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12 yabancı profesör Bütün Türk iye 
K lbJI lrlbJI O t@l Y/ df@l Anadolu zaferimizin yıl dönümünde 

D~n konferans. v~re~e1 ' BayralTl yapı r 
muta aalarını bıldırdıler Bu sabah çok. büyü k ve güze 

Fransız profesörü Jan Deni Kurultayda konferans verirken 

~afsi latını 7 n c i sayfada okuyunu z 

1 roçkinin beyanatı 
idam ka rarları kütle mücadele

sine sebep olabilirmiş ! 
''l\tadrit hükômetlne yardım etmemek ha
tadır, böylece Fa lzmln kuv vetlenmesine 

me_ydan verilmiş oluy-0r ,, 
Sovyet Rusyada meydana çıkarı-

' ın •Uik~st tethi~ teşkilatiyle aJakas_ 
'unduğu ŞU} iaları ortaya çıkmış o-

l. ·1 Vl' Norveçtcki ,·aziyeti de mii'Şkül
lr"'en 'J'roçki İngilizce Ni}~uz Kronik) 
c.1zetc~ inc uzun beyanatta bulunmuş 

tur. Gazetenin bu sabahki posta fü 
Relen nüshn..;;ından bu beyanatı ahyo. 
tuz. 'J'roçki kendi' ine sorulan muh 

teur suallere ,·erdigi ce,·aplarla 
kendi ini şöyle müdafaa etmeğe çalı~
lllıştır: 

·'- Moskşova vnkasr hakkında ilk 
dediğim hüküm, bil'kaç defadır gaze. 
~elerde çıkmıştır. Bu hadise i~eri.':tin
e oh.adar fazla unsurlar var ki, mev

cut ağın muhtelif yerlerinden yırtı· 
(DN•<m11 1 ünrüde) Troçkinin bir krokisi ..___----~~~~-~~~~~~~~~---=-~~~~~~~~ 

lstanbul valisinin 
''So iı posta,,yı tekzibi 
Güreşçi Yaşara dair dünkü 

\'azının ek doğru tarafı ne im iş 
lJ 'Yali ve Belediye Reisi Muhiddin 
8tifrıdağdan derci rica~iyle bugün 

14 lezkercyi aldık: 
~kU Son Posta gazetesinde pehli-

van Yaşar hakkında Selim Tevfik im
zasile çıkan uzun bir yazıda bana da 
temas edilerek geceyarısından sonra 

(Devamı 4 üncüde) 

bir geçit resmi yapıldı 

"t°:; .ı 1 J 
fst\klil.l mücadelemizin zafene neti-

lcndiği günün:::yıldönümü lan bugün 
zafer bayranmntz pi\ınıl cvılekette 

Tiitk-iy·e·ye llk gelen 
Ingiliz Kralı 

Sekizinci Edvard oluyor 
Londra 30 (Havas ajansı bildiri

yor) - Haşmetlu İngiltere kralının 
Yunanistandan Türkiyeye giderek Tür 
kiye Cumhurreisile mülaki olacağı te
yit edilmektedir. Bu ziyaret tarihte ilk 
defa vaki olmaktadır. Şimdiye kadar 
hiçbir İngiltere kralı bir Türk devlet 
reisini ziyaret etmemişti. 

.. .. .. 

Sayın misafir İngiltere kralı seki
zinci Edvardı kal1}ılamak üzere yarın 
"Zafer,, ve ."Tınaztepe,, torpitoları ha
reket edecektir. 

Çanakkaleye gidecek olan orgeneral 
Fahrettin krala, Çanakkalede harbın 

nasıl cereyan ettiği hakkında izahat 
verecektir. 

Moda deniz klübü sayın misafirimiz 
şerefine tertip ettiği deniz programı 
gayet parlak olacaktır. 

Kral Dolmabahçe sarayından ayrıl
dıktan sonra gezinti programı tesbit 
edilecektir. Kendisini ~etirecek olan 
yatta kral bayrağı bulunduğu takdirde 

lngiliz Kralı namına yeni çıkarılacak 
olan pullardan biri 

top atmalarile selamlanacak, yoksa 
top atılmıyacaktır. 
Şehrimizde bulunan İngiliz büyük 

clçisi .Sir Persi Loren, Ledi Loren, as
keri ateşe, binbaşı Aleksandr Ross, 
ticaret ateşe.si albay Vuds baş sekre
ter ve müsteşar kralı karşılamak üze
re Çanakkaleyc gideceklerdir. 

Sayın misafir buradan 1zmire gide
rek Bergame harabelerini gezecektir. 

.. . . 
İngiltere kralı dün Atinadaki tenis 

kordlarını ziayret etmiş, sonra kitap
çı dükkanlarına uğrayarak birkaç ki
tap satın almış, şekerci dükkanlarını 

da gezmiştir. 

Yata iad~i ziyaret için giden Yunan 
veliahtı prens Pul, İngiltere kralı ta
rafından yemeğe davet edilmiştir. 

Sefer hazırlıklarını ikmal eden yat 
gece yarısı hareket etmiştir. Kral Ak
denizdeki bazı adaları gezmek arzusu
nu izhar etmiştir. Yat bu adalara uğ
radıktan sonra Çanakkal~ye gelecek
tir. 

Para kazanan kad ın l arın esrarı: 

Evliyazade Nurettf ı 
diyor ki: 

Koku ve kadın biribirinin o kac"ar 

Sporcular 
Büyük yüzme 

yarışımız 
Kabiliyetinizin 

i zharı için s ize bir 
vesile 

hazırlamaktadır 

1

mütemmimidir ki onu alan 
,<ullanan gibi satan ın da ka 

ve 
ın 

iştirak ediniz 
:Atatürk köprüsünUn temeZ ııtnu:ı mcra8imi 1 

lazım . 
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Sovyet suikastçilerinini idanılarına 
sebp olan itirafları 

~aı.~aıyef. caıırn Da~oy©ır: 

Kir of'u öldürttüm! 

JO AÖUSTOS - 1935 

Doğı·u mlJ 
değil mi 

Dahili 
hakiki 

muharebe değil, 
beynelmilel harp .... Stalin'i ö dürtecektinı ! 

~ırnkaıra ~add•
sn ını n ıro ç@pıerl 
Gece yarısı Ankara caddestndef' 

çeııler pek iyi bilirler. Caddenin 
yanı, öbek öbek siiprürıtülerle t1oı 

Bütün dünyada, at yarışları olur: kumarbazlar, hangi at galip gelecek 
rıiye para ile bahse tutu§urlar, içinde menfaatleri olduğu için, koşuyu 
bı-yecan içinde, seyreder. 

Vaktile İspanyadaki boğa döğüşlerinde de, böyle müşterek bahisler 
olurdu. Fakat bu sefer, bütün İspanya bir "areno,, haline gelmiştir; iki ta· 
raf boğuşup duruyorlar. Bu kıtal yarışının da "mizör,.leri (para koyucu
ları) bütün diğer milletlerdir. Bunlar, defalarla anlatıldığı gibi, ikiye ayrıl
mışlar; faşistler ihtilalcilerin kazanmasından, faşist aleyhtarları hükumetin 
muzaffer çıkmasından büyük menfaatler umuyor. Bu uğurda sermayeler 
döküyorlar, silahlar gönderiyorlar. Böylelikle bedbaht ispanya, garip bir 
harp sahnesi halindedir: 

Z fn o v lyef, bu ifada Uzer ne ayajja ka!k tp 
d iyor .ıl : " Asu e eba,ı blzızl flu ı, arı 
b.z olmasaydık yapamayacak ardı : " 

İdam edilen Sovyet suikastçileri "- Suikast yapmağa kc.biliyetli bi-
içinde, Bakayefin hususi mevkii ma- rile beni tanıştırın! dedim. 
lümdur: Buadam, Troçkist ve Zinov- "Biliyordum ki, Nikofayef Leonid 
yefci tethiş teşkilatının idaresini bilfiil Leningrat teşkilatındaydı. Levin dedi 
ele almıştı. Eğer teşebbüs muvaffak ki: 
olsaydı Gepeu ismini taşıyan Çekanm "- Nikolayef, eski Kornsomol (yani 
riesi o olacaktı. genç komünistler teşkilatı) mensupla-

Bu ihtilalcinin muhakemesi, Sovyet rmclandır. Uzun senclerdenberi Ycvdo
gazetclerine nazaran şu şekıldc olmuş- kimofu tanır. Bu zat, onu bize, en mil· 

Bu pis ve kirli kağıt yığın'ları 
sında sayıları 15 den e](.,ik oltn• 
kcclilcr de caddeye seyredilmeye 
bir manzara verir. 

Gazetemiz, bir sene önce de bu 
denin gönüllere inşirah veren bu de~ 
siz m.anzarasmı ( ! ) fotoğrafla tll 
ctm~ ve sxtunlarına geçirmişti. 

Pertevsizin harareti bir noktaya tekasüf ettirmesi kabilinden, ihtiras
lar, burada temerküz etmiştir. Memleket, alev içinde .. , 

Sanılırdi ki, harp, bir yerde başladı mı, başka yerde de patlak verir. Fa
kat, nazariyeler doğru çrkmadr. Tayyareler. seri vasıtalar, harbi, İspanyada 
mevziileştirdi. .. Bir fıkra okumuştum: Muharrirlerdcn biri, çocukken uy
durma bir harita yaptığını, bunda bütün memleketlerin ortasında bir de 
beynelmilel "muharebe meydanı,. tahayyül edip çizdiğini yazıyordu. ~fo
ğer yavrucak, döğüşenlerin Sahrayı Kebir gibi boş bir yere giderek bita· 
raflara zarar vermeden, memleketleri yakıp yıkmadan aralarında hesap 
gördüklerini sanırmış ... İşte, şimdi, İspanya da öyle bir beynelmilel harp 
sahası olmuştur; fakat, ne yazık ki, Sahrayı Kebir değildir. Orada eski me 
deniyetlerin bakiyeleri var, milyonlarca insanlar yaşıyor ... 

tur: kemmel, en şayanı itimat adam diye/ 
Bakayef de, umumiyet itibarile Zi- tavsiye etti. 

novyefin ve Kamenefin anlattıklannı "Nikolayefi gördilm Uzerimde, ga
tekrarladı. Stalinin ve Kirofun şahıs- yet cesur, yaman ve imanlı bir sui· 

O zaman da aynen §Öyle demift~:.. 
Burası ana caddedir. Çöpcüleri" 

rutlarına fotizaren bırakılacak ç~ 
caddelere dökiilmemeli çöp aatıd•IP""'· 
veya tcnekclrile bırakılmaZtdır. _.11. 

larma karşı tevcih edilen suikast. knstçi tesirini yaptı. Dedi ki: 
doğrudan doğruya onun idaresine ha- "- Kirofun evinden Smolni hükfı 
vale edilmiş bulunuyordu. met binasına gitmesi saatlerini tam 

Ve işte harp oluyor ... ihtilfil değil,, dahili muharebe değil, beynelmilel 

Baknyef, re!sin suallerine cevap olarak tesbit etmeğe muvaffak oldum. 
vererek, tcthiş hazırhklannın nasıl Ben, Kirofu, Smolni yakınında da 
yapıldığını anlatmıştır. Bu faali- Smolni'nin içinde de öldürebilirim 
yet bilhassa 1932 ağustosunda ve 1934 Evvetlce, bir kere, Kirofa bir iş için 
son baharında had devresinde bulunu- müracaat ederek onu kabinesinde öl· 
yordu. Bakayef bu hazırlığa iştirak dUrmek istedim. Fakat beni yanına al
edenlerin isimlerini saymıştır. Bunlar, n'ıadılar. Şimdi, biz, Kirofu diğer iki 
Reingold, Pikel, Fayviloviç, Radin ve tethişçi ile birlikte tarassut ediyoruz.,, 
diğerleridir. İfadelerinin cereyanı esnasında, Ba 

harp, hakiki harp... Hüseyin Faruk T ANUR 

Mü him bir casus 
teşkiliitı yakalandı 

Suikast ele başısı, ha.fi cemiyet es- kayef, cürmiinü hafif göstermek teşeb
rarmın nasıl gizlendiğini de anlatmış- büslerinde bulundu. 
tır. 1932 son baharında, Ziııovyefle - Ben yalnız Stalinle Kirofun öl
Kamenef fırkadan tardedilmişlerdi dürülmeşi bahsinden haberdardım. Dl-
0 tarihten itibaren istikbalde ne yapı- ğer tethişçi hareketlerden, ancak it
lacağı meselesi zuhur etmiş bulunuyor· hnmname okunurckn haberdar oldum 

lsviçrede çalışan bu şebekeye Berlioden 
300 bin liralık k redi verilmiş du. Reis: 

Son yıllann en tehlikeli ve ciddi bir bu iki devletin yapacakları karşılıklı Bunun üzerine, Zinovyef, Yevdoki- - Bakayef! Siz, teth:şçi merkezin 
casusluk hadisesi lsviçrede meydana yardım misakına dair malümat topla- mof, Kuklin, Şarof, Dreyser ve arka- nz!lSmdan mıydınız? 
çıknrılmı§tır. Bunun tahkikatile şimdi makta idi. da~ları buluşmuşlar ve tethiş hareke- - Evet. 

Casus şebekesinin son altı ay içinde tini bir müddet için durdurmağa karar Reis: İsviçre ve Fransız polis t~kilatı müf}
tereken uğraşmaktadır. 

Gerek Fransız, gerekse İsviçre res
mi mamakları bu hususta çok sıkı bir 

ketilmiyet muhafaza etmekle beraber 
İsviçrede İsviçre tebaasın~n b u iıle 

• 
alakadar dört kişinin. tevkif edilmiş ol-
duğu bilinmektedir. 

Sınırlan aşarak Fransaya kaçmış 

olan daha üç kişinin isim ve hüviyetle
ri Fransız polisine verilmiştir. 

ve Fransa ve İngiltereye birçok me· vermi§lerdir. 1934 son baharında fan- - 1932 senesinde Stalin yoldaşın 
murlar göndernıi§ olduğuna dair ka- liyet yeniden canlanmıştır. öldürülmesi işini ilzerinize aldınız mı? 
yıllar bulunmu~tur. Bakayef, 1934 senesi te§rinisanisin- · - Evet. 

lşin ehemmiyeti şuradan anlaşılır ki de Kamenefin Yevdokimofun ve ken· - Bu İ§i başarmak için teşebbüslere 
cari masraflara karşılık olmak Uzere disinin rehberliği altında Moskovada giriştin~z mi? Fakat sizin elinizde ol
te. ımat nit'1n 'Bel"ttnoen -:m. ()1?ii'i'W.~Mnnn eyı;ıuoe 111~ mızırla • mı nyz ntu.,,ııuc.1u• 

liz lmilılC (biziffi 'p'ıı:ram :tla 317,500 li- mış olduğunu "Söyledi. Buna, bitza.t yetgizliklere uğradınız mi1 
ra) bir'kredi açılmıştı. Bakayef iştirak edecekmiş fakat tc- - Evet. 

KC Ç C K 
şebbüs akim kalmış. Muvaffakiyetsiz. - Bundan başka, Kirofun katlinde 
liği bizzat Bakayef gelip Knmenefe de methaldar mısınız? 
haber vermiş. - Evet. 

Nedense bu temin ettirlle?ll,,,.. 
Ustelik şimdi, çöpcülerin bu m~ 
/atı kaldırmaları sabahın saat aekf"· 
buluyor. _ l.JA 
Dünyanın her yerinde çöp arabOI"'~ 

gün doğmadan yahut da doğar~ , 
çer vo iş görür. Babrali c·adııfMP9'1l 

sekize çeyrek kala, kalabalıkta t1' ._..ı 
cak başlamış gUneş tahammür,,_..: 
yaparken başlıyor. 

Biraz erken davransalar stnekl.,,_~ 
kalır, mikropların beyni kanlan...,. .. 
ama, in.<Janlar da hiç kötU koku. yt1ıt,,,r. 
mış bulunur. 

Halkın Dostu . ~ 

Esna f 
iş le rinde 

Yolsuzl ukların yeni 
safha ları m eydana 

çıkıyor 
Ticaret od:ısı birleşik esnaf ~ 

rosunda bazı 'l.'Olsuzluklar old&ıP.' 
v~ burada iki maliye ve iki de Bel~ 
müfettiıinin tahkikata başladıklannı.e 
nnattlr'. İlerilemt'lr•" ,.1~- .... ı.ı,;ı,,.,t 
cün yeni safhalar arzetmektedir. • 

Cemiyetlerin tasdikinden geç, 
sizin kasadan çıkarılan makbmıatll 
esnaftan para alındığt, hattl bu ~ 
buzların kıymetlerinden daha lf'J~ 
fiyatlara verildiği zannı meydan a1ıP't • Bütün Fransada bu üç şüpheli adam 

aranmaktadır. Verilen hüviyetlere en 

H A BE RLE R 
i çer ide : 

Suikastçı, bu meseleye dair, ı;u yol- .F'akat bu itiraflarına rağmen, Ba-
da malümat vermektedir: kayef, öu işteki rolünü gene de küc;;ük ~ır. __:_ _________________________ __ 

az benzerliği olan adamlar bile der
hal tevkif edilerek sıkı bir sorgudan 
geçirilmektedirler. 

Mesele Fransız tnraftnrı olan bir İs
viçrelinin kendisine teklif edilen işe 

yanaşmıyarak polise haber vermesile 
meydana çıkmış ve polis derhal faali
yete geçmiştir. 

Şebekenin asıl merkcu Bal şehrinde 
bulunduğu ve elebaşıların bir kadınla 
iki erkek olduğu anlaşılmıştır. 

Merkezde sözde bir Alman sinema 
kumpanyasından yazılmış bir mektup 

ele geçmiştir. Bu mektupta Fransız or
du, donanma ve hava kuvvetlerine da
ir birçok sualler varclır. 

Polisin söylediğine bakılırsa tevkif 
olunan bir kadınla iki erkek Lidya 
Osvalddı kullanmış olan teşkilat tara
fu.'dan istihdam edilmektedir. 

'1 ~şk~fıt Alman ve İtalyan gizli is
tihbaratı ı"Wn.Ina çalışmakta ve aylar-

' hnbeI'i Fransız ve İngiliz ordularile 
donanmalarına ve bilhassa Akdenizde 

ırana gidecek 
heyetimiz 

Dost hüktinıel le yeni 
anlaşmalar yapacak 

İranla aramızda mevcut bazı mesele
leri halliçin bir heyetin Tahrana gönde
rileceği dün yazılmıştı. Heyetin başkan 
lığına Bolu saylr.ıvı Cemal Hüsnü tayin 
edilmiştir. Heyette hariciye vekaleti 
umum müdürlerinden Kemal Köprülü 
ile Nafia ve iktisat vckaletlerinden seçi 
lecek birer murahhas bulunacaktır. 

Heyetin vazifesi iranla b!r ticaret 
anlaşması akdetmek, transit mı-selesi 

ni halletmek, ikamet ve adli mübadele 
mukavelesi yapmaktır. 

ötedcnberi halledilmesi için uğraşılan 
bu üç meselenin bu sefer her iki taraf 
için de müsait şartlar dahilinde halle· 
dileceği ümit edilmektedir. 

• Bir müddcttcnber! lzmlrdc bulunan do. 
nanmaınız limanımıza gelmiııtlr, 

* Ziraat umum müdürü Abıı:::ı şehrimiz. 
den Rlzeyc gitmiştir. Oradan Trabzona geçe 
cektir. Abidin portakal, çay ve fındık zer!ya 
tını tctkık etmektedir. 

* TUrko!ls başkam Mecdet dün şehrimiz. 
den geç•rek İzmire gttm!§tlr. 

• Zafer bayramı mUnnsebetlle Türk havıı. 
kurumu menfaatine bu ak§am Taksim bahçe 
ainde bir mUsamere verilecektir 

ıı: Parti genel sekreter! ve Dahlllye vek11i 
Şükrü Kaya dUn ak§8m gazetecllerl Park 
otele davet ederek kendller!le görüşmüştür. 

• Memleket dııh!l!nde bir tetkik gezisine 
çıkmış olan Ankara ziraat cruıtltUsü talebe. 
!eri Karadeniz sa.bl11erinl gezdikten sonra 
şehrimize gelmlıılerdir. Ayni mektep talebe. 
!erinden mürekkep diğer bir grup da Samsun 
dan lzmlre gitmiştir. 

• Yugoslavyanın rnilll bayramında hazır 

bulunmak üzere, Yugoslav Başveklli Stoya. 
dinoviç memleketimizdeki türkçe gazete sa • 
hlplerlnl 6 eylQlde Belgrada davet etmlgtır. 

• İstanbul - lzmlr hava seferlerinin 9 
eylQlde ba§lamaııı için 111.zımgelcn her ııeyi 
hazırlamru3tır. 

(: Mııruf blr krem !lrmasnm bandrollarını • 
taklit ederek piyasaya süren Yako ve Ah. 
met isminde iki klşl polis tartıfından yakalan 
nug ve sılhte bandrollıu'dan bir kısmı ele gc. 
çlrllrnl§tlr. Bu etiketleri tabetmlş olan Mar 
ko isimli matbaacı hakkında da tahkikata 
başlanmıştır. 

* Zlrnt kredi kooperatlflcrlnln mevki ve 
vaziycUerlnc göre birleştirilerek kU\'Vet ve 
sermayelerinin çoğaltılması için tetkikler ya 
pılmo.kta olduğunu yazmışbk. Bu meyanda 
çift alan ve Kemerburgaz nahlyelm1 kredi 1 

:kooperatifleri de birleştirilmiş ve merkezi 
Kemerburgaz addedilmiştir. 

Dışarda : 

ı;: Anadolu ajansının verdiği bir habere 
göre evvelki gün Korenln cenubu bir tayfun 
neticesinde harap olmuştur. 370 ölU, 88 ka_ 
yıp ve 45 yaralı vardır. Maddi hasar çok 
büyUktUr. 

* İngiltere ile Mısır arasında yapılan son 
anlaşmayı müt.eakip MıSlrdaki İngiliz kışla 
ve tayyare meydanları Mımr ası:erlcrine terk 
edilmekte ve İngiliz askerleri geri çekilmek 
tcdlr. 

• KudUste vaziyet h!UO. karışıktır. HergUn 

Arap ve Yahudilerden birçok kimseler ölmek 
tedlr. Yüksek .Arap ı;1Jrası grev hakkında 
kal'l bir !tarar vermek üzere dUn bir toplan 
tı yapmıştır. 

Kamenef, bu haberi duyunca: 
"-Yazık! - dedi. - Fakat ümidimiz 

kırılmasın .• Diğer bir teşebbüste mu
vaffak olacağımıza emin olalım. 

''Ve bunun üzerine, Yevdokimofa 
dönerek: 

''- Leningrat'taki vaziyet ne mer
kezde? - diye sordu. 

''Yevdokimof şu cevabı verdi: 
"- Leningrattaki vaziyeti yakmdarı 

tetkik için Bakayefi göndermeliyiz. 
"Kamenef bu fikri muvafık buldu. 
"-Evet, Bakayefin mutlaka gitme· 

si lazımdır! - dedi. 

"Ben de bunun üzerine hazırlandım 
ve seyahate çıkmazdan evvel, Ycvdo· 
kimofa: 

"- Orada kime müracaat edeceğim 
ve kiminle konuşacağım? - diye sor
dum. 

''Yevdokimof: 
''- Lcvin'e müracaat eaeceksın. 
"- Adresini bilmiyorum. Uzun se-

nelerdenberi onu göıınedim. 
"- Ben bunu sana temin ederim. 

Seni ya bizzat Levin yahut da Man
delştam istasyondan gelip karşılar. 

"Gittim ve hakikaten istasyonda 
Levine rastladım. Bana dedi ki: 

"- Vay, Zinovyef ne Gertine, ne 
Kukı:ne, hatta ne de Ye\'dokimofa iti
mat etmiyor da, demek ki, haleli nıhi
yelcrimizi tetkik ettirmek istiyor, öyle 
mi? ~'akat zarar yok. Biz bu itimatsız
lığa kızmayız. Biz, mütevazi insanla-

göstermeğe çabalıyordu: 

- Kirofu ben öldürmedim. Bu işti.' 

yalnız fer'an alakam vardır. 
Reis: 
- S 'z, işaret verdiniz. Zamanları 

tayin ettiniz. Bütün işler, sizin idare
niz altında oluyor. Bu, ele ba.şı olmak 
mannsma değil midir? 

- Evet. Ele başı olmak manasına
dır. 

- Öyleyse, biZde işte, sizin I<irof 
yold~ı öldürmekte ele başı olduğunu
zu söyliyoruz. 

Bakayef: 
- Evet, öyle .. Fakat ben "yalnız ba

şıma değ !im. 
Reis: 

- Yalnız değildiniz. Yevclokimof 
da flizinle bcrab"rdi. Maznun Zinovyef, 
sizde ~;öylcyin ! l~irofun katlinde sizdt
elc'mşı mıydınız? 

Zınovyef: 

- Fikrimce, Bakayef haklıdır. ÇUn
kü, Kirofun katli işinde maş teşkilat
çı biziz: Ben, Troçki, Karnene!! Çünkü 
biz, tcthişçi birliği vUcuda getirdik. 
Bakayef, bu işte büyük rol oynadı. Fa
kat en baş rol onun değildir. 

Reis: 
- En baş rol sizin, Troçki ve Ka

mcncfindir. Sizde bu fikirde misini?~ 
maznun Kamenef? 

J{amcınef: 

- Evet. 
B;ıkaycfin idamına sebebiyet \'creıı 
muhakeme de burada bitiyor. 

rız. "-':'-------------------
''Ben: Beraa t eden bir 
"- Çocukları polis Amiri 

dim. Casusluktan zan altına alınan bir be-
"Bir müddet sonra, Lcvinin evine ,rız :Rustan rüşvet istemek iddiasile 

bizzat kendisinden ve Mandelştam'dan mahkemeye verilmiş olan emniyet bi
b:ı.şka Sositski, Vlad".ınir Bumyansef, rinci şube müdür muavini SaduJlahın 
Kotolinof ve Miasnikof geldiler: cereyan eden muhakemesinde beraatine 

"Kotolinof : knrar verilmiştir. 
"-Ben uzun zamandanb~ri Kirofun Ayni meseleden mahkemeye verilmiş 

ahval ve harekatını tetkik ediyorum. olan sabık polis memurlarından Hasa
Onu öldürmek o kadar güç değildir! · nın da iki ay hapsine ve 20 lira para 
dedi. · cezasına ~arptırdmasına karar verilmiı-

"Bcn·. · tır . .,... 

