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Madrit hükllmetinin son tebliğine göre 

Asilerin rnuka-
"erneti kırıldı 

l\.stıerin tebliği ise : hükdmet 
~4.d,.~uvvetleri mağldp, diyor 
~tti hakk Radyo ile) - ispanya va· 
~darı o]d ~nd~ ~elen haberler, iki men-

oılllak U6 u ıçın mübhem ve mütena-
Lt . ta berdevamdır. 

til:· •drıttek· 
'ı •orı b' 1 meşru hükumetin ne~ret• 

-.,lrıtti it ır tebliğe göre asilerin muka· 
"- ltılın t 
'"4 l&iJ 11 ır. Sono Sıyera civarın· hi erıe hü 

l' tııtıha kunıct kuvvetleri arasında 
bı..... tcbe ol 
ı:ı'tıp iki nıuı, bu esnada asilere 
~"ltltt t b. tayyare düşürülmüştür. Hü• 
•ııp c lıği a ·ı . ediJ sı erın kat'i surette mağ-

1\ane:ck Uıere olduğunu bildiriyor. 

~t t6rc .tarafından neşredilen bir teb· 

..,.~ ltbUi~:c va~iyet büsbütün başkadır. 
"'ltld• t e ası kuvvetlerin M adrit ci" 

llıtlttc 0Plannıakta oldukları bildiril· 
~ "'e " iti Icad zaferimizin kat'iyeti bu an· 
ll'ıtlt ar ku 1 tedir. /\ ;vet i olmamıştı.. denil" 

Ynı tebliğe göre Fastaki asi 

ija \1~n'"h'ii~~ m 1 a ;;d~d~~
1

k ;;;: ~,n:~~~~~~;~an 
emniyet perde, si Rüşvet aldığı 

zanniyle 
lsnııyıe bir duman kcşfedlldl Polis blrlnel şube 

g areter bu dumanla temasa nrlld8r muavini 

ıu~'~ier geçmez yangm çıkıyor Mevkufen 
ltt:~1§epe~:r1 • ta:oyonunda, kü. \gece gerekse gündüz havadan yapıla. muhakeme 
lıııtij t~kta resıntn arkasından bi cak bomba tayyareleri akınlarına kar. 
~il Yatı ola~. şimendifer memuru, şı en emniyetli bir müdafaa silahı edı•ıı• yor 

'ıla n dunyanı ·h ·· ı.-1• tı sır n en meş ur olacağı soylenmektedir. "Emniyet per 
tı «\"" asına ger kt" • 
·ıeıd," lntınuru M" :rece ır. desi,, adı verilmekte olan bu dumanın 
~tp t1'lniy ıster G. A. Broom. eczası arasında yüksek infilaklı mad. 
!ita ~"Su .. _ et Perdesi denilen bir 
t tıı1'd ~•nın mu .d!'d. • deler vardır; tayyareler dumanla te. 
t~,, a b cı ı ır. darp za. 1. . . 

'
._·•deıı u Perde .. ·e k 1 h masa ge ır gelmez, bu ınfılak maddele. 
~ te<' .; so u an ya ut . . . 
~ 11 her 1;1tt~k cesaretinde bulunacak rt kendılıklerinden patlıyarak yangın 

llıahı .... Ylareci muh kk k b" .. 1.. çıkarmaktadırlar. G· ""'lll 1 a a ır o u. 
llııı iti( icat 0, acaktır. Mister Broomfield umumi harpte 

Emniyet mUdUrıüğU birinci şübe 
müdür muavini Sadullah ve polis Ha
san. casusluktan maznun Theonot 
isimli bir adamdan 1500 lira riişvet 
istemekten maznun olarak mahkeme. 
ye s~vk ohınmuşlarifı. 

Dtln ikinci ceza.na bakılan bu da.. 
vaya. Sadullah gelmiş, fakat Hasan 
gel r.ı e m.i §tir. 

Reis, muhakenı~:3e Sadullaha bu 
mes !le hakkında ne diyeccğiai sormU§ 

Olimpiyatların ikinci günü 

aç <düıny<§l 
~ @l lfilil iP Ü y ©ifil lUI 
Bugün belli oluyor 

Türk sporculuğunu birinci 
derecede alakadar eden serbest 
güreşler de bu sabah başladı 

Binicilerimiz kimlerle 
çaıpışacak ? 

Dünkü açdıı men.siminin bütün tafsilatını, Cafer Çağatay, Ulvi Ziya Yenal' 
m yazılamu, huıuıi surette olm.>iyatlara gönderdiiimiz muhabirimiz lzut MU"' 
hlddıin Apalan Berlin mektubunu ve sizi yakından alakadar edecek birçOk merakJr 
ve iddialı yazılan spor sayfamızda okuyunuz! · 

Dünk:l açılış merasiminde Türk ırkının bir şubesi sayılan Finlandiyalı kızlar 
dansedc.·ler kcn 

Bertin, 2 (Saat 12, hususi) - Bu• 
~ olimpiyatların başladığının ikinci 

gllnüdür. Fakat oyunlar ancak bugün 
ba§lamıttır. Sabahın pek erken saatlerin 
den itibaren 50.000 kitilik bir kalabalık 

stadlarda tribünleri işgal ediyorlardı. 

100 metre sürat ve yüksek atlama tasfi9 

yesine tabi olan atletler karşdaşmağa 

baglamışlardır. Oyunlar devam ediyor. 

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

Asuriler Türk ~\~:sıtrtıdi lngiliz hükumeti lngiliz tayyare kuvvetlerinde müfet. 
~t ::ı:r. llu rı lararından tecrübe edil tişti. Kendisi tayyareciliğe ait ufak 
~t lla bentıun ~Esrarengiz şua,, ya. tef ek bazı şeyler de icat etmiştir. Her 

'llr; daha~~~ ışlerle hiçbir alakası halde ne yaptığını bilir bir mutahassıs. 
diden bu icadın gerek tır. 

o da şu cevabı vermi~tir: t k 1 - Beni~ böyle bir şeyden haberim opra arına 
yok ve polıs Hasanı da Theonofu da 

lngiltere hükQmeti 

iki deniz' 
devi 

Yaptırıyor 
SS bin tonluk bu ge

milerin 35,5 lok 
topları olacak 

Bu sabahki posta ile gelen Deyli Hc
rald gazetesinde okunduğuna göre, in• 
giltere bahriyesi yeni iki büyük harp 
gemisinin biran evvel yapılmasında isti· 
cal etmektedir. 

Bu gemiler bomba ve mermi muha 
faza için 17, 7 8 santimetre zırh kaplı 

olacak 35,S santimetrelik toplan bulu· 
aacak ve 30 mil süratle gidebilecektir. 

Gemilerin neye mal olacağı henüz bi• 
linmiyorsa da her ikisinin 12.000.000 
lngili:ı: liralık bir mebla tutacağı tahmin 
edilebiliyor. Her biri 33000 ton olacak, 
bu "deniz tankları,, mütehassısların 

kanaatine göre, kuvvetli hava hücum· 
lanndan bilkuvve masun olacaklardır. 

ÇünkU tayyare hilcumuna karıı icat c
dilmiı en son müdafaa vasıtalarile mü• 
cehhez bulunacaklardır. 
Cnglltere Almanyadan •Hlh 

makin••• alacak 
Bu aabahki posta ite gelen Niyuz 

(Devamı .ı U,tteii,ü) 

göm1aş değilim. 1 t• •ı b•ı• •? 
Muhakeme mev\cufen devam etti- yer eQ 1 rı e ı ır mı 

~nden s.adullahın avukatı müekkili- ~ • 

nı~ ga~1. ~evk~ ~ıarak m?hakeme Geçenlerde An karaya gelmiş oıan 
edılmesını ıstemış !Be de bu ıstek red _ 

edildiği gibi poı_is sasanın d~ ~ev~u- Lord Loyd parlamentoda böyle 
fen muhakemesıne karar verılmıştır. 

Mahkemeye verllen iki bir temenni izhar etti 
nUfu• memuru 

Karagümrilk nüfus memuru Yusuf 
ile muavini Osman Sultanahmet 
ikinci sulh ceza mı-.hkemesince, R0-
manya kasabasmdt-'l Salim isminde 
bir 153hsa sahte nüfus tezkeresi ver. 
mek tuçile maznun olarak tevkif edil
mişlerdir. 

Averofun cephanesi 
nasıl patladı 

Atina: 2 (A.A.) - Bahriye bakanlığı 
aıağıdaki tebliği neıretmittir: 

"Leros adacığında kain 3 numaralı 

barut deposunda bir yangın çıkmııtır. 
Bu depoda A verof zırhlısına ait barut 
bulunmakta idi. Barut deposu kimilen 
~'•ınmı§ ve bilahare yangının önüne ge
çilmi§tir. insanca hiçbir zayiat yoktur. 
Sanıldığına göre barut kendi kendine 
hirdenbire ate§ almıştır. Maamafih ayrı· 
ca tahkikata batlanmıttır. 

G;ızetelerin verdiği malumata göre, 
bu depoda mevcut olan barut 1913 del 
satın alınmıt ecnebi barutudur. 15 mil· 
yon drahmi delerindedir, 

Lortlar kamarasında yapılan son 
bir toplantıda bazı mebuslar Türkiye 
İngiltere dostluğundan istifade ederek 
Asuriler meselesinin hallini tasarla. 
mışlardır. 

Irak ile Suriye hududunda bulunan 
Asurilerin iskanı hakkında hükumetin 
tavassut ve yardımda bulunması i.cıte. 
niyordu. 

Kenterböri baş psikobosu, bu mese. 
lenin tesviyesi hususunda Türkiye ile 
İngiltere arasındaki dostluğun fayda. 
sı dokunabileceğini ileri sürmüş ve ge. 
çenlerde şehrimize gelen ve Cumur baş 
kanımız tarafından da kabul edilen 
Lord Loyd demiştir ki: 

- Türkiyeye yaptığım seyahat e.s. 
nasında Türk hükumetinin lngiltereye 
karşı beslediği hi~iyata vukuf peyda 
ettim. 

Kabilse, Türk hükılmetinin bir ko. 
)aylık göstereceği kanaatindeyim. Jn. 
giltere hilktimetini ikna. edelim. Asuri. 
lerin Türk arazisinde iskinı mesele.si 
hakkında müzakereye girişilsin. 

Asuriler Türkiyeye sadık adamlar 

olduklarını ishat edeceklerdir. lngilte. 
re hükumeti durup dinlenmiyerek Tür. 
kiye hükumetinden bu meselenin hal. 
lini temenni etmelidir.,, 

Sıcaklar 
fzmlrde bir kişi nln 

ölUmUne sebep oldu 
İzmir, 1 - Burada hararet t aham. 

mül edilemez bir halt> gelmiştir. Ter. 
mometreler gölgedıc? 45 santigradı gös. 
termektedir. Bugün yollarda dört 
kişi bayılmış, ou ılardan biri hasla.. 
hanede ölmil§tür. 

Cuma ovasında harııretin fazlaJı. 
ğmdan bir yangın çıkm:ş \'( 72.000 ~ 
ğaç ve bir çok harman yanmıştır. 

Sivas, - Bir k t\Ç gün evvelki fır
tına ve yağmur vilayetimizin bilhassa 
Hafik kazazının A.kpınar Gölcük • 
Acıpınar ve Mamuğa nahiyesine bağlı 
Karayün köylerinda miithiş hasarat 
yapmıştır. Dolu lG ev yıkmı§, 16 ki§i 
kaybolmuştur. -
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Siy as~ 

Faşist ernasyonali 
",>nım miijetimden, b<>..nim ırh,mdrın b!ll1kası yok! Beşeriyetin diğer par!:al&n 

şll~"lbel\crdlr, onla?" maymunla insan e.nr.sı b1r 'eydlrl<-r!., 
Aşağı -yvkn.n !bu felsefeyle ortaya -çıkan hodbin Faşist. Nazi ve emsali siyaa1 

meUıepler, belki lklncl Entemasyonalcllerden, Koıntntcmcilerden bile daha aran.ıhı~ 
salcı tıkt:ı.Ncrcde;rse bir Faşist beynelmileli teşkil edecekler. Blribirlerini o derece 
tutuyorlıı.r, ltıı.yınyorlar. lçtiklerl su ayn gitmiyor. 

Mlaaller, işte son yirmi dört saatin telı;nıflan · 1 _Alman, Avusturyı. 1talyan 
devletlerinin mllmesmllerl Venedik civarında gizlice bulu,gmuıtar. 2 - İtalyan ta~·~ 
yıı.rlerlntn 1spanyndakl Fa istleşme lsymıma )11rdım ettilderl artık kat'iyeUe anla• 

pldı. 

Bunların sebebi: Mevcut Fnşlst. rejimler, hem dahile karşı "i§tc bizim usulümüz 
iyi! Yavaş yavaş bUtUn dUnya ayni §eyi yapıyor ,. diyerek manen kuvvetlenmek, 
hem de hariçten tabii mütteıikler bulmak emelindedir. IAkln, Faşist düşmanı aleyh· 
tarla.rını bile renseler l."C tarrvunile ortadan kaldtrRıı.lar, bu rejimler Uzer~ ımrulmu~ 
devletler o dercec ~Utearnz ve hodbin ruhludur ki , bu sefer de kendi aralarındaki 
tezat1ar ~ göııterccck n birlb4ierini yeme$e ~Jıı.yacakla.r .. O ~a ~~a;: H~r n" 
kadar olursa olsun, ılmdiki vaziyette bir Faglst cepheS!dir kuruluyor. Bunun resmen 
bir Faşintcml yok. Fal,tat bilfiil, b<:ynr:lmllel Fatılst faaliyeti Kpnintem'lnklnden bile 

daha fazla, daha bariz, d::.ha scm<-re vrr<:ldlr. ' HiW('yin Faruk 

ŞDmdaun~ IQ)lJI ka<9la1r 
!!llİll!~ll!!!ll!!lllll!!!!!!ll!!;:IÇrilll:ll:ıo:c;ıııc;;!i~Ç{;~~~~ mjr.m 

lstanbu 
•• muyesser 

On birinci Berlin olimpiyatlarını Al• 
mantar kendileri için görülmemiş bir 
p4topaganda vesilesi yaptılar. On ikinci 
btmpf yatları organize etmek için de 
§imdiden devletler biribirlerile çarpışı
yorlar. 

Bizde sükut ve lakaydi ! 
Yunanlıların organize ettikleri ve 

.Finlindiyahlann organize etmek için 
Japonlarla münakaşa ettikleri bu onurlu 
ifi ~prmak için biz ne vakit ortaya a· 
~caiız? 

Ne vakit bizim memleketimiz de dün· 
yanm her yerinden gelecek milyonlarca 
insanla dolacak, ye Türk mühendisleri· 
nin yapacakları iki yüz bin kişilik stad· 
da itd yüz bin kişi ayağa kalkarak Türk 
milU marımı dinliyecek? Ve memleket· 
leriııe döndükleri zaman burada gördük 
lerini hayretle kendilerini dinliyen mil
yonlarca vatandaşlanna anlatacaklar? 

Propa_ganda, dilnyada mevcut kuvyet 

terin en baımda gelir. iyi l>ir propagan· 
da orduıu, çpk •ere ~aıtan apiıya en 
~~ ·~'-r\lt •U~n~ bir or~
dan paba çok it ~örebilir. Uzun misaller 
aramağa ne hacet 1 Umumi harp gözü· 

Ticaret odası-

ne zaman 
olacak? 

müzün önundedir. Amerikayı harbe so" 
karak Alman - Avusturya blokunu 
ı:nağlflbiyete sürükliyen yegane şey pro 
paganda değil mi? İtalya bile son sene 
içinde Habeşistana saldırmadan evyel 
Habeşistandaki vahşetleri gösteren mil· 
yonlarca broıür neırederek dünyaya 
yaydı. 

Spor §Ubcsi ise en iyi propaganda 
vasıtalanndan biridir. Ve Almanya yap 
tığı baş döndürücü hazırlıkların ve ça· 
lı§malannın kendisine vereceği büyük 
manevi kıymeti çok iyi biliyor. 

On ikinci, on U•üncü değilse bile, on 
dördüncü olimpiyatları biz orıanizc ~t· 
mek istiyoruz. Bizim de gücümüz ve ak' 
lımız bu iti baıarabilmeJe kafidir. 

Fakat bunun için bugünden itibaren 
çahşmağa baılamak lazımdır. Organi· 
zatör kabiliyetler ve ,elik iradeler iıti• 
yoruz. Bunlarla birlcıecek tükenmek 
bilmez azim ve çalıımak aıkı bu büyUk 
iti bize baıartacaktır. 

TUf~ fajllcti ve ~en~liii de bu mear 
niy t ~\ihanında~ ak alınla sılsaq~ 
tır. 

Bu akşam 
Yugoslav 
klübünde 

HABER - Ak$am Postası 

KCÇCK 
HABERLER 

•-t~ride: 
il< Tepe~mdaki yan&'ln esnasında ölen 

kahraman itfaiye ,savuşu ŞUkrUnUn ailesine 
dUn Belediye uı.rafındım 800, Dahlllye veUle 
U tarafından da 200 lira verllml§tir. .Milll 
Reasürans da belediyeye gönderdiği bir cev 
vapta sigorta ıtrkeUerinln merhumun aile.· 
rıine ıı>OO lira vereceklerini bildirmiştir. 

* Uzun müddettir taaflye halinde bulunan 
ıEsnaf bankasının Y!:nl taafiye heyeti de istifa 
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;;;fi 

Avrupaca -oaruş havası 

Lokarno· içtimaına ltalf 
ve Almanya geliyor 
Fransıı hariciye nazırı 
parlamento.da mühim 

bir nutuk söyl~di ~ ~ 
~tt1ğlnd1 enbl lşhlerlet u~c~::ı~t:üzere 24 ağustos .. . . . ld v "b" hudutlı~J ~ 
.. a yen r eye r ır. Bruksel de toplanacak olan Lokarno' ı~tınap etmı~ o ugu gı ı ..sP" ı. , 

• Maliye müıteşarı r"'a.lk Kurtoğlu dUn konferansına İtalya ve Almanya dq r,icinde herhangi surette pror ~ 
tayyare ile Anklj.r&.dan şehrimize gelmiştir. · fr " 

... Şark deınlryolları idaresinin karpuz, ka- geleceklerini bildirmi;;-lerdir. yapmakatn da çekinmış 1 
• v"' 

vun ve hububat nakliye tarifelerinde yaptığı ltalya Hariciye nazırı Kont Çiyano Yakında toplanacak olan ~ ' 
dc~~*lilt bugµnılcn ıttbaren tatbik ~dilmeğe Fr;ı~ız büyük elçi~.i ile lngiltere ve konferansının ga)·esi yeni bir ,ıt ~ )e 

bııflıuuruııur. . Bclsıka rnaslahatguzarını kabul ede. misakı akdetmek n AyrupaY3 r.1,rl ) 
• Ankaradan gelen bir habere göre Ha~ rek kendilerine, ''ltaly. a .hükumetinin "seleleri tanzim eylemektir. G.tÇeoı•' ?ti 

biye mcktebt bu ders yılı b!l§ında Ankaraya Lok ş "" ..ı il 
nakledilml~ bulunacaktır. . -~~no ~onferan:;ına ı~tır~kten ~-ren. Londrada bir içtima akdetın•ı:"BJsfl" ~ 

* Bayan Afet bugünlerde Osloya giderek sıp ıtıbarıle memnun olacagını,, soyle. devlet kendi arzularını b8, ti 
mistir. . .. ı·1nde 0,.,11> son zamanlarda Anadolunun muhtelif yerle"! :. zorla kabul ettırmek nı)e ı··J 

rinde meydana çıkarılan Eti eserleri hakkın- Almanyamn cevab• d ki .1. b d let bir araf8.'.J I> 
k • 1 • ı · arı gı H eş ev etır"~ la 

da bir konterans verece Ur. Bayan ~ate Alman Hariciye nazırı Pon Nöyrat rek bir diktatörlük , ·ücuda i .,pı'J l 
Arkeolog Remzi de refakat edecektir . d.a İngiltere, l<"'ransa büyük elçilerile fikrinde de de,.ildir. Yakında ' '" 

t lkUıat :veldll Celll Bayar 6nUmUzdekl B I 'k · ,,,. · bil O' 
ııalı gUnU §ehrimlze gelerek birkaç gUn tıtı• e tJ ·a maslahatgüraını kabul edere~, . cak olan müzakereler, şu ,·e)"S ~ Ok 
rahat edecekUr Almanyan~n beşler konferansına iştı. letin muvaffakiyetini teminle. _,, t 

' Talebe Birllğiııln Romanyaya terUp et· ~k .et~e~ı kabul etmekte olduğunu mamalı, ıhya \'e imar işinin ıi' lJ 
tığl seyahat pcrıembe gUnU ba,layacaktır. bıldırmıştır. 

1 1 
d ~ 

On gUn devam edecek bu seyahate ancak fO Ancak Alman Hariciye nazırı, kon. ~.a 
1
1 mabı ır. b d 

1 
yrsol' fi 

ki§I tıUrak edebilecektir. Bu kadro §imdiden feransın önce diplomatik yollarla fikir k~ şt~ lu sle eptenAl o ay~aıııll ~ t 
dolmuı gibidir. t' d'l . ki' d b ·umetı ta ya n man) 111' 

* Ticaret odaaı aana•..t rn•l>esine 160 Ura tea 1 e 1 mesı şe ın e azırlanmasını k ' . . k t"'~te~ 
l ,,. •- • • • • no onf eransına ıştıra e ... l 

ucreue almacak iki ıanayt raporUSrlUfU lGln ıstemıştıı. .. . r ~I ~ ili~ 
~ çok mDracaatıar yapılmıgtır Bu iki r~ Fransız hariciye nnzırımn nutku !arını g~rmekle bahtı)'ardı · ~I,_. \ 
port.örU matıap evaafı b&lz talipler arasmdan 'Fransız Hal'iciye nazırı, herhangi mn Avrupa camiası haricin~e J; 
ıeçınek için imtihan lil'elecek hafta yapılacak bir rejime karşı Fransanın hususi düş. nı görmekte Fransanın hiı;bır -~ 
tır. manlığı olmadığını anlatmak üzere de. ti olmadığı gibi Almanranııı .. ~J/. 

