında 

olan bir hlc:liaeden bahaetmiftik. Bu ya
zıda ismi geçen ganon Yakup 16nder
diği bir mektupta o gece ifbqmda ol
madığını, sadece kendi davetlilerini a
fırladıfnu bildirmekte, mOfteriyi ha
vun atmadıfmr, kua ile Jrendlalnin 
dilttiliOnU yamaktadır. 

Davet 
/afanbtıZ mad4eİl&MUt11ClıifWa: 
lstanbulda bulUD&D Temyiz mahke

mesi raportörlerlndeD hat Zeldntn 

acele memurlyetlm1- mtıracaatı. 

n ltlerle mUtehuala ıibl gıs.teren bul 
TUrk gueteleıinin bu nepiyatl da ta
mamile Uılaudır. 

Yunaniatanda mutlak bir •UJdln 1rlt
k0m aUrmckte ve vuiyet normal bir 
•mette lnJdpf etmektedir. 

Eski vapurlar 
satılıyor 

Den1s yollan idaresi ile yaramıya
caklanm kati eekllde t:eabit ettill va-
purlan artık satmafa karar vermiştir. 
Bu vapurlar idarenin kendi eski mali 
olan emektar GUJnlhal vapurile Va
purculuk lfrketlnden satm alman Mil
let, BWent, l'iruzaD ve gllzel Bandır
ma.dır. 

Vapurlar 13 ey161de satılacaktır. 

,,:,. a,1111,11 11,00 ıs.u 20,11 1.8! 
t!C. 9,00 G,M t,OI 12,00 1.1'1 8,42 

~ 1m111 BOGOll 1111 Ol.DUi 

tn,ms mftta doan•....,m 1mmı idi!. 
11111 Jlaltada lm1lm berlDde beklemektedir. 

.. ınızı içinde bulundu{lu zaaftan 
kurtarmaQa çalışınız 

Hl~ biri, ispanyayı; bizzat kendi içindeki 
lbtllAf gibi kemlremezdl 

veni dünyada 
sulh blrııoı 

Ahmet Emln Yalman, Tan'da ga.. 

zıgor: 

lngillzlerin Kilin Elizabet npuru. 
Avrupa ile Amerika arasında seyahat 
zamanını dört sUn, yedi saate indir. 
dl. Araştırmalan llerllyen hava hat. 
ları ikmal edilince bu mUddet belki 
bir gilne de- inecek. 

Böylece yeni dUnya ile eski dUn
ya, birbirlerine seyahat zamanı bakı: 
mından çok yaklaşmıt olacaklardır. 
Fakat buna mukabil dUnyaların ye. 
nisl ile eskisi arasında, kartılıklı a. 
llka bakımından btlylk bir uzaklığa, 
hatta ayrılıfa dotru rfdflmektedir 

Amerikan mllleOerl. Avrapadald 
milletler cemlyetlae mlvui ve rakip 
bir aailletler cemiyeti hnaaJJ dllf6n. 
mediklerlnl alJltlyorlar. l'abt 1936 
klnunaenellnde Boeaoa Aynmte top. 
lanaeak "Amerikanlar aruı,, koafe. 
rauı lpn yapılan buırlddar, Amerl
kamll Avrupalllll harp mlkroft dolu 
slyuet Ye mtlnuebet _..larından 
mtlmkh oldala kadar mat kalmak 
ve kendlae mahlas bir iua'.tıt ye 
1111lh blnuı kurmak lsWllhd sannet. 
Urecek mahlyetWlr. 

Boenos A1"8 bnl ....... m rlz. 
namMlnl, Arjantin, llelrlba ve Gaat. 
mala hliktmetlerlala •lmeadllerin
dft mtlrtkkep 1lir ~ Vqiqtonda 
... boyla p"""* ft 21 mllletin 
•nafabtl•I lauırlamprr • illi....... YaNır: 

ı - AlaerlkD detlf'rl arasın. 
dakl Dıflllflann sulh 1011171& halli ve 
arada yakınlık husule getirecek diğer 
e 1 birljkerl. ' 

.1-llnbl'f ........... 
3 - Devletleraram uklann bir 

kanan meemuaaı haline konalmuı. 
t - Bert taı.tll lçhi tanet veya 

diplomaşl mlclahaleai pbl vuıtalııra 
müracaat edllmemesL 

5 - Milliyet ve tabiiyet hakkmda 
yeknuak hükimler. 

e - iktisadi it blrlltf, m6nakale 
VU1talarında ziyadelik Ye drat. 

7 - Bllıt ve ktiltlr mtinaaebetle. 
rlnia artması. 

Yeni dllnya, harp batnklıklanm 
kat, bir nıııette karatmaya m11vaffak 
ol1U'llll bu iyi imek belki de ATl'Upa 
mflletlerl arasında yeni giriş ve ıtl
dfş fmkAnlarr a~lmasına hisınl't l'de. 
bilir. 

~ 
ispanya lhtııaıı 

ne netice 
verecek? 

J'unu 1''atll 1JOZ1gor: 
ispanyada handan evvel de bir 

dlktatörlUk misali sörillnıll§tO.r: Ge
neral dl Rf vera ile Generalin k11rdufu 
ve birkaç seneler yqattıiı idare as.. 
kerl bir diktatötlUk idi. Da teklln 
bile )ilrtlmlyeeetfne kanaat setirdlfi 
dn General lktldan terkederek ke. 
nara çekllivermittl. Faflzm. Jspan. 
yanın anladıtı Ye hele tatbik edebile
eetl bir sistem delildir. itekim ko. 
mllnlzm dahi A vrupada aöluaemiştlr 
ve sökmiyeeekUr. 

panyadald isyan hareketlerinin ele • 
manian içinde sosyalistlerden mo • 
narşistlere vanneıya kadar - kilise 
unsurlan da o meyanda oldukca ehem 
miyetll bir mevki işgal etmek şarti· 
le - bet altı ztlmre vardır. Bunlar 
şimd! isyan etmekte blrleşmi~ olduk. 
lanaa göre muvaffakfyet halinde He. 
rlnln idaresinde dahi birleşmeği şim. 
diden kendi aralannda kabul etmişler 
demektir. Bu kadar müteferrik ele
manlann ancak bir temerküz hükfune. 
ti yapabilecekleri pek tabii bir şey. 
dlr. ispanyada İngiltere ile Fransa. 
nm anladıklan manada bir demokra• 
si tesJa olunamıyaeağına göre ısyan 
halindeki lspanyol elemanlannm yal. 
mz kuvvetli br mllH idare tesisi ihtL 
yaa etrafında birlefllllŞ olduklarına 
hlkmecUlmek ururl olar. Olsa oL 
a bu - lsyanm mavalfaldyetf tak
dirinde - askeri bir dlktat8rliiğe nıün 
tehi alabilir, fatfstlite detll. Kilıse. 
nln bu hareket içindeki kuvvetli mev. 
kil dahi faşistllfe manidir . 

KomUnistlltin de ispanyada yU • 
rtlmP.diti ve yiirilmiyecell şimdiye 
kadar klfi bir sarahatle anlaşılmış.
trr. isyanın zuhurundan ince dahi 
bluat İspanyol komUnistleri mu\edil 
808f&)lstlerle blrlepıefe doğru git • 
mişlerdl. Şimdi lapanyayı sarsan lh. 
tllll ft isyanlardan sonra bunun daha 
sf7ade blyle olacağı artık muhakak 
sa711ablllr. la73n hareketinin ha. 
padakl pMraller auıl ellerine ge
çen yerlerde amele laüakana pek zi. 
)'&de dikkat ediyorlarsa, hUk6met ta. 
rafı da hattl sosyalist olmıyan haL 
kın hukukuna öylece pek ziyade dik-
kat etmeği pmcllden hartalanna Jet\. 
~ b.ı..,,orlar • 

Blsla aldP aaladılmıza tire, 
ı.,.n,. clahlB ..Urebelerhulea ne 
Almaaya ft ltal73nm llıeklt,.ebileceğl 
bir faşistlik, ne de R•yanna amabl. 
lecetl bir komUnlstlik çıkamaz. Da. 
bili nrplerle ispanya kendi kendine, 
hiç kimaenha ona yapamıyaeağı kadar 
zulllm yapmaktadır. lşln feci tarafı 
buradadır. 

~ 
Kari katar 

sergisi 
Akfam'da Orhan Selün, •Kırk ,,an 

1"rlc gece., ejlelleekri ıniina.betl11Z. 
açılan loarlkalllr •er,ı.u.l fÖllZ. taaıM 
ediyor: 

lJk karlkattlrler plmekte olan 
bir rejimin silmekte olan bir rejime 
karşı yaptığı siyasi kavganm ifad~le.. 
rl. Abdiilhamidin şahsı etrafında ka. 
rikatiire siren bu kavga çok PJ&lll 
dikkat .. 

Sonra Meırutiyet devrinin dahili 
;1iyaal kavgaları sellyor. Yeni gelea 
rejimin muhtelif temayülleri arasın
daki çekiımeler karlkatilıderin çir.ıl
lerinde. 

Bu iki devre•e karlkatilr, aaa haL 
bnda, siyasi. 

Sonra yaTq yaTq harp seneleri. 
ne strillrken ye harp yıllan esnasında 
karlkattlrde yeal bir 11mnır kendini 
ıöeteri,..r: Kadm w erkek. kan ko
ca, kaJll&U relin mlnuebetl•ri. 

Karlkatlrtln bu latihalesini hsrp 
71Jlarmm sanatlrl tealdnde aramak 
lbl•. 

Mltareke yıllannın kufkatil!le. 
rinde aynı unsur kadın baldır ve bL 
eatmı da içine alarak kuvvetleniyor. 
Maamaflh tekrar dahm .ırut kavga. 
lan aa içine alıyor. 

~- Perit admclül o!mJmua lılze Eter- her l<Ji onlamolo, dfetmefe ~ 
~ : bayati hakikaten bir te1 ifade etmez. Ve uaptan ibaret bir 
llls ~ ettilbn kadınla evlenmek isin feda etine- bal ahr. Bu tarttı hareketler, Janlmala saten milaait olan 

O halde lapanyada ortalrtı kan. 
lara boyayarak cereyan etmekte olan 
hadiseler nedir. dlyeeeblaid Blzee 
bu yeni çeflt bir bola döriflnden 
bqka bir pydefildlr. İapany•llar na. 
ad kendilerine hu bir e\lenee elarak 
kanlı bola dlvtltlerl yaP170rlarsa, 
pmdl de gene kendilerine has lhtilll 
ve layu hareketleri yap17orlar. Ba 
har-eketler karpmda AY1'11 .. fqlst
lerl beyhude mallh117& ediyorlar 
nitekim komilnistlerln ba memleket. 
ten bekliyeeeklerl bilytik ve hele kat1 
neticeler '°"tur. 

Nihayet•• ,..ııann karlkaturlL 
ri geliyor ki •tdır ve bacak olcf,uk. 
ça örttllmlptlr amma, kaynana ge
lin, kan koeaaoa blrlllrlerlni aldatmL 
sı, qkta .. n dzc1alll •· a. uuar. 
lar sene kunetlldtr. Dış polttlbya 
alt karlkattlrler mfihlmce bir ver tat. 
mata bqlamıtlardır. Eski ldet ve 
an'anelere laficaa bllhı•ı p7uı dik. 
kat. 

~ 111 kalmadı: Ana baba, para, mevki. On ae- ıeylere tesir edebilir. Sise her te:rle mOcadele imkanmı 
9' )a~ eehltten sonra, her weyl yeniden kasan- veren apmn, eminim ld. hayatmm yine JeDiden yapmak, 
~ b& ll'akat, ba sefer karım beni aldatmala bat· bnnm ~ balunduta saaftan kurtarmak, ocatmm 
.. azap ~deyim. muhafua etmek, İllhayet çocukJannınn saadetini temin et· . C harekete beni tahammül ettiren çocuklarım mek ft mes'ut olmak için Hbumlu kudreti size verebilir. 
~.A. ~~taız bir aafha,a pc1L ÇaralP Cesaret!. Atk brpnda nala u1rama7aD bir iuetl adsin 
-~: mevcudl akJırnıı ermu. 

Fatfzm biltiln mllll ldareal• dn. 
let ;11efhumunda toplanmasmı ft ha. 
nan da tek el tarafından yllrOtillme
sini istl1en bir tekil eld11P laalde la. 
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idama sebep ispanya isyanı.~ 
.. re ıb~ (Baş taralı 1 incide) muhabirinin öğrendiğine g? ih1' 

itiraflar olan •htl ı l1 mahkemalerl I•• ciletden müteşekkil 7000 ktli t\J 
baş adı de bir kuvvet, Oyazun ch'ıt°1ıf1111 J 

Barselon, Z7 (A.A.) - Katalon- miştir. Bu kuvvetler, orada ğe b 

1 h l . d ·htıı · - · Sen Sebastiene taarruz etme ~ BugUnkü posta ile gelen 21 tarihli 
İzvestiya gazetesinde, Sovyct suika1tçi· 
!erinin muhakemesine dair bir çok ya
zılar okunmaktadır. 

Bu arada, muhakeme edilen K.arl 
Radekin de, "Troçkist ve Zinovyefist 
faşist çetesi ve bu çetenin elebaşısı Troç 
ki,, adlı bir makalesi vardır. Bunda, -
scrlevhadan da anlaşılacağı üzere - mu 
halif ve suikastçilere karşı pek şiddetli 
bir lisan kullanılmaktadır. 

Ayni gazetede, Zinovyefin de istin
takına dair şayanı dikkat bir parça var
dır. MaHlm olduğu üzere, Zinovyef, 
muhtelif seferler, Staline karşı muhale· 
fete geçmiş, sonra, sürgünden kurtul -
mak, eski mevkiini kazanmak için, Sta
line dehalette bulunmuş, onun yolunu 
doğru bulduğunu ve takip etmek iste
diğini ilan etmişti. 

Zinovyef, ilk istintak safhalarında 
da inkar yoluna sapmış ve nihayet, sui 
kast ve taklibi hükumet niyetinde ol
duğunu söylemiştir. 

Zinovyef, sözlerine, 1932 senesinde 
Troçkist ve Zinovyefist merkezin nasıl 
kurulduğunu hikaye etmekle başladı ve 
Troçki ile kendi arasında hiç bir zaman 
bir noktai nazar ihtilafını olmadığını ve 
vaktile de bulunmadığını kaydetti ve 
&özlerine şöyle devam etti: 

" 15 inci kongreden sonra Troçki ile 
aramızdaki noktai nazar farkı, Troç-
kinin Kamenef hakkında ve benim 
hakkımda "ihanet,, tabirini kullanmasr 
üzerine başladı. Hakikatte de küçük lı 
zikzak yapmıştık. Fakat Troçkiyc 
karşı o zaman da hiç bir ihanette bulun 
muş değildik. Lakin tabi bulunduğumuz 
komünist fırkasına ihanet etmiştik.,, 

Biz, 1928 deki 1 S inci bolşevik kon
gresinden sonra, bu komünist fırkası -
na şu veya bu suretle ihanet etmeden, 
ne bir adım atabiliyor, ne de bir söz 
söyliyebiliyorduk. 

1928 - 1932 arasında Troçki ile bi
zim aramızda hiç bir hakiki fark mevcut 
değildi. Ve işte bu sebepledir ki, sis -
temli bir surette tedhişçiliğe doğru sü
rükleniyorduk. Sovyet hüktimetinin kar 
§ısına mütkülat çıkmasını ve bunun 
büyümesini bekledik. Ta ki, biz, ortaya 
çıkıp faaliyete geçebilelim.. Müttehit 
bir cephe halinde ortaya çrkmağr um
duk. 

"Bu esnada sağ ve kendilerine sol 
diyen muhalif gruplar benimle ve Ka
menefie münasebetler tesisine nğraşı • 
yorlardr. 

.,Amele muhalefeti,. denen cereya-

nın bakiyeleri de bize geldiler. 
(Amele muhalefeti, bolşevik hareke

tine münevverlerin ve köylülerin kanş· 
mayıp bu hareketin sadece amelelerden 
olmasını istiyen cereyandır - müterci
min ilavesi) 

Şliapnikov, Medvedev, bunlar ara· 
arndaydi. Kendilerine sollar diyenler de 
Lominadze, Satskin, Sten ve diğerle
riydi. Keza, "fndividual,, (yani ferdi
yetçi) denen gruplardan da bize mü -
racaatlar oluyordu. 

StaHna kar,ı nefret va kin 
1933 senesinin sonlarına doğru anla

dık ki, fırka ve merkezi komite, mem
lekette zuhur eden müşkülatr mağHlp 
etmektedir. Lakin biz hepimiz bu sıra· 
da merkezi komiteye ve Staline karşı 
nefret ve kinle meşbu bulunuyorduk. 

"Şuna emindik ki, devletin idaresi 
bir elden diğerine geçmek icap ediyor
du. Ve bu el bizimle beraber Troçki:ırin 
eli olmalıydı. Bu ahval dahilindedir ki, 
benim SmirnoOa (Smirnof Troçkinin en 
sadık adamlarırKlan biridir - müterci
min ilavesi) mülakatım vukua geldi. 
Şimdi o buradadır, beni ekseriya, haki
kati söylememekle ittiham ediyor. E
vet. ben sık sık hakikati gizledim. Ko
münist fırkasile mücadeleye giriştiğim
denberi bu yola sapmağa mecbur ol
dum. Tıpkı benim gibi, S:nirnof da bol
şevik fırkasile mücadeleye kalkıştığm
danberi doğruyu söylememektedir. 

L!kin aramızdaki fark şudur ki, ben, 
u ve kat'i dakikada bütün hakikati söy 
lemeğe karar vermiş bulunuyorum. Hal
buki o, anlaşılan, başka kararlar ver
mi§ vaziyettedir 1 

Kat'I hak kat mı ? 

llahkcme reisi, kendisine soruyor: 
- 'imdi söyledikleriniz, artık kat'i 

IMlti&der midir? 

zınovycf : 

- Şimdi kat'i olarak hakikati söy
lüyorum. 

Reis: 
- Unutmayınız ki 15 - 16 kanunu 

sani divan harbinde muhakeme edilirken ı 
de, yine böyle kat'i surette hakikati 
söylediğinizi bildirmiştiniz. 

Zinovyef: 
- O tarihte bütün hakikati söyle

memiştim. 

Reis: 
- Söylemedim diyorsunuz. Fakat o 

zaman hakikati söylediğinize dair temi
nat vermiştiniz. 

Zinovyef, ifade vermekte devam et
ti. Ve 19 31 senesinde Smirnofla konuş 
tuğu esnada, Troçkistlerle Zinovyefçile 
rin "tedhiş esası üzerinde,, mutabık kal 
dıklarını söyledi "Bu da Troçkinin 
direktifi ile oldu . ., Dedi ve ilave etti: 
''Smirnof bu noktai nazara tamamile 
kanidi. Onunla mutabık kaldı ve bu 
fikri katiyetle müdafaa etti.,, 

idam edilenlerden eski Sovyet .~uralar 
ltfJüı.adı Reisi Rilwf 

ilk safta Stalln 
"Biz Smirnofla müteaddit defalar 

buluşarak, tedhiş için kullanacağımız 

adamları seçmek husus.unda görüştük. 

Hatta kimlere karşı tedhiş yapacağımı
zı da liste halinde tesbit ettik. İlk 

safta $talinin ismi geçiyordu. Sonra 
Kirof, Voroşilof ve fırkayla hükfunetin 
diğer reisleri... Bu işlerin kuvveden fii
le çıkanlması için "Troçkist - Zinovye
fist tedhişçi merkez., ihdas olundu. 
Bunda rehberlik vazifesini ben, Zinov
yef görüyordum. Troçkistlerden ise 
Smirnof. 

