
mezun lan, mektepliler ve motosıkletli polisl.er 

Harbiye 
mezunları 

On.n and içerek dip
lomalarını aldılar 

Harbiyenin bu seneki mezu~larınaan bir f/1:U1' (Yaznr 4 üncüC:f eJ 

işçiler! 
~ndişe etmeyiniz! 
4ıakadarlar hakkn:uzm korun
ması için tedbir ahyorlar 

~kanunu mevkii mer'iyete girdiği 
~. bu kanunun i§ verenlere tahmil 

"Ct"• 
h'lf. gı Vecibelerden kurtulmak veya 
· •fletınck • · b" akmı • nI · 911tıd· ıçın ır t ı§ vere enn 

•d ~crtibat aldıklannı, fazla yev-

miyeli. evli işçileri işlerinden çıkarma -
ğa, yevmiye veya ücretleri mesai saat -
lerinc göre değiştinncğe teşebbüs ettik
lerini evvelce yazmıştık. 

(Devamı 4 ilncüde) 
~ 
~ra kazanan kadınlann esran: 

Daktilolarda aranan 
hususiyetler nelerdir? 
lktısadi ve bedii iki sebep 
Ganp Bingöl, bliyle söylüyor ve böyle 

'le ~UIAsa ediyor .. 
kar§ı ~~ost~nenin ve şimdiki Adliyenin 
•ıııdan ~§es:nc düşen hanın daha kapr
ti10 ıçcnyc adrm atar atmaz: Dak
lcar§:altinelcrinin çıkardığı taktaklarla 
hnın aş~rsılıız. Bu ağır makineli batar
tııarı !ııç durnıadan devam eden takır
de Ça~ gölgede bırakan bu gürültü için 
de §anlara Allah selam versin .. Hol-

• llı.erd· 
de b· ıvcn başlarında, kapr köşelerin 

•rer (6) 
ta111 1 rakamı göze çarpıyor. Bu-
tidir a ;ncı noter Galip Bingölün iş ye
ı::oıu· . ski bir gazeteci olan Galip Bin-

• §ırnd· 
de"İtle . . 1 o çok didinme ve çahşma 
tıığq :ını~ tatlı hayali içinde, bir kol
d~ ~örn~lrnüş istirahat ederken bul
l'tıenı· . elki o da, benim kendisile görüş-

ı ıcap . 
ll'ıtrııu 

1 
ettırcn ve çoğu kadın olan 

Jııo~ r arının faaliyet oğultusunu dinli-

Altıncı noter Galip Bingöl 

Daktilo taktaklannm gürültüsüne 
dışarıdaki veznenin camı üzerine sıkı 

(Devamı 9 uncuda) 

Yunanistanda 
Beyaz ekmek yasak edildi 

- Yazısı 2 nci sayfada -
Pazartesi 

ispanya dahili harbi faciası 

Faşist zabitler 
Kurşundan tasarruf için 

Esirleri boğazlıyorlar ! 
Kafile kafile adam öldürülüyor, hediye olarak 

"komün=st kulağı,, veriliyor . 
Intiıhabatta milletin kahir bir ek-

seriy~tinin reyile işbaşına geçen meş· 
ru M'.!drid hükumetine karşı isyan e
den faşist zabitlerin ~ıkardıkları da
hili '1arp yedi haftadan fazla bir za 
mandanberi devam ediyor. lki taraf 
kıyasıya boğuşuyor. Olenler yüz bini 
buldu. Ve yapılan tahminlere göre 
bu gidişle yarım milyonu da bulacak. 

Bugünkü son posta ile gelen in
gilizce Deyli Ekspres gazetesi dahili 
harbin korkunç ve feci tasvinni yap
maktadır. 

lngUten nin muhafazak~r gaze
telerinden olan, bu itibarla sosyalist 
Madrid hükumetine taraftarlık gayre
tiyle uydurma mala.mat verdiği şüp
hesini uyandırmıyacak vaziyette bu
lunan Deyli Ekspres, İspanyadaki hu 
susi muhabirinden aldığı bu yazısın
da, asiler elindeki Sevilden çrkan ha
berlerin tamamen sansör edildiğini 

kaydettikten sonra arada bir kaçırma 

Bu sabalıki post<ı ile gelen "M
yuz Kronikl., gazetesi Sovyet Rsuy.a
nın eski Lorul.ra büyük elçisi Sokolni
kof un karısının da Moskovada tevkif 
olunduğunu yazıyor. 

Madam Sok-0lnikof, k-Omünist par

tisinden ve Sovyet muharrirler birli
ğinden tardedilmiştir. 

Yukarda Madam Sokolnikof'un 

resminı görüyorsunuz. 

Sovyel Rusyada 
suikast mes~les1 

Londra elçisi 
meydanda yok' 

Sovyetler Troçki 
hakkında Norveçe 
bir nota verdiler 

(Yazılan 4 üncüde) 

. . .. , havadis gönderildiğini yazarak, aha-~~ - ' ,,:.... . .. - .!ı,; •• 

Asilerin kurşunile ölen evlatlarına 
ağlıyan lspanyol kadınları 

Jinin birbirlerini nasıl öJdürdüğünü 

ve nastl mezalime maruz bıraktığını 

şöyle anlatıyor: 

·'Oldukça tehJikeyi gö?.e alarak, 
arada bir Cebelüttarık yoluyla hava
dis kaçırmak mümkünse de, Cebelü t
tarık'a Sevilden ge1en otomobiller a
ranıyor, her hangi bir havadisin sız
ması doğrudan doğruya bir casuı;:Iuk 
hareketi telakki edi1iyor. TE.-hlikeyi 
düşünebilirsiniz! 

AsiJerin harici dünyadan salda
mak u:tedikleri nedir? Onların saklıi· 
mak istedikleri, Madri(I üzerine dot· 
ru yürürken her gün vaki olan kıta
lin belli edilmemesidır. 

Asiler İspanyol şehir ve köylerın
deki halkın bu öldürmelerden haber 
dar o:masında bir mahzur görmüyor 
lar, fakat memleket dışında kimse bi 
şey bi!memelidir. 

(Devamı 4 üncüde) 

Garip bir hırsızllk hadisesi 

Sof yanın yeni şehir 
pl8nları çalındı 

Sofya (hususi) - iki senedenberi 
profesör Musman namında bir Alman 

şehircilik mütehassısı Sofya şehrinin 
yeni planlarını hazırlamakta idi. Plan
lar tamamlanmış, profesör Musman da 

.... 

bu planların fotoğraflarını çıakrrp Sof 
yaya gelmiş ve fikrini bildirmesi içi 
belediyeye teslim etmiştir. 

Belediye Sofyadaki mimar ve mühe 

( Dm,amı 4 üncüde) 

Musolini dün rer.i b!r nl'i l! '; siJı·lemfs ttcrtyanın icabında birkaç IJ'ttttt içi 
sekiz milyon asker çıkarabileceğim iıl Jia etmiştir. tafsilatı 4 üncü sayf 

dadır. Resmimizde Musolini son manevralarda görülü.yor 



z • 

Sayın misafirimiz yuce 
önderimizle tam zamanında 

buluşuyor 
Tarihte ilk defa olarak bir İngiliz hükümdamun bir Türk devlet reisile bu

luımak üzere memleketimize geleceğini öğreniyoruz. 
Aziz memleketimizi ve muhteıem ırkımızı ha~ikaten temsil eden bir phsi

yetle, bir büyük devlet hükümdanmn buluşmasını kaydetmek için tarih bu kadar 
beklenı.işse hiç yazık olmamııtır. 

...1cvrimiz bir çok beklenmedik hldiseler, türlü rahataı.zlıklarla dolu olma
sına rağmen, bütün dünya, huzuru ebedileıtirmek için vargücllyle çalıpyor. Bu 
gayretin i5n safında Britanya halla, iyi dügünüı ve doğru hareket edit yolunda 
hergün yeni bir örnek vücude getirmektedir. Türkiye cumhuriyeti, bu hüınUni
yet çalışm<tlan arasında derhal kendisine düıen vazifeyi üzerine alarak tam bir 
kuvvet ve kendisine yaraşan bir timaalle belirdi. Yüksek ve insani mefhumların 
en iyi kavrandığı ve karşılıklı itimatların gittikçe daha berraklaşıp, insanları ger
çekten rehha götürebilecekmiş gibi bir hal aldığı en müsait bir zamanda, iki bü
yük sulhcu kütlenin yüce başkanlan buluşmakta hiç gecikmit olabilir mi? 

Bundan başka genç, demokrat cumhuriyetimizin çocukları, bir asil demok
rati kendi aralarında görmekten büyük bir haz duyacaktır. 

Hikmet MONIR 

Romanyada muhaliflerin tenkitleri 

Yeni kabine eski-
sinden çok zayıftır 

Fransada da endişe var: 
"PraMayı tehdit etmekte olan tehlikeler karşıatnda yeni Tataresko kabinesi 

tam bir garantiyi haiz te'lô.kki olunamaz .• ,, 

Bükr.:ş, 30 (A.A.) - Rador ajansıt 
bildiriyor: 

Yeni hükQmet azalan geceyansı hu
auai trenle Sinaiyaya var:mılar, Pelesh 
ptosunda kral tarafından kabul edilmit 
ler ve yemin etmitlerdir. 

aa,vekllln beyanatı 
Bükreı: 30 <A.A.) - Yeni hUk\imet 

azası, gece saat birde Pelesh tatosunda 
kralın huzurunda yemin etmişlerdir. 

Baıbakan Tataresko, ptodan çıktık
tan sonra ıu beyanatta bulunmuıtur: 

"- Sonuncu merhaleyi katetmek ü
zere hükQmetimiz, kabinede geniı bir 
deği§ikİtk lüzumunu hiuetmiftir. Yeni 
ekip üç ~ene evvel iktidar mevkiine gel 
diğim .ıamanki esas program çerçever 
içinde dahili ve harici ayni siyaseti ta
kip ve intaç edecektir. Yeni kabinede 
daha ge;liŞ bir birlik mevcuttur ve bu 
birlik, hükumet faaliyetinin her saha
ımda en yüksek verimi verecektir. 

Gerek sağ gerek sol, hük\imet her 
türlü silahlı teşekkülleri silahtan tecrit 
edecektir. 

rtarlcl alya•et 
Dıı çiyasete gelince, başbakan bu 

hususta aynen ıunlan söylemi§tir: 
"Hükilmet, birleımiş Romanyanm 

biltün hilkiımetleri tarafından güdülen 
ve son zamanlarda B. Titüleıko tarafın
dan idare edilen ayni dıt siyaseti takip 
eyliyecektir. tş birliğimiz esnasında B. 
TitUleakonun bu sahada memlekete ve 
hükfunete yaptığı büyük hizmetlerden 
dolayı kendisine şükranımı arzederim. 
Bir çok defa bildirmit olduğum bu si -
yaaet ne phsi mahiyeti haiz bir siyaset, 
ne de günlük ihtiyacata göre değişen 
bir siyaset değildir. Bu siyaset herhan
gi bir adamın veya herhangi bir parti
nin de ı:lyaaeti değildir. Bu ıiyaset, bil 
\iln milletin siyasetidir. Ve bu milli 
8iyasetin. daimi hedefleri fUnlardır. Hu 
dutlann müdafaası ve sulhiln muhafaza 
m, küçük antant ve Balkan antantı men 
faatlerimizle Polonya ile büyük Britan
ya ile ve bilha11a milletimizin bütün 
ideallerinin ve menfaatlerinin aynlmaz 
bir tarzda bağlı bulundufu Fransa ile 
gittikçe daha 11kı ve gittikçe daha faal 
bir tarzda münasebet idamesi, bütün dev 
Jetlerle ~ovyetler birliği ile ve bütün 
komgubrımızla dostluk münasebetleri 
takibi. 

Muhalltlerln hUcumlar1 
Bükreı. 30 (A.A.) - Muhalif mali 

çiftçi partisi mahafili, yeni kabineyi çok 
fena kartılamıgtır. 

Bu meyanda "Universul,, gazetesi 
ezcümle di,.or ki: 

"Yeni kabine, bilhassa dış siyasa 
bakımından eskisinden daha zayıftır. 

Zira Romanyanın müttefikleri, küçük 
antant konferansı arifesinde Titüleıko· 
ıitft'l UJ:aKilf ! n D Sebeblerini S0-

f8Ca~ 

P'ransada endf •• 
Pariaı, 30 CA.A.) - Romanya kabine

sinin değipmeai baklandaki haberler bu 

raya geç gelmig olduğundan gazeteler 
bu hususta fikirlerini yeni beyan etmiı
lerdir. Maamafih bathklarda B. 
TitUleskonun kabineden hariç bı

rakılmıt olmasından dolayı bir nevi 
kırgınlık müıahede olunmaktadır. 

Petit Jurnal gazetesi bu hususta di
yor ki: 
"FranYyı halen tehdit etmekte olan 

tehlikeler nazan dikkate alınırsa, yeni 
Tataresko kabinesi tam bir garantiyi 
haiz telikki olunamaz.,, 

Cenuoi Fransada seyahat etmekte o
lan B. Titüleıko kendisi ile Niste görü
ten •aaetecllere. ken4'tJlliP b~emriya
ki karşısında brrakıldığrnı bildirıniJ, 

bu hususta kendi diltünceai ve bilihare 
alacağı ~edbirler hakkında ihtiraz: kayıt
lan dermeyan etmittir. 

Yunanlstanda 

Beyaz ekmek 
"" yasagı 

Atina 30 - iaıe müstepnnm gazete
lere gönderdiği bir tebliğe nazaran 
bundan sonra Yunanistanda beyaz: ek
mek yapılmıyacaktır. Bütün Yunanis
tan bir :"levi siyah, fakat mugaddi ek -
mek yiyecek ve böylelikle birkaç zen
gin için harice döviz çıkmasına mani o
lunacaktır. 

Baıveilil Metaksaı, yeni tayin edil -
mit olan nazır ve müsteıarlann tahlifi 
merasiminde hazır bulunmak üzere Kor 
fuya har;:ket etmiştir. 
Baıvekil bu münısebtle kralla memle 

ket hakkında bazı meseleleri de görüıe
cektir. 

KCJÇCK 
HABERLER 

içeride : 
• TUrk Hava kurumu Şifll kolu taratın. 

dan yarm akfam Haribyedekl BelvU bahçe. 
liııde bir mtıaamere tertip ec:Ulml§Ur. 

• Slnop mebusu Cevdet Kerim taratmdan 
Edimeka;>ı §ehltllğlnde hazırlanmakta olan 
mezar ta,Jları koleıc.tyonu tamamlanmak 11ze 
redir. 

• Bu ~neki peynir ı.tlhlalt.tmm az olaca 
tı anlqıldıktan llODra peynir fiyatları yük. 
ııelmeğe bqlamıııtır. Şlmdiltk bir batta lçtn. 
de kilo bqma 6 kul'U§ kadar fark görWmtlf 
tur. 

• Elt.ıtz halkevlDin önUne güzel bir mey. 
dan yapılarak AtalUrk heykeli dlkllmifUr. 

• Eyl!U içinde Belgradda toplanacak olan 
beynelmılel ldroloji kongresine TUrklyeden 
tıp fakUl~.eat profe116rlerinden NecmetUn Rı. 
tat gidec~ktır. 

Dıearda: 

• Loyd Corc; çartanba g-UnU Almanyaya 
gidecektir. 

• KuJ'.latekl Arap ıenert Yahudi meale. 
ainln halli için yapılan mUzakerelerin iyi bir 
safhada rlduğunu ve grevin yakmda n1ha.. 

yete crec"'ğinl temin ctmelctcdlrler. 1 
• Belçıka krnlı tnr:ı.f.ndan YulU'n başvc. 

klll Metal<sasa Leopold nifanının bU,yUk a 
Hbl verllaıl§tlr. j 

HABER - Akşam Postası 

Dil Kurultayı 
bugün toplanıyor 
Dil kurultayı bugün toplanmaktadır. 