Irak Hariciye 
Nazır ı 

me m leketl111 Yakında 
mizl ziyare t edecek 

Irak Hariciye nazırı Nuri Sait pat' 
yakında memleketimize gelecektir. 

Nuri paşanın Türkiye, Irak, tran 'il 
Efganistan arasında akdedilecek ıoi" 
sak hakkında konuşmalar da bulull' 
ması muhtemeldir. 

Hariciye vekilimiz Tevfik RUştil ~ 
ilk bahara doğru Bağdada gitmek il" 
tcdiği söylemiş ve memleket:mize gel-
mek Uzcre olduğur.u yazdığımız Mı~ 
Başvekili Nahas paşanın muhteı1'l i' 
ziyareti hakkında: "Gelirlerse Ço 

memnun oluruz. Mısır sevdiğimiz bit 
memlekettir,, demiştir. 

Nahas p<U]anm ziyareti henUı re"' 
men işar edilmiş değildir. 
~--~-~~-~---~~----___.,,,,. 

Suri~· e fev " nlAde 
komise r i 

Fransız Hariciye nazırı DelboS ~o
riye fevkalade komiseri Kont dö )lat"' 
tel'i kabul etm 'ş ve kendisile uıu' 
boylu görüşmüştür. 

Kont dö Martel birkaç güne kadit 
Türkiye yolile Suriyeye dönecek~ 

Viyana 
• • 

sergısı 
6-13 Eylül 1936 

Avrupanın ticaret merkesl. Her tt1t" 
1U maHimat ve tenzilatl! bilet lçlll 

NATTA > 
(Milli Tilrk seyahat acentaııını

mUracaat. Yazıhaneler: r"'"'t~'f 
Tel. 44514 Karaköy Tel. 44514 
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p ~~~~~ıu.~dukmt.l\b~ensdupl~l.dudğun mehtep sefası ışçllere lstanbul ugvurlamalıdıı~ 
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1 
(? e>ı.ın en,. B ·efer neşeli gette- Silmerbank fabrika· 

6te t ed~yoru.m. Dun unla beraber. u s ') D ttn kO a o ha b n n lar altında hamalln mı uğra~acnl ? 
lla :-dı alfıkamdan anlamalı"m ki ceğl umuluyor 1 Jarında yurtlar s ır D Benim gibi parayı \'erip ç·kııı deli · 

Ilı" r~ılakaytknlamıyorum ... Zira Geçenayyapılanmehtapsafasnıda .. uttılacak den aD<dloğomoz yor. 
•ın kı mühim bir içtimai kıymet- 12 vapuru tıklım tıklım dolduran halk ~ deırSDeır Bu işi kökünden halletmek iı;in: 

a:d· ~Fakat derhal tekrarhya~,m: sapyesinde iyi bir gelir temin ettig-ini Memleketin sanayi i~lerindc en bü· 1 - Hamalların t•line yokunun 
.. ıgı b "'k I" b 11 k a a i Yunus Nadi, bugünkü başmakale- b' .... n ütün mısralar, Awupadaki eören şirketi lidyriye önüm. üzdeki meh· yu ro u oynıyan ve eş yı ı s n y hağajlanna muka ıl vermek Ü'ZC'l'e de. 

·aıı "'Ut - h b""t"" ··k·· ·· ·· sinde INtiklal harbinden aldıg-ımı: 
P 

••• ereddı" "". ·ırıerı'n ko··ı,·1· l>ı'ı·eı· · programının ~men u un yu unu uze- mir numara fişleri n.•rmeli. .~. tapta da gece Boğaziçinde bır gece ge- ı d bal d" ı. [ • -
Yasıdır .. - rine aJmı~ olan Sümerbank, Türk a- ders er en ıse ıyor, muı\a csıne: • '> il l p 1 l •1 l ı . 1 t . 1 ... •intisi tertibine karar vermi<1ı.tir. s - - ama a ·: ) a trl\en •011 1 0 
Su ... :ı 1 · · · f · h d d · "Bir ker<' ~u esa:o:: Milli ,·arlığın ı ~ tabir üzerinde heraherce du- Geçen mehtap safası Şirketi Hay· me ~sının ıç ımaı ayatın a a yem • • :ıltınc~a bulunmalı. 
nı • "A - J"kJ - h ı kt d ö · ,.e nlUkadde~atını anlrt:an hir dcdan- ., n· d r f 1 1 h -.
1 

' 'TUpadakı· ,.enı· müter"'dd·.· · · ki b b ~ er yapmaga azır anma a ır. g· .; > ır <' a a1. a a anı t'nwıı , .,, " riye için hır haylı karlı olma a era er 1 .. d r k lk b' ·ıı t' tr •.. ,, ırndiğimize göre bu hususta bazı esas- a m.ı a aayn ·a -ı~n ır mı e ı atmalı. 
Dtrıı k •- i~tirak eden on binden fazla kişi için de tar hazırlanmıştır. ma~liıp C'tmek imkfm yok tul". Meğer Bunlar düzelmez.."'l' htanhul ha-

~d\ da~. 11\i._)alnız burada değil, o- çok işkenceli olmu~tu. Vapurlarda hal · Banka, K3 ... · .. erı· be .. fabrı"ka .. ı ya. ki o millet son neferine lrndar öldü-
0 1 d ... ,,... .. ~ malları bizim turizm hareketimiz için 
Ye... kın sabaha kadar kalması her ne en· ru··ımck _.,.ur"tı·,_·· le bu""tt·ı·n l>u"' tu··n dün ... ·a ..., nında kimsesiz amele kadın ve kız ro- " ... • ,, l>a"h b·ı--ına bir nngeldir 

... c.\et, o. rada da ö ... ·lc .•. Zira, evvel- se mecburi tutulmuş, birsok vapurlar- :ı • • d k ld ı 1 k" 1 :.. ' '" · "''Sili .; cukJarın barınmaları için ı 50 kişilik yiızün en ·a ırr mış o ıoıun. ·ı >unuıı • 
ta Ya erın şairleri, bütün sahalar- da bir gram bile 6U bulunmadığından biı yurd hazırlamıştır. Bu yurda gir- da ihtimali yoktur... Ha ırb Dye 
ı~ ... Pılaack ne \8l""a hep:sini tiimen halk kaptanı tehdit ederek davetli.tere H"''· ·· ı · }' \' d' d" 
-.ı"'erı to ~ mek için kimsesiz olmak şarttır. Bu- Uı\muy <' gıren unug 1 a ı, ı tar D <dJ e Irk ll!!h ini 
...., ' mar tomar '·apnıı.;: Artık mahsus vapurun üzerine yanaştırmış ve: ı. · ~ .._., 
·••İlik .; .. ••· rada işçilerin muntazam şekilde iaşelerı, yor "': 

b). ll llamına adım atmak kabil de· "- Su. ru...... aı.rın icaplarına göre her türlü istirahat- lstiklaJ cidatinde talhik ettiğimİ7. 
~lık albuki. &.'lirin vazifesi, bir ha~- Feryadlarr içinde bu vapurda bulu· ter temin edil~ektir. Buraya girme.:C derslerin en ehemmiyetlil"i, milli da-
ı.: bulmaktır. Siir diinyası ise, kü- nan büfeye salclmnıştr. Bütün bu nok· ··anın h"'rhalde mun'-zam l>ı'r ordu ile "' arı - vr. Kayseri fabrikasında çalışm~k tsti· • ' ~ 
'ıı d a dönmüştür. On sekizinci w taları Şirketi Hayriye erkanı da çok ~ tıı kimsesiz ve yoksul kız ve ka· kazanılabileceği '"e bütün milletin Öy· 
~ş 0ku~uncu asırlarda kc~fedilmc- yakından gördii!;Jerindcn bu defaki ge dınlar on gün zarfında Kayseri fabri- le bir orduya arkalık etme~inin dün· 
ı.. arazı hali ndalar· varmı" Simdı zintinin bir c~fa deg~il, bir safa olmas• d ·ı · · k. ı "'>' ' ~· '• .ko.sına müracaat edeceklerdir. Bu yurcl ~ a a )'l'nı me.sıne ım an o mıyan en 
'0~: Yeni şairde, bütün doğru dü. ki:ı tertibat nlı.,acağı umırlmaktadır. ileride genişletilecek ve kısa bir za· büyük kuneti teşkil ettiği hakikati-

~la C\imJe şekillerini, makul tasay. Trakya da manda bunu diğer fabrikalarda açıla- dir. Milli cidale başladığımız ı.aman 
~ tı, manalı teşbihleri hep, enet- -cak yurdlar takip edecektir. her tarafta heyecanla yerlerinden fır-
tt tarafından i~gal edilmiş bulunu- ı k Sümerbank'm fcshane, Bakırköy ve h.ran fertlerin teşkil ettikleri küme-
~· Falanca tahas.-·:;s tarzı iizerine 3 rıcı 1 Kayseri fabrikas:nın açtığı okuma terden müte~ekkil milli kuvvetler 'ii-
~ed de l\Iu et .. Geceler,, inde, öte- Köylüye fenni usuller yazma öğreten ve teknik tedrisat yapan cut buldu. Fakat böyle hissi değil. 
'~kon şekle Yiktor Hügo YaterJo- lı;urslar çok iyi neticeler vermiştir. Bu derin surette şuurlu hareketler yapa-
lı.. ' tabii ... ·et ba'-·ragwını asmUır. Si. Ug"' retlllyor ':urslar cak hakiki milli kunet :ın"ak munta· "llo .,, J • - ~ birer ınc1<ten haline ~elecektir. .... 
~ ıtun kafiyeleri bir daha tekrarla· Trakya genel müfetti!)i Trakyada zam bir ordunun kadrolarından gele-

:ı.·. llüHıs.ı, bir Fransıı şairi, bil- ayrıcıhğm inkişafı için bir program Pamuk ipliği fiyatları bilirdi. Kendi cidalimlzde hu prensi· 
ltıa~t saha bulamıyor. Onun için, yer üzerinde çalışmalara ba~lamıştır. Iktisat vekaletinin, pamuk ipliği pin hakikat oluşunu ha~larında Ata
~~ ını kazı.}or, "tııht('ş ·uurumu bu- Çorluda köy muhtarları için açılan buhranından sonra fiyatlar j.izerinde lürk bulunan büyük aı:;kt•rl<'rimize 

'ltı fnm !,, di.} or: havalarda "'sürrea- l ursta muhtarlara bilhassa ancılık. bal yaptığı tetkiklerin bu fiyatları normal horr,luyu7.. 
,, arıyor. istihsali gösterilmi~tir. Ayrıca Ziraat buJduğu ve yenider. fiyat yükseltmeğe 3on kayaya kadar müdafaa: MiJ-

~ldıl>~ki, ·enin için, huna lüzum Yar V<'kaleti arıcıhk mütehassıslannı Trak- lüzum görmediğini yazmıştık. Öğren- li ddalimizin tatbikat saha~ındaki baş 
~elet: Henüı. Türl{çenin bütün keli- yaya göndermiştir. Mütehassıslar mın- diğimize gör~ bu vaziyet yeni pamuk prensipi hudur. Son kayaya kada.· 
lfa

11 
tı kafiye di.} e kuJlanılrnamıştır. taka mmtaka gezerek fenni arıcılığın mahsulünün tamamen arkası alınıncıya müdafaa demenin asla mağlıip olmı· 

~intum Pİ) e de) ince alda "Baykuş" ıı:ısıl olacağını köyJüye göstermekte · kadar devam edecek ki bu da Eylul ~·acağız demekle müsa\'i olduğunu 
naı. \' "C ı· D" <lirler. . sonunu bula""''ctır. O vakit Iktisat ve· ~imdi daha iyi anlıyoruz. Du pren-tırıcı:_ . .'' c an:n:ır,. ge ıyor. or- ...... 
~u b Romanyaı:lan gelen ve Trakyaya kı:.J • • l'k c· 1 k 1 · ipin tatbikatında ~ekilen ••rduyu de-

n aJ( ' eş.incisi? l.'"ok •.•. H.eee \'eznf· t d etı ıp ı ıyat <.rını re o te ve pıyasa P.ı'l, t.akı'p ed"n Ol dU)'U ctu··~u··nmnk la·· 
I 'k.. 1 d k 1 1 yerle§tirilen göçmenler Döbrice havali· · ı· ·· "d t tk.k · a ~ "' ~ , • en ~ıy e, :e ı s(' ıı.ıy c yazı • vazıyc ıne gore yem en c ı ve ıc p 

~\ b" ?.<18ıt, en taou nlbll'll hnlata- dnin.mc9hur bcüını Y tistirer. Türk mü- ederse değiştirmegi abu! ctmi§tİr. 7,ımdır~ YC böyle. bir lm\ bilhassa takip 
tt ..... tıliin milletin se\'c :-eve ezberli· tehassıslar olduğundan bunlara mahsus İplik buhranı bilhassa ıo, 12 ve 14 eden ordu için t.ıhripkardır. Çekilen 
"~I k . k 1 1 d t~l ' ızJarın defterlerine kayd('de- yem ovan ar yaptın mı§ ve bu kovan. numaralr iplikler üzerinde kendini gös- or unun son kayaya kadal" gitme.si j 

~ eti ınanzumeler neı~edc? 1\lektep- lar tamamen te,·zi edilmbiştir. 1 termişti. Bu numara iplikler dokuma • ihtimali Yardır. fakat takip f'dt>n or
~~0;u1<1arn ezberletecek, dağ. dere Arıcıhk hususunda bilhassa köy çorap ve trikotaj sanayiinde kullanılan dunun !"On kayaya isal l'dcn yolu ya
~~et ~den mnnzumelerimiz yok. l\fem muallimJeriyle esasen mütehassıslar olan ipliklerdir. Bu ipliklerin piyasadan çe- rılamal"ı hill' kolay dei{ilclir. Onun yo· 
~~ l 1hı~.leri terennüm ('dilmemi:.. Bir Ziraat memurlarından istifade edilecek kildiği gün bu kısım sanayi de durmak- ruhıp hezdiği günlerde 'r _y('rlerdt• 

11~
1 turkfu ü tut1urmuşuz. ~azire- tır. tadır. dönrr. karatrn:: g-ihi tepe~int• inerı-;ini1 .. 

1 
~~t!dc? Yakın n uzak epopemil Bu sebeple Vekalet bu sanayi şube· l'unus Nadi, makalc.~ini ~il .~alır-
' l~tl. .. Değil köyler, ,iJayetlerimi- J anda rm a t krinin durmamasını temin edecek ted- lorla bitiriyor: 

.. k k b" 1 · l b ı ktad Bütün hu tecrübeleri "n mu, .. ,,r. dr , anı sanmış, işba haline gel- t f ır erı a mış u unma ır. , 
eyef'' •. er ı· ı e rı· fak, çünkü en he:o;aph hnmlelC'rle ge-~h.... ı ı.arafından kafiyelendiril- t 

·ıııı ~ l ~tatUrkUn hedl yel eri çirdikten ~onrıı Atatürk inkıl:"ıplariy-\dı"r'> ... n . . ı as. ik, kli'lsiğe yakın bir· eda Dün askeri terfi listesini n"'cretmiş- • · 
n "°" A k f le ~eliklenen ~tt Türkiye) t bal\ınız: 

~\bidin Daı.:er, kö§esinde, Harbiye. 
nin A nlı:araya taşınacağı bugünlrrrfo 
onun kısaca ff<lplığı işlerden balısedi-
yor re: 

"llugün, Harbiye mektebinde gü-
zel bir tören Yar. Okulu bitiren genç
lere, yarının kahramanlarına dipl~ .. 
malan ,·erilecek. Yüzlerce Türk yav-
ru...;.;ll, şanlı sancağın gölgesi altında, 

ona sadakat yemini edecekler, yurdu 
,·e cumhuriyeti korumak için temiz 
kanlarını dökeceklerine and i~ecekler. 
Yatanı için kanını ve c~nını ,.e;miyen 
hiç bir ~ey vermemiş demektir. A~ker, 
vatanı i~in her ~eyini ,·erl'n demektir 
\'e onun i~in takdire. :-C'\'gİ.} l' n• hiir
mete layıktır. 

Harbiye mektebi Ankara.} a nak
ledileceği için öyle sanıyorum ki bu
gün yapılacak tören. lstanhulda ) a
pılan ı;;onuncu mera~im olar.aktır. 

Yüz küsur senedir Harbiyeyi, n 
yiğitler ,.e kahramanlar yurdunu bağ
rına ba..;;tırmış olan lı:ıt:ınhul İ<:in Har
biye mektebinden ayrılmanın acı ola
cağını, bir lf'tanbullu sıfatiylc ;ı.;İİ) )('

mek isterim. 

Uüyük Atatürl,ü 't• flnhn nıre 
namlı kumandanlarımızı n ml•çhul 
kahramanlarımızı kutlu . ine .... inde ye
ti~tiren Harbiye, bütiin fazilrt ,.e nıe· 
ziyetll'rin kaynağıdır. Harbiye kah· 

rnmanhğın. ''atan st.•Ygisinin fed:l· 
karhğın, feragatin, iJim \C fennin ni· 
7.am \'(' inti1.amın, aydınlığın, yrnıli· 

ğin, inkıl:"tbın timsali ve ahide. idir 

Yeni~criliğin ilgasınd<tn .sonra. kum
lan yeni ordunun temeli Harlıi~edir. 
Orada ycti.,t•n zahitler 'c kumandan
lar, hu memlekete y<ılnız harp r'l''"· 
danlarında değil: ml•deni hayntın ht•r 't .. t • ılmıyoruz... Hal bövl"' ı'ken tik. Buf!iin jandarma terfilerini bildiri-! tatürk Montrö on eransı reisi 

'' Ut • " ~ Bu azimle hir milletle ml•-.l<fın olan ııı,. h •kanıksamış, i-:;tiba haline "'l'l· yoruz: . Brus ile ikinci reis Politise gayet gü- ...;ahasında hüyük hizmetler <'tmi':'lel" 
-Y tt - - e. 1 b' f hu iilke artık ulaşılmaz hir btihkiim-

'l"'a tansızcanın .sıkrsıkhktan hasıl Yarbaylıktaıı albaylığa tcr/i eden- ze çerçeveli imzalı ırer otoğrafmı y dir. Osmanlı imparatorluğunun \\·-
•t..,"' hııhr 1 • 1cr: hediye etmiş ve genel sekreter Agnidi- dır. alnız .sın•rlari)·le dl'i!il. mecmu 

an ı sayıklamnlannı faklit heyetiyle bir istihkam.. Uaştnnha-;;a rupa. As)'a \'e Afrikadaki uza~ hu-
Hiiscyin Cahit, Ali Ha'-·dar. se yine imzalarını ihtiva eden bir la- dutlarını ,.l' ülkelerini muhafaza ic.in 

::;.':.bu, beni çıldırtıyor. 
J b k ~ ı i!"tihkflm ohm hu diyarın --on ka)ası 

Yarbay olaıı binba-:..~lar: ~ a a armagan buyurmuş ardır. ölmü;:lcr, geri imparatorluğu medeni-
nerC'dedi r acıllıa ~ 

Hasan Tahsin. M. Ziya. Nam1k lsmallln Biz ı-ize haber 'erelim ki onun )"ete ula~tırmak için ~al:şmışlar miis-
Binba.şı olan !fiizba.Jrlar: tehit padişahlar devirmişler, asileri'" 

~ ~tJc IJınal mi ic;tivorsun? İ "tC sana 
1 te · • • 
: §ek}jrıı.n her sahası ... Her yeni cüm 
~~i h nı kullanı:ı. ta, manzarayı, tipi. 
~ ... ed·trkesin anlıyabileceıH gihi taı:;-

h hrr r.okta...;ı ,şon kayadıl", w hu diyar 
· A. Cemal, M. Şerif, Suat, M.·~cuııi Btlr8SI anılacak d k h. mürtct·ileri tepeJiq~n·k teccddiit \t• :ı !"On aya ıç hir zaman hiç bir .,, 

M. Hüsnü. Sermet Sıtkı Kazım. Bur- · ık ı · ı ı kt ı ı l'I Bcyoğ[I( Ha11rnviıulcn: dii~manın yctiı.;mi)·eceği f'l>t'di bir sem: 11 ı a >ın Jayra arı o muş ar, e\-
hancddin Ali Rıza. Lutfullah. Salih, holdür. neyi, Dömekeyi, ('anakkaleyi, Gaıiç-A?t~ orijina1 olacaksın._ 

~lınc kalemı· t . 
Suat, Halil Hulki, r-,ı-ı, }l"emal, Nı·va- • ' Büyük Türk sanatkcirı ressam Na-.. " .; yayı, Gazzeyi, Şeriayı, IHıtüh'mmare-
mettin, Hüsnü, Raif. mık lsmail Yegenoğlunun ölüm yıldö- IHI amma 8 o a ır )'İ. lnönlerini, Sakaryayı, Dunılupınıt-aı ha ınn geleni ... 

r3lSiklete ·~·;;;_ 
~1lllek yasak 

Teğnıenlikfcıt yilzbaşılıfja terfi r.de>ı- nümü dolayısile e,·imi?.de bir anma ~ü- !Jiirhan Felek, dışardan ~mleke- rı yaratmı~lardır . ., 
lcr: · nı hazırlanmıştır. 

limi.:l' qden .-;eyya/ıların ilk karşıla~· [)edikten, onun meziyetlerini ,,. 
Osman Sab:t. Mehmet Sıtkı; A. Nu- · Merasimden sonra Namık İsmailin tıkları derdin, hamal derdi old11ğ11n11 zun uzun anlattıktan sonra ua::ısım 

ri, A. Rahmi, Abdürrahim, Refik. Ha- eserlerinden toplanan bir sergisi açıla-
lis. A. Rüştü, Abdullah, Hakkı, Rilştü, cak ve bir hafta açık kalacaktır. 
Dursun, H. 1\emal, S. Sırrı, Hasan Rı- · Bu merasime bütün yurttaşları ça-

h ga l3eled· · t'~es ıyesı, kasaca dahilinde 
za, Vehip. Cemil. Mazhar. ~vki. ğırrrtz. Merasim 31/ Ağustos/936 pa-

~l'ld' kas~ba haricinde de on sekiz 
~~l~tn an kUçilk olanlar için bisikletle 
tıı~ir. aYI :meneden acaip bir emir ver-

Astffjm01ılikte11 teğmen olanlar: zartesi saat 17,30 da evimiz salonların-, 
Şükrü, A. Sagir, O. Faik. H. ~üm- da yapılacaktır. 

taz. Sabahaddin Bekir, Vasfi, Arif, '-:-:::---------------
İbrahim. Ziya, Cemil. 

Sigorta ~ornuoıst11klen 
1 Qa!~~:nr" e~lleol~~ doladırıcılığı 
lltla a ,g agustos tarıhlı sayı- Be•I mevkuf olmak Uzere 

~il.ııı y ursada komünistlik propagan- O il 
llt 

1 
~Pan ilç ki~inin tevkif edildikle- n Ç SUÇIU adliyeye 

l\jd~~nılerllc Yazmıştık. Ve rll d f 
1 

tı:v~~tnız. mütemmim malumata gö- Sigorta dolandırıcıhğınn ait tahkika • ' 
<!ez cdılenier arasında Hasan Ali tın ilk safhası dün neticelenerek 13 sut" 

acı V'ns f b ~ 
lı ı ulunmaktadır. lu adliyeye teslim edilmiştir. 
"'llllke 1 13 suçludan be§i mevkuf bulunmak· 
~))ıi)tö • V nde k OD Ser tadır. Tahkikata altıncı sorgu hakimli· 
Za.rer ~u. liall."'CIJindc>ı: , ği el koymuştur. 

~~l' gtl ayra:rnı şerefine 30 ağustos Tevkif edilenler, Onnik, doktor Asaf. 
lUhan nU ıııaat (21) de Eivimizin Peştemalcıyan, Dimitri, ve karısı iıma· 
aıo .. ,. e Prakı içinde Alay köı:ıkündeki rodur. Onnigvin evinde bulunmu• olan 
~ ·• ... naa b • " 'S 

~~el b' ır konser verilecektir. H ... r evrakın tetkiki tekemmül ettikçe diğer 
e ılır, sus;Jular da adliyeye verileceklerdir. 

rAZAlt 
ACUSTOS - 1936 

llfcrl: ISM Ct'ma~ı~·t'lı1hır: 12 
Zafer lınyranıt 

Vakıl .s.b.h Öı:lı 

r.~.!!,. 'Ui4 12,HI 15,36 18,H 20.2:5 
t.!1e

0 
!l.on 5.2s rı.ıı 12.00 ı.:ıG 

.. ..,. ..,,.,, 

Çanakkalf'yt tıı.hklm edeceğimize dair rln 
yeUer dol&§maktadır. Bugün 30 ağustos 1.a 

ferinin yıldönUmUdür. 

!Jazıyor: 

ll"tanbula g-elen bir seyyahın ha
~ına ne gelebilir? .. Bunu bundan bir· 
ka~ zaman nwl hir fantl'zi halinde 
yazmı~tım. iki gün ene! Romany:1 
,·apurundan Galata rıhtımına SC'\"inc 
le ayak bastığım 1.aman ilk tesiri aİ
tında kaldığım unsur. ..hamal., oldu. 
:\fani şu kaldırıldı denilen hamal! 

Bu seyahatimde muhtelif memll'
ketlerin muhtelif şehirlerinde hamal · 
larla ister istemez işim oldu. Bun . 
!arın içinde bizimkiler kadar pahal :. 
hizimkiler kadar öl~üsüı ,.e hizimkile" 
kadar anut yoktur. 