Reis: 
· - Demek oluyor ki bu ifadeleriniz
den şu neticeyi çıkarmak kabildir; Troç 
kinin Sovyet memleketlerinde belli 
başlı mümessili ve reisi Smirnoftur?. 

Zinovyef: 

- Evet. 
Reis: 
- Troçkist ve Zinovyefist anlaş-

manın esas şartı ve düğüm noktası ted
hişçilik miydi? 

Dahası var 1 

Zinovyef: 
- Evet .. Esas mevzuumuz, Stalini, 

Kirofu, ve Voroşilofu öldürmekti. Fa
kat dahası da var ... 

Zinovyef, bunun üzerine, 1932 sene
sinde Uinskde bir toplantı yaptıklannr, 
Zinovyef, Kamenef, Yevdokimof, Ba
kayef ve Karev bir araya gelip tedhişçi 
teşkilatın idaresini Bakayefe tevdi et
tiklerini söylemiştir. ''Biz sürgüne git
tikten sonra, tedhişçilik vazifesini Yev
dokimofa, Bakayefe ve Smirnofa bırak
tık. Fakat bilhassa ümidimiz Smirnof
ta idi. ıııte. Tomski ile anlaşmamız 
bu devreye tesadüf eder. Troçki ile iti
lafımızr kendisine açtım. Tomski bi
zimle tamamile mutabık kaldığını s<Sy
tedi. Sürgünden döndükten sonra, ilk 
kararımız, tedhiş işini tehir etmek, ü
zerimize emniyeti celbettikten sonra, 
bu işe yeniden başlamak oldu. 

O kadar gizlenmek istiyorduk ki, 
Kirofun <Sldürülmesinden sonra, "Prav
da.,, ga:tetesine teessürlerimi bildiren 
bir mektup gönderdim. Fakat bu ha· 
tılmadJI. Zannedenem Kamenefle YCT· 

dokimof da ayni tarzda mektuplar yol- yanın muhte if şe ir erm e ı a·cı. 
lamxş. Kzmenef her halde benim taziyet leri muhakeme edecek olan halk malı. !anmaktadırlar. t d• 

Bu kuvvete birçok papazla mektubu yolladığımı biliyordu. kemeleri, işe başlamıştır. 
K f dl ? Lerida'da halk mahkemesi, faşist kat etmektedir. . . u"•' 

amana ne yor Hilkiimet kuvvetlerın n rtl " .• r 
Reis, Kamenefe soruyor: hareketine iştirak etmiş ve silah sak- "e .,... 
- Bunu hatırlıyor musunuz? Jamış olmakla itham edilen krallık te hazırlanmakta oldukları JtJJld 
Kamenef: taraftarı mebuslardan Casimir San. pUekürtlileceklerine kani bll 

- Hatırlamıyorum. Yalnız şunu ha- genisi idama mahkum etmiştir. haber verilmektedir. . ·btlıf 
Hükumetin üç tns\larcsı, 1 

• tırlıyorum ki, Zinovyef, Kirofun öldü - Faşist bir talebe de idama mah. • - . illi 
rin Guipuzcoadaki mevzılet rülmesinden ve Bakayefle Yevdokimo- kum edilmiştir, 

fun tevkifinden sonra, emniyet teşkila· lspanyan n parafarl aatıer'n bardıman etmişlerdir. 10' 
tına mektup yazarak, kendi üzerinde- ellnde Çarpı•ma devam ,ddcf 
ki tahkikatın kalkması için istintaka Paris, 27 (A.A.) _ Burgos'dan Hendaye 26 (A.A.) - ~c ,,d 
tabi tutulmasını istemiştir. bildirildiğine göre, ispanya banka~ı. şehri olan mhuarebe. biltUll , 

Zinovyef, bu ifadeyi tasdik etmiştir. nm idare meclisi ilk defa olarak dtin devam etmektedir. Şehre dal\tl~ 
Kamenef: Burgosta toplanmışhr. Bu toplantula den 200 bomba ve obUs d~fıtl tol'1 
- Ben bunun l~zım olmadığmr, so- ispanyanın en mühim kredi müesse~ HükO.met kuvvetleri, Bıtfl rdlı' 

ğukkanlılığlmxzı muhafazanın daha i- selcrU1in mümessilleri de hazır bulun- deki köprüyü berhava etnı~~l~).U 
yi olacağım söyledim. muş ve yeni bir ihtiyat altın ak~eşi tilalciler., hali hazırda bu köP d• 

Bundan sonra, Zinovyef, Kirofu öl- tesisi meselesi görüşülmüştür. çu kuvvetinin h imayesi alUıt dall 
dürtmek için nasıl hazırlıklar yaptı- ispanya bankasının 61 şubesinden etmektedirler. Topçuların eti 

ğım anlatmıştır. 43 ü asilerin elinde bulunmaktadır. 0 kadar isabet yoktur • ,sY-l 
Zinovycf, Lurye (Emel) ile üç defa * • • Üç zırhlı otomobil Faslı 11 

vaki olan temaslarını da mevzuu hah· nakletmektedirler. Bunlar lfll 
Hendaye 26 (A.A.) - Royter ajan- JıJll 

sedip onun Troçkist olmayıp "konuş- ürerine saldırmak için yô 
sından: 1run ve Sen Sebastiene kar~ı 

tuğu müddetçe sözünden faşistlik aktı- olunmasını beklemektedirler· 
yapılmakta olan taarruz en şiddetli 1 ğınr,, söylemiştir. devresindedir. İhtilalciler, bu sabah fe- Faa:ta Yt: rlllrr ı syarf 

Zinovyef, keza, Stalini iki defa öl- . v 1 kıyem etm:ş er 
dürmek fırsatını aradıklarını ve muvaf- cır vakti, Lapena dagile run, Sen Se- _.tn 

bastien ve Pa.sayesten mü.,terek bir """alaga 26 ( AA ) 0 0Y .. , fak olamadıklarını söylemiştir. ._, fü. ~ • - ·"' 

taarruz hareketi yapmıalardır. sından· Ceutadan buraya geleJl "Bunlarda Reingold ile Drey!er kul- "' · ts 
lantlmrşlardır,, demiştir. Zinovyef bu Fransa. İspanya hududu hemen ka- lıkçı gemisinin kumandanı il 
tedhişçi teşkilatta hususi katibi Bog- patilm.ıştır. Fasında b ir takım karga~alı~11er 
danı kullandığım da itiraf etmiştir. O Muharebeler, kesif bir sis altında mış olduğunu söylemiı;tir. 
da, Stalini öldürecekmiş. yapılmaktadır. kendilerini aldatmıs olnıakl• 

- Siz, Bogdaru Bakayefe tavsiye İhtilalcilerin taarruzu, işitilmemiş eyledikleri ihtilalciİere karŞl 
edip "Stalini bu öldürür!,, demişsiniz. derecede şiddetlidir. !Ik safta Faslı dit defalar isyan etmeğe klyıııı 
Bunu d2 tasdik eder misiniz? 700 lejyoner vardır. Bunları tanklar mişlerdir. 

Zinovyef: ve toplar takip ve takviye etmektedir. rcfı 
_ Ederim. llk hücum dalgasının düşman hatla- Alkazar yeniden bombıt 
Zinovyefin idamına sebebiyet veren rmda. gedik açamamış olduğu zanno- edl df 

ifadeleri burada bitmiştir. lunınakatdır. Şimdi ikinci bir hücum Burgos 26 (A.A.) - tbtil j) 
Troç~lye göre, komUn'at yapılmaktadır. elindeki bir tayyare, yenide!l 
partisi Umu, sayı ablllr Guadeloupe limanı ihtilalcilerin da Toledoyu bombardıman et 

Tomskynin intiharını haber almca, uzun menzilli topları tarafından bom- ihtilalcilere yiyecek şeyler ~ 
Troçki Norveç gazetecilerine şu beya- bardrman edilmiştir. mukavemet tavsiyesinde bllİ 'J'Ol 
natta bulunmuştur: Yeni kuvvetter Yague ve Castejon kolları, 

••- Tomskynin intiharı, tarihte bir Henadye 26 (A.A.) - Havas ajansı doğru ilerlemektedir. 
yaprağın kapanıp bir yenisinin açıldı- __ .._:_ _____ ;.._;.; _ __.._.-...:..---'c.._.:...A.:..........;m~e:;,;.;n;..;;;i_k __ o._b_u··-y~ii ıı· 

ğmı anlatır. Komünist partinin siyasi Habeş •- .. 
bürosu 'ilk zamanlar Lenin, Troçki, su 1 h k o of er 8 o8l 
Zinovief, Kamenef, Rikof, Tomsky ve imparatoru k 
stalinden terekküp ediyordu. Lenin toplayaca 
ölünce, partinin, Stalinden ~ka diğer Londra cam tinde Nevyok 26 (A.A.) - N 
beş azası tethiş cürmile itham edildi. mes gazetesi yazıyor: ~ 
Zaten Tomskynin intiharı bu ithamın Londra 26 (A.A.) - Habeş impara- M. Ruzveltin teşrinisani a.Yw~ 
neticesidir. toru Wokingdeki c::uniyi ziyaret etmiıJ rar Reisicümharluğa intib4l'. 

"Tomsky, Sovyet ittihadının en 3a- ve orada birçok müslümanlarla yerli takdirde İngiltere kralı seki 
yanı dikkat adamlarından biri idi, ve ahaliden birçok kimseler tarafından va.rdla. M. Staline, M.. Hit1ef 
otuz sene proleter tabakanın en ya.km- karşılanmıştır. Lebrtinün davet edilecekleri 
dan ve içten bir adamı gibi çalıştı. O- !mparator bu münasebetle şöyle de- konf era.nsı akdetmek taS3 
nun intiharı ve Moskova mahkemesi- miştir: olduğu haber verilmektedir. 
nin faaliyeti gayet sarih siyasi bir ma- "- Memleketimizin istiklalini mu- Japonya ile Çinin ve diğel' 
na ifade eder: Komünist partisinin haf aza etmek için elimizden geleni ketlerin mümessilleri de bu 1t 
an'anaları ve programile beraber malı- yaptık. Dünyanm bu hususta vereecği sa davet edileceklerdir. f 
volması.,, hükme intizar etmetken başka bir §ey lta'ya fayda ummut

0 

T ki N t yapamayız. Aramızda sulhun hakim Rom~ 27 (A.A.) - Faşıst 
roç orvaç en M. Ruzveltin b<><ılıca devletlel' 
çıkartlacak mı ? olmasını ve bundan dünyanın sulha ·~ 

Londradan bildirildiğine göre, Mos
kovada cereyan eden son muhakemede, 
taahhütleri hiHifma olarak siyast faa
liyette bulunduğu anlaşılan Troçkinin 
Norveçten ayrılacağı haber verilmekte-

kavuşmasını temenni ederiz.,, rinden müteşekkil bir konf :ftıtl 
maa davet niyetinde bulundtııır 

lmam, imparatora ziyaretinin bir olan haber dolayısile böyle b{t'...ı 
hatırası olmak üzere Kur'anın bir nüs- bir faydası olacağını tahmin EV 
hasmı takdim etmiştir. tedir. 

dir.Bit' diğer habere gare, Norveç hu- Viyana Sergisi Musollnl "im parti 
kameti, bundan böyle siyas1 faaliyet- 6 13 E 1 ... 11936 ıuk başvektıı,, oıs lerde bulunmıyacağrna dair Troçkiden • Y U Londra 26 - Romadan I' 
tahriri bir teminat istemiştir. Avrupanm ticaret merkezi. Her tür- berlere göre İtalya Başvekili fi 
Suçlular nasıl öldUrUlmUf ? lü malumat ve tenzilatlı bilet için pek yakında (İtalyan iınpa ... w 

Londra, 26 - Deyli Telgrafın Mos- Başvekili) unvanım haiz oıacr. 

kova muhabirinden aldığı bir habere gö NA T TA suı:_etı~ Ade !~!yanı~ impara 
re, suikast suçluları sabahleyin erkenden dugu ılan edilecektır. 
polis müdüriyetinde idam edilmiıler- Kanunu esasi deği§ir d 
dir. paratorluk ilan edilecektir. 

fdam emri son dakikada verilmiı ve (Milli Türk seyahat acentalığına) 
müracaat. Yazıhaneler: Galatasaray 

zannedildiğine göre, mahkumlar birer 
birer beyinlerine kurşun sıkılarak öl- Tel. 44514 Karaköy Tel, 44514 
dürülmüş1erdir. 

Troçklnin sözleri 
Oslo, 26 - Troçki, Moskovada i

dam edilen 16 kişi için şunları ıöyle

miştir: 

- Onlar idam edildiler. Fakat ben 
henüz yaşıyorum. Dünya tarihinin kay· 
dettiği en büyük cinayetlerden biri o
lan bu idamların intikamını alacağım! .. 

fnglllz ffçllerJ kltlblnln fikri 
Londra, 26 (A.A.) - Moskovada 

idam olunan 16 suikastçiden bahseden 
İngiliz isçi part!ııi genel sekreteri Wal
er Citrin~ ga.ıttcı::iJCt'e demiştir ki: 

,._ Sovyet hükumeti, kuvvetli ol-

makla beraotr, alicenap oldufunu da 

göstermek gibi şerefli bir fırsatı kaçır· 
mıştır.,, 

Mumaileyh İngiliz işçi partisinin ve 

sendikaların af ricalarım Sovyet hüku-

metinin reddetmesinden dolayı teeHüf

lcrini bildirmiş ve demiştir ki: 

"- Mevkuflardan ifadeleri zorla 
alındığını ve avukatlarının yanlarında 

1 

oulunmaama müsaade edilmediğini bi-

len herkes bu neticeden bittabi memnun 

olamaz.,, 

~, 

Btr banka daha soyulmuş ıJl 
tter~de olduğu /uild m~Çfı 

(Amerikan )Jp,r,f~ı 



Penbe 
elbise 

t k - Oooo, dostum neye bu kadar 
t cneis.tn? 

a_ Çukurlu yola çıkınca, bin
t .~1 Niyazinhı bana d.:>ğru geldiğinı 
'-Otd'• 
0 

um. Bıraz uayip ')l•nakla beraber, 
~ıı •everim. Geçen sene, biT evde ah-
0~ oltnuştuk. Hoş sohbet ve nazik 

n bu adamdan çok hoşlanıyordum. 
' - Dostum, yolum dü~tü, sana uğ-

dan geçemedim ... 
b - lyi ki çiftliğe ·ığıc.madrn, benı 
t~Yacaktın, Bizim Hatice teyzey 
~dtyiın. dcmi~tim. Sen de gelir misin? 
:ıtnın hasta olduğun..ı söylediler. 
'l'e" · · .. ı · d b. •. "Vrınıcvvelin güzel gun erm en ı-

'11d' 1
• Bava o kadar titrek, o kada• 

~laktı ki, insan gök maviliklerindt 
~!'\ı}'onnu1 zevkini d..ıyuyordu. latan· 
kf d&n aabahlcyin çok erken çıkrruf, v< 

lktanberi de avda idim. K8y bu 
~Uç kilometre mesafede olduğu :çır 
~§t ile beraber (itmefe karar ver· 

- la~i ziyarete mi gidiyorsun? 
~ - Kayır .. yahudda öyle .. Nazif Ba· 

(liırtic:enin kocası) evvelce bahçıva
'zdı ve kızı da bizim çiftlikte dol -
iııı.ııtu. 

Şimdiye kadar onun kendinden a
lıi ~ Olanlan riyarete gittiğine hiç p· 
C\ d olınamı§tım. Böylo bir davete an · 
l t Iİddetıe ısrar edilince razı olurdu. 
~ıı kadının ziyaretine gitmesi için bat· 

bir sbeep bulunmalıydı. 
l>evam ediyordu: 

b - Bu kız, bilmezsin ne kadaı 
~r:ıı, Yaramaz, fakat tatlı bir çocuktur. 
~ ~bi bir şey. Öyle hırçın bir gü 

lı var ki.. ' 
• .\ilesinin çocuğa iyi bakacak kadar 
'tli . rı olup olmadığını sordum. 

- Hatice teyzenin geliri var. Ko· 
~n ölümünden sonra epey sıkıntı 
Ct ttf, fakat büyük oğlu evi besliyebile · 
b·t hale geldi. Oğlanın çok çalııkan 
~ır &Cl\ç olduğunu söylerler. Karııda~ı 
~llbe perdeli evi görüyor musun, itte 

ltri ... 
l l!kkaç dakika sonra, temiz bir av· 
~n girmi§tik. Üstümüze san tüylü 

r köpek atıldı, güç beta kurtulduk. 
~ R:öpek havlamalnnın arkasından, $!; takyeli, siyahlar giymit bir kadının 
Çıı.~ğı duyuldu; buğday ambarından 

""YOrdu. 

Onlara dokunmak, insana bir gü
lün yapraklarını yolmanrn verdiği tatl• 
zevki duyurabilirdi. 

On altı yatında olmakta beraber, 
zayıflığiyle ihtiyarlamış bir hal alan kil· 
çük gözlerini bize çevırmedi. 

Binbaıı: 
- Yavrum, bize hot geldin, demi· 

yor musun? 
- Hoı geldiniz.. Ah, ne kadar iyi 

kalplisiniz 1 
- Yanndan sonra !stanbula ini

yorum. Sana ne getireyim, istersin? 
Eı. çok neden hoılanırsrn? 

İri 6özleri rarladı. Kekeliyordu 
Boğazına kesik bir takım sesler tıkıl· 

makta idi. 
Binbaşı bunu hastalığın tesirine at· 

fetti. 
Annesine : 
- Çabuk, dedi. Su getir. Bir şey 

!er oluyor galiba .... 
- Hayır, binbaşı 1 biı şey yok. 

söylediğiniz ıeyler çok hoşuna gitti de .. 
Bu sefer, hoş sohbet asker: 
- Ne istiyorsan, söyle yavrum. 

dedi. 
Küçük cevap vermiyordu. Dişleri 

kenetlenmiş, gözleri sabit, annesine 
ba!:•:•ordu. 

Dostum: 
- Bana bırakrnız, Hatice teyze, 

.:cdi. Haydi yavrum söyle! •• 
- Cesaret edemiyorum. Durun, 

§İmdi ıöyliyeceğim. Nasıl olmu~tu, o? 
ha, geçenlerde İltanbula inmittim. 
Çarııdan geçiyordum. Büyük bir 
mağaza gördüm, cadde"lin solunda .. Ciü· 
zel bir elbise.. Şık bir elbiıe, hem de 
penbe renkli ... Arasıra, anneme, zevk 
al 1ığım bir rüyadan bıhıeder gibi, bu 
elbiseden bahsederim. Ah, o elbise, o ka 

ar gUzel ki ... 
- Senin olacak elbiıe, yavrum 1 va 

dediyorum, onu sana getireceğim. Mem 
nun musun? 

- Teşekkür ederim... Ne kada~ 
iıisiniz .. 

Hiç bir hareket yapmadı. Fakat. 
sesi titriyordu .. 

Annesi bir ~vi sabırsızlıkla bizi 
Lağçede bekbnekte idi. 

- Hatice teyze, kızını bu küçük 
c.dada yatırma. Onu daha büyük bir 
odaya al .. 

- İyi ama, adamlann girip çıkma
larından rahatsız oluyor .. 

- Ona yemeğini buğday ambarın
da yedireceksin, hem elbiseyi de geti· 
receğimi söyle. 