Şimdiye kadar dil kurumu namına ha

zırlanan tezlerle, ecnebi ilim ve profe

sörler tarafından hazırlanan tezlerin 

hepsi okunmugtur. Şimdi müstakil ola

ıak hazırlanan tezler okunacaktır. Bun 

lann da okunması tamamlandıktan son 

ra ilınt ve idari komisyonların rapor-

lan umumi celsede gözden geçirilecek 
ve bu suretle kurultay sona erecektir. 

Teknik komisyonların raporları ara
sında bilhassa Gilneg - Dil teorisine ait 
raporun pek şayanı dikkat olduğu söy
lenmektedir. 

Türk Dil kurumu baıkanı Saffet An 
kan tarafından dün Tarabyada yabancı 
alimler şerefine .ziyafet vermi§tir. 

Harbiye 
mezunları 

Dün and içerek dip
lomalarını aldılar 

Dün Harbiye mektebinde bu seneki 
900 meı:una diplomaları büyük mera -
simle verildi. Gelecek sene Ankaraya 
gitmesi mukarrer bulunan mektebin 
btanbulda son diploma tevzii olan bu 
merasimde ordu müfettiglerinden Or
ıeneral Fahreddin Altay, Orgeneral 
Ali Sait, Tümgeneral Ekrem, mütekait 
general saylav Şükrü Naili ile birçok 
askeri erkln bulunmuıtur. Tören müna
ıebetile mektebin bahçesi baştan 
bap ba7raldarla süslenmiş, Atatürkün 
büıtU konmuıtu. Kendilerine diploma 
verilecek gençler merasim üniformala
rile bahiede yer almıılardır. 

Harbiye bandosunun çaldığı istiklal 
margı ile törene baılandı. 

900 ~enç hep bir ağızdan istiklal mar 
tmı söyledikten sonra takım, takım 

and masaamın etrafında toplandılar. 

Gençler şanlı Türk bayrağının üzerine 
ellerini koyarak millet, memleket, cum 
huriyet için icabında seve seve canlarını 
feda edeceklerine yemin ettiler. 

Yemin1en sonra dokuz aylık Harbiye 
·~ • tire · dar ~~tle&iAc or
general Fahreddin tarafından diploma-
lan verildi. 

Bundan sonra Harbiyenin bu seneki 
mezunlanna da isimleri teker, teker o
kunmak suretilc diplomaları dağıtıldı. 

Harbiye Komutanının nutku 
Müt:akiben Harbiye komutanı albay 

Mehmet Ağustos ıu nutku söyledi: 
"- Yaraubaylar; bu tarihi ve feyizli 

binanın nurlu kapıaından içeriye girdi
ğiniz gürıdenberi beslediğiniz emele bu
gün kavuımakla bahtiyaraım.z. Bu mes' 
ut gUnıhtizU okulun komutan ve tedris 
heyetleri namına kutlular, hepimize sağ 
bk ve muvaffakiyetler dilerim. 

Sizi .ıugUnkU muvaffakiyete eriıtir -
mek için var kuvvetlerile geceli gündüz 
lü çah14n komutan ve öğretmenlerinize 
aynca tqekkUr ederim. 

DUne kadar Harp okulunun çahıkan 
ve disiplin öğrenicisi ııfatile evlidımız 
olan ıizl~r bugünden itibaren gene ev
lidımu:, vatanın, milletin ve ordunun 

Biri 3ıJ ağustos 922 nin muzaffer ba§
buğu, Ça'lakkalenin 915 ve 936 halas
karı bü·ıük AtatürkümüzUn dershanesi, 
diğeri Ç1nakkalede ıehit düşen subay 
arkadaş.anınızın künyelerini taşıyan 

beyaz mcrmez levhalar. 
Bu iki büyük hatırayı daima kalbiniz

de yaşatmalısınız ve sizden sonra aranı 
.za girecek genç arkadaılarınıza nakle
derek onların ateşli dimağlarında can· 
landırm'llısınız. 

- Ya111ın dehasile, kahramanbfile 
Türk milletini ve yurdunu tam istikla
line kavuıturan batbuğumuz Atatürk 1 

- Ya§a11n ulu Türk milleti ve çelik 
ordusu! 

- Aziz olsun vatan ve millet ufruna 
can veren ıehitlerimi.zin ruhtan 1,. 
Orgeneral Fahrettlnln nutku 

Mehmet Ağustosun nutkundan sonra 
bu yıl Harbiyeden mezun olan 19 Ef
ganlı tal-:beye hitaben orgeneral Fah
reddin de ıu nutku taylemiıtir: 

"- Türk arkadaılannızla iki senelik 
şerefli bir arkadathktan ıonra bucUn 
_,,tın uvor,ı1wıus. Ridwıl~ eenc 
leri arasında hiçbir fark görmOyonım. 
Kıyafetç~. terbiyece ve hatti kalbçe ve 
ruhça hiçbir farkınız yoktur. 

On yıİclanberidir aramızda yetişmeğe 
çalışıyonunuz ve yetiıtiniz. Şimdi As
yanın nrtasında büyük bir millet olan 
Efgan milletinin gözbebeği sizlersiniz. 
İleride Efgan ordusunu yaşatacak ve 
Asyanın bu kıyısındaki kardeş Türk 
milleti '-'ibi siz de Asyanın ortasında 1 

daha müfit ve büyük bir devlet kuracak 
sınız. 

Yolun·.ız bir, ülkümüz birdir. Sizi 
yabancı ':lir milletin çocukları telikki 
etmiyoruz. Size tavsiyem, Türklerden 
gördiiğünüz samimiyet ve kardeılik 

duygularını sonuna kadar tatımanız -
dır. Memleketiniz için hayırlı olmanızı 
dilerim.,. 

Nutu~tan sonra Harbiyenin ıeref kü
tüğüne 102 inci yılın çivisi çakıldı ve 
davetlil:r büfeye çağrılarak izaz edil· 
diler. · 

• • • öz ve temi% evlAdı olarak komutan safla ı 
Orduya iltihak eden yarsubaylannna, bizim aramıza girmekle ayni .za-

manda genç silih arkadaılanmız oluyor _m_ı_zı_t_e_b_r_ik_ed_e_ri_z_. -------
ıunuz. Bu evlatlık ve arkadatlık bağ -
larmı daha ziyade kuvvetlendirmek için 
kutsal mesleğinize var kuvvet ve hızı -
nızla çahşarak asri harplerin sizden mut 
lak surette istediği ve istiyeceği bilgi
lerle m:i:chhe.z olmanızı tavsiye ede
rim. 

Demin yüreğinizden kavi bir imanla 
fışkıran ve mübarek yurdumuzun hava 
yi ne!imi1i dalgalarına karışmış olan 
istiklal -narşının ve andın sadaları ömrü 
ııüz old ıkı,:a kulaklarınızı çınlatmah, 

en buhr,mlı ve he•·ecanlı zamanlarcla 
rehberim.z olmalıdır .. 

Genç .. rkadaşlar! 
Bugün izisnle burada veda ederken 

Türk milletine ve ordusuna başta bü-
yük önd'!rimiz ve baıbuğumuz Atatürk 
olmak üzere birçok değerli komutanlar 
yetiştinn;ı olan bu feyizli binanın 102 
yıllık ta~ih safhasını da :.apatıyoruz. 

Bund.!n sonra Türk muvazzaf ıuba· 

f;-'ü phell bir uınm 
l\::ıdıköyde Hasan paşa mahallesinde 

1 
uzunçayırda 27 numaralı evde oturan 
Nurinin karısı Vahidenin iki gün evvel ı 
doğurdı1ğu çocuğu dün ölmüştür. ı 

Belediye doktoru cesedin gömülmesi 
ne izin vermek için muayene edince Ö· 
lümü JÜpheli görmüı. ceset Morga lıcal
dırılmı ştır. 

yının yeni feyiz o-:ağı bütün Türk mille 1 • 

tinin istik11il kibesi olan Ankaradadır. 

Doğı·u 01 
• 

değil mı 
BDraz lınsafll 

oıaıam ı 
Gazetelerde bir ilana rast 

Bir müstahzarat amilinin ilin• :, 
zat e'lceğizile yazılmı.1tır. Bt1 
Zir misiniz ilnının serlavhaat*"' 
bir cüml.e kullanıyor: 

"Tilrkiye fillnın mUstaıızaratUt 
tihar eder.,, 

Butıunla iftihar edecek Tür 
t(Jfı toprağı olmıyacağına göre 
de ağzı ve dUi olan, yürüyüp 
edebilen canlı mahluklarıdır. 

ki bunlann arasında ben de bul 
rum. Şu halde, Türkiyenin nü/dl 
tüğündc adı olan ben, tek ba§ıtrtl 
har etmiyen olarak kalsam z,ıı 
böyle miibaUigalı bir cümle kıt 
ması icap edecek .• 

Biraz insaf .. Hiç olmazsa "'/ 
etmelidir., deseydi de bizi iftiMI ~ 
etmemekte lütfen serbest bıra~ 

Bu bahiste benimle aynı diişiİ #J 
bulunacak 01."'ltyucularımın sayı811" 
sanırım ki iftihar edenlerden ÇO 
O 'ha.lde1 .;. 

Halkın~ 

Leh ordusu 
başkumandal11 
Parlste temaslarıfl' 

başladı .,. 
Leh nıdusu tefi ve Lehistan d~ 

ikinci 9ahsiyeti ıeneral Ridz • 5" 
nin Paris ziyareti Leh efkln uı:nu -
sini tiddetle alakadar etmektedir. 

yasl mabafil, bunun bir nezaket ıi~ 
tinden .ibaret olmayıp belki beyneJll"' 

Jel ıiyasl vaziyetteki endiıe verici~ 
yet karı111nda, Fransız - Leh ft ' 
nın kat'r surette takviyesi yolund• 
adım olduğunu tebarüz ettiriyorıat· 

BiltUn Fransız gazeteleri de bıJ 
retiin alelade bir ziyaret olmadıid" 
nidirler. Bu gazetler Franaıı -
mOnaaebetlerinde ..Y.UÜ ve sem 
dc:.,1c .a~ı1oçca5ına lct.51•• c;Jl)""ı .... 

Fran1ız - Leh ittifakının ıulb 1, 
kuvvetli bir teminat oldulunu Y'" 
ken bu ittifakın kimseye karıı te•eiJI 
ditmedi~ini de kaydetmeği unutııı' 

lar. . 1' 
Komünist fırkası genel sekreteri 

rez, gu'!tesinde §Öyle diyor: • . 1 
Harbi geriletmek istiyenlerle bir ! 

dan haykırıyoruz: Yaşasın Leh~ 

Korede tayfuf1 
1 t04 nıo. 1028 yeral~ 

426 kayıp var ,, 
Seul 31 (A.A.) - Dün KoreııiP ti 

nubunda vukua gelen tayfun ne~1 
sinde 1104 kişi ölmüg, 1028 kiti Y~,..c 
lanmıştır. 426 kigi kayıptır. H .... r 
pek fazladır. _/ 

"Kraliçe Merf,,, 
"Normandl,, yl ge(~ 

Londra 31 (A.A.) - Queen "~ 
"Mavi kordelayı,, almıştır. Bu ~ 
atlantik den:zini, Normam'ic'nin rJJ. 
te 30,31 sürat yapmasına nıuk• .. 
30,63 mil süratle ve Normandiedell_.,ı 
saat 31 dakika daha e\'vel vasıl oJIP"'" 
şartile, garpten şarka katetmişt~ 

Queen Marinin yaptığı bu S'. 
Ambrosc - Light ile Bisshops • ~ 
arasında olup Uç gUn, yirmi Uç 
elli yedi dakikada yapılmıştır. _./ 

Biz bu asırdidr bintıyı ihtiyat subay 
okulu komutanlığına devir ve teslim e
derken ıı:irıesinde sakladı~ı laymetli iki 
tarihi hatırayı da vedia olarak ihtiramla 
teslim ~diyoruz. 

Zaf cr bayramı m'flna~ebetile yçılan <fankü geçit TeaminM 
esnaf te§ekkülleıri geçerken 



,,~m ~şü'!' ~ 
I~ -- -

'* 

,.,n kama <dl o ırn 
;_Ço ~ <a1 o o lf"\l n aı aa. 
un ''n· . . b' ' ır gen~ şaırle hasbıhal,, 
il' Yazı ) azmıştım. Cep takvimi 

•ndan biri yanıma geldi; dedi 

?e~~ı bize gayet garip bir şey 
td 1Yorsunuz. Avrupanın e~ki a

a )'aptığı şeyleri tekrarlamak! 
edeb· 
lı i ı. ~ektcpler tarzında yaz- . 

mışız de, onların e'ki zaman

kuııandıkları, her sahasını tec
ed' 11> artık metruk hıral\trkları. 

e&j b.<>f' • 1 • .. I) csı. vezni tamam usu -

:İYesler, tahassüs, t.as,·ır, mck
ençlik, a:.k, kahramanlık ,·esa-

tlerı lazmalı ımisiz. Hu, nC'~e 
t b'J• • 
' 1 l)or musunuz? Şuna ben-

' l\'rııpa tenvirat namına l"akti

ı:~akarmı , sonra zeytinyağ kan
tllış. derken petrol lfım hası-

lcı.gazına, nihayet ampule geç

~lernıe1~cıimizin birçok ycrle
e!lüz dejil havagazı, haWi. pet-

. ıı.ıba.<;ı bile lok. TcnYira t mc-
ıi haıı d .. ı · d" .. e erken. şoy e mı uşu-

\: E'"'ela hrle bir asır kadar 

brı bası kullansınlar, sonra harn
tuları döşivelim, elli sene ka-

~ . 
• 

0nu tecrübe etsinler ... ln~aHah 
~ki~ci asrın sonlarına doğru 
1tık merkezi lrnrup ampul fnb

açariz ... tştc, sizin bize "yenı e· 

il )"erine Anupalıların E'~c;kiden 
n tafa koyduklarını Türkçede 
Yın ı d . l b . .,, cmenız rnna cn1.ı) or ... 
b' r ız, onların e~ki asırlarda yap-

tıtıdan işe ba5;1amak istemiyoruz. 
1 bu •· :q .ı:un nered<' lrnldulcsa birlik· 

h tıkacağız! 
"U .. 80zlcri iizerine şaire dedim 

?\~adem ba11ma kalıp bir teşbih-
111 g,ti tiniz, ben de aynı şekilde 

11;de~iıtı. Siz.in de bu teklifi
benziyor: Il<.'Ş altı arkada~ 

Q er• 
l(h 1

' 1"rcltalni7 CZİ\'İnivl\r.~nnn7 
'tııı an her nedense geç danan
t"· • 0nlar donlarını, pantalonla-
onııcL-ı . . • i l • d" 

~ b .. ermı gıym ş er, şım ı 

rtılt) ey:ız hoyunlıağlarını bağlayıp. 
~ U

1 
ceketlerini giymeleri kalro;.o ta~ 

;ı ga fırlıyacaklnr ••. işte, bu 

~ıı onlara kntıhyor.c::unu7.. Çıplak 
Uza hoyunbağı bağlayıp, pan· 

il~ .• 
e· Rornieksiz sırnınıza da frnk 

;;ı·ı;e kalkıyorsunuz ... 
a.~ı: bay! 
~ 1r bayt 
r·~ • • 

).?Ci. halimize clikka t ediyor mu-

Balkan fe • 
aı 

Dün Sarayburnunda, ve Çamh
cada milli kıyafet erle 

oyunlar oynandı 

Fesifrale iştirak eden lıeycller Çamlıcaya git!crlcrkcrı ... 

Bnlkan f cstivalinin ikinci günil olanı 
dün, Saray burnu parkında Balkanlı 

ve Tiirk gruplarının iştirakile yapılan 
oyunlarla geçmiştir. 

rark Balkan ve Türk bayraklarile 
süslenmişti. Heyetler milli kıyafetleri
lc Saray burnuna gelmişler, en sonra 
gelen Bulgar heyeti de Gülhane parkı 
içinden milli havalarını söyliyerek geç
miş ve halkta alaka uyandırmıştır. 