~ispeti anlamak için size hu muh . 
telif memleketlerde bağajlarıma ,.t'r· 
diğim paralara bakınız: 

Almanyacla 2 mark - ıoa kuru~ 
Viyanada :; silin - 7;) kurus. . . . 
Peştede 2 pengö - :i2 kuruş . 
.!lükreşt<' GO ley - 60 kuru.;;. 
1.stanbulda - :?;;o kuru!'. 

" Diyoruz ki tarife \"ardır. Polise 
.,ikayet etmeli. Yoldan gelmiş hir a
dam tasa\"rnr ediniz. işi gücü , ·ar. 
Ailesi karşıcı gelmiş. Bütün bu şart· 

-şu .~alır/arla bitiriyor: 

Bu ı;;:ılırları ~·nzmaktan mak,..n· 
dım, Harbiye Ankaraya ı:!iderkt•n. onu 
bütün lstanbulun i>ü~ iik mt•raı;;iınle 
teş~i etmesini istemektir. 

Ilaşta Vali. Belediye Ueiı-i ,r Par. 
ti idare heyeti Reisi Muhiddin f':-:tiirı
dağ olmak üzere, llalke,·Jerincfen , . .,. 
diğer teşkilattan ,-e · cemiyl'tlt'rrll•n 
Harbiye mC'ktebini uğurlamak ıdn 
~imdiden hazırlanmalarını rica t•diyo· 
rom. 

Tekaütlerle 
Eytam ve <'ramllin 

işleri 
Umum mütekaidiııi as'J..:criyc cc1r-i

!JCf i başkaıılığmdan: 
Asker mütekaillerile cytamı erami

Jin maaş tahsisi Ye sair işlerini bir üc
ret ve bedel mukabili olmaksızın taki11 
ettirilmek üzere cemiyet merkezinde 
mütehassıs zevattan mürekkep bir bli
ro vücuda getirilmiştir. Arkadaş \' 
ailelerinden bu gibi işleri olanların Iıeı 
gün öğleye kadar müracaatları. 



' 
Dün gece Ortaköy
de bir cinayet oldu 
ölenin kabahatı, kat·lin karısı 

ile kavgalarını kahvede 
anlatması 

. . 
rm.ş 

Dün gece O:taköyde dere içinde 
oturan bahçıvan 42 yaşlar nda Arnavut 
Rıza yanında 1amadı Nezir ve arkadaşı 
Vangel oldu'!u halde saa· dokuz bu 
çı.k sıraların i.:ı evine g~derken o taraf
larda oturan 26 rşında Hasan ile Kadrı 
ye rastfamıştır. 

Bir aile nıeseksinden dc!ayı arala 
rt açık olan Rıza Haı;an ile kar~ılaşın 
cı-. ağız kavgasına başlamışta., O s:ra~ 
da lla:::ın tabanc.a mı cıkara~ak Rızay.:ı 

beş el ateş etmiş ve öldürmüştür. 
Silcih srslc.-ini duv" ı nolislcr llı>sar. 

ile arkadcışı'lı yakalamışlar, cesedi de 
n•orga kaldıra,·ak tahkikata başlamış · 
tardır. 

Kadrinin anlattığına gön... biribiri· 
M bitişik evlerde oturan bu ;ki arkada~ 

tan Hasan ekseriya karısile atışmakta 

Lunları duyan Rıza da olanı biteni kah-

vede her kese anlatmaktadır. 

Hasanın yaptığı ihtarlara rağmen 

·'münasebetsizliğine., devam eden Rı.ıa-

n·:1 ölümiinü, Kc:dri zaruri 

ol: ak göstermektedir. 

bir neice 

14 senedir harh•lye nazırı bulunan 

Titiilesko Romanya ~·a-
h e nesini dısında al ı 

Bir buhran içınde olduğu dünkü! 
I·c.berlerden anlaşılan Romanya ka!ıine
t1inde bazı tadilat yapılmıştır. 

istifa eclen nazırları Başvekil Tata 
Tesko toplantıya çağırarak yeni bir kabi 

ne list~si vücuda getirip kral Karola tev
di etmiştir. 

Memleket dahilinde ı"1iifrit politi . 
lracılara karşı şiddetli tedbirler almaca 
ğından, Başvekil Tataresko dahil:ye ne· 
1'arctini kendisi almıştır. 

Hariciye nazırı Titülesko kabine C:ı· ı 
şında bırak lmıştır. 

Sabep ne imiş ? 
Bükreş, 30 (A.A.) - B. Titüles· 

ko'nun yeni kabineye dahil bulunma
ması büyük bir tesir uyandırmıştır. 

Btitün malıfeller , kabine buhraııı 

nın verdiği bu beklenmedik netice hak
kında türlü mütalealar yürütüyorla1. 
B. Titüleskonun l !)22 den beri dış ba
kanlığını muhafaza emekte olduğunu 

hatırlatıyorlar. 

., 
Başbakan Tataresko "Bilhassa haziran 
sonunda rosistler tarafından tahrik edi-

len karga~alıklarôa ileri sürdüğü istifa 

Titülesko (sağda) Moııtrö 
konf era1ısındayl•e1ı 

Troçkinin 
beyanatı 

(Ba§tarafı 1 incide) 
larnk hnkikatin ergeç kendisini orta
} a ho} a('ağına kat'iyyen kaniim ! 

Olüme siirüklenenler tarafından 
yazılmış mcl,tupların günün birinde 
efkru·ı umumiyeyc irişeceğini mümkün 
görüyorum. 

Siyasi noktai nazardan bu ı;:ui

kast davası, doğrudan doğruya bü
tün muhalcfele hitap ediyor ve bil
hassa şahsan bana doğrulmuş bulunu
yoı·du. Ilu, memleket içerisindeki a -
zim si~ asi gerginliğini gö~terir.• Ilo-

rokrasiyc k.u-şı memnuniyetsizlik ve 
o muhit içinde en yük...;;ek tabakalara 
kadar me,·cut olan muha.<;ım hi:..lerl 
me} c!ana kor. 

Bu hadisenin anlından ~üphesiz 
mühim siya:-;i al,ilwtlt>r hefücc<.·ktir ki 
hunun ela a<:ıktan açığa kitle mücade
lesine \ 'C şiddetli ald~lere sebep olma
sı muhtemeldir. 

So\'yct hül,fımetinin, yeni hazır

lamakta olduğu rejimi tathikten evvel 
böyle bir temizleme nmeliyt>si yaprna
ğı ta.sarlamıs olup olmadığını soru
) orsunuz: Diin)a kapitalist matbuatı 
"o') et borakrasi.sinin milliyetçi, ve 
muhafazal,ar temayüllerinden ~üph<' 
celi) ur. 

Stalin kliği ise, bu hadi. e ile, 
Bolsc\'ik partinin ihtilfılci an'unelerin 
den. nihai ve ha~i n surette ayrıldıkla
rını i~bata çalışmışlardır. 

Fakat unutmamalıdır ki, J.cninini 
sağlığı znmnn·nda Rus ihtilalinin mu- j 
kaclclcratmı idare eden "Polithuro,, \'C 

lfomintern ~unlardan mürekkepti: 
Lenin, 'l'rotzky, Zinovyef, Kamcncf. 

Hykov, 'l'omsky, Stalin ve Buharin ... 
Lenin bugiin ölmii tiir. •·ı.cnin 

"'olitbl.iro,, sunun Stalinden gayri bü
lLin uzuvları SO\) et devletine karşı 

suikast yapma1da itham edilmişler

dir. Bunlar tcthişc i, olarak tanını) or 
hattft Alman gizli 11oli~i ile mii~tcrek 
çalıjmış sayılıyorlar. Siyasi bakım
clan dHşiincnlt•ı-, bittabi bu ithamlara 
inanmaz, bilaJ-is ınl ·ı tEeml,,ke da
halindç vµcut ' \~ w~.ş hiiyuk :siya. i 
deği"ik1iklerin miisbct alfımetleri ola
rak göriirler. 

Bütün ülke hayr a 
yapıyor 

( Baı taı ol ı I ın..ı u ~ Bundan sonra geçit resmi bltl• 
dökülmüş, bilhassa alayın geçeceği 
yolların güzergahında toplanmıştı. 

Geçit resmi Bayezittan başlamıştır 
Burada sabah saat dokuzdan itibaren 
askeri kıtalar, mektepler, sivil teşek
küller mensupları toplanmış bulunu
yorlardı. 

İstanbul komutanı, komutanlıkta 
saat dokuzu kırk geçeye kadar subay
larla hükumet memurlarının tebrikle· 
rini kabul ettikten sonra saat onda 
Bayezide gelmiş ve kıtalarla mekteple
ri teftiş etmiştir. 

Bundan sonra bir zabit vekili söylev 
vercı·ek Başkumandanlık muharebesi
ni anlatmış, buna İstanbul komutanı 
lmrşılık vermiştir. 

Müteakiben harbiye bandosu istiklal 
marşını çalmış. herkes selam vaziyeti a
larak aziz şehitlerimizin hatırası amlm:ş 
ti~ 1 

tır. Tribiinde Müdaffai Milliye d 
general Kazım, orgeneral ~ah~~ 
merkez kumandanı, vali Muhıddı 
tündağ. ve askeri ümera ve ıne1"l 
halk bulunuyordu. . 

Geçit resminde ilk olarak yenı 
vekilleri geçmiş bundan sonra sır• 
harbiyeliler, yedek subay okulu u1 
lerl, tıbbiyeliler, askeri liseler, bJlı 
liler ve askeri kıtalar gccmiştir. . • . . bl 

Saat 11,45 de askerlerin geçı~ı 
bunları polisler, itfaiye, süvari ve O'I 
::.iklctli polisler, itfaiye otomobiller 
mektepler, izciler tayyare timsali. f 
teşckkiilleri geçmişlerdir. 't 

Beyazıttaki geçit resmi 12.l ~ ~e 
alay Sultanahınet, Sirkeci köprU: Jd' 
başı yoluylıı Taksime gitmiş ve ab 
merasimle bir çelenk konmuştur. ~ 

Bu gece fener alayları yapııac• lıl 
meydanlarda müzikalar çalaca~~ 

Para ka zanan "adı n ların esra r ı 

Evliya zat~e Nurettin 
diyor ki : 

Kapıdan girerken, yalnız müessese deği§tirdi: ıİ 
sahibinin bildiği isimlerle anılan bhı· "- İşçilerimin aynı zamanda ,rJ, 
bir kokunun birleşmesinin yarattığı dath olmalarını isterjm. Yani i~ ef 
ılık , ve insanın başını döndüren bir ha- sında istidatlı demek istiyorull'l· J 
va ile karşılaştım. Müstahcf mleri gali- datlı kadınlar hemen kendilerini F_.ıı 
ba yalnız kadınlardan ibaret olan bu rir, kendilerini uzun uzadıya tecrll 
mağaza ve atölyede ben Evliya zade lüzum yoktur. . ,.,/ 
Nureddini, adile söyliyeyim Nureddin - Ya satıcılarınıula ne gibi 
Ereni, kıvırcık ve kabarık saçlarile bir lar arasınız? ,ı;1".. 
kızlar ağasına benzetiyorum. Salonda - Işçile. imde aradıklarımı ·ıcl 
bir aşağı bir yukarı geziyor. Kızları- dim. Satıcı kızlar da ise söyledi ; 
nm - kendisi böyle söyliyor - müşteri- me eklenmesi icap eden vasıflar d• ti 
!erine karşı nasıl hareket ettiklerini zımdır. Müşteriye karşı f evkali~t 
gözden geçiriyor. zaket, düzgün söz söylemek, pıUf 11 

Bayanların ve dolayısile bayların nin ıcvkinc göre hareket, ikna ıc• 
çok iyi bildiği Evliya zadeyle karşı yeti, sürati intikal, çalışkanlık~ JSS ı;ıı' 
karşıyayız. Kendisine: rinin daima haklı olduğunu göt. r" 

''- tşçiler: nizin hepsi kadın .. ,. de- de tutarak hareket .. Bütün b~ 
yınce, "" TI 1Hr-eocr1'Ie-CU.mıemı tatınuıt• :u. ...... .ı.ı: •• '"• "" ~u .. nu .:rcı.P oı.ı·· 

lamama imkan bırakmadı. Ne soraca- aradığını bularnamt§ bir aç g" 
ğımı anlamış olacaktı ki cevap verdi: lilkle: 

Son alınan malUmata göre yeni Yeni kanunu esasi iy~ de]llm'ş ! 
"- Öyledir, dedi. Koku ve kadın - Ba§ka ?.. . eİ 

bir birinin o kadar mütemimidir ki Diye sorunca işçilerine tav~ıye ;1 
kabine, gerek sağ ve gerek sol her tür
lii kuvvet hareketlerinin tenkili husu-

sunda gerçekten tam salahiyete sahip 
bulunacaktır. Gene bu haberlere göre 

ispanya 

tehdidi., yüzünden, eski kahinenin oto
ritesini haleldar eden B. Titüleskoyu 
bir nezaret vermek istemediği anlaşıl · 
maktadır. 

• 
ıs yanı 

iki taraf da bazı mevzii muvaf
fakiyetler elde etti 

İspanyadaki dahili cereyana dai. 
gelen havadislerde bir kısmı askeri va -
ziyette büyük bir değişiklik olmadığın: 

bildiriliyor. 
Son dört gün zarfında 11 hükumet 

t~yyaresi düşürüldüğü hesap edilmiştn. 
Asiler bir hükumet denizaltı gemisi bom
bardıman etmiş ve; Akdenizde bir hükil
met tayyaresine daha taarruzda bu . 
lunmuşlarsa da bu tayyare de kaçmak 
suretiyle kurtu1abilmiştir. 

HUkOmetın verdiği heberler 
Hükumet tarafından gelen haberler 

Lion geçidinden hareket eden hükumet 
kuvvetlerinin dağlık araziden doğru sü
r.:tle ilerlediğini bildiriyor. 

Bir kol Avila şehri üzerine yürü 
mcktedir . Bir diğer kol da Epinaro 
§Chrini zaptetmiş ve külliyetli miktarda 
<'Uak, cephane in'inam eylemiş ve hay 
li esir almıştır. 

Topçu kuvvetler Teruel"i muhasara 
etmiştir. 

İspanya Harbiye nazırı hükmet kuv 
vetlerinin bütün cephelerde ilerledikleri. 
ve şimal cephesinde asiler püskürtü
lerek 300 :isinin füdürüldüğünü bildir 
mektedir. 

Fransız komUn'stıerin'n 

istedik erı 

Parls, 29 (A. A.) - K.:ımünist par
tisinin siyasi ~ürosu neşrettiği bir teb
liğde, lspanyan:n abluka cdilmesmı 
Fransız milletinin tasvip etmediğini bil-

clircrek İspanya ile ft.lah da dahil ol 
mat Uacrc ti:arctin serbest bırakılma · 

sını lttemckle, Fransanın imhasını derpış 
eden Hftlerin "Mücadelem .. adlı kitabı
nın bütiln Fransız meilteplerinde oku-

tulmasını taleb eylemekte ve nihayet 
Thorezi Bluma gonderdiği mektupt.ııı 
dolayı tebrik tylemektedir. 

Tebliğde, Fransız Bakanları Cum 

huriyetçi İspany:ı lehinde yapıl:ın halk 
te?ahüratından istinkaf ettikleri bir sı 
n·da Sachechta gösterilen kabule tees
süf edilmelttedir. 

lngl l?renln teki fi 

Londra, 29 (A. A.) - trıgiltere hü-
1.umetinin, İspanyayı kana boyayan da
hili harp için t.ıvassutta bulunmak üze· 
re aMclrit neldinde bir teşebbüste bu 

lurduğu haber verilmektedir. İngilte

ı {' Mndrit nezidnde bir teşebbüste bu
gayri resmi surette, aşağıdaki yazılı ıh-
ıari tedbirleri teklif etmiştir: ı 

1 - Harbin "insanileştirilmesi,. 
toptan idamlara nihayet verilmesi V:! 

c~ırlerin miıbaddcsi. .. 

2 - Hiç bir siyasi partiye mensup 
olmıyan kimselerden ve teknisyenlcrdcrı 

rr.Urckkep bitaraf bir nevi Jirektuar te-
sısi. 

3-Askcri bir mütareke ilanı .. 

Rif kahramanı rnen
fasının değiştirilme

sini istiyor 
Paris 29 (A.A.) - Eski Rif Emiri 

Abdülkerim menfi bulunduğu Reunion 
adasından Müstcmlekat bakanlığına biri 
istida göndererek Akdenizde bir yere 
nakledilmesini istemiştir. B<!kanhk bu 
istidayı müsait bir şekilde tetkik etmek 
tedir. AbdUlkerimin talebinin sene ni
hayetiindcn evvel is'af cdilC1:eği zanno
lunmaktadır. 

3ovyet Rusyada tatbik edilmek ii
zere olan yeni kanunu esa.-,j hakkın

daki diisiincemi mi öğrenmek istiyor
sunuz? Yeni kanunu esasi halk tara
fından gö. terilmekte olan .siya. i fna. 
li) etinin .. e.smen tahribi demektir. flü
tün hıdrct, parti makamında bulunan 
borolmısinin elinde olacaktır." 

ispanya mtsalesl 
'l'roçki Sov~ et Rus~a da dahil 

olduğu hnlcle, İspanyadaki dahili harp 
karşısında devletlerin nziycti hak
kmda ne düşündiiğü şeklinde bir ;::;ua
le kc:rşı şu ce' ahı vermi~tir: 

"Ba~ta :Frnnsa olmak üzere söz
de demokratik hiikumetlerin Mu.soli
ni ve llitlcrc bir faşi ·t mukabil ihti 
lilli orta) a koymak, bu ihtilftlc askeri 
surette müzaheret etmek Ye sonra bi
taraflık gibi bir masumiyetle işin i
çinden çıkıvcrmelel'İ fırsatını wrme· 
leri, keneli sicillerinde en hü) ük lekc
lcrdt•n biridir. 

Sov) et hükumetinin vaziyeti her 
uman olduğu gibi muhafazakar 'c 
milli) etçi ve mnhduttar. Onlar "har-· 
bi te"' ik etmiyeceğiz,. diye kendileri
ni bu rnziyetlerindc haklı ~östermek
te \e böylece, A,·rupanın faşistıe..-me

sine meydan 'erip t•eldlmektedirler. 
.... onunda nihayet lıarı>le karşıla

şacaklardır. Fakat bu defa hnrple. 
en ~nyri müsait şartlar içinde karşı 
karşı)a bulunacaklardır.,. 

_ Jspnnya harbinin muhtemeli 
neticesi ne olahilir'! 

- Fransız \C ~ovyet hi.ikfımetini". 

ihanetlerine rnğmcn İspanyol halkı
nın nnmıffer olnr~ığına hfda itimadım 

onu alan ve kullanan gibi satanın da ği sUrati intikali kendisi de go.stl 
kadın olması lazım. Vakıa, bana sorar- ilave etti: _J 
sanız: ben erkeklerin de ıtriyat kullan - Öğrenmek istediğinizi bili)'O'/ 
masını isterim .. ,, Başka eli ayağı, endamı düzgü~ '-:;, 

Nureddin bu sırada kap:da görünen zel olması lazım olduğu gibi titiZ iJ4 
bir komisyoncuya elini sa.lladı ve içe- cek derecede temiuiği sevmesi dB 
ridcki kızlarından birine de: eder. . . 'f.'1 

"- Kızım, beni arayan olursa güm- Gümrüğün kapısına gelmı?tı~·ıc; 
rükteyim. dedi. Bana da: ile Evliya 7.adenin arasına gırere 

"-Haydi yolda konuşalım,, diyerek bir sual sordum: I 
kapıdan fırladı. - Kadınların çalışmasından :af 
Kapının önündeki son zamanlarda nun musunuz. Onların çalı§JilaS ,/ 

şehrin her tarafında sık sık görülen istediğiniz neticeyi alıyor musııl1 ~ 
ateş kırmızısı ve çok lüks bir makam _ Evet, ben umum:yetle ıne 
otomobiline pek yaklaşamıyorsa da, num. Bilhassa zaruret kraı:ısınd;vt 
yine lüks sayılabilecek otomobilinin hayatına ahlanlar ~ahşıyeırla:· ~ 
yanından geçtik. Şimdi gUmrUğe d~ğ- elde bir iş olsun diye c;:aiı~aga ıJ'./ 
ru koşarcasına yol alıyor ve konuşu- ler. ne yalan söyliyeyim havai ol ' 
yoruz. lar 1 

Ben, demin yarım kalan konuşma- G··.. .. w.. k 1 k h r· e d Jı umrugun aran ı o un . . 
0

rv 
mızı, olduğu yerde bırakarak yeni bir Nureddin Er<.>n i~eriden seslenı) , 
suale geçtim. Ded'm ki: . "- Sakın işçilerimin aleyhinde· 

f şçilcrini1.de ne gibi vasıflar ararsı- ma ha .. ,, ~ 

nız? A. Faik~ 
- Alelümum işçilerimde son derece • ı:.(' 

terbiye, kuwetli bir ahlak ve eada- 1stanbu1 va,, ., 1 

ka~ü1erek sordum·= nin SonpostaY 
- Bu kuvvetli ahlakı her zaman 

bulal>ilir mis'niz? tekzı·b·ı 
Nureddin Eren çok müşkülpesent ı1 

deg·il: (Ba~ taralı 1 ilttiJ'-/ 
·,ıe 

- Eh dedi. Buluruz. Bizim için iste- uykudan uyandmldığımdan b~hı ıı• 
nen mağaza ve atölye içerisinde doğru disile telefonla görü~üp beledızc ,ııY 
durmalarıdır. na Yapra bir ev satın alıDAcağl 

- Ya dışarıda?.. diğim yaıılmıştır. i~ 
- Dı~arıda .. Orada biraz ~vaz var. Hiç de acele olmayan bu haber tol 
Birdcnb·re sustu. Bahsin nezaketini geceyarısından sonra uyandırılı111fı4t' 

hissetmiş olacaktı ki hemen mevzuu makltğım, yazynın tek doğru tar~·f' 

\'U r. lJu 7.aferden, bir ~o~yalist İspan- ========================= 
k - m~ti~ 

Telefonla kendisiyle bizzat gö;i~ ~ 
miş olduğum gibi vasıta ile verdi ıııı' 
vapta evin ~lediye tarafmdarı 1 tt• 
ğını da söylemedim. Gazeteci art ti 
lara biraE insaf. bir çok da dittk• 

yanın çı acagım sanıyorum. 
Nitekim her ikisinin bimleri çağrıl-

N 8Si1 1d8 m edil m 1 şl er dığı zaman Kamencf ilerleyip kendini 
"Deyli El:.5pres gazetesi muhabiri gösterdiği halde Zigadiycf kendinden 

Moskovada suikastçıların idamına dair geçmiş olduğundan sesi verememiştir. 
v<:rdiği habctrde Zinovyef'in idam edı- Mahkumlar ikiı;er iki§er idam edil· 
IC'Ceği sırada düşüp bayıldığ•nı ve ~n 
d:sini kur:ftma di1cbilmek için duvan 
bi>ğlamıık i:ltiyacı hasıl olduğunu yaz
nıaktadır. 

Kamcn:f Jc yüzü kireç gibi olmuş 
olciugu halele sükunetini muhafaza et-

mişlerdir. 

İdamdan sonra doktor h~ Zigodi· 
)'('fin, hem Kamenerln bilmuaycnc öldü
ğünü ilin etmİ!J ve gözlerindeki bağlar 
çıkanlarak arkalanndan gelen diğer iki 
mahkumun gözleri bağlanmıttır. / 

siye ederim. 1 } 

Ev işine gelince Başbakan bll~ 
tatürkün emrini tebliğ etti. y~ 
muvaffakiyetine mükifat olar•~ ~ / 
riyct Halk Partisi kendisine bar 
caktır. . ,.;;_ 

Vali ~ Be&edıye 0,.tı 
Muhiddin OS1'0Jıi 
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ırsız kadın 

Geıı 
' tnç l'VUkat, müdafaasını üstüne al-ı 

b.
1
ar.nun kadının yüzünde kötülük 

l Ctev• · 
1 

gıtl\ anlatır çizgileri aramağaJ 
~'lordu. 

d!ııın kalkık başı, göz yaşından 
li~ bir çocuk yüzü taşıyordu. iki 
İfa"dec ~orgun gözün yardım arayan 

o 'ıia~ 111 vardı. Biraz kalın olan alt 
~.,r.ı korkudan titriyordu. 

Ukat ·• • · ık muteessırdı. Yarım saattir, 
'tka'I~, kendisini buraya sürükleyen 

ctın ne olduğunu izah etmesi için 
tıı~~~ordu. Kadın bonmarşede, çok 

h gı bir para çantası karşısında 
ttc d .. 