- Oh, binbaşı 1 buna razı olamam. 
- Niçin? rica ederim. 
- Zahmet olmaz mı? madem kı, 

doktor hastalığının iyi olacağını söyledi. 
Binbaşı, bir §ey yapacakmış gıbi, 

kadının üstüne yürüdü. Avlunun eıi
finde idik. Askerin yanaktan üstünde 
yuvarlanan iri bir damla ya§ gördüm. 
Hi~ konuşmadan çiftliğe döndük. Ayni 
akşam İstanbula döndüm. Ertesi gün 
öğrendim ki, binbaşı Hatice teyzelere 

Vazan : Niyazi Ahmet 

120 sene evvel bugün 
lngiliz donanması Cezaylrae 
müthiş bir harbe aş dı 

lngillz cerrahı, konsolosun çocugunu uyu
tarak bir sepet içinde kaçırırken, çocuk 
ağlamağa başladı ve cerrahı e e. ~erdi . 
lki lngiliz gemisi, korsanlar tara 1 ı>ayi cernp vermedı ve lngllız fı. 

fından zaptedilerek Cezayire gönde·! lo.su, beraberinde bulunan Felemenk 
ritmi ti. filosu ile beraber ateş açtı . 

Jn~iliz hük\ımeti, bu gemilerin Bütün gün süren to~ ateşı gece 
iade.sini istemek üzere amiral Kcpeli de dinmedi. Gece harbı. şu satırln:-!a 
memur etti. Amiral, lngiliz filosu i- tru;vir ediliyor: "Gecenın. karanl;gı 
le Cezayır limanında vali sarayının Ceza~·ir şe~ir ~e .tersnnesınln alevleri 

k d demirledi. Dayi''-; ziyaret İngilız gemılerının parçalanmış direk 
arştSın a J • • • • .. • d k" ı . . 

etti ve hiddetle gemilerin ıad"ııını ve yelkenJerı uzenn e a. ıs er ~ apı) or 

istedi: 
Dayi, çok genç olan amiralin söz-

lerine fena halde kızdı: 
- Sersem, saçsız ve sakalsız bir 

çocuğun memuriyetle gönderilmesi 
küst:ıhhktır. İngiliz kralının bu mua
melesine hayret ediyorum ... dedi. 

Amiral, şu cevabı ,·erdi: 
- Zekanın sakal ile ölçtildüğü ka· 

naatinle olsaydı kral Dayi Efendi 
hazretlerine bir erkek keçi gönderir
di ... 

Dayi küplere binmişti. Maiyetin
deki dilsizlere amirab hemen tevkif 
etmelerini emretti. Dilsizler, Kepell 
kıskıvrak yakaladılar. Genç amiral, 
hiç soğukkanlılığını bozmuyordu. Li
manda demirli bulunan İngiliz ge
milerini gösterdi: 

- Şu filoda parlak bir cen~e 

merasimi yapacak kadar lngilfzlerln 
bulunduğunu hatırlatınm .. de(U. 

Bu hadise, Britanyaya kflfi bir 
tarziye verilmekle neticelendi. Fakat 
korsanlar, rastıadıklan gemiyi çevir
meği çoğalttılar. Ve bu suretle Ce
zayir zindanlar:nda binden ziyade e
sir toplandı. 

Jngfltere hUkömetf, bunun ilzerine 
biri 100, üçü 74, biri 98 toplu harp 
gemisi ne ayrıca on üç parça filoyu 

· yola çıkardı. Amiral Lord Eks Mııv.s 
korsanlık yapılmıyacağına dair tc
mina t alacaktı. 

Cezayir dayisi, gelecek hücuma 
karşı koymak için hazırlık yapıyor
du. Buradaki İngiliz konsolosunun 
karısı ile iki kızı tebdili kıya!et ile 
şehirden çıktılar. Limandaki Kik 
cerrahı, konı::olosun küçük çocuğunu 
uyutarak bir sepet içinde getirmeğe 
memur edilmi~ti. 

Cerrah, çocuğa uyku ilacını ver
dik ti!n sonra hazırlanmış olan sepete 
yerleştirdi. Fakat ilaç çok az veril
miş olacak, yolda sepetteki çocuk ağ
lamnğa başladı . 

Zavallı cerrah, ne yaptı ise hu 
yumurcağı susturamadı. Yakalan-
dı. 

Dayi, ikinci günü çocuğu annesi. 
ne gönderdi. Yalnız konsolos ile 7.a
bitan hapsedildiler. 

du. Gök yüzü de bu miıcndeleye işti
rak etmek isteyormuş gibi gök ı:ü
rültüleri ve şimşek parıltıları ae 
karışık bir surette bardaktan boşa -
nırcasına şiddetli bir yağmur gön • 
dermiş ti. 

Bir lngillz zabitinin bu harp hak· 
kında yazmış olduğu mektuptan ba· 
zı cümleler alıyorum: "BütUn gemi· 
ler iyi bir ~urette mevki aldılar. ls· 
kenderi Kebir bile bu ha"reketi gör
se idi, beğenirdi. Ateş başlad·ktan 

sonra, rüzgar biltUn bütün kesildi. 
Her taraf barut dumanı içinde kap. 
karanlık oldu. 

llk ateş başladığı vakit zannettim 
ki bir anda beş yüz bin top birden 
gürlüyordu. O zamandan sonra çok 
bir şey göremedim. Dizim botlar, ızQ
ya bizi karanlıkta bırakmamak kin 
bize yakın olan bir fırlrntcyne ate:ı 
verdller. O sayede etrafımızı gör-
dük.,, . ,. ~ 

Top sesleri dindikten sonra Da)1 
ya ~ mektup gönderildi: 

"Müdnfaasız hristiyanlara :)aptı
ğınız mezalimden ve vuku bulaJı tck
liflerime hiç bir ce\•ap vermc.mcniz
den dolayı İngiltere namına kuman
damdaki filo, sizin donanmanm, 
anbarlarmızı, tersanelerinizi ve ba -
taryalnrınızın yarısnı tahrip etmek
le mukabele etti. 

lngiltere, şehirleri harap etmek 
i~in muharebe etmediğinden m<'mle -
ketin muharip olmıyan sakinlerine 
zulilm yapmanızı istemem. Bunun i
çin hükümdarım namına size dün 
teklif ettl;;im sulh artlarını tekrnr 
ederim. Bu şartları kabul etmedi! çe 
sulh yapamazsınız. gğer bu teklifi 
kabul ederseniz buna i~aret olmal< ü
zere üç top atarsınız.,, 

Dayi, yarım saat sonra üç topla 
sulh ~rtlarını kabul ettiğini bildir-
di. Şartlar şunlardı: 

1 - C zayirdc hiristiyanbr için 
esaretin ebediyen ilgası. 

2 - Cezayir hitkiminin lda"'c-.;bde
ki arazide bulunan her millete men
sup esirlerin İngiliz sancağına te~li
mi. 

tt-ı - Buyurunuz, binbaşı 1 bir emriniz 
\tar? .. 

- KUçUk nasıl oldu? Merak ettim. 
do - Pek o kadar iyi değil, binbaşı 1 
~ Ctor atc§inin düştüğünü söylüyor. O 
tr ıe~ b·ı· · B. d' 1' ,. ı ırmı§. ız ne ıye ım. 

döndüğü zaman, gül yapraklarına ben
zer el~erin kızı ölmüştü. Bay Niyazi o- ı 
nun bu hülyasını taşıdığı penbe elbise
lerin de mezara beraber gömlilmcsini 
istemiş, ve cenaze merasimine bizzat 

1816 yılı 'Z1 ağustos sabahı, 120 
sene enel bugün, lngiliz donanması 
Cezayir ufkunda gözüktü. 

Amiral, ilk önce üç saat 1.arfındn 

cevap verilmek üzere bir nota gön
derd!. Tayin edilen müddet iQ]lde ce
,·ap verilmediği tnkdirde harbe bnş
lanacaktı. 

3 - Senenin iptidn ındanht-ri esir
leri azat etmek \izere alınan bütün 
paraların Jngilizlcre iadesi. 

4 - İngiliz kon olosunun hapc.:in-
den dolayı uğradığı bütün zayia-
tın tazmini.,, 

İkinci gün, bin iki yüz esir t<'.-.tim 
~l.l- Canın sıkılmasın, Hatice teyze. 

'S.~enç doktorlar maınm .. 
b· ız, duvarları beyaz badanalı bilyUk 
\t ır 0cta,_ aldı .. Köşede güzel iki kapı 
ardr, ~inbaşı birine doğru ilerledi: 

Ya - liayır, efendiciğim, oradan değil. 
alt\>rucuğu gürültüden uzak olsun diye, 

~attaki odaya yaurdık. 
haa - lyi ama, • . vru::-.;.ı=ı daha fazla 
d ta edeceksin, orası havasız. Sıkmtı
arı ölür yahu .... 

liatice teyze omuzlarırı cilkerek: 
-Ah, şimdi.. .. 

ı.. "lu söz bin' da tuhaf tesir yapt. 
ctıç b" # 

h . 1~ şey söylemedi. Alt kattaki oda· 
Z'eg·ırtdık. Yola bir seviyede bir penee
~ 1 vardı. Hava kurak olduğu halde, 
dıı.?'ada .~ir rutubet kokusu duyuluyor · 
\ti .. koş~ye yapılmıJ bir yatakta da 
~\ık Yatmakta idi. Evvela, bir kısmı 
dtı &lnın altında kalmış kollarını gör 
Çı'll;,fft. Biraz sonra, ellerini de dı§Clrı 
lt~~ lnce, ve kıvrak olan bu ellerin 

hır penbeliği vardı. 

nezaret etmişti. 
Nuh CEM 

HABER 
AKSAM 

0
POSTASI 

iDARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutu!lu ~ı lstanbul 214 

Telgraf edresı : ıstanouı HABER 
Yazı ışıerı telefonu : U872 
idare ve ııan • ." , 2'370 

ABONE ŞARTLAR! 

eenellk 

• •v••k 
3 aylık 
t •Vlık 

Tü,lıi11ı Ecrrrbı 
t400 t<r. 2700 t<r, 
'730/ H t450 .. 
•oo .. eoo ., 
t50 .. 300 .. 

Sahıbi ve N~şrı9al Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıtı 11er (YAKIT) matbaaıı 

········································-··········· .. == 1······;\·~~·;i·;· .. ;;1~ i~-k .. ·;~··· !~ 

H ve bostan H .. . .. 
ii Eyüp Arpacmini mahallesinde i! 
ğ Tekke sokağında 22 numaralı altı o-~i 
i~ dalı yliz yirmi beş arşın bahçeli ah·g 

g §8P bir ev ile bu evin önünde türlü~f 
i! meyveli ve sebze yetiştirmeğe elve-İı' .. . 
ii rişli biri büyük öteki küçük iki ha-U 
i~ vuzlu bir bostan kuyulu ve iki bu·n 
H çuk masura suyu olan on iki dönümıı .• .ı 

l:E mülk bostan acele satılıktır. Görmek U 
:: . . ı: H istiyenler o mahallede polıslıkttn :: 
g mütekait Bay Halile, pazarlık için H 
E~ Kadıköy Vişne sokak '33 numaıal ~ .. .. 
:: eve müraci'.lc:t. :: 
:: il 
iiı•••••ıı••ı••••:u:a:ı=::::i:::.ı·ws;ı ·n•·····m· 

edildi. 

l'ckacıT..-ta oeç"n akşam J(ızılay tnraf'ından bir sünnet düğünü tertip edil
miş, çok güzel olmuştur. Resimde bu düğünden bir intiba göriJlÜJIOn 



Dünya şampiyonluğu için 

Braddock ile 
Schmellin g 

1 

Gelecek sene haziranda 
karşllaşacaklar 

MUsa'bakanıo hasılatı nasıl paylaşılacak 
Nevyorktan !ngillz gazetelerine bil- r---.----~-;;"':"'""-...ıımPl•I 

dirildiiine göre dünya ağır sıklet §am

piyonu James Braddock ile ona mey
dan okuyan Alman boksöri\ Max Şme
ling dünya şampiyonluk unvanı için 
gelecek senenin haziranının 3 ünde 
N evyorkta döğüşecekler ve maç 15 
ravndluk olacaktır. 

Burada beş saatlik bir müzakereden 
80nra her iki boksör ve menecerleri 
arasında. itilaf hasıl olmuş ve konturat 
imzalanmıştır. 

Braddock kişe hasılatının yüzde 42 
1/2 hissesini alacak ve ona meydan 
oklzy:ın boksör sıf atile Şmeling mutat 
yüzde 30 zu alacaktır. 

önümüzdeki eylUl ayında Joe Louis 
ile Şmeling'i bir kere daha karşılaştır· 
malt yolundaki gayretler boşa çı~
ı:n-. Alman boksörü 300,000 dolar pe
Din parayı, yahut da yUzde 50 hasılatı 
reddetmiştir. 

Şmeling 600,000 dolar istemiştir. 
Şimdi Şmeling, Almanyanın Brem.en 

vapurile Avrupaya dönüyor. F akat 
teşrinisanide yeniden Amerikaya gide
rek 30 şehri ihtiva eden bir seya.hata 
çıkacaktır. 

Kansile birlikte film çevirmek hu
susundaki kararından vazgeçmiştir. 

Dü:nya bok3 §ampiyonu Braddock 
yaptığı maçta 

Yunan - Yugoslav atletizm 
müsabakası 

~ğr:epte yapıldı, iki Yugos av bir de 
Balkan rekoru kırıldı 

Berlinden dönmekte olan Yunanlı 

atletlerle Yugoslavlar arasında Zagrep

te bir müsabaka yapılmış ve Yugosı-;;'. 
lann 92 puvanma karşı Yunanlılar 121 

puvan almı§lardır. 
Dereceler şunlardır: 

100 metre 
Birinci: Frangudis Yunan 10,9 
tkinci Sakalaryu Yunan 11,-

, 200 metr e 
Birinci Frangudis Yunan 22,2 
ikinci Sakalaryu Yunan 22,9 

400 metre 
Birinci Mautikas Yunan 50~6 
ikinci Mialidis Yunan 52,-

800 metre 
Birinci Yorgakopulos Yunan 1,58,1 
t1rinci Gaqek Yugoslav 1,58,4 

5000 m~tre 
Birinci Kariyatidis Yunan 15,50,4 
ikinci Kresa Yugoslav 15,54,4 .. 

t500 metre 
Birinci Yorgakopulos Yunan 4,4 
ikinci Gonek Yugoslav 4,8,6 

10,000 m etre 
Birindi Alvanidis Yunan 33,23 
!kinci Yalçaris Yunan 33,58 

110 metre m alall 

İkinci: Eleftridis Yunan 6,80 

Ci rit atma 
Birinci: Metaksas Yunan 60,55 
ikinci: Markuşiş Yugoslav 57,60 

YUksek atlama 
Birinci: Mor Yugoslav 1,80 
!kinci: Pantazis. Yunan 1,80 

GOiie atma 

Birinci: Kovaçeviç Yugoslav 14,80 
ikinci: Stefanakis Yunan 13,90 

4 X 100 bayrak yarıfv1 

Birinci: Yugoslav talamı 45,1 
Yunan takımr diskalife edilmiştir. 

4 X 4 00 bayrak 
Birinci: Yunan takımı 3,29,6 
İkinci: Yugoslav takımı 3,32,8 

lngiltere futbol 
şampiyonluğunu 

Hangi ta kım 
kaz a n abi l ir ? 

"Deyli Meyi,, gazetesi futbol mu
barrirı.tngilterede yeni açılmakta olan 
futbol mevsiminde muvaffak olacak 
timlerin şunlar olduğunu tahmin edi
yor: 

Sunderland, Arsenal, Derby County, 
Manchester City, Everton, Hudder-
sfield, Stoke, Brentford. 

( 

-

Öteki gazetelerln 
.......... .aı .................. .. 

fikirleri: 
Şalfileseır 
IFilataOaır 

Bugünkü "Açık Söz,, iif gün evve! 
yapılıp uzun uzadıya gazetede ta/ sikitı 
rıe§redilen Kara Ali - Dinarlı maçım 

anl.attıktan smıra önümüzdeki pazar 
günü iç;n de Loıulosun /stanbula gel-

1ncsi içilı keıulisirıe haber verildiğinı 
ve bu prızm· Londosla Dinarlının kar
§tlnşacağmı yazıyor. 

Son günler.deki spar yazıl.ı.ırı - he
men bütün arkada.Jalrımtzd.a - alclaca
ip bir §Ckildc çıkm,ağa ba§°ladı. 

işte bugürık'ii "Açık Söz,, de yüıe ay
nı garabeti göstermi.ş. 

E"'"VeUi d.aha üç gün evvelki miisaba
kanın tafsilatını vcrmeğe bilmem Td 
lilzum var mıd1rt 

Saniyen Londos bı.t pazar için değil, 
gel.ecek pazar için dovet edilmi§tir. 

Son satırdaki "Fakat bunun şike ol
masını da temin etmek lazımdır,, cüm-
7.esi yanl1.§lık1.arm §aheseri değil de ne
dir1 

Ollmplyattun dönen 

Güreşçilere 
Madalya veriliyor 
Olimpiyattan dönen güreşçilere 

Halkevi tarafından merasimle muhte
lif madalyalar verileceğinden 1 Eylfil 
1936 pazartesi günü saat 15 de olim
piyatlara iştirak etmiş olan güreşçile
rin ve idarecilerin Taksim stadyomun
da hazır bulunmalarını dileriz. 

Atletleri davet 
T. S. K. Atl.etizm Federasyonundan: 
Milli takıma mensup atletlerden Ra

if, Vedat, Mehmet Ali, Semih, Hilmi, 
Melih, Cemal, Recep, Mehmet, Maksut, 
Remzi Mufa.hham, Faik, Tevfik, Pulat, 
Cihat Haydar, Avni, Srtkı, Zeki, Vey-

si, Yavru ve Orhamn 29/ Ağustos/936 
cumartesi günü saat 3 de İstanbul mm 
takası Beyoğlu Halkev'i merekzinde 
yapılacak toolantıda bulunmaları rica 
olunur. 

Bilytlkadada spor 
müsabakaları 

Büuül«ukı Hcdk Spor Klübü Kap
tanlığından: • 

30 Ağustos Zafer bayramında 
klübamüz spor müsabakaları t ertip 
etmiştir. Ilu müsabakalara iştirak e
dece~ sporcular 30 Ağustos pazar gü. 
nü saat 12 ye kadar spor kaptanlığma 
müracaatları rica olunur. 

PROGRAM: 
Saat Müsabaka 
2.00 100 m. sürat koşusu 
2.30 200 m. sürat koşusu 
3.00 Küçük tur (7 Km.) mukavemet 
3.30 Bisiklet mukavemet (büyük tur) 
4.15 Batı bisiklet yarışı 
5.00 Adalar voleybol turnuvası. 

...... 

11 inci o limpiyat oyunlannda 

Su topu turnuvası 
Olimi>iyat vaterpulo turnuvası şim- berabere bitmesi zemin, zaman vt ıııtı 

diye kadar yapılan su topu turnuvala
rının en büyüğü ve en ~:ıyanı aikkati 
oldu. 

Vaterpulo Avrupanm merkezi ve 
şimali ır.emleketlerinde çok rağbet gör
düğünden geçen olimpiyatlardanberi 
kuvvetli takımlar yetiştiren memleket
leri karşı karşıya görmek imkanı hasıl 
oldu: Bu turnuvanın kahramanı Ma
caristan ve Almanya idiler. Her ikisi de 
hiç bir mağ!Ubiycte uğramadan turnu
vayı muvaffakıyetle bitirdiler. 

Fınale dört takım kaldı: Macaristan, 
Almanya, Fransa ve Belçika. Bu son 
devrede Almanya Fransayı (8 - 1) ve 
Macarlar da Belçikayı (3 - O) yendik
ten sonra Almanya - Macaristan ma
çı turnuvanın neticelenmesi için son 
mühim oyun ol;ıyordu. 