Saat tam on beşte ilk olarak Roman
ya heyeti sahneye çıkmıs ve uzun uzun 
alkışlanmıştır. Bundan sonra, Yugos
lav Unh·ersitelileri programlarına 

(Y~a Atatürk) şarkısile başlamışlar 

koru heyeti müteaddit parçalar söyle
miş ve bunu müteakip de milli danslar 
oynanmıştır. Yugoslavların bütün pro
gramı halk tarafından fevkalade beğe
nilmiş ve dakikalarca alkı~lanmıştır. 

Üçüncü olarak Bulgar heyeti kendi 
mili oyunlarını oynamışlardır. 

·sigorta 
dolandırıcıhğı 

Maznunlar ağır 
cezada muhakeme 

edilecek 
Sigorta dolandmcılığma ait zabıta 

tahkikatı ve dosyalar adliyeye verilmiş-

ti. Müddeiumumilik, evrakı altıncı istin 

Misafirlerimizin oyunlarından sonra 
sırasile İstanbul amatör zeybek takı
mı, Çoruh takımı, Balıkesir Pamukçu 
köyü zeybek takımı ve en son olarak 
da l{nradeniz takımı kendi oyunlarım 
göstermişlerdir. 

Festival grupu bundan sonra Çam
lıcadaki eğlencelere gitmişlerdir. Çam
hcada verilen ziyafetten sonra gece 
geç vakte kadar milli oyunlar oynan
mış ve eğlenilmiştir. 

Dün gündüz Çamlıcada bu münase
betle birçok eğlenceler tertip edilmiş
tir. 

Evvela güreşler yapılmış, sonra gar
sonlar arasında bir tepsi içinde kahve 
ve su bardağını dökmeden en çabuk 
getirme ynnşı yapılmış. iyi suların 
isimlerini bilme ve Çamlıca civarında 
en iyi üzüm yeti ·tirmo müsabakaları 
yapılmış ve b1rinC'iliği kazananlara he
diyeler verilmiştir. 

Kamutay heyeti 
Çanahkalede 

Şe ; lere 
çe enk 

Koyar k aziz 
hatıralar nı andı 

U k tak dairesine vermiş, burası da closyala-
"011 ° koca Cumhuriyet devrinde 

Çanakkale 30 - Mehmet çavuş abi
desine çelenk koyacak olan Kamutay 
heyeti İzmir vapurilc buraya gelmiş ve 
vali tarafından karşılnnmıştır. )'11 rı gözd<!n geçirdikten sonra mevkuf 

•· h. ,, tlirkü ü yazıldı '\'C beste-
qı bulunan Onnik, doktor Asaf, Peştemal-

lık h ~.a~e halkımız, ne ıamnn ka-
Qı İf alınde toplanıp kütlece hissi 
ııw.. iade etmek istese, başlıyor: 
h \-I 'hk 

cıyan, Dimitri ve İzmaro ile gayri mev

kuf bulunan diğer üç kişi hakkında da-
va açmıştır. 

Heyet saat 11 de Maydosa giderek 
oradan Kanlısırta çıkmış ve Mehmet 
çavuş abidesine büyük bronz bir çelenk 
koymuştur. 

~aiı&.~u 
,..h· • . ~O- 'h ? '7l.e. ~~c.. 

tm11m:mmtmınmmmntıuttnn mmmmınıııınımnnmmnımıımmımm11nm,mııra 

Festivalde parasız halkı ve 
çocukları da 

n=naıo D<o lril "e Ç@= 

c (b!I k n caur o ını llıl a k ll::t o 
Kurun baş yazıcısı Asım Us, fcs

fü.:nlin mülıinı bir eksiğini ele alarak 
önümüzdeki serıe yapılacak program
da bu 11oksanın unutulmaması Ui=ım 
geldiğini işaret ediyor. ilsım tls'un i
şaret ettiği eksik; parm;ız lıaikın V '! 

çocu.Warın bu eğlencelerde nazarı iti
bara alınmayrşlandır. Diyor ki: 

İ:"tanhul festh·nli evvelden çizi

len program dairc$inde muyaffakiyet 
le) ürüyor. }'akut programın şimdiye 
kadar tatbik edilen kısımları bize feı:;
ti\'al men•İminde Jıalk \'e çocuklar i
çin hususi bir me\'ki ayrılmadığı fik· 
rini \eriyor. 

Festi\'al İstanbul için kırk gün, 
kırk gece süren bir bayram demektir . 
Bu bayram içinde yalnız para ile bir 
toplantı yerine girebilenlerin, şu Ye).t 
bu tarzda hazırlanan bir eğlentiye i~· 
tirak edebilenlerin değil, ufak bir pa 
ra He, hatta para.."ız bazı eğlenceler
den i:..tifade etmek isti)·eceklerin de 
bir his: esi olmalıdır. Festinıl denin
ce eskiden 111mazan ayı yaz rneysimi
ne te.-mdüf edince Sultanahmet, Çen
herlitaş, Beyazıt, Direklerara.C\ı, Şeh· 
zacleba:;;c semtlerinin, sonra bayram 
tarda çocuklara mahsus eğlence yer-

lerinin manzara.;;ınr hatırlıyoruz. Her 
kes bilir ki bir takım İstanbul esnafı. 
''e çocuklara mahsus eğlence vasıta
ları adeta seferber olurdu. Ramaza;ı 
gecelerinde ,.e günlerinde kadınlara 
hürmet.sizlik şeklinde görülen bir ta

kım ~irkin haller istisna edilirse bir· 
çok halk ,.e çocuklar için o günler ı:er
çel~ten büyük bir neşe kaynağı olur
du. 

Acn ba gelecek senelerde f e:o:tival 
programı yapılırken lstanbul, Beyoğ
lu. l:sl\ ·dar, .Kadıköy faraflarınm heı 
birince birer hafta sürecek şekilde bil' 
de çocuk ve halk bayramı kabul edi
lemez mi? 

Jstanbulun bu dört büyük par~a
sınm belli ha~h birer m<'ydanında .sı

ra ile birer hafta ath karıncalar, dön-

me dolaplar Yesaire gibi çocukları 'e 
kalabalık halk tahaka • ..;ını eğlendire

cek rn.sıtalıır kurulması teşvik edile
mez mi:> 

fazın mekt<'pler de tatil den-e-
sind~c!ir. Onun için çocuklara mah
·1ı-. bu Hirlü eğlı?nce ) erleri kurul -

ması tam mevsiminde ve yerindt! bir 
~er olur. Ve umumiyetle çocukiar a
ilelerin neşe kaynağı olduğuna ;!CHI! 

onlar için yapılan eğlence teşebhi,sle
ri hu ailekl'İn Ye halk kitlel<'l'İnin fc.<.:. 
ti\'al,kn hissedar olmalarını muc• ı' O· 

lur. 

ı 
düşünmeliyiz 

,·e canlarını istiyebilir. Onlarda ı,.a 

man fikrini hiçe indiren şey, .;:anırım. 
ki canlarının birer emanet ohı~udur.,. 

\re onları: 
"Genç sırmalılar, bir gü'l ~alnıı 

rnta.:ı uğrnnda :o;ryrılacak kılı~larınız 

kutl:ı olsun!,, 
~'iimlesiylc kutl11layor. 

[Q) ıbiı ifil 0 S '\?al ır D ifil 
aJ ır aı s o !Fi) ©! ©.) 

runw; Nadi, bugünkü baş ya:ı
sında 30 Ağustosun chcmmiyd;ni tn/ı
lil edıyor. I>iııor ki: 

Milletimizin, lstikl:ll sa\'a~ımız.ı 
taçlrınn 30 Ağustos zaferinin yıld(i. 

niimü rnünaselıetiyle dün büt~n ülke 
ölçüsünde yaptığı ~enUklerin anlamı 

üstünde bir parç.acık durmak btiyo
ruz. On dört yıl önceye ait bir hadi
senin heı yıldönümüntle Türk milleti 
niçin fa hu kadar içten gelen ürper· 
mel~r gösteriyor? Her yıl taptaze te
kerrür eden hu heyecan dolu Ş<'niik
lerle l.u millet neyi Ye neleri ifade et
mek 'stiyor? Hatıradaki bu ku\'vctli 
hayatiyet kabiliyeti nerelerden ileri 
gelm~ktc ve nerelere ulaşmak İf.:te

mekterfir? _ 

nu sualler hir kerecik olc:un tah
lile değer. Çünkü onlnrın ce,·aolaı ın
da huktsin her zaman kolayca nklı
nıı gdivermiyen bir hakikat gizlidır. 

O da f.udur: Her hangi bir millet iyi 
bir hr. tırasını kendi hb;lerinin bütüıı 
kuvvetiyl~ kutluladı;;.ı zaman 1.ahirde 
onun gözleri maziye dönmüş sanılır. 

Jlallmki hakikat böyle değildir. llis
lel'iniı• bütiin kunetiyle mazic;i üze
rind~ toplanan bir millet, gÖ?ll•rinin 

bütün kunctiyle istil;;baline tC'V<'l"<"iih 
ctmi~ bulunur. l\tuzinin tes'idi J,en
disinde istikbalin temini kayg ~ını 'e 
hatt"i ~:ımini ta '.i .ı·. Gc~mişin her han

gi bir 30 Ağu tosunda yapıl mı,. re, lia
Irtdc bir işin hatırası üzerinde ~uru,, 
istiklıaHn hin bir :ıo Ağustosunda o-

nun cm misli, yiiz msili, bin mısli da
ha ?::~ iik işler başarmak azim ,.e ka
rarı:tcl.'. bulunu~un ifadesidir Dillı• 

açığı ,·urulmıyan bu ifade k.-tlph~ri:ı 

en ,· s: • yerlerinde böylece kökliidiir. 
l\:encli mazisinin iyilikleri, köt.!klük
leri üstiinde durmasını hil<'n millete 
uzun istikba11er menıddur: l zun ve 
her halde daha iyi istikballer. 

ao Ağusto 1922 nin ve Türk kur
tulu-.unun hüyükynpıcısı ,\taEirk on
dan .:onra Türk mill<'tinc armağan 

ettiği yüksek kıymetli inkılfıplar i<:in
dc l'iirk t.-ırihi üzerinde de •-.:dw. er 
~ay~nak sımsıkı :sarılRcağ'ımız lıir ~ch-

r:ıh !l<'h: Türk milletinin mazi i tari
hin Kuydine yeti~emediği ez<'li bir lı:ış-

.,iı: 
1
.. açıl alınla ... ., 

{; Utkij daha? 
eıı • 

"cıı,1;k 
Sigorta dolandırıcılığı muhakemesine 

ağır ceza mahkemesinde yakında bakıla 
caktır. 

.Merasim mebuslardan general J{fı.zı-
mın nutkile başlamış ve şehitlerin ru- ~ ® lril Ç 

la!lgtçtanberi bütün dünyanın mN!e
niyelil'e kaynak olacak bir d<'niı ~ihi 
coşm:ı~ ve taşmı;;-tır. l\laziı-;ı Cll'le 

~\et, nçık nlrnla ..... 

S·k halk, her sa,·aştan :ı~ık a- M I ... ., l 
tııu ~-··Fakat, ey betbehat şair! areşa ı· CVZ 

oııh.. erenniimedcmeclin ... Onyıt- Çakmak Trabzonda 
~ ... lly 

le )'a on genç için on halk güfte- Gireson 30 (hususi) - Genel kurmay 
~! 8a ZIJ> Yayamadın ... Açık alınla başkan Mareşal Fevzi Çakmak yanla -

~i ~a:l\Şınclan ~ıkamadın ... lştiba rrndaki ;-.evatla bugün Trabzon - Gö
~deki ~.~1ndan çıkamadın... lşba rele yoluyla Trabzona hareket etmiştir. 
~klit e r?nsızcanın mütereddi Şİİ· Gireson valisi Feyyaz Trabzon budu -

dıp duru .. ·orsun. d k d l 
J una a ar mareşa a refakat edecektir. 

(YA·NO) 

~flı· Dünkü kazalarda 
\. it panayırı beş kişi yaralandı 
~ ~ r 1 n açı I •yor Dün üç otomobil kazası olmuş, beş 
1

" ı kişi yaralanmıştır: 
ek il U 1 - Dolmabahçedc oturan Kadri ile 
1) e iki Vekil karısı Fikriye Dolmabahı:;cde tramvay 
ugu n iz mi re bek!erkcn 1465 numaralı otomobilin 

~ gidi y O 1 altında kalmışlardır. Fikriyenin kuca-
~ ~Cltnilc} l . r 8 r ğındaki küçük çocuğu da yere yu\'ar· 
,.~lınle a 

1 
Zlllır panayırı yarın lanmıştır. Her Uçü de varalanmı§tır. 

•ıQ h çı ncakt B k l l t • t''Uıa::yı ır. n§vc ı sme 2 - Çadırcılarda oturan 10 yaşında 
~ \'aııuru i~ açmak Uzere buglin lz- Bahacddine Bayezittc 2054 numaralı 
~\>eltiie ne h.~:eket edecektir. otomobil çarpmış, çocuk başmd:ın ağır 
~ ~t \tek~~::ıye Vck~Ii Şükrü fül- Surette yaralanmıştır. 

llınt ınu/11 ~lal Bayar, ve Trak- 3 - Sarıycrden !stanbula gelen 2079 
~::rO.ltat ed:ttı~ı gc~cral Kiizım Di- numaralı otomobll Yeniköy caddesin
·~~ a.~ s cekierdır. den geçerken 9 yaşında Yorgiye çarp-

11~ rtç~at 17,30 da Başvekilin bir nuş yaralamıştır. Yorgi hastahaneye 
acakıtr. kaldırılmıştır. 

huna hürmeten bir dak'ika sükut edil-

miştir. Hüsnü Kılk1ş bir manga aske
rin Cesaret tepede düşmanla nasıl kah
ramanca döviiştüklerini anlatmış, bun
dan sonra da Nuri Conker Atatürkün 
idare ettiği muharebeyi bütün tafsila
tile izah etmiştir. 

Heyet Konya vnpurile Çanakkaleden 
ayrılmış ve Atatürkc taZ''m telgrafı 
çekilmiştir. 

l'AZAt:TESI 
ACUSTOS - 1936 

ınrri 13~ <'ı>::ı:t7l~t>liıhır: ı:. 

r: . , 1 

Vo.lııl .s~hlı Odt 

alo " ,._ ı,Jı 12,15 15,56 18,45 20,23 3,39 
t;:,~0 112 5 ,29 0,111200 ],36 1',5' 

:JP:ÇEN SF:!liF; Bt•<H J ~ 1''l': oı .• ıU'I" 

Habeşhtnn toprnkl:ırmda tngfllz ''e Amc. 
rlkn1ılara yeni imli.}nzlar verilmiştir. 

Erı;ıınl demiryolu l~lcmeğc ba§lamıııtır 

llugiinl•ii /\.urun gcı:etesincie S . 
Gezqin, Türk ordusuna katılan ııar
suba!llarımızdan §Öyle bahsediyor: 

"lld gündür, yollarda genç c;ıı ma. 
lılara rastlıyorum. Göğfu;lerini çap· 
ra ·t tutusturan altın kayışlar. mce 

belerin de daha g<'nİ~ bir ııanltı ilft ~ a 
nıyor. Hiç te!i P:" 
melı:ten dofran keskin alımın onll!.• dı 

farkmda. ::o A~ustos. birçok bayram
lar:n ı:ğra~1ı oldu. Ordu, o gün bi 

yandr.n en genç yarsuhaylarına J,a
vuşurken, bir yandan da <'Skiyenlcrin 
alın terlerini. ) eni sırmalar, yıldıı.la1· 

Ye npolctlerlc ödüyor, lstanbı.ıl ba)
raklar, ı~rldar n sırmalı d<'likanlılar

la donanı~ or. 