• Ekiciden tutun alma kanunu tadilltı goı •r f 
için ıchrlmizdekl ı;alışmalar dolayıslle ekr miştir ki: sayı bu camia haricinde (d~ ~ 
perlerin imtihanı bir müddet durmuştu. 1m- "- Biz demokrasiye, faşizme \'C bir gQna menfaati yoktur. ~r~ ~ 
tıhanlara gelecek haftada.n itibaren tekrar ya bolşevizme karşı bir ehli salip harbi lerine müteallik olarak yapıl~~ 
ba§laııacaktır. açmak niret \'e tasan·urunun tamami. mi bir itilaf, ancak bütün al )ıilil 

t lltanbul gümrUklerlnde bir sene zarfm- le aleyhindeyiz. Fransa, daima başka rın iştirakile tahakkuk ettiril' t. · 

pa iyi Çall§llll!! ve hazinenin menfaatini mut.· mıillestletrin adabilni i lerbine kuanşmıaktanşieştir.,n, likle__........-:tı ~~"ti ... ~elif vesilelerle korumu§ olan memurların bir _ ."ti 
!Uıtesl hazırlanmııtır Bu llatedeki memurla• 
fa ikramiye verllmeal I~ İltanbul başmü
dürlüğü GllmrUkler vekA.eltln• bir tekli!te 

:~:;::~~:1~;:.:".~:::.""ı:".::: Veli Efendideki at yanşlariY16 \ 
karaya gelmiıttr.. B . . b I r ~d 

Çağrılma.ar, Denizyollarmm yeniden yap- u gu o aş ı y o 
tıracatt ıe~µer -i§ll~ allk&dardır. Yeni 8 ıe- . • ,., " ' .. , . ~ l.J 
minin ~lpartıı hususunda mutabık kalrnmır- tJl'j 
ıır. Denlffol1$?1 mUdUril pazartesiye gchrlmt Istanbul belediyesi tarafından 'ter.. tan bula gezmeğe ge ınmesi "~ "j 
ze dönecektir. tip edilen kırk gün ve kırk gecelik !s. ler'in her türlü ihti.yacının t ,,f 

* lnönU kampmda staj f,l:iren Türkku§U tanbul şenliklerine bügl,in Veliefendi. mes: jçln uğraıııypruz. Btıcf\ı I 
taıebclerlnl motı:Srlü uÇU§l&ra hazırlamak u- de yapılacak at yar!şlarile başlana aynı zamanda ha:r•cten-.ge~~ ;çiP 
zere Alm&n)'adaıi yenl bir ta~ eatm a.. ed biiriıe~ ·:,.ır 
tmml§tır. Tayyare 6nümUzdeki hafta §ehrl- caktır. yalıları mrımnun e l cV' 
mlze gelecek ve dağrllca 1nönUne gönderilE:• Şe~l~klerl~ uğr~~ ter~!P h~ye~İ- imtihan devresi ge<'1rmi~ O 

3 ıc:l-' 
cektır. nln re1sı Vah Muhıcdm Ustundag dun B~ seneki eğlenceler, yar' 11 

• Bundan birkac; ıUn evvel Yakup isminde gazetecilere §U izahatı ~~:n1i~tir; zel S&natlar eğlenceleri ve :aşl~ .1 
nın patates 

talimatnamesi 
Bu 'taıD n maı~ırDcaıc 
meyn lhla\tjZDırllaıa 

bir 1aııaı yerd~ 12opo gllmülU altın buldukla• - Harpten sonr11 bUyuk bır ehem. tivalleri ayrı ayrı ilaftal.ar iÇ ~ ~'ll 
y 1 kt n bahaneslle dolandırrarak 1900 llrasmr al- miyet kazanan turizm meselesi ne 1 b h f~ . ~~'.; ~ 
0~0S 8 V me ep mıı o'Ian Yusuf ve Fehmi polisçe aranılmağa tJğrqşarak tarihi eserleri b:ıkım111dan pl acak ve v u a . · .~r 'e dtıı (~ ,,t 

yaınıoaır liilak.Dkaı:1 
ten pa~ates 
göırrt'fl1<em nşoeır 

mD? 
Ticaret odasının uzun zamandan. 

beri hazırladığı ve oda meclisinden ge. 
çen ı::atates kontroı•i hakındaki tali
matname neıµ-cdilm'Rtir. Meclisin ka. 
np'lll!I. göre latanbul piyasasında sa. 
tllacak patatesler ~ins ve vasıf itiba
rile bu talimatnamenin hükümlerine 
uygun olacaktır. 

Taliınatname patatesleri beş cinse 
ayırmakta ve bu 'Cinsler büyüklük ka
tegorilerine dtyanmaktadtr. Numara 
ile ayrılan bu cinsler şöyle tasnif edil. 
mektedir: 

"Bir çuvalda Beher tanesi 25 gra 
ma kadar ola~ar No 5. 

Bır çuvalda beher tanesi 25 gram. 
dan 40 grama kad11r olanlar No. 4. 

Bir çuvalda 41 gramdan 70 krama 
kadar olanlar No. t 

Bir çuvalda beher tanesi 71 gram 
dan 125 grama kadar olo.nlar No. 2. 

Biı çuvalda beh"lr tanesi 125 ~ram. 

dan yukan olanlar No. ı. 
Patates cins ve nume.ralan b 'rbir. 

lerine kanştınlmayıp bir çuval için. 
deki mallar aynı c~ns ve numara ola 
caktır. 

gemisi kumandanı b&fl&nmca Yuaut yakayı eıe vermiş Fehmi e siz bir yer olan tstanbula seyyuh a kala:ı 20 agustos g:nuncı 
1 
ff" ~ ~ 

ıse ortadan kaybolmuştu. Son günlerde Rize kmmı çoğaltmak üzere çalı§ıyoruz yüzerek geçme) rniisabaıcas ~ tı 
Şerefi 0 e ziyafet emniyet müdürlüğü Fehminin orada tııvkif b 

Bu iBte muvaffak olacağımıza rla e- caktn. . d" 'A q 

ı 1 k edlldilfnl blldirmlıtır. rı "' ~, t ver ece Dıearıda: miniz. Tiyatro festiva' i haftası e,V ~ 
Bu akşam saat dokuz buçukta Tepe- tiyatrosunun şimdıyP kadar ~e tO 

batı Yugoslav klübilnde ~ebrimizde bu· 

lunan Yugoslav Yadran mektep gemisi 
kumandanı Maruşiç şerefine bir ziyafet 

* Romadan bildirildiğine göre pek yakında Har.içten eğlenmek ve dinlenmek ü k ' • 
lngittere ile ltalya arumda blı: denlZ anla~· zere gelen bir seyyahı m1.:mnun etmek qUtUn safhalar göa' PriJer.e d,cl 

metli artistlerimiz iştirak e . A muı yapıı~tır. ÇP.k t;ilQtür. Bunun için biz evveli ·ıet tr, 
• lngillz murahha.ıarı llısır murahhaslB• dahilden, yani dii{r.r şehir.terden ls Bundan ba§ka bir cok serı• 

verilecek ve bunu bir ıüvare takip ede- mllukereler mllsalt bir safhaya girmfı ve eeıı· 
n 'l~uıda, Sud~n ıneıelesine dair yapılan cak\.ll'. ·:t.' 
bir ıtlllfname 1mzalanmı§tır. inde umumt grev Utuu için hazırlıklar yap- Ağustosun 22 sinde itfaiY ır.:.J cektir. 

Şehrimizdeki Ynugoslav kolonisine 
me- · ·ıp kimseler.le Türk gazetecileri d~ 
bur; ·a davet edilmişlerdir. 

Evlenme 
Ziraat bankası lstanbul Şubesi me. 

wurlarmdnn hay Nadir Güres'le Gör. 

desli Hü~lin ~vni Kadayıfçıoğlunun 
km bayan Seyfiyenin dün Beşikta~ ev. 

lenme dair~inde nikahlan kıyılmış 

nkŞtım da Harbiyede SiP.ahi ocası !@.· 

}onlarında kutlulama gecesi yapılmış. 
tır. 

Evlenme töreninde iki taraf m dost. 
tarından birçok tanınmış simalar bu. 

!unmuş "e geç 'akitlere kadar eğlcnil 
miştir. ı 

Bayan Seyfiye Asıı;n Uşla Tarık t..:ş jl 
ve gazterniz sahibi Rasim Ui!iun kız 
kardeşleri kıı.ıd,r. I 

Yeni yuvaya dirlik düzenlik dileriz. 

• lrakla Kudüs ara.amdald petrol bonıau pıaktadırlar. de ilk itfaiye teş:.-;ıatındaf ,-,. 
keallı:nl§~ Bunun tızerlne bir yangın çık- * Şimali ve cenubi Çinde Yj!nlden kanlı kadnr geçen ıafhaıarı ca.ııta#':7~ 
m11trr. Bµ, ifi Arapı~ yapını§ olduğu zan• muharebclçr bqlamı:ıtır. 1"". 
nedilınikted~ * Yunanlstanda çıkan gazete fiyatıannm lar Ve bunu bütün halk it " 

• tn.giltcre~I} bir deniz tayyaresi denize iki drahmiye çıkarılmaalle gıimdlden sonra 
1 

cektlt. . ... it ~ 
dUsmU• ve da12'alar arasmda kaybolmu§tur. ıra.zetelerln okıı}'Uctılarma piyango ve mük4· ııtlP"' r 

" y 'I! " B4 n'ne Balkanıstrda.ıı _,.M • Atinadan dün g!'len haberlere göre, ~v tatlar vermesinin memnulyetıııe dtıtr hükü-ı ,,..-
et 1n~aat amelesi ı,ıerlne bqlamışlardtT, ~et tarafından hazırlanan kanun IAyihası heyetier geçen senekind,.O 
Tunanis~dıı.k\ \lütün ameleler a~atosun 15 te:rıı (lncUmene veri\ml§tlr kalabaliktır • ., ,__/ 

d O" Güzel saırnetnaır lb>nıron~nınnın ·ıresnm seırgısı 
GaDal'll:asaıray<dla açoDdD 

Bir çuval içindc.:ki kesik patatesler======================== 
nisb.:ıU yüzde ikiyi geçemiyecektir. 

Patatesler düzgün konacak ve bir 
çuval ağırlığı gayri safi 50 kilo ola. 
caktır.,, 

Odanın talimat-13mesi piyasada u . 
:-numi bir hayretle karşılanmıştır. Bir 
taval içindeki patateslerin >:ıilmem 71 
gramdan 125 grama kadar oluşunu 

~dı;fe kalkışmak, patateslerin çuva
lın içinde düzgün durmasını- istemek 

bir numaralı clttsil\ diğer numaralı 

çuvala karışmama ını göw mek gıbi 
kaideleri gören alakadarlar bilhassa 
talimatnamenin sc-nunda bir de : "lş. 

bu talimatnameye riayet etmiyenler. 
den 5 liradan 100 liraya kqdar para 
cezadı alınır.,, kayditıi göri.h:ce: 

''Bunu hazırlıyanlar y11 patates 
görmemişler, yahud sayı bilmiyorlar.,, 
Demektedirler. 

Sergide bulıınmılardan bazılrırı va ser.giden bir 

Gilzeı Sanatlar Rirl~i resim tıübc. 
sinin 20 inci sergisi dün Galatasaray 
lisesinde saat 16 d;ı merasimle açıl. 
mı§tır. 

Sergide 127 par:q es~r tt-.~hir edıl. 
mektedir. 

Bunlar arasında Gtneral Halil 

Sözer, ~vket Daj?, genç ressamlar 
dan ~aadet Utkan, :tbrahi1?1 Çallı , S~
mi Yetik, Ha\it ' Doral, Feyh!ulia:ı 
Durar.'ın eserleri bilhassa göze çı.ı.rpı. 
yordu. · 

Her sene bu sergiye iştirak edip 
geçe.1 yıl apansız vefat etmiş olan es. 
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' ~ tanı modası 
dtlı._ .... •ııaiyiıtı·elc·ıı . . .. d Mahsul bu ihracat 
l~~ p . '% ı erının yuz e 
"lltii trıaten ld... "b" 1 b 1 t•• 1 
~~~:r;~k ıtıodara;. L~:~r:~a~l YI 0 UCCar arı 
•&ılır, Unyanın dört bir tarafına• Buğday rekoltesi Uç lktfeat Vekltet~nden 

dt ~'1' kulla d... milyon li rayı buluyor Ticaret ruhsatı 
h... dtJı, d n ıgımız ve salgını Bu ıenenin yeni mahsule ait kat'i ve- aJmıya başladılar 

"Kadınlar! kşşş, 
kşşş ! mutfağa!,, 

" -~q ı. t ıernı 01 k b" · · i · k • rt" ltt lltltılt p :r Yece ısaını ve. ya ilk rekolte tahminlerine dair maıu· ktısat ve aleti ihracatın kontrolü 
..JI ~ed .. t &ç._Jı Pan~·Jonla lngı'l hakkındaki kanuna istinaden ş· imdiye ~.... "ııer b Ull r, mat her taraftan gelmeğe ba§lamıştır. 
~ 'ktıl •a ah hortumla ıokak· Alakadarlara gelen bu tahminlere ait kadar ihracat yapan veya şimdiden son-

Fransız ayan azası seçilenler 
hep böyle söyliyecektir 

, .• ır fUtıı) k d ki d ra bu işe giri§ecek olanların vaziyetleri 
ıv llftu.. .. Yı a ı arın an malUmata göre bu sene buğday rekolte 

' 
1

• ru k· ni kontrole ve buna göre ruhsatname 
488 reye lEsnaf bankası 

tıı d' '.r n Ü oralılar ıılan· si bir rekor rekoltesi olacaktır. Şimdive ; )t 1l'e ' J vcrmeğe başlamıştır. 
't-' ~ Sa~ der Paçalarını kıvırırlar. kadar bir rekor rekolte telakki edilen ı 
ııltl' tlte & ak Şimdiye kadar ihracat i§lerile uğra· 
,.11 •.ı. \ln1ıh_tl• ıarna kadar o vazi. 934 yılı rekoltesinden bu yıl fazla olan I 
ır '-ıt "'•\l ~ şanların vaziyetleri bir hakkı müktesep 
ıi ~~ltdır h rtrııı ... lıte bir çey. buğday rekoltesinin 3.000.000 tonu bu- olarak kabul edilmekle beraber bunlar 

01...t ıt '"l'ı~· her Çağdaki Erkeklerin Jacağı tahmin edilmektedir. 934 rekol- . dd 1 . k 
r "' "' hangı ma c erın ihracını yapaca lan 
~ " U dalgınlıktır. tesi 2,500,000 tondu. · 1 · h k 
ı··~ u ve vazıyet en a kında bir beyanname 
._. I lt • Ege mıntakuından verilen malfımata 

tıırtt &ı qlıı d • • vermeğe mecbur tutulmuşlardır. Bu sc-
·JP' O •en 1 • \'ar: ıöre bu ıeneki üzUm rekoltem.iz 55o.ooo heple ihracat eşyası, nevilerine göre yiı-df hl.1 · e erind • • • . 
ıı J · ~hıJ, e •ıpııvn bunın]u çuval kadar olacaktır. Halbuki geçen se mi beş muhtelif grupa ayrılmıştır. 
'IJJ'f 0

1l ~lfla l' l"rıoda. idi. Sonra bul. ne 555.000 çu'valdı. Bir ihracatçı bundan sonra vekalete 
; t )a 

111
& henziy k ~. Türün rekoltemiz hakkında yapılan bildirdiği bir maddenin ihracatını yapa· 

1 l'ılr\t • en mas araMIL· 
~ '' "1Ute-. e;dı. Meğer İngiltere tahminler mahsulün bu sene 50.000.000 mıyacak, bunun için tekrar vekalete 

,,.. ..J >t 'rıtaı, .. e fa Jorjun bat parma- kilo olacağını göstermektedir. Geçen sc· miiracaat lazımgelmektedir. Yalnız be-
~ ~ ••hııt t neki tütün rekoltemiz 33.000.000 kilo yannamedc yazılan grupların ötedenbcri 
ol' "-· lllt. d ı_' ırnağı düımüı; _ 

.6 •uıı.._ O'"l idi bu firmanın ihraç ettiği maddelerden ol• 
,,. l ... ql'lt rık nnıaaın diye öyle, . 
" 'il)' l' a k dnümüzdeki fındık rekoltesi hakkın- ması da icap etmektedir. 
I~ ~ 'Ptırırı ca gibi bir ayakka· 
fi ~ d 1!· lia d' b k da yapılan kat'r tahmine göre yeni reko' Bu senenin başından sonra ihracat• 

e• ... 
0 

'··· y 
1 a alım, al•&· te 300.000 t"uval ı'ı- fındıktır. y b ı · · b h kk ff" ~ ~ çılrga aş amış olanlar içm ısc u a ı 

,;I ~~ • • • J Bu ıeneki hububat rekoltesi alelU- miiktcscp tanınmamaktadır. Bunlar isin 
,, t l ~. hüt" A mum 934 senesinden çok yüksek olan yeniden lktisat vekaleti ruhsatname ve-
, 1 el'j l>Ütük un . vrupalı tıklarm rekolte miktarlarından da daha fazladır. recektir. Bu hususta ticaret odasına bir p, )'Par), Brıtanyada ... Onlar Bu seneki aryon rekoltesi 4000 san· tamim yapılmıştır. 
·ıit~ ... rıa aynen kopya edili- dık kadardır. 

~~:J"•· lnıiliz ıazetelerin- E_m_n_l_y_e_t_m_U_d_U_r_l_ü_
,"t!G aeı_. e.11 tercüme ettik: Ha•· ğUode değlşlkllkler "' hı l(tzın • E s 
\ .. t liitk hcı dva.rd, Londrada Ankaradan gelen haberlere göre, is• 

IJ t,hııbıit anıanuna gidip pek tanbul Emniyet müdürlüğünde bazr de• 
V lltıl'\t · Sarayınd b' b . . ği,iklikler yapılmıJ ve bu meyand~ is· 

.t. lknı1 a tr enzennı tanbul emniyet müdür muavini Kenan 
l. 'il'-'d· ... 
lll~dt 'l'e kad Emniyeti umumiye ikinci şube müdürlü 

1\ 'l>lr ar modalar ancak füne tayin edilmit ve bo~ kalan yere de 

/'>gj~~l\~ Çekecek zararlı birer tstanbul emniyet birinci ıube müdürü 
'°'1 1~ ~-I e tecelli ebftittir. Yeni Klmran tayin edilmiştir. 
~ı t~'-1". 1 ha.kkırnızda hayırlı bir t \ltl• ..ıOtdu • 
lllti ~ k: r •ntalla.h ••• T emen. 

l~İlttı la~,~· t:~atuı k.. hamam da, 
1 d~ hrl>~ la vatı, adet ve u•ul 
• • )' l laaınrn .. • Ç ~._ 1>ı ırı1, .. um etaın... ar. 

~I h,\tl\ıl aurnüı taılarımız 
~~~ltttırı1 •rınıız, aedef kakm~ 
\.J 'h"e ı,r· 10iuk1ukta içmek 
~ 'il" ın f "\ tı tarft C•nlarımız, ferbet 
~ \t~ •rını 

-~~ tılllıı l'ılt,tnak ız, Pettamallan-
~~ alt tlrl>) 1 t. Uata hamamcı. 
jı~ •tt t tıllr, " ı arca aransın 
~ t~ . ,,, .... d ... 

ıı hlilii 1 0•tluğun yeni b i. 
• olurdu! 

,ı (Yl-NO) 

Ayrıca S inci ve üçüncü 9ube müdür• 
teri emniyet müfettiıliğine tayin edil· 

miJler, emniyet müfettişlerinden Ekrem 

!atanbuJ birinci şuh~ müdürlüğüne, 

Mehmet Tameri de üçüncü §Ube müdür 
lüğüne getirilmi_şlerdir. 

Meyveciliği 
isi ah 

Zıraat VekAletl plan
la çalışmıya başlad ı 

Ziraat vekaletinin bu sene meyveci· 
lik işlerine büyük bir ehemmiyet verdi-

ğini ve bir heyetin meyve mıntakalarını 

dola,tığını yazmııtık. öğrendiğimize 

göre hükumet bu vadide yapılacak iızle

ri, en küçük teferruatına kadar, bir 
programla tesbit etmiıtir. 

Hazırlanan programa göre işler bu 
yıldan itibaren iki koldan yürüyecektir: 

Evvela zaten ihraç edilmekte olan mal· 
lan hastalıktan kurtararak, bütün tef er· 

ruatını devlet eliyle ·ve devletin yardı• 

mile ba!armak, cinslerini ıslah ederek, 

daha kıymetli bir ihraç malı halinde ha· 
riç memleketler piyasal:ırına çıkarmak 

sonra memleketimizin muhte• 

lif mrntakalannda en iyi olan meyve 
cinılerini toplayarak fidanlıklar yapmak 

ve bunların üretilmesine çalışmak... Bu 

iki programın da ayni zamanda ilerlt• 

mesi için tertibat alınmış ve yeni fidan· 
lıklar tesisine başlamak üzere bulunul
mu§tur. 

Galatada 
iki kati ı 

Büyük bir yolcu 
salonu yapılacak 
Liman idaresi Galatada büyük bir 

yolcu salonu yapılması için bir plan 
haz:ırlamıştır. Bu plan bugünlerde ikti· 
sat vekaletine takdim edilecektir. 

Plana göre Galata gümrüğünün tam 
ortasına tesadüf eden ve şimdi Gala'ta 
ithalat gümrüğü müdürlüğü methali o· 
larak kullanılan büyük ve geniş kubbe· 
1i kısım en modern Avrupa limanlann· 
daki şekilde bir yolcu salonu haline gC" 
tirilecektir. 

Bu salon iki katlı olacak ve vapur 
yolcuları müteaddit köprüler vasıtasile 
salonun doğruca ikinci katına sıkacak· 
]ardır. Burada eşyanın salon muayenesi 
yapılacak ve gerek yolcular, gerek eıya 
asansörlerle doğruca salon kapısında 

bekliyen nakil vasıtalarının önüne inc
ceklerdir. 

Salonun yapılmasına Galata rıhtımın 
da yapılmakta olan inşaat biter bitmez 
derhal başlanacaktır. Bundan sonra 
şimdiki yolcu salonu kaldırılacak ve bu 
methal kapatılarak anbar yaplacaktr. 

t.!'!. 3,13 12,20 16,15 19,25 21,15 2,5:5 
cılo 7 49 ( 65 8,50 12,00 l.48 7,31 
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GEÇEN SE.~E BUG'ON 1''E OLDU~ 
?ı.rusolinl, !taıya - Habe3latan anla,maz

lığı hakkınd&kl cevabını bugün verecektir. 
Amerlknda sıcaklardan 12~ kişi ölmU~tur. 

kaırşo 1 
A<;ı/, ~ihdr. Haticr. llatip ya:r· 

yor 
Bugiinkü gazetelerde okuduk. Fran. 

sız kadınlarına intihap hakkını veren ka. 
nun layihası parlementoda müzakere 
edilmiş ve 1 muhalife karşı 488 rey ile 
kabul edilmiş . 