Son derece fena ve bardaklardan 
boşanırcasına yağan yağmurlu bir gün 
de cereyan eden bu maç çok gürültülü 
ve tatsız olarak (2 - 2} berabere bitti. 
Bunun sebebi bittabi ekseriyeti Alman 
olan seyircilerin münasebtsiz gürültü -
teri, oyuna ve hakeme müdahale etme
leri ve bundan cesaret alan Alman o
yuncuların sert oynamaları idi. (2-2) 
ye biten bı.ı maç puvanlan ayni olan 

hitin neticesidir. da 
Bu mc.ç Berlinden veya Almanya 

0 
hariç her hangi bir yerde oynanmış ıd 
saydı muhakkak ki büyük bir far b 
yine Macarların lehine biterdi. Zira ti 
bin adeta canbazı olan Macarları 
~zun zamandanberi (ayni oyuncuıarıııı 
birlikte oynamaktan mütevellit. ce />. 

kabiliyetleri, ve ferdi meziyetterı 
1 

mantardan çok fü:tündür. Alı:rı~nııı: 
merkc?. muhacimi Schneiderin bır ç 

1 "ster 
gol fırsatlarım, soğukkanlılık go . ; 
miycrek, heder ettiği her oyunda got 
dü. 

Lakin gol kralı ünvanmı ka;.arı: 
Macar merkez muhacimi Nemetlı ırı c 
line top geçip de ağlara takılmadığı P11 
enderdi. Her iki taraf da bütün oyol'I 

1 

nnı favullü oynadı. Yalnız Macarl8~ 
• nltl 

favullc;ı suyun altından Almanları• 
se bariz bir surette tecelli ediyordıl· 

"k·ır.h·t Seri pas, :ıon derece topa ha ı · 
fevkalade oyun açm=>k ve adam tl'ttt:.

8 

Macarların en büylik meziyetlerıı 
dendi. 

r\)~ 
Du t•ı~nuvadıı temayüz eden O' • 

hacıt 
cular: Macarlardan merkez mı: . ı;rt 
Ncmeth Halassy, Homanai, k:ılecı 
dy. Almanlardan Schneider, Schulı 

1 

Olimpiyat vaterpu'lo şampiyonu olan Macar ta7frrm Ilolf,anaa tte 

her iki takımı da bir neticeye eristirme
diğinden Almanyanın Belçika ile ve 
Macaristanın da Fransa ile oynaması i
cap etti. 

Bu maçlarda Almanya ve Macaris
tandan hangisi en çok gol atar ve az 
gol yerse şampiyon olacaktı. Almanla
rın Belçikayı ( 4 - 1) yenmesine mu
kabil Macarlar fevkalade zevkli ve üs
tün bir oyundan sonra Fransızları 

(5 - O) mağlup ederek neticeyi lehle
rine çevirerek hak ettikleri olimpiyat 
şampiyonluğunu kazandılar. 

Belçika üçüncülüğü alarak Avrupa
run en kuvvetli sutopu memleketlerin -
den biri olduğunu isbat etti. Fransa da 
dördüncülüğe düştü. Macar ve Alman
lardan sonra en kuvvetli oldukları ta -
savvur edilen İsveçliler ancak beşinci 

oldular. 

Umumi neticeye göre: 
attıkları 

gol 

1 - roacarıstan 

2 -Almanya 
3 - Belçika 
4 - Fransa 
5 - İsveç 
6 - Holan<i 

44 
40 

yedikleri 
gol 

4 
8 

Almanlarla Macarlarm ki yası: 
Macarlar Almanlarla şimdiye kadar 

hiç bir kere berabere kalmamışlardı. 

Daima oynadıktan oyunları büyük fark 
la kazanmışlardı. Bu tefevvuk yine elan 
bakidir. Yalnız bu son maçın iki ikiye 

bir de tsvcçlil rin kalecisi idi. t 93Z 
Iimpiyadmda Almanlarla berabere J(I 

lan ve hatta dünya üçüncüsü olan "r 
rikalılar bu sefer ikinci devrede 

3 

la iş göremeden çıktılar. 
Su.at Erlef 

Atinada yapııacB,. 
Balkan oyunıarı 

iç in 

Hazırlanıyorut 
Bu sene bir ay sonra Atinada ye. 

'Jl'll lacak olan Balkan oyunlarına bııı 

!etlerin de iştirak edeceği malüJl'l~ 
Berlin olimpiyadından dönen s 

tizm federasyonu reisi Vildan :~-;:: 
İstanbul atletizm heyeti reisi :ae: 
Koşalaym kontrolü altında atletle: 

yapmakta olduğu idmanlara bir 
1 

daha hız verilmi~tir. 
Bir iki güne kadar KadıköyUnde 11 

lacak kampa girecek olan atletler b
1 

dan sonra daha sistematik bir sı.ıre 
çalışmak imkanını bulmuş olacak'11 

dır. 

Milli takım kadrosu için Ankara 
lzrtffrde bulunan atletler de federas: 

na davet edilmişlerdir. Memleket 
şmda bulunan değerli atletıerifllİZ' 
İrfan ile Fethi de bu kadroya ıcatı 
caklardır. 

Birinci Mantikas Yunan 15,1 
İkinci Skiada Yunan 15,5 

400 m etre manlah 
Birinci Mantikas Yunan 51,9 
ikinci Sl:iada Yunan 55,1 

30 adım anam a 
Birine: Mikiç Yugoslav 14,20 (yeni 

·ugoslav rekoru). 

Bay Hödüğün spor yüzünd en başına gelenler (YAZISIZ HtKA YE) 

İkinci Lambrakis Yunan 14,02 

Çekiç atma 
Birinci Stepinşek Yugoslav 47,76 (ye

ni Yugo!!lav rekoru). 
ikinci Gayiş Yugoslav 45,47 

Sırık atıama 

Birinci: Sekatsos Yunan 3,60 
İkinci: Travilos Yunan 3,60 

Dıak at ma 
Birinci: Sillas Yunan 50,46 (yeni Bal 

an rekoru). 
tlrinci: Vu~içovi~ Yugoslav 41,36 

_,zun atlama 
B!dnci: Lambrakis Yunan 7,02 

• 
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Dil-kurultayının 
üçüncü günü 

~.. r • )i~ • ' • • < 1. • ' ' ı... ·.,~~ • ' .'' • • ' 

~ lYI S ~ lfiHS lfi1 0 lfi'l ® ll 
~ce alyak m@©JaısD 

Yaz bitmedi 

Dün Güneş - Dil teorisi üzerinde iki tez Yaz ortasındayız.. Açılıp saçılmak 

mevsimi .. Ne eldiven, ne çorap .. Hatta, 
ayakkabılar bile dekolte .. Ayaklar gö-

lhl elbise ve iki 
ayakhabı 

okunarak izah edildi rünüyor.. 1 
Henii.z yaz geçmedi. !.Ievsimin bo

§ında ycptla:n açık renk elbiseler re 
ayakk.abılo.,. tabii fersud.eleşti. Belki &• Y ::i~teü dil kurultayının dünkü cel-

t~sırıde i'ki tez okunarak izah edilmi.ş
ır. 

İ· l(urultay saat on dörtte Atatürk ve 
b-~et lnönünün huzurlarile başlatn1~, 
~~!':arılığı Nuri Conker yapmıştır. 

ll) ~Vvelki celsenin zaptı okunduktan 
rr nra profesör Hasan Reşıt kün:\:ve 
btlınis "G"" D'l . . .. p - ve uneş - ı teorısıne g ... re 
t ankronik usulle Paleo - Sosyolojik öil 
e~kikJ · · · k -

1 crı., tezını o umaga ba~lar:ııi · 

Hasan Reşld·n bzl 
Bu tezin hültisası şudur: 
''B ı-.;-.._ ~Şeriyeti kuran biricik amil panse 

Böylelikle, güzel ayaklar göze çar
pıyor ve muzafferiyetler kazanıyor. 

Halbuki, kadmm pek cazip olan bu uz
vu, asırlardanberi sımsıkı bir hapis
hane içindeydi ve kendini gösteremi
yordu. 

Muntazam tenasüpte bir ayak, iyi 
teşekkül etmiş parmaklar ve şekli gü

zel tırnaklar .. Ve bunlar itina görmüş, 
boyanmış .. Öyle ki, birer minik deniz 
kabuğunu hatırlatıyorlar .. 

Yalnız şunu söyliyelim ki, bu sene 
ayak tırnaklarının hayli kesif bir kır-

mızı boya ile mercan rengine boyan
ması modadır. Yahut da çilek penbe~i 
veya Çin kırmızısı .. 

r.;,:-~\ 
( 

I ~ l.j 
~· ·ı~ "it' 

b" ~ eiesinin doğurduğu amil. yani li
ıı,, ıh. Kafalar işlemeğe ba">ladığı za -
t). "l~Lr ki manalı söz pa:c,aları fırl:ır. 
ı; 5Ci parçalan insan gibi gören, an -
l), an, vaşıyan ve ço&alar. varlrklardı. 
~~:.ıv_r:IuP,unu başkasına duyurmak hrrsr, 
il\ r 1ht~vacın içindeydi. Bunun iç.in fikir I Profesör Hasan Reyit tezini okurken 

Bu renkler, esmerde daha iyi gittiği 
için, teni adam akıllı güneşe maruz 
bırakıyorlar. 

~~Şve~ışi başladr~ı gün lisana allahlık ğu muhakkaktır. Bir ana kök bazı ke -
d Y~sı verildi ve keliim her yerde her 1 limelerde kendini gösterdiği halde bir 
evırde kutlu bir hürmete erdi. çok kelimelerde görünmez. Bunun için 

dirOn dokuzuncu asrın ikinci yarısında Güneş - Dil teorisinin (ah, ar, ot) mi -
~İi~n ~enşei meselsi biitün garpta bü - salleri alınarak tetkik edilmiş, (ar) ve 
~·· .~ır münakasa mevzuu oldu. Tet - (as) kelimelerinin etimolojik analizi de 

1

~ htiye bölümlü: yapılmıştır. Her kelimede bir ana kök 
fllilc -:--•• s!rf lengüistik ve yaşıyan dil bulunduğunu gösteren Türk ve Hint -

oıo1n.ı. Avrupa gruplarından ahnmış (ar, ağar) 
~U~ - Prehistorik ve antropolojik len- (oğat - ot), (ağat - as) misalleri veril-

ıstik. miştir. 
ıa~ l<lasi!: mektep ancak malUm zaman- Güneş - Dil teorisinin zaman bala -
t·ı ırı muayyen yerlerindeki tam ve - mrndan tesbit ettiği ses prensipı tetkik 
t~·t~Jı dilleri tetkik eder. Klasiklere gö- edilirken klasik ekolün fonetik fayda -
lı. u dillerin en mükemmelleri Hint - !arının ne kadar dar olduğu izah edil -
tcVtııpa, dedikleri gruptur. Yakın vak- miştir. (g. u) mübadelesi misal olarak 
k . 1~ad\\r bunun en eski kolu "Sans - alınmış, değişmelerin umumi olmayıp 
t'ıt" idi. yerli olduğu işaret edilmiştir. Halbuki 

g Erı di1i okununca onu da bu aileye Güneş - Dil teorisi her zaman her yer
coktular, Böylece klasikler milattan ön- de ve her dil için bu değişmeleri kat'i 
d~1 32 bin sene evveline kadar çıkabil - olarak ve katagori halinde tesbit ettiği 1 er. 

yazılmıştır. Katagorilerin beşer konsa -
le kl<'\sik ekolün, bilhassa ısrar ettiği nu kendi aralarında olduğu gibi kata -
~ ngüistik umdekrden başlıcası fonetik goriler arasında da yer değiştirebilirler. 
n<ınunlardr. Bu kanunlar sert ve dardı. ÇünkU katagoriler fomenleri gırtlaktan 
°"\ u kanun bir hakikat tesbitine yara - dudak ucuna kadar doğru kademe ka -
}.·~ltfa beraber gene hakikatleri ve tah- deme götüren antrepo - psikolojik bir 
·~{leri bunaltan dar ve çok titiz pren- terbiyeye tabi tutuştur. Bu değişmeleri 

11
1

lı e tabidir, Bu bakımdan lengüistik ka- kendi bakmıım1zdan anlayabilmek için 
nl~nnı ikiye ayırırlar. (ğ) herhangi bir anlamından çıkmış 

Ye'll taorln~n vaslf ları muahhar kelimeyi, mesela hareket anlam 
• :Sütün bu tetkiklerin ve onların do- lr kelime ailesinden (it - mek) sözünü 
~lıtduğu neticelerin sonunda ve bizim ele alırsak görürüz ki bu anlamı bu ke
ii a~cırnıza göre hepsinin önünde ve limeye veren (ğ) dir. (İtmek) sözünün 
e:t~nde yeni bir mektep daha teessüs "it" kısmı etimolojik amılizi yapılmış ve 
.;.ıştir, ki bunun dayandığı teoriye manası tahlil edilerek son morfolojik 
}'' Unes . Dil" teorisi adını vermekte _ şekli olan Cit) kelimesinde hem kudret 
~ ız .. B~ teorinin karakteristik tarafları hem hareekt mündemiç olduğu tesbit 
:rU.nlardır: edilmistir. Muhtelif Türk lehcelerinde, 

o·· kuvvetli, hareketli canlı demek olan Ca uncş - DU teorisinin bu tezde an- 1 bı.ıltı ~u üç karakteristliğine temas etmiş (ikit, iğit, yiğit) bu kelimelerin kendisi-
Unuyoruz: dir. Klasik mektep bakımından izahı ya-

a l - Güneş _ Dil teorisi, dil menşei pılan (v. g) değişmesini bizim bakum-
8 ramak yolunda antropolojik yani in _ mxzdan izah için (iğit) kelimesinin ma-
an Yaşayışile beraber. na değştirmeden alabileceği şeikller tes-

lc ı - Dilin kurulma:sı meslesinde pa - bit edilmiştir. 
0 

- sosyolojik. " it ,, den çıkan kelfmeler 
a 3 - Dilin inkişafı bahsinde psiko - Katagorilerine göre bu kelime dokuz 
Osyolo1'iktir. 

G sekil alabilmektedir. Onlar arasında 
hıtı üneş - Dil teorisi dillerin en eskisi (ivit, iğit) alınarak aralarındaki seman-
llı._tlnaıt Sümerce ile Titrk dillerinin en tik münasebat gözden geçirilmiş ve ay
lı: Ustakil ve en uzakta kalmış olan Ya- rı ayrı olmıyan iki kelime olduğu gö -
t~tçayr garbrn morfolojisi en çok de - rülmüştür. Bu iki kelimenin başındaki 
ı:~en dillerine nasıl bağlryabilirse, öy - vokalleri düşünce (git, vit) kalır ki, bu· 
~ c~ bazı mülahazalar dolayısile dar ve 
lce~ıınsiz kalmış olan lengüistik kaide- gün Fransızcada yaşıyan (guide) ve 
h tı~ Ustüne çıkarak dil tetkik ilmini (vite) kelimelerinden başkaları olma -
.:~1tık1·'· ve aydın mecrasına sokabilecek- dığı kabul edilmiştir. İngilizce quick, 
'tr G vite, türkçe yet ve arapça hayat ara • 
to · uneş • Dil teorisinin ışığile bir pro- sında sıkı bir münasebet vardu. Bu ke-
t • 1'Urk dili ~övdelenecek ve bu dil mil limelerin etimoloiik analizi bizi bu ne
r~ilue ~~zari bir dil tipi rekonsite etmiş- ticeye vardırır. Hint - Avrupa grupu-

nu ıfa edecektir. 
}".' nun türkcedeki Civi) kelimesi de belki 

tak onetik bahsinde biyolojiyi esas ola- vite'yi iza'h edebilir. Çünkü ivi gençlik 
>'c l kabul etmiştir. Bütün zamanları ve kuvveti ve yiğitlik manasını vermekte -
lc'k eri bütUn dillerle birleşik olarak tet- dir. Bu kelimenin de Güneş - Dil teorisi 
t 

1 
edebilmesi bakımından Güneş - Dil - d 

~Ofisinin fon tik k nunlan da pankro- dışınd~ kal~ryacag~ ~eydan adır. . 
nılı:tir. e a Etımolo1ık analızı yapılmıştır. Hınt 

:Panse b vl .. rlan - Avrupa dillerinde hareket anlamlı 
llı tct'-''- ye agl ı sozbivie s.esi unsud .t.- kelimelerden bazı misaller daha almmış 
b ~l't ve on ann r ncı nsan an ı ı- h . d ( ) ··b d ı · 

<ltcn kel' b k d seman ve bunların epsın e g - v mu a e esı 
tik lı:ıYme~;ne.Y:'fm~.t a ~mıı; a~ bu su olduğu tesbit edilmiştir. 
rt~tle nazarie~k1dj~5tip1 i ie::s~t~ etmiş : Dört .A'man kellmes,nln tek kil U 
ır. 

li . . . Klasik ekolün dört münferit Hint 
Otj rer ~alı !le pankronı~ olan bu. te. • Avrupai köklere bağladığı almanca 
rliıı P ehıstorıkten başladıgı ve bütün (Zengen Zeingen, Ziehen, Zeichen) 
iiıe~~e ~amil. olduğ~ iç~n şi.md}~e kadar kelimele;i Güneş - Dil teorisi yolu ile 
tıaıar:rınde '"lenmış dıllerın ı~ınde bu hep birden bir köke irca edilmiştir. d. 
"e 1 tıpe tetabuk eden bir dıl aramış it kuvvet kudret ve hareket anlamlı bir 
llı.ın~nu kat'i olarak Türk dilleri gru - ana keli~e halinde meydana çıkınca 
leh~e~ .. ~ulmuştur: Ana dil o!~~- .!ürk başka elemanlar alarak fakat gene bu 
ı:ıı ct ~ rı grupun ılk manası sozunun ne manaları kaybetmemek sartile bir cok 

u"'' ı ar t ı · · b hu · tlıs• -. ı . ~ as ın mış ve teorının u - modolojilere geçer. İt kelimesi + Z un-
M i{ı ızahlarr almmıştrr. surunu alarak itiz olunca hareket anla -

tını ev7:uu yalnız dil teorisinin tatbika- mını çok obje veya süje ve panse bulu 
ı-ı- ,.d:arnı) oldu ğu. i~in: Yalı;~z .. h:.r keli - nan genis bir sahada vermiş olur. Bu -
lt~k 1 nıutlaka gızlı veya gorunur a?a f!iinkü türkçede bu morfolojide bir çok ı 
lıiit .. 1 ' 11 '.'" (lll 'l ı ı . Türkce ve dolayısı}e kelimeler vardır. CS) unsuru, (. + c) 
l.t:ı nıın dıll crı ... n cı? ü<> ti ğinoe pankronık (. + k) (. + n) unsuru alarak muhtelif! 
rıirı unun hak im ohh~u gihi etimoloji • anlamlar verir. Hint _ Avrupa P'tU • 

Sını c:ın r~pohji esaslarına röre yapılma- pundan sayılan farscanın arap imltı .. •~e 
n don ı - , h d "l . . . 1 ,.. ru o ~ .-ı ~ı ın e ı mı~tır. (srtıs) ve Avnıua transeripsiyonu ile 
li M i."l'er sitez şeklinde yazılan bir kelime vardır 

er kelimede bir ana kök bulundu- ki inad, taali8.ap, cenk, husumet, arbede, 

kavga, zulüm, taaddi, kahir ve kin 
manalarına gelmektedir. 

Bu kelime yahudice stız kelimesin -
den doğar. Hint -Avrupa grupuna bağ 
!anır. Harp ve cidal manaları veren 
yoriplik, diklik, keskinlik ok ve kılıç gi 
bi harp aletleri çıkmaktadır, ki klasik 
ekole göre ve menşei meçhul veya ka -
ranhk olan grupun daktilos fransızca 
attiaque gibi bir çok kelimeler bu ana an 
lam ve köke bağlanmıştır. 

Gilneş • Dil teorisi Paleo - sosyolo • 
jik, sahada semantik tasnifi tecrübe e -
dilmiştir. Bunun için almanca (beten) 
kelimesi misal olarak alınmıştır. Bu al
manca rica manasına (Bitten) kelimesi
ne irca edilmektedir. 