~'I uşınüş, o kadar ... 
~ tf t ~kat genç kıza eğiliyor ve parma

~ti: nına dü§cn esmer kahkülünü dü
rOrdu: 

~ li~ydi, haydi, söyleyin. 
~IJ "kıf nıüzekkeresini, istintak rapo
~i tq01tudum. Ges;en güne k~dar polis 
~de l\ırnıyormuş. iki sene evvel Balıke 
'>tt? İatanbula gelmişsiniz. Evlenmek 
~d tnde imişsiniz. Evinizde herkes 

Ctı 
~. k nıemnunmuş. Buradaki dostları-
~.0ınşulannız bu hırsızlığa inanmak 
~ 1~0rlar. Kocanız ise, çok muztarip 
'dır. İşini bırakmış, deli gibi sokak

!' \ ~.olaşıyormuş. Ben sizi müdafaa 
~ t 81'~1ın. Söyleyin! 
ııe ~ dııta ağlıyordu. Elinin zayıf parmak 

~ a"ukatııı avuclarmda idi. Sakinle -
1 e anlatmağa başladı: 

't:ı· 1 ~ ın eyiniz:. Sekiz gün evvel mağa-
Ô), ~d da~ ?irinde elimi bir çantaya dal
it ~t !Jtt, ıçınde bir para çantası bulun

~~nu anlayınca elimi çektim. Fakat 
-1 :ızı anınııtrm. Bu hareketimle çanta

tt~ ~sahibi kadma: "Kendinizi kollayın, 
btll 'Ilı nııı Çalarlar!,, mı demek istemiş -
ft ~i )?ksa parasını çalmağa mı niyet 
'"" §tıtn'> 'b b"l . B • ıır ıyor · .ounu ı mıyorum. ana ına-

Bun .. d ··ı . 
r . ...2: egı mı? . ..... E 
~ edYe.t, evet. Size inanıyorum. De

•nıı t 
..... ş· 

!t11t. lztıdi, mücrimim ı Perşenbe günü 
~ ~'~e~ildim. Bir gün evvelk,çarşan

e~ S ü de ... 
ef" ~ ~.tıı .. ~endi kendine gayrikabili ta

l t lf ıhtıya tsızhk yapıp yapmadığını 
ı~~dar bariz bir soruşu vardı ki, genç 

"'Cl.t: 
._ ..... ıı· 
°'~i ıç korkmadan söyliyebilirsiniz, 
~1 · ~ncak if§a edilmesini istediğiniz 
"- Crı ifı. d b'I' · B · · '(t ~a e e ı ırım. enım vazıfem 

....._ tehberlik etmek ve sizi korumaktır. 
~ ~eki 1 Pazartesi günü M. mağaza
>orda 1dirn. Ahk alık öteye beriye bakı
tıı~ ~ı:n. Parasını sarfetmek üzere gel -
~~il\. ildınlara çarpa çarpa dolaşıyor -
tibi b~aıım dönüyordu. Benim de onlar 

U111nt;~llll/b, ı~.~ 

olursa olsun, bir mucizenin bahtiyarlığı 
m duyuyor ve yaşıyordum. 

Eve bc!:::cc , hı::;;:.l' ettim. :-.:r::.:::r. :;·;:. 
nsından fazlasrm sarfetmiştim. Kendi 
kendime: "ilk sekiz günde yalnız eldi
venleri ve çorapları giyerim, sonra da 
kokuları sürünürüm.,. diyordum. 

Giymeye korktum. Korkum, kocamın 
parayı, çorapları, çamaşırları görmesin
dendi. "Bunlar ne 1., qiye sorarsa, ne 
cevap verecektim. Soyunurken titriyor
yordum. Kocam sordu: 

- Bugün öğleden sonra ne yaptım? 
Sokağa çıktın mı? 

- Mağazalarda bir gezinti yaptım. 
Başrm salladı. Çünkü bu hareketimi 

ötedenbcri hoş bulmaz. üstelik kıskanç
tır da. Eğer, ona paradan bahsetseydim, 
derhal bunu bir başka adamdan aldığı· 
mı zannedecek ve sonra .. 

Yatağa girerken: 
- Neyin var! diye sordu. 
- Sorma Allahm aşkına 1 Hiç bir şe-

yim yok. 
Uyudu. Ben ise çok gü;lükle uyuya

bildim. Boğazımı sıkan bir şeyler vardı. 
Şafakta uyandım. Şimdi, boğazımı sıkan 

bir şeyler yoktu. Ortalığın aydınlanma
sını, kocamın gitmesini bekliyordum. 
Çünkü, yirmiden fazla lirayı arzularımı 
tatmin için yeniden ve bolbol sarfede -
cektim. 

Sokağa çıktım. Bir gün evvelki ge
zintilere devam ettim. Bir şeyler almak 
sarhoşluğu, kocamdan korku, gene bo -
ğazımın sıkılması... Nihayet para da 
bitti... 

Sıdıka başını avukata doğru kaldırdı. 
ve garip bir asabiyetle bağirdı: 

- Bana inanıyor musunuz? İki gUn 
sonra büyük mağazalardan birine gir -
dim. Yemin ederim ki, çalmayı bir daki 
ka bile düşünmedim ... Önlime bir kadın 
çıktı, elleri paket yüklü idi, elbisesine 
vaı:ı rsmıs cocuklannı kalabalıkta sürük
lükyordu. Her gördüğünü ahyor, bu ka 
labahktan biran evvel kurtulmak i~ti -
yordu. Bir şey alacağı zaman satış masa 
!arının üstüne eğilirken elindeki şeyler
le büyük bir çanta arkada kalıyordu. 

O zaman, denemeğe kalkıştım. 
Bu para çantasının içinde epey para 

bulunmalıydı. Yeniden zengin olabilir -
dim. Gene arzulanmı tatmin için öte 
beri alabilirdim. 

Evet tecrübe ettim. Fakat: "Bu ka
dına, parasının çalınacağiru evvelden 
haber vermeliyim t,. diye düşündüm. E
limi uzattım, para çantasını yakaladım. 
Anlıyor musunuz? Bu hareketi yapar
ken kendime de maliktim. Eğer, bu sıra 
da kolumdan yakalanmasaydım, belki 
hırsiz olmayacaktım? St ırçok §eylere ihtiyacım vardL 

~'ıı ~O§. g~biydim. Mağazadan çıkar - Nuh CEM 
~lıttıt ndımı, her şeyi, kocamı, evimi u- ---------------
ııı,,I\ U§~~· Yürüyordum, fakat hiç bir Yakacıkta satılık 
~t It· l'"lizunU farkedemiyordum. O ka-
~tı. ı, saate bakiyor, saatin kaç olduğu arsa 
lt 'Scrniyordum. Yakacığın en güzel yerinde Sana-

~ql\t~l~bal:ıkta elimden çantamı düşü;- toryom caddesinde gayet ucuz fiyatla 
hırka "'1rtıak için eğildim, elimi uzattım, satılıktır. 
~ta ç .. adını ötede katlanmış bir kağit Arzu edenler Şeref otel müstecirine 

gordüm. müracaat. 
L. Sıdııt 
'lllaıtı a artık ağlamıyordu. Saçlarını 
ı.ltıa arrnın arkasına atmıştı. Ve yüzü 
llıt ~~en rneydanda idi. itirafın harare-

Kir muhasip iş arıyor 
Muzaaf usul üzere defter tutmağtl 

muktedir bir muhasip, çok müsait bu 
ücretle iş aramaktadır, lc "0ıleri bü .. .. . itiliş yumuş, mavı bakışları sert 

ıııı, \re sabit gibiydi. Bir şey verecek
~ , "ey . . 
~ttı. a ıstıyecekmiş gibi kollarını u-

ADRES: Küçükpauır camF ka::-· 
şısında Şark fotoğrafhanesi vru:ııtasi· 
le S. B. ...... lCa. ~ 

\ldı~ gıt para. Onu çantamla beraber ----------------
~ile, fa:Yucumda sakladım. Sonra sür-
lr tu at Utanarak mağazadan çıktım . 

~lıttuı 1\ ltlUddet yürüdüm. Kalabalıktan 
~İi'c lt unca baktım: Bir elli liralık. Sim 
teslll a~ar elime bu kadar büyük p'ara 
~ 'mı t· 
Ot clev· ş .'· Kocam hayatım kazanmı-

t~ti\ iJ.11 dı arna elli lira da büyük bir 
tbi ı·.ı·1 • Mademki, ben bu paranın sa-

d ~ırn · 
t tt i\t • ıstersem onu parça parça e-
ıı· ardırn · 
it §eyı • ıstersem onunla kendime 
1-t. er alırdım. 

1· ıç dü .. 
11lı, b' Şunmeden bir mağazaya gir -

toı. ırçok il, iç §eyler, eldiven, ipek ço-
~illı, b'Ça.rnaşın, makyaj takımı, ne bile
~ııllı, pırçok §eyler aldım. Evveıa, kork 
Qe • aramı ge . . . 
lı Ilı tev1c·r rı çevırırler, yahud da 
~!cır 1 ederlerse? Elimde onar lira-

tc f • "e bozuk mad A 1 .. .. 
tr•lı1adı . enı para ar gorun-

rakttle l ~· Bır dondurma yedim. Ve 
~tta r e bır taksiye atladım. Her c:ey 

l)il , •• .. ~ 
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Bütü o şaşa asi le 

Ufuktan doğdu 
Türk millPti, yabancı kuvvetlerin 

te/ıdidi altında ilwn, onu kurtarmağa 
ve lciyık olduğu nıevkie çıkarmağa az
metmiş olan Atatürk şöyle düşünü

yordu: 
"Memleketimizde bulunan düş

manları silah kuvvetiyle çıkarmadık 
ça, çıkarabiJecek mevcudiyet ve kud
reti nıilJiyemizi fiilen isbat etmedik
çe, diplomasi sahasında ümide lrnpıl
mak caiz değildir. Filhakika bir fert 
için olduğu gibi, bir millet için dahi 
kadre~ ve kabiliyetini eserlerile izhar 
ve isbat etmedikçe itibar ve ehemmi
yet bekleyip durmak beyhudedir. Kud
ret ve kabiliyetten mahrum olanlara 
iltifat olunmaz. lnsanhk. adalet, 
mürüvvet icabatmı, bütün \ u evsafı 
haiz olduğunu gösterenler istiyebilir
ler.,, (Büyük 1Ultuk, sayfa 397). 

işte, buna inandığı içindir, ki Baş
kumandanı bulunduğu ordusu ile, bü
tün dünyanın "artık öldü,, diye dudak 
büktüğü Türkü, bütün diinyanın gözü
nü kamaştıracak varlıklara ulaştır

dı. 

:(. :/o :/-

6 Ağustos 1922 de gizli olarak ta
arr'Uz /ıazırlıkları emri verildi ve 20 
Ağustos günü de Başlaı.mandan oto
mobiliyle Ankaradan hareket ederek 
Garp cephesi karargdlıuıın bulunduğu 
Akşelıire geldi. 

Herkes onu, Ankarnda biliyordu • 
Atatürk erkaıu harbiyei umumiye 

rci.ai F<:vzi, Cephe kumandanı ismet 
ve ordu kumandanları üe grüştük

ten sonra 26 Ağustos günü sabahı ta
arruz emrini verdi. 

26 Ağustos gününe kadar yaptık
ları ile etrafında toplananlara, Tür
kün azmedince her güçlüğü yenebile
ceğini o kadar kuvvetle telkin etmiş
ti, ki taıarruz emri büyük bir sevinç 
ve neşe üe karşılandı. B er Tük, en 
büyük Cimirden nefere kadar bir an 
önce ııürümek, Türk sınırlarının so
nunu bulmak istiyordu. 

Başkumandan, emri verdiği gün 
muharebeyi idare edeceği mevld.e, Ko
catepeye geldi. Taarruz, ufukla! ağa
rırken topçu ateşiyle başladı ve akşa
ma kadar aman vermeden sürdü. En 
kuvvetli nıeı•kiler ele geçirilmişti.. /Jlu
Tıarcbe 30 Ağustosa, U sene evvel bu
giine kadar sürdü. Düşman, Şarkla;ı 

ve Ceruıptarı ikinci ve birinci ordula
nm.ız, Şimal ve Garptan süvari kolor
dularmuzla çevrilmişti. 

işte, bu harpt-m sonradır ki, Baş
kumandan Mustafa Kemal: 

- Ordular! llk hedefiniz Akde
nizdir, ileri .• emrini verdi. 

Türk ordulan, emri aldıktan son
ra durmadan ilerledi ve yurdu, kud
ret ve lcuvvetiyle düşmandan temizle
di. 

Dünya harp tarilıinin emsalsiz 
bir sayfası olan 30 Ağustos muharebe
sini Büyük Önderden dinliyelim: 

"Tıbkı bugün gibi geçen 38 senesi 
Ağustosunun 30 uncu günü saat iki
de, şimdi hep beraber bulunduğumuz 
bu noktaya gelmiştim. Bu üzerinde 
bulunduğumuz sırtlarda kahraman 
11 inci fırkamrz şu karşrki tepelerde 
muharebeye mecbur edilen düşman 
kuvayi askeriyesine taarruz için ya
yılarak ilerlemekte bulunuyordu. 

Çarköyü alevler ve dumanlar i
çinde yanıyordu. Beni buraya kadar 
getiren saikin ne olduğunu izah ede
yim: 

Beni uyandıran Tevfik beyin gos
terdiği haritaya baktım. Hemen Ja
taktan fırladım. Arkadaşlar, harita
da gördüğüm şey şuydu, ki orduları
mız düşman kuvayi mühimmesini Şi
malden, Cenuptan, Garptan :hataya 
müsait bir vaziyet almış bulunuyor· 
lardı. Şu halde ta_.;;avvur etti~im:Z. a
zami nefayici temin etmesini üm!t et· 
tiğimiz vaziyetler tahakkuk ediyor
du. 

- Derhal Fevzi ve İsmet paşalar 
çağırrnız .• 

Dedim. Üçümüz toplandık. Vazi
yeti bir daha müiaJea ettik ve gördük 
ki Türkün hakiki halas giint-şi otu:ı: 

Ağustos sabahı ufuktan bütün şaşa

asiyle tulii edecektir. 
Bir müddet birinci ordu kararga

hmda kaldım. Ordu kumandanına şi 
fahen vaziyeti izah ettim ve dördüncü 
kolordunun tekmil fırkalariyle ve sü
rat ve şiddetle, işte bu köyün (Çal
köyünün) garbrndaki düşman kısmı 

küllisini ihata edecek surette muha 
rebeye mecbur etmesini emrettim ve 
ilave ettim, ki düşman ordusu behe
meha 1 imha ol anacaktır. 

Mütemadiyen gelen muhtelif rüt
bedeki esir zabitanla görüştüm. Bun
lardan biri erkanıharp zabitiydi. Za· 
valh verdiği maliimat meyanında 

istemiyerek ba~kumandan vazifesini 
alan General Trikopis ve ikinci 
klordu kumandam General D!yenis'in 
bizim çevirmek istediğimiz çenberin 
içinde bulunduğunu ifade etmiş oldu. 

Derhal yanımda bulunan ordu 
kumandanına: 

- Kemalettin paşayı hnlunuz. 
Bizzat Trikopis ite berabt'r biitün dil~ .. 
man reneral1erini behemehal esir et. 
mesini söyleyiniz" 

Dedim. Esir zabit, bu emrimi İŞİ· 
tir işitmez, ikram ettiğim çayı içmi -

H @O n ~ lYl cQJ lYl lf\l <e ifil 
gddı~eo ~aınıs 
~a«:aı~Daııro 

yere&: büyük bir baygrnlık geçirrli. 
Arkadaşlar, saatler ilerledikçe 

gözlerimin önünde inkişaf eden man
zara şuydu: Düşman kumandanının 

şu karşıki tepede son gayretiyle ~ır· 
pındığını görür gibiydim. Bütün düş
man mevzilerinde büyük bir heyecan 
ve helecan vardı. Artık toplarının, 

tüfeklerinin, mitralyözlerinin ateşle
rinde sanki öldürücü hassa kalmamış
tı. 

Bu ovadan, Şimalden ve Cenuptan 
birbirini velyeden avcı hatlarrmrzın 

guruba yaklaşan güneşin son şuaı ile 
parlıyan süngüleri her an daha ileri
de görülüyordu. 

Bataryalarımızın fasılasız ve a-
mansız ateşleri düşman mevziini !çinde 
barrnılmaz bir cehennem haline geti
riyordu .. Güneş guruba yaklaştıkça 

ateşli . kanlı ve ölümlü bir kıyametin 
kopmak üzere olduğu bütün ruhlarda 

hissoJunuyordu. Bir anda c:handa bü
yiik bir inhidam olacaktı ve bekll'di
ğimiz halas güneşinin tuhi edebilme
si için bu inhidam 15.zırndr. Hakika
ten semanın karardığını hir dakıka 
da Türk süngiileri düşmana doğru, 

sırtlara hücum ettiler. 

Artık düşmanda bir ordu. bir 
kuvvet kalmamıştı. 

Bakiyetüssuyuf bir kitle, kendile
rinin dediği gibi, pürhaf ve lerzan 
firar için fürce eriyordu. Artık ge
cenin koyulaşan zülmeti bitince ~özle 
görmek için güneşin tekrar şarktan tu 
hl.una intizarı zaruri kılıyordu. 

Ertesi gün, tekrar bu muharebe 
meydanını dolaştığım zaman gördü -
ğüm manzara beni çok mütehassis et

ti. O karşıki sırtlarla gerilerin deki 
bütün vadiler, bütün dereler, :J ütün 
mahfı...z ve mestur yl'rlcr bıra~• ılmış 

toplarla, otomobillerle \'e bütün mct
rukatın aralarında yığınlar t<'~ldl e
den öliiler, siirü sürü karargfıhlanmı
za sevkedilen esir kafileleri i?e haki. 
katen bir mahşeri andırıyordu. 

Bu dar ateş ve savlet c.:enlıerir.d<'n 
kurtulabilenler birkaç bin kişiden i
lıaretti. Fakat, onlar da daha hi~ ü'< 
Türk çenberi içinden çıkmağa mu,af
fak olamıyarak, ba~kumandanları i

cinde bulunduğu halde beyaz ba) rak 
~ekmeğe mecbur olmu~lardı. 

:(. :(. 'i-

Bursa istfüametinde çekilen clüs
man kuvvetlerini ır.ah,etnıı:kle h<'l'~
ber bütün orduyua~;li ile, bfüı ar:i:n 
lzmire yürüyecektik. 

Buıtiindcn sonra lzmirde ·\kde
nizi, l\lüdanyada Marmarayı gnrrn <'k 
için .sekiz, dokuz günlük bir ı:.ınıan 

kafi gelmiştir; fakat hatırlata~ ım ki 
bu yanık Çalköyüne gelebilmek İ\İf\ 
yalnız Sakaryadan itibart-n ~arfetti-

ğimiz zaman bir senedir. Tes'ıt etti
ğimiz zaferi ihzar edt'bilmek için bir 
seneyi çok bulına1_-,•mz zannederim• , 
~ünkü efendiler, muharebe yalnız kar
şı karşrya gelen iki ordunun (':trprş
ması değildir. Harp, milletlt'rin ('.ar-

pışmasıdır. Meydan muharebe.si mil
letlerin bütiin mevcudiyetlt>riyk ilim 
fen ~ahasındaki se"·iyeleriyle. ahl :ik

lariyle ve harslari:rle, hülfloo:~ı l•lilün 
manevi ve maddi kudret n• l:ızi!l't'eri 
ile ve türlü vasıtalariy!e çarpıştıf. ı bir 
imtihan sahasıd:r.,, 

29 - 30 Ağustos gecesi, sabaha kar. ::=:::::::::=::·:·::!::::::::-.-:::::::::::::::::::::::::::::1 
şı Garp cephesi harekat şubesi müdü- ff Kımyager i! 

·· b ·=-.= ••• • Hu·· sa meddı·n =.==.

1 
ru ermiıtat o saate kadar muhtelif • 

~arargahla~~an ve ~er.~r~ftan gele_n · _-:olivudun l:n giizel -~ ns ba<'!r.~;lan- 'H Taın idrar tahlilı 100 kurı..ştur Bil ii 
ra~orlara go_:_~ harı ta uzerınde tespıt na,. sahip olan ı01 in }\" rovford 5011 :: uruıım tahlilat, Emin0nil Em!~ k v~· E5 
ve ı~ret tt g · t" · " •• :: :. e 1 1 vazı ye ı umumıye~ 1 hof ta zm fmda Londrorıuı Don;<'st('r if Eytam Bankasj karşısn.da tzzet:: 
cephe kumandanı lsmet paşaya gös- ı · 1 d z .. :: B H !' . .. ~·r ınesuu e an.~ ar yarmaf{a başlam1.~ :: ey anı. := 
ter~ış ve 0 da ~~rhal ":a~ya goster,, ; ~ lngili::.fr.re de Twldlitt!('n harikulade :::::.-::m::::::::::::::::::c:::::::::::::::::::::::::::S 
cmrı ha.na ondernu tı, ii.zel lxıcaldı oldu~ unıı tasdik etmi§tir. 
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Kavak-Moda 
Arasındaki 

müsabakanııt Büyük •• yuzme 

V<e 

Diğer güreşçilerimizi 
unutmayalım 

Olimpiyat dönüşü ilk yazımı başka 

bir mevzua ayırmak istedim. Fakat ha
disat ve son birkaç günkü müşahedele
rim beni aşağıdaki satırları yazmağa 

sev ketti. 
Burada gördüm ki spor efkarı umu

miyemizin yüzde doksanı, bütün olim
piyat hatıralarını zihinlerinden tama -
men silmiş, yalnız kendi sikletinde dün 
ya şampiyonluğunu kazanan Yaşarı al
kışlamakla meşgul.. Yaşar, Türk spor
cuh:ğunun tek kahramanı olarak kabul 
ediliyor. • 

Gittikçe büyüyen ve zihinlere yerle
ıen bu hava, hepsi hissesine düşen vazi
feyi ayn ayrı fazlasile yapmış olanları, 
ve hatta Türk bayrağını ilk defa şeref 
direğine çektirenleri bile bize unutturu
yor. 

Türk sporcularının yaptığı bütün 
müsabakaları gözlerimle takip ettiğim 
ve işin hakikatini çok yakından gördü -
ğüm halde, nankörlüğe kaçan bu tuhaf 
havaya ben bile uyacağımdan korkma
fa başladım. Ve böyle bir hataya düş
meden evvel a~ağıki satırları yazdım. 

••• 
Şüphe yok ki Yaşar, bize bir dünya 

birinciliği kazandırmakla fevkalade 
ıayanı takdir bir iş görmüştür. Bu yol
da tali kendisine ne kadar yardım etmiş 
olursa olsun Yaşar da taliini kullanma
sır.ı bilnıiş, aslan gibi yılmadan güreş
ınif ve bir sporcunun erişebileceği mu
vaff akiyetlerin en büyüğüne kavuşmuş 
t'..ır. 

Türkiyeye ilk dünya birinciliğini ka-
zandıran bu çocuğu ne kadar takdir 
f'tcek, kendisine ne yapsak azdıL 

1 
* •• 

Fakat .. Yaşan alkışlarken, olimpiyat 
şe::ef cireğine üçüncülük iiçn de olsa,, 
ilk Türk bayrağını çektiren, Mersinli 
Alımedi unutmamamız lazımdır. Çünkü 
bu genç güreşçimiz yalmz rakiplerile 
4e~il; - Yaşarın aksine - kötü talii 
ile de sonuna kadar mücadele etmiş en 
kork:ı!u hasımlarım yabancıların bile 
büyük takdirlerini toplayarak yenmeye 
muv:ıffak olmuştu. 

Bence Ahmet olimpiyatlarda öyle bir 
Uçüncülük kazanmıştır ki, bu üçüncü
lük Yaşarın, ve diğer milletlerin kazan 
dığı birincilikler kadar şereflidir. 

* •• 
Yaşar ve Ahmetten başka öbür güreş 

çilerimiz de kendilerinden beklediğimiz 
gibi birincilikle üçüncülük arasında ol
masa bile, 4 üncü 5 inci ve nihayet al
tıncı olmak gibi dünyanın tanınmış gü-

' re1 milletlerinden İsviçrelilerin, İtalyan 
larşn, Belçikalıların, Mısırlıların, Japon 
lann, Belçikalıların, Mısırlıların, Japon 
lekctlerinin dahi bütün gayretlerine 
rağmen çok zaman elde edemedikleri 
mükemmel neticeler aldılar. 

Kusurlarımız olmadı değil... Acemice 
güreşmeleri, beyhude yenilmelerimizi 
içimiz yanarak gördük. Fakat sebepleri 
kendi ellerinde olmayan bu hataları bü-

tün güreşçilerimizinğ taşıdıkları for
manın şerefini hakkile muhafaza etme
lerine, ona; belki aklımızı hayeller1e 
doldurmuş olan bizleri nevmit etmiycn, 
fakat bütün dünyanın takdirini üzerine 
çeken muvaffakiyetler kazandırmaları
na mani olmadı. 
Diğer güreşçilerimizin şampiyon ola

mamasından müteessir oluyorsak, kaba 
hati onlarda değil, elemanlarımızın to
punu birden dünyanın en iyisi sanan, 
bütün olimpiyatta şampiyonlukları top
lamış bulunan şimallileri bile hesaba 
katmayan bizler de aramak daha doğru 
olur. 

:(. 4 ~ 

Türk sporculuğu olimpiyada iştirak 

eden elli küsur millet içinde 20 incilik gi 
bi fevkatade bir derece elde etti ise bunu 
da gene güreş takımının aldığı derece -
lere medyundur. 

* •• 
işte ben bütün bunları gt:rrdükten 

ve öğrendikten sonra, burada yalnız ve 
yalnız Yaşarın el üstünde taşınmasına, 
diğer güreşçilerimizin tam manasile bir 
üvey evlat muamelesine uğramasına, 

bilhassa bu arada, Mersinli Ahmedin 
ihmal edilmesine tahammül edemiyo-
rum. 

Ve istiyorum ki, hepimiz Yaşar hesa
bına üstümüze düşen vazifeyi yaparken, 
diğer güreşçilerimiz: de unutmamak 
kadirşinastlığmı gösterelim. 

izzet Muhiddin APAK 

NOT: Yuka.riki yazımdan diğer spor 
şubelerim~ olin:ıpiyatlarda hiçbir mu
vafefkiyot kazane.n.adıklan rnana-

kanlmaması l!iıntdı. 

Bütün ıubeler hakkındaki gÖrü§leri
mi batka yazılarda yazacağımdan bam
başka bir mevzula alakadar olan bu ma
ka!ede bu noktaya temas etmeden geç
tim. 

Müsabakayı kazanan meşhur yü:::iici(yc I 
madalya takılırken halledilmesi miiş-

ı 

kül 'bir vaziyet!. \ 

Devlet Demiryolları ~E Limanları ~~ 
• • • • •• 

1 
1 
! 
1 işletme ·. Umum idaresi Ilanları .: . 

Her pazar günleri Haydarpa§a - Adapazarı - Haydarpaşa ve 
lzmit - Adapazan - lzmit arasında i~letmekte olan gezinti trenle
ri 30 - 8- 936 tarihinden itibaren lağvedilmiştir. Muhterem halkın 
malumu olmak üzere ilan olunur. (798) 

Afyon - Karakuyu - Alsancak ve Afyon - Karakuyu - Is
parta ve Şubeleri arasında işliyen yolcu katarlarının vakti hareket 
saatleri 1/9/ 1936 tarihinden itibaren değiştirilecektir. Yeni tarifele
re göre haftada dört defa Alsancaktan Karakuyu tarikile Afyona ge
lecek ve Afyondan hareket edecek doğru katarlar Afyonda Konya 
katarlariyle buluşacaklardır. Yine !\aftada üç defa Aydından Afyona 
ıelecek katarlar Ankaraya devam edeceklerdir. 