Fransız kız kardeılerimizin nihayet 
bütün medeni insanlar gibi siyasi hak· 
larına kavuşacağt haberi onlarm oldu· 
ğu kadar, bizim de kall;imizi sevinçic 
çarptırdı. 

Fakat korkarım ki müteaddit de
falar olduğu gibi. bu defa da bu sevin· 
cimizi Fransız ayan meclisi yeni bir SU· 

kutu hayale uğratacaktır. 

Bunun isin ben Fransız kar!ını ot.' 
saydım parlcmentoda haklarımızı müda
faa eden kanunun· bugün kabul edilme -
sini değil senelerin biran evvel geçme· 
sini ve parlemento :iizalarınrn ayan mc-

lisine girecek yaıa gelmelerini temenni 
ederdim. Çünkü görünüıe bakılırsa: 

Bugün ayan azası olacak yaştaki nesil ya 
,adıkça Fransız kadınları bu siyasi hak. 
Tannı kazanamıyacaklara benziyor-

• • • 
1-laticc llatip iki nokıa;yı untltu-

)Or 

1 - Bu, ne.~il mc.~dcsi değildir. 
U"'lcr~alı; dcnilrn 1.-admrn lıaldm ol· 
drığrt ail", P"derşalıi denilen r·rlirYitı 
Jıôhim oldrtğu aileden dalıa rskitlır .. 

:! - O 1188 f'rna.n::; mebımınım 
lırr lwldcı biiyiik bir rk eri_w~ti • mı· 
eni: intilıabattfl /.-a;;an11wh kayğmiyle 

lrlrt<' rey t'ermi.~l<'rdir. Yol.·sa. fıyana 
gr<,;İ p de artı/• haydı lıayat .~artiyh• 
1.-im.~cdı•rr ltorlmwmntia ba~layrnra •· f;ıı 
dınlar! k~s. k.<.~! mııtbn~a! elinin ha· .... ... 
muri)-lf! erl.·,.ğin i~inf! h<1n~mn!., 

Di ycrf!!d r rd i r. 

Nasoo 
sernnoemeea? 

Kurun re/ikimizde. c,.zgin, /'tt· 

cal.·tan ~öyle :.arif bir ŞP.ldldc .,ikayct 
cdi)·or : 

Şakaklarda damarları şişiren bir sı
kıntı, vücutta ölüm başlangıcı sayılan 

bir gevşeklik içinde ecel terleri döküyo· 
ruz. 

En fenası sıcaktan korunmak güç 
ve çok pahalı. Vantilatör, buz dolabı hem 
çok yakıyor, hem ancak geçici serinlikler 

veriyor. Evlerimiz, sıcağa karşı kapalı 

değil. Şam "Kaa,. larında hiç bitmez bir 
poyraz serinliği yaşatan, yapının iklime 
uymasıdır. 

Fıskıycli döne döne çağhyan mer· 
mer bir havuzu mermer direkler ve mer· 
mer sedirler gözden başlayarak bütün 

vücudu tatla bir ıerinliğe kavu~turur. Dı· 
nda termometreler çatlarken, orada 
sıcaklık on altıyı aşmaz. İstanbulda bu 

serinliği bulmak için sarnıca dalmaktan 
başka çare yoktur. Meğer ki pek zen· 
gin ola ve Şamın Kab'sını Boğaz için
de kura .. Hele havuzunda buz kalıpjan 
yüzer ve gümü§ fileler içinde şişeler bu· 
ğulanır, yemişler bulutlanırsa. orada ge 
çen her günü bir ömre karşılık tutmak 
bir cömertlik sayılamaz. 

Sabır ediniz 
İzmirden "Bir betbaht., imzası ile aldığımız mektupta 

deniyor ki: 
"19 sene evlilik hayatından sonra kocam daktilosu ile 

yatamak üzere evinden kaçtı. 4 çocuğumuz var. Çok mes' 
ut tuk. Fakat artık evdeki hiçbir §ey kendisini alakadar et• 
miyor. 

CEVABIMIZ: Mademki çocuklarının varlığı bile 
kendisini evde alakoyamamııtır. Ruhu üzerinde tesir etme"' 
ye salrşmak abestir. Öbür tarafın sizden daha kuvvetli bas·ı 
tığı görünüyor. Herhalde botanmak istememeniz çocukla· 
rınız için daha hayırlıdır. Esasen kanun bu adamı ıizin ih• 
tiyacının temin etmiye mecbur eder. · 

llıırlwn Calıid )<ızryor : 
Dün gene bir haber vardı. 
"Esnaf cemiyeti., nin hesaplarını 

temizliyecek komisyon azası gelmediklc· 
ri isin toplantı yapılamamış .. , 

Üç yıl oluyor galiba. 
Esnaf bankası beş yüz bin liralık 

sermayesini sıfıra indirip kapılarını kapa
m~b. • 

Esnaf bankası macerasının hala tas
fiye edilemeyişi garip değil mi? Kaç ko
misyon toplandıysa içinden çıkamaaı. 

HaJbu ki bugün takım takım komisyonla. 
rın içinden çıkamadıkları beş yüz bin 
liranın bir iki ayda altındar. girip üstün· 
den çıkanlar hiç de bu kadar zahmet çek. 
memişlerdi ? ·• 

nkn nmtıınan 
Cumlıuri~""cı />cynmi Safa \'1.tı• 

\01" : 

• Türkiye, Avrupada iki imtihan ver-
meğe çıktı: Biri Montrö, öbürü Olimpi· 
yad. 

Montröyü kazandı. Olimpiyadliirda 
çakacak mı, yoksa iyi kötü beynelmilel 
bir mertebeye çıkacak mı. henüz bilmi
yoruz. 

Montröde kazanan. sulh ve siyaset 
Tlirkiycsidir: Olimpiyadlarda imtihana 
giren adale ve kuvvet Türkiyesi olacak· 
tır. 

Eskiden Avrupada "Türk gibi kuv• 
vetli !,. derlermi§ ; Montröde Türkiye 
çiğ kuvvetin değil, beynelmilel rizcı) a 
ve ahidlcre istinad eden meşru kuvvtın 

alemdarı s1fatiylc muvaffak olduğu için 
''Türk gibi hakşinas, Türk gibi sulhpcr. 
ver, Türk gibi dirayetli .. tarzında doga· 
bilecek yeni kanaatlerin inkilaptanberi 
ektiği tohumlarını suladı. 

Politika sporundaki bu büyük ·mu· 
vaffakıyeti adale sporunda - biraz daha 
küçük ve ehemmiyetsiz bil<' olsa - ikinci 
bir muvaffakıyetin takip etmesini dört 
gözle, hayır , 34 milyon gözle bekliyo· 
ruz. Büyük milletlerle yarışamasak bi. 
le kendi çapımızdakileri aşabilmek mu
vaffakıyet olacaktır . 

Ya apmazsak? Ya hatta çok geri
de kalırsak? 

Zarar yok. Gün olur aşarız da. 
Harp ve sulh Tiirkiyesinin şerefi !· 

çin Sakarya, Lozan ve Montrö yetişir; 
mücadelenin temrininden ve oyunundan 
başka bir şey olmıyan sporda muvafia. 
kıyetsizlik, mutlaka dövüş kabiliyetin
de bir eksiklik değildir. Asri sporda Bal. 
kanlılar kadar yeni ve belki daha acemi
yiz ama savaşta Atilla kadar eskiyiz. BU. 

yük Harpte, Çanakkale olimpiyadında bu 
imtihanı vermiş olduğumuz için sulh 
yoliyle kazandığımız Montrö :zaferinden 
sonra Bcrlinden gelebilecek aBoşlara faı 
la ihtiyacımız yoktur. 

Fakat, ne de olsa, kulak bu güzel 
sesi bekliyor! 

• • • 
Pryaminin det/iği doğru!. do~ru 

ama, unutmamalı ki. Olimpi')·ad mc· 
sf'lesi hiç de ikinci pliindu kalabilir 
bir mesele r1'•ğildir. Bu~iinkii ihatarln. 

spor. rrhm lmt'l'Ct ı•eya :aafını. rr:.7ddi 
huı·ı·t•l<> in:inıanı eden. irade, ruh mu· 
l:m·t'fm•ti. dil.kat. iirat. inti/.:al. :c· 
lrô gibi mmıc1·i ha!ilctfori dı> i!uinı 
ediyor • Bunda giiliinç dl'recc • 
de p,r.ri l•almal• hiç de işimize gelmez. 
Yarınki nr>.ıılin Montrö nesline bile ftı· 
il.: nlcluğımu her f ır~ntto übnt Ptmı•si· 
ni b<'ldiyoru: .. 

(Hat · Sür) 

Bedava riyaziye 
dersi 

Şi§li Halkevinden: 
Riyaziye derslerinden ey?Cıl bakalot4' 

yasına girecek lise talebesi için, evimiz• 
de parasız den verilecektir. 1stiycnler 
bir hafta içinde hergün öğleden sonra· 
lan evimize gelerek adlarını kaydettir
melidirler. 



' 7 • • - - ...._ -- i ı .. - - -"' c:' - -~:ısı 
r=========~~~=====-.::=----·- -=~======-ı=:::r=====~ 

Atlantik nya 
yanı 

lspanyo i.<ıyanrnda kıımyon1a1·1a top na kledilirkmı bunların tayyareler tarafın_ 
datı göriilmenıcsi ve ba§ka eşya intibaı verilmesi için üzerlerine 

§i1teler konulmaktado. 

(İJtı§ taralı 1 incide) 1 
kuvvetler de İspanyaya geçmeğe hazır
lanmaktadırlar. 

lapanyaya gidecek Fransız 
gem lerl 

l"ulon, 2 (A.A.} - Trombe ve 
Brcstois torpito muhripleri bu akşam 
İspanyaya hareket etmişlerdir. 

Sıdi İbrahim ve Sidi Ba1abes ismin. 
deki Fransız gcmHPrine Alicante ve 
Valcnsiyaya giderek FransD: tebaası. 
nı almaları için tebizlc emir verilmiş_ 
tir. 

BJr hUkOmet kumandanı öldU 

?ıf:uirid, 2 (A.A.) - Guadamara 
rnın~akasında hükumete sadık bir kuv. 

"vete l.umanda ctme7te olan albay Pu. 
ig, le ri bir mevzid'!n dönerken s.siler 
tarafından atılan mitralyöz kurşun
larnc telef olmuştu.· Kendisine refa. 
kat eden müfreze. asilerin mitralyöz. 
cüler ni öldürmüşti.:r. 

Fl"'.anea den itmek isteyen 
gönUllUler 

L\indra, 1 - lspanya hadiseleri 
Fra!lc;~ıda büyük ö:>ir al~ka uyandır
mışt.. Bilhassa ltnlyan tayyareleri. 
nin Fastaki asilerE: yardıma koşması 
Framız efkarı un umiyesi üzerinde 
çok derin tesirler ~ <.ı.pmır;tır 

S ılahiyettar mabafilden alman ma-
1\.ım .... ta göre, Fransız kabinesi bu sa
bah toplanarak İspanya hadiseleri 
hakk.nda mUzaker.::-lerdc buh:nmu~tur. 
Kabiı.e Madrid hükumetine yardım et. 
rnek üzere gönüllü olarak İspanyaya 
gitmc.k istiycn müteaddit Fransızların 
miir<· aatini de tetP.jk etmiştir. 

bir taarruz hazırlamakta ve tanklar tah 
şit etmektedirler. 

Berçikada heyecan 
Brüksel 1 (A.A.) - Siyasi mahafil 

Raxiste (Belçika faşist fırkası) fırkanın 
gazeteleri tarafından Belçika fabrikala• 
nnın ispanyaya silah satmış olduğuna 
dair verilmiş olan haber dolayısile bü• 
yük bir heyecan içindedir. 

lng. llz muıteclıerlnln 
anlattıkları 

Londra l - Malagadan Cebelüttarı· 
ka gelen 52 İngiliz mültecisi Malagada 
bulunan bütün faşistlerin ve ailelerin 
komünistler tarafından kurşuna dizil
mekte olduklarını söylemektedirler .. 

Madritten gelen haberler ise hüku· 
met kuvvetlerinin yeni muvaffakiyetler 
kazandığın ve asilerin elinde bulunan 
kasabalardaki ahaliden bir çoğunun a
yaklanarak asneri silahtan tecrit ettik
leri bildirilmektedir. Gene MadHte yak 
laştıkları söylenen asi kuvvetler hükü• 
mete göre, çok fena bir vaziyettedirler. 

ltalyan tayyareleri 
Rabat 1 <AA .. ) - İtalyan tayyarele

rinin mecburi surette karaya inmeleri 
hadisesi hakkında aşağıdaki maIUmat 
verilmektedir : 

İspanyol sivil muhafızları müfreze
leri dün hududu geçmek ve imdat işare• 
ti veren "Savoia,. ismindeki tayyareye 
yaklaşmak istemişlerse de Fransız mu
hafızları kendilerine geri dönmelerini 
ihtar etmişlerdir. 

Bu kuvvetlerin şefi yüzbaşı Giliberti 
İspanyol toprağına inmiş olduğundan 
kat'iyyen emin bulunduğunu söylemiş-
tir. Mumaileyh, idaresindeki heyete hu" 
susi bir İtalyan kumpanyası tarafından 
İspanyol asilerine malzeme vermek için 
para verilmiş olduğunu ilave etmiştir. 

General Denain tahkikata devam et· 

Ve~ern i e 
nıücadele 
Cemiyetin senelik 

kongresi dün toplandı 
Vtremle mücad~•e cemiyeti heyeti 

umumiyesi dün öğ:ıxten sonra Kızıla. 
y~ lstanbul mümcs'!illiği binasında 
toplanmıştır. lçtiı:Jada senelik rapor 
okurunu§ ve nizamnamede bazı deği. 
şiklikler yapıldıkta,1 sonra cemiyete 
1503 lira teberrü eden ve h~mini ver. 
mek istemiyen bir nıtin cemiyete fah
ri az-:ı. kaydedilmesme ve kendisine bir 
teşekkürname gönderilmesine karar 
verilmiştir. 

OnUmüzdeki seı~e içinde (Türkiye 
veremle mücadele cemiyeti) nin mu. 
hakkak kurulması tekarrür t.:ttiğınden 
hazırlanan nizamname An.karaya gön
derilmiştir. 

iki deniz devi 

Okyanosu 
111 saatte 
~eça~ecccel}:t 

Tayyareciliğin en son terakkisi , 
Anlantik okyanosunu on bir saatte geçe
cek bir hava gemisidir. 

.Bu Amerikanın Los Angelos ~ehri 
Douglas hava kumpanyası tarafrndarı 

yapılmakta ve tayyare inşaatına baş mü. 
hendis Mister Şuyler Klaynhaus'un pro. 
jesini yaptığı birçok güverteli adeta bir 
deniz muhribi büyüklüğündeki kocaıuan 
bir tayyaredir. 

Mister Klaynhaus bu tayyarenin 
4.000.000 İngiliz lirasına (Türk parasiltl 
23. 100.000 liraya mal olacağını fakcı 

Atlantik ikyanosunu da karşıdan karş. 
ya on bir saatta geçeceğini söylemekte· 
dir. "Uçak gemi., 1500 ton ağuhğmda 
uzunluğu 375 kadem (125 metre), ka
nadlarmm bir ucudan öteki ucuna kadar 
genişliği 550 kadem ( 184 metre) elacak

( Baı taralı I incide) trr. Makinesi 200.000 b"eygir kuvvetin· 
Kronikl gazetesi, İngiltere için Alman· dedir . 

yadan, silah imaline yarayacak makine Hava gemisinin tayfaları 100 kişi, 
ler satın almak üzere olduğunu yazıyor. taşıyacağı yolcu miktarı da 500 dür. 
Ve İngiliz müteahhitlerinin Krup ve ıooo metre yükseklikten saatte 300 mi: 
diğer Alman firmalarından en aşağı (aşağı yukarı 600 kilometre) hızla uça· 
1.000.000 sterlinlik makine, aletler si• caktır. 

pariş ettiğini bildiriyor. v . 
Avam kamarasında kendisine vaki al tler arasında 

olan bir suale karşılık (müdafaayı tan
zim na.ım) Sir Tomas İnskip bu sipa· 
rişlerin ehemmiyetsiz olduğunu kaça· 
maklı bir tarzda söylemişse de, şimdi 
İngilterenin Almanyadan büyük ölçü
de silah makinesi siparişatında bulundu• 
ğu ve daha da bulunacağı anlaşılmakta• 
dır. 

• • • 

tayinler 
Erzurum valisi Ekrem Balıkesire, 

Balıkesir valisi Salim Gündoğan Bolu
ya," Bolu valisi Cemal Güner Maraşa, 
Maraş valisi Mustafa Adli Kayseriye, 
Kayseri valisi Nazmi Sıvasa, Yozgat 
valisi Baran da Erzuruma nakledil
mişlerdir. 

Niyuz Kronikl siyasi muhabiri bunun Yozgat valiliği Mülkiye müfettişlerin 
manasını anlatırken diyor ki: den biri tarafından şimdilik vekaleten 

"Bu nevi sipariılerin Almanyaya ya- ifa olunacaktır. Açık bulunan Manisa 
pılması, hükfımeti mahafilinde epey ve Eskişehir valiliklerine bugünlerde 
endişe uyandırıyor. Çünkü o memlekete tayinler yapılacaktır. 
karşı İngiltere şimdi yeniden silahlan'° -·------------------------
ma vaziyetindedir.,, 

Amerlkamn yapbraca§ı 
harp gem llerl 

Morning Post gazetesinde: okundu
ğuna göre Amerikı>. hUkfuneti de iki 
harp gemisi ~asıın tasavvur etmek-
tedir. • 

Belki de bu son baharda bu gemi. 
lerin inşası için mukaveleler yapıla. 
caktır. 

Amerika bahriye nar.r vekili Ami. 
ral stanley, bu ge"Dilerin top, sürat 
ve zırh bakımından on be~ senedenbe. 
ri hiç bir harp gemisinde görülmemiş 
değişiklikler arzedE>bileceğini söyle. 
miştir. 

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

Kadıköy su 
şirketi 

Memleketten n e za-

Bir kadın 
Bu sabah köprU UstUnda 

Başını direğe 
çarparak 61dü 

Bu sabah saat 6,30 da köprünün Bo
ğaziçi iskelesinde kalabalığı yararak i· 
lerlemek istiyen yaşlı bir kadın sol şa· 
kağınm yanına tesadüf eden demir di
reklerden birisinin keskin tarafına çarp· 
mış ve hemen yere düşmfü;tür. Karşı· 

dan bir kadının yere düştüğünü gören 
zabıta memurları derhal o tarafa koş

muşlar ve kadını yerden kaldırarak 

iskeledeki kaptanlar odasına kaldırmış· 
!arsa da yaralı yere konur konmaz öl· 
müştür. 

Kabine yalnız muntazam pasapor
tu oiı1n Fransızların İspanyaya gitme. 
lerin~ müsaade ctm.E"ğe karnr vermiş. 
tir. Fransız hükiiıneti bu suretle İs
panya hadiselerine karşı bitaraf kal. 
mak jstediğini isbat etmiştir, 

mektedir. man çekilip g idecek? 
İtalyan tayyarecileri, İtalyan general 

50-55 yaşlarında ve Musevi olduğu 
tahmin edilen bu kadının hüviyeti henüz 
anlaşılamamıştır. Vaka yerine yetişen 

bir doktor ölümün kalb sektesinden 01· 
duğunu söylemiştir. Kadın beyaz saçlı, 
serapa siyahlar giyinmiş beyaz tenli 

Aynı haberlere göre, gönüllü ola... 
rak L panyaya gitmek istiyen Fransız. 
ların miktarı zannedildiğinden çok 
fazladır. 

K11ybolan denizaltı gemlsl 
Kaybolduğu zannedilen C. 3 isimli 

tsp:.rnyol denizaltı ~emisinin bundan 
iki gUn evvel yenden görünerek Ce. 
belüttarık boğazın·ia lspanyol asileri. 
ni bi ~ yandan öbür yana c-eç:irmek va. 
zifesıne clan devauı ettiğini Niyuz 
Kroll!kl yazıyor. 

• • • 
Madrit 1 (A.A.) - Başvekil Giral 

hükumet kuvvetlerinin vaziyetinin her 
tarafta gayet iyi olduğunu söylemiştir. 
Valcnsia Madride erzak ve mühimmat 
yeti!'itirmek için büyük gayretler sarfet 
mcktcdir. Hükumetin harp gemileri Ma 
jork adasında kain Balmayı, Saragosse, 
Hueska, Galatayud, Kordu ve Oviedoyu 
bombardıman etmişlerdir. Asilerin bir 
tayyaresi Somosiera cephesinde yere in
mege mecbur olmuştur. 

Astlcr yenl b"r taarruza 
hazırıamyorıar 

Hendaye 1 (A.A.) - Asilerin sahile 
karşı büyük bir hareket yapmağa hazır-, 
}anmakta oldukları söylenmektedir. Bu 
hareket yiyecek ve mühimmat tedariki ı 
noktai nazarından son derece mühimdir. 
En ziyade Saint Ccbastien ve Bilbao 
gecitlerinin asilerin taarruzlarına uğra
ması ihtimali vardır. 

konsolosunun müdahalede bulunmasını Kadıköy su şirketin~e e~delce. )k·a. 
pılmış olan teftişler netıcesın e şır ·e. 

İstemişlerdir. 
tin taahhütlerine riayet etmediği gö. I..ondra 2 - Saragozadan ilerlemek 
rüldüğünden mukavelenin feshedilme. jstiyen asilerin bu hareketi de durdu. 
si beklenmektedir. rulmuş ye n.si tayyare düşürülmüştür. 

Hiikumet tayyareleri asilerin elinde 
bulunan bir cephane depo.sunu berha. 
vn etmişlerdir. 

Gelen haberlere göre yalnız iki gün 
içinde l panyada 3000 kişi telef olmuş. 
tur. 