Eller için de aynı prensipler .• 
Tabiatile el ve ayak tırnaklarım ay

n ayrı renklerde boyamak zevksizlik
tir. Aynı tonlar kullanılacak! 

Bazı bayanlar bu havada eldiven 
kullanıyoralr. Lakin bu sene yazın el 
diven moda değildir. Ancak geceleri 1 
kullanmak caizdir. Bittabi, uzun oto
mobil gezintileri, veya seyahatler için 
de eldiven giymemezlik etmeyin. 

Eldiven giymemek mecburiyeti açık 
lık yerler ve sayfiyeler içindir. Şehir

de resmi bir yere giderken de eldiven 
• 

glyilebilir. 

Bu kelimenin Cermeneeden önceki :::================= 
kökü (Bheidh) idi. Grekçede (Pith), sonra, Kurultayın açışı münasebetile 
Latince <Fido), Cermencede (Bidon) gelen Atatürk'e tazim telgrafları o
kelimeleri bu kelimeye bağlanır. Çok es- kunmuş ve Kurultay bugün saat 14 de 
ki Türk lehçelerinden biri olan Sümer - toplanılmak üzere celseye son vcril
cede dahi bu kelime aynen m-evcuttur. 
Batan, ağalutta, ağalittan, agalit~ah, miştir. 
biltmek, bildim, bodehmak kelimelen yu Komisyon toptantı'arı 
karıda geçen Hint - Cermanik kelim~- öğleden evvel muhtelif komisyon-
lerin hem morfolojik, hem semantık lar yine toplandılar. Bunların içinde 
bakımından aynidir. Hepsinde dua, ni- en mühim olanı Güneş - Dil teorisi ve 
yaz, iman, bağlanmak, ısrar manaları dil karşılaştırmaları komisyonu idi. 
vardir. Yalnız Yakutçada ana kök aşın- Kurultaya iştirak etmek üzere şehri-
mamGtl!1:ş· _ Dil teorisine göre yapılan mize gelen bütün ecnebi profesörler bu 

koJ""li•mvna dahil bulunuvorl:ırdı. 
bir a.naHze bu kelimelerin gerek ma- Dün Ahmet Cevat Emre, tezini 
nalan tesbit edilmiştir. Tahlilden çı- okudu. Güneş - Dil teorisini ameli bir 
kan elemanları Güneş - Dil teorisince şekilde izah eden bu tezde, muhtelif 
tssbit edilmiş olanları bire bu kelime- dil karşılastırmalarmın verdiği netice 
ler arasmda nüans farkını derhal te-
barüz ettirir. ler gösteriliyordu. Bilhassa ecnebi pro 

,, 
yenilerini yaptırmak i8tersiniz.. 1 şte 
size iki elbise ve iki ayakkabı: 

1) Smirlenden zarif bir pe~ tay
yör. Hortansia kumaemdan yaka ve 
kol ağızları. 

2) Naturel şanvrilenden bir rnb. 
Kravatı san ve yeşil muslikaşeden ke
meri örgü şeklinde ve yeşil. Hasır şap
ka. 

3) Biri pl~j için burnu açık diğeri 

fesörlerinin dikkatle alakadar olduk-
Ana ketime Jı:ırı bıt tı>zin hıhı ö~leye kadar siirdü -----------------

de spor için iki ayakkabı. 

Bu kelimeler bize polisesi bakı· ve bugUn toplanılmak üzere içtimaa son 
mından büyük bir saha açmış olduğu verilid. 
için bunların hepsine ana olacak bir LOgat ve fl'olo)I komisyonu 
kelime bulalım. Bu kelime, ana kök 
(ğ) ye bitişmiş bir (V. + B .) den ol
madığı (ağ + alı) dir. Arapça abd, 
abdal, Fransızca fidele, Yakutca. ağa
bit, abidal, Fransızca rundeur, türkçe 
Pudun Hint - Avrupai baga. bag ve 
türkçe'buğ, baya kelimelerin a.yni kay
naktan geldiğini etimolojik hacet kal
madan anlıyabilmek zor dc~ildir. Bu 
kelimelerin hepsinde mevcut olan h5. 
kim eleman (V + B) ve katagorisidir. 
(V. + B) önüne (V. + K) elemanı ila
ve edilince (bük) kelimesi meydana çı 
kar. Bu ilk insanların ilk defa barın
dıkları yerlerdir. 

Komisyon dün de mesaisine de
vam etmiş ve elindeki işleri bitirmiş
tir. Mazbata muharriri Kazım Nami 
raporunu hazırhyacak ve yarınki top· 
lantıda bu rapor tetkik edilerek Ku
rultay ba~kanlığma verilecektir. 

Terlmf er komisyonu 

Bu komisyon da saat 10 da toplan
dı. Tetkik edilen muhtelif mevzular 
arasında, dil cemiyeti terim kolunun 
mesaisi takdire layık görüldü. Ve bu 
mesainin bir an evvel ikmal edilerek 
ilk ve orta tahsil ıstılahlannın dör
dünc:i kurultaydan evel mektep kitap
larına geçirilmesi için Kurultay baş
kanlığına bir temenni takriri verilmesi 
karar altına nlındr. 

Gramer • Senatks komisyonu 

Şapka 

mc<dlaDaır~ ın<dla · 
<§JeğDşDkDDk 

Bu sene çok geniş kenarh yazlık 
şapkalar modaydı. Fakat bu moda 
iflis etmek yolunu tutuyor. Çünkü, 
küremize bir kuyruklu. · yıldrz yaklaş. 

Bu kelimenin manaları gösterilmiş 
ve topoğraf ya bakımından tarifi ya
pılnuştır. Duvarlı ve surlu site haya
tını medeni ev ve otağ kurma:vı do
ğtıran işte bu bük hayatıdır. B~k kül
türü adını vereceğimiz bu havatı ter
kip eden elemanların hepsi dönil~ do
laşıp kuvvete ve dolaYtsile (ğ) ile ifa
de ve işaret edilen güneşe rücu etmek

tı. Derler kJ, kuyruklu yıldız, hava. 
lar üzerinde çok müessir olur ve yağ. 
mur yağdınrmış. Bu efsane doğru 
çıktı. Gerek Avrupa ve gerek Ameri
kanın birçok yerlerinde durmaksızna 
yağmur yağdı. Geniş kenarlı şipka. 
tardan da kadınlar bizar oldu. Onun 
için, son modaların çıktığı Paris at 
yarışlarında, da.ha ziyade kısa kenar. 
h şapkalar göze ~arpmıştır. üzeri 
{i]eli ve şemsisiperli şapkalar pek ya. 

Gramer - Sentaks komisyonu, dün kında moda olacağa benziyor. 
sabahki toplantısında Arif Nihat ve---------------

tedir. 
Bükteki ağa.r.lık manasmı Hint -

Avruna dillerinde de buluyoruz. Bük 
ana kökünden tiiremiı:ı kelimeler, sa
yıfa,....ıvacak kadar roktur. 

Türk<'e bük. Aıııı::ı1·•·itr.e. bhai, Grek 
<'e, ene;ein. Latin<'e fue;ere. Anglo -
Sakson Bl''"'tı.n kelimeleri analiz edil
miş ve bük ana ~f'?.üne tekabül eden 
elenrn-.. larrn hensi kıvrnet bakımından 
yekdiih~rinin a~i ve hepsi bir asıldan 
oldum1 tor"hi ~ ,,_,,, _, : ~ L;r. 

Bııya·• Srıhahatrn tezı 

Profesör Hasan Reşitten sonra An
kara dil, tarih ve coğrafya fakültesi 
talebesinden bayan Sabahat Türkay 
''Güneş - Dil teoris:ne göre Halicarnas 
sözünün toponomik analizi., ni yap
mıştır. 

T :r•1on0mik bir tc~lrik wııbivctinde 
obn bu tez a ·11 t\irl;-;c randan \'e eski 
Bodrurı:ıun adı olr.n <Halicr-mıanscs) 
~öziin iin "Güne~ . Dil teorisi .. r.1::-toclu 
ile b·r t;; ık~e k elime olduğuna i şaret 
etm::-kterlir : 

Bayan Sebahat Türkaym tezindenı 

Yahva Saimin iki tezini inceledi. Bu 
iki tez fiillc>ritı <'iimledeki yerine da
irdi. Toplantılarına bugiin devam et
mek üzere saat 12 de dağıldı. 

BU'ce komf syonu 
Evelki gün ilk toplantısır.ı yanamıvan 

bu komisyon, dün içtima etti. Baş
kanlığına Izmir saylavı Benal Anma 
m, mazbata muharrirliqine Mardin 
saylavı Ali Rız:ı'yr seçti. 

Bütçe komisvonu dil kurumunun 
ikinci ve ür.ünrü kurultaylar arasınd
ki iki senelik hesanlarını tetkik eti. 
eV bunları mııntazaman bularak Kn 
rulta:· başkaıılrf!ına vermek üzere r" 
rorunn hazrrJn rh ve mesaisini bu su 
ret!e bitirm;., rl~n. 

N zamn,.m~ kom·syonu 
Komiıwon. rlil kurumu niza.mname

sil"!in tadili~e ait mesaisiı.i ikmal ede
r ek ranoru.ıu hnzrrl3d1. 

Takrlrfer ve 'cr.ı n:ı rer 
!-'om s1onu 

Dt' komıs•·oıı . Kurı• 1 .. n\ r eleri ta
rafın ı.> !1 ver '1""l:!J ••eni h' r ':ı:trir veya 
temenni olıu:::.dığı için, d l:n loplanma
dı. 

~on bahara 
lh1a~o ırDan ı n 
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ZObeyde Hllseyntn karısı Eymenln sözlerlnl 
bUyUk bir hayretle dinliyordu 

ni tutamamıg ve l§ıkı tbni Ömeri de 
bırakarak arka kapıdan kendisini sa.
raya ve odasına atmıgtı. 

Zübeydeye gelince biran bile uyuya
nıadı. Odasında yaıı. ölü bir halde ya
tan HUseyinl diğer cariyelerile birlik
te tedavi için uğraştı. 

Bu esanda birdenbire aklına Hilseyi
Din karısı Eymen geldi. Sahi bu kadm 
ne olmuştu? Dün akşamdanberl orta
da yoktu. 
Yanında bulunanlara sordu. Hiçbiri 

doğru dürüst cevap veremedi. Yalnız 
bir tanesi dün geceki hengame başla
madan biraz evvel onu pilrteliş, bü
yük bir heyecan içfıMie odasına kapa 
nırken gördüğilnü söyledi. 

Zübeyde bunun üzerine odadan çık
tı. Bilyük merdivenlerden yalnızca in
di. Eymenin oduma girecek, vaziyeti 
en doğru olarak ondan ~necekti. 

Eymenin \tapISmda garip bir vazi
yetle karşılaştı. Kapmm önUnde iki 
harem ağası dunıyordu. Zübeyde onla
n g~rUnce sordu: 

- Ne işiniz var burada? 
- Eymeni alacağız. 
- Ne yapacaksınız? 
- Halifenin emri mucibince kendi-

sini tbni ömere teslim edeceğiz. 
- Anlayamadım. 
- DUn geceki bUyUk rezalet ve hi-

7&1letinden sonra halifenin emrlle Ey
men kocası Hüseyinden bot dilşmle
tllr. Ve yine halifenin emrlle Eymen, 
tbnl ömere verflecetkir. Yani halife .., 
Eymeni tbni ömere hediye etti. 

- Bwıu kendisine söylediniz mi! 
- Söyledik. 
- Ne dedi? 
- Hiç.. Yalnız bUyilk bir hayret 

gösterdi. Şimdi içeride hazniaıµyor. 

Altp götUreceğiz. 
- Yol verin bana! 
Hıı..rcm ağaları derhal ZUbeydenln 

önünden c;ekildiler. Çünkü onlar da bu 
şaka bilmez, hırçm kızın saraydaki bü
yük nüfuzunu biliyorlardı. 

Zilbeyde içeri girdi. Eymen kapmm 
c~p kapanması seni üczrine arkasına 
döndü. Karşıamda halifenin kızmı g5-
rllııce efflerek kendisini sel!mladı. 

Zübeyde emretti: 
- Eymen, bu meseleden herhalde 

aenin haberin var. Bana bütün bildik-
1erini noktası noktasına anlat! 

Çünkü ben bütün hldiseyi billyo
rum. Eğer beni 'kandırmağa ~bbüs 
edenen senin için ~ok fena olacaktır. 
S'ablatmıı biliyorsun. 

Eymen gözlerini yere indirerek bir 
mftddet BUStu.. HUseylniıı bu yaramaz 
w vefUJZ karin sarayda bir gece zar
fmda olup biten vaka1arm ancak bir 
!mmma vakıftJ. Kocaaile qıkmm çar
~asma bqka hiçbir gey bllmiyor
da. Bu betbabt kocam HUııeyin Dlcle-
19 doğru ağrr ağır giderken o kendisi-

Biraz evvel harem ağalan gelip de 
halifenin emrile kocasından boş diletil
ğünU ve artık tbni ömerin malı oldu
ğunu haber verdikleri zaman bu habe
re f evkalide hayret etmi§ti. 

Şimdi de Zübeyde kendisine hidise
yi soruyordu. Demek oluyor ki vaka
dan haberleri vardı. 

Kekeledi: 
- Emin olunuz ki benim hiçbir ı;,ey

den m&l<unatnn yok. Güzideyi Ubey
din dairesine bıraktıktan sonra dönü
yordum. Hangi ı;,eytan beni dürttü de 
biraz hava almak bahanesile Dicleye 
doğru gittiğimi bilmiyorum. 

- Buralarmı bırak. Bana Hilseyinin 
yaptıklanm ve bu 'işteki rolilnü an
lılt! 

- Anlat&catmı- Dicleye elli, yUz 
adım kadar yaklaşmıştım ki önüme bir 
karartı çıktı. Baktmı, karartı bana 
doiru geliyordu. Daha ziyade yakla
tmca tamdım. 

- Ht\lıeyin mi idi! 
- Bayır, lbnt ömer .. 
- tbn1 ömer mi! 
- Evet, lbni ömer .. Hilseybı aonra-

dan geldi. 
• - tbnJ ömer ne istedi senden? 

Eymen baemı eğerek kızardı. Hali
fenin km Zübeyde, Eynıe1lin bu halin
den bir l'JY anlayamıyordu. Sordu: 

- Söyleeene! Neden lmanp boza.n
yonnm! 

- Bana beni sevdiğini, benimle ev
lenmek istedlflnl kocamdan ayrılma
mı, kendisine varmamı teklif etti. 

Şimdi ZUbeyde, Eymenbı ll&lerini 
bUytık btr şqkmlıkla dinliyordu. Ma
amafih onun sözünü .kesmedi. 

Eymen anla.tıyordu: 
- Meğer kocam da bize yakm bir 

çalılıktan konUlhıklanmızı dinliyor
mlJI. Birdenbire meydana çıktı. Ben 
de, lbni ömer de çok korktuk. Kılıcını 
çekti. lbni Om.er de kılıcına davrandı 
~eye başladılar. 

Bir ara HUseytnin ayağı kaydı. Ibni 
Ömer de bundan bilistifade kılıcını 
HUseyinin sol koluna sapladı. 

Fakat Hüseyin buna rağmen döğilş
mekte devam etti. tbni ömeri mağlup 
ederek kılıcını iki parça etmeğe mu
vaffak oldu. Tam onu öldürecekti ki, 
araya ben girdim. Hüseyinin katil ol
masını ist.emiyordum. 

Bunun tlııerlne HUseyiıı kılıcını yere 
attı. Yaralanan sol kolunu tutaraktan 
Dicleye doğru yürüdü. 

işte bütün hakikat bundan ibaret
tir. 

(Devamı var) 
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- Vala fth ! E tUccarm ne oldu! 
-Nef 
- Omım Jete doetun o zengin he-

rif, o da IDJ l8Di bll'Ütı? 
- Ben onmı metreal değilim ki,, Hiç 

bir zaman da olmam Allah g&sterme
lmı ! 

- A, o auıa babaamm hayrma mı 
bakıyordu aamyonuıı, aptal 111111m 

ayol! Lebibe hanıma da tenblh etmlfti 
de ana futa fazla paralar veriliyor
du. 

len bir bhkaha atb: 

- Oot -- ftllalıi! 
- Berlfia lıtlllıil niyeti olmadılmı 

din gece anladım! .. 
- Ve onu def ettin öyle mi? Hakkını 

da ftl'. Pek çirkin adam ama ne ya-

parsm hayat bu parası olan düdüğü 
çalar. 

- Ne demek istiyorsun Samiye an
layamıyorum! 

- Anlarsın .. Bir gün anlarsm. O da 
olacaktır, ama şimdilik ne yapacak
sın, açlıktan nefesin kokacak!.. Ben 
İmam sokağında oturuyorum. Sağ ta
rafta (7) numara dördüncü kat. NP 
zaman istersen gel başımla beraber 
fazla bir odam var .. 

- Samiye bana bir iş bulabilir mi-
Sin? 
Sanşm genç kız dudaklarını büktü: 
- Bulmağa gayret ederim! 
- Sen ne yapıyorsun. 
- Başka bir gUn anlatırım.. Güç, 

yorucu bir 1§ .. Geceleri çalışmak !Azım 

Habralanm anlatan 'l EFDA'fl TALAT -169-
~ 

Yazan: JHSAN ~ 

Olmaz. Bu akşamı 
içinde geçirmek 

seninle 

- Ha, brno una. .. Ne vana ıetir 
bakalım. 

1te lski kanpcainu hiuedince kızca
ğızın renıi deiifti. Fakat bana bir ıey 
belli etmek istemiyordu. Yalnız ıordu: 

- Ne içecelis? 
- Ne istenen 1 
- Bir tef lçmaek olmu mı? 
- Olmu. Bu alı:prm seninle gillerek 

nqe ve saadet içinde ıeçirmek iatiyo • 
rum. Ran delil misin 1 

- Razıyım. 

Biz konuıurken, hamarat kadın kil· 
çük bir masa hazırlamıı üzerini mezeler 
le donatmağa baflamqtı. Matmazel A ... 
bu hazırhklan biraz endiıe ile takip edi
yordu. Ben onu bu sıkıntıdan kurtar -
mak ve eilendinnek makaadlle biraz 
cevuelik etmek istedim. tıkemlemi ka 
nıpeline yakla!tJrdım, kın kendime 
dofru çektim: baflDr glSğıilme dayadım 
ve dedim ld: 

. - Sana dUn cece ıGrdtığilm, bir ril· 
yayı anlatacafmı, bak dinle 1 

-Anlat. 

- Şu Betiktatı görüyor musun? Bir 
geceyanu ldiçUk bir sandalla oradan 
karpya ceçiyonurl. Hava sert, ortalık 

zifiri karanbk, deniz dalgalı.. Küreklere 
büttın kunetimle aıılı{ken kulağıma 

meçhQJ bir tea geliyor. Daha ne oldu

pu anlamadan kendimi denizin dibin
de buluyorum. Sandalım parça parça 
olınuf, tahtalar etrafa savnılınuf... Ben 
bofulmak Ozereyim. Elbiselerim su ile 
titmit vücudum kurıun gibi aplafllUI, 
bir tUrlO suyun Uzerine çıkamıyorum. 

~optmak Uzereyim. Tam bir arada ar
kamdan bir takım eller uzanıyor beni 
çekip ıudan çıkanyorlar, o zaman ken

dimi bir sahilde kayalann arasmda çır
çıplak olmuı bir vadyette buluyorum. 

- Tabit bu ıırada uyanıyorsun. 
- Evet rilya olduğuna göre sonunda 

elbette uyanıyorum. 

- Korkulu bir rüya .• 
- Ne mana verirsin. 

- Çok sevineceksin. 
Minimini ellerini öpüyorum. ı;avallı 

bu anlattığımın hakikat olduğunu nere
den bitecek .. Bu aqam diğer htdiıelere 
trfan reiıi sağ buluıumun da inzimaml
le artan bir neıem var. Şarkı aöylUyor, 
gWOyor, konuıuyorum. 