Beyoğlu 
Halk evi 

Olimpiyattan dö-
nen sporcular için 
Merasi.m yapacak 
Beyoğb halkevi Berlin olimpiyadına 

iştirak etmiş olan bütün sporcular şere

fine 31 ağustos pazartesi günü Taksim 

stadyomunda büyük bir merasim hazır· 

lamıştrr. 

Spor hareketlerine büyük bir alaka 

gösteren Beyoğlu halkevi bu merasim 

için stadyoma geleceklerden duhuliye 

almıyacaktır. 

Davetiyeler şimdiden Beyoğlu halke

vi müdürlüğünden verilmektedir. Dave

tiye almağa vakit bulamıyanlar stadyo 

mun duhuliye kısmına gene parasız ola 

rak alınacaklardır. 

Saat 4 de başlayacak olan merasimin 

programını aşağıya yazıyoruz: 

1 - Açış. 

2 - Söylev (Beyoğlu halkevi başkanı 

Haşim Refet Hakarar tarafından) 

3 - Söylev (Türk spor kurumu adı
na) 

4 - Berlin olimpiyadına iştirak eden 

güreşçiler halka takdim edilecek ve 

büket ve madalye verilecek. 

5 - Serbest güreş dünya üçüncüsü o

lan Ahmede gümüş madalye verilecek 

ve bayrak merasimi yapılacak. 

6 - Grekoromen dünya birincisi Ya

şara altın madalye verilecek, bayrak me 

rasimi yapılacak ve istiklal marşı çalı

nacaktır. Bu sırada, Beyazıt cumhuri

yet meydanından altı koşucu tarafından 

getirilen toprak Yaşara vericeketir. 
'! - Ollmpıyanın-crı~'tırak ecıen go -

reşçiler gösteriş müsabak::.lan yapacak
lardır. 

Rusyaya gidecek 
futbolcuları davet 

Eminönü Halkevinden : 

Sovyet Rusyaya gidecek futbolcu · 
lar kadrosuna idhal edilen isimleri aşa

oyuncular 31 Ağustos pa · 

günü antrenmalarına devam 

edeceklerdir. Spor levaz:matiyle bera

ber saat ( 17 ,30) da Beşiktaş sahasında 
hazır bulunmaları lüzumu tebliğ olu · 

Fenerbahçed~n: Necdet, Niyazi, Esat, 
Reşad, Fikret, Fazıl. 

Beşikta§tan: Hüsnü, Faruk, Şeref, 

Eşref, Mehmet Ali. 

Calatasaraydan: Necdet, Gündüz, 
Lutfi. 

Güneıten: Faruk, Cihat. 

İstanbulııpordan: Hasan. 

Gazetemizin tertip etmiş olduğu Ru-ı halinde yüzücülere gene kayığı 1 
meli Kavağile Moda arasında büyük malarma dikkat ederek meyve veY• 
yüzme mukavemet yarışının sporcula- verebileceklerdir. d 
rız arasında gün geçtikçe daha fazla 6 - Sandal tutan müsabıklar 
alaka peyda etmekte olduğunu mem- hal diskalife edileceklerdir. 
nuniyetle görmekteyiz. Müsabakayı terketmek istiyer 
Müsabakamızın bittiği Moda koyun- kendisine fenalık gelenler ise e'" 

da aynı gün yapılacak olan büyük de· sandala sonra da motöre aıınrıık t 
niz bayramı ve o bayramı seyre gele· vi edileceklerdir. 

cek Atatürkle muhterem misafiri, İn- 7 _ Tahminen öğleden sonrıı • 
giliz kralının da bulunacağı yarışımı- 15-16 arasında Modaya varıldığı 
za iştirak eden denizciler için bulun man müsabaka evvela yüzücülere t 
maz bir fırsat teşkil etmektedir. e~ilmi~ olan ve orada büyük ~yaıı~ 

Dün de ilan ettiğimiz gibi müsaba- gosterılen hakemlerin durdugu Jll 

kamızın esası şudur: önünde nihayet bulacaktır • 
1 - Türk spor kurumu su sporları ·rııı 

8 - Gazetemiz tarafından bl 
federasyonu ile İstanbul su sporları d ,-c 

. ikinc:, ve üçüncüye muhtelif he · 
a3anlığının himaye ve kontrolü altında 

verilecektir. 
yapılacak olan bu müsabakaya ama-
tör olmak şartile, her sporcu başka hiç 9 - Müsabakamıza iştirak c\ 
bir şarta tabi olmadan girebilecektir istiyen müsabıklar, 3 eyliil tıır 

2 - 6 eylül pazar sabahı saat 7 de kadar her gün saat 9 dan 17 ye ~ 
köprüden kalkacak vasıtalar, müsabık gazetemiz spor servisine mürııcsJ 
ve hakemleri alarak yarışın başlaya- kaydolmalıdırlar. Yüzücülerinıİf 
cağı Rumeli kavağı vapur iskelesinı> yıtlarını yaptırırken·, gazetede ıı 
götürecektir. dilmek üzere bize bir de resimlcri11 

3 - Saat 8,45 de yüzücülere hareket receklerdir. / 
emri everilecek ve her müsabıkın ya- _____________ __., 

nında bir kayık olduğu halde, yüzücü- v ed. "el 88," an ov,,~' 
ler, müsabaka baş hakeminin hareket • " 
emrinden evvel sporcuların tarif ede- 1ar1n8 ı?Ö t Ü,. Ü 1 e (' t' 
ceği rotayı takip ederek Modaya yol- 8 ( f et f ~r li 8 m p8 
!anacaklardır. 

4 - Baş hakem, doktor ve katibi ~ j ri )' 0 r ;:;!' 
taşıyacak olan motörler, yüzücüleri Atinada yapılacak olan yedinci r 
takip eden kayıkların etrafında daima kan oyunlarına iştirak edecek ııtle 
dolaşacaklardır. rimiz iki gün sonra Modada açılll 

5 - Her yüzücünün yanında gide· kampa gireceklerdir. 
cck olan kayıklarda birer de hakem İzmir ve Ankaradan "etiriJccc1' 
bulunacak ve sporcuların katiyen ka le~le:. de yol~ çıkmışlardı~. KanıPt~, 
yıkları tutunmasına dikkat etmekle mudur ve bır de antrenör butun11 

mUkellef bulunan bu hakemler, istek, tır. / 
--:::-::----~---~~--~~--------~~---------------~----__,,, 

Yiiksek iktisat ve Ticaret Mekteb1 

Direktörlüğünden: 
1 Oln.ah.n bo~ "°T ı .... ____ ~·--·1-.,ıa 1 1<' ı-1:!1 1 O:>C .-1. D :J••"' 

,, .. ( 
lıyacak ve 25 Eylül cuma gününe kadar sürecektir. dş~ 

Yazılma işleri pazartesi. çarşanha ve ~uma günleri saat tO J, 
16 ya kadar yapılır. Yazılmak istiyenler bir dilekçe ve beW belge. e 

le okul direktörlüğüne başvurmat. dırlar. • " 
2 - Yüksk iktisat ve ticaret kısmı üç, ticaret lisesi bir ihzıır1 

üç asli olmak üzere dört. orta ticaret mektebi dört sınıflıdır. ~ 

3 - Yüksek iktisat ve ticaret kısmiyle ticaret lisesine yazı18~11 
r 

ların en az lise veya orta mekte!! derecesinde fransızca bilmeleri g 
rektir. 

4 - Yüksek iktisat ve ticaret mektebine lise mezunlarındaJl b~ 
kalorya veya olgunluk imtihanlar; m pek iyi veya iyi derecede verıı' 
olanlar al mır. 

5 - Orta ticaret mektebi ile ticaret lisesine yazılmak için b~: 
vuranların sayısı her kısım için ayrı ayrı tesbit olunan kadroya . ~;, 
tiği takdirde içlerinden müracaat tarihi sırasiyle pek iyi veya h11 r 
recede mezun olanlar ve bunlar arasından da tahsillerine ara vettr' 
miş bulunanlar ayrılarak kabul 0111 nur. ılill 

6 - Her üç kısrmda kayıtlr bulunan eski okurların 25 tJ 1j 

1936 tarihine kadar okul direktörlüğüne başvurarak yüksek ve Iİ:;. 
talebesi harçlarını vermek, orta talebesi de hüviyet varakalarrna 1 

1 
ret ettirmek suretiyle kayıtlarını yenilemeleri ve bu kayıt yeniteı11r 
işi yapılırken talebenin tescil edilmiş soyadlarını talebe kütük defl 
rine kaydettirmeleri. (591) / 

----~~~~~--~~~~~--~~~~~~~~--------------------~~~~---__..,~ 
Vefadan: Muhteşem. 

Bu çarşamba akşamı 
lUJ<§lô MlbDaDonm IF"aılnlırn <gı~~~sn 

Kız Kulesi Parkında 
Türkiye ses Kraliçesi 

HiKMET RIZA 
Solist Nebile, Mustafa ve eski Darüttalim arkadaşlarının iştirakile duhuliye yoktm 

n-gm Saat 1.30 da dönüş vapuru • 

Şirketi Hayıriyeden • • 
Sabah ilk postalarımızla Altmkum, Sütlüce, Rumeli Kavağı, Ana dolu t-.. avağı, Sarıyeı ve ~ey 
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aalkın verdiği meteliklerle yapılacak olan 

Atatürk köprüsünün 
IAi Oa111anıı altını, iki gümüı lira, iki elli kuruşluk ve iki yirmi beş kuruşluk 

para konularak 

Temeli dün atıldı 
Dahiliye Vekili ile valinin nutukları 
a Dün Atatürk köprüsünün temeı 
:ına ınera. imi havanın çok yağmurlu 

~· ınasrna rağmen oldukça kalabalık 
\~r halk kitlesi önünde "·e Dahiliye 
ı\ e~ili Şükrü Kaya, İnhisarlar Vekili 
~1 Rana, Parti grupu reisi Hasan Sa-

' mebuslar, Alman konsolosu şehir 
llıeclisi azaları ve daha birçok tanrn
llıış Şahısların iştirakiyle yapılmıştır. 

Yal nln nutku 

11 
! lerıısım, Yali Üstün dağın bir 1 

llt.kuyla başlamıştır. Vali nutkunda 
ttcuınıe şunları söylemiştir: 
.. "-Dokuz senelik mazisi olan bü
~ bir te~bbüsün başarılması "·olun-

Yız. Bugün temelini atmak için bir 

lıaŞlnda toplandığımız eski Unkapanı, 
teni ve güzel adiyle Gazi köprüsünü 

~~Pılması İstanbul hayatında birkaç 
""kundan ölçüsüz, şimdiden verilemi-

~cek kadar büyük ehemmiyeti taşı-
ktadır.,, 

lg Muhiddin Dstiincln~ kr ..... ·· 
lanbul hall.ı tarafından enelce ve-

l'iJ ... ı·ş ] . • . n •11 O an para f'"' e"'trt (' J'll' " 
e Yapıldığını ve köprünün hayati e-

htın . . . 1 1) mı.} etını an attıktan sonra sözü, 
ahiliye Vekili Şiikrü Kayaya bırak · 

llııştır. 

Sö - Arkadaşlar, hemşehriler! diye 
d Ze başlıyan Dahiliye Vekili ~öylt! 
evnm etmiştir: 

di '.''-- Vali ve Belediye Rei.c;inin şim· 
eh hıze. hti.} ilk alUhi~etle şehir içil"' 
k'·e~~ıyet ve kıymetıni anlattığı bu 
b 

0
rrunun temel atma merasiminde 

r~ Unduğuma çok eviniyorum. J{öp-

pandıktan sonra şu satırları ihtıva e
den bir zabıt varakası tutulmuştur: 

• 'inşaat masrafı lstanbul halkı

nın verdiği meteliklerle temin edilmiş ı 
olan bu köprü Ulu Önder Atatiirk na 
mına izafe edilmiş; bin dokuz yüz otuz 
altı senesi Ağustosunun yirmi doku
zuncu cumartesi günü temeli atılmış-
tır . ., 

Zabıt Şükrü Kaya, Ali Rana, Ba
yan Çetin Münir, eski Nafia Vekiı: 
Muhtar, Muhiddin Üstündağ, Mebus 

Münir, belediye fen müdürü ve köp
rüler müdürü tarafından imzalanarak 

temele konulmuş, bunun füıtü Dahili
ye Vekili tarafından harçla sıvandık-

tan sonra evvelce açılmış olan çukur
Jara beton kazıklar dikilmek suretiy
le köprünün inşasına başlanmıştır. 

Davetliler merasimden sonra ha· 
zırlanan büfede izaz edilmişlerdir. 

Şikaqelıer temenniler 
--~.P-.................... .. 

Uç buçuk aydır 
sürilncilmede kal an 

bir soyadı işi 
Istanbuldı Tahmis caddesinde Kol

cu sokak 1 numarada oturan M. Veysi 
isminde bir zat, Kasımpaşa nüfus da
iresindeki birisi hakkında şöyle dert 
yanmaktadır: 

"Soyadı kağıtıannı memlekete ha
valemiz 3,5 aya varıyor. Kaçıncı defa
dır geldimi diye soruyoruz, gelmedi 
cevabını alıyoruz. 
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12 yabancı profesör 
Kurultayda dün k onferans 

vererek mütalaalarını bildirdi 
Türk Dili Kurultayı, toplanışınm al- ı 

tıncı günü olan, dün üç celse yapmış • 
ve on iki yabancı profesör tez okumuş
lar, konferans, vermişlerdir. Atatürkün 
şeref verdikleri dünkü toplantıda tez o
kuyan ve konferans veren yabancı pro
fesörler sırasile şunlardır: 

Atina üniversitesi filoloji profesörü 
Yorgi Anagnastopulos, Faris şark dil -
leri okulu direktör muavini profesör 
Jan Deni, Alman Türkiyatçısı profesör 
Gize, Sofya milli kütüphanesi şark §U -

besi şefi doktor Peter Miyatef, meşhur 
Fransız alimi Hiber dö Barinton, İstan
bul üniversitesi İtalyan profesörlerin
den Bartellini, Japon tarihçisi Koji 0-
kubo, Budapeşte ünivers;tesi filoloji de
kanı profesör Nemet, Varşova Türkiyat 
profesörü Zayançkovski, .:iovyet profe-
sörü Samoiboviç, Viyanalı profesör 
Kivergiç... • 

Yunan profesörU kUrsl de 
Yunan profesörü Anagnapulos nut

kundada kurultayın ehemmiyetini teba
rüz ettirmiş. daveti geç aldığı için tez 
hazırhyamadığını, gelecek kurultaya 
kadar türkçe ve grekçenin karşılıklı te
sirlerine dair bir tez hazrılıyacağını 

söylemiştir. 

Fransız profesörUnUn 
konferansı 

Yunan profesörünün fransızca söyle
diği bu nutkundan sonra Fransız pro -
fesörü Jan Deni temiz bir türkçe ile 
konferansını vermeğe başlamıştır. 

mevcut olan malzeme üzerinde işlemek 
i~; istikbalin vazifesidir. Bu vazifeyi 
kolaylaştıracağım sandığım Güneş-Dil 

teorisi çok yeni ve Bulgar ilmi için çok 
meçhul olduğundar. bugü:ı için kat'i 
bır kanaat izhar edemiyoruz. Böyle 
o:makla beraber, bence yeni Güneş -Dıl 
teorisi "söylenılen güçıı::;:un~ rağmen 

ehemmiyletli ve enteresan bir etüddür.,. 

Fransız aliminin konferansı 

Bundan sonra kürsüye Fransız alimi 
Sümer tetkikleri mütehassısı profesör 
Hibr dö Barinton gelmiş ve çok mühim 
konferansını söylemeğe başlamıştır. 

Profesör ezcümle şöyle söylemiştir: 
"- Bütün diller, hiç değilse bizim şu 

eski dünyamızın dilleri, kardeştirler. 

Hepsi de ayni surette ve doğrudar

doğruya. ayni kaynaktan gelmE:dir · 
hepsinin de menşei bir, anası birdir : 
ve bütün dillerin bu tek anası, geçer 
asırda Kaide (Keldan) da meydana 
çıkarılmış olan Sumer dilidir. Ve bü 
tün dillerin analığını Sumerceye izafe 
ederken, bu kelimenin şümulünü da
ha daraltmak ve o dilde muhafaza e· 
dilmiş, tek heceli bir kaç yüz köke 
nasretmek icap eder ki, bizim şu eski 
dünyanın bütün lehçeleri işte bu kök
lerden gelmedir. 

Bu iptidai kökler Sumerlerden bi
ze nüansları ve benzerlerile, esas bi
rer fikir ifade eden bir takım Hiye
roglifler şeklinde intikal etmiştir; ve 
bu hiyerogliflerden herbiri bu esas 
fikri oldukça vuzuh ile temsil edecek 
bir şekil ve surette tasvir edilmiştir. 
Mesela ''su,, anlamını ifade eden hiye
roglif, suları taşımakta olan bir 
sulama cetvelini tasvir etmektedir. 

ve hala da yanyana yaşamaktadırlar. 
Lakin Türklerle. Fransızlar, ve 

yahut İngilizler arasındaki münasebet 
ler ne olabilir? 

Bu meseleyi halliçin Türklerle Rus 
!arın, İngilizlerin menşei meselesini 
incelemek ve hiç değilse grup halinde 
bunlann müşterek ecdadı olup ol
madığını anlamak gerektir. 

ınglllz lllmlnln nutku 

Fransız 5liminden sonra Londra şark 
dilleri okulu direktörü Si: Ros Demison 
türkçe olarak bir nutuk söylemiş ve bil
hassa Britis Muzeumda tek bir nüshası 
bulunan çinceden türkçeye bir lllgatten 
bahsederek bunun sayesinde birçok es
ki Türk sözlerinin malum olduğunu an
latmıştır . 

ıta 1yan profEsörUnUn nutku 

Müteakiben İtalyan profesörü Bar· 
tellini tiirkçe bir nutuk söyliyerek ez:
cümle şöyle demiştir: 

Güneş - Dil teorisi evrensel mnhi
yetile, Türkiyenin büyük insanlık 

camiasilc her gün da.ha ziyade temes
sül etmek hususundaki az.'m ve ira
desinin en büyük delilidir. 

Avrupanın sair yerlerinde hep aç 
kurt feryatları yükselip duruyorken, 
Türkiye, insanlara gür sesile hitap 
ederek "hepimizin kardeş olduğumuz, 
ve vaklile arzı nura boğan günesin 
ezeli manzarası karsısında hep bera
ber diz üstü kapanarak, ilk sözü "A., 
sözünü yine hep bir ağızdan tekcl
liim etm·ş bulunduğumuzu hatırla

yın!,, diyor. 

D"ğer nutulda .. 

n·· ~.~kkrndaki kanunun tanzimi ve 
( l<J tık Millet Meclisinde müdafaası 

derer; de bana düşmüştü. ~imdi onu 
a hatırladım. Böyle iyi bir şeye va-

Bu gidişle geleceği de yok: Çünkü 
kağıtlar gelmiş öt.eye beriye yığılmış, 
tasnif edilmesi ihmal edilmiş bu su
retle gelip gelmediği kaydedilmemi~. 

Profesör Deni, Türk dilinde Fransız
ların substantif adını verdikleri "etre= 
olmak,, fiilinin bulunmadığını meslea 
''Ben Türküm, sen Türksün, o Türk
tür,. denilecek yerde "Ben Türk, sen 
Türk, o Türk,, denildiğini, cemi sigası
run ise, "Biz Türk, siz Türk, onlar 
Türk,. şeklinde ifade edıldiğini kaydet
tikten sonra, gaip sigası zıddının bu 
şekline lıassatcm dikkat edilmesine işa
ret etti. 

Bu hiyerogliflerin nasıl okunacağı 
ile bunların muhtelif mefhumları, bi· 
ze Asuri yazıcılardan intikal etmiş

tir. Ve bu sebeple, her hiyeroglifin 
ekseriya birbirinden çok aykırı bir 
kaç türlU okunuşu vardlr. 

Japon profesörü Okudo, Macar pro
fesör Nemet, Leh profesörü Zayançkovs 
kiden sonra Sovyet profesörü Samoilo
viç kürsüye gelmiş ve türkçe bir konfe
rans vermiş , müteakiben Viyan"lı filo
loğ doktor Kivergiç "dünya dilcilik e
tüdleri karşısında Güne~ r R,il c: risi,, 
mevzulu tezini okum~tur · 

ıta old - . d' K" "d \· . uguma sevın ım. opru en. 
e 11 ~1 ve Uelediye Reisinin dediği gibi. 
~ın ve ferah geçerken herkes gibi 

n de sevinccei;rim. 

ltl ~~ ~öprünün şekli, inşa tarzı, 
~ evkıı, fıyatı hatta ihalesi hakkında 

1°k uzun münakaşalar ve müzakere
~ oldu. Güzel Ista,Jlbu1un bir kat 

ak ha güzelleşmesi için her vatanda~ 
e lının, hissinin, vatanseverliğinin 
1ltırettiği kanaatleri c:ıöyledi, müda -

~a etti. Dunlann hepsi layık olduk 
)' tı ehemmiyetle tetkik edildi. Niha 
det bu şel ilde, bu tarzda karar kılın-

ı. 

b.. Kanaatimiz bu köprünün tasıdıg-ı 
Ut.. ' :. h Uk acl'a lfiyık olacak evsafı haiz 
ı:•unmru ındadır. Bu köprü lı;tanbu
le ta. •ki güzel yakasını birbiriyle bir 
§tırecektir. 

~ Şehrin muhtelif parçaları ara 
li llda muvasala, münaseb:"lt ve nak -
~atı temin edecek :-;ahit vasıtalar el

b t bundan ibaret kalacak değildir. 
)'~ha.başka köprüler, hatta bugün ha. 

gıbi görünen tünel ve yeraltı şi-

:~ndiferi tasavvur ve tatbik edile
aı·' 0 zaman şehrin güzelleşmesi ide
ı··ıni gönüllerinde uzak bir hayal gibi 
~ren İstanbul aşıkları emellerinin 

oı hakkukunu bir bir görmekle mesut 
acaktardır. 

leme ı atma merastml 
ta b Dahiliye Vekili bundan sonra Js. 
'l'·? ulun güzeJiiğinden hahsedere'c 

litkler· b h . . fıtıd ın, u şe rın e..;;Ju surları etra-

1 a akıttıkları kızıl ve kızgın kan
ar· 
t~Yle L tanbula ebedi Türklük dam-
d .. 

1 vurdukları gündenberi, sehri hiç 
~rm d . • 

tir a an ve dınlenmeden güzelleş-
Ve ~ekte olduklarını tebarüz ettirmi~ 
Si} $tanbulu güzelleştirmek için ne

b'ı'er arru ında değil, fertler arasında 
ti1r~ müsabakaya çıkıldığını söylemiş-

.. Dahiliye Vekilinin bu cok güzel 
··~tkı , 
t ~ sona erdikten sonra davetliler 

hı:e~ atılacak yere gitmişler ve Mu 
ile dın Üstündağ tarafından temele 

t~ Osınanlı altını, iki Cumhuriyet li
tuş~' l~f 50 kuruşluk ve iki de 25 ku-ı 

Uk para atılarak il.stil harçla ka-

Bu yüzden işlerimizin gerilediği için 
nüfus dairesinin bunları tasnif ctmek
t.e biraz acele etmesini dilemekte hak
lıyız sanıyorum.,, 

HABER: Hükumetin halline çok su
hulet gösterilmesini arzu ettiği bir işte 
vatandaşların böyle aylarca işini gücü

nü bırakıp soyadı muamelesini takibe 
mecbur olmaları hiç doğru değildir. 

Alakadar makamların nazarı dikkati
ni celbederiz. 

Bu nası l iş 
Beyoğlu Sakız ağacı Ermeni kato

lik mektebi idarcsınin Türkçe mualli
mine üç aydır maaş vern:.ediğin1 hay
retle haber aldık. 

Bütün yaşayışı, sıhhatı bahasına 
alacağı beş on kuruşa münhasır olan 
bir muallimin üç ay maaş alamaması
nın ne demek olduğunu mektep idare
sinin çok iyi bilmesi 13.zım gelir. 
Makamı aidinin nazarı dikkatini 

celbederiz. 

Veni e s erler 

Ağaç 
ACAÇ mecmuasının 17 ıncı sayısı 

dün çok mükemmel bir halde çıktı. Ne
cip Fazılın (Kendimize dair) ve profe
sör Mustafa Şekibin <Deha ve çalışma) 

yazılan büyük ehemmiyettedir. Ayrıca 
Ahmet Hamidinin eşsiz bir hikayesi ve 
Salih Zekinin bir tercümesile (Klasik-

• 
ler ve Kiasisizma) etüdü, Asaf Halet, 
Cevdet Kudret, Cahit Sıtkının yazılan 
kronikler, karikatür, resim. 

Hukuk gazet esi 
Cevat Hakkı Özbey tarafından Türk 

çe ve Fransızca neşredilmekte olan 
Hukuk gazetesinin ikinci sene on be
şinci nüshası çıkmıştır. Bu nüshada 
profesör Erzurum saylavı Saim Ali 
Dilemrenin adli tıbba, profesör Musta
fa Reşit Bclgesayın İsviçre federal 
mahkemesi kararalrına, profesör Ali 
Kemal Elbirin deniz ticaret hukukuna, 
profesör Neymarkın arsıulusal ticare
te, Cevat Hakkı Özbeyin ticaret kanun 
lanna ait makaleleri ve etütlerile, İs
tanbul mektupçusu Osman Nuri 
Erginin, Şurayı devlet azasından Cu
dinin daha sair kıymetli zavatın yazı
ları ve tatbikat kısında da istifadeli iç
tihatlar, kararlar vardır. 