Habeş 
imparatorunun 

beyanatı 
"Veni bir mücade leye 

hazırlanıyorum" 
Londra: 2 (A.A.) - Sunday Chro• 

nicle gazetesi muhabirine beyanatta bu
lunan N ecaşi, demiştir ki: 

Şirket hissedarları buna rağmen 
hükumetle temas ederek vaziyeti dü. 
.zeltmek üzere Menaşe isminde bir mü. 
messili Ankaraya göndermiş fakat 
Me~enin salahiyeti Nafia bakanlığın 
ca az görüldüğünden kendl-;i geri ~ev. 
rilmişti, 

Bugünlerde bakanlıkla temas et. 
mek üzere Anupadan yeni ve tam sa. 
lahiyetli mümessillerin gelmesi bek. 
lenmektedir. 

Tiltllo kong resi 
dağıldı 

Şehrimizde toplanmış olan tütün 
kongresi dün aon içtimamı yaptıktan 

sonra dağılmıştır. 

Toplantıda köylüden tütün alma ka
nununda y~lan değişiklikler görüşül· 
mu, ve bu kanunun geçen celselerden 
kalan maddelerinin tetkiki bitirilmiş 

ve bundan sonra hl!zırlanan proje im. 
zalanmıştır. 

Proje bugünlerde iç ticaret umum 

şişmancadır. Elinde içinde haşlanmış 

yumurtalar bulunan bir kese kağıdı 
bulunmaktaydı. 

"Relgrat bülbülü,, 
bu sabah geldi 

''Belgrat Bülbülü,, bu sabah şehri. 
mi:r.e gelmi~tir. Asıl adı Bahriye Ha. 
çiç olup kendis ine güzel ~esi dolayısi. 
le "Bülbül, adı verilen hu vüksek Yu. ' . 
goslav sanatkfın "Kermes,, gecelerin. 
de Taksim bahçesinde şan yapacaktır. 

Altınhildl - Bozkurt 
maçı geri kaldı 
E171.inörıil Hallccviıulcn: 

Evimiz spor komitPsi t~rafından 
gayri federe klüplcr arasından tertip 
ettiği futbol maçla· ının finale kalan 
Albı Hilal - Bozkurt nıaçma 2 - 8 
- 936 pazar gtinü yapılacağını bun. 
dan tvvelki tebliğde bildirmiştik. La. 
kin lJ'atih İdman kfabü tarafından ve. 
rilen bir itiraznan:e rnUnast>betile bu 
maçlli yapılmasına nizamen man; ol. 
duğl nu bildirerek ~tiraznamenin ince. 
lenmesinden sonrn \'erilecek karara 
göre bu maçın yapılacağı tarihi diğer 
tebligimizle bildirec:Pğiz. 

"Memleketimin istiklali mücadelesi" 
ni kat'iyyen terkedecek değitim.CeneV'" 

rede bir istikraz akdine muvaffak ola
madım. Fakat başka tarafta bir istikraz 
akdine muvaffak olacağımı ümit ediyO"" 
rum. Bu maksatla burada bir komite vü 

cuda getirilmiştir. Ve şimdiye kadar 
elde edilmiş olan neticeler, ümit verecek 

müdürü tarafından iktisat vekaletine --------------------------
gönderilecektir. 

mahiyettedir. Bundan böyle Habeşista• =================
nuı cenubu garbisindeki kuvvetlerimizin 
yiyecek, içecek, silah ve milhimmat ihti· 

· tir 

Benim vazifem, askerlerimin yanrbaşın• 
da son bir mücadeleye atılmaktır. Her· 
halde ecnebi bir to rakta ölecek değilim. 

ZA Yt - Bakırköy- Sirkeci arasında 
işliyen 3277 plaka numaralı otobüsün 
arka pUikası kaybolmuştur. Yenisi alr 
nacağından eskisinin hükmü yoktur. 

Otobüı ıahibi Petraki 

2AôUST0~ 
3 güzeıın 
~ derdi 

Vinnie Molvl~~ gU' 
Bugünün dedi k:ıcusu 

dm tzerinde toplamyor. 
Çunkü bunlar: 
Para kaybetmiş. 
Para.sız kalmış. . 
Parayı reddetmiştir. ~ 
"Yedinci Hanririn bU 

filminde şöhretin e:ı yUk~-ud 
çıkan Vendy Barrt golı:ı)~ 
mahkemesine istid:-yı da~ı=tit:-' 
tiyat'i. iflas,. kararı isteIJl

1d" 611". 
2-1: yaşındaki gi!z.(?} Ve'roOJ ~ 
- Borcum, varım yofıJJ',. 

fazladır. 

lirası var. 
liraoıdır. 

• • ... tı> 

"Serseri Kral,. filnt~. 
Vinnl Melvil iflas '1:ıliJld lfJ 
sine 600, bir tüc:ara d~rBııı' 
lirası borcu vardır. L-Oll 3't11' 
:~r. ırıahkemesi iflas o:ıııs .~ 
gı ıfadede: .. .,eıe ~ 

- Açlıktan öln;c>k ~.· ıcıefll 
tün mücevheratımla kUt' fıı~' 
hin ..:ttim. Bunlar catıld1.' 

·ttl· -lerim pek bedavaya gı t# 
Sunday Kronikl gııze ıı1i• 

lik mütehassısı olan rı:~ttfl~ 
çen hafta bir dava ka) (!P>ri' 
için ~ 530 lngiliz Jı:1lfl1 'e 
küm edilmiştir. . 

.ı3akm o da ne diY0~11dst 
- Para beni h;ç al ı:ıit 

Ben büyük idealler. oln~~ıı' 
Ger~ı sinema kumpnilY8 

8 
~ ~ 

tekliflerini rcddettı 'Jl ~11dıjl 
cek1er1 rollerden hc-şl tıJ'1' 
böyb davrandım. eşcrede('l~. 
güzel bir meslek tı·nııll rıı ~ 

'·nrf1) ~ nenu teklifile karşı r· t .;e 
"C ti 

bunu paraya ehenırn:~ ~· ;I 
kab ıl ederim. Çfüıl~U ge~ .. fl' 
bir mahiyet verilın?rııcl< i ııi!P"'.J: 
rannı hiç bir vaki ; bClltıııi~.7 
na almasına müsa.ı'Je e 
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eı Polis hafiyelerinin t'fe geçiremedikleri hırsızı 

~ nıasları çalınan 
~~llcevherci yakaladı 
' ~ıyor: nşırılan Mösyö Hayatı, hırsızı takip 
~as ç;ııalıla .95.000 lira değe- etmeğe memur ettiler. 
Po , İııgil~ bır hırsızı yakala- Mösyö Hayat ön<'E.> Londraya gitti, 

lıa haf· rt' ve Fransanın en buradan yaptığı ar:ı.ştmnalar netice
Ok ÇaI1§~Yele!i el birliği ederek sinde Amsterdama saldırdı ve hırsızın 

lıı ardır, :ıa,· ve muvaffak ola. o limandau bir va~ ura binerek Vene
'hant oı unun Uzerine hırsızlı. zuellaya git111iş olduğunu öğr.endi. 

~ \'ehe~~ idam bizzat takibe Venczucllamn Karakas şehrine va. 
~Olıle gitti 1~ Londra ve Amster. ran Mösyö Hayat hırsızın rr.isafir ol. 
ti.. ll'ııli§tir ğı Venezuellada izini duğu oteli buldu V" derhal polise mu. 
'lt4 '"·-- • ~1.""lll burıı . racaat etti. Fakat polis Rozanisi tev-
~. 1lll .olnıak n °urun~ gelince hrr. kif edeceğine pılıyr pırtryı toplayıp 
~ liadisen· lllecburıyetinde kal. derhal memleketten dışarı çıkmasr 
kıı Ilı: ın llasıl g~tiğini an için ı:mir verdi. 
kl'auzıuk v Kaçak hırsr?. vakit geçirmeden hu-
idar ),{ e felaket gelip çatın. dudu atladı ve ba1ka pir ad takma. 

~ Parisın ösvö Abraham Emil rak Kolombiyada ool~m~a b~ladı. 
ı lon bah elınasçılık piyasası o- Bu .akip sanki kocaman bir ot ~ğını 1 

btr lda Ç~t mıntakosmda çok içinde bir toplu iğne aramağa benzi-
~~l'aiıı, ~~~Çok sıkır.tıya düş yordu Buna rağmcr: Mösyö Hayat 

ile 1nıak • 1 
117 kalmıştı. Bun hiç yUksünlük geti:medi: otellere gi. 

tinden ıç r, arkada§ı Yunan 
4.ı- . hl5..syö ! derek saatlerce oturdu lıakim yerlere 

•lld 11Yesııe . ay r adlı a- yerle:;erek sokakla ·Jan gelip geçenleri 
ııı frnıağa k pıyaeadan biraz el dikkatle gözden gerirdi. 
,_a. Jlh,11 .. arar verdi ve Fran 
'ill u:-asının k Giınün birinde devlı:ıt merkezinin 

it l Q ....Qal'ö a odamanlarm · ann l'addcs"nde, yüzil çok değişmiş 
aı 0-000 ı· ayat'tan bizim pa 
l ~tak glt~~a 1tıymetinde mücev. 

oll'ıiay0 
1
' Rozanis esasen pi. 

~ bu el ne ıluk yapmakta ol
~tııı~~la k rnasıarı almakta hiç 
lir ::'lllı )'.' areıı-tşmadı 
~ abud· · 

~~bul'ııanYah ~-ve Goldenberg ad. 
Q!tt d ettııe u elmaslan satma. 
~Ilı ıı ltoıa:İ .Fakat her ikisi de 
~ Paranı 6 1 dolandırarak eli
L.. ~bir Pa ızıa Yalnız be§ bin Ji. 
~la bu ra verdiler. 
~'<lllra:arayı alır almaz kay. 
·~ hır h: Londrnda görilldU. 

tı "e 1 . r ahndı. 

olmakla beraber firariyi andıran bir a
dam görüverdi. FC'men yanına koş
tu: 

- Rozanis nihayet seni buldum. 
Benimle birlikte gidip ticaretimize 
sürmüş olduğun lekeyi temizlemeli
sin!. Dedi. 

Rozanis bir tek söz söylemeksizin 
bu eski tanıdığa iltihak etti. Bera.. 
bere~ Fransaya döndlller, orada kendi 
kendine gidip polise teslim oldu. 

Paris ağır ceza mahkemesi bu haf
ta Rozanisi on be§ ay hapse mahkfun 

etti. Fnkat hapisten çıktıktan sonra • b. ngıliz l> l' . 
~Jnııa t· o ısı izini bula. 

~ ~ UccarlarJ aylarca yeniden Paris elmas piyasasına döne-
~ licaret~a bir toplanma yap. bilecek ve eski işıla meşgul olabile

~ ~lccııd~ erefini korumak ccktir. Bu da tedavi edilmez bir bas
~;:ıt~ \'e n~ınlanna takip et. talıktan yavaş yava§ ölmeğe mahkOm 
qıt'"'.lll!arı ;dı~er. Bunun üze_ olan kansı, ve Fransız elması;ılan a. 

arıs ~Imas 1 -~ ek tiz . çı arı ta. rasınua uzun zaman şeref ve bayslye 
'~ mücevheratı tile çalışmış babasının hatırı içindir. 

~-~~~~ D .,,..~l 11'.;\l azn n ~esn m o ırn ın D 
~IFılo<gollil Oçftınt1le taşoırsnırnoz 

ava urumu 

~ll\~· iy gosu 
d 

1Ve 
1! • l· qa, b. 
• tlj fı e . 1n'erce 'cişiyi ıen\!İn etm:ştir 

&~ .. şıde 11 Ağustos 936 dadır. 
~'ı~ ~\!k I'-

; ıs 000 Kraıniye 35.000 Lira dır 
f20.o0<) 1 ~·000, 10.000 lira'ık ikramiyelerle 

~ lıralık bir mükafat vardır. 

Yazan: 

NilJazi Ahmet 

345 sene evvel u ün 
Azledilen sadrıazam dua ediyordu: 
-Allahım sen beni ötüm en r ardın! 

Şarkta kan, G an 
memlel{e e an ••• 

f enlçerller bir arkadaşlarını dayakla öld ·ren valinin padlşaha 
getirdiği hazinesini, hediyeleri talan etliler, sonra da •.• 

Osmanlı tarihinde en çok görü
len hadise azildir. Fakat 2 ağustos 
1591 yılında vuku bulan bir azil, 
tarihte miıline güç rastlanır hadi
selerdendir. 

345 sene evvel bugün, ıadrı

izam Sinan pata azledildi. Yerine 
Ferhat paşa getirildi. Bunun sebe. 
bine idi? 

Sinan pafa bir suç mu iılemiıti? 
Hayır .. Sinan pa,anm hiçbir kaba
hati yoktu. Fakat azledilmitti itte. 

Sebebini anlatalım: 
Memleket karıtıklık içinde idi. 

Bir gün Avusturya hanedanının 
açıktan asığa düımanlığıru yapan 
eski Budin valiıi evinde ölü bu
lundu. Valiyi kimin öldürdüğ# an. 
(aşılamadı. Yalnız valinin iki köle. 
si ortada yoktu. Köle kırk gün kırk 
tfece arandı. Halk heyecan içinde 
idi. Valiyi kölelere öldürttükleri 
açıktı. Acaba bu iti onlara kim 
yaptırmııtı? Kırk gün ıonra iki 
kölenin şehir duvarlarında cesetle
ri bulundu. itin esrarı gittikçe ge
niıliyordu. -- Bu iti l>Uyülı: eller yaptırıyor. 
~endi. Fakat büyük eller kimlerCli? 
Bu, bir türlü bulunamıyqrdu. 

Dahildeki uyeunsuzlqklar de
VAm ederken Peıte ve Budinde de 
bir isyan çıktı vali öldürüldü. 

Defterdar güçbela kendini kur
tarabildi. Bu karışıklığın sebebini 
araıtırmağa bir müteferrika bir ça. 
VUJ ile otuz bÇ§ kişi gönderildi. 

isyan çı~aranlar gemi azı a al
mıtlardı. Otuz beı kişi ile ağaları 
da yakalanarak aaıldılar. 

• • • 
Şarktaki Vl\zİyet de bundan aıa. 

ğı değildi. Cafer pa,a T ebrizde İs · 
yan edenlerin üzerine yürüyerek 
büyük bir güçlükle baalırdı. Fakat 
bu sefer Cafer pa~anın askerleri 
aylıklarını almıyor: 

- Bu sikke mağşu§tur.. diyor
lardı. Defterdar bu vakayı latanbu 
la yazınca Cafer paşa iki ay mev
kuf kaldı. iki ay sonra bütün T eb
riz muhafızlarını büyük bir ziyaf e. 
te davet etti. Barıtıklık ilau ede. 
cekti. Paşa rehber gönderdiij; rcre 
gitmeden önceye şart koştu. A"ker 
ler silahlarını teslim edecek ve ay
rıca elli rehin göndereceklerdi. 

Teklif kabul edildi. Silahlar hı 
rakıldı ve rehin gönderildi. Caf :r 1 
paşa emin bir halde gidecekti. Fn 
kat yolda pusu kurmuf olan Kürt. 
ler, ani olarak askerin üzerine hii

cum ettiler. Bin sekiz yüz kiti bir 
an içinde öldürüldü. ı 

Gene latanbula dönelim: 

1 Tophanede büyük bir yangın 
çıktı. Yangını söndürmeğe koşan 
yeniçerilP-r, burad~ mühim bir ka
rar verdiler. Bir yeniçeri arkada!
larına !Öyle dedi: 

- Yeniçeri karde§leri111izden 
birini dayakla aldürmenin ce:ıası 
ne olur? .. 

Bütün yeniçeriler cevap verdi· 
ler: 

- Ces~dini parçalayıp köpekle
re atmak .. 

llk söz söyliyen yeniçeri gülüm· 
sedi: 

- İntikamımızı aldıktan sonra 
bizi zengin edecek hazinesini de 
almakta haklıyız elbette .. 

- Beli .. Haklıyız .• 
- intikam alacağımız kimse Er. 

zurum valisi olan lbrahim paıadır. 
Vali iken bir yeniçeriyi dayakla 
öldürtmüştü. 

- Durmayalım.. Hemen gidip 
batın vuralım .• 

Yüzlerce insan Şehzade camii 
civarına doğru akmağa başladı. 

Burada Peripiker evleri bulunu
yordu. lbrahim pn9a burada oturu. 

Murat, valiyi öldürtecekti. Faka.t 
biran dü~ündü. Kendisi için kıy

metli hediyeler ve bir hazine geti
ren bu günahsız adamı öldürtmek 
çok büyük bir vicdan azabı ola. 
cakh. İbrahim paşa kurtulursa ilk 
fırsatta gene hediyeler toplayıp 

kendisine sunacaktı. 
Valiyi yakalatarak doiru Yedi 

kule zindanlarına attırdı. Sadrı
azam paşayı azlettirerek yerine 
Ferhat paşayı getirtti. 

Zavallı Sinan paıa, hiçbir auçu 
olmadığı halde azledilmesine ka
tiyen üzülmedi. Suçsuz olarak öl
dürülenleri düşünerek: 

Çok şükür Allahıma ki beni 
ölümden kurtardı .. diye dua etti. 

yor, zatı §ahane için getirmiş oldu- ---.,.....,.,.,-.-.........--~-.,----.-...,.,,,........,,.....-

ğu hazine ve hediyeleri satılıyor
du. Yeniçeriler, yolda koıarlarken 
hep hazineyi döşijnüyorlardı. inti
kam almağı unutmutlardı bile .. 

Eve girilir girilmez kıymetli he
diyeler ve hazineye hücum edildi. 
Herkes eline geçeni alıp savuıma
ğa başladı. Bu iş bittiği vakit, ye
niçeriler buraya gelmelerinin asıl 
sebebini hazırladılar. Fakat lbra
hmi paşa sıvışmıştı. Buna rağmen 
verdikleri kararı yerine getirtme
ğe sözleştiler. Padiıaha gönderdik. 
leri haber de: 

- lbrahim paşanın katlin iste 
rük .. diye ayak dirediler .. 

Çare yoktu. Yeniçerilerin iste
dikleri yerine getirilecekti. Sultan 
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lstanbul ~ Ankara Caddesi 
Posta kutuı~ '"'; lstanbu( 214 

l'eıgrat l'ldresı: ıstanouı HABER 
Yazı ışıerı teıoron1.1. ı 2H72 
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. ABONE ŞARTLARI 
r;;r1,,,. E:e11eb; 

Senelik t•oo Kr 2700 Kr . 
es avıık 7301 .. ıaşo •• 
3 avıık 400 •• aoo ., 
ı ovıık 150 _ .. 300 ... 

Salııbı ııe Neş'İIJal Müdiirü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıiı ver (V AKIT) matbaası 

Meşhur ltalyan artisti Karradina 
Mola 7 Ağustosta konser verecek 

I\ızı1<lyın tertip etliği kermcso At:nıpa71aı ~ir çok tcınınm1~ artistltrri lf
tirak edeceklerdir. Bu meyanda l.'9ta1~bul radyosıında ve Beyojlu Halkevin.. 
da vcı·diği konscrlerlP yUksc1~ sanatini bir çok istanbuZlulara takdir ~ttircn 
ltalyaıı qrti..cıti 1;1.a,, ser.ist MadmozeZ Korradina Mola da b.!f §cnlikz.:r<le kon. 
.<ıer tıı..'T'mcği kabııl shııiştir. 

l(lavscnist Madma::cl rıyMca ağusto~uu 1 sinde saat 1'1 de §8hiı tiyatro
sıpıda bir k01uıcr vı:.··rcccl;tir Bu konser l1ıtli Muhiddhı Vstfüıdağ'aı hinıa.. 
y(J.Si a.tında olacaktır. 



B lUI g tüı ifil 
Spor yapmak bir vatan 

borcu sır asına girmiştir ·J 
Onlara erişememiz çalışma-'. 

mamızdan .ileri geliy_or · 
Yazan : Cafer ÇaQatay 

Dün Berlindc yüzbinlerce seyirci 14,6. 
huzurunda on bir~ci olimpiyatların açıl 400 manialı: 51,6 iken 51,8 
ma merasimi yapıldı. Mevzua ait malu· 4XlOO: 1896 da 42,4, 1932 de 40. 
mat edinmeğe çalıtırken kitaplat'lm ara- 4 X 400: 1896 da 3,29,4 de koşulmuş-
srn~n gözüme "La Fontaine,.nin karın• ken 1 ~32 de 3,08,2 de koıulmuştur. 1 
ca ile ağustos böceği tiiri iligti. . Şüphe yok ki bu rekorların mühim 

Te§bihimin biraz münasebetsizliğine bir kismı bu ıene de kırılacaktır. 
rağmen mevzuuma yakınlığı itibarile Anatonik te§ekkülde eğer bu dünya 
bu batlığı yazmadan ke~dimi kurtara· rekortmenleri bizlerden çok uzun, cüsse 
madun. 1i ve· farklı insanlar olsalar elde edilen 

1932 ıeneıindenberi ve daha doğrusu neticeler için mukayese imkansızlığı var l 
1928 den itibaren 1936 olimpiyatlarına dır denilebilir. . 1 

Program 
ISug\lıınktYı 

m üsaılb>aD<aDaır 
Bu sabah Berlinde atletizm, ser" 

best güreı ve asri Pentatlon müsa· 
bakalan yapıldı. Biz bunlardan sa· 
dec~ serbest güreşe iştirak ettik. 

Öğleden sonra atletizme devam e· 
dilecek, ve eskrimle hokey maçları 

başlayacaktır. Biz eskrime iştirak e
deceğiz. 

Gece de serbest güreş ve eskrime 
devam edlecek, ayni zamanda halte
re başlanacaktır. 

vaııroırnkn 
mtYısalb>akaDar 

varmağa tam ıekiz sene lazımdır. Bu Onlara eritemememiz çah§mamaktan i Yarın öğleden evvel ve sonra at• 
müddet zarfında Türk sporculuğunun leri gelmektedir.Bunu tashih etmek, sis Jetizm ve asd pentatlon müsabaka· 
öl~ denecek kadar cansızlığından sonra tematik çalıımak artık bir hizmeti as· tarı, aabah ve gece güreş, öğleden 
birdenbire canlanan bizler Berlinde icra keriye kadar vatan borcu sırasına gel·: sonra ise eskrim, hokey, futbol ve 
edilen"bu törene iıtirak ediyoruz. miıtir. · polo müsabakalan vardır. 