Pars gibi ~cvik basan hu kaıtr,' 

profılli gençlere uzun uzun hakmnk· 
tan lu.-ndimi alamam. Yüriiyü-;.1-?ri. ha 
kı~ları, gülii~leıi ansız· n deği~miştir 
Hiç düne lmt7.cmczlt•r. 1\iin ll'rt!ni yar
suhn": fakat kendileri mU.)rdiı !er 
Bir tek bayram güniyle kırk yıllık e
mek lağlannı aı;nnşlardır. Onları hak 
~ız _anmııyın. Daha bu .sab:ıh Har 
hiyenin heybl'tli şer<'f .salonunda ö 
lüm rtmini ettiler. Bu kutsal and :
çi~tcn sonra aı tık yılların değeri kal· 
rnadı. Delki yarın, belki yanndnn da 
)al\ın bir saatte 'atan, onlardan kan 

miiniı..-hi bu ı~adar buyük bir rnillrti.1 
istikbtıli eherlc müııtehi olara:;ında 

asla ... iiı>he caiz değ-ildir. 

aOffe\'ff'fr®~eırsD a=1 üg Raı 
<;ure~çi l'as;ara alınaC'ak u <' dair 

malumat almak üzere grc<' yarıf;mr/an. 
sonra saat iki buçukla lstanlıul J 'rıli 

sine tdefon ed('fl "Son l'osta., Fa/inin 

lm 111t·r·:u ii::erirule, bizim dün d<'H'd· 
tiğin•iz tekzip mektubunu bu17ii:ı lı.o

yarl.:t•u şöyle yazıyor: 

.. Bir lstanl.ml gazete~inin lst:ın
bul belediye reisine bu kadar nazı gcı:
miycccğini ummuyorduk. 

Belediye reisimizi evinde ar:ıdı~ı
mız iık ı:ece şifahen. enelki günkü 
nüshamızda da tahriren özür dilC'nıiır 
tik. Dugiin ~içiincü defa olarak .. affe
dcısinı1 .. , diyoruz.,. 

Ar~cak linvgası· 
Kadı1dyde İL'Tahima(;ııda Devlet Dc

miryollaıı inşaatında çalışan Erzincanlı 

İsmail ıle arkadaşı Durmuş alacak yü
zünden kavga etmişler, İsmail bıçakla 
Durmu'u ba!ından, yüzünden, sal fll

meı;j üzerinden ağrr surette yaralamı! .. 
tır. 

Yaralı Hayda1 ;>qa lı:u.tc.nesine kal • 
du:luLş, İsmail ) alr.•hnıruştır. 

1. 
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ispanya isyanı 
(Baş tarafı 1 incide) tekziplere rağmen Saint Jean de Luz 

Dün 41 cesetten mürekkep bir kü· da devam ettiğini haber vermektedir 

menin resmini aldı di) e b:t lspanyol Madrldt bombardıman 

Büyük misafir 

lngiltere 
Kralı 

Buradan trenle 
Viyanaya gideceği 

söyleniyor 

Sovyetlerin Londt 
elçisi kayboldu ! 

J..ondra, 30 (A.A.) - I.ondradakı tarihinde vukuagelen muhakc~ 
Sovy.!! ticaret mümessilliği şefi, 0-ı sını isbat etmiştir ki yuknrıd• 
zersk;nin ne olduitu hakkında hiç biı , çen tethi~çi teşkilat halen NodJ 

fotoğrafçısını öldürdüler. Güya bu Koruna 31 (A.A. - Asiler e ait üç 
adam bu re. imleri gazete?ere satacal"· motörlü bir tayyarenin Madrit harbiye 
mış... bakanlığı biııasmı bombordıman etti-

A .t,ıoer toptan adam öl dürü) orlar. ği ve binaları ve Gibeles meydanını kat'i ma16mat alınamamıı;;tır Mos-1 turmak~a olan Troçki tarafı~" 
kovacl::ı.n gt>lcn haberler ise mesde· da getirılmiş ve mumaileyh 
nin gittikçe daha anla~ılmaz hir ma- yetl~r uiıliğınde~i cürüm Gd 

Hem riyazi ve metodik surette... ehemmiyetli hasara uğrattığı haber 
\ievcutla~tır ılmış askeri kolla veriliyor. 

rının gi!risinde kendileri için bir teh- A kazar azrayı har2p oluyor 
dit te!?kil cdecl'k kimsenin kalmasını Madrit 31 (A.A.) - Hükumet kuv-

i,.temiyorlar. vetlerinin bombardımanı, 1300 asinin 
Hiç muhakeme etJnek lü:.r.umunu tahassun etmiş bulunduğu Toledodaki, 

seı.mi) orlar. Böylece yaşlı ve genç "Elkasr,. sarayının en büylik cephesini 
birço'c kimseler öldiiriilü~ or. Sevilde tamamen harap etmiştir. 
adam öldürme giinde 30 - 40 sayı.smı İhtilalin başlangıcında, vali B. Jose 
buluyor. Vega, Havas ajansı muhab·r·ne şu be· 

Merida ~ehri 1.aptedildik1en son· yaantta bulunmu5tu: 
ra 1000 kişi öldürüJmüstür. "- Asilerin crzakı yoktur ve asi 

Köylerde adam öldilrme, öldüre- tayyareleri çok yüksekten uçtukları 
cek adam .stoku tükeninciye kadar için, kasrın içine erzak atamzalar, El
gündc 10 - 15 i buluyor. kasrı birkaç saat içinde almak knbll

Tahmin edildiğine göre, sulh ya- dir. F akat binaya Uç kilo infilak mad
pı1marlan evvel yarım milyon in~an desi yerleştirilmiştir ve hükumet kuv
ölmü~ bulunaacktır. vetleri, beyhude insan ziyama meydan 

Sevilcleki asilerin lideri General vermemek üzere asileri t eslim olmağn 
Lano, komünistlerin yaptıkları "me- icbar etmeği tercih cylemişle .. dir. 
.zalim!,, hakkında her gün radyo ile Gecenin ilk saatlerinde, hükumet 
neşriyat yapmak suretiyle bu kıtali kuvvetleri, lağımlardan birkaçını pat
körilklemektedir. la.tmışlar ve asilere ses borularile ses-

Adam öldürme şekli türlü tür1ü: lenerek teslim olmadıklan takdird~ 
öldürmenin esas u.sulil "cephane ta- bütUn binayı berhava edeceklerini ih
sarruf etmek., tir. Bu sözü dillerine tar etmişlerdir. Elkasr içinde tahassun 
peresenk etmişlerdir. Onun için hazan etmiş olan asilerden bir kısmı teslim 
kurbanlarının boğazlarını kesiyorlar. olmak istedikleri için, aralarında, her 
bu ga) ri insani bir harekette bulun· gUn mücadele cereyan etmektedir. 
mak için değil, kurşun tasarruf etmek Aellerln idam k•rar an 
istediklerin dendir 1 Sevil 31 (A.A.) - Asilerin Sevil 

Meri dadan f ot-Oğraf çiyle 1>eraber divanı harbi Rio - Tinto maden işçile
ayrılırken bize hediye olarak "Komü- rinden 67 şefi idama mahkum etmiş-
nist kulakları,, verdiler. tir. 

Asilerin tabiiyetleri altına girmiş _ 
köylerde, otomobiller geçtik~e ahali 
korku ile yerlerinden sıçrayıp faşist 
seHlmı \'eriyor, böylece kurtulacakla
rını fanı) orlar. Jhtiyar romatizmalı 
kadı:ı lar bile derhal çevikleşiyor, se
Jam lıyor ''e "Viva Espana" (yaşasın 
lspan' a ! .. diye haykırıyor. OlUm kor· 
kusu hunların ilhamını teşkil etmek
tedir. 

8evildeki poll"' karakolunda eltr 
bir ham icinde sırtsırta yığılmış, mo-
kadderatı~ı bekliyen esirler gördüm 
ki, kimi korkuyor, kimi meyus duru
yor, kimi sinirli sinirli gülüyor, kimi· 
sinin başı elleri arasında ve kimisi ke

işçiler! 
Endişe 

etmeyiniz! 
(Baş taralı l incide) 

Bu yazilanmız iktlaat vekiletinca 
nazan dikkate alınmış ve vekalet bu i
şin tetkikine iş dairesi reisi Enis Behiç, 
i§ dairesi raportörlerinden hukuk ve 
sanay müfettişi Danişi memur etmi§ -
tir. Bu hususta ihzari tetkiklere başlan-

yfli keyifli meydan oktı,'ordo. Her mıştır. Şu bir iki gün içinde Karadeniz
lıirin:le başka bir yüz ifadesi vardı. de bulunan iş dairesi reisi Enis Behicin 
Ba~ı c!elikanlılar ağlıyordu. 

l.;panyanın diktatörü kim olabi
leceğine dair Sevilde türlü rivayetle; 
çıkmrstır. General Lano, her gün rad
yo neşriyatiyle kendi şöhretini ten· 
kıs e!mektc n ciddiyetini kaybetmek

tedir. 

c!e §ehrlmize gelmesinden sonra fabri -
katar gezilerek işçi ile temas edilecek 
ve şikayetler tesbit olunacaktır. 

Maamafih bu hususta aHikadar ve 
salahiyettar makamlarla yaptığımız te· 
maslarda öğrendiğimize göre İJçiye bu 
gibi hallerde endişe etmemesi tavsiye 
olunmaktadır. Çünkü iş kanununda 
bütün bu gibi hallerin önünü alacak ted 
birler bulunmaktadır. 

Memleketimizi şereflendirecek olan 
İngiltere kralı Sekizinci Edvardı karşı -
lamak üzere orgeneral Fahreddin yarın 
Zafer torpidosu ile Çanakkaleye hare
tek edecektir. Tınaztepe de Zafer tor -
pidosuna refakat edecektir. 

Kral evvela general Fahreddinin 
refakatinde Çanakkale harp sahasını 
gezecek ve cuma sabahı ıehrimize gele 
rek üç ıtın kaldıktan sonu bir rivayete 
~öre trenle Viyanaya gidecektir. 

Hlr kaç soat içinde 

ıtaıva 
8 milyon asker 

Toplayabilirmiş 
Avellino 30 (A.A. ) - Askeri ma· 

nevralar sonunda, M. Musolini, mare· 
§allar, yüksek devlet memuıları, ya
bancı askeri heyetler, İtalyan askerleri 
ve halk huzurunda büyük b:r nutuk 
söyliyerck ltalyanm askeri kudretini 
tebari.iz ettirmiş ve bu kudre tin İtal
yan ve dünya sulhuna vesayet eyle
mekte olduğunu bildirmi~tir. 

M. Musolini, İtalyanlardan aşağıda· 
ki sözlere harfi harfine inanmalarını 

istemiştir: 

"- Afrika harbine rağmen değil, 
fakat Afrika harbi neticesi olarak 
İtalaynm askeri kuvveti bu harpten 
evvelkinden daha mliessirdir. Halıl bir 
kaç saat içinde sekiz milyon asker si
lah altına alabiliriz.,, 

M. Musolini ayrıca §unları da söyle
miştir: 

"- Biz herkesle mümklin olduğu 
kadar uzun müddet sulh limit etmek
teyiz ve milletler arasında sulh eseri
ne her glin tam iş birliğimizi vermeğe 
hazırız.,, 

-~KUd z 
bir köpek 
Bey c@D lb!J lf". <dl aı 

DUn beş kişiyi ısırdı 
Dlin akşam bir kuduz köpek beş ki

şiyi ısırmı~tır: 
Beyoğlunda Çiçekci soakğmda 44 

numaralı evde oturan Sabahat k "'pe
ğini başıboş sokağa bırakmıştır. Bir 
hayli kapının önünde dolaşan köp~k 

geç vakte dof;rru kudurma arazı göster· 
miş, sokakta oynayan 14 yaşında Se
le!ki isminde bir kızla 12 yaşında Ta
naşı bacaklarından ısırmıştır. O sırada 
yoldan geçen İsmail ismin(!" 'lir adam 
köpeğin kuduz olduğunu bilmrdiğin· 

.Bu neşriyatiyle maksada yardım 
etmekte ise de kendisi için muhtemel 
:fırsatlan şimdiden kaçırıyor. Diğer 

tarafta General Franko, mahçup ve 
biraz da kadın •tavriyle şimdi ikinci 

iktisat vekaletinin icap ettiği takdir- den hayvanı kovalamak istemiş, kuduz 

planda duruyor. 
Asilerin "muvakkat hükumetin,, fn 

r"İ ~i tm iunan General Kabanalles ise 
ihtiyah ve sarsak haliyle Noel Babaya 
benzi yar. 

Velhasıl bu adamlar arasında ls
vanyanın gelecek muhtemel faşist 
diktatörünü bulmak pek güç •.. 

ı~te vaziyetin hakikisi hudur. A
silerin maksadı muvaffak neticeler el
de etti. :Muhalefete karşı Madrid ü 

de muayyen mıntakalarda yevmiye ve köpek bunun da üzerine saldırar.ı:ı.k iki 
ücretlerin asgari haddini tayin edebile· ı yerinden ısırm15tır. 
ceği tasrih edilmektedir. Alakadarlar Ağzından salyaları akan köpek Ga· 
eğer böyle bir cereyan doğarsa vekalc- lip isminde bir gençle Fatma ~c:mindc 
tin tabii olarak kanunun verdiği hak- bir kadını da muhtelif yerlerinden 
kı kullanacağına işaret etmektedirler. ısırınca herkes sağa, sola kaçışmaya 

Gene kanunda iktisadi ve i_çtimai za- başlamıştır. 
ruretler dolayısile iktisat vek51etince Mahallenin bekçisi köpeğin beş kişi
teklif edilecek işlerde gerek saat başına , yi ısırdığını öğrenince C1ha başka 

gerek gündelik, yahut haftalık veya ay· kimseleri ısırmasına mani olmak üze
Jık hesabile parça haşına yahut iş mik- re h emen tabancasına sarılmış birkaç 
tarına göre ödenecek işçi ücretlerinin 1 el ate~ ederek köpeği öldiirmüı;ıtür. 

hiyet aldığını bildirmektedir. Stalınin, Voroş1lofun, :~ 
O . d . d" " hUk~ \k..;am gazeteleri 17 A~uı-;tostL rconı'ı zenın ve ıger .• ı 

~ "ıa·· ·n ı · · :'Oufa,... Londrnyı terkeden Sovyetlerin Lon · sının o uru me erı ıçın lJll 
dra l)iıvük el .. isi l\faiskinin akibetiyle mat vermekte bulunmuştur .. 

• :. . . ligıne 
de uğra..ımaktadırlar. la Troçt<ı Sovyetleı bı. lar 

50\'yet büyük ch;iliği hbtün bu memlek.:tlerden hususi ajan 

sayiaum yalanlamakta \'e Mttiskinin ın ştır. . ... bll 
halen mezunen l\afkas) ada bulundu· Yuka ·da izah edilen butı.ın ~ 
ğunu bildirnıekt~dir. !er aguı;tos 1936 da Mos.co~• "' 

muh l k:mede Troçkinin bütilJt '
1
, 

'ldd!tll tedb r er ları ve .::ıJanları tarafından ıe 
Evening Nevs gazet~. inin yazdı· muştur. B u suretle şurası ınıJ 

ğına .!Öre, Londradnki Sovyet koloni· dedilebiliı ki halen Norveçdc 
si Londraya gelen Sovyet de,•let t'm· ta olan 1 roçkı Sovyet hüt<Cirıl' 
niyet teşkilatı memurlarının faaliJ etı rile Sovyet milleti şeflerinin k' 
netlc~-,inde hakiki bir paniğe tutui sadmı istihdaf eden tethi5çi b' 
muş !lulunmaktadır. 

NP.ues Wiener Journal gazetesi· 
nin MGskova muhabir )UZ \'Or: 

7.inovyef, Kamenef ile dığer 14 
kişinin idamından sonra Rusyanın her 
tarafında umumi bir tcmizicme hare· 
ketfne b:ı:;lanmı~tır. Bilhassa Troçki 
taraftarh.rına karşı ~iddetli tt-d\ irler 
alınmaktadır. l\foıo;~o,·ada hfrka~ ~ü:ı 

evvel infaz edilen idam htikmij hir 
mukrtddeme teşkil etmektedir. 

nu münasebetle, bazı ~a~anr dil, 
kat ~ayialar dolaşmllktadır. Bir ri 
l'aye•e ı;röre, Gepeu t e ki Çeka) o:efi 
Stali:te karşı mııhalcfet lıesll'cliklerln 
den ~uphe edilen adamları ı..ami!en 

tevkif etmek husmrnnd:ı Stalinc!en 
tam salahiyet almıştır. Ge~u .,efinf' 
verll~n hu saJahi}etten anlaşıldığına 
göre, .:-·o,·yetlerin tarihinde henüz mis
line tesadüf edilmiyen hüyUk bir te· 
mlzleıne ameliyeı-ıi yapılacaktır. NI· 
tekim dört generalin derhal tevkif e · 
dildiı?;t haher ,·eritmektedir. 