·• • • ...:., sırf vuzuh kaygusile şahıs 
nirini müsnetteı! sor :ı tekrar etmek 

itiyadını erkenden edinmiş olduklarım 
söylC'li. Ve şu mi!:J.lleri r;etirdi: 

"Ben Türk ben,, 
"Sen Türk sen,, 
''Ol Türk ol,, 
Fransız alimi ayni ııeklin bugün \'e 

hatta şark Türk lehçesinde muha· 
faza edildiğini söyledi. 

İki zamirin mükerrer bir eleman 
olduğu için daha hrfif tekellüm edil
diğini ileri sürdü ve sözlerine şöyle 

devam etti: 
"Ol Türk ol,, şekli pek eski zaman

larda kullanılmıştır. Bunun menfi şek
linde (ol) dan evvel bir (dag) keli
mesi vardır. (Dağ) menfi edalıdır. 

Bugün kullanılan (değil) kelimesinin 
de aslı (dağ - ol) dur. 

(01 Türk dağ - ol) gibi. 
Demek oluyor ki, (ol) zamırı 

menfi şeklinde iz · bırakmış; fa
kat müsbet şekilde "dur - mak,, fiili
nin müzarii ile tebadül etmiştir ki, 
tıpkı latince mukabili bulunan (Sta
re) kelimesi gibi o da (etre = olmak) 
fiili yerine kaim olmuştur. Böylece 
(ol Türk durur) denir. 
Ve osmanlıca bir ( d) harfinden son

ra çifte (r) konarak yazılır. Ve (dü
rür) diye talaffuz edilirdi. Modern 
Türk dilinin (dur), (dür), (dır), 

(dir), ekleri bu şekilden doğmuştur.,, 
Profenör izahatı neticesinde cemi 

edatı olan (ler) ve (lar) m (onlar) 
manasına gelen "olar., zamirinden 
çıkmış olduğu mütaleasında bulun
du. 
A tman profesörUnUn söz ler l 

Müteakiben Alman profesörü Gize 
kürsüye gelmiş ve kurultaya ikinci de
fa iştirak etmiş olmaktan duyduğu se
vinci anlatmış ve almanca olarak çıkan 
Türk bilgisine dair yeni eserlerden 
bahsetmiş, bilhassa dil alimi Karl 
Meyenkofun eseri üzerine dikkati çek
miştir. 

eu·gar dokto·· kUrslde 
Alman profesöründen sonra Bulgar 

doktor Peter Miyatef türkçe olarak nut
kunu söylemiştir. Bulgar doktor daveti 
dolayısile teşekkür ettikten sonra ez -
cümle şöyle demiştir: 
"- Bulgar - Türk münasebetleri çok 

eskidir. Bu münasebetler hatta akra
'°lalık bağları dereccsindedirler. Bizde 

Profesör ilmi mijtalealarını uzun u
zadıya ve misallerle izah ettikten sonra 
konferansını şöyle bitirmiştir: 

Böylece: Türkçe, çince, japonca, 
İngilizce ve rusçadan mürekkep yeni 
bir dil grupu buluyoruz. lptidalarda. 
Türkler, Ruslar ve Çinliler arasında 
münasebet bulunmuş olması mümkün 
dür; çünkü bunlar yan yana yaşamış 

Topıantl yarm devam ed yor 
Doktor Kıverkiçin tezini müteakip 

başkan bayan Afet yarınki pazartesi 
günü tekrar toplantıya devam etmek ü
zere celseyi kapamıştır. 

Bayan Afet, bugün "30 ağustos zafer 
bayramımız., olması dolayısile toplan • 
tının yapılamıyacağını bildirmiştir. 

lngilterenin altın istokları 
400 milyon lngilfz liralığı buldu 

Tarihte şimdiye kadar bir misli da
ha görü1memiş azamette altın isto.t<· 
krını İngiltere bankası kendisinde bi· 
riktirmektedir. 

İngiliz bankasının altın muhafaza
sına mahsus bütün mahzenleri dol -
muş olduğundan yeni yeni yeraltı höc· 
releri açılmaktadır. 

Bu haftaki mübayaatla birlikte 
tankanın mevcudu 245.000.000 İngilız 
l•rası kıymetinde altın çubuklara bahg 
olmuştur. Bu da altının beher onsu es
kı kıymeti olan 87 Şiling 10 buçuk pe 
ni (bizim paramızla beher 9 dirhemi 
2729 kuruş) üzerinden hesap edilmiştir. 
Halbuki şimdiki kıymet üzerinden hesap 
edilecek olursa istckun 400 milyon İn-
giliz lirası tutac.ığı şüphesizdir. 

Buna ilave hükumetin kambiyo 
müvazenesi tahsisatının 100 milyon 
İngiliz lirası değerinde altın çubuğu 
Hrdır ki bunun büyük bir kısmı Pa
riste Fransız bankasına depozito edil
miştir. 

Mazide bir eşi daha olmıyan bu mu
a2.Zam altın istoklarını İngiliz hükü
rr.etinin biriktirmesi mali ve siyasi mah
fellerde birçok dedi kodulara yol açmak-
tadır. Bu dedikoduların başlıcası 

İrıgiliz hükumetinin ilk fırsatta altın pa
ra mikyasına döneceği havadisleridir. 

İngiliz hü •,umeti ise altır. biriktir 
nıekteki makı;adını şöyle izah etmek-
tedir: 

2 - Teslimat programını Finanse 
etmek: İngiliz maliye nezareti gelce.ek 
sene içinde belki de 200 milyon liralık 
hir teslimat istikrazı aktetmeği düşün· 

mektedir. Böyle bir tedbir ve müvaze
nesiz bütçe 1neiliz lirasının kıymetini 
birdenbire dü;jürebilir. Aktedilecek 
istikrazın yekunundan iki misli fazlci 
elan bir altın istoku, bgi~:z lirasının 

kıymetini olduğu yerde muhafaza e
der ve Britanya ma!iyesinin panığe uğ· 
rıtmryacağrnı bütün dünyaya gösterir. 

3 - Ecnebi i.ılkelerde p.ı:ıikler: F
u.nsa ve Hollandaea maliye buhranları
mn doğma:;ı i!ıtimali bu memleketlerin 
altın istandardından vaz geçerek her 
türlü mali • ibirlere baş vurmalarına 
sebeb olabilir. Böyle bir takdirde bey
ı•clmilel müba:.iele ve kambiyo altüst 
olurken Britanyanrn büyük altın istok
lan İngiliz lirasını emin ve istikrarı: 
tutmağa yarıyacaktır. 

Havacılık 
Biz ışık yakmadan, su içmeden, mi· 

demize lökma indirmeden yaşamasını 
bilen, fakat açken de, çıplankken de 
bayrağını saygile setamlatan bir ulusun 
ço::uklarıyız. 

Uçağı olmıyan bir yurt, damı olma
yan bir eve benzer. 

Hava kurumunun memleketin her 
köşesinde karşılaştığı yardım ve sevgi 
büyük ulusumuzun havacılığa verdiği 

ehemmiyetin açık bir belgesidir. 
1 - Daha çok harcıyab!lmek kuv- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i:::::::::i 

veti: Sanayiin genişlemesi ve son on iki ii Yurdumuz yemiş memlekctidir.;i 
a): _zarfında ye ımiyelerin artması, cari H Yemiş çok faydalı gıdadır. H 
kttgıt paranın daha çoğalmasına se - :: Yurtdaş ! :: 
Ltp olmuştur. Binaenaleyh bu altın is- ii Yurdunun yemişlerinden bol bot!i 
tckunun tedavüle çıkarılan kağıt para · g ye ve faydalan! ff 
ya karşılık utmak üzere kullanılmak- {:: Ulusal Ekonomi ve ES 
tadır. Şimdi tedavü1de 444 milyon ln- Arttırma Kurumu ;s 
gHiz lirası kağıt para vardır. ~-·-·· .. - S3 --..w...... -- ·--=- -·-·= 
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Ebu Kasım elindeki sivri şlşl bütiln 
kuvvetilo yüklerden birine sapladı : 

- Ayyyyyy ! 
Bundan sonra taze askerden mü

rekkep ordularla tekrar Bağdadın 
önüne geliriz. O zaman fehri zaptet
mek bizim için işten bile olamaz. 

- Biz askerden ne kadar ileride
yiz? 

- Hemen hemen iki gün. Askerle-
rımız ancak iki gün SOhra buraya 
varabilirler. 

Doğrusunu isterseniz bu derce~ 
cesaretinize hayret ediyorum. Başku
mandanlar daima ordunu!l arkasın

dan ilerlerler. Tarih, şirr:diyc k&dar 
ordusunu n::-kasmda bırakarak tek ba 
şına düşm:ı.nın arkasınden ilerliyen 
ve ordusile arasında iki günlük bir 
mesafe bırakan b:r ba.~kumandan 

kaydetmemiştir. Ve kaydedeceğine de 
pek ihtimal vermiyorum. 

Nasıl diyeyim ulu kumandan bu 
büyUk bir cür'etkarlıktır. Ya maa
zallah ..• 

Fakat Hü.lagiı o kadar dalgın bir 
şekilde düşünüyor ve Bağda.da bakı

yordu ki kumandanının söylediklerini 
katixen dinlemediği derhal anlaşılı
yordu. 

Hiılagl kumandanının sözünü 
kesti: 

- Halüenin son boZC:uğumuz or
dusunun kaçan askerle:-ı de henüz 
Bağdada varmamıştır değil mi? 

- Hayır, biz onlardan da önce 
geldik. Arkamızda Bağdada varmak 
için blitiin şiddetile ko~an bozgun bir 
düşman ordusu ve onun :..rkasında da 
b~zim ordwnuz var. Ah, ah vaziyeti
miz çok tehlikeli. 

Bence yapılacak en cloğru hareket 
hiç durmadan şarka doğru kaçmak
tır. u suretle bozgun oıdu ve onun 
ark srndan dtı bizim ordu bize tesa
düf etmeden buraya kadar gelir, biz 
de etraftan dola§arak kendi ordumu
za arkadan yetişiriz. En doğru hattı 

hareket budur. Burada durduğumuz 

her dakika bizim için büyük bir teh
likedir. Ya maazallah .. 

HUlagü kumandanı Boğatimurun 

sözünü tekrar kesti: 
- Senin gözlerin kuvvetlidir Boğa 

, timur. Şu uzakta Bağdat kapısında 

bir toz belirdi. 
Boğatimur Hiılagunun işaret etti

ği istikamete dikkatle baktı: 
- Evet, doğru ... Bir toz görünü

yor. 
Bir müddet daha dikkatle bak· 

tı: 

- Atlılar zannederim. Evet, atlı
lar. Buraya doğru, bize karşı dört 
nala geliyorlar. Kaç tane bu? Çok 
kalabalık ... Bir, iki, Uç, dört, beş, al
tı, sekiz, on bir, on iki, iki de geridP 
on dört atlr. En önlerinde toplu bir 

§ekilde koşan diğer atlılarla arasında 
biraz mesafe bulunan tek bir atlı vaı· 
Her halde kumandanları olacak. 

Şimdi daha vazıh görünüyorlar 
Evet, evet istikametleri biziz. Doğ

ruca bizim bulunduğumu:: tepeye doğ
ru geliyorlar. 

Mahvolduk. Hem atlarımız, hem 
de biz yorgunuz. Bu halimizle on 
dört kişiye imkanı yok karşı koya
mayız. Kaçacak yerimiz de yok. Bi
naenaleyh yapacak tek bir iş kalı

yor. Benim atım sizinkinden daha az 
yorgundur. Daha canlıya benziyor. 
Atlarımızı değişf relim. Ben burada 
knlcyım, siz şarka doğru derhal dört 
alan hareket edin, ben on!an karşılar 
Bir müddet de oyalarım. Bu esnada 
siz kaçmış, bu tehlikeli mıntak:'ıdar. 

adam akıllı uzaklaşmış olursunuz. 
Esasen ötede btiyük bir koruluk var 
Buraya dalarsanız izinizi kolaylıkla 

kaybedebilirsiniz. 
Boğatimur bir hamlede atından 

aşağıya atladı. Htilagfı bu fedaka~ 
vezirine tuhaf bakışlarla baktı: 

- Eğer bu teklifini milletin iyili
ği için yapmasaydın bana bu alçaklığı 
teklü ettiğin için senin boynunu vur
dururdum. Haydi çabuk atına bin! 
Kılıcını çek! Ve hazır ol. 

- Fakat büyük kumandan! ... 
- Fazla laf yok! Sözlerimi dinle 

sana emrediyorum. 
Boğotımur bilmecburiye atına bindi 

ve Hulagfıyu takliden uzun kılıcını çe
kerek döğiişe hazırlandı. 

On dört atlı onlara gittikçe daha zi
yade yaklaşıyordu. 

• • • 
Yar~ ~~t ~\lıdat~ önce Bağdat .ka

pısında. iki hadise cereyan etmişti. 
Tüccar kıyafetinde bir adam bir deve
yi çekerekten Bağdattan çıkmak üzere 
kapıya yaklaşmıştı. Devenin iki tara
f mda da iki yük bulunuyordu. 
Kapı nöbetçisi tüccan durdurarak 

sordu: 
- Kimsin sen? 
- Kuma.~ ve halı tüccarı. 
- Nereye gidiyorsun? 
- Şama! 

- Nedir bu devende ki yükler? 
- Halı, Hind kumaşları, ipek! 
Muhnfız zabit bağırdı: 
- Ebukasım ! Batır şu yüklere şiş

leri.. 
Halı ve kumaş tüccarının yüzü bem 

bcayz oldu. Ebukasım içeriden elinde 
uzun ve ince bir şişle meydana çıktı. 

Ince ve uzun şişi bütün kuvvetile 
yüklerden birine sapladı: 

Ayyyyyyy! 
(Devamı var) 
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Ahmet bey, doktorun kendisine ufak 

bir yardımı olmıyacağını anlayınca çı
kıp gitti. Muhavereyi dikkatle takip 
eden delikanlı sordu: 

- Baba bu hikayeyi bana da anlat 
sana! 

- Hastahanede işim var. Giderken 
yolda sana anlatırım. 

Asabi bir hali vardı. Delikanlı hay
retle ha.basına balttı. N:ye bu kadar 
sinirlenmişti sanki! .• 

Yolda yürlirlerken tekrar etti: 
- Hani anlatacaktın baba! 
- Peki J>('ki. İ'.:tc, Şadiye hanım Ce-

lal beytn kansı idi. Kocası yokken bir 
oğlu oldu. Onu yok etmek için zchir
ledı. l'.'.tiesele bundan ibaret! 

- Fell-·~yiti sen yaptın değil mi? 

Acaba nasıl bir zehirle zehirlenmiş? 
Bu sual Naili beyi fena afallattı 

Hangi zehir, nasıl zehir onu o da bil
miyordu. Sustu. Metin tekrar etti: 

- Ne biçim bir zehir! 

- Bilmem! . 
Adamın sesi kısılmıştı. Fakat büyük 

bir cebri nef"sle kendini neşeli göster
mek istiyordu. Tabakasından bir siga
ra çıkardı yaktı. Gülerek: 

- Ama yavaş yürüyorsun, geç ka
lacağız .. Haydi b:raz hızlı gidelim. 

Babasının cevabı genç doktoru fena 
hu.lde şnşırtmıştı : 

- Ne diyorsun bnba. Hangi zehir 
olduğunu bilmiyorsun da nasıl rapor 
verdin? 

-Verdim. 
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Harbetrniy c ~ğifTiize göre iki 
tabanca kafi. i i de bende var 

Gözü çektim, Balların a;~an viskile -
rinden bir şişe çıkardım. Hala mahmur 
luğu gitmemiş olan çavuşa bir bardak 
sundum. Sodasız modasız bir nefeste 
devirdi. Piposunu da ateşledikten sonra 
keyfi yerine geldi: 

- Şimdi anlat bakalım! Sabaha ka -
dar seni dinliyebilirim. 

- Kumandan, bu gece bana mühim 
bir vazife verdi. 

- Hayrola ... 

- Şu listede yazılı adreslere giderek 
buralarda oturan ve isimleri gene liste
de yazılı olan kimseleri alıp buraya ge
tireceğiz. 

Başçavuşta uyku mahmurluğu ile vis
kinin sermestisi biribirine karışmıştı. 

Söylediğimi yanlış anladı ve: 
- Bu herifler ne kabahat yapmışlar? 

diye sordu. 
Cevap verdim: 
- Hiç bir şey yapmamışlar. Yalmz 

bunlar İngiliz muhibbi olan ve muhtelif 
vesilelerle bizimle münasebet ve temas 
etmiş olan kimselerdir. Kemalistler ga
lip gelince halk galeyan neticesi olarak 
bu gibi kimselere karşı taarruz ve te -
cavüze hazırlanıyormuş. Bize hizmet 
etmiş olan bu zevatın gözümüz önünde 
öldürülmelerine elbette göz yumacak 
değiliz. 

Başçavuş Rayt atıldı: 
- Yahu, sen onları düşüneceğine 

kendini düşün. 
- Neden? 
- Neden olacak, sen İngilizlerin ada 

mısın? Sen böyle bir t~c~vüzden Kork
mıyor musun?, ~1 
• ;:.... Korkuyorum,:.... . .....:.;.....;.;..ı .... ...... ~~~~· 

- O halae sen dl öişaÇ{ çıkma .. 
- Sen beni düşünme. Şimdi şu veri: 

len işi yapalım. 

- CTn°ım seni düşünme olur mu? Sen 
bizim arkadaşımızın. Bu kadar hizme
tin var. Evvela senin işini haJledeJim. 

- Çavuı, sen beni bırak canım! Ben na 
sıl olsa bir gün başımın çaresine baka -
cağım. Şimdi general Haringtonun da 
neticesini beklediği şu işi halledelim. 

- Söyle ne yapacağımızı? 

- Bir kere şu adreslere göre hangi 
evlere uğrıyacağımızı tesbit edelim. 

- Edelim. 

Çavuşla başbaşa verdik. Biz bu işi 
mq.zakere ederken kapı açıldı. Kolonel 
Ballar başını uzattı. 

- Ne yapıyorsun? 
- Emrinizi ifa için tedbir alıyoruz. 
- Çavuşu da beraber al. 
- Evet, ben ele öyle müna:ıip gör -

düm. 
- Saat bire geliyor. Bu işi sabaha 

kadar ar.cak bitirebilirsiniz. Binaena -
le.yh ~imdiden yola çıkınız. Ben yukarı 
çıkarak biraz istirahat edeceğim. 

Bu misafirlerin hepsini Krokere ge -
tirerek yerlerine yerleştirdikten sonra 
yukarıya odama gelerek bana va· 
ziyeti haber veriniz. 

Ballar gittikten şonra çavuş Rayta: 
- Haydi dedim yola düzülelim. 
- Yanıma bir~aç polis alayım. 
- istemez. 
- Neden yahu? 
- ikimiz daha iyi.. 

- Ya bir tecavüze uğrarsak. 
- Bir şey olmaz. 

Peki, neden polis i!:temiyorsun .. 
- Kalabalık olarsak nazarı dikkati 

celbeder, tclfiş ve heyecanı mucip olur. 
- Sen bilirsin. 

- Yalnız yanına iki tabanca al.. 
- İstersen dört tane alırım. 

- Harbctmiyeceğimize göre o kada-
rına lüzum yok. iki tabanca da bende 
var. 

•Biz odadan çıkarken general Haring
ton ile kolonel Ballar aşağıya iniyorlar 
dı. Onlar arabalprına binip gittikten bir 
az sonra biz de aşağı kata indik. 

Bina dahilinde basit bir teftiş yaptık 
taÔ ve nöbetçi memurlara icap eden 
direktifleri verdikten sonra İngilizlerin 

hem yük, he'??- insan taşımağa mahsus 
olan Fort otomobillerinden birine atla
dık. Şoförümüz (Kemal) isminde bir 

çocuktu: Bu genç, sırf geçinmek kaygu
sile İngilizlerin hizmetine girmişti. Hiç 
bir şeye kar~şmaz, yalnız şoförlük ya -ı 
pA~ilı.~_.._,,,. .. ,.."""""'~~-~~~--~ 

Şoföre evveıa eski polis müdürü Tah
sinin adresini verdim. Miralay Ballar 

da" evvela Tahsirii almamızı sıkı ıııkıya 
tenbih etmişti. Çünkü mütareke senele-

rinin en meş'um ve en kahbe simaların
dan biri olan bu herif, daha birkaç gün 

evvel, miralay M-aksvcle giderek hima
ye talebinde bulunmuştu. Tahsin, muha 
liflerin içinde akibetinden en ziyade kor 
kıınlardandı. Korkmakta da hakkı var
dı. Çünkü onu bir yakalarsalardı param 
parça ederlerdi. 

Otomobil evinin önünde durdu. Kapı· 
yı ben çaldım. Kimse kapıyı açmadı. 

Yalnız alt kat penceresinden bir çocuk 1 

sordu: 

- Kim o? 
Pencerenin altına giderek sordum: 
- Tahsin bey evde mi? 

Çocuk cevap vermedi; bir takım fısıl 
tılar oldu. Sonra tekrar çocuğun sesi 
duyuldu: 

- Siz kimsiniz? 

··-- Hem zehirlenmiş olduğunu mu 
yazdın. 

- Evet. vücuttaki baz: alaim bunu 
gösteriyordu. 

- Nasıl emin olabildin! 

- 'Söyliyorum ya zehirlenme alaimi 
vardı .• Hem artık bu bahsi uzatmakta 
mana yok. Herhalde yanlış bir şey ya
pacak kadar acemi değilim! 

- Kı1.ma babacağım. Seni tenkit et
mek benim haddim değil ama .. insan
lık bu yanılmış olabilirsin. 

Sustular .. Hastahanede ikisi de meş
gul olduğu için birbirlerini görmedi . 
ler. Avdetlerinde Naili gey oğlile şa
kalrşıoyrdu. Metin de mukabele etti 
şundan bundan ltonuştular. Fakat clc
likanhnm aklı hep o mesele ile meşgul
dü. Eve girer girmez odasına kapan
dı. Anbardn duran ne kadar eski gazc.
teler varsa hepsini topladı, masasıpın 
üstüne yaydı, bir b·r araştırmağa baş. 
ladı. Nihayet aradığını buldu. Sarar 
mı§ yaprakları açtı, okumağa başladı 

Yemek saati gelmişti, Naili bey oğlunu 
merak etti. Yav~ça odasına girdi, ma 
annm Ustiinde yayılr gazeteleri görün-
ce carardı: · 

- On senelik hikayeyi mi okuyor~ 
sun Metin? 

·- l~vct! 

- Enteresan mı? ı 
- Acıklı bir fac.a .. Bir fey nazarı 

dikkatimi celbetti, 1 
-Ne? 1 

- Acaba neden bir ikinci fctimcyit 1 
yapılma~ı. 1 

- Çünkü kadının ahlaksızlığı o kr.
dar herkesçe malCımdu ki buna haceti 
görUlmdei. Sarhoşun biriydi. 

- Midede zchirin izlerini bulmadı 
ğın halde nasıl hükmünü \'erdin? 

- Bulamadım, çünkü dağrlmıştı 
'Bazı ıchirler çabuk dağıl·r! 

- N:çin kanı tahlil etn:edin. 
- Böyle bir şey teklif etmediler ki.. 
Metin babasına baktı. ses çıkarma

dı, bahsi değiştirdiler. Lakin delikan
lının içine kurt girmişti. O, bu işi iyice 
anlamak istiyordu. 

-3-
Günlcr geçti. Bir gün dcktor Metil' 

1 
bey yazı odasında oturuyordu. Haber! 
verdJler:; Durmuş isminde biri gelmi:j! 
:bUYQk beyle görü~mek istiyormuş. Ev-1 
de olmadiğını duyunca Metinle konuş
mak istediğini söylemiş: 

- Buyursun. 
Kapı nçıldı. amele kılıklı, temiz gi

yinmiş bir adam içeri girdi, yüzü gü-l 

- Biz yabancı değiliz, azıcık kaP 
açınız. 

- Kim olduğunuzu anlamadan it• 
pıyı açamayız. 

Fena halde canım sıkılmıştı. se 
bir sesle dedim ki: 

- Yavrum 1 Geceyarısı karşılıklı le 
ragöz mü oynatacağız. Bizi General . 
rington gönderdi. Tahsin beyle ınüb 
bir şey görüşeceğiz. öyle pencerede 
bağırarak konunun komşunun rıaıa 
dikaktini celbetmeyiniz. 

Bu sözlerim üzerine gene bir fııııl 
ve arkasından kapıya yaklaşan ayak 5 

leri duydum. Biraz sonra kapının de 
ri kaldırıldı ve kilit açıldı. kapı da ar~ 
landı. Tahsin beyi gecelik kıyafeti 
karşımda buldum. Geçirdiği heyecaıı 
dan hSla titriyordu. 

- Tahsin benim, ne istiyorsunuz? 
di. Bir eli arkasında idi. Silahı o clitı 
tuttuğunu iyi biliyordum. 

- Burada kapıda kanuşamayız. 'i 
hancı değiliz. Ben Kolonel Balların 
tibiyim, dedim. 

Geri çekilerek: . 
- Affedersiniz, buyurunuz! diye bl 

içeri aldı. Başçavuş Rayt ile içeri da 
dık. Hüviyetimizi öğrenince, l:.izi kapı 
beklettiğinden ve bir sürü lüzumsuz 5 

allerle ayakta bıraktığmda:ı dolayı ö.ı: 
diledi. 

- Biliyorsunuz vaziyet ne kadar fi 
zik 1 Azgın bir takım herifler etrafa sa 
dırmağ;ı başladılar. Maksatları çabulC 
luk, haydutluk ..• Evlere de taarruz cd 
yorlar. Malum ya, şimdiki polis idar 
siz adamların elinde aciz bir vaziyetai· 

nun lçtn" tz C"lntıyatlt"'tiarc~e e 
yoruz. Herkese kapıyı açmıyoruz. 

Herifin traşını kısa kesmek için ce"' 
verdim: 

- Malum! Biz de zaten bunun içi. 
geldik. Kemalistlerin askeri muvaf fal< 
yetleri artık tahakkuk etti. 