Formalite itibarile çok doğru olan ir Futbolcularımıza ectince Norveç ta- Biz güreı, ve eıkrimde müsabaka• 
tirakimiz çalııma derecelerimizlc taban kımilc maç yapacaklardır. 3 ağustos tara devam edeceğiz. Futbolda da 1 
tabaM zıt gitmektedir. pazartesi yazımda Türk mill takımının Norveçlilerle ilk temasımızı yapaca• 

Yazımın diğer bir kısmındaki olim• nasıl oynaması ve Norver.lilerin oyun ğ :s ız. 

piyat derecelerini bizim Türkiye rekort tarzından bahsedeceğim. ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

menlerile rpu,kayeıeye kalkmış olursak Yazımı bitirirken herkeı bir mil1t B •• 
:>nların harıl harıl Çatıımaları karıısm· takım illn etti. Ben de ıu ıekilde bir U'dUn 
da bizler kendimizi ne kadar zevk ve aa· takmı yaptım. Bunu da pazartesi yazım• 4' 
faya vermiş olduğumuzu çok' çabuk an• da mildafaa edeceğim ve 4 ağustos of1:!• Atlnada 
lamıı olur ve yukanda ya.zı b:&Jh&ımın nundan sonra da takımımızın muvaffa• 

,~ 

©> Ohil'il IJ:il n "aı tO aı ır ıı::ıı aı 1§> D ifil D «: n o e ır D rııı k 
Kimlerle çarpışac~ ~ 
22. devletin iştirak etti~' ~ 
çetın yanşlarda kendilerınd 

zafer bekliyoruz 
Binicilik 1 

Berlin olimpi • 
yatlarının süvari • 
lik müsabakaları • 
na 26 millet işti • 
rak edecektir. Bun 
ların arasında Türk 
süvarileri de çok 
şerefli bir mevki 
işgal etmektedirler. 
Ağustosun 12 in• 

ci ve 13 üncü gün· 
leri sabahleyin sa· 
at sekizde Polo 
meydanında yapı -
lacak ilk binicilik 
müsabakasına 15 
millet iştirak ede
cektir. Bunlar Tür 
kiye, Kanada, Da• 
nimarka, Finlandi " 
ya, Fransa, Holan· 
da, Norveç, A vus• 
turya, Romanya, 
İsveç, tıviçre, Çe
koslovakya, Maca 
ristan, Birleşik A· 
merika ve Alman • 
yadır. 

Bu müsabakala • 
ra her millet üçer 
atla iıtirak edebile-- Binicilerimizin en büyük rak·plerindcn doğr..:luğuna kanaat haaıl edersiniz. kiyet veya ademi muvaffakiyeti hakkın• 

Her sene göğsümüzü. kabartacak de• da da tenkidimi ayrıca bildireceğim. 
recede tezayüde uğrayan nüfusumuzun TAKIM: 1 

ceği için umum ko• Alman siivarisı f 
karşı aşıyor §Ulara 45 at girecek demektir. laması., ismini taşımakta~~~;: 

C!lmlondosla 
Dinarlı Mehmet 

Bugün Atinada. iki me§hur serbest · ],<'O''" ' 
, Cihat - Yaıar, Hüsnü - M. Rept, Military namı ve rilen beceriklik sü- nan millet .. milletler: J <la• 

zin sp,.ra verdig~i ehemmiyet ve yu~" F'k tb h" N. · s · H '-'- güre' şampiyonu karşılaşıyor. Eski vari müsahakalanna ağust°"un on nör- naı.;cıktır. Bu müsabakaY3 

ı ret, ra ım, - ıyazı, aıt, aıuo, dünya şampiyonu Cim Londosla Di. 
ları hepimizin roalQrnudur. Şeref, Rebii. narlı Mehmet. düncü cuma günü başlanacaktır. Bu iştirak edecektir. . e çot 

nisb:ti derecesinde hükfunet otoritemi• 

Refahı müemmen, istikbali açık ve Bu mUsa.bak8.llffi Rcvanşı iki hafta müsabakanın düz mesafe üzerindeki Biz, yiğit süvarileriıt11.ı ti.lr ~ 
bununla birlikte Avrupa dereceletinde r h . "zd T k . ~ftd kısmı cumartesi günü ve atlamaları da yoruz. Senelerdenberi her •" / 

~- sonra. ge rımı e a sım SWli yomun- ••. 
eğlencesi olmayan Türkiye dahilinde da yapılacaktır. pazar günü yapılacaktır. ve imkanlar dahilinde çal~11ııı' 
genrlig~in yatama •eraiti spor ve ... ı.ıı Buna da 22 mı"llet ı"ştı"rak edı"yor ki a uı·· 

:s :s ~ c· Lo d d 1 l k irinde bize hir olmazs ıı·''r srhhatl.crinin korunması ı' r.ı·n en tatlı ım n os on an evve ge ece ::s ::s .,• :s isimleri şunlardır: ce IY 
heyecanın idman olması -lazımken, bu haft.ı. gene şehrim11.de Kola Kvariyani yarısından iyi bir derecJaı1 

d d b. be R gUr · ·ı b' Türkiye, Belçika, Bulgaristan, Ka· 1 h kk k B ın .. ..ı 
ciheti lüzumdan ziyade ihmal etmemiz a m a ır yaz us eşçı ı e ır arı mu a a tır. ı eôııv 

kt B gUr · A nada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, d 
artık bize acı geliyor. maç yapaca ır. u eşçı vrupa yüksek dereceler el e 

· F D ı .. Und İngiltere, Holanda, İtalya, Japonya, uz , 
Herglin biraz daha. hissimiz incel· şampıyonu ransız eg anın on e kendilerinden bekliyor . ~~· · 

bir saat 23 dakika, ve dünya serbest Norveç, Avusturya, Polonya. Romanya, . tirı Cc ı 
mekte ve büyük, kudretli ve başta olma - gürej şampiyonu Levis Stranglerin İsveç, İsviçre, İspanya, Çekoslovakya, Kahraman bir mılle l<"bıtif' 
ğa büyüklerimizin teıirile alışmakta• 

0 
•. nilnde de bır" a"" .: 15 dakika. gur" ea Al ve her veçhile yüksek " ~sf'' .,.,,... - ~ Macaristan, Birleşik Amerika ve man ıc " 

yız. 20 inci asrın ve ıon eiyasi ibretlerin siivarilerden hize gelecc . 1e 
.=...-ıı;· ıniştir. yadır. ·r.ıııcı 

v.,n:nı;ı acr derılerden S<?nra hasma ga• Kvariyani'nin bu kadar dayanıklı rir.i şimdiden h::yecan ı:ı t 
lel*yi ancak kuvvette bulabiliyoruz. Bu müsabakalara da her millet üçer t.cor 
~ _ .ı---:.....------------- olması ve aldığı neticeler çok kuvvetli beygirle i"tirak edebilir. ruz. ;ır 
SPor. ferdi ve mütecemmt kuvvetin ço- Ben de çek'r atacağım olduğunu açıkça. göstermektedir. :r fd· r/ 
~~Mtt~~~~e~~~--------------------------------- ~~m~~··~~~a~ ~-~ 
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tıte biz masa hatlarında, klüplerde, D • • • o .-1 V 
ıinemr.hlrda evlerimizde sabah uykumu un ya şampıy J-' 
zu feda edemezken, nüfuı kesafeti ma• 

[,..)(~kler Olimpıy.sı .Dünya. - -
~6koru R6k'orv 

100"" i0.3 'Tol an A-1"4 /OJ2 1a:s '1tLYl/'4j IAllUI 10.Jo 

100 -: 21. 2 , . . . ?o.• 
lCimumuz olan milletler, ıabahları bette 

1 
e 

kalkıp klüp sahası olanlar ıtadyomla· namzet erı 
rında, olmayanlar açık havalarda, orala• 

HITlfllfl • Al« ili 't / 9JJ 
ltoo ,..

1 
1t'. '2 kar .. . '46.'l K.ftt • \ l!JJ1 
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ra gidemiyenler evlerinin bahçelerinde, 
evinde yer bulamayanlar açık pencere• 
terde teneffüs, hareket, ip atlama, kor 
ma ve her türlü spor hareketlerini yapa 
rak aJa~ıdaki akla sığmaz dereceleri aı
mıJ bulunuyorlar. 

1896 ile 1932 olimpiyatları arasında" 
ki farkı belirtmek, inaan adalelerinin ne 
dereceye kadar tekimül ettiğini göster
mek için iki olimpiyat dereceleri yazı" 

yorum: 
100 metre: 1896 da ! 2 saniye, 1932 

de 10,3 saniye. 
200 metre: 1896 da 22,2, 1932 de 

21,2 saniye. 
400 metre: 54, iken 46,2. 
800 metre : 2 dakika 11 saniye iken 

1932 de 1,49,8. 
1500 metre: 1896 da 4,33,2 iken 1932 

de 3,51,2. 
5000 metre: 15,20 iken 14,30. 
10000 metre: 31,20,8 iken 1932 de 

18,tt,4. 
Maraton: 2 ıaat 55,20 iken 1932 de 

ı. ıaat 31 dı'lrlka, 36 saniye. 
110 - Manialı: 17,6 iken 1932 de 
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YMkandaki cetvelde dünvı: ve 1936 Loa A ncelos olimpi!Jad neticelerini ve 
bunların galip_leri11.i kolay,lıkT.a ~örebileceksiniz. Amerika atletleri vaP.,urda gelirken-



OO~ifl'lpiyatlann teknik tarafları 
hrnpiyatta zamanlar 
Saniyenin binde birine muadil 

hassasiyetle ülçülebilecek 
insanı şaşırtan diğer 

~.r baz~f"z~~~{[!!.a~va venaı \ 
'den 0~nfn. §irnali garbt kısmını işgal kader büyük bir propagandc kıyme~- 1 4( lraıı rn~1Yad satal:ı.rı, 131 heıttar. vererek yıllardanbtıri hazırl~n?tkları 

1 1~cteı:ı U7.er.~nf:: inşa edilmiştir. tç. meydandadır. Al.mania: ~~-.~şı adeta l 
~ en buyUğü olan olimpiyad bir njim meselesı, ve bır ogunme ve 
tOo rrı rtıu~ bi,. yapıdır. Stııdda silesi haline getiro.işlerdir. 1 

istemiyoruz ! 
A t Oet 

w-etnştt:n ırm en ıvızu 
Bütün dünya gençliği sporların 

en asili ve en faydalısl olan atletizm
de baş döndürücü hlzla ilerliyor. 
Biz de on iki senedir olimpiyatlara 
iştirak ediyoruz. Acaba bu on iki sf.· 
ne zarfında bu sahada ne kadar iler
ledik 

Rekorlarımız meydandadır. Az 
gittik, uz gittik on iki sene deret tepe 
yol yürüdük ve bütün bu müddet zar 
fında ancak bir arpa boyu yol katet

)erf, :-:lik bir pist, iki cirit atma Emellerinin tahakkuku için hiç bir 
~~ıi . Uteaddit gülle ve disk atma mas!"dtan kaçınmarmşla!"dır Stajda:ı. 
~t:r ıle 6 tane atlama havuzu mev. 14 kiiometre uzakta inşa olunarı .~.r
bfr ft:tboıOrt.ada 70 x 105 ebadında her hiri 20 §.~r kio.:;inin _ika~et et~.ı~~ 
~q· Bahası vardır. S.ıhay<\ tri. 150 tvden murekkep olımpıyad koyu 
kıı.::-"ı-ıı:ı aıt b' a· 1 
1;:"'lllc•A_. Indan gelen tünellerle çı. de b::şh başına ır eser ır. Atletizmi bütün memlekette bere· 
ltt .... '"ClQır. Tribtinlerı·n altı muhte. Köyde ayrıca kabul salonları, ban. 

"'\ll'\uun ketli bir buğday ekimi gibi yeti§tir-

tik. 

,lar, a odaları, bu··reılt!r , mag-a- yola:- ve her mill~tin yemeğini ayrı da 
~ -- ç meJiyiz. Yurdumuzun her yanın n ,.lılı 0 ~~ahanelerıe doldurulmuştur. pişir.;-cek mutbaklaı· mevcuddur. 
"'1ı.,.~da ise eı"'ref trı"bu'.tıü, J"üriye Kısaca, unutular:. hiç bir şey yok iyi ko§an, geniı göğüslü, kocaman 
~ -~ Ye Y'" ciğerli, kocaman kalbli, becerikli, için 
'b.. Poata r, gazetecilerin y~ri v·~ hu- tur. de mücadele ate§i yanan, çah§kan, 
""il ııtadd ve telgrafhane mevcuidur. Bakalım şimdiye kadar. Y_ apılmış 
hı a k 1 tlı ı 1 gençlik kudretini sporda inkişaf et-ı.ı fud'-- atletizm oyunları ve mü. . ola_n ol.i.mpiyadlarm. en t. eş .~ a sı o -

uol Be ı dl tiren gençler frşkırmalıdır. Gur . ınaçları yap!lact.ktır. duga so.ylen.en rı :n o ı~~ıya armı~ 
~!ıateşb ~le boks mUsabqkaları Doyç. bu r.:ezıyetı gelec.ı?kler ıçın de :Şamıl Pistlerimizde sayıları parmakla 
""'il b1·"~ ··•

1 verilen ve 20 bin kişi olaca.k mı. ~ ll.. ıs-· ? 1 ölrülecek kadar az ve rekorları lise 
'il..... -da talebeleri rekorlarına muadil atletler ~ tlan .. olacaktır. 18,000 kişilik • • • , • 1 
~ .. :ıaı:ınu Yüınıe havuzlarından yarış Bertin olimpiyc1.dlar1 içir. ya~tlan I 1St em1 yOrU z 

"""'lıJıı i n ebadı 20 x 50, atlama için hazi .. hklardan bahsederken bırkaçıL.-------S•E•R•T•O-cl ... L.u __ _ 
ll._.\1rıca ~~~ ~ .20 dir. rakam zikretmek 15.zımdır. 
~Polo ınıcılık için 7000 seyirci Müsabakalarda resmi saat tutan ==================:=.=~=:~~ 
~~ bir ve geçit resmine mahsus hak~mlerin adedi 125 dir Bazı koşu. muştur. 4, 750,000 duhuliye kartı ba. 
~l \te t 

8

~a. !)okey sahası, bas- ların hakiki zama·Jarı 1/ 1000 hata sılmı~ ve Almanca, Fransızcat !ngi. 
~\l'izn enıs Yerleri vardı!. ile ö1çülebilecektir. lir.ce ve İsMm'olca olmak \iZeraı: 5 dil 
2o ~ hp ?Unları Alman spor merke. Bunun için kulfonılacak olan sine- Uzermden 1~,000 ka~t ~ e ıca~ul li_S-
~"V\l ~~tc.a~, gUrek yarışları ise ma şeritleri koşular·:lan 12 dnkika son- tesi vlimpiyadlara gırecek mılletlere 
~ilde ller~~ının takip edebileceği bir ra !lakemlerin tetk~kine arzolunacak- gön:iE:rilmek üzere tabedilmiştir. Muh-

~r. n - Grunau'1a icra oluna- tır. Bu işi de :!.2 sı:ıema makinesi gö. telif sporların arsıulusal nizamname-
b ... ~ellteı:ı Y receı(tir. leri bastırılmıştır ve 1000 sayıfadan 
~~ır. B atı§ları Kiel körfezinde o. Ayrıca saniyenlıı 20 de birine ka. fazla. bir kitap elde olunmuştur. 
l~llltirec~ suretle Berlin, Garınis _ dar hassas kronometreler hakemlere Berlin olimpiyacUarı para işlerile 
ııı4b Olitnp· eu v~ Kiel olmak iizere verilecek ve bu suL·etıe tiereceler mü. alakadar olmak üzere üstüne vazife 

telif Ye;fa~"1r: Almanyanın bu kemmel olarak ölç~lebilecektir. alanlt.nn adedi 800 dür. Olimpiyadlar 
..\trrıanıa erındP. yapılmı~ oluyor. Olimpiyadlarda kullanılacak spor esnasında 25 sporun beynelmilel kon. 

rın bu müsabakalara ne levazımı 30 bin Til.rk lirasına mal ol. gresi yapılacaktır. 

.!=iugünkü müsabakalarda 

{jç olimpiyat. şampiyonu 
0 .. belli olacak ! 
1q lil!e atmada Amerikall Torrans'ın 10.000 

etrede Finiandiyall Shollo'nun ve kadınlar 
karasında cirit atmada da bir Alman 
cı.dznının şampiyon olmaları beklen(qor 

... ~:: ... ı <ıı.d Dünkü açılma töreninin tafsil8tı . . .. · 
~ta~t "il atıc . Yo) - Bugün yapıla- nen, Aııkola ve bilhassa İııoholloya ye- varmış ve mukaddes olımpıyat ateşını ı 

lo;ltıı f\!du:~zın müsabakalarının gane rakip Arjantinli Zabaladır. Amefr bu meşalenin alevile yak~ıştır. 1 
ltı., ~:el'~~· kalı Laş'ın koşusu da merakla beklen· Bu sırada Göbbels 30 bın Alman gen-

1 ~~t:· 68 lcoı S~ÇM:E: Buna 21 dev" mektcdir. cinin de hazır bulunduğu bir mahalde 
~ ı~lttıı atı~cu 1

ltirak edecektir. Uç Dl GER MÜSABAKALAR: Bugün- şiddetle alkışlanan bir nutuk söylemiş-~t 13 ı ·· Oven -.. 
~ ı~i u~ Jap s, uıetkalf ve Vay- bundan başka 800 metre seçmeleri ve tir. 

lııı"~cnub1 Ar~~ koşucusu Yo§ioka kadınlar arasında cirit atma müsabakc.- Saat tam 15,51 de Hitler olimpiyatla· 
~~Ult~ bc1tıen~ı a]z koşucunun finale sı yapılacaktır. rı açmak için büyük stadyoma gelerek 
a~t.t ;~Al'~~~. BerEn, 2 (hususi surette gönderdi- olimpiyat çanının bulunduğu kuleye 
t.tıı.lt" :--anaon ULA. SEÇME: Ame ğimiz arkadaşınuzdan) - Dün, on bi- çıkmış, bu sırada borozanlar ve olimpi-
~1tll lir" ve Alb · k l~d · 1 v b l tı ' tr ~· ıın ÇoJc rıttonun birinci rinci olimpiyatlar fev a a e merasım e yat çanı çalmaga aş amış r. 
ıı~lı~~~llndiyaı~a~sları var. Diğer ra" açrlmıştır. Biraz sonra da geçit resmi en başta 

ıı,., · Ov 
0

tkas ve Japon A• Yapılan programa göre bütün dün" Yunan sporcuları olmak üzere ba§lamr• ~ '-arı ens, M . . 
flll"tıı '<>il ııntr ctkalf gıbi zencı ya atletleri daha evvelden Alman meç-

tır. 

Yunanılardan sonra hurufu heca ile 

~limpiyatlarda 

Basketbol müsabakaları 
nasıl yapılacak ? 

Türk takımı ne netice elde 
edebilir ? 

Çekilen kurada Türkiye bask~tbol 
taknmma Şili takımı düştü. Bu vesile 
ile okuyucularımıza Türkiyede futbol 
kada:- eski olan bu sporun nasıl oynan 
dığını anlatayım. 

Basketbol oyun .. f.nasında beş kişi 
ile 0ynanır. Fakat sahaya 7 kişi ile 
çıkıl!r. Oyuncuların ikisi yedel. tir. 
Buniar top ölü iken, yani hakem tara 
fından her hangi bir sebeı:Ie durdu. 
rulduğu vakit oynıyan arkadaşlarile 

yer dl!ğiştirirler ve oyuna girerler. Bir 
oyuncu dört defa oyuna girip rıka . 
bilir. 

Eğer hakem tar.af ından çıkarılmış 
ise yerine oyuncu girmekle beraber 
kendısi artık oyuna giremez. Bu o. 
yuncu girme çıkma işini dışardan oyu. 
nu takip eden takunm antrenörü ve 
oyun esnasında da arkadaşlarını ta. 
kım kaptanı idare eder. 

Hakem oyun üzerinde çok hakim
dir. kararlarına hiç bir surette itiraz 
edilemez. 

Dört defa favul yapan bak em tara. 
fmdan dışarı çıkarılır ve bir dana o-
yuna giremez. . -

Basketbol oyun•1' hakkında. bu .ka
dar l:.il' maJflmat-v~roikten sonra •ge. 
ieliin umuiflt ·vn:z'iYtfte~ r"· • •01

'" 

Bizim takım; olimpiyadlara giden 
diğer şubelerin hep!!inden ·çok evve~ 
hazır~anmağa başl.ınmış ve kıyınetlı 
antrenörleri Semerci tarafından açık, 
kapalı ve toprak sahalarda oyuna alış. 

tırılm1ş ve bir sistem dahilix:de çalış
tırılın1ştır. 

Bcsketbolcular hP.r hangi bir yerde 
çalışırken yanların:ı, kendilerini me~ 
gul etmesinler diye hiç kimseyi alma
mışlardır. 

11 inci Olimpiyadlara basketbol, 
merkezi İtalyada bulunan beynelmilel 
basketbol fP.derasyc-nunun talebi üze
rine konmuş ve bu turnuvaya 25 mil. 
let iştirak etmiştir. . _ 

İştirak edenler: 
Mısır, Belçika, Brezilya, Bulga. 

ristan, Kanada, Şili, Çin, Estonya, 
Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, 

Letonya Meksika, P~ru. F!lipin, ts 
viçre, Polonya, İspanya, Çekoslo. 
vakya. Türkiye, MaC'aristan Urugvay, 
Amerika, , Almanya . 

Bunların içinde dünya şampiyonhı 
ğuna namzet olan ı\....merikadır. 

Amerikadan sonra Polonya, E::ılon
ya, Çekoslovakya gelir. Bunlardan 
sonr:ı da Cenubi Amerika milleeerin
den bazılarile Türkiye gelir ki, Tür-

Olimpiyad kampında idman yapan Cf • 
siz utletlerden Japon Ni§ida sırık.la 

4,34 atlerken 

kiye Şiliyi yendiği takdirde dömi fina
le kanar yükselmeı:ıi. ikinci bir kar§ı.. 
laşm:ıda yukarıda ssydığımız mil~tler

den birile oynaması 5artile kabildir. 
liırnuvaya 8 ağustos cumaıtesi 

günü baalanacak ve 14: a~tos cu. 
manesi günü bitirilecektir. ~ 

Oyuncularımıza müvafakiyel:ıer di. 
ler ve gitmelerinde en çok tenki~ ve 

münakaşaya yol açmış olan oyuncula
rım:zdan muhakkalc bir kaç galibiyet 
ve iyi netice bekleriz. 