Tc,·ldf edilen gener~ı11er şunlar· 
dır: Şmit, Sapot:nikof, Kuzn~nof Vf' 

'fulzin .. 
t ı !ın f'.'I" JI ıı ıı mu h·ıfll~~örr '<r 

zılorJn zabitanı ara~ında Mar.-şal \'o. 
roşilofa karşı tertip edilen hir ~uikast 
keşfedilmiştir. Tevkif edilen dört 
Generalin hu suiku..qtla alakadar ol
duJd ın .!'Öylenm('ktedfr. 

O-duya g zil beyannam• 
Diğer taraftan Rus}·anın bütün 

m<'rk,•z.lerindeki garnizonlarda gizli 
heyannam<'ler clağıt·ldığı da haber 
veril .nel:tl'clir. llerl<e~i isyana davet 
eden hı h<'yannamel~rde şunlar yazı 

lıdır: 

"Ordu:ıu 11ar·atan şefiniz Troçki 
tcb'it e:lilmiştir ! Onun için nıüca 

dele ediniz! Zinovycfle /{ahıenefln ln-
tikanı•nı alını=.',, 

Ltn nln kerısı 
Diğer bir şayiaya göre, Lenln'in 

karısı Krupskaya ile Stalin ara.<1ında 
ciddi :htllafat çıl<mrştır. Bayan Krup· 
ska~"t 1 ocas· nın en yakın arkadaşları 
olan 'liı o,·~ e11e 1'amenefin idamıı 

mahl<um edilrn<?!eıini ~iddetle protes· 
to et uiçtir. 

193~ de Kirofun katli münascbe-

rin organizatörüdür. ,fiı 

Yuka.dc:ki keyfiyetleri ~o 
metine .)ildiren Sovyet lıükilıtl 
dadır ki hareketler organiıat~ 
kiye istikbalde de sığınma hak 
Sovyetl-:r birliği ile Norveç 

1 
ki dostane münasebetleri hate 
bilecektir. Ayni zamanda bU· 
tel münaıtehetlerdeki kaideJeriJI 

kil anla ·ı~ına muhalif ouıurı ~ 
Bun..ınl; alakadar olarak t ofl' 

tatılmak istenilir ki Yu.g et\ 
Alekı:ıan j, ılc Fransa dışı!l~ 
Bartunu:ı ö'dürulmelerinden 
di arazileri üzerinde başka h 

1 azalarını ıstihdat eden tethit' 
ler hazı.-lanmasına karşı h' . ., 
alacakla~• hattı hareket 10 k• ti 
ı 934 tarihinde Milletler ccrniYe 
yinde tetkik olunmuştu. J3u ' 
ticesinde Milletler cemiyeti a 
tethişçilige karşı mücadele . 
biribirl~rıne yardım etmeıerı ~ 
yeti teyit olunmuş ve hattA bl> 
beynelmilel bir mukavclenarne 

şayanı arzu görülmüştU. ~O 
Sovy-:t hükumeti Norvei 

1
,...-· 

nin Tro:;li ı1r; "" "~"~ ı. ::~·' • .ıır 

ıiıine mgınma hakkından ırı. 
mek için lazımgelen tedbirJerı 
rariğ olmıyacağmı ümıt e7lcf··~ 

Norveç kab nesi tap ~" 
Oslo: 30 (A.A.) - Trosk1 

• ., 

ki Sovyet teşebbüsü. kabincrıı 
deki ilk içtimaında tetkik olı> rtİ 

Norveç harlcly~ ""''' 
bEyar.atı o# 

Stokholm 30 <A.A.) - Aft j
gazetesi Norveç dıişleri bak8111 ~ 
tun Troçki meselesi hakkın~ol' 
yanatını neşretmektedir. B. d 
yet hük:.imetinin Osloya bir. 

110;1 
diğini, fakat Sovyet elçisin~lldl 
müracaatte bulunduğunu bıl tJ 

Gazete B. Koh tun bu beyal1• eı'' 
ajanımm tebliği ara1ındaki t 

ret eylemektedir. ti~ 
Bir ••• et gazetee1 • 

m• hedı.or ~ 
Fransız gazetelerinin yaı.d~ 

re İtalyan efkarı umumiyesı r.1' 
ki suikast hadit:eıile çok ya~ tıd 
kadardır. MeHagero gaıete•1 ô' 

. · · b' alcal' leye daır ne§rettı~ı ır rn 
diyor: dJI 

zerin" yürümek temin edildi. 
Vardığım netice şudur ki, ümit 

ve t.'lhmin edilmeyen bir hadise \'Ukua 
grl:::ı :::: '. as iler bu i ~ i kazanırlar.,, 

en aş.ı ğı hadleri bir nizamname ile tes-ı Isırılanlar kuduz tedavihanesinc 1 
bit edilir (madde 32) denilmektedir. gönderilmişlerdir. ---------------- ı Kanunun 46 ıncı maddesinde de ulu- j s f h • 

. ·, •· · I' ... ... ' ~ · i n' iıı hırı~ının mü· 

dnfaası iizerine Zinnvyefle Tfamenefi 
"mane\i mcs uliyetl<'rinden,, dolayı 

hapis cezasına mahküm olmuşlardı 

J..eninin karısı hu sefer de müdafaa 
etme.( istemi ş, fakat muvaffak olama. 
mışt·;. llatt;"ı Krupskaya'yı tevki: 
etme de tehdit \'e Mo .. lrn\'ayı terke ic
har t•'1ikleri iivlenlyor. 

"Stalin hakikati çok Y~_kı_tı ~ 
bir adamdır. Hakiki komurıiJ t 
inkılap r dını verdiği m~cer~ 
ma mukabil, Sovyet şeh, . 61ıi. planı, ''ir ordu teşkili, ferdı et 
!jilnen bir iktisadi refah, kıyrnrl.,i 
meratibi. küçük mülkiyet fi1'bat~' 
den ileri sürüyordu. Bundafl dl 
yet Ruc;;ya Avrupa ve Asya Jıifı 
bir hari-:i aiyaset takip et~e .,i 

sal bayram ve genel tatiller kanunu mu o va n 1 n ş e 1 r 
Harbe da'r telgraflar 

Paris 31 (A.A.) - Journal gazetesi
nin yazdığına göre İspanyadaki dahili 
ha rbin insanileştirilmesi hakkındaki 

konferans salı günü San - Jan - de -
T...uz'da aşağıdaki noktaları kararlaıtı· 

cibince cumhuriyet bayramında çalışma p!a-nı çacındı 
yan işçilere saat hesabile veya parça 1 1 
başına çalışmış olsalar da bir evvelki 
mesai haftasının vasatisine göre ücret 
verileceği o gün de çalışırlarsa iki misli 
ücret alacakları tasrih edilmektedir. 

racktır: - - --- ----- - - - ----

rıl~~11Esir mübadelesinin kolaylaıilı- v J y a n a 
2 - Yaralılarla hastalar hakkında ·• 

\ 'C h er türlü sari hastalıklara karşı • • 

nhna~ak t edbirler ı.ı~susunda beyne~- s e ,"'gl s 1 
milel kızıl hac tcşkılatınır. memur edıl ı 

ıne3 i_:_ Sanat eserlerinin siyanet olun- 6-13 E yl a 1193~1 
ması. Avrupanın ticaret merkezı. Her tur· 

iki taraf mUzakereye ba,!amı• 1ü malumat ,.e tenzilatlı bilet için 

Rendayıe st (A.A.) - Royter ajan- N A T T A 
sı muhabiri, İspanya dahili harbinin (Milli Türk seyahat accntahğına) 
b ir mütarekeye bağlanması için cere- müracaat. Yazıhaneler: Galatasaray 
Jlan eden görüşmelerin, bu husustaki Tel. 44514 Karaköy Tel. 44514 

(Ha~ tarafı 1 ın~ ide) 
dislerin de fikirlerini almak üzere bir 
içtima tertip ettirip planların fotoğraf -
larını :nimar ve mühendislere göstermi§ 
ve herkes bundan çok memnun kalmıı
tır. Fakat konferans bitip herkes dağıl
dıktan sonra bütün planın fotoğrafla -
rını hamil olan camların meçhul bir su
rette ortadan k::ybolduğu telaşla ~ö -
rülmü~tür. 

Şimdi bütün Sofya belediyesi ve poli 
si telaştadır. Şiddetle bu meçhlıl hırsı- 1 
zı aramaktadır. Bu hırsızın Sofyanm 1 
müstakbel plfinından adamakıllı istifade 
etmek sevdasına dü~en bir muhtekirler I 
grupuna mensu~ olduğ_u . bur~d.~ kuvvet 1 
le söylenmel;tceı r. Polısın butun gay - , 
retlerine rağmen planların fotoğraflau-

1 nı çalan henüz ke~fedilememiştir. 

Rusy~. Norveç 1 r. ota verdi 
Moskova: 30 <A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 

Sovyet hi.ikCımetinin emri Uzerine 
Norve;teki Sovyet elçisi B. Yakuboviç 
Norveç cl;şirteri bakanına aşağıdaki no
tayı tevii etmiştir: 

k . . aıleı 
marlara mani olma ıçın tefi 
ihya ve çocuklarını terkederı 
le tecziy~ etmektedir... . sitıl 

Messa~eroya ıöre, Lenırı 
0
,: 

de milleti iyi tanıyor ve anlıY ssı\J" 
yetler birli ğ i merkezi icra komitesi ri- konuşmıtı ve anlaşmağı da 

" 1 kanunuevvel 1934 tarihinde Sov-

yaset divanı azasından Kirov Leningrat yetle başarıyor. 
ta öldürülmü§ti.i. Açılan adli tahkikat ....:.----=--::T=-....-~h~l~h~ 
bu cina;1etin maksadı Sovyet hükumeti as uıal' 

Dü::ıkü sayımızda k010 
aazsı ile diğer zimamdar eşhası öldür · • ·r -.J 
mek olan bir tcthişçi te§kilatına mensup tevkif edilenler başlıklı bı Jl,r'.. 
bir aza tarafından yapıldığını meydana tevki~ edilenler arasında ... 

koymuştu. 

ı 934 yılı sonunda bu keyfiyet bizzat ı 
Kirovun katli ile suç ortakları tarafın· 
dan mahkemede kabul olunmuatur. Bur ı 
dan sonra yapılan mütemmim tahkikat 
ile Moskovada 19 ila 23 a&uıtoı 193f;t 

ile enacı Vasılın butu11•:,.-

alaıiımız ınüt~ınn.ıim malO "'' 
yazmıştık. Fakat (bulu11P'~ ( 
Jar) bir tertip hatası oıar r 
maktadırlar) diye ~ıknutt• ' 
edertL. 



Hırsız 

\'inn· b 
>'et 1 eş yaşına gelmiJ olan Hida ·r 
paı: rnernuru bulunduğu sigorta kum -
de Yasında, evlenmesine imkan verecek ı 
riyrecede yüksek maaşlı yeni bir memu-

tte tayın' ed'l . . Gö ı mıştı. 

Oe . ıü öyle zengin bir kızda değildi. 
•u:\?lsun, iyi bir ailenin çocuğu ol
~t' h ıraz da güzel. .. İşte o kadar. Fa-
~ assas ve zeki olması şart. 

tak eşeli, muhayyilesi sağlam bir ka
~r!~r~ ~bip olan Hidayet, biraz şair 
~tı ıdL İdeal nişanhsıru bulmak fır -
tiy nı Verecek bir macera, garip bir va-
~~ düıünUyordu. 

di • rabası ve arkada§ları arasında, ken 
•ıne . d' . . . 

İııc· . u: ıvaç teklıfınde bulunacak bır 
du,ının bulunmayışını taliine atfediyor-

ı .... talııtığı sigorta kumpanyasında ev -
.... l'll • "ar ege bugiln hazır bir s;ok genç kız 

da dı. Arasında değerli, hoş olanları 
~e ~ok değildi. Fakat hiç birini gözüne 
~ırerniyordu. 

'la Una mukabil, yolda, vapurda, tram-
1ıttda mütemadiyen idealini arayan bir 
il §la genç kızlan süzmekte idi; mcse
lıt t~nırnadığı bir genç kızla zaruri, ve 
lıı dıse zorile konuşmak imkanları te-

enni ediyordu. 

• • • 
11 
~ir gün vapurda, elinde büyücek bir 

~· et bulunan, elli yaşlarında bir kadın 
d ldayetin karşısına oturdu. Sonra bir-
tn Yüksek sesle: 

rllt- Ah 1 Paramı, karnemi mağazada bı 
~ rnışım 1 Şimdi, ne yapacağnn ! diye 
Ylenıncğe başladı. 
~k i~~elede inmek için ayağa kalktı. 
~ u, ıııni evine götüren bir kadın ol
ll 11Ydı. Hidayet içten gelen bir arzu 
e teklif etti : 
- Size kaç kupon lazım? 

ed-· Bir tane, evladım.. Çok teşekkür 
lu erını. Bana büyük bir yardımda bu -
t ndunuz. Geri dönsem, geç kalacak· 
.. ~;eki, bana adresinizi llıtf etmez mi-

,_. - Bu, o kadar mühim bir şey değil 
c:ı ... 

.._ Ah, o kadar mühim ki ... 
t O anda Hidayetin içinde derhal bir 

1
11
haflrk yapmak arzusu belirdi, ve hafif 

caıe: 

t ;-- Adresimi veremem, çünkü polis ta
~ ından takip ediliyorum. 
- ı .. 
- Bir budalalık yaptım: Bir ihtilas 

lıleıeleai. 

~ ~dın biran tereddüt etti. Fakat, 
\ Cdyan bulunduğu için, bir mücrimin 
~ndiaini ziyaretinden memnun olmıya· 
t ~I gibi görünmeğe çahıtr. ve ad-
tıını verdi. 
~ l>azar günü, öğleden sonra, Hidayet, 

11
"Pu.rda rastladığı kadından karne para

b·fll ısternek için gidiyormuş gibi garip 
t ır Vaziyete dilşmekten çekinerek, ziya
~tten vazgeçti. Fakat sonra gitmeğe 
1 tar verdi. Bu arkadaşlarına anlatabi-
tceıc hoı bir mevzu idi. 

* ... * 
a,., '!Cadının evi Kadıköyünde idi; harap, 
le :arı dökülmüş bir ev ... Sokak kapısı, d: ının çalr§trğını tahmin ettiği bir o
lt l'a "Çılıyordu; masa üstünde de bir 

0
:eye ait öteberi bulunmakta idi. 

0 1'91.u delikanlıyı derhal tamdı: li-. lioı geldiniz, cvladnn. Giriniz. 
Urı"e h • .. d ba 1 • anı sana, geçen gun vapur a 

dilmiş değilim. Fakat, başıma bir fela· 
ket gelmeden zannediyorum ki .. 

Dikişile me~!!Ul olmakta olfln !!enr 
kız arac;ıra başın kaldırıp delikanlıya 

bakıyordu. Biran ümitle irkildi: 
- Evet, bazı hallerde insan şaşkına 

döner, sonra, azap duyar .. Ve affedil -
mez bir insan olur .. 

Hidayet biraz kızgın eda ile: 
- Bazı kötü insanlar için epey aman-

sız olduğunuz anlaşılıyor. 

Gene kız: 
- Kötü insan 1 
Kelimesine karşı protesto eder bir va 

ziyet aldı. 
Hidayet gülümsüyordu: 
- Mesela, adaletin pençesine düşmek 

üzere olan bir adamla cvlenmeği iste • 
mez misiniz . 

Ciddileşen gençç kız samimiyetle: 
- Böyle bir şey düşünmemiştim, 

dedi. Fakat, başına böyle bir kaza gel
miş adamla, bir ikinci defa vaki olmıya
cağı ümidile, pekali evlenilebilir. 