O zamana kadar içki ile batım hot de 
ğildi. Fakat nedense son zamanlarda, 
daha doğruıu hayat bahasına atlablan 
tehlikelerden sonra biraz alkol alıp asa
brmt uyuıturmak, onun temin ettiği mu 

Haydi Allaha ısmarladık, dil§Un ister
sen gel.. Ben memnun olurum .. 

tncl gibi diglerini gösteren tatlı bir 
tebessümle b&1mı salladı, ilerledl 

Arkasından Leyla: 

- Yok yok ona da gitmem! 
diye mırıldandı. 

Geceyi geçirdiği otele gitti. Sahibi
ne yalvardı. Birçok adresler buldu, her 
yerlere baş wrdu. Hep ret cevaplarile 
karşılaştı. Akşamlan aç, yorgun nev
mit dönUyor, saatlerce ağlıyordu. Ni
hayet beş parasız odasının dahi para
sını veremiyecek bir vaziyette kaldı. 

Samiyeye ilticadan başka çaresi yok
tu. 

Çapkın kız onu sevinçle karşıladı: 
- Safa geldin. Er, geç işin böyle 

olacağına emindim. Kısmet ayağa gel
mişken teptin, Tali bey aşkından deli 
oluyormuş. Herif zengin mi zengin .. 
İsteseydin otomobilin, elmasların, ne
lerin olmazdı.. Ah! Senin yerinde ben 
olsaydım! 

- Ne yapardın Samiye? 
- Ne yapacağım teklifini kabul 

ederdim .. 
Biraz düşilndü sonra gülerek ilave 

etti: 
- Bilmem ama belki de etmezdim •. 

istiyorumr 
vaklrat niayan içinde dinlenmek bana 
sevk veriyordu. 

İhtiyar madamın getirdiii buzlu bi-
radan bardaklanmıza doldurarak bir 
tanninl sve&ilime uzattım ve: 

- Ben de senin gibi içkinin yabancı 
ve acemisiyim. Bu alqam içmeyi beraber 
tecrübe edelim. Bakalım içtikten sonra 
inaan ne oluyor.? 

- Bunu timdiye kadar tecrübe et-
mecllnis mi? 

- Etmediğime inanabilirsiniz 
- O halde içelim. 
- Ya sarhoı olursak. 
- Olalım. 

- Mesele yok. Şerefe! 

Kıza bayağı bir cesaret gelmiıti. Bir 
kaç bardak ırka arkaya içtikten sonra 
meclisimizin nqesi de tamamen yerine 

geldi. Matmuel A ... nm sesi ıUzeldi. 

Kendisini ilk defa glSrdilfüm düğün ge-
cesinde bir iki prkı aöylemitti. Sesinin 
güzelliği aklımda kalmıttı. Bu gece de 
fazla ıırara lüzum kalmadan yanılı:: aeai-

le gtızel ıarkılar okumağa batladı. içki
nin tesirile yanaldan kı.rannıı. ~el 

gözleri bulaı._umıtı. tpek gibi yumupk 
saçlarını oqiyor, dalgın onu dinliyor
dum. 

Hizmetçi Elenl bize hiç ıörilnmeden 
daha doğrusu rabatau etmeden odaya 
giriyor, çıkıyor, mezeleri tazeliyor. bot 
titeleri değiftiriyordu. Artık iyice ol
muıtuk. Doğrusu, arkadatım Şevketi, 

b8yle vadyetin icaplanna bu kadar iyi 
uymaamı bilen bir hizmetçiye sahip ol-

dutu için tebrik ~ek lbımdı. Şevke
tin Marmara ve Boğaza bakan bu JdS~ 
ıinde o gecesini yalnız atk için yapyan 

Ermeni svegilimle geçirdiğim gilzel ve 
tatlı dakikalar, hayatımın o buhranlı 

devresinden bana kalan en canh hatıralar 

dan biridir. Biz batbaıa içer, eğlenirken 

Şevket gelmit. fakat bizim evi ifgal 1 
ettipmizi öğrenince rahatsız etmemek 
arzuıile tekrar çıkinıt, gitmİf... Bizim 
bir ıeyden haberimiz yok. Boyuna içi
yor, gülUyor, söylüyoruz. Bir aralık 
saate baktım. Vakit hayli gecikmit-.. 
O vaziyette bile itim beni bırakmıyor. 

Sevgilime artık gitmemiz lizımgeldiği
ni söylediğim zaman bayağı somurttu. 

- Ben bu gecenin hiç bitmesini iste
miyordum, diye sızlandı. 

- Ben de istemezdim. Fakat benim 
geceleri Krokerde emre muntazır bulun 
mam lizımgeldiğini sen de peldli bilir
sin. 

Hakkın da var çok çirkin eey .. Sen de 
çok gilzelsln ! 

- Ne tuhafsın Samiye. • 

GWüşttiler: 

Arbk birlikte yQ.1ıyorlardı. Birçok 
araştırmalardan sonra Leyli da ken
dine bir iş buldu. Pek az ücret muka
bili, pek az bir para idi, fakat ne olsa 
cep harçlığı temin ediliyordu. Arka
daşı ona adeta öz kardeş gibi muame
le ediyor, o da onun çapkınlıklarına 

göz yumuyordu. Zaten onun tatlı ne
şesine kapılmamanın imkinı yoktu. 
Her dakika gUIUyor. Şarkı söyllyor. 
Bu hal genç kızın dUşUnüş tarzına 

müthi§ tesir etti. Belki Necla, o saf o 
hassas Necla, yanında olsaydı hayatı 
bqka gözlerle görürdü, fakat kızca

ğızdan hiç haber yoktu, Acaba ne ol
muştu. Kalbinin sızladığını duyuyor
du. 

Günler geçtikçe Leylinın da fikirle
ri deği3iyordu, bomboş bu yalnız ha
yatın sonu ne olacaktı. İlk bahar gel
mi§ti. Arkadaşını meyus gören Sami
ye teklif etti: 

- Ayol ne geziyorsun ne tozuyor
sun. Vallahi sinir hastalığına uğraya
caksın bu pazar gel birlikte çıkalım 
belki biraz oyalaı:ıırsm, 

- Bir gece de olmayıver. 
- Mümkün değil. 

- Bu çok fena 1 Sen kendini bd• "' 
rin için ihmal ediyorsun. il' 

- Çok doğru söylüyorsun. Fakı~ 
lerimin beni buna mecbur ettiğini 
yor musun? S.-

- Hissediyorum. Ve sana mani 0 ~ 
ğa kendimde hak bulamıyoruın. 11•1"'" 
gidelim. ıJ, 

İyi tahsil görmüttil. Çok ha .... 'il' 
kızdı. Ben kendisine açıkça itirafta -
lunmadığım halde her ıeyi biliyor 
içinde bir ırk husumeti bcalemedili ~ 
kalben banır kartı beslediği bi~ 
de inzimamile bana elinden gelen , .. ~ 
dımda bulunuyordu. Ve bu yar 

da diğer Ermeni kızından çok dah•,. 
gidiyordu. Matmazel T... biraz fi 
maddi idi. Benden bir takım menf~ 
ummuştu. Umduğunu da bulad'lfl"'"' 

ite erkek rekabeti karııtırmak is~ 
ti. Ve nihayet bana bir müddet iç':,; 
porlan vermekten istinkf eder bir ~ 

yet bile almıştı. Ben kendisine ;1' 
ayni sillhla mukabele edince yelk " 
suya indirmitti ama benim de iti-
kaybetmitti. ,,; 

Halbuki matmazel A ... hiç d•., 
değildi. O, beni maddt hiç bir hisle.; 
pılmadan seviyordu. Beni hayrao 
kan da onun asil feragati idi. fi 

Madam Eleniye teıekkUr ettiJrttll 

Şevkete selim bıraktıktan sonra .;:: 
çıktık. Taksimden bir Harbiye -

tramvayına atladık. Çenberlitatta ill~ 
kızı Gedikpapda oturan teyzesinill 
ne kadar götürdüm. fi 

Kadıncağız geceyansı kapının 6" tJ 
de Matmazel A .•• yı görünce pflrdl

lına ölii-n, ı.~ıtahk gibi bir takıdl ~ 
ihtimaller ıoc:lmit olarak fena bald•_,. 
lltlandı.. Daha bizi içeri almadan s 
önünde bir sual yağmuruna tutul~ 

- Ne var, ne oldu,? Nereden ıeli.., 
ıun? Bir felaket mi oldu? Anan ası 
ta, baban nasıl? 

Kadıncağızdan vakit bulup da cc;: 
veremiyoruz ki ... Makara gibi kelidl ~ 
yuvarlanıp duruyor ağzında... Nib',.
bir fırsatını bulup lifa kanıtım: 

- Madam merak etmeyiniz. S 
dairede yazılacak çok mühim ra 
vardı. tıimiz bu saate kadar de~ t 
ti. Matmazeli bırakamadık. Adada ti 
vine haber gönderdik. Kendisini dt 
bizzat buraya kadar getirdim. , 

(Devamı. '°"'' 
~ 

Taksim bahçesine gittiler. Bir tJlfJ':. 
da iki Uç genç orta yaşlı bir ad 
oturuyordu; Samiyeyi görür g · 
hepsi birden seslendiler: I 

- Samiye hanım buyurun Allala 
kına bizim masaya gelin! 

- Arkadaşını var. 
- Canım ne olacak, sizin ark 

nız bizim de arkadasımız demektit· 
• Leyli biraz tereddüt etti, fakat 
ıızlık yapmak korkusile kabul etti· 
rarla akşam yeme~e de atak 
lar. Meclis çok hoş, çok neşeliydi. 
man pek tatlı geçiyordu. ~-"' 

Manifatura tüccan olan Ali ~ 
bey son .derece nazik bir adamdJ. 
ve zengindi. Masrafı onun 
anlaşılıyordu. 

Geç vakte kadar oyalandılar. 
avdetlerinde Samiye gözlerini 
rak Leyla ya yaklaştı: 

- Tebrik ederim! 
- Neyi? 
- Adam abayı yaktı. Farkmdf 

ğil misin? 
- Y oo ... Hangisi? ,/ 
- Hay hmbıl hay! Papelltsf .. 

mi bey! 
- Haydi sende alay edip dunıı•1 
· (Devamı ""'' 



a.ra kazanan kadınların esrarı: 

ilk kadın işçiyi 
p ben kullandım! 

Zati Sungur 
ge:di Coeuk hal 

Veni bir kış 
programı hazırlıyor Hediye kazananları 

adlarını yazıyoruz 0~kat söylüyorum: Kadın erkek gibi 
Geçen kış lstanbulda muvaffaki. 

yetli temsiller vermiş olan manyetiz. 

8rnaz, kadının ticarette şansı yoktur l 
taırı.. (Baş tarafa l incide) 
~~tt-. ..... ~. 

Col( Yoruluyorsun! dedim. Bu 
11 l:. . ter v k v, tliJıi .. ar en .. 0 

yor. lçeri giren bir müşterinin hangi 
tabakadan olduğunu neye geldiğini 

bilmeli. Çıkarılacak mal istenecek fi
yat da ona göre olur. 

me, ispirtizme ve ipnotizme müte. 

hassrsı Pr. Zati Sungur, 3 aydır mem. 

lektin muhtelif yerlerinde yaptığı bü

yük turnesini bitirmiş ve lstanbula 
gelmiştir. 

8 ağustos 936 tarihli bilmecemizi 
halledl'nler: 

3 lira kazanan 
Birinci: Osman Zeki Nişant:tş· 

mettin 27 inci okul 44. 20 - Orkun~ 

Beşiktaş Vişne zade meydanı 10 . 

Defter kazananlar 

h' §oyle bir havada salladı. Ve 
~ t ıç beklemediğim bir şeyi ha
~ 1'tldadı· 
..... İ{a • 
tılıQ. dın değil mi? dedi. Erkek gi
~ nıu?,. 

"Kadın tezgahtar kadınların en ze
kilerinden olmalı; çünkü gelecek kadın 
müşteri unutmamalı ki çok zekidir 
Erkek müşteri de kadından daha kur· 
naz ve açık gözdür. 

Bir müddet istirahat edecek olan 
Zati Sungur, mevsim başında burada 

verceği temsiller için yepyeni bir prog 
ram hazırlamaktadır. 

ışık lisesi 178. 

Cüzdan kazanan 
ikinci: Şevki Galata.saray Orta -

21 - Umut Cemil cağalofrlu Hi
taliahmer caddesi 1. 22 - Mazhar u
laş sarıyer bostan sokak 16. 
23 :...._ Necla l{ansu bakırköy 1 inci 
okul 1800. 24 - Kenan Arıgüç ~iş!ıa
ne karakol 72. 25 - Necmiye Emin· 
önü orta okulu 333. 

köy ihzari 1157. 
_haYretıe yüzüne bakarken o an-

1...._ ga haşladı: 
.Ben İstanbulda mağazamda. ilk 
Çalıştıran adamım. Tabii Ab

~t zamanında böyle şey olınaz
b· ne vakit hürriyet oldu bir 

Tezgahtar patronunun menfaatin
den daha ziyade müşterinin menfaati 
ni korumalı. Bu suretle memnun kalan 
müşteri tekrar ge1ir ve başkalarını 
gönderir ki bu da patronun menfaati 
ne uygun olur. 

çokluk aranmaz lakin hastalıklı olma
ması şarttır. 

Dolma kalem 
kazanan Kadıların tatlı dilli, güler yüzlü 

olanları makbuldur. Kadın tezgahtar 
da ise bu cihet her şeyden evvel ara-
nır.,, 

Üçüncü: Kemal Be~iktaş Türk A
Kart postal kazan.anlar. 

li mahallesi Köprü sokak 3. 

Hüyük ipekli mendil kazananlar 

~ :r ~adın, bir Türk kadım bana 
ış .111tedi. Ben de onu tezg8.htar 1 

ltacı Şıtndi çoluk çocuk sahibi olan 
() nı. ~nim yanımda çok kaldı. 

Kadın tezgahtarın çok güzel alınası A. Faik Güneri 1 - Feyyaz Türker İstanbul li
sesi 1690. 2 - Sevim Akdöl Beyo~lu 
18 inci okul 106. 3 - Aharki ş;;?li 

Terakki lisesi 371. 4 - Nuri Gelen -
bevi orta okul 165. 5 - Zülseren Al

26 - Salim Adsan şişhane kara
kol. 27 - E. Özek perte,·niya 1 lisl'si 
28 - Jan bıçakçı Beyoğlu Rum ka
tolik mektebi 107. 29 - Cahit OkaY. 
pertevniyal lisesi 195. 30 - Serap 
Biiru Beyoğlu tozkoparak cami so
kak 4. 31 - Ahmet akoğlu şişhane 

karakol. 32 - 1\1. Belgin 4'1 üncü o.. 
kul 389. 33 - Recep Suner Malatya 
29. 34 - Süzan llaru bcyo~lu tozko
paran cami sokak 4. 35 - Berç o~lu 
samatya müdafaai milliye <=a<ldesi 
52. 36 - Bedia balat lonca ebe so -
kak 6. 37 - Salfıhattin kalyoncu 
panga1h şafak sokak aydınbey :ıp. 

38 - Rabia yavuz saraçhane b:işı 
serezli sokak 4. 39 - Kenan 193. 

~k~~~~enberi kadın erkekten da
el'it gol'tinmeğe başladı. Fakat ka

haşerelere harp! 
ek gibi olamıyor. Çok işgüzar 

e "ar, çok açık gözleri çıkıyor. 
~kek .kadar olamıyorlar. Binde 

\: ın bıle erkek satıcı gibi ola
~.'· 
·~~ 
\. durau, Sonra birden: 
~:en. bi:r şey söyliyeyim mi? de 
~"' ının. ticarette şansı yok. 
~1Ya!lalım öyle işler var ki kadı
l<oI§ınası lazım. Mesela bizim iş
" 

1
tsa provasına, pijama tecrübe

'· "ttek · v11 gıremez.,, 

\:_ rıSal'nıaklannı ucuca getirerek: 
~~ il· 0 nra kadın d aha az para alrr,_ 
, 'fl ave etti. 
~l ~ki, diye sordum. Kadın işçinin 

, 
0 ınası, mm·affakiyeti için nasıl 

"11 h . \, aız bulunması lazımdır? 

tan Fatih saraçhanebaşı 5 • 

Bisküvi kazananlar 
6 - Ayten Bağlarbaşı Şetaret 

sokak 15 Üsküdar. 7 - Halime E
dirnekapı gülgeçmez mahallesi. 8 -
Hakkı Engin Üsküdar ağa hamam 
Dolap sokak 20. 9 - Mehpare Laieli 
caddesi No. 44 ap. 10 - Şadi Beşik
ta~ Köprü sokak 3. 

Atatilrkii.n büyiik renkli ~smini 
kazananlar 

11 - Tevhide Taksim Osmanpaşa 
apartımanı 7. 12 - Öktan Turga 
Şehzadebaşı kemal paşa caddesi 2. 
13 - Şefika Ateşoğlu Beyoğlu Sen

ZA Y1 - Yüksek ticaret mektebin· 
den aldığım 6/9/1931 tarihli vesikamı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

362 Mclımet Nureddin 

jül Şeri fransız mektebinde 2;). ı.ı - --------------
HaJil Ibrahim unkapanı saJih pa:;a 
caddesi 16. 15 - Burhan Sezer Istan 
bu1 lisesi 1761. 

ZAYi 

)\ıeı• lta; bakınız bunlar mühimdir 
li 0; Çok ama c:ok tecrübeli, tatlı l 
..ııı~~ınası ve kimsenin gönlünü kır-
. .,. "-')ı Iaznn. 
•ezı:r'h et ta tarın, tezgahtar olmadan 

nsan sarrafı olmas1 iktiza. edi-

AmerU.ianın Atlas denizi sahllinde Maine Trü1di.nwti aaltilrntle tay{/areler
<len orijinal bir şekilde istifade edil nıektedir. Buradal.::i büyük patates 
taı·lalarındıa luıstalık rıktığı vakit mikroplan öldürmek üzere ta1111al'V!ler 

zelıirli bir gaz neşretmef..."tedrrler Resimıle böylıe bir tayyareyi 
gör'ilyorsun:uz 

Şekerleme Kazananlm 
16 - Malike Çapa kız muallim 

mektebi 3-1:>. 17 - Şerafettin AlJ..an 
şişhane karakol. 18 - il. lbrahlm ge
lenbevi orta okula 3-.\. 19 - Sela-

1935 - 36 ders senesi sonunda 
Beyoğlu 3 neli ilk okuldan alın·~ oldu· 
ğum diplomamı zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü .yoktur. 
Beyoğlu 3 üncü ilk okuldan mezun 

No. 235 Nuri (5689) 

· MA~LOP 'F'AU~TA 

Kardinal sarararak ellerini bir 
birine kilitledi: 

- Ah! zatı mukaddesleri ne 
tnühim bir söz söylediniz!. 

- Ağzımdan kaçırdım... Bir 
daha söylemem... Farzediniz ki 
biç bir şey söylemedim ... Eğer bil
teler ... Devam ediniz dostum, sizi 
bekliyorum! ... 

.., , - Evet efendimiz, bu fevka
fade vak'adan istifade etmek la
Zıındır. 

Papa gözleri parlıyarak sor
du: 

-Ya Giz? 