Ha _ San 

li llUlt aırnaktcnınanlarda 2 metreyi hiıl asker abidesine giderek çelenk koy
~ et" ctul?. Al'tı~~ır. muşlardır. Bu sırada olimpiyat komite• 
)ı ~ lıııl\ı.ı nya laınp: Bugün gülle atma- si azaları da Hitler tarafından kabul e-

•·a il t ıyonu il . 
~ tra n rnuh seç rnış olacak dilmiştir. 

geçen milletler arasında Türk takımı da -;ihı'di açılış m~wtle flelt.ac.Jcrek fevkalade M A'dir kızanan Finlandiyalı 
fevkalade muntazam geçmiıtir. En baş- /:ı:;Tardan bafka bir poz 

~a llıtır temel l'b• . · 1' · ~ '"'tlı.ı · Atın ga ı ı Amerıka Tam öğle vakti Yunanıstanın o ımpı• 
~~ttı,;: \'c ~s~n Völkc, Finlandiya ya dağında yakılan meşalenin Berline 

)\ 
0
00 ~ ır. onyah Viding diğer dahil olduğu haberi etrafa bir şimşek 

~l>I) ~l'~:e : :Bu gibi yayıldı. Bu sırada bir Alman genci. 
ll ~U Oıtı.ı bugUn rnesafede de dün- meşale elinde olduğu halde milyonlarca 

'abaltada F·bcUi oluyor. halkın tıklım tıklım doldurduğu yollar• 
ınl&ndiyalı Salmi'" dan ko~arak büyük stadyom meydanına 

ta güre§çi Nuri Türk bayrağını ta~ıyoı• 
du. Resmigeçit en sonra Alman takımı-

nın geçmcsile sona ermiştir. 

Sporcular sahada yer aldıktan sonra 
önce olimpiyat komitesi reisi Baron 
dö Kuberten, bunu müteakip de Hitler 
birer kıııa nutuk söylemi§ler ve olimpi-

yatları açmışlardır. ı 
Hitler nutkunda ~ı~~assa olimpiyat 

meşaiesını geurcn "uuu gcncs sporcuyu 
takdirle anmıştır. 

Bundan sonra muhtelif numaralar 
yaptlmıı ve Strausun meşhur olimpiyat 

marşı binlerce kişinin iştirakile söy1en· 
miştir. 

niticr bu büyük merasimden sonra 
İtalyan, Yunan, İsveç veliahtlerini ka
bul etmiştir. 
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------""'----------------L'------------------------~--------------------------------=~ Hatıralarım anlatan ': EF.DA~ ffALl~T 

- Güzide neden benden sırlarını saklı· 
yorsun? ıBo1k bP.o sana her şeyım öyledlm. Bu seferki 

- 154 ...:. '\ r..:=:~ 

taarruz ngilizferi 
Bak topraklar hiç kımıldamıyorlar. 

Su olmadığı zaman ,kum, çöl .haline ge· 
liyor, halbuki su öy.le değildir. Daima 
akar, kımıldar, ses verir. 

- Sizin memlekette su azdır değil 
mi? 

- Evet, buralarda daha çok su var. 
Daha çok yağmur yağıyor. Bana kü
çükken ders aldığım hocalarım anlat • 
mıştı. Eskiden, çok eskiden bizim mem 
Jeket de tıpkı burası gibiymiş. Su~u 

bolmuı, çok çok yağmur yağarmış. 

Sonraları sular yavaş yavaş çekilmiş, 

memleketimiz kurumağa y.iiz tutmuş. 

Bunun üzerioe büyük kurnaqdanlanmız 
garbe doğru akın ctmeğe, daha sulnk 
yerler aramağa koy.ulmuşlar. .Nitekim 
bili böyle yapıyorlar. 

- Güzide neden benden kendi sır
larını saklıyorsun? Bak ben sana her 
ıeyimi, her §Cyimi söyledim. Babam . 
dan, ailemden nasd nefret ettiğimi, Hü
ıejin denilen adi muhafız zabitini sev
diğimi bile söyledim. Yeni evlenmiş ve 
kansıru seven bir adama karşı duydu
ğum bu aıkın memnu olduğunu da bi. 
liyorum. ,Fakat n~ yapayım. Sevmemek 
elimde değil. 

Yine s<ma söylediğim gibi Hüseyini 
delice sev~cme rağmen bunu ne ona 
ne de senden başka her hangi bir kim
seye &5y.~miş değilim ve söylemiyece • 
ğim de. Madem ki o başkasını seviyor. 
Ve sevdiği ile evlenmiş, mesut olmuş
tur, benim için yapacak yegane şey sus 
mak ve bu aşkı hiç kimseye söylemeden 
ömrümün sonuna kadar taşımaktır. 

Buna mukabil, igimi, kalbimi sana 
bu kadar açmama rağmen sen her şeyini 
henden ~i.zliyQr, ~lıyouun. ~na inan 
mıyol' dtuaun'i ~na Mmadm ;yok mu? 

- Jiayır bu Bcğil. Bir defa ben his 
yalan söylemem. Sana §U hakikati bütün 
kalbimle söylüyorum ki seni ~ok beğe
niyor ve sok scviyoı:;um. ;Bana her şeJ? 
sor, söyliyepm. Yalnız ailemi, kim ol· 
duğumu .&orma ! ~unu ~öyliyemcm. 
Çünkü söylemeğe mezun değilim. Eğer 
benim kim olduğum dcy.ulsa bana ina
nın ki o kadar sevdiğim sen de dahil 
olduğun ,halde mahvolursuııuz. 

Onun için yalvarırım sana 1 Sorma 
bana bunu! Başka ne istersen sor 1 Sana 
ceva;ı vermı;ğe hazırım. 

- H,islerini anlıyor ve ~ormuyorum. 

~nlıY,orum ki sen çok büyük bir aileye 
mensubsun. Terbiyen bir çok lisanlara 
vikıf olman bunu açıkça belli ediyor. 
Babanın duyulmasından ve isminin yer
lere düşmesinden çekiniyorsun. ıKimqi
Jir, belki baban bir hükümdardır. Bir 
hükümdarın ~ızının bir ,esir, bir cariye 
olduğunun duyulması herhalde ho;ia 
gitm~ bir §ey. Büyük bir skandal. 

~en~ine doğru savrulan tehditler 
kar~uunda kurşun yemiş gfüi sendele

di ve ellerini yüzune Jmpıyarak gcr.i 
geri evine prdi. 

Ne olı,ıyordu? Neden ~er;kes ona 
hücum eı,(liyordı,ı ?. 

z.·vallı zavallı taıpısiz ıkac!m! 

Yı r1ilerden ~ki lid~ hışımla iler. 

lecli: 

- Q:\cuğunu z""hirliycn bu kadın 
doktoru da öldürmiigtür. 

Milddeiumumi bu çift ittit:amm kar 
i!ilX:::.,.,.a h~}'I'.etlc s.ordu: 

·- Nasıl, kati11 b•liyorsunuz, öyle 
mi! 

Gözlerinden özlerimin 'O kadar ıYan· 
lı§ olmadığını okuyorum. INe ise, ııatUl 
başka .şey sorayım. Sen hiç sevmedin 
mi? 

- Sevdim. 
- Kimi? 
- Bir genci. 
- ismi nedir? 
- Alkut!l 
-Aykut, Aykut! Tuhaf isim. Fakat 

ne ~üzel bir ahengi var. Herhalde yük
.sek mevkide bir -şahıs olacak. Kim bilir, 
belki de bir prenstir. 

- Hayır. O. sadece-basit bir adam. 
Bir silahşor. 

- Garip şey. 
- Neden garip olsun? -SCn ae bir 

prenses bir sultan olduğun halde alel5• 
de bir muhafız -eabitini seviyorsun. 

- Doğru! Hayat ve talilerimizin tu• 
haf bir benzerliği var. 

Güzide acı acı -güldü: 

- Amanı.bu cbenzeyi§ daha fazla iler
lemesin I 

- Beki nerede bu scvaiğin delikanlı? 
- Bilmiyorum. Fakat herhalde pe§İm 

~cdir. Onun -günün birinde önüme çıka• 
cağına ve beni kurtaracağına derin bir 
imanım var. Esasen beni ya~atan biricik 
kuvvet budur. 

- Ümit etmek, edebilmek, ne iyi 
şeyi Sen benden daha bahtiyarsın Gü
zide? Hiç olmazsa sevgilinle bir gün 
bulu_şacağını, onun olacağını ümit ede" 
biliyorsun. Halbuki ben. 

Tam bu sırada Eymen içeri girdi. İ
ki genç kız konı.ışmalannı kestiler. Ey" 
men yere eğilerek Zübeydeyi selamladı: 

- Halife hazretleri Güzidenin gün~ 
batarken MUn~cimba§ı Ubeytin daire
sinde bulunmaBitU emrediyorlar. 

Zübeyde sordu: 

- Neden, ne nr? 
- Cariyeniz bundan malurnattar de" 

ğildir. 

Güzide şüphe ile evvela Eymcnin 
sonra Zübeydenin yüzüne baktı. 

- Müneccimbaşının dairesi nerede· 
dir? 

- Bahçenin öbür tarafında .. 
• - ;Demek şu \halde bahçeye çıkaca· 

ğım. 

- Evet. 
- Halbuki Qunu b~na pidd<;tle me· 

netmişlerdi. A~lar var ki ayağımı tor 
rağa basmadım. Buı:\.un i~in bahçeye 
çık~. toprak ü tünde yürümek beni 
sevindirecektir. Acaba ora,?a ~e kapar 
kalacağım? 

Eymen cevap verdi: 
- Bilmiyorum. Belki beş dakika, bel· 

ki de bir saat. 
(Devamı vor) 

rast gelerek biraz konuştuk 

tamamen tel.a landırniış~ 
lıarekete getirmişiz _, 

ııDakikalar geçtikçe endişem ve heyeca - Hayırlar beyim. Emrini yaptım - Usküdara çıkınca yartıtl ııfJ 
mm artıyoıctu. ,\Simde muhtc:lif hisler Arkadaş sağ s:ılim karşı ahile sıktı. -Kızıltoprağa vardım. Esat bt} 

1 ·6'ı 
biribiriyle mücadele halindeydi. Bir ta- - Eyvallah İrfan reis 1 rarak mektubu verdim. OkudLI· 
rafta uzun, meşakkatli ve tehlikeli i~le• İrfan reise karşı (şimdi gümrUk 'teş . kendisini yarın sabah görür~ 
rin verdiği heyecan 'le i.ztiray, diğer ta kilfıtı muhafaza memurudur) duyduğum kür ett:ğirpi ve gözlerinden aP 
rafta, ..artık esaret ve felaket• minnettarlığın haddi hesabı yoktu. Ni- söyle.,, dtdi. 
ten kurtuluş günlerinin yaklaş- hayet işlerin en mühim kısmını tehlike - Peki sonra konuşuruıjd 
maJ,.ta olduğunu ima eden son ha· sizce atlatmıştık,Se15rni, ne yapar, ne e· Derhal biribirimizden syrı 

!'diselerin verdiği çılgınca ı::evinç.. der Üsküdardan Kızıltoprağa aşardı. ki koQU§tuğumuz yer bizitn.içi~"1 
Ayakta, ııece ıicaranlıkta ne kadar İrfan reisin bizmetin!ıı manevi bir bir yerdi. irtibat komiserı 

bekledijimi bilmiyorum. Dü,ııüncelere kıymeti vardı . onu !lladdi bir karşılı.kıa her nedense,_ benim bu şeJciıdt ~ 
di\lmı_ş, haY.li vakit ge~irmişim. Hala. ödiyemezdim. Fakat, şüphesini de cel· !arımı ho~ görmüyor Bana ya 

rff1n reisden .BCS sada yok. b~tnıek istemiyordum. Çıkarıp bir liıı:ı cek yerde müşkül&t csıkarryordıl-
Biraz iskeleye doğru ilerlemek istiyo verdim. Almak istemedi. İsrar ettim. naleyh , Selami ile kapısıll111 

nıro.. Fakat ~ha iki adım atmadan Kabul l"tti. .İskeleçl<! biı:ibirimi.ze veda et- bizi burun bı:ı:una görürse ~üplı 
aşa_ğıd#ln dqğru birkaç kişinin ayak ses tik. O kayıkhanesine gitti . .Ben de ,ne_.ş e qelki bunun ~aran ~ SclaıniYe 
~erini duyuyQrum. SüratJe geri döne içinde caddeye doğru il~rlemeğe b;ı~lr.- caktı. ti# J 
rek dtvar dibin.e büzülüyor, kar;\plığın dım.Artık.korkacak bir ~ey yok demekti. . Ben odama döndüm· ~e el, 
içine sinmeğe salIJ)ıyorum. AY.al< ses· Caddeye çıkınca bir otomobile athyarak muştum ki kapı ~çıldx. J{o]oll 

!eri gittikçe yakla§ıyor. Üzerime doğru Beyoğluna çıktım. Krokeıdcn gece mey içeri girdi. 
geliyorlar. Mümkün olsa dıvan -delip hane "e barları kontrol için ayrılmıştım. - İşler nasıl ? 
içeri gireceğim.Onlar gittikçe yaklaşıyor Binaenaleyh, ertesi giinü bunun rapo- - İyi efendim. 
Iar. Fakat kim olduklanru göremiyo runu da vermek lazımch. Bu rapora mcv - Dün g~ce seni arattt!IS·~I 
rum. hayalet halinde ilerliyorlar. zu bulmalı.. Bunun için vaktin çok gecik - Bar, meyhane ve nolt tlfP' 
~e gittikçe yaklaşıyorlar. Seslerini duyu- miş olmasına rağmen Beyoğlunda birkaç panma ısaatlcrini teftişe çık~ 

ot:um. İqgilizcc kol'\qşuyorlar. Eyvah. ycı;e girdiı:n, çrktırn. ;K:rokesc döndüğüm - Sehirde asayiş nasıl? 
Devriyeler .. Şimdi ne yapmalı .. Saklan- ,zaman sabah hayli yaklaşmıştı. Geçirdi- - İyi. . ~ I 
dığım yerden çıksam şüphelenip yaka- ğim heyecanlı ,saatler ve yorgunluk beni Ben şimdi Harbiyeye g:dıYo. ;/ 
lıyacaklar .. Öyle ya.gecenin bu saatinde ;hay.li hırpalamıştı. :Yatağıma uzandım neral Haringtonun neztlinde bır si 
bur~da ne !§im var?.:Meydana çıkmasam Derhal uyumuşum. yon toplanacak. Orada çaıışacll 
ya beni orada yakal~rlarsa bu ~a ıkötü.. Ballar>'O gün yapılacak ijJet ti. 
Ne ,y~i ~P ~ha ;War verme~en INCILIZLERIN =J'ELAŞLARI dı.t ~a~ talimat verdikten sotl ba;k1 
iki metre kadar önüme :b-eJiyorlar, Biri gıi'tti. . / Qh· 'b • • f' 
duruyor .. Acaba beni gördU mü? ~avaş· Gözümü a_stıJım zaman, sabah olalı Bizim Kolonelin,halinde bır ıı; ' 
ça tabancamı !ı .... kiyorum. Artık ne olursa hayli olmuştu. Saate baktım: Dokuz.. delik vardı • .l;Iele; Harin,gtO~~)' 
olacak .. ıBir kibrit yanıyor ve herif eğile- Mesai saati başlryalı epey olmu_ş .. Kaik- tinde toplanacak olan ı.ı:oıııı t.tP'J .\. 
rek piposunu yakıyor. Kırmızr yüzlU, tım. Yukarı ~ıkarak yüzümü yıkfldıın. ehemmiyet Yer,iyordu. :Bilt~rı :;. ~ 
iri yan bir İngiliz neferi... Piposunu Nöbet5iye Balljlrın odasınl gelip.~elme- nn Anacloludan gelen ye01ı }1 rdıl• 
yaktıktan sonra arkadaşlarına yetişmek di~ini sordum, geldiğini :,öy.ledi. Şimdi neşet ettiği pQk alfi anlaşılıY0 lfiJli·~ ~tıl.. · 
için acele acele ilerliyor. Bir kere daha bütün derdim Selamidc;n bir h~ber almak Şimdiye kadar Anadolu~ dl ııı<'ır t\ ~ 
kurtuldum. Hala hatırladıkşa o dakika ta idi. Acaba ne yapm1.§tı.Doğru polisle vetlerimizle Yunanlılar arasıf1~ \ı 
da geçirdiğim heyecanı aynen duyarım. rjn odasına gidqrelt kapıdan baktım. • c· muharebeler olmuştu. B\I ~ Afı> • 

İn iliz devriyelerinin ayak sesleri liimi yoktu. Yerime dönerken kom ser arruzlarda kah bizimkiler, kitı .. 11 ~ .. ~~ 
··tıJ ' 

kesildikten sonra kulak kabaı:ttım. Ka- muavini Ali Saibe rast geldim. Ona so}'- lar ~z,anıyorlard. Fakat bU ııoııl '~ 
ranlıkta deniz tarafından doğru bir fışır· dum: yetler mevzii kalıyordu. "'/U jııf ~tıf 
tı geliyordu. Biraz dikkat edince bunun - Sel~i bu.gün i,t,in\j ~? kazandığı halleri geld\ği za~11 

eldi, ~. 
kürek seslqri olduğunu ar.lachm. Acaba - Hayır.. se.viniyorlar<lı. Bi.zim :.1P ;,ıı t: I ~ 
bu gelen bizim İrfan reh mi idi? l~ke· - Daha gelmemiş. haberi şayi olduğu zemın ıse ıeri11\ ~ 
leye doğru yürümeğe başladım. Ben is- - G_eldi . .l.rtibat j(omiser\iği :kapısın- g~stermiyorlar, lakayt va -:'.~·etıı1ıf ~ 
keleye vardığım zaman biraz ileriden da nöb~t bekliyor. hafa.r:a ediyorlardı. Cünl<J :e~il / ~· 
denizden, bir karaltının karaya doğru A~ağı kata indim. Semmi. komisc"ı doludaki Türk ordusunun · . -eti# ~ı'. 
süratle yaklaşm4',kta olduğunu gördüm Halukun kap•sında nöb{'t bckliyorthı arrılzda. h11 ta müdnfaa vazı) iıtı' t ._ 

Sandal çok .gc:srn~en öniime .geldi. Gc· Beni ı;örünce sevinçle yanaştı. "Kimsenin muvaff;ı1.c öl:ımıyacaf!:na ı:;t'letıı f ~t \ı 
len İrfan reisti. Heyecanl;l sordum: duymamasr ic\p fısıldıyarak konu~hık . pl;şıe.rdi. ntf" / l:~t 

- Ne var, l\C yok? - Ne haber Selami? (,P.et'·- ~ ~ 
~df~ :q\ 

:ı:: ~ * (· ·rıi'j lı 
- Bu ada\l:lla.nn fi.Özleri Galip e- mahal yoktu, Şad·~e mutlak inceden Susup gittikten sonra 5etıt ~,~-

fendinin dedikle:ile mutabık geliyor. inceve istinta;k f'dilmeliydi. n(!.t ,bir !J.C~es SJ.ldı. ~al ~l 

Demek ajnayet bu Oıivarda olQl~~· _ Sen ne dersı·ı? AcebB l ''t 
-8- :'\ 

- Fakat cesedi buraya sürük' iye yeti iede.n i~lcdi? .. aoııl _!., ,t~ 
cek 1'adar bu kadındş. kuv:.vet var mı? Köş_ke dön\ince ııF:erruh ~ .'.ldası _ Bilmem. çnk di:~llflif)öı;tPJ~I • 

_ Bence imkansız! na kaRandı. Cqç v~te ,kaçlar ro~·yda b"r .. i.i.rlü işi en}qrol't'! ""· t!i ~~~ 
_ Fajcat aaabiy.etle ·nsanların kuv na çıkmadı. Sur(ltt ,a.c;ıktı akr.m~ .Uş til,ndl! ıQio Ura mır~ ,rn;r.Jl'l ~ 

vetinın ar.tıtığı, umulmadık işler yap tu bethçey.e sıktı, be'i Maifı be~ \'llka. kopar:p almışlar. hl ~ / \dj 
ıfI dolaşmağa başladı. K -;.:ı .duruyor, ,.... .Allah allah~.. l'al~ rt1' ~~İl 

<:;ağım! ı:Iiliç bir şeye ı-.uı.:Ufil / '-) 
, u~ 

rum. . ıır•'' ~•tıı 

tığı maliimdur. 
uzun uzun düşünüyor, so:~ro .ıyinc j>iya 

- Bu kadını görüp, istintak etme- sasınn başlıyordu. 
li. 

Celal Beyin evine uğradığı- İ\d jandarpıa ça_iırdılar Pembe e. 
ru o-ada acıklı bır vak'aya _,aııi.t ol. vi işaret ederek: 

Nihal 1çerde misafir ge!en kom~.u 
pnnımlarla giınün lıiıdisesi hakk:ndfl 

- Gidiyorum. Be.nı b /, ~ık 
sin -:if!ha. h1. e. <l,,. ı1. ı 

• •tftl• ,., ·~ 

duğıuıu, geciktiğini, kestirmeden evine - J3u evj bekleyin, şayet içind~ki 
gidecr.ğini söyledi. Ayrılılık. Bu taraf !kadın çıkmak Astiy~cek olur&a mani 

!ara doğru gelirken bu nepıuse.uz ka- olun. Biz gelin~ye Jr.adar bir yere 

dına rastladık. Deliler gibi koşuyor . kımıld.!J11Mın. 
du. P-em de kendi kendine "d~ktor 

her yerde çocuğumu zehirledim diye 

yayacak. İştemcm, istemem,. diye <Jöyle 
niyorclu. Gayet iyi işittik. Harap de. 

ğirmen yoluna doğru gittiğini gördük. 
İş bu rengi alınca haber vermek mec

buriy:otindeydik değil mi efendim? 

- İyi ettiniz. 

Artık yerlilerir. arasında bu kana. 

at ka.t'ileşmişti: Şadiye çocuğunu öl. 

dürdükten sonra dr n •eti meydan? çık 

ıtnasm diye iht.:yar doktoru da yok 
etmişti. Ekseriya ı:>ir cinayeti ba~a 
bir cır.ayet ta.kip e~er ! 

jhararetle münakaşa ediyordu. Bir a
~ahk Mahir de uğı R:n. Genç kadın 

~Ik fırsatta yavaşç&. 2ordu: 

- Gittj.,n mi, gördün .n~ü Jle yapı. 
~ordı.:? 

- Çok cesur. PolislerJe konu,.Ştu. 
~zah.ıt ıverdi. 

- Balindc !§aşkınlık ~ar mıydı? 

- Biraz... Bilhassa Ahmet Beyin 

Jrnrucusu ifade verdiği zal!l:ın adeta 
f enala§f.ı. 