Anne, yandaki odaya geçmişti. Bir 
an kapı eşiğinde durdu ve bir hareketle 
Hidayeti yanına çağırdığını anlatmak 
istedi. 

Ciddileşen genç kız samimiyetle : 
- Kızım çok iyi kalbli bir çocuktur, 

bir hata işledi. Kendisine, münasip, ha
vagazi şirketinde memur bir delikanlı 

tarafından izdivaç teklif edildi, fakat 
kızım karar veremedi. Çünkü, çünkü 
delikanlının manasız bir hali vardı. 

Hidayet: 
- Evet, anlıyorum, koca olacak ada

mın bir kahraman, bir tayyareci, bir 
sinema artisti falan olması lazımdır 1 

- Yok canım! Onun onurlu adamlar 
da gözil yok. Evlenmenin iyi ve saadet 
getirecek bir şey olmasını istiyor. O ka
dar .. Meseli, ona ne iyi ve ne kötü o
lan, yalnız kızımdan on yaş büyük ve 
dul bir adam izdivaç teklif ediyor. "Ha 
yır!,, demedi. Çünkü, adamın iyi bir 
t.-ıırhn &&"lr:ad:ı,a ıhtiyaoı var; çünkü, iki 

küçük çocuğuna bir anne lazım. Eminim 
ki, müsbet cevap verecek .. 

Genç kız, annesinin alçak sesle anlat
tığı şeylerden kuşkulanıyordu. Bir ba
hane ile söze karışmak istedi: 

- Size çok para nu t:izım? dedi. 
Hidayet heyecanlandığını hissetti. 

Bu güzel ve hoş kız, kendisinin kurtul
ması için, dişinden tırnağından arttırdı
ğı parayı verebilecek kadar iyi kalbli 
idi. 

Bir şimşek süratile, bu cevap sayesin 
de başdöndUrücU macerasının devam 'et
mekte olduğunu hatırladı: 
"- Hayır, çok paraya lüzum yok. 

Borcumun tediyesi pek o kadar gecik • 
mez. Fakat, beni yeni bir tehlikeden 
koruyacak §cfkatli bir kadını düşünmek 
teyim . ., Sonra da, bir gün, evlilik haya 
tının sevinçle yapndığı bir günde hırsız 
olmadığını itiraf edecekti. 

Genç kız yalvarır gibi tekrar etti: 
- Size çok para mı lizım? 
Ah, ne tatlı, ne yüreği yufka bir kız· 

cc:ıfzdıl 
Hidayet, o zaman yaptığı işin fecaati 

ni anladı: Dul kadından kızını, genç 
kızı ona muhtaç iki çocuktan ayıracağı
ru düşündü, ve: 

- Bana beş bin lira lazım 1 dedi. 
Anneyi ve genç kızı selamladı ve çı

kıp gitti. 
Nuh CEM it ltrne geleni anlatmıştım 1 O gün bana arne . ~~~~~~~~~~~~~~~-

veren bay ışte bu! 
te l>cncCTenin kenarına oturmuı bir 
ta ~ç .kız, elindeki dikişile meşgul olmak 

110 
ıdı. liidayeti iri gözlerile süzerek, 

nra da c'dd. .. . b' .. 1 teL ı ı ve muteessır ır yuz e 
ıttar · · le: tııne devam ederek, hafif bir ses-

-Ya 1 Öyle mi dedi. 
ba~nnc hu karne hikayesini herhalde 
lıyd andıra ballandıra anlatmış olma • 

ı. 

'.tatlı 1 . 
kıt . . a.rrıın, penbe yanaklı, uslu hır 
kıtd gıbı .gıydiği bluzile ciddi tavırlı bir 
lafl~~ Hıdayct, onun da yirmiş beş yaş
Pat a olacağını düşündü ve böyle bir 
kar;,; gUnünde evde oturuşunu hayretle 1 
l'lat .. adı .. Herhalde, ne bilgisi, ne de sa-

.. evkı eksikti. 
~OtçJ U Jtadın: 

la~· ~turunuz, evladım, dedi. Eğer, ha 
_ın':. d.Uzelmiş değilse .. 

Gorüyorsunuz ki, henüz tevkil e-
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444 sene evvel bunün 

Rusya Çarı Bayezide 
bir mektup gönderdi 

lstanbula gelen sefir kibirli görünmek f çln 
kabalık yapıyor, ne ziyafete gidiyor, ne de 

. j 

!}={) a o o e ırl1 <dl lYı s~ ır n s o 

~aıırlQ>©laı ©ıa 

n OeırO DyQ1ır 
Halının bugün blitün medeni dünya

da bir ihtiyaç olduğu görülmektedir. 
Onun için halı endüstrisi garpte de 
hayli ilerlemiştir, Garpte önce Fran

sa, halı yapmağa başlamıştı. Bunun 
tarihi 1607 clir. 1685 de muhtelif 
Fransız halıcıları Manşı geçerek ln

giltereye gelmişler ve Bristol, Eko
minster gibi şehirlerde yerleşerek !n

gilterede de hah endüstrisini tekamül 
ettirmeğe g;rişmişlcrdir. Bugün Glas

kov, Kiddermister gibi yukarı şehir-! 
lere de geçmiş olan halı işçiliği birçok 

yeni garp halısı nümuneleri ortaya 
koymakta ise de, hala Türkiye, İran, 

Blücistan \'C Ef gnnistan halıları birin· 

ci dereceyi muhafaza etmektedir. 

hediyeleri kabul ediyordu 
444 sene enel bugün, 1492 yılı 31 f 

Ağustos günü, Rusya Çarı Üçüncül 
Jan, masa:sının başında oturuyor, Ba
~ azıda bir mektup yazmağa uğraşı

yordu. Saatlerce, uzun uzun konuş 
tuktan sonra mektubunu bitirdi n 
altına yukarda yazdığımız 31 Ağusto · 
1492 tarihini koydu. 

Kristof Klombun Amerikayı keş
fetmek için Okyanos dalgaları ara
sında bocaladığı sene olan 1492 yılın
da Türkiye ile Rusya arasında müna
sebat başlamamıştı. Çarın yazdığı 
mektup tarihin enteressan bir ve..<;ika
sı olduğu için aynen yazıyorum. işte 
mektup: 

"Türkiye beylerinin hükümdarı 
ve her ,.e hahrin padişahı ısultanı zi 
istiklal Bayeııda. 

Biz ki Allahın inayetiyle bütün 
Rusyaların ve şimali şarkta diğer bir 
kıtaJarın yegane hükümdarı hakikisi 
J anız; zatı şevketlerine yazmak L<;te
diğimiz şudur ki: Şimdiye kadar ih
las beyanı için sefir göndermedik. 
Bununla beraber Rus tacirleri sizin 
memleketinizi dolaşmış ve iki hükü 
metimizde nafi bir ticaret icra etmiş· 
}erdir. Bunlar sizin hftkimlerinizden 
görmüş oldukları mezalimden dolayı 
bana birçok defa şikayet ettiler; lfi
kin ben silk6t ettim. Geçen sene Azof 
paşası bunları bir hendek açmnğa " 
muhtelif inş.ut için araba ile taş ta
şımağa mecbur etmi:. tir. Bundan da
ha ileri gidilerek Azof ve Kefe tacir 
lermiz mallarını nısıf fiyatla teslime 
icbar olunmuştur. Eğer bunlardan 
biri bastalanacak olursa cümlesinin 
emvali haczolunuyor. Eğer vefat e
decek olursa hükumet bütün ~m,•alin: 
zaptediyor. İyileşecek olursa malı· 
nın yarısından fazlası ,·erilmiyor. Va
siyetnamelerin şartları mer'i tutul· 
muyor. Türk hakimleri bütün RlL.; em 
\1lli için kendilerinden başka \'aris 
tanımıyorlar. Bu kadar hnk~ız mua 
mele tacirlerimc sizin mem leketiniı
de ticareti men için beni icbar eyle· 
mi;;-tir. Bu tacirler bundan e\•vel, an
cak kanunen muayyen olan miktar
tediy~ eyledikleri ve kendilerine ser· 
bestane ticarete müsaade olunduğu 
halde imdi bu infali muknddikara
nenin sebebi nedir? Bunu biliyor 
musunuz, yoksa bilmiyor•mu~unuz? 

Babanız ikinci Mehmet büyük ve meş· 
hur bir hükümdardı. Rivayete göre 
bize beyanı müveddet için sefir gön
dermek arzusunda bulunmuş. lakin 

cenabıhak müesser etmemiş. Bu taSav
vurun şimdi icra olunduğunu neden 
görmiyelim? Cevabınızı bekleriz., 

Üçüncü Janrn bu mektubunun 
manası açıktır. Müteaddit Rus tile· 
carlarının zulüm gördüğü iddiası de 
ğil, Türklerle bir anlaşma yapmaktı. 
Jan, mektubunu, bunu temin için ya
zıyor ve muvaffak olacağını umuyor
du. 

Çar, mektubundan tam üç sene 
sonra Mişel Pleçyef'i sefir olarak Is
tanbula gönderdi. Ple~yef, Janan 
,·eda ederken itimatname ile mühim 
talimat da aldı. 

Çar ona şöyle dedi: 
- Sultan Bayazıd ve oğlu Mch

mede arzı ihlas edeceğin ''akit, sakın 
diz çökeyim deme.. Sor.-a vezirler 
v&;ıtasiy1e iş görme.. Doğrudan doğ
ruya padişahın kendisini gör. Biç 
bir :lCfirden geri kalma .. lstanbuln a
yak bastığın gündenberi soğuk kanlı 
\'C kibirli görün .. 

"' "' "' Rus sefiri, lstanbula geldiği gün, 
göğsünü kabartarak gezmeğe başladı. 
Yanma gelenlerin hepsine dudak bü-
küyor onlarla konusmağa tenezzm 
etmiyor gibi görünüyordu. 

Vezirler tarafından şerefine bü-
yük bir zi~ afet tertip edilmişti. 

- Acaba gitsem mi? .• 
Diye düşündü. Sonra Çarın: 
- Yezirler tema etme •. 
~özünü hatırladı \'e derhal zha

fete gitmekten vazgeçti . 
Çok kıymetli bir elbi e hedi} e e

dilmı~ti. Onu da reddetti. 
Masraf için verilen paraya da te

nezzm etmeyince gurur ve soğuk kan
lığı ile kaba bir adam halini aldı. Ba
yazıd Kırım Girayi'na) azdığı bir mek 
tupta !'unları diyordu: 

"Kendisiyle dostluk hnğlannı 

şiddetle kuvvetlendirmek i tediiiim 
Rusya hükümdarı bana kaba hlr adım 
göndermi~tir. Orada tahkir uöı N't.'ği 
korkusiyle. kullarımdan hiç birini , a
nına katıp Rusyaya göndermiycceı!im. 
~ark ,.e garpta ihtiram gördüğüm hnl
de kendimi Ö)le bir hakarete arzet
mekten mahçup olacnğım.,, 

Bun~nla beraber Ra)nzıd, Ru. )a 
Çarına, sefirinin kabalığından bahse
der ı,ir mektup yazmadı. Bilakis Hu 
tebaa.~ının her türlü i. teklerini i 'af 
edeceğini bildirdi. Fakat lh•~c;ya Ça
rı, sefirine verdiği talimatla i.;;fediği 

anla mayı yapamamı,. oldu. 

J f f'ntl'll ft,•ı·l.-e.r; ııııılw• 

tPslimden çl'l.irımc=~ • 
Falwı ba:.ı irısmılar rardıı 
tiirlii brcı•n•11l<'::lı•r. 

l:nrl:ma:. la:!ndilcrini iyi bir ;;grıem •rıin rllerirıe 
'İıwwl• oğ rerıebilir ve iyi bir 'i llZll<'İi olur. 
l.·i mda el uc ayahlunnı beraber t; ·lı§tırmayı bir 

İ~tc bijv/,.[,.ri içi.-ı ) Pnİ bir mahire icat edil mi tir. Net \'t.•ılmrı lii/; otcl
forinden birine lwnmu§ tıiun bu makırıeyi miitclı11s;ı.~lm çol; rr.cıtlıcdİ)orlar. 
J\ Pt1yorkun lül.:s ornllerıtı ~., lıemen hep .~inde. .mları /a~ın ılık,) az· ı "oğuk olan 
yii:mw lım u:lnrı uardır. 

Yii:::rn<'sini öğrcnuwl i.~ıiycn adam bu maki11<>nin iistiine vü:-ii!wyrın mt
molaa elleri birer lddıJr.11 ayal.Tarı ,;,, müteharrik hır''' /Kırr.:·cr) u w:ı.:,,,.,:,:;;
dır. Makineye efohtriJ.· er ryarıı t'Prilınre Twl t'<' bacaldarm l·ıf;ı/ı o/duğr1 
parçalar) ii:mek harehetlerini ·aptrrmaf:ta tıP in,mı bö ·lem i"t"r istN11<':: 
bmılan öğrcnm<'l.te.dir. ı7 '•imde radyo artistlerinderı Bernis Ki.<•r'i yuzmc 
öğrenirken gö termektcd,r. 

' 
l 



Parmaklar ile danseden adam 
VenD ve çok merrakDa bir 

lklYlll<Da cyuınıu 
---.. küçüğü olan "Bebek Pegi,, yi gö

S:.:r zamanlar bir elektr1k mü
hendisi olan Jorj Andre Marten 
kuklala.-ın altına taktığı parmak
lariyk fevkalade güzel bir balet 
örneği vücuda getirmektedir. 

1) Bu resimde sam::.tkar Andre 
Mar'.eni görüyorsunuz. Yanındaki 
lcukh kendisinin benzeridir Bu
nun altına parmaklarını takıp ba
cak manzarası vererek küçük bir 
sahnede türlü oyunla: göstermek
tedir. 

2) Andre Martenin bu me,hur 
kuk,a~ının adı Matmazel Marti
nell!' Jir. Dikkatle bakarsanız bu 
küçük güzel kuklanın bacakları 
bir elin parmaklarıdır. 

Sanatkar Andre Martenin par
mak mafsalları bu güze! kuklanın 
"nefis,, bacaklarının Jizlerıni teş
kil etmektedir. Zarif balet ayak
kaplarmı da parmaklarının uçla
rına geçirmiştir. 

3) Bu kuklanın ad: "Skoçyalı 
Cek,, dir. Sanatkarın eliyle birlik
te görülen duvardaki iÖ!gesiyle a
deta bir tempo üzere gitmeğe çalı
fıyor. 

4) Burada, parmak kuklası sa
natkarının kuklalarının en genci ve 

rüyorsunuz. Resimde pek ufacık 

görünen bu yavru kukla: zannetti
ğinizden daha mahirdir. Bacakla
rını, arkasındaki el sayesinde, her 
hangi yaramaz bir dansöz kadar 

havalara kaldırıp türlü srçrayış

larla müşterileri hayret içinde bı
rakmaktadır. 

5) Bu kuklanın adı Mis Condur. 
Büyük bir hayatiyet ve zarafetle 
klasik bir numara yapmaktadır. 

Burada gene artist Andrenin par-

maklarının bölüm yerlerini gö:rü
yorsunuz ki kuklanın adeta tabii 
imiş gibi görünen dh.l~rini teşkil 
ediyor. Fakat bu kukla oynarken 
emin olunuz ki doğruyu sahteden 
ayıramazsınız. Hakiki bir cüce dan 
sediyor gibidir. 

6) Bu iki el parmak!ariyle, And
re Marten, seyircileri adeta büyü
lemiş gibi bir hale sokmakb, hay-

retten ağzını açık bırakmaktadır. 
Bu parmaklar, yahut bacaklar, sa
dece iki tarafa tempo ile gidip gel-

miyor. aynı zamanda en güç jim
nistik numaralarını da başarabili
yor. 