- Dük dö Giz maiyetiyle be-
n.l>er bu toplantıda bulunacaktır. 
<l.ıa tam sırasında haber verecek
ler ... Ona kimin haber vereceğini 
biliyor musunuz? Ben, mukaddeı 
Peder! ..• 

Papa merakla anlamamı' gibi 
1aparak: 

- Ey! dedi. 
- Neyse bu haheri ona ver-

'llliyeceğim ve bu suretle de plan 
Yarım kalacak! .•• 

Sikst Kent ellerini havaya kal· 
dırarak: 

- Allahmı, kısa bir an bizden 
amlmış olan Roveni kulunu tam 
~~anında yanıma getirerek hem 
enı ve hem de kiliseni büyük bir 

•a.adete kavuşturdun!... Papalık 
lacı bu asil bap, ne kadar da 
Jakıtacak ..• 

Papa, bunları söylerken için -

den de şunları geçiriyordu: 
- Ah hain, münafık. •• 
Kardinal: 

- Fakat, asıl mesele zatı akdes
lerinin bu işe muktedir olup ola· 
mıyacaklarıdır. 

- Dostum, emin olunuz ki bu İf 
için lazım gelecek kuvveti Alalh 
bana verecektir. Esasen bu İ§ için 

kullanabilecek kuvvetli ve itimat 
edilir adamlarım vardır... Oraya 
mükemmel bir heyetle beraber ge
leceğim ••• 

- Mukaddes peder şunu da bil
sinler ki, sırf benim sayemde siz
den ayrılmı§ olan kardinal ve pis· 
koposların bir çoğu tekrar zatı ak· 
deslerinize dönmüşlerdir. Sizin 

söyliyeceğiniz birkaç kelime hep
sinin o kadını terketmelerine se
bep olacaktır •.• 

- Çok güzel! •.• Yalnız bu top
lantı nerede yapılacaktır? ... Paris· 
te mi? 

- Çok f ük:ür ki Pariste değil, 
oradan oldukça uzak bir yerde. 
Ligörlerin gelemiyeeğci tenha bir 
yrede, Monmartr manastırında. 

- Pek iyi! •• Size daha evvel bir 
adam göndereceğim, o size benim 
namıma bir takım talimat verecek

tir ... Adamımın manastıra kolayca 
girmesini temin ediniz! 

- Onu nasıl tanıyacağız, 

- Parmağında, size vermiı ol· 
duğum yüzüğün bir eti bulunacak-

MA~LOP FAUSTA 165 

Roveni dikkatle karşısındaki
ni süzerek cevap verdi: 

- İn§allah üzerimizden da
h'a uz;uiı müddet eksik olmaz ve ki-j 
lisemizin menfaatlerine hizmet e-! 
dersiniz! 

Fakat ihtiyardaki görülen bit
kinlik bu sözleri pek de tasdik et
miyor gibiydi . 

Papa omuzlarını kaldırdı: 

- Altı ay! Yalnız altı ay, Rove-
niciğim ... Daha altı ay yaşıyabi!e-

ceğim ... Fakat o kadar çok işlerim 
var ki ..• Bir de sizin dahil oldu
ğunuz o gizli cemiyet ... 

Kardinal yalvarır gibi mırıldan-
dı: -

- Mukaddes peder!... 
- Hayır, bun,p size çatmak 

maksadiyle söylemedim... Gerek 
ıiz ve gerkse arkadaşlarınız, be
nim kusurum Yuzünden bövle bir 
işe girştiniz ... Ben biraz sert dav-

randım ve böyleikle iyi bir iş ya
pıyorum zannetmiştim ... Ne ise ar
tık bundan bahsetmiyelim !... Ni
hayet siz döndünüz, dolaştınız 

tekrar bize avdet ettiniz ve sizin 
gibi şeytana uymuş olanlar da bi 
rer birer dönüyorlar ... Nihayet AJ
lahm huzuruna çıktığını zaman, 

düşmanın hücumlarına uğradımsa 

da, kilisenin işlerini gayet dikkat
li ve ehil birisine bıraktım, diye
bilirım ... 

Kardinal Roveni bu sözleri işi 

tince titredi ve daha büyük bir 
dikkatle papaya bakmağa başJa
dr. 

Sikst Kent sözüne devamla: 
- Benim yerime geçecek zat .•• 
Şiddetli bir öksürük sözünü kes-

ti, papa o kadar ıstırap çekiyordu 
ki, kardinal bir adam çagırmağa 
mecbur oldu. Fakat papa onu hir 
i,aretle tekrar dışarı çıkarttı ve 
öksürük dindikten sonra: 

- İşte bak! diye devam etti, 
görüyorsun ya ... Demin altı ay de
miştim, şimdi biraz fazla söyledi. 
ğimi zannediyorum... Artık ken
dimden bahsetmiyelim ... Asıl me
sele ben ölmeden evvel şu gizli 
cemiyeti ortadan kaldırmak ve pa· 
palığa layık adamı bulmaktır ... Bu 
zatın ba,lamıt olduğum işi iyke 
kavraması ve onu sona erdirmesi 
lazımdır. 

Papa titriyor gibi duran Rove
niye kısa bir bakıştan sonra tek· 
rar 5Öze başladı: 

- Benim yerime geçecek olnn 
şahsı tanırsınız, arkadaşınızdır, 

hatta en samimi dostunuzdur ... Zi· 
ra bu dünyada insana kendi nef· 
sinden daha samimi dost buluna-
maz. 

Roveni sevincinden sararara} 

kekeledi: 
- Oh! Mukaddes peder!.. 
- Sus! .. Kendi yerime geçirm,-k 

için seni t~yin ettiğimi açıkça söy

lemedim, yalnız senin en aziz dos· 



RADYO SiNEMALAR 

iz mir F narını ziyaret 
etmek isteyenlere: 

ISTANBUL. 
18: 0aq rnusfklıd (pllk). 19: haberler. 19, 
1~: muht~ıt p ll'lkl&r, 20: sıhhi ikonfer.ans Dr. 
Hüseyin h°4'nıın Tunakan tarafından (SU tc. 
da\1sf hakkında) 20,30: stüdyo orko.straları, 
21,30: son habctlcr. 
Saat 2'2 den ®nra Anadolu ajanamm gazete. 
lcnı mahsua havadis ,scrvtai verUccckUr. 
P R A G: 
20,10: Rlegcrparkt.ruı na.kil: askerl balldo, 
21: Prag radyo orkestra.eı. 21,30: Çcyksplıin 
bir piye.!I, 23: haberler. 23,15: Ç.elc salon or. 
kestra.ııL 

TtJıca 

IPU 

, 

BEYOCLU 
' Bir saatlik milyoner "'e 

Gece yarısında bir ses 
ı Taııgolita ve Aşk kelep 

çeterl 
ı Kadın parmağı ve 

Düşkün kadın 

ı 1lk gece ve Yer titredi 
Şubertin aşkı, Yılmaz 

tayyareci 

J Son vals "'e Hava kah· 
ramanları 

Denlzyolları işletmesi mlldilrlUğUnde' 
Beynelmilel İzmir Fuarının açılma reımi münasebeti!~ 

giyi zıyaret etmek isti yenlere ko,ayhk olmak üzere 31 Af" ı 
pazartesi günü saat 15 de İzmir vapuru latanbuldan kal ~ 
doğru lzmire gidecek ve Fuarın açık bulunduğu müddetÇI 
mir ziyaretçilerin ikametlerine tahsis edilecektir. 

Vapurda kalacakların ehven bir ıurette her türlü 
hatları düşünülmüı ve geminin kara ile doğru irtibatı ~ 

edilmittir. Vapurda yatmak ve yemek istiyenler fiyatlar 
kında fstanbul acenteliğimizden izahat alabilirler. 

BUDA:PEŞTE: 

ıo: radyo aa.lon orkestrası. 21: kllalk dram. 
!ardan parçalar. 21,,0: çlgan mu.sikisl. 22,45: 
ııa~Icr, 23,10: almanca konferans. 23,30: 

TAN a Monte kristo kontesi Bu münasebetle lzmire gidip de birk~ç gün kalarak dö 
iatiyenlere kolaylık olmak üzere Ağustosun 29 uncu cuoı p 
günü htanbuldan kalkacak olan lzmir .sür'at poataımın 31 >
tos 936 pazartesi günü yapacağı llvdet S"!feri bir defaya "!';J 
olmak üzere Eylülün 3 üncü perşenbe günü saat 16 ya tehit 

Buda~ konser orkestrası. ı.~: haberler. 
HOSKOVA: 

Marietta 
ŞlB J Buhran bitti, ve 17 nu· 

maralı polis otomobili 
Al.KAZAR ı Kan leke)erl ve Stnıapur 

korsanları 
18.30: §Brkllar. 20: Göthenlıı lirik eserleri. 
nlıı bestelerinden parçalar. 21: yeni musiki. 
22: almanca neşriyat, 23,05: fransızca netıri 
yat. 24: fspanyolca nC§rfyat.. 

ASTOKTA 

a Sarı odanm eeran ve Sl 
ya.hlı kadmm kokul'U 

Aç kamına bir kahve kaşığ'ı alındıkta 

Kabızllğı defeder 
Yemeklerden oırer saat sonra alınır. 

sa HAZThlSIZLICI, mide ekşilik ve 
yanmalarmı giderir. Ağızdaki tatsız 

mittir. ;,til' 
Fuarı ziyaret etrr.ek istiyenlerin bu kolaylıklardan 

8tl'KBEŞ: ı Ateş kraliçesi (türkçe) 
ve Cinayet yolu, Miki 

VUHURITE1 ı Kibar hırsız ve Zenci
ler kralı 

de etmeleri ilan olunur. ( 627) 

hk ve kokuyu izale eder. HOROS mar. -------------------------

18.~: DA 15: pltık ve haberler. 19,08: aakcr1 
bando. 19,50: konterans, 20,10: konsreiıı de. 
vamı, 20,85: aktUallte. 20,45: plAk konseri, 
21,lr>: konu§D'lalar. 21,30: radyo orltestr&eı, 
<(Roınaeıı besteleri), :22.30: h&bcrlu. 22,45: 
Sandu Karku orkestrası. 23,,5: fra.ruım:a, 
almMCA haberler. 

ISTANBUL 
J Ölümden korkmayan 

kail ambalajına dikkat. 
Deposu: Mazon ve Botton ecza de

posu, Yenipostane arkası Aşir Ef. Sok. 
No. 47. 

Mütercim Aranıyor 
" .8" JC L G R A T : 

19,30: halk şarkılan. 20,SO: mıın neşriyat. 

21: 881ifonlk koruıer, (sarayın sen!ontk orkes 
tna t&rat'mdan). 23: haberler. 23,20: koruıer 

ıı.aklL 

adam ve Zozo 
1 A§k rUyaaı ve Seııllz cete Askeri Fabrikalar Umum Müd 

lüğünden ı 
Yakacıkta satılık 

arsa 
Y&kaıeığm en güzel yerinde Sana

tmyom cadtıesintle gayet ucuz fiyatla 
satılıktır. 

Al.EHDA& ı l§ıklar 8ÖnUnce, Tebaa 
kuırgaaı Hot Zihaon'un 
intikamı 

AZ.4.K ı Bofazlçf ~ariası ve Vab§l 
ler bOcum ediyor 

sgvuan ı Iııldar sönünce ve Tek 
aas kasırgası, Kovbo -
yun intikamı 

Fatihte 
Acele satılık arsa 
F'atıhte Kıztaşı"lda Sof ular cadde 

sinde üç tarafı muntazam cadde, ~ni 
ze nazır, tramvaya ve çaJ'llY& pek ya 
km, civan ki.milen mamur. 102 met. 
re mmabbaı, kısmı hamı mlllk mtla. 
tatilll§şekil ve altı p~ya mufrez ansa 
acele satılıkbr. Talibler.inin saat on. 
dan bire kadar HABER gueteaıinde 
Bay Fethiye mUracaatlan. 

Almancadan Türkçeye Tü"kçeden Almancaya tercüme.re 111 
bir mütercim alınacak~r. Almanca ile beraber franıızca il:.. • 

ğini de yapanlar tercih al~nacaktır. isteklilerin en çok Ağı&ıtol 
tine kadar iıtida ve veıikalariyle umum müdürlüğe müra~:; 

Arzu edenler Şeref otel mtlsteclr'ine 
mUracnat. 

KADJKOl' 
81l"RBYYA ı Programım bfJd!rmemlşttr 
HALii 1 Programını blldlrmemlfUr Doktor Alınacaktır 

TiYATROLAR 

Taksim Bahçeılnde 
Halk Opereti 

OSKUDAR 
BAi..& ı Turandot 

KARAGOMROK 

,,_ 

Umum Müd Askeri Fabrikalar 

Buaqam saat 21,45 te 

Beyoftu Çlçe}i 
Operet 3 perde 

Cuma akşamı büyük müsamere 

Gr.m. 1 Görilnmiyen adam ve 

dünya havadisleri 

BALAT 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cağaloğtu Nuruoımaniye cad. Ne• 3f 
(Cağaloğlu Eczanesi yanmda) 

Sah günleri meccanenclir .. 

Telefon. 225615 

lüğünden: 
Biri dahiliye müteha11111 ve biri oparatör olmak üzere IK 

tor almacaktu. it ıörecekleri yerleri ve çalıtmak ıartların• Ö 
üzere istida ve vesikalariyle birlikte bizzat veya bilvasıb • .ı.ı-t 

Demirhane mlidürü ve ••••••••••••••• 
Esrarengiz adam 

ıi müdürlüğüne müracaatları. (304) 
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tun olduğunu aöyledim. 
Papa kardinalin tözünü bu ıu

ft\le kestikten sonra hafifçe te
.beuüm etti. 

RoYeni, elleri derin bir sevincin 
heyecaniyle titrerken ıözleri par
hyarak ıöylendi: 
, - Kendim.in böyle bir mevkie 
)lyık olmadıimıı bilirim. 

Sikst: 

- Neden? dedi. Bana ihanet 
ettiğiniz için mi?.. Fakat bu her 
ıeyden evvel ıizin metanet sahibi 
olduğunuza itaret eder. Ben iae 
böyle metin adamlardan çok bot· 
lanırım! Hem siz fıraatı kaçırma· 
dan zamanında bize avdet ettiniz. 
Roveni bu meseleden biraz ıonra 
ISir veya iki ay sonra bahıederiz, 
fakat daha timdiden ıizi bu mev
kie layık olmadığınızı ıöylem~k
ten menederim. Ziyanı yok, sizin 
bir takım hainleri dolaıtıiınız ar 
ralarda ben evlatlarımı muhaf p.za 
ettim! 

Kardinal bu sözler söylenirken 
müteaddit defalar kızannıf, sarar· 
mıt ve karma karıtık ıözler ıöy· 
lem itti. 

Papa tekrar söze batladı: 

- Benim yerime geçecek şah· 
11n, feytanın önüme çıkardığı ka
dını mahvetmek için yapacağım 
itlerde bana yardım etmeıi ıart· 
trr. itte aziz doıtum Roveni bana 
bu sevinci temin edecek olan ıiz· 
aınız .•• 

Kardinal Roveni artık Papa o· 
lacağından muhakkak emin bir 
surette, ıevincinden titriyerek hür 
metle eğildi. Y almz hiç sesini çı
karmıyor ve Papanın kendiıine 

göıterdiği iltifata kapılmıı g:bi 
göriinmemek için ıusmağı tercih 
ediyordu. 

Papa bir müddet ıuıtuktan 

sonra, sordu: 

- O kadın, benim nerede ol· 
dulumu biliyor mu? .. 

- O sizi ltalyada zannediyor. 
Yalnız, sizin Navar kraliyle yap
mıt olduğunuz mülakatı biliyor 
ve bundan da Dük dö Gizi kan· 
dırmak için epey istifade etti. 

Sikıt mırıldandı: 

- Navar! Protestan! ... 
- Evet, aziz peder, sizin bü· 

tün hükUnıet ve ::veraıet hakların· 
dan mahrum ederek kiliseden kov 
duğunuz adam!. .. 

Papa tebe11üm ederek cevap 
verdi: 

- Haklısınız! Fakat ya bu 
adam itlediği günahtan nadim o· 
larak yeniden bizim mezhebe dö
nüyorsa ! ... 

- Buna imkan yoktur zanne· 
derim!... 

- Ya Hanri dö Bearn günah· 
larına tövbe edip üzerindeki af a· 
roz kaldırılırsa? Buraya iyi dik
kat ediniz! O zaman Hanri bütün 
eıki haklanna ıahip olacak ve 
ben de ona F ranıa tahtını vere· 

ceğim .. Bu auretle Fransada p!o· 
teatanlık da kalmıyacaktır !.. 

Roveni hürmetle eğilerek mı

nldandı: 
- Mukaddes pederin nazarla· 

rı her zaman, her teYİ ıörür .. 
Papa omuzlarını kaldırarak ıö· 

züne devam etti: 
- insanlar koyun süriiıüne 

benzer, onları birlqtirmek için 
büyük vaitlerde buhmmak li.znn· 
dır ... Artık benim için akıam ol· 
mak üzeredir, timdi akpm olma· 
dan koyunları aiıla sokmak Ji.
zım ... Na varı bir tarafa bıraka· 

hm. O kadın benim burada oldu· 
ğumdan haberdar değil diyordun 
öyle mi? 

Kardinal: 
- O sizi Romada biliyor, di · 

ye tekrarladı. 
- Güzel.. Fakat Roveniciğ;m, 

geçenlerde münaıip bir f ıraatın 
zuhur edeceğinden bahıediyordu· 
nuz galiba ... Bugünlerde aklım bi· 
raz karııık da. ltittiiim ıeyler 
pek aklımda kalmıyor ..• 

ihtiyar, ikinci bir öksürük nö· 
beti içinde boiulur gibi söylen· 
di: 

- Tam vaktidir .. Evet. evf't ! 
Tam vaktidir •.• 

- Evet, mukaddes peder, pek 
yakında elimize bir f ırıat geçece· 
lini ve fesatçıların hep bir arada 
bulunacalından bahsetmiıtim. 1 

Papa gömülü olduğu koltukta, 

gözleri yarı kapalı bir halde, b\I"' 
nak ihtiyarlar ıibi bafını sallıya"' 
rak hatırladığını anlattı~ 

- Söylediğimi anlıyorsunuS 

delil mi mukaddea peder? 
- Evet! .. Söyle Rovenidiim··• 

Fesatçılar toplanacaklar değil mi 1 
- Franaada, bildiğiniz ihtilal• 

leri hazırlamıf olanlann hepıi 
toplanacaklar ••• 

- Yani kral üçüncü Hanrinİll 
dütmeai için uğrqanlar demek is• 
tiyoraunuz değil mi? 

- Evet, yapılabilmeıine ancak 
allahın muktedir olabileceği vak'a 
lar ..• . 

Papa Sikst Kent burada Kar" 
dinalin sözünü keaerek, aoğuk biı 
gülütten ıonra: 

- Devam ediniz doatum, de
di. 

- Bir takını -~ .. rdinal ve Pil' 
koposlar toplanarak aralarında 
ancak kendileri aibi adamların 
yapabilecekleri bir sahne meyda· 
na getirecekler .•. Siz de bilininis 
ki, ancak Favuıta gibileri bu gibİ 
feylerle kendine tabi olanlanll 
düıüncelerini ve iradelerinin dir 
ıinlerini elinde tutabilir. 

- Evet, bu öyle bir meaelecllt 
ki, ben çok defalar ihmal ettiıd

lnıanlara mülhit sahneler ve f•.
kalade hadiseler ,&termek lbılll .. 
dır. Roveni, papa olduiunuz - • 
man bu ıibi itleri kaliyen un~ 
mayınız ..• 
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Askeri Müze Direktörlüğünden : 
a.ı..._ A.ıkert müze cumarteıi öğleden sonra ve pazar günleri sabahtan 
~kadar açıktır. 10 kuruta girilir. Cedlerimizin silahlarını ve 
t l ~ırdanberi muharebe ettiğimiz milletlerden alınan silahlar ve eş
~ir harp yadigin olarak burada göreceksiniz. (238) (717) 

• • 
lstanbul Belediyesi .. ilanları · 

o '' 

1 . Beyoğlu belediye zabıtası taraf mdan müsadere edilen ve sahip-
~rı ~hur etmediğinden sepet. İfporta, küfe ve buna benzer eşya satıl
't't>. ak ~zere pazarlığa konulmuıtur. Bu eşyalann hepsine 43 lira 5 ku
liii·· fıyat tahmin olunmuştur. Şart-namesi levazım müdürlüğünde gö

HABER - Akşam Postası ıı 

Türkiye Merkez Bankası Cumhuriyet 
221811936 vaziyeti 

Pl\.SiF t\KTiF Lira 

Altın safi kilogram 17.081.319 L.24.026.241.0: 
Banknot, ,. " ,. it ,, 13.620.~78. -
Ufaklık, .. .. .. ~ ,, 1.001.400.3 ı 38.653.9' 9.39 

Dahildeki Muhabirler : 

iL. 1.365.102.3.31 l.36j.10'l.33 Türk llraşı: .. 