- Hasan Ç3 vu~ ne dedi? 

- Yok canım. dur gı i~ 

" ,kal, onunla ynlnız otnın 
ırum. tı 4 F' rrtı J 

Hava kıı.rarmıştı e UJ"lıe 
ri girdi, meyus bir te~5 e\illı 
ını selamladı. Delikanlının / 

(llliyetle sıktı. . il ~.,!' 
- Fıelaketten jıab~ill ıi , 

.. - Evet, dol.< tor J}cJll _,J 1 

rou~. f't: 
-. Boğmu~ıar. hen °~"' eti~ J 

~jn d'Ö~cs:nc kadar tcBY1 ;ş, 
~ . .. b~ 

.A.}'ıyıiır aynlrr.a~ ~n~.. r! ; 

- Evet, dün akşam, kırlara P.-:ılisler yavaş sesle birbırleril-:? ko. 

Doktor Remzi Beyin evi araştırıl

dığı 'akit, müdd~umumiliğe yazdığı, 

'8.kin yollamaf .. ı. va!tit bulmadığı rapor 
da meydana ~rktı. Artık tereddüde 

- lyj i~it..ePlcd:m. Yavnş konuşu. 
~ord.ı. Her halde mil})im bir §ey ola. 
~ak ki Ferruh Bey hclej;:~ içindeydi. 

- tışltı. , 
Onu soymak için boğn1 ~ 

cPı doğru giderken doktor Remzi Beye nuşt•1la.r. 

J • 
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'7, -r HABER~-· 'Alitam Pöıta11·~ 
~~-===~~A~C~,~~V~E~~IZ~T~l~R~A~B~A~-K~A~R~Ş~I~~~~~~ 

4 Keşfedildi 
~1 muayyen bir hadde kadar hissedilmekte, 
tıdan sonra fazlalaştıkça duyulmamakta, 

liırıt ha~ta bir zevk haline gelmete i~iş 1 
~OF') fekırıerinin . 
'SlJ;erıen de bu .f" 

tte izah 
<:liliyor 

Bnzı :nsoıılar (1Cıya l•a,-§ı 1ıis8i::dirlcr Nifcl.:im ı·iicıHlıw bo-:ı kısmılnrı ı•ırdır 
ki acı duynur::ll11·. Jı:ski 1<;ny·:isyu11lar ııc siltirba::: bıılnwüa mcn11tr papcı lor 

t:ücudım bu tabii ha1iıtdcm i'ılifarl..! c<l.:J r<:k bir talmn zrwrıllıları :ıcyfaıım orta. 
ğı olnr.ak.ID ittilıam cdr.rlerdi /.şfc lm ı"csiııı şeytan i:;i arnnuıkta olan ba. 

ptuıla"1 r;<»teriynr 
Orta çağlarda l>öyl0 i§1.·C?ıcc:cr ~uk sık yapılır ve insan ofj ı7lart da buııa pek 
güzel dayanırlardı. llurada g['rdiipnii:: ın.ahld1m kömür atrşindc ca!J1r cayır 

yakılnw7-:ta<lır. 

kralının bu manevi evlatları Amerl
haydullarının iştibasını celbettt 

l 
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f~ A UYU -·...-·--
.i. S T ,:ı, l• D C L: 

SINE!JJAl.-AH. 

BEYO("'.LU 

HABER: - :Aktam Poıtait 

Bu da yeni bir 
dolandırıcıhk usulü 
~aıırfts ve ~lb!Jl}(ıreş 

ponnsD®ırn ı&?>öır 
k a <dl a ifil o ifil 

~eşn ın<dJe(ğl n ır 

2 AÖUSTOS -193V. 
lstanbul Gümrükleri Şatış işleri 

Müdürlüğünden: 
M. K. N. Ağırlığı Değeri Eıyanın cinıi ıpel'; 

/(. G. L. K. İpekli pamuklu mer.&ucat. 
3 

960 867 7803 tarı ro ı o dan az. b\lıııl ~ 

ıs._ 'rnk im b:ıhçc tnd n nakil, - Gitar TUKK 
Jlo, (plAk), 20,30 Stud;> o orkestrr.ları, 21,30 MELEK 

Kadını bul,. ~·ılesi, bu~alabrdan 

par.1 sızdırmak iı;i 1 açık g5zlcr tara. 
fındar. oynanan çoı..- eski bJT' oyundu . 
ş·ma: ise "kocayı bul,. hile.sini icad 
eden ve para sıT.dı. mak ic:n biitUn 
Avrupa kılasım dolaşan esrarengiz 
bir mgiliz kadını t:iremiştlr 

1 - İstanbul İthalat gümrüğünün iki sayılı anbar~nd~ de ~s~ 4 yukarıda yazılı mensucat 2490 S. KAN. hükümleri daıresın .,ıJ , 
zarf usulilc İstanbul gürarük binasındaki satış müdürlüğüne 

., n t. erler, Saat 22 den oonra Anadolu a
j ıns.nm gazetelere mahaua ha~adis servisi 
\ rtl~ekUr. 
~ t \" A ?\ A: 

\ lya.:ıa: MuoA; Dans 19: 
20,ro: E~lencell musiki: 20,::0: Bcrlln ollın 

ll'EK 

ISAHAY 

ti UM ER 

caktır. •"-
2 - Şartnameler parasız sahş i~leri müdürlüğünden ahı1 tıt tJ 
3 - Art:rmaya ait zarflar 25 8 936 günü saat 16,Ü ela 

11 

nuncla açılacaktır. 
p!yatlanndan nakil; 21,05 Karuzonun öldl..• YILDIZ 
b(lnU 15 inci yıldönUmU; 22 A~k, sevtşve 'e Avt 

Paris ve Bükre.; polisler• bu kadı
nın izini bulmak ı.:n geceli gündüzlü 
çalı')malttadırlar. ı\adm her gittığ; 
yerd.; ayrı bir ad takınmakta olduğu 
için 11.Sıl adı bilinmPmektedir 

4 - Muvakkat teminat miktarı (586) liradır. d 
' 5 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı tüccardan bul~~ t 

na dair odanın vesikasını teklif zz.rflarına kanunun tarif ettı8' tce38Us sözleri (mualldlı); 23 çift keman TAN 
ı Dlr gecenin skandalı \'e 

Dcrtalz arkaciqlar ve plı'ano koruıerı; 415,25 Dans. 
B U ıJ AP E Ş T E: 

19; Dans plAklan; 20,315 piyano refakattle 
viyolonsel konseri, 21,10: olimpiyat haberle
ri, 2lı40 operet musikisi, (orkestra): 23,30 
çlgan musikisi; 24,20 dans pllkları. 
8 C I~ RE Ş: 

12,40 orkestra; 13,25 sözler, 18,40 konserin 
devamı; 14,15 haberler, 14,30 konserin deva· 
mı, 15: köylü programı; 16 orkestra; 16,45 
köylllyc haberler; 19: .AktUallte; 10,15: caz
band; 21: kUçtlk orkestrn 22,05: Şarkılar; 
22,55: PlAk, 

VAR ŞOVA: 
ıs: Vlyolon.scı solo ve şarkı, piyano; ıs,so 

Berlln ollınplyaUannds.n nakil, 19,05 KUçillt 
orkestra. 20,5!5: keman konseri, piyesi; 21,45: 
Radyopiye. 21,25 muhtell! konu~rno.lar; 21, 
45: Sakafon (pi k), 22,30: Berlin olomplyat 
larmdan nakil; 22,35: Dağ şa.rkılarile dam.· 
lo.rı; 24: plAk. 
:ıu,o s ıc o v A: 
18,80: Konser; 20: Koro konseri, 22: Alman
ca ne§rlyat; 23,05 lnırtllzcc; 24: Almruıca: 
ı lspanyoıca neşriyat. 

B Z L G R AT: 
20,30: Milli ne: rtyat; 20,50: Halk şarkılan 

22,10 radyo orkestrası, 23: Berlln olJmplyat· 
lanndan rcportaj, 23,15: Haberler, 23,30: 
Radyo orkestrası; 24: Konser nakli. 
P R A G: 

20,05: Salon kuarteti; 20,35: Radyo soıı. 

beti; 20,50 konu malar; 21,05: Bir perdc1llt 
komedi; 21.40: Çek halk prkıları; 22,45: c· 
llmplyat haberlcrt; 23,25· Plft.k; 23,80: Alman 
cıı haberler; 23,:l5: Plft.k. 

r.x111ıoo~Mım·ı;ıı unııııııtt1111ıılfllll._.ıı_ 

tiabeı- oz t.eslnde 
neşred le Fausta 
omanları O kuruş 

mukabilin e eiltlen
meğe başlamıştır. 
Vakıt lıiitü~ıhane

slne getirilmesi. 
11111nıııııı11111111ıııııırı"'111111ııııııııı ıııııunı u~ 

ŞIK 

ALKAZAR 

ŞAUK 

ASTOICVA 

ı maskeli kadın ve Fırtına 
ı Maldnell adam 24 kıııım 

birden 
ı Kafeste aşk ve cehennem 

motosikletli polia 

ı Vahşi orman esrarı 24 
kısım birden 

Kadının tatbik ı:ttiği usul şudur: 

koymaları lazımdır. 
0 

5. ~ 
6 - Bu artırmaya gireceklerin teklif mektupları 249 S j& 1 

33 cü n:addesinde gösterildiği üzc:e 25 8 935 günü saat ıs, fi 
dar makbuz karşılığında müdürlüğe verilmesi mecburi olclui" / 
saatten sonra zarf kabul edilmiyece ~i ilan olunur. (132) _..............~ 

CUIUUICU'E'J ı Denizaltında cehennem \•e 
Grip ÇB\'U§ 

Şehrin ana caddele~ndeı. bir;nde 
büyük gazinolardaıı birine oturur ve 
buraoa gelip geçeı.ıerin yüzlerini tet
kik oeder. Kurban eoilecek adamı gö
züne kestirince bü.ı/Uk bir heyecanla 
yerinden sıçrıyaralı. ona. doğru koşar 
ve: 

t\llLLI 

1111..AL 

Aı.El\1UAR 

A'.f.,\K 

- Demek ki sensin ha 1 Çocukla. 
seven Kadm, Fantoma rımız evde yUz Ustl\ bırakılmış. açlık. 
geliyor lJeğcrİ 

1 
Tivou canbazhanesf ve tan ölürken sen bu· alarrla zevk ve sa.. 
GUzel günler fa içinde yaşayıp duruyorrnn öyle Lira K. _ J ~ 
Çingene baron ve Harp mi?. 1720 00 129 00 Asra f'J f 

ISTANBUL 

muhabiri rlöyle bir hitab<> maruz kalacak a. Aksarayda eski Çakırağa yeni Mesihpa!a mahallesinele."'9~ j 
ı Son uçuıı, yapmak iatfyo- dd d l V 

ruz. damın şaşıracağı, ti.rkeceği gayet ta. paşaca esinde 56 cı adada cad eye 18 metre yüzü o an 'llSI 
ıu~MAl.HEV ı I<"'rankeştaynm nişanlısı biidir. Kadın bu da.1averayi daima bü. murabbamdaki Mercimek camii arsasının tamamına verı )-' 

ve Ateş saçan alWılar, yük tir gürültU ve patırtı ile yapmak. haddi layık görülmediğinden on gün müddetle tcmdidilll~ 
Kara çete ta olduğundan adamın şaşkın vaz.iye. verilmiıtir. 

K A D 1 K O Y tini 1;,ir çok şahitle; ~özleril~ görürler pJ 
SUREYYA , rı-ogramını bftdlrmemtıur ve esasen kısa bir zamanda çevrele- İhalesi 7/ 8 1936 cuma günü saat ıs de Komisyonda y• 

ı Lukres Borjlya rini tüyük .bir k.a:abalık1 sarar ve ~o- isteklilerin Mahlulat kalemine gelmeleri (147) ~i HALE 

o s K u DA R . lis d·; tahkıkat JÇl:• ge mekte gecık- ı b l L. s h· ıs hh. M ~ey 
ı Aşk bandosu mez. stan U ımanı a ) ) } ye er 

Bağlarba§ı HALE bahçesi Kadının çulland•ğı erkekler :.ımu- Ş I K . d 
Sekoya kaplan kız miyetle seyahate çıkan yab~ncılardır. atına ma omısyonun an : j 

B A. L A T Tanımadığı bir memlekette ömründe Ol ~ 
Er meydanı, Ikf yüzlU görmediği bir kadın için karakollara Müstahdemler için ma kasket yerli malından 168 t~kı ,f' 
kauı sürüklenmek ve polisin bu gibi va. ve kışlık elbise ile 168 çift fotin ayrı ayrı açık ekııiltme ıle 1 ~ 

K A R A G U M R O K ziyetlerde çok ağır yürüyen muamele caktır .. A.J 
Söz sllAhmdır, King ve tahkikat işlerine meı.ruz kalmak A K l k Ih' ı · h • b d ı· 'k' h' b .. ı ,ırr.·, 
Kong (tUrkçe) i b. . . . 1 - ış ı e ııe erın ta mm e e ı 1 ı ın eş Y~ .~ 

hiç b r ecne ınm ışıne ge mez. yazlıkların bin yüz yetmi• altı lira,fotinlerin ise dokuz yuı yırr 

IL\LE 

l\ıtLU 

OZEN 

Kadın bunu anlıyacak kadar psiko. ::r 

T 1 YA 7' ROL AR Iogdur ve adamın kulağına eğilerek liradır. I• ~ı 
TAKSİM BAHÇESİ meseleyi daha sessiz bir yerde konuş. B - Şartnameler Merkezimiz Levazımından parasız •!'~,~' / 

HALK o P E & ı: T ı mağı teklif eder. C - Eksiltme 18 Ağustos 936 salı günü saat 14 de Ga-.'
1
i 

Bu akşam Esrarengiz 1ngıliz kadını şimdiye ramustafa paşa sokağında mezkur Merkez Satmalma Korı11' 
Saat 21,415 

DEl'\"tZ HA\'ASJ kadaı bir çok vakillarda muvaffak o- yapılacaktır. I 
BUytık operet 3 perde olarak, çekingen erkeklerden bir hay- D - Eksiltme açık olarak yapılacaktır. .ı.;~irf 

'inkmdan: BABALIK lı paralar sızdırmıştır. Fakat bazan E K l k lb' · l k · .. d k 11 1,.. • 
Fiatlar: 75, 50, 30 da medeni cesareti olan bir takım er. - ış ı e ısenın muva { at temınah yuz 0 sa fo 

me§rubatla beraber 
Pazartesi Kadıköy Süreyya bahçesinde 

BAY. BAYAN 

keklere de çattığı olmuştur. beı kuru, yazlık elbiselerin seksen sekiz lira yirmi kurut· # 
~te böyle erkeklerin Fransa. Al. de altmış dokuz lira otuz kuruıtur. 1 "tıd 

manya, ttalya, :&.J~ika ve Romanya F - İsteklilerin terzi ve kunduracı olduklarına ve hıl ei1"1' 
polisine yaptıkları §ikayet üzerinedir meşgul bulunduklarına dair TicaretOdasının 936 senesi -1e

5 
I 

ki a:,p.ığı yukarı bütün Avrupa polis- göstermeleri şarttır. Aksi takdirde eksiltmeye giremezler· tJS'ed'~ 
leri uu esrarengiz kadını aramağa ko- G - Eksiltmeye gireceklerin teminat paralarını eksil 
yulmnşlardır. .. 1 kA M k ı ( 29) ' 

T cslira tar .hinden itibaren 936 senesi birinci kanun sonuna 
kadar kirası 60 lira olan Floryada ve 19 No. lu dükkan kiraya veril
mek üzere pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğün
."de görülür. istekli olanlar 450 kuru§luk muvakkat teminat makbuz 
veya mektuplarile beraber 3 'Ağustos/936 pazartesi günü saat ıs de 

ve mez ur er ez veznesine yatır ;na arı ~arttır. 1 e~ 

....---~~~-= lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer~ 
operatör Droıog Satınalrna Komisyonundan : I 

Doktor -
Süreyya Atamal Merkezimiz motörleri ihtiyacı için 12 kalem müteferri1' 
Muayenehane: Beyoğlu • Parma açık eksiltme ile satın alınacaktır. ı 
kapı tramvay durağı, Roma oteli 1 - Tahmin bedeli ı274 lira 75 kunıttur. V' 
yanında 121 birinci kat a--8 2 - Adı geçen eşya için şartnameler Merl-.eziıniz ,ı 

Her gün 15 - 20 ye kadar dan parasız alınır. ,-t j~ 

Daimi lEncümende bulunmalıdır. (8) (4138) 

Dün ve Yarın neşriqatı r----
i pnotizrna 

, 
Şimdiye kadar bizde ilmi mahiyet:~ mütalea edilmemı• 

3 - Eksiltme açık olarak 21 Ağuıtoı 936 cuma gürıÜ ' uıı 1 

Galata da Karam us ta fa paşa sokağında mezkur merkez 
11 

komisyonunda yapılacaktır. çok mt'raklı bir bahistir Hele ruhi meselelerdeki derin ihtisa•~ ••••ll!!lllll--~----.ı l -dünyaca tanmmıı o!an büyük profesör :Or. P. Jane'nin meıbur DOKTOR 
eseri muhterem Cemil Sena tarafından tam bir itina ile tercüme Kemal özsan · 
ve nqrolunmu,tur. Bu memleket hesabına büyiik bir kazanç Urolo{J _ o~ratör 
olup üstadı bu tercümesir>den dolayı bassatan tebrik eJuiz. Bevliye Mütehassı!'ı 

Fiyat. 100 kuruş. 1lraköy - Ebel•iyor magazası 

V l uanında. ller gün öğleden sonra 
AKIT kütüohanes: - lstanbul - Ankara cadcle.,· /?35 

l2.rzz11mm ________ ım::=----=·-----------•"• 2. den 8 • e kadm. Tel: 4 w 

ISTAN UL AMERiKAN KOLEJi 
Amerikan Kız. Kolell 1 R o bert k o ı e J 
Arnavulköy, Tel. 36.161 BebelC, Tel,3S ... ~ : rf::RIKIEIK KOSMO 

M ktsp, lrglılzcey en iyi öğreten b r mUesstısed r. Almanca veya Fran•ızca lht yari o larak 
mUtehasnıs muall'rnler tarafından öAretlılr. Mıın terbiye ve kUUUre son derecı: ehemmiyet 
verll!r. Aile hayatı yaşatuır. KUtUphaneserı mUkemmeldır. Kız ve erkek beden terbiyesi ve 
sporlar talebc:ıln bedeni tekemmUıUnU temin eder. Lise kı•mı der•l•rine mu,zam otara!t 

ticaret dersleri gös eruır. 

M ıYı Gıı ® lf1l (ğJ Ü$ IK o$ m o Ame!i ve nazari US'..ıllcrle elektrik, makine ve Nafia mühe!ldisi yet~r. 

"' A Y 1 T G O N LE R 1 : 1 Ağustosa ~dar Çarşamba günleri saat 9 :00 dan 12 :OO ye kadar. 
1 Ağustostan Sonra Çarşamba ve cumartesi günleri saat 9 :OO dan 12 :00 kadar. 7 Eylulden sonra her giln. 

Fazla malumat iç:n mcktuPla veya bizzat müracaat edilebJir. 
.... . . .., ...... ; ~ ... ·. .- .- :., - ' ' . ' . 

4 - Eksiltme açık yapılacaktır. l 
5 - Teminat parası 95 lira 60 kuruştur. • U1'edel' 
6 - Eksiltmeye gireceklerin teminat paralarım eksıl 

ve] mezkur Merkez veznesine yatırmaları ,arttır. (134) '1' 
lstanbul L"manı Sahil Sı~t1~0' 
Merkezi Satınalma Komıs1 

nundan: ,,/ 
M k • • • • b' L_ •• ·1• 'k' b k betııit' tf J er czımız ıçın ın ue! yuz 1 a ı ın in tene e f' 

nacaktır. . ~ 
A - Tahmin bedeli çift tenekesine dokuz yüz yir~:;ıt•._J 
B - Şartnameler MerkezimizLevazımından parasız "'{ 

C - Eksilt'llc 21A~ustos936 cuma günü saat 15 el~~ 
Karamustafa paşa sokağında mezkur Merkez Satınalrrıa 
da yapılacaktır. / 

D - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 6 
. E - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasından 93 ' J 

aıt vesikalannı göstermeleri §Arttır. ~ 
. ... F .-. Eksiitmeye gireceki.e~ uat 14 e kaciar teklif ~eri 

r.ıuhurlu olarak makbuz mukabılınde komisyona yerırıe (1-



2 Aöu nk ---~Tos - 1936 HABER - Ak$~m Poıtasr 

sene Hs. Me. Okuluna şeraiti Bu Ej t t
... .. - ... .. .. . . .... .. .......... n s i us lL ffooo:t:ftooft': 0 fmo:ft:Cf•:ft:•oo•:ım:mr.:o• .. •••••••• 

!5 Kımyager :: ek~~a Yv~ksek 1Z raat 
ı .... ~lugündeB: 
ht.tttrıiy ek Enstitü ihtiyacı olan mevcut numunesine :göre 60 

; \' 2 ....... tk.\açrk eksiltmeye konulmu§tur. 
; Üıtle ko~1?1e Yüksek Enstitü Rektörlük binasında toplanan ida
~' lhaı 1~!~~u tarafından yapılacaktır. 

n liüsameddin ii 
i:,: rram idrar tihlilı 100 kurı..ştur. Bil ti • :ı 

:: umum t.ahlilat, EminC'rıü Emlftk ve!: 
H Eytam Bankası kar§ısn.dn lzzetfi 

atiyeyi haiz 52 talebe alınacaktır. 
fstanbul Komutanlığı Kurmaylığından: 

l edileı-~~.unu 7/ 8/ 936 tarihine rastlayan cuma günü saat 16 
t....._M-~•r. 

S tıhaınınen bedel beheri(1650) kuruş besabile (825) lira-

6 ...... ~laJtk t . . 
[)._:"'Par a lemınat (62) bradır. 

1te >ttu~:ı .. ~~~namesini almak ve nümunesini görmek istiyen-Uk lugune müraeaotlan (12) 

Ud~u··e~ • Deniz ficaret Mektebi 
ı ..... rlugünden: 
~ Mekte L" 
. e"adır G.p ıse ve Yüksek olmak ü2ere beş yıllıktır. :Yatılı 
:· · ayesi tecim gemilerine kaptan ve makinist yetittir· 

~~hi~. ya~nız Lise birinci •ınıfına talebe alınır. Bunla· 
~ laii~ hıtırnııt olmalnrı ve ya~ları on be§ten küçük ve on 
'l•ıkltn ~1!1_amaları 'l:-ttır. 
~hd a 1t1 ıçih pazartesi, çarıamba, cuma ıünleri mektebe 
, ......_ f ır. 