Doktor Voronof 
Bu seferde maymun \·ücudunda yedek 

_ parçalar bulmuş 
Bir ınsanın 126 yaşına kadar yaşa
ması ıa7ım g~ldiğıni iddia edıyor 

İnsan vücudu ic" bikat sahasına koymak imkanı da kuv-
J&lnız maymun gL 1.;· vetlidir. 
deleri değil, yede~ Bunlar öyle parçalardır ki erkek ve 
parçalarda bulundu. yahut kadının kendi uzuvları artık bir 

lnsa.nın.ra may· işe yaramaz bir hale gelince bunlar 
mun guddelerini a ı· aşılanır ve ortaya yeni ve sapasağlam 
lamakla §Öhret ka· bir uzuv çıkar. 
zarımı§ olan doktoı İnsanın tabii ömrü 120 seneden aşa-
Serge Voronoff, ~·n ~t olmamalıdır. Hayatın sırrı da gud-
di de insanlarca eı -:lelerin kuvvetindedir. 
çok özlenen ebedi Hayatın uzunluğu ile fazilet ve kö-
gençliğin sırrını bul· tiilüğümüz arasmda hiçbir münasebet 
muş olduğunu iddia yokutr. Bununla berabv suiistimaller 

etmektedir. Do1'tor Vora>ıu/f guddelerimizin vaziyeth.: değiştirip ha-
Şlmdl altmış sekiz yaşında olan ve yatı tehlikeye sokabilir. 

bir kitabın tercüme ettirilmesi için Bir hayvanın hayatı. büyümesinin 
Londraya giden doktor Voronoff en son yedi misline müsavidir. Bin insan ise 

on sekiz yasına kadar büyümekte de
keşfinin beşeriyete yeni sağlık ve sa-

vam eder. Böylece tabii hayat müddeti 
adet yollan açacağını söylemektedir. de bunun yedi misli olmalıdır. Yani on 
Gazetecilere verdiği beyanatta demiş- sekiz kere yedi, ne eder: 126 sene. 
tir ki: Binaenaleyh b"r adam 70 yahut 90 

-Maymun gövdelerinde pek çok ye- yaş arasında ölürse onu muhakkak bir 
dek parçalar buldum Bu pernsibi tat-1 §eY öldürmüştür. 

a 
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Amerikaya dehşet salan 

Ku - Kluks - Klan 
Teşkilatının vaktile bir eğlence klübü olarak 

kurulduğunu biliyor mıydınız? 
B tYJ g tYı ifil 'ltaı m <§5 /g©© 0 0><0>©> azas o lb> u D tYJ ını a l1"'il 

sDwaılll1 ll<e]y@ınıDaır.u erJ' 
Amerikanın eski korku teşkilatı "Ku· gece baskınları vermek suretiyle 111 

Kluks - Klan,, ın vaktiyle bir "eğlence na çıkarlardı. 
19 

kulübü,, olarak kurulmuş olduğunu oi- Ku - Kluks _ Klanlar 1915 ve 
0
, 

lir misiniz? de pek şiddetelnmişler, Amerikayı .• ır ~ 
Amerikada pek meş'um cinayetleri şet ve kısmen anarşi içine, bırakı11~ 'it 

işlemiş olan gizli te§kilatların en kor • dır. Bir kere gayet meşhur bir do tJ, • 

kuncu Ku _ Kulks • Klan'a bugün taş katranlanıp her yanma tüyler yapıŞ ,r ~el 
çıkartacak' bir diğer organizasyon daha sall le 

rılmış ve böylece halk arasına ~-
mevcut olduğunu işittiniz : ''Siyah elJ· "111 

rilmiştir. ,.ıaıt 
yont,,. 

Gazetemizde büyük •.afsilatı verilen 
siyah lejyonlar esas =tibariyle bugü
nün "Ku - Kluka - Klan,, larını teşkil 
etmektedir. 

Amerikanın Detroit tehrinden Çarl 
Pul isminde birini maskeli bir haydudun 
yalan bir mesafeden tabancayla ödlür • 
meai ve l.:.ınu müteakip Kolman adında 
bir zencinin , vücudunda 18 kurşun ya· 
rası olduğu halde bir gölde bulumıwsı 
"siyah lejyon, denilen korkıınç teşkilata 
hemen dikkati celbetmiş ve dolayısıyle 
"Ku - Kluks - Klan,, lar yahut kısaca 

"K. K. K.,, lann 70 sene evvelki vakalıln 
göz önüne gelmiştir. 

"K. K. K.,, teşkil!tx Amerikada, 
dahil! harpten hemen sonra yani 1866 
da kurulmu:1tu. Onu takiben biribiri 
ardınca gizli teşkil!t vilcude getirilm.1~ 
\ : bunlar korkunç ayinler yapmağa ~'! 
türlü kıyafetler içinde dolaşmağa başla
mışlardır. 

Bu teşkillittan bit' kısmı masumane 
kardeşilk hisleriyle kurulmuş ve öyl'!ce 
kalmıştır. Bazılan siyasete kanşmıı , 
yurttaşlann ahlak prensiplerine müia
hale etmek istemiş, adalet ve hUktnil 
kendi ellerine almak hevesine düşmil,. 
tür. 

Bilhassa mahkemeler suçlulara kar· 
şı yumuşak hareket ettiği zaman doğru
dan doğruya kendileri harekete geçi.yor 
ve suçluya ll~ g8rdilkeleri r.ulmü 

tatbik edıyorlCl.rcli _, 
"Ku - Kluka - Ktiii,, ilk defa ~ir 

eğlence teşkil1tı,, olmak üzere kurulmuş
tu. Bir takım delikanlılar garip surecte 
kendilerini eğlendirmek istiyorlardı. Ha. 
zırladık.lan garip ayinler, ve daha garip 
olan kıyafetleri hep kendileri tarafından 
tertip edilmiştir. 

Hurafeperest zenciler, bu -adamlarur 
hele geceleyin korkunç bir manzara 
arzeden kıyafetlerini görünce fena halde 
korkuyorlardı. 

Derken "K. K. K.,, nın azalan, bu 
müthiş kıyafetleriyle zencielri sahilden 
ürkütmek sevdasına dil§erler. 

Bazı zenciler bu vaziyet karpamda 
itidalini kaybetmişti. Bazılan ise siya
set oyunlariyle girmiş bulunuyordu. 
Bunlann hiç biri de "K. K. K.,, teşkila
tı azalarının hoşuna gitmiyordu. 

Bundan başka Ku • Kluka • Klanlar 
Amerikanın cenubunda servet aramak 
üzere istilliya gelen ve zencilerin rey
lerine hakim olmak istiyen Şimali Ameri-

kalılara da kızıyorlardı. Derhal bütUn 
azalarını zencilerle Şimali Amerikalıla

rın faaliyetini durdurmağa sevkettiler. 
Gece vakiteri lbeyaz cüppeleri ve bü

yük mukavvadan yapılmış başlıkları 

sonra bu başlıklara takılmış iri kulaklar 
veya boynuzlarla müthiş bir hal kesbeui
yorlardı. 

Beyğirlerle karanlıklarda dört nala 
dolaşıyorlardı. Beyğirlerinin de başları 
ve Üzerleri ayni korkunç kıyafete so
kulmuştu. 

Bir zencinin veya Şimali Amerikalının 
''hoşuna gitmiyen,, harekete başladık!aıı 
zaman ona evvela esrarengiz bir kağıt 
gönderirler ve böylece ihtarda bulunur -
lardı, 

Cahil zenci, esas itibariyle bu ka
ğıtta yazılı İngilizcenin manasını kavra
yamadığından, onu, yalnız, mektubun 
altında bulunan "K. K. K.,, imzsaı ürküt· 
meğe kafi gelirdi. Ve harekatı düzeliu1i. 

Eğer vaziyette her hangi bir de~i· 
şiklik göstermezse Ku - Kulks - Klan
lar bu zenciyi sopa ile döğerler, yanut 
katrana yatırıp üzerine tüyler yapışk
rarak tecziye ederler, daha ağır vakahr 
da linç cezasr tatbik ederlerdi. 

Kendileri arasından ancak birkaç ki-

Birçok işkence ve cinayet va~rııı'~ 
olmuştur. Yakında ellerine geçı çıt' 
üzere olduktan kimselere ihtar ~· 
geceleyin çarmıhlar vilcude getiriP ' 
lemişlerdir. 

İki adam döğülmilf, her türlü i~ 
ceye tabi tutulmuş , öldürülmüş, d f 
tekerleklere telle bağlanmış ve bir 
atılmıştır. ; 

Kimsenin anlamaması için göl). 
çerisine dinamit koyup patlatınıŞ~ 
Fakat infilak, ortadan bir izi kBY pi 
cek yerde, maktüllerin cesetleriniıl 
çalannı ortaya çıkarmıştır. , 

1922, 1924 ve 1926 intib•P~ 
rında Ku - Kluks - Klanlar o derece ~ ~, 
vetlenmişlerdir ki, bazı eyaletlerde /.' ', 
halli siyasete nüfuz ettikten başk:ı,,r ' 
merika meclisinin ve ayarunm a.Z: # ... 
ru da kendileri seçmeğe . yahut ~. 
dikleri adamın seçilmesinde amil oı? 
ğa başlamışlardır. f ~ 

Fakat artık faaliyetleri yavaŞ 
vat sönmeğe başlamıştı. t ~ 

1928 de tam manasiyle sükQnet b~ ~ 
muşlar ve bu senenin mayıs ayına }(~d" 
öylece kalmışlardır. Fakat işte yeıı~ ~· 
maskeli bir tethiş gurubu baş göste ~ 
oluyordu. Ku - Kulks - Klan'ın ko~ 
ayinler ve faaliyetlerinin muhtelif e ııııl 

göstermekle beraber birçok ırıe~IJ4 
kalmıı cinayetlerin ardından tııdl 

Eık:t K. K. K. reislerinden birinin 
korkunç resmi kıya/eti ... 

şi tevkif edilmiş olmasına rağmen bi! 
müddet sonra Klunlann faaliyeti duı

du. Bununla beraber arada bir gene 

Kluks Klilnlar gıbi çıkmaktadır. ~ 

Ve gene onlar gibi kendi rnull' Jıl' 
meleri, kendi hüküm ve icraatiyle 
reket etmektedirler, .f 

Bugünkü ''siyah lejyonlar,, Jl1 0,a 
hut yeni Ku - Kluks - Klanların 6, 
,000 azaSI bulunduğu söyleniyor. 

Pariste 300 liraya 

lngiliz kızları satılıyor 
w 

(The People gazetesinin Parla mıı- yanmdaki erkek elini havaya kaldı"; ı 
habiri bildiriyor:) pannaklariyle dört sayısını göste 

Geçen gün Paris batakhanelerinin Yanımdaki sivil polis bunun 4000 ~ 
demek olduğunu kulağıma fısıldadJ. 

tam göbeğine yalan olan Sent Mari ka- ~ 
pısında bir kahvehanede genç bir İngiliz Ötekiler başlannı aalladılar; arada ıl!' 
kadınının 50 İngiliz lirasına satıldığm: rar karşılıklı bir işaretleşme oldU· ; 

gözlerimle gördüm. Pazarlık bir dakj. hayet parmaklarla kararlaştrnlan a 1' 
ka kadar sürdil. 37 50 Frankda kaldı (bizim paraıo'~ 

Fransız umumt emniyet dairesinden 300 lira) fiyat üzerinde mutabık ıc,l <' 
bir memurla beraberdim. Memur bu dığını gösteren bir işaret daha oJd1l fi 

kırmrzı yanaklı, İngiliz taşra ka~, 
tipindeki kız, hiç bir söz söylenıne~ 

kü kanun kendisine müdahale salahiyeti meydan bırakmadan, yanındaki ad . 

insan alış verişinde benim gibi seyirci 
kalmaktan başka bir şey yapamadı. Çiln· 

vermemiştir. 

Biz kahvede otururken, 
bir kadınla bir erkek girdi. 

ıfl'r dan aynlarak , ömründe hiç görme ,r 
içeriye tanımamrş olduğu erkeklerin yanın• g 
Köşede ti 

iki erkek oturuyordu. Kılık kıyafetle- ·ıı ~ 
Fransız emniyeti umumiyesin• 1~ rinden bunlarm Paris bodrumpalas.Iarı· muktedir memurlarından olan arkadaş 

na mensup tiplerden oldukaln pek b~lli mutlak bir aciz içinde idi. ~· 

idi. Kad:n satılmağa razı jdi ve hare t.d 
Yeni gelenlerle köşede oturanlar ara· tında serbest olacak yaşa gelrniştı de 

smda bir göz işareti oldu. Ağızdan çı- anlattığım vaka Paris batakhaneıerirı .e 
kacak sözler kadar manidar olan bu işa hergün tekrar edilmekte olan yü.z:]er• 
retleri ancak esrarı bienller anlar. 

Köşede oturan iki erkeğin gözlet i 

içeriye giren kadının üstüne dikildi. Ya

nındaki erkek de "yeni sermaye,, mana 
sına gelen bir işaret daha verdi. Sernıa-

ye Fransada umumhanelerde çalıştmla
cak kızlara verilen lakaptır. Kadının İn. 

giliz olduğunu da gene bir göz kırpma
siyle anlattı. Çünkü Faris umumhane· 
teri İngiliz kadınlarını tercih etmekte•Jir· 
ler. 

Bunun üzerine arada gene bir işa. 
ret konuşması başladı. Nihayet kadının 

misali içinde ancak bir tanedir. ( 

Polis bütün bu alış verişleri bili·:,, 
• tJ 

ve kadın piyasasını adım adım takıP ,,., 
f' rl!'' 

yor. Fakat, bir şey yapamıyor ı.a. f 
l.ıra verilen fiyat ise mahna göre dei! 
mektedir. 

.. t' 

Kadın piyasasr kendini mec·rıı ıı· 
te en ileri gitmiş bir millet sayan fr _,ıı 
sanın devlet merkezindedir. Ve sBtı tf 
k d 1 ,3 dO .• .. rrıill' a ın ar 1..a nyanın en ustun . e' 

olduklarını iddia edegelen 1ngi~:- rrııl 
tine mensupturar. 

t 

-), 



· Dün Ahırkapıda yapılan 

Kürek teşvik 
müsabakaları 

Yersizlik 
• ~ Yüzünden 
,ikan güreşleri 
~Dııamıvacak mı? 
~ -'<!tlinden dönen futbol, güreş, esk
~~ 'le bisiklet takımlarımızın bir 
~aırı sonra da Rusyaya gidecekleri 

llldur. 

~~3ktiın ve bisik letçilerimizin yapa
~ atı ntüsaabkalardan daha ziyade 

~~t~ızı futbol, bilhassa güreş ekiple
~· zın. karşılaşmaları alakadar etmek 

1l'. 

OJiın.,... ilm . . 
·rıı· t-lYatlarda derece alab emızı 
'tir 1ll eden ve senelerdenberi Balkan 

\il eş §a.tnpiyonu olan pehlivanlannu
Rıısyada da • çok kuvvetli rakiple-

llr 
:ııı. karşı - muvaffak olacaklarına 

llliz. 

~ \' ahuı şu var ki: Şampiyonu oldu
lııı l:ıı.ı.ız Balkan güreş müsabakalarının 
~~ne Yersizlik yüzünden ya.pılması-

l!Qk· il an olamıyacaktn-. 
~· llsyadan dönecek olan sporculane: an.caıc ikinci teşrinde §ehrimime 

~~bilecekleri için, • O mevsimde 
\ .~ın stadyomu gibi, apaçık bir yer
ü h~eş yapılması düşünülemez bile. 
~t· alde, her zaman yazdığımız salon 
~~ tekrar kendini göstermiş ol-

~ Ir. 

' ~~ sene çok sevdiği güreşçilerin 
·• ) tııyonluğunu alkışlamak ·~in stad-

~~\l dolduran halk, bu sene yersizlik
~ hu nıüsabakalan seyretmekten 

~~lı.ı.rn kalacağı gibi; milletler arası 
~bakalar yapmaktan çok istifade 
'k olan pehlivanlarnnır.. da muta-
~· oinıuş olacaklardn-. 

~ lll.aenaıeyh her zamanki dileğimizi 
'aı tekrar edeceğiz. Biran evvel güreş 
~nu. Yaptırılmalıdır. 

o ~~l er lYi işi vakit geçirmeden başaran 
~er, .'I'Urk sporuna yapılacak en bü
~tlt hı~et olan salon meselesinde 
~a geç kalmamalıyız .• 

~susT maclar: 
l\iercaospor g~~ 

lıııı n:1n ~dırga sahasında yapılan 
lel'<J.\l..~ı bir maçta gayri federe klüp

ıl ~ll ~ Mercansor, rakibi AJemdarspo. 
e ~enıniştir. 