- Yal Vahvah ..• 
Alçak herife bir tokat indirmeıtıt 

için karanlıkta yumruklarımı sıkıyo 
rum. Ve ı\llahın tam yerinde ihsan t 

tiği bir sabır ve tahammüJle sözUdl 
devam ediyorum: 

- Artık Yunan ordusundan ümit .. ~\) 
madı. Kemalistlerin İstanbula da yor 
meleri muhtemel .. 

Dehşet içinde bağırıyor: 
-O zaman biz ne yaparız. 
Soğuk kanlılıkla cevap veriyoruıtl: 
- Dostunuz ingilizJer sizi unutıt11 

yorlar. 
- Dostumuz değil velinimetimiz. ıı• 

mim iz ••• 
(Devamı var) 

--# 
lüyordu. Konuştuğu delikanlının eliP 
sarıldı! 

- Ben Durmuşum! Tanıdın ını 
yim? 

Metin hayretle baktı, biraz dil 
dü sonrn başını salhyn.rak: 

- Affedersiniz hatırlayam1yo'"um· 
- Nasıl olur tcyim, sen Naili tcY 

oğlu değil misin? 

· - Evet . 
u - Öyle ise baban anlatmıştır d 

§Ünsen hatırlarsın. . 
- Hnyır iJabam bir şey söylerrıcdi 

hiç h;ç hatırlıyamıyorum. 

- Öyle ise ben anlatayım? Buııd 
on sene evvel bir giln balan beni J<Lll"'l 

. ··oı-: tardı. Fena yola sapmak üzere 11..ol 
1 

Onun sayesinde gene adam oıduıP 
Namuslu şerefli bir adaır ! .. Zaten bl" 

na verd"ği para uğur getirdi. çatı~ 
\ 1m, çabaladım. Çilingfrim. lşirni •brıl 
yüttüm. Doğruluktan hiG ayrıtmrcı iti 
Biraz para biriktirdim bu kCSyde b 
dükkan satılıktı oıw aldım. Şimdi ' 
raya yerleştik. Tabii ilk işim veli 
mctime teşekkür etmek c!du. ne otı.ıli 

(Devamı var) 
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.\.\1ıuı.. 
lS l'ıı.ksi • 
, 20 nı ba11çcsinden nakil, 10,45 haber 
k~s~Ubtelit sololar, (plAk), 20,30 stüdyo 
~ ıı.~O.::• 21,30 l!on haberler, Saat 22 den 

-~olu ajansının gazetelere mahııus 
ı\' servisi verilecektir. I 

·\.'i,\: 
la 4S 
b~be eğtenceıı konser, 21, edcbl yaym, 21. 

'lala rlcr, spor, 2:l.25 şarkılar ve opera 
tıttı~:.2t konuşma., 21,lfi dans musikisi. 
19 05 • 
~Yoı Ulusaı musiki, 20,05 piyano, keman 
iS 0nseı konsri, 20,45e spor haberlert, 
ııs ~lcnceıı musiki, 22.05 kanşık konser, 
~ ~·a raporu, havadis , .spor, 23,35 mu 
, [) s, 1,05 karışık yayın, 

ı1:E~TE: 
~Onferans, lcc,05 salon orkestrası, 

lıa 19,45 çin~ene orkestra.c;ı, 21,05 oue 
~ t~aıarı, 22,35 haberler, 23,05 cazbant 
., 

1
' :!4,05 çingene orkestrası, 

"lttş. 
la,05 h. 
il! avadıs, 10,20 asken musiki, 21,05 

er an . 
, 'l, 21,20 orkestra konscrı, 22,35 ha 
r, 22,45 spor, 23, dans musikisi, 24. ha r, 

ıaı~ 
'e,as <l'.T,T,): 

, Orkestra konserı, gramofon. 18.35 
:ırı,ll{ YaYlh, 19,40 havadL'!, 20,50 karışık 
.\l\~ı,20 flPor. 21,35 opera komtk yayını, 

~ §inıaıı İtalya.dan nakil, 19,35 ;;ramo 
'ııor, 20,3!5 apor, gre.roofon, 21,10 hava 
~35 konu~mıı, 21,45 Travlata operası, 
~rde konuşmalar, en sonra havadis, 

SiNEMALAR. 

TUUK 

tl'EK 

~AR.AY 

\"ILOIZ 

TAN 

ŞlK 

Al.KAZAR 

ŞA.RB. 

BEYOCLU 
ı Bir saatlik milyoner ve 

Gece yarısında bir ses 
ı Tangolita ve Aşk kelep 

çel eri 

' Kadın parmağı 
Düşkün kadın 

ı tik gece ve Yer titredi 

s Şubertin aşkr, Yılmaz 
tayyareci 

ı Son. vals "e Hava kah-
ramaolan 

ı Daktilonun 
Marietta 

ı bildirmemiştir. 
ı BildlrmemJştir 

aşkr 

ı Sarı odanın esrarı ve Si 
ya.lılı kadmm kokusu • 

ASTORYA ı Ateş kraliçesi (türkçe) 
ve Cinayet yolu, Miki 

OUMURIYET ı Kibar hırsrı: ve Zenci
ler kralı 

lSTANBUL 

ı Ölümden korkmayan 
adam ve Zozo 

ALE!\IDAU 

t Pepo, Knokavt ve, Va
zife kahramanları 

polis otomobili 
ı Boğaziçi ~arınsı ve Vahşi 

ler hilcum ediyor 

Işıklar sönünce ve Tek 
sas kasırgasr, Kovbo -
yun intikamı 

KADIKOY \ İımir mü~tahkem mevki kıta
~1'.n 197700 kilo un kapalı zarf strREVVA 

~ 
1
1Yle eksiltmeye konulmuştur. HALl!l 

~ e . 7 
~ sı Eylül 936 pazartesi gü-

s Programım bDMrmemlafjr 

ı Hayat acıları 

OSKUDAR 
" $a.at 16,30 da lzmirde Kışlada BALE ı Turandot 

~&tahkem mevki satın alma ko- K A R A G O M R O K 
1'Yo ~·ı nunda yapılacaktir. Tahmin ozmı 
~1 

en mecmu tutarı 23229 lira 75 
lQ§t\ır. Beher kilo un için 11 

7~! ?S santimdir. tlk teminatı rııtu.I 
h lıra 25 kuruştur. Şartname· 

• Görünmiyen adam ve 
dünya havadisleri 

BALAT 
Demirhane miidürü 
Esrarengiz adam 

~t ~.gün komisyonda görülebilir. 
~l~ hlerin ticaret odasında ka
~ 1 0 lduklarma dair vesika gös· 

TiYATROLAR 

ltl'tıek nıecburiyetindedirler. Ek. 
·:ı~el'e iştirak edecekler 2490 sa
~ ·tanunun iki ve üçüncü madde- 1 
~de 'Ve şartnamesinde yazdı ve
bl lariylc teminat ve teklif mek· 
~~arını ihale saatinden en az bir 

ıevve) komisyona vermiş bu. 

TAKSİM BAHÇESİNDE 

HALK OPERETt 
Buakşam saat 21,45 te 

Bebek sergisi 
MÜSAMERESİ 

ŞİRİN TEYZE 
Kuk1a vesaire 

Yarın akşam Kadıköy 

Sürcyyada Sevda oteli 

HABER - Akşam Postası g 

mınıooıwımnıınımıııımıımıııınııııııınııımıııııınıııl~mııııooıı~~ıııımılllllııııım~nımııı~mııııımııımmm~ımınım~rııı~ 

Şirketi Hayriyeden: 
•• Eylülün ikinci Çarşamba 

akşamı şirin Boğazın en şen ge

•• gunu 

Mehta p ... Musiki .. Şiir • 
cesı 

~ 
:=::!! 

~ --
= 
e=: 
= 

= = 
~ 

ır:::= 

= 
. 
~ 

~ 
E5 
e:; 

~ 
f,E 

~ 

Şirketimiz geçen ay yaptığr mehtc:ıp aleminden aldığı büyük tecrübe ile bu defa sayın halknnızm = 
tam huzur ve istirahati, eğlence programını görebilip işitebilmesi için lazım gelen tertibatı almış, arzu ~ 
edenlerin eğlence nihayetine kadar kaimıyarak daha erken avdetlerini de lemin etmiştir. ~ 

Musiki: Başta kıymetli san'atkarımız Bayan SAFİYE ve yüksek musiki üstatlarımızdan Bay SA - ~ 
DETIIN ve KEMAL olmak Üzere memleketimizin en yüksek sazende ve okuyucularından mürekkep == 
olucaktır. 53 

Hoparlörler Boğaziçinin bütün iki sahilini latif musiki nağmelerile çmlatacaklardrr. ~ 
Yeni neslimizin en kudretli şairi Bay FARUK NAFlZin Boğaziçi sevgisini söyliyen bir şiiri bu gece 

ıçm bestelenerek notaları tahedilmişti··. Bu nota tenezzühe iştirak bııyuran zevata vapur içinde tevzi edi- ~ 
= lecektir. ~ 

Bundan başka üstat Bay SADE1T1Nin yeni repertuvarına ait parçaları, Balıkçı ve Dursun Kaptan = 
ve Göçmen isimlerini taşıyan çok cazi!-') ve milli eserleri okunacaktır. . ;;;; 

E3! 
Musiki grupunu hamil olan arab:'l vapurunun renk, renk elektrik ziyaları bu musiki ve mehtap ale- ~ 

mmi bir kat daha canlanClıracaktır. ~ 

Saz heyeti ile hareket eden araba vapuru saat tam yirmi birde Bebek kanalından geçerek Haşim - ; 
p~a yalısı önünde kendisine iltihak edecek diğer vapur kafilesini hekliyece'ktir. ::;; 

Bütün vapurlar musiki heyetini hamil araba vapuru ile birlikte hafif seyir ile Y eniköy iskelesi hiza· ~ 
smdan Beykoz parkı önüne giderek orada bir saat tevakkuf ettikten sonra saat 23 de Beykozdan kalkarak ~ 
23,30 da Büyükderede Beyazpark önüne gelip bir buçuk saat kalacaklardır. il 

Bilhassa bu iJc.i tevakkuf hengamında musiki heyetimiz başta Bayan SAFİYE olduğu halde bütün ~ 
varhklanm gösteTeceklerdir. = 

* * * ~ = 
Vapurların seyir ve harel{etleri esnasında bir kazaya mahal kalmamak için bu mehtaba sanClallan ile -

iştirak edecek zevatın yalnız Beykoz ve Büyükd~re koylarında evvelden toplanıp kalmaları ve vapurla~ ı== 
rın arkalarına sandallarını bağlamaktan içtinap etmeleri sureti mahsusada rica olunur. ~ 

lstanbulun muhtelif semtlerinde ve Bo;azı: ;i tarafında oturan muhterem halkımızın bu mehtaba ! 
iştiraklerini temin için aşağıda gösterilen seferler tertip edilmiştir: . ~ 

1 - 74 numara1r vapur saat 19,20 de Beykozdan hareketle sıra ile Üsküdarn kadar bütün Anado- E;J 

' ~= lu iskelelerine uğrayarak Üskiidardan, 
2 - 66 numaralı vapur saat 20 de Y enimahalleden hareketle sıra ile R. Hisarına kadar bütün is • i 

kelelere uğrayarak R. Hisarından, § 

3 - 68 numaralı vapur 20, 15 de Köprüden hareketle Beşiktaş, Ortaköy, Arnavutköy ve Bebek- ~ 

4 - 65 numaralı vapur, 20,30 da Köprüden hiç bir iskeleye uğramaksızın doğru Bebeğe giderek, 
Cümlesi 27 numarah araba vapuruna iltihak edeceklerdir. 
İşbu vapurlarda gidip gelme vapur ücretleri herkes için bilaist;sna 37,5 kuruş olup pasolarla fotoğ

raflı ve hususi tenzilli karne ve kartlar muteber değildir. Ledelhace zuhurat postalar bu şerait altında kal· 
dmlacaktır. 

Ei2! 
~ 

-
= 
-
= 
e:;;;: 
ES 

=== ==i 

Vapur büfelerinde mutat fiat dahilinde ihtiyaca kafi yiyecek ve içecek bulundurulacaktır. ~ 
71 numaralı vapur Köprünün Üsküdar iskelesinden saat 20,35 de kalkarak doğruca Bebekte kafi - s. 

~ leye iştirak ile bahri alaym tam ortasında anzı mevki edecektir. ~ 
---------------=o;; Bu vapur için ancak beş yüz bilet satılacak ve gidip gelme 37,S kuruş bilet ücretinden başka 20 

TASHİH - Gazetemizin 7-8-936 i; . ku;us •munzam bir ücret alınacaktır. ; 

Cakiardrr. (215) (523) 

·~,l~ttıir müstahkem zr,evki kıtaa-
b~I tı. 131200 kilo un ihaiyac.ı ka
~~ 1 

('arfla eksiltmeye konulmuş• 
•i ~ .. İhalesi 7 Eylül 936 pazarte· 

tarihli nüshasının üçüncü sayfasının son = ~ -==-
sütununda İstanbul dördüncü icra me- ı-- ... * 2E1 

murluğunun 934/2413 dosya numaral[ ~· Büyükderede eğlenceler bittikten sonra saat birde 66 ve / 'l numaralı vapur1ar geldikleri gibi Rume· :;: 
ilanının 18 inci satırındaki 288 metre ~ li ve Anadolu cihetindeki iskelelere uğrayarak yolcularım çıkaracaklar ve 71, 68 ve 65 numaralı vapur - ~ 
murabbaı kaydmm 228 olduğu tashihen ıea larda bulunanalardan, istiyenler Boğazın muhtelif iskelelerine uğramak üzere hazırlanan digv er bir vapu-

2 ~ı.ı .. ·· d, ••\l saat 17 de lzm,rde KısJa-
tı.-t·· ~ 

~ıtı· 1.ıstahkem mevki satın alma 
T 1 s= =: 
J an o unur. m ra nakledildikten sonra bu üç Vapur 27 numaralı araba vapuru ile birlikte Beylerbeyine giderek saray ö· ii 

~il\ 18
}-onunda yapılac1:1ktrr. Tah• 

'-.J ~dilen mecmu tutt\rı 15744 li-
ı.ı.ı~ 8 

lı~a.t · eher kiJo un iç:n 12 kuruş 
~~lt __ lahınin edilmiştir. llk temi
t~ .1180 liradır. Şartnamesi her 

mecburiyetindedirler. Eksiltmeye! nünde bir saat kadar festivale iştirak edecek ve sonra Köprüye avclet eyliyecektir. ~ 
iştirak edecekler 2490 sayılı ka- =el DiK.KAT: Çarşamba akşamı Salacak parkmda yapılacak Udi Muallim FAHRİ gecesi, arkadaşları - ~ 
nunun iki ve üçüncü maddelerin .. ES nm bu eğlenceye iştiraki sebebile 4 Eylul Cuma günü akşamına brrakılmıştır. 

de ve ,ar~namesinde. y.ızııı vesika- "~IDlllmlllIDllillllnıllmllffilmOOmlllllffi~Mnıılrnmnıııınıı~~mmııımmmınn~nımnı~mmıııııımırıınımmııınıı~DWllllllllllUll-11WIW•uml, 
larla temınat ve teklıf ~m.•ktupları-
nı ihale saatinden er. rıı: bir saat ~~ ... 1t01llisyonda görülebilir. İstek-

~ ' 1ll r lıltı ıcaret odasında kayıtlı ol- evvel komisyona vermiş buluna .. 
~tına dair vesika gösterir.ıek cakhrchr. (216) (522) 

&(Q Ç1.ı"al talaş: Cibali fabrikasında 
<t ~~et 3 litrelik şişe: Kabataş levazım anbarmda. 
~Sı lt~) 0 .iskarta ip: Ahırkapı Bakım evinde. 
~~? k~Io ~skarta kanaviçe: Üsküdar depolar gurubunda. 
'Ilı 1 .•

1
o ıskarta çul: Üsküdar depolar gurubunda. 

~'I ıtı o - k . 4'8 1 .
1 

ıs arta kınnap: Üsküdar depolar gurubunda. 
·ı o. k . y t.ıka 18 art~ çul ve kanaviçe: Ahırkapı Bakım evinde. 

'~in rıda cıns ve miktarları yazıb kullanılmış malzeme 8/IX/936 
~ 1t:ı~Ü rastlıyan sah günü saat 10 da pazarlıkla satıkakttr. lsteklile
~l\tlık a.~1• görmek üzere her gün hizalarında gösterilen yerlere ve 
~İtlikt •çın de tayin olunan gün ve saatte jo 15 güvenme paraluiy· 
litıdt:k• e Kabataşta inhisarlar levazım ve mübayaat şubesi müdür

le] ı satı! komisyonuna müracaatları. (546) 

~İtj ;remizin 1285 lira 88 kuruş keşif bedelli Ahrrkapıdaki iskele 
~ı,kla ~ IX - 1936 tarihine rast.lıyan pazartesi günü saat 11 de pa
~İaa.tl 1 

fle edilecektir. isteklilerin ihale evrakını bedelsiz olarak 
't lt~~I' n§aat şubesinden almaları ve muayye ngünde % 15 muvak 

lJt0~.a.t Parasiyle birlikte Kabataşta levazım ve mübayaat ıubesin-
ısyonda hazll' aları. 779 

Sultanahmet sulh mahkemeşi 
hulrnk ha\dmliğinden: 
HAKİM: Şakir Güncri. 

KATİP: Vedia Süer 
Davacı: Burhaneddin. 

birinci 

Dava olunan: İstanbul ve Trakya 
ııeker fabrikalan Türk anonim şirketi: 

Gereği düşünlüdü: Davacı Burhanet· 
tinin 933 senesinde mahkemeye müraca 
atla malik bulunduğu Alpullu şeker şir 
ketine ait l 00 liralık bir ve 10, liralık 
bir ki iki adet hisse senedini zayi etmiş 
olduğundan bahs1c men'i tediye karan 
istihsal etmiş ve 14 mayıs 933 senesinde 
karar şirkete teblig edilmekle beraber 
ilan edilmiş ve o ilan tarihinden beri 
üç sene müddet güzeran etmiş olmasın 
'dan ve bugün ticaret kanununun 637 

inci maddesine tevfikan müddeinin ye
mini de icra edilmiş olduğundan key -
fiyetin ilanile beraber i§bu senetlere ait 
tcmettuatın kendisine verilmesi için 
mezkür şirketin mecbur tutulmasına 

karar verilerek tefhim kılındı. 

itizar 
Yazımızın sokluğundan <Mağliip Fa 

usta) tefrikamız bugün konulamamr§ · 
tır.. Özür dileriz. 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
Bankanın malı olan 

1 - Kocaelinde Kozlukta K" hristaıı caddesinde sağı bakkal 
Zerrecan vereseleri hanesi, solu yol arkası Hacı Kiyok bahçebİ. ö
nü yol ile .mahdut Marmara Ussüb ahri Kocaeli müstahkem mevki ku
manqanlığının tahtı isticarmda bulunan maa bahçe bir bap mağaıa. 

2 - Kocaelinde Kozlukta Moskof oğlu hastam, şarkı tariki has 
şimalen yukarda· hududu yazılı mağaza bahçesi, gar ben müba d?ller· 
den Hüseyin çavuşun hane bahçesi. cenuben tarik ile çevrilmiş arsa. 

3 - Üsküdarda iskele araba meydanında Tahan fabrikası 
4 - Tahan fabrikası yanında iki dükkan. 

5 - Üsküdarda Hayreddin çavuş mahallesinde Selim paşa laş 
sokağı 10 No. ]u hane. 

Yukarda cins ve hududu yazı ıl gayri menkuller peşin veya beş 
taksitte satılmasına karar verilmiş tir. 

Şartnameleri görmek ve fazla malılmat almak istiyenlerin ban
kanın Kocaeli ve İstanbul şubelerine müracaatları. 

Açık artbrmaya iştirak edeceklerin hirinci gayri menkul için mak· 
tuan "500,, diğer gayri menkullerin her biri için "200,, er lira nakit 
veya bu kıymette milli bankalardan birinin teminat mektubunu ve
yahut bankaca şayanı kabul tahv'lat ve hisse senedatı vermeğe mec
burdur. 

Açık arttırma 15 - 9 - 936 sah günü saat 2 de İstanbul Ziraat 
Bankasmda yapılacaktır. (707) 
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<µARASA 
l<Ao,N 

~ELİK'luRf.Gi 
·kENo\si 

iLt: 
!.vLEN MEYE 

MECBUR 
1=TMi~Da. 

ER 

----· TAKSiMDE .-~ \;..... ..... .. ~ ·.. . ... ... .~ . . 

PANORAMA 
Bahçesinde 3 Eylu l 1936 Per-şembe gUnU 

Sünnet Dü ~ünü 
HEH OuN BAHÇEYE IV11 ÜRACAAT 

Telefon 41065 

ik yüreğin 
rgüzeşti 

• 

~ • 
HER TARAFı>4N l>AV11LİLtlt 
~ARA~A l<ADINtN i."Lt.Nfflf. 
M.a R caiMtMt: 'fo$U'f'OR\.AR 

5U ARAP;\ LiNA K'O\.\ h.& E~L~,.Mi MIRA~I" 
Mit-1& ti\TMi6E K'Aft~R.. VtR\'°O~L.-.~··· 

' 
Nişantaşında 

IŞI "eski,, FEVZiYE li~esi 
Mem eketin en eski Husus! Lises~dir 

Ana, ilk, or ta \ 'C lise Aısımları vardır Yatılı ve yatısız tnlcbc kaydı için her gün müracaat cdilebllir. lstlyenJer' 
mektep tarifnamesi gönderilir. 

Telefon: 44039 

~; •~ • ' • ' • • 1 • • .. • ,. • .. .. ... • 1. : • : ~ • • - • 

Ademi . iktidar 
VE 

1 ~u;~o':Z: !~~:~y~;~\~~:~:~r~;~~E-~~;;~ 
Mektep, lnghlzceyl an iyi öOreten b r mUesaeaed r. Almanca veya Fransızca Lht yari oı•r~I 
mütehassıs muallimler tarafından ö.Qrellllr. Mflll terbiye ve kUUUr-e aon der« ce ehem11111 1 
verllfr. Aile hayatı yaşatnır. KUtUphanelerl mUkemmeldlr. Kız ve erkek beden terblye•l '" 
sporlar talebenin bedeni tekemmuıunu temin eder. Lise kısmı dereler.ne munzam oı•r' 

Bel gevşe" llğl ne 
Karsı 

5 

iHT iYARLIÖI 
YOK ED~R 

Tafsilat: Galata posta kutusu 1255 Hormobin 

' •j • -

-~ -~·,.•·:·,t~· ,• . .. . ~ J • • · '. '. ...... , .. .,,,,-;: • .J;:. 

J~ta.·nl)qJ::·:·,. Belediye$j~·.·~:nanıat~·~~ 
.,, ~. . . ..., . . ' ~ . ~' . . . . .:. ' . .. . . - . 

'i apılmakta olan kanaHzasyon ameliyatı dolayısile 1 - 9 - 936 

(arihinden itibaren Cihangirde Akarsu yoku§u Hardal ve Tavuk 

uçmaz sokaklariyle Boğazkesende Seferbostan Akarsu sokaklarının 

bütün nakil vasıtalarına kapalı bulunacağı ilan olunur. (B.) (821) 

Hepsine 40 lira değer biçilen Beykozda iskele ba~ı caddesinde 8 
N. h dükkanın ankazı satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur 

Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür, istekli olanlar 3 l i ralık 
muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber 7 Eylül 936 

pazartesi günü saa t 14 de daimi encümende bulunmalıdır. 
(B.) (541) 

Senelik mrh-ımmcn 

kira:ı 
Sarayöurnunda park gnzinosunun 
alaturka kısmı teslim tarihinden i
tibaren 937 veya 938-939 Nisan 

M' uı'nh '·at 
teminatı 

sonuna kadar. 1200 90 
Unkapamnda Elvanzade mahalle-
sinin Hacı Y akup sokalmda 24 N 
lı evin beş odalı müfrez kısmı tes-
lim tarihinden itibaren 937 veya 
938-939 Mayısı sonuna kadar. 192 14 40 

Yukarda semti senelik muhammen kiraları ve teminatları t1azıh 
olan mahaller ayrı ayrı kiraya verilmek üzere pazarlığa konulmuştur. 
Şartnameleri levazım miidürlüğüı1 de görülür. İstekli olanlar hizala 
rında gösterilen muvakkat temina t makbuz veya mektubiyle brraber 
31 - 8 - 936 pazartesi günü saat 14 de daimi encümende bulunmalı j 

dır. (B.) (419) 1 

ticaret dersleri göaterıhr. .....dı 
~--=~--"'"":""-~~-:--~~...,...,....-----.,_..,..-.....-,---~- tJril· 

lMlltlı ll1l e [fi) d n $ Ko s m o Ame'i ve nazari usıdlcrle elE'ktrik. makine \TC Nafta milhe!lrlısl y~ 

KAY 1 T O ON LE R 1: 1 Ağustosa kadar Çar9amba günleri saat 9:00 dan 12:00 ye kadar. 

1 Ağustostan Sonra Çarşamba ve cumartesi günleri saat 9 :00 dan 12 :00 kadar. 7 Eyluldcn sonra her gün· 
fazla malumat için mektuPla veya bizzat müracaat edilebilir • ................................................... ~ 

• . t9"'\· 4 - ..... 