Hariçteki muhabirler: 
Altın safi kllograf 4,398,244 
Altına tahvili kabll serbest 
dövizler. 
Diğer dövizler ve borçlu g111 
ring bakiyeleri , , , , , 

Had.ne tahvilleri: 

ı 
6.186.482.301 

320.906.78 

ı 8. 795.525.03 15.302.914.11 

Deruhte edilen evrakı naktıye r 
karşılığı. L 158.748.5&-

8ermaye , , , ~ , 
hı ti yat o.kçesJ , , , ' , 

TedavWdeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde-
lerlne tevfikan hazine tarafın.. 

rLı ss. 148.e63- / 

do.n vaki tediyat, L. 12.064.611-

bakiye.si, .. .. .. " · Ll46.683.952-
Karşılığı tamamen altın olarak 

Lira 

1 J.()00.000-
1 .551.182.jJ 

Denıhte edilen evrakı naktiye- r 
tedııville 11Aveten vazedilen • 16.000.000- 162.683.952.-
Ttırk Llrnsı Mevduatı 15.972.t70.30 
Döviz raahhUdab: 

ur. istekli olanlar 350 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya 
'-ıektubiyle beraber 28 Ağustos 936 cuma günü saat 14 de daimi encü
~ bulunmalıdır. (B.) (339) 

Kanunun 6 ve 8 inci mad- 1 . 
delerine tevfikan Hazine tara-

• tından vaki tediyat. 1 ,, 12.064.611- 146.683.952-

Altın tahvtll kabil dövizler t· 4.745.165.41 
Diğer <iövizlcr ve alacaklı ki· 1 
llring bakiyeleri . L.24.4g6.388.9f 29.241.554.31 

Bergama belediyesinden: 
d Her sene açılmcuı mutat olan Bergama hayvan panayırı bu sene 
~~4- 9 - 1936 da açılacağı ve umumun istitrahatının müemmen 

1lltıduğu ilan olunur. (505) 

"tı~~1l..l"~ 
Havacıhğın 
ehemmiyeti 

8iitun 1ıılU3l4rın haua kuooetlerini 
Cltfırnı.a.k için gösterdiği tela§, hava
~ Verdiği önemi yakından gardii.k-
1etı 80nra, havacılığın bizim için bir 
~'tlt~i olmaktan çok uzak, canla~
~~arıUJ.cak bir ana iş olduğunu. bir 

daha anlamı§ bulunuyoruz. 
ıa Göklerini avucunun içinde tutmayan 
lo. ti.8'kırın halini görüyoruz. Uçak füo
lo.t~tıın bir insan ağırlığındaki bomba
b·tı1e dünyanın en vuru~kaıı yiğitleri 
ıle b~a çıkamıyor. 
1Iiç durmadan hemen havacılığa pa

ra, Yetiştirmek, ancak bütün ulusun ay
~ı cömertlikle yardıma koşmasına 
nğlıdır. 

ftrk Bava lttrnUMU 

'7t--·-~--"' -~~ 

l 8tanbul ikinci tcra memA.ırlu.ğun
dcın.:: 

U }4ukaddema 1stanbulda Kantarcılar 
1
: Sabuncu hanında 9 No. da mukim 

J en halen ikametgahı meçhul bulunan 
08et' Benmaor. 

C'ii Salvo Knpoçinin Sultanahmet 3 ün
v SUlh h ulı:uk mahkemesinden aldığı 

3; indettemyiz 13/ 4/ 936 tarih esas 
S 24 karar 3195 No. sile tasdik olunan 
1t Ul~met 3 üncü sulh hukuk mah
ı~:Sının 8/ 2/ 936 tarih ve 35/880 No. 
tı. ılanıiJe borcunuz bulunan 200 lira
f ~ dava tarihinden itibaren yüzde boe s:_ .ve yüzde on ücreti vekaletle ve 
t· l Berunaor ile birlikte maa masari
~ nıu~~kem.e tahsiline dair olan ilim 

l'ayı inf a.ı icraya tevdi edilmiş ve 
~za gönderilen icra emri ikamet-

!~1tuun meçhuliyeti hesabile tebliğ 
ta ~~adığmdan bir ay hakkı itiraz 
Yinı surctile tebligatın ilanen icrası-

lstanbul ·, Harlcl A~~-
· .. _ :" ~~ - . . . - .... . _\\·~~ 

kerl kıtaatı ilanla~~ 
~~-....oıL._~_ - _ ... 

Karamandaki kıt'atın ihtiyacı 
olan 154.000 kilo un kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

154.000 kilo unun muhammen tu· 
tarı 15708 lira olup ilk teminatı 
1179 liradır. Şartnamesi Konya. 
da kolordu, İstanbul ve Ankarada 

levazım amirlikleri, Karamanda a· 
lay aatın alma komisyonlarında. 

dır. İstekliler ıartnameyi komis· 

yonlarda görebilirler. Eksiltmesi 
8 Eylül 36 ıalı günü saat onda 

Konyada kolordu aatın alma ko
misyonunda yapılacaktır. istek-

liler mektuplarını 8Eylül 936 saat 
dokuza kadar Konyada kolo:tdu 
satın alına komisyon başkanlrğı

na göndermİ§ olacaklardır. 

Aktehirdeki kıt'atın ihtiyacı o
lan 165.000 kilo un kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuftu'r. 
165000 kilo unun muhammen tuta-

rı 16830 lira olup ilk teminat. 
1263 liradır. Şartnamesi Konya. 
da kolordu, lstanbul ve Ankarada 

levazım amirlikleri, Akşehirde a· 
lay satın alma komisyonlarında. 

dır. istekliler şartnameyi bu ko
misyonlarda görebilirler. Eksilt-

me 8 Eylül 936 sah günü saat 11 
de Konyada kolordu satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. istek
liler mektuplarını 8 Eylül 936 sa· 
at 10 da komisyonda kolordu satın 
alma komisyonu batkanhğına gön· 
dermi9 olmalıdırlar. (214) (486) :a. karar verilmiştir. İşbu bir ay içinde 

ıe~lreJ:nizin 36/1227 No. sına bilmüra- ---------------

d 
t borcu vermeniz lazımdır. Bu müd- Ask erliğe dav.el 

et i · tn !:tnde borcu vereme:r.<:ıeniz tetkik Eminönü askerük şubesinden: 
ın:ciinden veya temyiz veyahut iadei 1 - 332 doğumlu yerli ve yabancı 
d akenıe yolile ait olduğu mahkeme- erlerin son yoklamaları 1 eylül 936 k: icra.ıu~ geri bırakılmasına dair bir tarihinden itibaren her gün zev:ıle 
iC"ta, ar getırmediğiniz takdirde cebri kadar yapılacaktır. Bu doğumlufar 
ıtıaı Yapılacağı ve bu müddet içinde ve bunlarla muayeneye tabi erlerin 
ta _beYa.n.mda bulunmamanız hapisle hangi gün şubeye gelecekleri nahiye
haf:k olunacağmız ve hakikata mu- lere bildirilmiş ve kendilerine de teb
ha ı. beyanda bulunduğunuz takdirde ligat yapılmıştır. 
icrllısıe cezalandırılacağımz olbaptaki 2 - 1-9-936 tarihinde yedek su
tna~ e~ tebliğ makamına. kalın ol- bay okuluna sevk edilecek kısa hiz
llttt. UrJere keyfiyet ilanen tebliğ olu- metli ve tam ehliyetnamelilerin de 

llava tehlikesi 

O.t:.: V 4 TEHLiKESiNi bielnlerin 
l'~rt ~ ~ılmoy<ınUır! Acele ediniz! 

l:lQ ı,ti <>deve çağırıyor. 
kıcu,, va filo'lanmız her gün bir~ daha 
'>ı~ ~len'1Jor. Bu gelişmeyi istediği
'l'liJl:f Lt eceye çıkarmak için HAVA 

ra l!E81NJ bı1en üye yaeılmaltyız. 
ile .,,r1c ~ el attığı her ~ bqa.rı 
'>lıelç ~':·Hava tehlikesini yoket
~~ıri.§tiğimiz aav~a zaferle 

• ··········-

son yoklamaları 1-9-936 tarihinde 
şubede yapılacak ve o günü sevkedi
leceklerdir. 

3 - Yüksek ehliyetnameli kısa 
hizmetliler maha11elcrinin davet e
dildikleri tarihte muayeneye gele
ceklerdir. 

4 - Her mahallenin ne günü şu

beye geleceği kendilerine yapılan teb
ligatnamelerde yazılı olduğu gibi na
hiye müdürlerine verilen cetvellerde 
tarihleri yazılı olduğundan uzun 
müddet işlerinden ahkoymamak gaye
stle istenilen tarihlerde şubeye gel
meleri lUzumu Han olunur. .. . . 

Tam ehliyetnameli kısa hizmetli
ler 1 eyJülde ihtiyat zabit okuluna 
sevkedileceklerinden muamelelerinin 
ikmali için 31 ağustos pazartesi A'fi
nü §Ubede bulunmalan ilan olunur. 

Senedat cüzdanı: 
Mubtellf , , , , - 58.407.481.91 

Hazine bonoları, 
,, " tf 

1 

l'L. 2.176.250.-
T1caı1 senetler • , , , , , .ı ,, 13.590.932.59 15.767.182.59 
Esbıml ve Tah\:UAt <'Ü:tdanı: 1 
ıoeruhte edilen evrakı nak- ı 

A ı tiyenin karşılığı esham ve L.34.082.053.05 
5tahvilA.t ltlbarl kıymetle l 

B Serbest esham ve tahvtl~t L. 4.173.234.18 38.255.287.27 
Avanslar: 1 

Altın ve döviz tlzerine avans 
Tahvila.t tlzerine avans. l

'L. 81 .29'l.09 
L.16.M2.293.19 16.723.585.28 

Hissedarlar 
MuhtelU 1 

4.500.000-
5.604. 798. 12 

Yeklllı 2.ıi2.856.741.0a Yekfln 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 

2lS2.856. 7 41.05 

9 cu kor için beheri 300 kilo 
tarlar 15 adet baskül alınacaktır.' 
ihalesi 11 - 9 - 936 cuma günü 
saat 15,30 da açık eksiltme ile ya-

pılacaktrı. Şartnamesi her gün ko- 1 

misyonumuzda görülebilir. Mu-1 
ham.men tutarı 1830 liradır. lstek
Iiledn 138 liralık ilk teminat mak· 
buz veya mektuplariyle beraber i
hale günü vakti muayyeninde ko
mutanlık satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (703) 

Ankara hastahanesi için 29 ka· 
lem al at ve cihaz satın alınacaktır. 
ihalesi 12 - 10 - 936 pazartesi 

günü saat 15 de açık eksiltme ile 

İskonto haddi yüzde !i 1-2 - Altm Uzertne avans yüzde ~ 1'"2 

Ademi iktidar 
VE 

Bel gevşel\ fiğine 
Karşı 

t 

. ı 

yapılacaktır. Şartnamesi hey gün ----------------------------
komisyonumuzda görülebilir. M~
hammen tutarı 4368 lira 70 kuru§-

tur. isteklilerin 328 liralık ilk te
minat makbuz veya mektuplariyle 
beraber ihale günü vakti muayye

ninde Fındıklıdaki komutanlık sa
tın alma komisyonuna gelmeleri. 

(704) 

Komutanlık birlikleri hayvana
tı için 30 adet tavla halatı satın a· 
lınacaktır. ihalesi 14 - 9 - 936 

pazartesi günü saat 15,30 da açık 
eksiltme ile yapılacaktır. Muham-

men tutarı 480 liradır. Şartname· 
si hre gün komisyonumuzda gö
rülebilir. isteklilerin 36 liralık ilk 

teminat makbuz veya mektuplari
le beraber ihale günü vakti muay

yeninde Fındıklıdaki komutanlık 

satın alma komisyonuna gelmeleri. 
(705) 

lstanbul 7 inci icra memurluffıtnd.an: 
Bir borçtan dolayı dairemizin 36/ 299 

No. lu dosyası ile mahcuz olup paraya 
çevrilmesine karar veracn dört beygir
lik bir elektrik ınotörü 2 EylUI 936 ta

rihine mi.lsadli çarşamba günü saat 14 
de Hasköyde Piripaşada 276 numara-
da fıçı fabrikasında açık artırma su
retile satılacağından istekli olanların 

o günü mahallinde hazır bulunacak 
olan memura müracaatlan ilan olu
nur. 

SATILIK EV 
Fatih Saraçhanebaşından Aksaraya i

nen, Türk liselerinin bulunduğu cad • 

dede 10 oda bahçe ve mutfakları ayn i
ki bölilklU ev gayet ehven fiatla acele 
satılıktır. Taliplerin Habere tahriren 
müracaatları. .( 5681) 

Betonarme Köprü 
inşaatı eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliğinden: 
istekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılamamış olan Muğla vİ· 

!ayetinde Muğla - Köyceğiz yolu üzerinde (25.000) lira ke,if bedel· 
li Namnam betonarme köprüsü inşaatının değiştirilen yeni §artnamele
rine göre kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 2 - 9 - 1936 çattanba günü 
saat 16 da Nafia Vekaleti Şose ve Köprüler reisliği eksiltme komisyo
nu odasında yapılacaktn. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (125) kuraış 
mukabilinde Şose ve K3prüler reisliğinden alınabileceği gibi istiyen
ler bu tartnameleri Muğla Nafia müdürlüğüne müracaat ederek gÖ· 
rebilirier. 

Muvakkat teminat (1875) liradır. Eksiltmeye girmek istiyenleriı 
resmi gazetenin 3297 ı.ayıb nüshasında çıkan talimat.nameye tevfi 
kan muteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları lazımdır. 

Teklif mektuplarının 2 - 9 - 1936 çarıanba günü saat 15 e ka· 
dar Ankarada Şose ve Köprüler reisliği.-ıe verilmesi lazımdır. 

(376) (294) 

Kırıkkalede yapılacak inşaat 
Keşif bedeli 136032 lira 86 kuruş olan yukarıda yazılı İnfaat &• 

keri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 9 Eylül 
936 tarihinde çarıanba günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle ihale • 
dilecektir. Şartname altı lira 81 kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 8051 liri\ 65 kurutu havi 
teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde 
yazılı vesailde muayyen gün ve sa1tte komisyona müracaatları 

(503) 
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~888888 Sinirli ve ciğerleri zar>f olanlar 8888 88~ 
Bunaltıcı sıcaklarda rahat nefes almak ve sinirleri teskin etmek 

için 

Losyonunu 
Ç A M kullanınız 

Çelik yüreğin 
sergüzeşti 

GECEL GUNSEL - KIZ - ERKEK 
Eski: inkılap 

VUC C KC iSELERı 
Kuranı vB Direktir O: Nebi oııu Hamdi Ulkmen 

Kayıt muamelesine hatlanmıilır. Cumartesi ve pazardan baıka her gün 10 - 17 arasında okul• 
müracaat edilebilir. 

Cağaloğlu, Yanıkıaraylar - Telefon: 20019 !!>"' Cii.-leri temızler. Çam ağacımn bütün tifai tesirlerini lia~zdir. 
Çam lo>syonile banyo yar.ınız, cilde: güzel!ik verir. Kokular, ızale 

eder. Aıabi zafiyrileri geçirir. Ferahlık ve nete uyantlırır.. g •••••• 
88 Şiteti 60 kuruıtur. - Büyük eczanelerde bulunur. 88~ 

Festival Kır Balosu 

~ Karaciğer - Barsak - Mide ~
T eda v ısı için 

TUZLA 1 
Mevsiminden 1 tllade ediniz 

15 Hazlran-151 inci Teşrin 
içem trenlerinin t1apurları köprüden 

6. 211· 7.40 .a. 40· 9. 05· tt • t3. t5 • t5. &O dlr. 
5amnm:ss=~~888888888ss:~~CBB81 

iŞ 1 KLI 

E 
------•·REKLAMLARI 

Ucuz ve taksltDe 
NECiP ERSES 

Galata : Sesli Han 

NnıN BAZİ SİNEMA ARTİSTLımı.ı· 
HA~TADA -- . " 

100.000 FUIK WAllYOR 

Meşhur bir sinemacı : 
Bugllo Hollvud'da 

yalnız klAsik gOzelllk 
kifayet etmiyor. 

diyor ve illve ediyor: .. Zamanımızda 
sinema ıtüdyolarmda klasik güzellik 
günde 8 _.olar ve zeki 100 dolar kıy" 
mettedir. Güzel yüzler ise, zekadan ve 

nln taravetini vikrtye edebilirler. Vr 
yana Universiesi profesörü doktor 

Stesj tarafından keşif ve genç bay-

29 AQustos cumartesi akşamı Büyükdere 

AZ A 
Duhullye ıerbesttir. Xonsomaıyon 45 kuru:1tur. En §tR tuvaletli Bayana çok zarübir hediye verilecektir. İstanbul~ 

ilk defa görülecek VARYETE numaralan, kotyon: Eğlenceli sürprizler. 
Masalarınızı gimdidcn tedarik ediniz. 'telefon: 32-43 

ınııı•wııınııı•ıaıoo•mı ıı11111lilllıM11wımm11•••1111ııııııııı11mın•111ımm~u11•' 
Her pakette bir kupon, her 50, 1001 150, 200 kupona lnhisaı· mamulatından 
LlKOR, ŞARAP.. KANYAK, LÜKS SiGARA, AV MALZEMESi verilir. 

ikramiyeli 

E iC }... 

Aynca: 1iediyelerle lieratier alacağınız kırr'a numaraiaril~ yılbaşında çekilecek BÜYÜK YENiCE 
PiYANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif b;r Fard otomobili veya bunun yerine bir 
Ford kamyonu veya Ford traktörü, ~30 liralık BLAVPUNKT RADYOLARI, REVUE SAATLE· 

Rl iÇKi SERViSLERi, SOFRA TAKIMLARI v. ı .•• 

~IUP.DJbll ---llBll• 

AGUSTOS 
CUMA GCNC AKŞAM D 

PANORAMA 
BAHÇESiNDE 

BestekAr 

Salahattin PINAR'zn 

Ana • ilk · Orta • Lise . Tam devre 
Okulumuz bu yıl ~ördüğü teveccüh ve rağbetten dolayı ilk sxr.ıflardan itibar'n yabancı dil tedrisatına yeni_~ 

ri ise (yağsız) beyaz rengindeki Toka tegkilatla mühim bir istikamet verilmiştir. Kızlar kısmı ayn bir dairededir . .MeJ,.-+ebin huıuai otobüsleriyle neıı--· 
lon kremi kullandıkta bUtUn siyah talebe htr gün evlerind~n aldırılır. İsli} enlere tarifname gönderilir. 
benleri giderir, ve açık mesamah kapa Kayıt için her gUn saat 10 dan 1rı ya kadar direktörlüğe mUracaat edilmelidfr. Telefon: 20530 

tır ve cildi beyazlatıp gençlc§tlrir. ~-••İlllllllİ••ill•••••llİll•••••lllİill•••••••••••••-..,.. 