'Llleldilerin m ..__ ... _ ""d" . . k ki .. d l lı._ • qlili eauep tr. u urıyetıne artı yapaca arı ıstı ann 
t~~~i /.'~ cüzdanlarını, Bf l kağıtlarını, ıJllektep tliplomalarınr, 
f~liln iıp ~illa auretlerini ve polisçe tasdikli iyi hal kağıtlarım 
!~Fiatı::, 1.• ~drese ve tat~ik imzalarını ve clört tane vesika-

' \'lttlbıalııt~hiıeleri gerektır. 
;ııa,tıiel a itı 7 / A~atos/936 cuma gününe kadardır. istekli· 

' 

ittlkll •rkhlye için o gün s:ıat sekizde biz:ıat mektepte bulun· 
......_ ~ r, 

~ek •tıia ~f ·ı .. 

:: Bey flanı. ;: .. .. 
:::: : : :::::: ::::::::::::::::::::: ::::.ı:n~ ::::::::::: ::: : 

tKalamışta 
köşk almak 
istiven:ere 

Kalamış caddesinde 7 numaralı kötk 
satılıktır. Uç dönUmden fazla bahçesi, 

A - İh . Sb. olmak. 
B - Yaşı otuz ikiden fazla olmamak. 
C - Siyasi hakları kaybolmadığı ve ecnebi kız ve kadınla 

evli bulunmadığı kötü bir hali bulunmadığı, mahkiimiyeti olmadığı· 
na dair polis lahkikatile tevsiki. 

D - Noterlikçe tasdik olunmuf mükeffel ve fotoğraflı teahhüt 
name ''okula sevk olunurken alınır.,, 

E - Sıhhi hali muvazzaf memurluğa elverişli olduğuna dair 
tam teşekküllü As. sıhhiye heyet raporu. 

F - IS Ağustos 936 tarihinde yapılacak imtihanda muvaffak 
olmak. 

iki caddeye kapısı olan dışı yağlıboya, J - Devlet memuru ve öğretmen olanların beraat zimmet rnaz
içi sanatkarane nakışlarla süslü bulu· batalnriyle mecbur ve teahhüt hizmetleri olmadığına dair vekaletten 
nan bu kö~kün on odası iki salonu. ha• 
mamı, ta§lrğı, çamaşırlrğr,kileri, is ve dr 
şr ve mutfak uşak odası. havagazi, elek 
trik ve kumpanya suyu tesisatı, kuyusu 
ilh. mevcuttur. Mükemmel nezareti nak 

vesika getirme!< . 
Talip olanların mahalli askerlik şubelerine müracaat etmeleri 

ilan olunur. (91) 

liyat ve çarşıya yakınlığı olan bu köşk J d G J 
1 
A. k 

hakkında fazla ma!Omat almak istiyen· an arma enel Koınutan ığı MD ara 
!erin Hebr gazetesinde Vata Nureddi-

ne müracaatları. Satınalma Komis~onundan : 

Fetihte 
Acele satılık 

1 - Efrat için (35400) metre kaputluk, (19200) metre kıtlık el
biselik kumaş aıağıda yazılı gün ve saatte kapalı zarfla satın alına· 
caktır. 

arsa 2 - Kaputluğa (99120) lira 
Fatıhte Kıztaşı'lda Sofular cadde lira ~artname bedeli (490) kuruş, 

sinde Uç tarafı muntazam cadde, ;:;eni 
ze nazır, tramvaya ve çarşıya pek ya biçilmiş ilk teminatı (3794) lira 
kın, civarı k8.milen mamur. 702 met Şartname komisyondan alınabilir . 

kıymet biçilmi§, Uk teminatı (6206) 
kışlık için de (50880) lira kıymet 
Şartname bedeli (255) kuru§tur. 

tupta rn k 11 at almak İçin ayrıca posta pulu ıöndermek şar· 
ı t e tep ınüdüriycline müracaat edilmelidir. ( 4000) 

~ ı~~· P. Genel Sekreterliğinden 

re murabbaı, kısmı azamı mUlk müs 3 - Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat ve şartnamede yazılı 

tatilüş§ekil ve allı pa~c::ay~ ~wfrez Arsa ı vesikalar içinde bulunacak mektuplarını eksillmeôen bir saat evvel 
acele ~atılıktır. Tahblerınm saat on komisyona vermi olamaları (50) 
:dan bıre kadar HABER eazetcsindP ş 
Bay Fethiye mUmcastJar:ı." Kaputluk kuma,. J3 }8 936 P.e11em~ günü ıaat 1t 

~ 'tit ttı &l.11 •loa tarihi d ·· k "I" d'I · k" l · d a ıe- . n e muna asası ı an e ı en sınema ma ıne erı 
tt ,. ...enın ·· k ·· ·· b f · 1 f d b de k.. ""Q.tfınd • nıuna asası gunu azı ırma ar tara ın an u Eski kite.tJ alınır 

Kışlık ,, 14/ 8 / 936 Cuma ,, ,, 11 

Tapu ve Kadastro .Umum 
Müdüı üğünden : 

I 
ıit' 
t~ 
.,l 
ıl 

I 

dit~. tad;.tekJıf yapılamryacağı anlaşıl<lığınC:lan ve ıartname-
tdilttıiıtf 1 

at Yapıldığından dolayı 15/ 9/936 tarihine kadar 
\, :r 1'l". 
ı ett• 
l ~' !artnarn ı 

Eski ve yeni harflerle tilrkçe ve 
ba_gka li8anlarla yazılnııe her tUrlU ki· 
tap alırız. iBir kartla adresi bildirmek lzmirin Seydiköy nahiyesi hu dudu içindeki Avunduk zadelere 

ait olup Ziraat Bankasına ipotek bulunan Bulgurca çiftliğinin kadas
trosu yapılacağından keyfiyet 2613 sayılı kanunun 8 inci madde. 

kafidir. 
f, .. d ~et ı· e er 5/ 8/ 936 tarihinden itibaren Ankarada C. H. P. 04 l erı ... Adres: lstanbul Ankara caddesrl.55 

rı J>al'ag gı :ve lstanbulda C. H. P. llyönkurul hqkaıilıiı ta-
ıı olarak verilecektir. (111) 

numara İnkılap kitaphanesi. 

---~------__:..M~A~C~L~Ü~P. FAUST~_A..._, _______________ _ 
-Ah ---..,..,. 

, aiı' d. k · ı ·· ·· l · d d .r '-- .r t!.! Çij11k.. ··· ıyere ger1 ~· _-ı. gör erin: yere ın ir i. T a1n1t ... ı;.v. 
l'iiılerit\~ ba'hıettiğimiz kızlar ona men ıyalmz değildi. Yıanında :fena 

il\,. ..... 1 dönınüılerdi. Biyinmit bir köylü kılığmh, ıfiip. --•: 
- tu eli hakıılı .ve lkar.ga ıgibi ıça.1ılak ''••ti Viyo} ' tanıdın mı? dedi. sesli bir ihtiyar kaClnı cda'buhanu-

etta r 
-Q ···· yoröu. 

ltı'1d a:y4i, heınen !bu ivaTdan Demin bai1ran oydu. 

-~~?doctum. Bu ihtiyar kadın Mari Anjdı. 
-ç.. . ıK.-.oaı~ 

ılı.. Unkii v· l 
~ Y~rcle ıyo ettanın ulundu~ - Biz, "1oitumuz e patrmnı· 
dır. Ben ~!alca Belgoeler ae \Var. muz Belgoder.i görıneje sebnift;ik, 
~Ut Yerne~Yak Yemekten ise ıpala. nası] 11Jbhatt oJvru:ia mı? eedi. 
ıP~ik: Re razıyım. Ma.rıi ıAnj ıert bir ıyü.zle ı.eev,a,p 
-.... A. verdi: 

cJ· "'<:aba ··b· 1• 
0 tirü kim olacak? de. - Bel~Qr mi? BeJgµder ne 

-.... A. demdk? 
~au inan sen d ıv· l · f.E B l d :Burad l'l. li . e.. ~•m o ursa - vet, e gu er.... a ıataı. 

l<r0ıts aydı giae1im. rant91ngene. Pek iyi ıbilirsiaiı_. 
~ \c ~ğır a .. 

' ii:ı:er Yk gır ta.ban1arı lka1Clır- - Ha~ •• ıf'akat ;o 1gitti. ~ha 
tınca gibie b· en ar:"'ka1ar.ından lka- §ükür, manastır böyle ıhir .:k.i:fi~den 

-.... O ır ıea: kurtuldu. 
~d raaa n ... 

ı. e ıtınız var? diye ba. :Kroaı: 
ı l<roa - Gitti 8a ! diye bağırdı, a, F~. 
ııc,ld s oldu .. 
, r. Sı!'t gu · Yerde bıhlanıp lömen, henim sevgili f'ilömeniın .• 
'tıd,"' tna ttıufıa:kk k .. ... · · Senı· nör.düt1Yüme ne !kadar • .,~ ... i tı ~ a 1necegım .. 1:9 ··~ 
tı~ed' -~Pll)'a re\>" d" ır. d" cL •ı_ 1 
~· ığj gib· b ~ ıt ı ... ··akat sopa ım ıoıueıı-
ı~ ~~ 1 

• u Ses ae Belguderin Filömen kendisini müdafaaya 
t\~ka k et!tıyordu. ıvalcit bulamadan KTou onu yalc:a-

~i~~~ Ot-ka le'krar döndü ve lıyar.ak kaidırdı. iki yanahlarm· 

~ J:ltarrıen 1 d" dan öptüJ sonr:a tekrar yere :bıraktı. 
h.ı 1 "İk ha · tye bağırdı. fllömen, :hayatında ilk defa t.'er. 
-"it: Yrelte -· 1 . 

ıoı enni aça- diği bu öpüciiğün teaidle atıkla,. 
)~ ......_ J.t~ö IC tı, heyecanından iki tarafına .af· 
~1!lldandı. !'Oasın 11evgilisi.. di- landı. 
,~~ (C~ Filömencik gerçi kırk yaıında 

411t \re 1 tanır tanımaz bir kızdı Fakat ömrünü hakire ola. 
~ aliıneti olarak rak geçirmi, olan bir kadın içia 

sine -gore -alakattarlarca <=bilinm~k üı:ere ilan olunur. (94) 
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------------------------------------~-------------------- Evet .. Lalm ,,()lümile Gizin 
kral olması · mkinı bulun.duğu 

müddetçe onun yaıama.ını istiyor~ 

aunuz. Fak.at sonra .Pı r.dayan? 
~ier kralın o1ümü Gizin işine }la
ll'&D'lıy.acak :bir zaman ıgdine •.• 

--Oh1 O zaman... nanmız ki 
V-allvanın ·ilüfii yahut yafayışı hen. 
ce bir olmuş olur. 
Fapaı ciaai 'bir ııtavır1a: 

- Aln~ Ben ae size annemin 
1ıatırasına yemin eBerim ki kral 
himayeniz<le bulundu'kça hnnçe. 

rim hiç kınından sıyrılmıyacaktır. 
Adiyo, eğer Şan aö Kol< aa misafi · 
riniz olan keıiş, yani 'ben ara sua 
aklınıza gelirse, 1<endisi için dun 
ediniz! 

Bu sözleri söyledikten sonra Jak 
Kleman atına binerek süratle Pa 
rise doğru yola koyuldu. Pari:layan 
cözlerıni papasın dört nala giden 

atının kaldırmı§ olduğu toz bulut
larına dikmiş duruyordu. 

Şövalye biraz sonra: 

- Demek oğlu annesinin intika 
mını alacak! Katerin ile Alis ara
ıunda batlayan mücadelenin sonu 
bt~ olacak. Va'ktile iki anne miica· 

dele ediyorlarken bu va7.ife şimdi 
iki ıevlada, Jak ile Hanriye miras 

kaldı. Ne yapa1ım, hakikaten mu· 
Jc:aclderat hüküm siirüyor •.. 

Şövalye meyhaneye Göndü. ŞaTl 
ile birlikte bir saat ka-dar dinlen-,! 
diler. i 

Kalabr ile Montseri ve Sent Ma
lin aakin bir dıalde .Şevreni oteline 
döndüler. Kralın en !Ya.kın · anti
yomları bu otelde otur.urlard1. 
:f .am loClaireleriaıe ir.ecelder,i •ırada 
bulundukları Jcoridor.a açılan ıka
ptların irinden, elinde bir lamba 
"le bir adam çıktı. Bu adamın Ruj. 
jiyeri olduğunu hemen tanıdılar. 

Müneccim: 
- Bonsuvar mösyöler! dedi. 
Üç silahşor büyük bir nezaket 

le: 
- Bonsuvar mösyö dö Rujjiy .. 

ri ! diye cevap verdiler. 
- Nasıl... lı bitti mi? Kral r~ 

hat rahat uyuyabilir mi? 
Kalabr: ' 

-Evet;, rahatça uyuyabilir .•. de. 
di. 

Sent Malin: 
- Papas geberdi! sözlerini söy. 

lcdi. 

Rujjiyeri ııiilüar.ıecli. 
:Birkaç saniye bdaT 1111tuklan 

sonra: 
- Cesedini ne yaptınız? diye 

sordu. 

- Cesedini mi? Elğeı- '1skesin 
dMiği ıgibi onu hakikaten \ekrar 
diriltmek ıistivorsanız gidip ınela. 
rin dalgaiarını araıtırmızi 

- Ala! Zaten ıiz çok iyi ve aa. 
dık bendeler.siniz. Bomuvar ınö.
yöler~ ıbonsuvaT •.• 

Üç delikanlı, dairelerine.girerek 
kapının ısürgüıünü sürdüler. Bir 



' 

Çelik yüreğin 
sergüzeşti 

l.i&TEDE VA"Z.IL.1 OLAN L'R aiz& YE.l~ 
KOL~ •• • BVNJ. A.R\ \SMA~\..A '1E GET•RT
ME:K i~ı!"40~ Siil.. KAÇ- ~-'~Al. 'TUT. 

· ~qlikyü~k toplaaı 
sı hayva"1 "l1Ümuneı 
l~Yitıi VAPurA YLıKLrz1 
d i 'kd~n sonra Ycl.nııil 
Gia u~a.ğı !-<ola. ilQ ·i 

' dan"ız. KıYı!.ıtıda\:<ı . 
1<w~ü k kö}'a d og•·\..t! 

\">'ola . Ç;\ \< tı .. : 

BU OA Ni OL.VYOR ••• ? M•vgi &Yic.E Ol A ı..eN 
TOPL..AN .•• ~Vl'U<' llN 
DE !>ENİ et~K 
S\l l>AN ~S. -' 
LİNC:E'lt'& • 
KAOA~ 
DÖGE.~ı~ 

·- I 

0ELİWANLı 
$ON NEFE· 
SıNı "~AıR~fH 
HLikVÜRE~ 
l>t: ~AMVtM.-. 
NE' E 6ıRı>ı -AP.KAS\ 
"~R, 

GUztepede l 
Acele satıhk •·- Bayan Hırrbf yede L Bahçesinde 

Her günkü · programa ilaveten 
Cuma. Cumartesi ve . Pazar gllnlerl 

arsa 
Göztepede Rıd~anpaşa cadesınde 

Erenköy kız lisesine pek yakın bir 
semtte bir dönUm iki evlek 74 zira 
arsa acele satılıktır. Talip olanların 
HABER gazetesinde Bay Fethiye mU 

Her 

_RevtlsU yapılacaktır 
racaııtlarL · 

. .. .. . . . 
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kaç dakika ıonra, ihtiyar "kraliçe 
Jak Klemanın öldürüldüğü haberi. 
ni almıttı. · · 
· Ertesi gün kral Bluvaya doğru 
yola çıktığı zaman kraliÇe oğluna: 

- Allah~ çok dua ediniz. Bizi 
en fazla tehdit eden tehlilCe "onun 
liitfile ortadan kalktı .. : Ketit••• · 

- Yani ıu Jak Kleman ..• 
- Evet, onu bu akıam ~ldürttük. 

Ondan kurtuld~nu~. . 
Kral, Kalabr ile Sent Malin ve 

Mont.eriye altmıtar düblon verdi. 
Boru ıeıleri albnda parlak bir ıü
vari alayı ile birlikte yanında mai
yeti olduiu halde Şartrdan çıktı. 
Ve hareketinin üçüncü · günü ak. 
tam üzeri Bluvaya vardı. Yolculuk 
rahat ve tehlikesiz geçti. 

. -6-
BEREKETLI DiYAR 

Kroaı ile Pikviki mete palamut. 
larHe domuz yavruları gibi karın
larını doyurmaktayken bırakmıt· 
tık. Bunların bu hareketleri, açlık. 
}arının ıon dereceyi bulmaundan 

. ileri gelmitti. 
Altında · oturdukları meteden 

Clökülen palamutları' ıonuncuıuna 
kadar yedikten ve Gran Batölyer 
bataklıklarına nihayetlenen uf ak 
bir dereden kana kana ıu içtikten 
ıonra Pikvik, bundan ıonra pala. 
muttan batka hiçbir tey yemiyece. 
lfni ve domuz yavruları bununla 
bealendiji i~lıı imatdann da ,P.&la· 

mutla yqayabileceklerini · iddia 
etmeğe bqladı. 

Kroaıa gelince bütün ahmaklar 
gibi palamutlara hakaraetle bakı
yor ve arkadatını Monmartr yamaç 
larına doğru ıürükliyerek aklına 

pek güzel bir ıeyin gelmit olduiu· 
nu ıöyliyordu. 

Bu dütünceyi §Öyle anlatıyordu: 
- Tepede, §U Benediktinlerin 

manaıtırında beni ıonsuz bir qkla 
ıeven mukaddes bir kadın var. itte 
bu atk yüzündendir ki Sör Filömen 
beni besliyecektir !. 

Pikvik bunlara kartı tereddütlü 
davranıyor ve bazı itirazlar ileriye 
sürüyordu. · 

Pikçik diyordu ki: 

- Evveli, dediğin gibi, bu mu
kaddes kadının ıeni ıonsuz bir aık 
la ıevmesine imkan yoktur. 
Kroaı kızmadan: 
- Fakat ne için? diye sordu. 
- Ne için olacak, son derece 

çirkinsin. 
Kroaı buna: 

- itte o da beni bunun için ıc
viyor .. diye karıılık verdi. 

fki arkadat böylece konuıarak 
Montmartr manastırı civarına gel. 
mitlerdi. Hemen duvarın yıkık ye. 
rinden içeriye girdiler. O gün hava 
çok günetlikti. Kroaı Benediktin. 
lerin ekmiş olduklan tarlaları göz. 
den geçirdi. 

Gözüne bir iki Sör iliştiyse de 
bunlar. .arasında. kalbinin daha 

doiruıu midesinin . aradığı kadını\ 
göremedi. Filömen ortada yoktu. 

1 Böylece iki aaat kadar geçti. Ni-
. hayet iki arkadq. duvardan dö-• 
külmii§ olan tqların üzerine otur· 
dular. Kroaıın ıimdiki yeisi de

. minki ümidinden kat kat fazlaydı. 
Kroaı birdenbire elini alnına 

' vurdu. Vaktile anlattığımız o ka
palı daireyi göstererek: 

! - Şu tahta perdeye yaklaıa1ım • 
' Cledi, ardığımızı orada mutlaka bu. 
l v ' acagız ...• 

Bu tahta perdenin arkasın.da bir 
bina bulunuyordu. Bu binada iıe 
Kroas Belguderden, hayatında bir 
daha unutamıyacağı kadar tiddetli 
bir dayak yemitti. acaba Belguder 
hali. orada mıydı? 

Bunun imkanı yoktu. Çünkü 
Belguder orada aırf Viyolettayr 
muhafaza etmek için bulunuyordu. 
Halbuki o, Şövalye dö Pardayana 
kızın orada bulunduğunu haber 
vermiı Şövalye de herhalde gelip 
onu buradan kaldırmıştı. 

Bu dütünceler rağm~n Kroas 
henüz tahta perdeye yaklaşmağa 
korkuyordu. Öyle bir vaziyet .almış 
tı ki, eğer çingenenin profili uzak. 
tan gözüne ilişecek olursa hemen 
tabanı kaldırarak kaçacaktı.. Bu. 
nunla beraber yavaş yavaf tahta 
uc"'d--- -'tr}--- f .. .....;_... b-k..a.. ır- • ç.ye ;ra. .... a.yu. ~"'· ,., w ... •~;. 

Orası bomboftu. Dayak yediği 
bina metruk duruyordu. 

Pikvik sordu: 

~ 
--=-~ 

E .. l F·1·· de b•' - , guze ı omen nere bit 
kalım? .. Dostum sen kandi~ dD'' 
yalan uyduruyor, ıonra dön~P tıi' 
laııp bu yalana yine kendin 1~ 
yorsun... . ,~ 

- Hayır katiyen değil! Bext• ti' 

ven mukaddes kadın bu JJlaxı&I bl 
rın Sörlerindendir. Fakat a'-" 
kendisi nerede? · · ,~ 

Birdenbire titredi ve ıiddetle 
riledi. · . 

Pikvik: 0r 
- Ne var, orada mı? .• di1e' 

du. 
Kroas hazin bir sesle: 
- Bak! dedi. · · ht' 
Bu sefer Pikvik gözün il tı 

perdenin aralığına uydurdıl· ıti1'' 
Bir saniye kadar muayene e 

ten ıonra: 1''ıt 

- Ben binadan dııarIYa ~ifo 
iki kızdan başka kimseyi göre 
rum. dedi. ı.1· 

· ot t1' • - Evet, ama onları tanıY b•' 
sun? ... Daha doğrusu onlard~J1 
. . d ? J~· rını tanı ın mı.. cJôl1" 

- Dur, bana arkalarını b" 
ler ... Geziniyorlar ... Etrafla~1ı:;ı,'' 
kıyorlar ... Sağı solu gözethf tı ;1'1 
insanın bunları kaçmak j5ti)'e sıııt' 
mahpusa benzeteceği geliyor· ,~ti' 
lar mutlaka manastırın bit Ilı 1'11 

sörlerinden olacaklar ... zava 

lar ! . ııııd' 
Pikvik bu dü§üncenın 50J190ııf' 

müteessir bir hal aldı. Biraı 
o da arkadaıı gibi: 