. Jstanbul . Koıiıutanh~ 
'• ' .... ~' . ( ........ ~ 

Şa'tiİ!almiı, ~~mi'~yonu.: i_L~~~i!~· 
İstanbul komutanlığına bağlı 

müessetat için alınacak olan 400 
ton kok kömürüne talibinin ver· 
miş olduğu fiyat makamca pahalı 
görüldüğünden tekrar kapalı zarf
la ihalesi 14 - 9 - 936 p:ı-ıarte
si günü saat 16 da yapılacaktır . 
Muhammen tutarı 7200 liradır. 
Şartnamesi kom isyonumuzdR gö
rül~bilir. isteklilerin 540 lirnlık 
ilk teminat makbuz veya melftup· 
lariyle 2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerindeki vesaikle be
raber teklif mektupları ihaleden 
en az bir saat evveline kadar Fın
dıklıda komutanlık satın alma ko
misyonuna tverrneleri. (810) 

Komutanım bırliklcri için alı 

nacak olan 2135 ton lavemarin 
kömürüne talibinin vermiş olduğu 
fiyat makamca pahalı görüldüğün 
den tekra r pazarlıkla ihalesi 8 Ey
lül 936 nalı günü sant 15 de yapı
lacaktır. Muhammen tutan 27328 
liradn. Şartnam esi komisyonu · 
muzda görüldüğü gibi 142 kuruş 
mukabilinde de verilebilir. f stek· 
lilerir. 2050 liralık ilk temina. 
makbuz veya mcktuplariyle bera

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Nafia Bakanlığından: 
1 - Eksiltmey~ lumulan iş: Ankarada Cebeci Muıik' öjte~ 

okuluna ilave olarak vepılacak olan çalışma odaları ve jinı11-' 
hane .ı-:.şaatmın ke~if b~\~eli 24461 lira 86 kuruıtur. 

2 - Bu ite ait şartuamekr ve evrak ,unlardır: 
A - Eksiltme ıan,~l\meıi 
B - Mukavele projesi. J 
C - Haziran 1935 tarihli b:\YtndrV· i~leri ıene! ıa"tn.ısı 
D - Huıuıi şartr-tme (f cr.nt tartname) 
E - Ketif cetveli. 
F - Proje ,/ 
htiyenler bu tart.-.ameleri ve evrakı 122 kuru9 bedd 11'0 

tinde yapı işleri umum müdürlüğün -:len aıabilirler. (lf 
3 - Eksiltme 3. 9 1936 tarihinde çerıembe günü ıaat 

da Ankarada Yapı işlet; eksiltme odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. J 
5 - E.kıiltmeye ı i• eb1lmek için i'~eklilerin 1835 li"' ırıU JI 

kal teminat vermeai, eksiltme f&rtil&mHır.deki evsafı ve bil" 
baıka a,ağıdaki veıika•arı haiz olup aöıtermeıi lazımdır. 1 

Bu Büyüklükte bfr yapıyı yapabileceğine dair Nafia Veki 
den alınmış yapı müteabhitliii veaikuı. 

6 - Teklif mektupiarı yukarıda 3 üncü maddede yt.:r;ıh ,1' 
ten bir saat evveline klldar eksiltme kon1İıyonu reisliğine dl 

mukabilinde verilecektit. /, 
Posta ile gönder1kcek mektupların nihayet 3 üncü tD•~d i 

yazılı ~aate kadar gelm:~ olmaaı ve dı, zarfın mühür ır.ur11U 1 e 
ce ka~atılmış bulunmaı• lazımdır. ~) 

Postada olacak g~t:kmele!' kabul edilmez. ( 462) ( 

ber Fındıklıda komutanlık satın ------------------------~ 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(811) 

Eski kitap alınır 
8skı ve yem harfl erle türkçe \ ' t" 

başka lisanlar la yazılmış her til rlü ki· 
tan nhrız. Bir karthı adresi bil ı'lirmek 
kafidir. 

Adrca lstanbul Ankanı rncldcsi 155 
numara lnkılap kıta.vhanesı. 

' C. H. P. Genel Sekretertiğind~~: 
lu Ağustos tarihinde münakaaaıı ilin edilen sinema ınakııl ~ 

ve sair malzemenin münakasa :ıünü ba-zı firmalar tarafındı-n "';., 
det zarfında teklif yapılamıyacağı anlaııldığından ve ,artnaJIJe tP' 
zı tadi!at yapıldığından dolayı 15 - 9 · - 1936 tarihine kadar t; 
edilmi~tir. Yeni şartnameler S - 8 - 1936 tarihinden itibare~. 'J"~ 
rada O:. H. P. Genel Sekreterliği ve lstanhulda C. H. P. llyo.tl 

Başkanlığı tarafından parasız olarak verilecektir. ( 111) 
1 
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Portckizdc ycl
dcğirmenlerine 

• yelken takmak 
adet olınuşttır.

y elkenli Por -
tekiz değirmen

lerinin manza-
rası çok güzer oluyor. 

. )} 1} ~· 
Asor adalarında-

~""" .. ·: J kadın.tar gezme 
_ ,_. ·· ge çıktıklan za-

. ' man resimde 
• ~' J-•• -

1 ' gördüğünüz kı-

~~ ı ... -- yafetle sokağa 

-tl 

* 

çıkarlar. 

+-- * 
Cenubi Afrika
da kuzu 'hırsız -
ları garip bir 
şekilde cezaya 
çarptırılmakta -
dır. Hırsız lan 
bir fıçı üzerine 
çıkararak çal -
dıklan kuzuyu 
başlarının üs
tünde beş saat 
taşıtmaktadır • 
tar. 

* * 

Merkezi Afrikada bakırdan 

yapılmış ve bizim paramızla 40 
kuruş kıymetinde bulunan bir 
haç mukabilinde bir kadın satın 
alınmaktadır. 

§ 

§ 
-.y l dl-

-=-

-

- Evveıa sağa, sonra sola saptıktan sonra karşına bir kapı 
çıkacaktır. Tekmeleyip açarsın? 

- Elimle açamaz mıyım? • 
- Bizim eve geleceğine nazaran ellerinin hediye ile dolu ol-

ması lazımdır. 

Kendi k endine •• yuzen vapur 
Bu vapuru yapmak gayet 
kolaydır. Tecrübe edıniz 

Yazın plajlarda eğlenmek çok 
zevkli oluyor. Ancak denize gir
mek veyahut kum banyosu yap
mak kafi değildir. Plajlarda ar
kadaşlarınızı hayret e düşürmek 
isterseniz suyun üstUnde kendi 

~ 1 ı 11 
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başına yürüyen vapur yapması
nı öğreniniz. Bu resme ve şekil· 
lere dikkat ederseniz, siz de 
mükemmel bir vapur yapabilir
siniz. 

Evvela ince bir tahta parçası 
alınız ve burnu sivri olmak üze
re vapur şeklinde kesiniz, kıç ta 
rafına da resimde gördüğünüz 

gibi dört köşe bir delik açınız. 

Bundan sonra üç tane kibrit 
kutusunu üstüste yerle§tirerek 
vapurun kamaralarmı yapar, ka-

maralann üzerine de gene bir 
kibrit kutusundan kaptan köp
rüsünü kurarsınız. 

Baştaki kamaraların önüne iki 
de yuvarlak baca yapıştırdınız 

Jbı vapur tamamdır. Kamarala
rın önüne ve arkasına iki direk 
diktikten sonra incecik iki tahta 
parçasını iç içe geçirir ve bunla• 

nn ortasından bir lastik parçası 
geçirerek vapurun arkatına ta• 
karsınız. Pervane vazifesini gö
recek olan çarkı tutan la!tiği 

sımsıkı vapura bağladıktan son
ra lastiği bükünüz ve vapuru 
suyun üstüne blrakıruz... Lastik 
çözüldükçe vapur yilrümeğe ba1 
layacak, herkes ;izin usta bir 
kaptan olduğunuza, hayret ede

cektir. 

DUnyadakl b Uy Uk feyıer 
• Dünyanm en derin çağlaya• 

nı İngiliz sömürgesi olan Giyana 
da Kaie Teur çağlıyanıdır. 247. 
metre yükseklikten düşmektedir, 

* DUnyanm en zengin adamla 
rı Amerikalı Hanri Fordla Jon 
D. Rokfellerdir. 

laeceo=-n kD n 
.t~-~ ·-fil" 5 lL'Q?f?2ft l 1't A 

Tontoıı amca her zaman Hasanm 

topuna musallat olur ve al\1ğınm bU 

t tln kuvveUle vururdu. Hasan 'l'on 
t on amcadan lnUkam almak istedi. 

.... 
~~· 

--
.. , 
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Çararnm esna.fı Oilztabıı.n Ahınet

ten hl~ h~azdL Hele yiyecek 
ıı,:ecek satıı.nla.r,. dUkkAnlan l>
nUnden geçerken gözlerini dört açar. 
lardı, Ne yaptığını, hangl i~le geçin. 
diğlnl bilenler yoktu. Soranlara da 
tUrlU tUrlU kıtırlar ata.rdı. 

.Bir gün kendi g1 

öl lıny1Az arkııd:ı§ 

ılarmda.ıı biri cmu 
evine giderken ,g6r 
dil; .koıımun ,aı.. 

tmda yağlı . 'bir ta 
vuk vardı 

- Bu semiz t&-
vtığıı da :neNde 
tıuldun?-

·Cliyc .BOrum:&, Ollztaban sınbrrak: 
- T&\'UğU bulmak pek güç bir lş 

ilcğll: yeter ki elde edeblksln. Bunu 
bir yarışta birinci gelerek bzıuı

dım, dedi. 

- Vsy ·e8MD& be!. Yar11ta. çok 
i:aTa:bafıJr.mıydımz? 

- Yok.. pek kaiabırltk değDd.lk; ta 
~· bir, J!iOllıl :Dd bir efe ben Oç 
1d:Jl! idik... 

ı,te yow 1b6yle. karanlık olan 
DUitnban :Aahmet gUDlln blrlnde 
)'1lD.mitlL kQçllcWc:. bir f'ıiıo Jdipel1 De 
g6rilnd!L Hiç tüpbesl% onu. da .. herhan 

g1 bir. yarış net.IOes1 çarpmJltı. 
Ellumn adiyle çağırdlfı fillo da 

kemli. gibi 6~ hele kasap dUk. 
lt!nlımnm 6nllnde a.sı1I but pıtteaıa. 
n ça1ma.ktiL _ı;pk usta !dL 

Çııqıda 'bir g1b\ balıltçtlardan blrl 
tıı:reyu ~ önUnde beJ spgr· 
beş' llŞllğı'b!-ş'yukar.ı dölqrrttm gtJ;; 
rUnce. kınatrıp 
indirdL 

Rarnına. blr fef<me 

Düztaban Ahmed! · kmlırmak için 
bıı tekme yeUp arttı bile: 

_..... Bizim Jt6peğl ne hakla tekmeli. 
yorsun· arkada§? 

- Eallkla.mnr qmıeağmdon şfip. 

helcnCHrn de .. 

- Ya 6yle mi? fmzede1im kl ben 
de· .saaUml çalacağından §1lpbef ene -
rck· eeıı1ı:ı kanıma blr tekme indirir -
sem, bunn::ne buyurursun? 

Balıkçı bu haklı slfzlcre karşr1ık 

bulamadığr lçin. sı:kılıırak: 

- Bundan bt!yl.C 1"!pcğiııin. tekme. 
leDdiğlııl. l.atemiy-OrSan .. boynwıa.. blr 
tasma tak. da öyle gezdir. 

dedL Dilztabanın kan ·tıaşuıa fırl~ 

ıqıtı Balıkçmm yakasına. yapışa: 

_ Vay cıuının bana öğtıt. verecek 
bir sen mi kaldın ? 

derken, kUçUk fino da.. bir taraf-

tan fırlamış, balıkçmrn baldırına dff
lerlnl geçirerek, yağlı bir parça k0-
parmıştı. Adamcağız şimdi avazı çık 

tığı kadar bağınyordu: 

- YeUşln arkada.şiar; &ıahlt olun 
bu adamı mahkemeye vereceğim. Yır 
tııan pantalonumu, kopanlıın eUınf 
dava edeceğim. GidJp baldırımı dokto 
rn göstcrnccgfm. 

Dtlztabaıı işin a'arp:ı. sardığmı. gıL. 
nln<'.e· 

Imm. 

- Haydi baba • 
cıın Olan oldu Gel 
de ilimdi banşa -
lmı. Bundan son 
ra hep senden ba 
ııtc alacağım. Hay 
df §Uradsn bana 
yüz gram wılrnm 

nı ver, yamı da 
gelir, dnha çok a. 

deill.. Balık(%. yumuşadı. istenen 
'balrğr tarttı. Pıırasmr alırken: 

- Unutma, -yarın. da beldcrlm. 
diye 86ylcııdt 

DUzta2ıruı .azıcık uzakla~ 
- BmJ mahkeme :fie lmrlrutu.. 
~ lıa! Elbette:' yann· geleceğim 

\'e lll!Ilden öyle bir lntlkam ~ 
~ Jd.. pıırmaıtm a:znıııa JtnlacaJt; 

dedi.:. 
Ertat glln. öğlene daim- OOztaban 

Alimet balıkçı dUkk4nınm: &ınncı. 

,glirllndll • 
_ İ§te geldim patron. Hem görU. 

yorsun )'a. Terdlğiıl DğlldO de dlnll
ycrek" k~peğln boynuna ta.amayı tak 
tmı; 

Bııtllıı bunları sllylerken de. dllk.. 
kAntn hemen BnUnc kaıımuf ııcpeUn 
içlııde hiç dumıa.da.n lqpm:l&Dan ko.. 
caman ınr l.stakozu ı;örmO§, _yaklq.. 

m.ıştt. 

- Kl>peğ:lD ıs:ır4lfı yer .nasıl olc!U 
bakalmı. usta?. 

- Otnı' unuttum bile! 
.. 

_ Oh ne ~yl! Bayd1 elf.al uzat da. 

tokal aaaıım ! 
- İşte elbn.. Bugün balıkların 

hangisinden alacaklmız? 
Dilztaban ·Ahmet balıkçıya kar'§L 

lık vermek isterken, istnkozun kıska 
cım ·;paçıısma gcçjrdJğini duydu ve 
yerlnden sıçrıyarak: 

- Yctlfln arkndaşlar! Can kurtıı
ı:aıı yok mu'? 

di}'.e avaz avaz bağumağa başladı. 
Biılıkçı gnşa kalmıştı.: 

- · Ne oıuyorsuıı yahu ı 
vil'Cl'Ck Lstakozu g6stiırdi. 

Bu hafta size yukariki r-esmi 
bilmece diye ~yuyoruz. Bu re-

diye 801:U11C&, Dtıztaban ıurtmı -~ 

- Bir. ,ay değil.. onu aimdl .çıka

n:nm. 
Dnztaban bqımr salladı.: 

- Hayır ,patron Jıtçbir §C~ dOkuu 
ma. Kapegım ııamı .saıdırdığr zaman 
haklı idi. Çllılkll onu tekme!~ 
btakozun ise hiç ıUphesfz beni 7ar& 
ladı. Mahkemeye· gtdece~ Yolc 
uzlaşmak ısteram bie btr dlreceıtm 
katmaz; 

- Haydi canım, ıot o ikadar uzat:. 
ma, sıma '.ŞUnıdan birkaç balık vere. 
yim, ba§uıı; atıp git. 

_ Birknl:. balıli. mı? Ben suç1unun 
'ltendisfnL istiyorum .. 

- Şu g1lzeı Ista 
kozu mu? ,sen· gıı 
Hba · B.klmr' oynat 
tın! 

- Fal<at bir dok 
torun, flAçlarıno 

sargı bezler1niıı 

kaçamal ~ 
nı hiç düş11n .mü. 
yorsun galiba'! 

Bal1kçı su.nıtrnı ek§lterek derin 
bir dllşünceye daldı. Npden sonra: 

- Haydi al ve buradan çabuk u. 
za.klaş •. Gözüm bir daha s_cnl görme. 
sın. dedi. 

Bu sözler üzerine Düztaban, ısta 

kozu paçasından çıkararak kollu~ 
nun altma aldı ve eınta sıntı orıı.. 

daıl uza1diışırken, yanında . uslu uslu 
giden köpeğine: 

- 1staıcoz nasıl avla.'llmıIŞ c-örd!ln 
mil dostum diyordu. 

Hikayeci 

·~-

- -·--.. 'i \. . .. ~ 
--- ' :~~'-. . ~--""-·".-: 
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Blr ağacın ucunu kendJ topu gibi 
yuvıırlııtWttiı.n sonra toprn~a 

çııktı. ötesini de resimde seyredin. 

"Heyi Ahırdan bir at kaçtı. Çabuk olun, tam zamanı bu ipi, §U uzun kalaslardan birine bağlayalım. Nerede .ise kapıdan çıkacak. Hemen yakalayalım. İşte çıkıyor. Vahşilerin eline düşerse, bir daha gelecek diye bekleme. He 
men ipi kalasa bağlamalr, halka halindeki ilmiği de fırlatmalı. Halka boynuna geçince kalası sürUkliyecek, kalas bahçenin kapısından geçemiyeceği için, at da orada zaptedihniş olacaktır. İşte, projem muvaffak netice ver 
di. ipi koparmak için çabalıyor. Nafile! Şimdi elimdedir.,, 

'im içinde kaç tane .. M" harfi 
olduğunu arayıp bulunuz. 

En çok "M,, badini ,bulana;1 

na lira, ikinciye l,5 lira .üçüncü

ye (1) lira verilecek ve aynca iki 

yüz okuyucumuza mulitelif hedi
yeler dağıtılacaktır. (M) harfle-

ririllı altmr çizip resmi bize gön 
dermeyi unutmamalisıruz. 

[ Eilenceler ) 

Küçltbk top 
Küçücük bir top yapmak is

terseniz 3 santimetr.elik maden 

bir kutu alınız; Ve· içerisine bir 

kibrit koyarak kutuyu yanan bir 
kibritle ısıtınız .. 

Kutunun içerisindeki kibrit 
yanarak kutudan fırlıyacak ve 

top gibi gürliyecektir. Bu tec• 

rübcyi bahçede· ve. rüzgarsuı ha 
valarda yapmalıdır. 

Sihirbaz diyor ki : 

şeşe nç-ünır@ıekD 
fi$?) ıorasu· o 
keson :oır 

{}. ·'~~ .. 
/1 •p 

,,....... 

K11.palr bir şi
şe içersindeki ipi 
el dokundurma -
dan kesebilir mi 
siniz? Çok :zor 
zannedilen bu işi 

başamıa'k kolaydır. 

Evvela şişeye mantarına 

bağıt bir iple bir kağıt veya •talı 

ta parçası asınız. Sonra, güneşli 

bir havada resimde gördüğünüz 

şekilde perdahsızı şişeye tevcih 

ederek ipi kesiniz. Arkadaşla

uz hayrette kalacaklardır . 

1? +av & -O 
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- Münasip g'ördüğün bir şe

Jğlde kendisinin mahkemeye git
,41Pesine mani olacaksın .• Nihayet 
AQuhtcrcm reis ihtiyardır ve yü
cürken'~bİrdenbire başı döqmüş, 
yere clÜşmüş olabiliC .. Bu gibi 
bir fel~ket karşısında kcnd,isin~ 
derhal: tedavr altına almak vazi
femizdfr.. Diğer taraftan muha
kemey,i' tehir etmek de ,kabil ol
madığ\/ı~an; bugünkü cı:tseye 
sen r.i~~et edersin ..• 

Çavfış ~yeniden askerce selam 
r 

verdi \,;.e: 
- ~ladım .. Emirlerinizi har

fiyyen p~~ine getirmeğe gayret 
edeceğım. cliyerek odadan fırla-
dı. . 

•• •• 
ı- ·: . 

Yarıt; ~'saat; ~onra yeşil sarıklı 

ihtiyar }~afa'sn'ıdaQ Y.a~alı , olarak 
yatağında yatiyordu. . Mahkeme 
reisini te<l~vi eden d~ktor ihtiya
rın ba~i ucunda oturan ; çavuşa 
şu iza!ı·atı veriyordu: 

- Başındaki yaranın şeklin· .. 
den an~aşıldığına göre, ihtiyar 
yere dµşi,i11ce kafas1nı bir taşa 
çarpmı!itır .. Fakat merak edecek 
ibir şef yoktur.. İki üç günde 
tıasta ~yağa kalkacaktır. 

Çavuş: dpktorun ellerine sanla 
rak : 

- ÇJk ~teŞekkür ,ederim dok· 
torcuğ~ dedi. ·J3aşttt şefi~ 
olmak 'üzere hepimiz ihtiya~(at• 
kadaşımızr çok severiz .. Kendisi ... 

... t. 
ni bir gün evvel iyileştirmeğe 
gayret· et~enizLbilb~s-sa rica e
derim. 

Doktor ~tiın yeniden teminat 
verere}c bir".ınuhafızm refakatin
de olarak )tlıpishanesine nakle
,c-:ildikt.en_ ı:.onra, çavuş baygın bir 
halde yattığında yatmakta olan 
ihtiyarın yanında bir· nöbetçi bı
rakara1: vaziyetten şefi haberdar 
etmeğe gitti. 

Akbar. Firoz emirlc;:rini harfiy· 
yen tatbil: ettiği için çavuşa te
şekkürlerini bildirerek, mahke -
menin derhal toplanmasınt em· 
retti. 

Tr o 
f'-1 

1 1 .. '' l -ı .;:; ) . p !...·"' 
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Mahkeme çavuşun riyaseti al
tında toplanmıştı. D oktor Brun 
ihtyiraın atlattığı kaza hakkında 
arkadaşlarına . izahat verdiğinden 
maznunlar reisin değişmesine• 
hayret etmemişlerdi, 

Yalnız İngiliz generali ihti -
yarın uğı:adığı kaza hikayesin'e 
ırianmarniŞ . yeşil sarıklı ~damın; 
lıir sui~asde kurban gittiğine 
şüphe etmiyqfdu~ Yalnız· hail.ise· 
nfo· iç Y.iizünü bilmediği için şim
dilik · arkada°Şlarıiıa açılmak iste
memiş; yalı:t!Z· "ihtiyarı öldüre· · 
cekler., demekle iktifa etmişti. 

Doktor Briın general Camp
bellin bu sözlerine şiddetle itiraz 
etmiş ve şunları söylemişti: 

- İhtiyarı bizzat ben tedjlvİ 

ettim. Yere düşerek başından 
' . 

iki tehlikeli yara almıştır .. , Esa· 
sen başının dönmekte olduğunu 
ve ara sıra bu şek~lde yere düş· 
tügünü ihtiyar bana. söyledi ... Bu 
şerait altında ihtiyarın herhangi 
lıir suikasde kurban gitmesine 
ihtimal veremem . ., 

General Campbell arkaCJaşının 
bu itircı.zına e~u cevabı verdi: 

- Siz İŞİ!l~ yalnız doktorluk ta· 
rafını gözötıü~de', ~q\lıyorsunuz .. 
Diğer taraftan A'kbar Firozu da 
tanımadığınız için lıu şekilde be· 
yam mütalea ediyorsunuz. Hal· 
buki Akbar Firoz ilmin henüz 
tarif edemediği bir . lıayduttur. 

Yakında cereyan edecek hadise
let benim ne derece haklı olduğu 
mu filen isbat edeceklerdir. Esa
sen biraz sonra mahkemeye git· 
tiğfmiz zaman~ bugunkü reisin 
bize karşı daha sert bir hattı ha

reket takip edeceğini görerek, 
ihtiyarın kasden mahkeme riya
setinden uzaklaştırıldığına he· 

piniz kani olacaksınız .. Bütün bu 
sebeblcrle münakaşayı u·zatmayı 

faydalı bulmuyorum .. 
İngiliz generali henüz sözünü 

bitirmişken bir manga silahlı 

Hintli hapishaneye girerek mev
kufları mahkemeye davet etti. 

Başta general Cariıpbe·ıı olmak 
üzere bütün". ~aznunJar ikişer i
kiıer hapishaneden çıktılar ve 
müsellah 'muhafızların refakatin· 
de mahkemeye giderek, ' kendile
rine tahsis edilen yerleri işgal 
ettiler. 

Reis makamında oturan çavuş 
btüün maznunların isbatı vücut 
edip etmediklerini tesbit ettik
ten sonra müdafaaların hazır o· 
lup olmadığını sordu. 

Maznunlar hep bir ağızdan: 
- Hazırdır diye cevap verdi -

ler. 
Bunun üzerine evvela İtalyan 

alimi söz alarak bağıra bağıra 
şunları söyledi: 

" - EvveUi bizi haydut gibi ya
kalayıp buraya getirenlere karşı 
protesto ederim. Hiç bir kabaha
tim olmadığı için sizde ne merha 
met ne de şefkat beklemiyorum. 
Bütün hayatımı insaniyete hiz -
met etmeğe tahsis etmiş bir alim 
sıfatile beni derhal serbest bırak 
manızı - rica değil - talep· edi
yorum .. Aksi takdirde yalnız men 
sup olduğum millet değil, b~tün 
insaniyet ayaklanacak, beni kur· 
tarmak için hava, deniz ve kara 
kuvvetleri seferber edilecek, ni
hayet intikamım alınacak, şimdi-

Harflerle resim yapıyorum 
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ye k11dar beni, mevkuf tutan.hay 
dutlar da layık oldukları cezayı • 
göreceklerdir •• 

halyan aliminin bu sözleri di
ğer m~znunlar· ü~erinde çok fena 
bir tesir yapmıştı. Bu tarz söz-
lerin haydutlar üzedne gayri . 
müsait tesir yapacağın.dan . emin 
bulunan diğer maznunlar sabır• 
sızlık ata.metleri gösteriyorlardr~ 

Nihayet müddeiumumi müda • 
hale ederek şiddetli bir ihtarda 
bulundu ve dedi ki: 

- Maznunun mahkemeyi tah
kir etmekte olduğunu görüyo • 
rum. Bu cüreti için ayrıca bir 
ceza tayinini talep edeceğim.~ 

Bu münasebetle şu:::ıu da kayde
deyim ki, huzuru mahkemede bu 
şekilde söz söylemeğe devam 
ed,ildiği takdirde müdafaaların 

dinlenilmemesini istiyeceğim ... 
Müddeiumuminin bu sözlerin· 

den kuvvet alan reis de İtalyan 
alimine hitaben şunları söyledi: 

"Şahsi müdafaanıza ait bir de· 
yeceğiniz varsa söyleyiniz, aksi 

tcıkdirde hezeyanlarınıza devam 
edemezsiniz.. Müddeiumuminin 
talebi üzerine mahkemeyi tahkir 
suçundan dolayı da ayrıca ceza .. 
landırılaca ğınızı da şimdiden söy 
liyebilirim. 
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