---------------------------

i' 

Düzeltme 
~İl\ l>ünkü gazetemizde izzet Muhid
~el' ~J>ağın (Mersinli Ahmedi ve di
lıkı tureşçilerimizi unutnuyalım) baş-
~ 1 Ya7...-,ında iki tertip ve tashih ha
~~;. 01nıuştur. Yazının manasını de
~'t:ltebilecek olan bu hatalar şunlar-

ııı ('İkinci satırdaki (istedim) kelfme-
1ııtı ll;terdim), ikincisi de: lkinci sü
llııı.llr. 4 üncü satırındaki (belki aklı
lel'i hannerle doldurmuş olan biz
(tıe ıtevnıft etmiyen) cümlesindeki 
tıı-."~tt) kelimesi de (tatmin) olacak-

anlrşlrğı düzeltiriz. 

iki tek dümencili: 
Galatasaray rakipsiz olarak girdiği 

bu yanşta birinci oldu. 
Tek dümencisiz: 
Bu yanşa Galatasaray, Beykoz ve 

Anadolu girdi. Yanşm bitmesine (500) 
metre kala Beykoz ve Galatasaray fu· 
talannm istemiyerek yaptıktan bir ha· 
ta ikisinin de diskalifye edilmesine se
bep oldu ve Anadolu da bu suretle bi
rinci geldL 

Dümencili iki çifte: 
Güneş, Beykoz, Galatasaray girdi. 

birinci Güneş, ikinci Galatasaray üçün
cü Beykos oldu. 

KIDEMSIZLER 
Tek dümencili: 
6 kulüp iştirak etti. 1 inci Beykoz, 

2 inci Galatasaray , 3 üncü Güneş oldu. 
Fener yarışı terketti. 

Tek dümencisiz: 
Bu yarışa iki kulüp girdi. Birinci 

Güneş ikinci Beykoz oldu. 
Dümencisiz tek: 
Bu yarışa altı kulüp girdi. Birin

ci An:ıdolu, ikinci Beykoz, üçüncü 
Güneş oldu. 

Dümencili iki tek: 
Bu yarışa da iki kulüp girdi. Birin

ci Güneş, ikinci de Beykoz oldu. 
Dümencisiz dört tek: 
Beş kulübün iştirak ettiği bu ya

rışta Anadolu birinci, Galatasaray i~:;n. 
ci, Güneş üçüncü oldu. 

iki çifte dümencili: 
Bu yarış günün en heyecanlı mü

sabakası oldu. Önde giden Galatasa
ray futası yarışın bitmesine (500) 
metre kala: üçünlüğe düştü. Güneş bi
rinci Beykoz da ikinci oldu. 

KIDEMLiLER 
Sıra günün en mühim karşılaşması 

olan Kıdemliler müsabakasına gelmiş

ti. Bu yanşlara altı kulüp iştirak etti. 
Dört tek dümencili: 
Üç kulübün iştirak ettiği bu yarış

larda Galatasaray birinci, Beykoz ikin
ci, Güneş üçüncü oldu. 

Dümencisiz iki tek: 
İki kulüp girdi. Güneş birinci, 

Galatasaray ikinci oldu. 

Dümencisiz tek: 
Bu yarışa 3 kulüp girdi. İlk (500) 

metreyi başta giden Galatasaray kürek
çisinin koluna kramp girmesi yüzünden 
yanşı terketti. Fener birinci, Anadolu 
ikinci old.u. 

Dümencili iki tek: 
Bu yanşa da iki kulüp girdi. Güneş 

birinci, Gclatasaray ikinci oldu. Ga
latasaray bu yanşa tekaüd kürekçileri 
ile iştirak etmişti. 

Dümencisiz dört tek: 
Bu yarışa Güneş, Galatasaray, A

nadolu iştiralı; etti. Fakat bütün tek'lc
lerin biribirinc çapariz vermesi yilziin· 
den miisabahlar diskalifye edil iiler ve 
binnnctice kjmse de derece alamadı. 

Dümencili 2 çifte: 
Bu yan;}a da ;,; kulüp girdi. M:ı. 

sabaka başladığı zaman ilk ( 1000) met
reyi baş başa giden futalar sonra biri
birlerinden açıldılar. Neticede Güneş 
birinci, Beykoz ikinci, Galatasaray da 
üçüncü oldu. Müsabakalardan sonra 
kazananlara ajanlık madalyalarım ver
di. 

* • • 
Senenin ikinci teşvik kUrek müsa

bakaları da gittikçe bu spora karşı gös
terilen alakasızlıktan dolayı sönük ve 
pek cansız oldu. 

Federasyonun '' ~ Ajanlığın büt'\n 
gayret ve sarfettikleri mesaiye rağmen 
klüplerhıizin, halkımızı ve matbuatımt 
zm bu husustaki alakasızlrklan, gfr1 
geçtikçe bu sporun memleketimizde öl
me~ine sebeb olmaktadır. Dört tara·! 
su ile çevrilmiş olan şehrimizde vapılan 
ve bi. inc:liklere bir hazırlık mahiyetin
de :Jlan bu yarışlara İstanbulda bulu 
nan yirmi iki kulüpten ancak aitısınm 
iştirak etmesi ve yarı~lcıra ela yalnız kı 

kulübün girmesi cidden esef edile.;clı: 
bir haldir. 

Planörcülükte 
Amerika ve Fransa
nın son derecelerin
den iyi hl r netice 

aldık 
İnönü Türkkuşu yüksek yelken uçu

şu kampından 29-8-936 cumartesi 
günü sabah saat 8,20 de amartisörle çe
kilerek İnönü tepelerind~n kalkan Bay 
Ali Yıldız ilk saatlerde epey zorluk çe
kerek öğleden sonra saat dörde kadar 
termik cereyanlarla 1000-1500 metre
lerde dolaşmış bundan so;ıra stanik cer
yanlardan istifade ederek gece saat 2,55 
şe kadar havada kalmıştır. Bu suretle 
Fransa ve Amerika rekorlarını kırmış
tır. Amerikanın son UÇU§U 10 buçuk sa-

Güzel bir nwvaf fakiyet. kazan.an 
All Yıldız 

Anadoluhisar 
Borsada S - O galip 

geldi 
Bursa, 31 - Istanbulun Anadolu

hisar birinci futbol takımı dün bura
da Bursa Sporla karşılaştı. Çok sa
mimi ve güzel bir maçtan sonra Ana
doluhisarlılar maçı 3 - O kazandılar. 

Istanbul takımı burada güzel bir 
intiba bıraktı. 

Festival 
münasebeti le 

Dün Çamlıcada 
yapılan 

Güreşler 
Balkan festivalleri münasebetile diln 

Çamhcada birçok müsabakalar yapıi -
mış bu arada tanınmış güreşçiler de 
biribirlerile karşılaşmışlardır. 

Alman neticeler şunlardır: 
ilk olarak saat 15 de Salahaddin ile 

Kadıköylü Hayreddin karşılaşmışlar, 

Salahaddin yenilmiş galip gelen beş 1i 
ra mükafat almıştır. 

Bundan sonra küçük orta güreşleri 

başlamış, Bandırmalı Fikri ile Murtaza 
karşılaşmışlar, Murtaza galip gelmiştir. 
Bundan sonra Hayrebolulu Süleyman 
ile Bulgaryalı Veli karşılaşmış, Veli ye
nilmiştir. Bu güreşlerin galipleri Fikri 
ile Süleyman son defa karşılaşma yap
mışlar, Süleyman galip gelerek on lira 
mükafat almıştır . 

Büyük orta güreşte Ali Ahmet ile 
Balıkesirli Mustafa karşılaşmışlar Mus
tafa sayı hesabile yenilmiş, Ali Ahmet 
on beş lira mükafat almıştır. 

Mülayimle Manisalı Ali arasında ki 
güreş çok enteresan olmuş, Mülayim 
galip gelerek 50 lira mükafat almıştır. 

Bir yüzme şampiyonu 
sporu terketti 

Fransanın meşhur yüzme şampiyon
larından J an Taris Berlin olimpiyatla
rından döndükten sonra sporu bırak
mıştır. 

Kendisi 1932 Los AnceJos olimpiya
dında 400 metre yüzmeler de dünya 
ikincisi olmuştu. 

Dün Vefiefendi çayırında yapılan 

At yarışları 
Yüksek yanş ve ıslah encümeninin) 

tertip ettiği at yarışlarından beşincisi 
dün Veli efendi sahasında yapılmıştır. 

1 !Net YARIŞ 
Birinci hendikap koşusunun (1600 

metre) birinciliği B. Fahri Kbeyin 
(Andran Budin) i, ikinciliği Mareşal 

Fevzi Çakmak'm (Bayburt) u, 3 üncü
lüğü bayan Binns'in (Barlight) i ka
zanmışlardır. Bu yarışın ikramiyeleri 
120, 58, 20 lira idL 

2 !Net YARIŞ 
Üç veya daha yukan yaştaki halis 

kan tngiliz at ve kısraklara mahsus 
(1800 metre) bu koşuda birinciliği B. 
A. Aksonun (Bekar) ı, ikinciliği prens 
Halimin (Copain} i kazanmışlardır. 

Birinciye 395 liradan başka bu ko
şuya giren hayvanlar için verilen du
huliye ücretlerinin mecmuu, ikinciye 
58 lira verilmiştir. 

3 ONCO KOŞU 
"İkinci İnönü koşusu,, adını taşıyan 

bu koşu (1000 metre). İki yaşındaki 
halis kan İngiliz ve erkek ve dişi tay
lara mahsustu. Birincisinin 1000 lira, 
ikincisinin 120, üçüncüsünün 50 lira 
kazanacakları bu koşu bir hayli heye
canlı oldu. Birinciliği prens Halimin 
(Noviçe) i, ikinciliği B. A. Atmanın 
(Dafya) sı üçüncülüğü B. F. Yam.anın 
(Baylan) ı kazandılar. 

4 üNCü KOŞU 
"Uzun çayır koşusu,, adını taşıyan 

bu koşu (3000 metre) dört ve daha yu-

karı yaştaki yerli yarım kan İngiliz 
at ve kısraklara mahsustu. Biriııc:ye 

435, ikinciye 55, üçüncüye 20 lira ve
rilecekti. Birinciliği Ahmet Azatlmm 
(Ceyl!n) ı, ikinciliği B. Şabanın (Boz-
kurt) .. ·· ın· .. ~.. B E S Temelin u, uçunc ugu . . . 
(Alemdar) ı, kazandılar. 

5 lNCİ KOŞU 
Dört ve daha yukarı yaştaki yerli, 

yarım kan Arap ve halis kan Arap at 
ve kısraklara mahsus ol? .. bu yarışlar 
da (2800 metre) birinciye 180 lira, 
ikinciye 55, üçüncüye 20 lira verile
cekti. Birinciliği B. E. S. Temelin (Ne
cib) i, ikinciliği B. Mehmedin (Seda 
II) si, üçüncülüğü B. Tevfiğin (B. Se
da) sı kazanmışlardır. 

2 !Net TECRÜBE KOŞUSU 
Bundan sonra vilayet hususi idare

sinin 2 inci tecrübe koşusu (1600 met
re) yapılmıştır. Üç veya daha yukarı 
yaşta ecnebi kanını taşıyan her rrka 
mensup tay, at ve kısraklara mahsus
tu. Birinciye 555, ikinciye 125. üçüncü
ye 75 lira verilecekti. Birinciliği prens 
Halimin (Tihu) su, ikinciliği B. Mus
tafanın (Ruçhan) ı, üçüncülüğü B. 
Macavarisanin (Elmas) ı kazanmış· 

!ardır. 

Dün Beykozda yapılan maçta 

Is tan bulspor ile 
Bey: koz - , .. 

Çok helecanh bir oyundan 
sonra 5 -5 berabere kaldılar 
Dün Beykozda Beykoz - lstanbul-ı sonlarına doğru temin ettiler. Ve devre 

spor talamlan karşılaştı. Oyunu Süley de 3-3 beraberlikle bitti. 
maniyeli Ali idare etti. Beykoz bu sene İkinci devre de ayni şekilde ve ayni 
dördüncülüğü alan takımından Turgut hızla oynandı. Evvela Beykozlular dör 
ve Turandan mahrum olarak şöyle bir düncü galibiyet sayılarını yaptılar .. Ar 
takımla oynadı: kasından lstanbulsporlular Kemal vası 

Beykoz: Nihat - Halit, Bahadır - tasile çok güzel bir gol yaparak beraber 
Şükrü, 8 Mehmet, Faruk - Mustafa, liği temin ettiler. Ve biraz sonra da Bah 

Bülent, Kemal, Şehap, Kazım. ri lstanbulsporun beşinci galibiyet go· 
tstanbulspor da genç oyunculardan lünü yaptı. Fakat Beykoz Kazım vasıta 

şöyle bir takım yapmıştL. sile beraberliği temin etmekte gecikme· 
Fikret - Hasan, Ali - Nevzat, E- di. Ve oyun da 5-5 beraberlikle bitti. 

nis, Burhan (Hikmet) - Rıza. Ke- ----------------------

mal, Orhan <Turgut), İsmail, Bahri. Cim Londos 
Oyun çok güzel başladı. Beykozlular 

çimen sahada oynamağa alışık oldukla- 1stanbu1 a g e 1 m esi 
nndan hemen istanbulspor kalesini teh- (btimalf azald• 
dide başladılar. Ve Şehabm çok sıkı Bir iki gündür dedikodusu bira.,; 
bir şütünü elinden kaç.ıran İstanbulspor unutulmuş olan Cim Londos hakkın-

kalecisinin hatasından istifade eden Ka 
zım Beykozun birinci golünü yaptı. Go-
Hi yiyen tstanbulsporlular hemen 
hücuma geçtiler .. Ve ismailin aya-
ğile beraberliği temin ettiler. 

Goller biribirini kovalıyor.. Bundan 
sonra Beykoz Şehabın ayağile 2 inci 

golünü yaptı. Hemen arkasrndan İstan
bulspor penaltıdan Bahrinin ayağile be
raberliği temin etti. Ve İsmalin çok gü-ı 
zel bir şütile de 3 üncü golünü yaptı. 

Beykozlular beraberliği ancak devrenin 

da son gelen Yunan gazeteleri karma
karışık haberler vermektedirler. Yal-

nız şu muhakkaktır ki asıl ismi Hris
to Tcofilio olan Cim Londos eylülün 

ilk haftasında Atinada Panatinaikon 

stadında 1,94 boylu ve 110 kilo ağır
lığında olan Polonyalı pehlivan Bro
nuits ile karşılaşacaktır. 

Yunan gazeteleri bu müsabaka i

çin Londosun Avrupadaki maçlannrn 
en tehlikesi demektedirler. 

Polonyalı ile yapacağı müsabaka
dan ~onra Londos SeHlniğe ~idecek
tir. ı..)J"ada, Dankalof tan başka bir 

Bulgar pehlivaniyle karşılaşması 

muhtemeldir. Daha sonra da l\lıı:;ıra 

gidecek, orada da müsabakalar Jap
tıktan sonra Amerikaya dönecektir. 

Bu havadisleri veren Yunan gaze
teleri; Londosun lstanbula tekrar ge

leceğinin çok kuvvetsiz bir ihtimal da
hilinde bulunduğunu, şayet lstanbula 

uğrayacak olursa Dinarlı Mehmet ile 

revanş maçı yapmaktan çekinmiyece
ğini ilave ediyorlar, 
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Yalancı tüccarı kovalamak için koşuşan 
as erlerin önüne birdenbire bir ath dikildi 

Tiz ve ince bir kadın çığlığı duyuldu 
Bunu duyan bUtiln askerler ortaya fır
ladılar. Devenin yüklerini ipi bir ham
lede keserek aşağıya indirdiler. Keskin 
ve ince bıcaklar yükü saran çuvalları, 
kalın ve kaba bezleri sUratle kesti
ler. örtüleri keserken gittikçe bü
yüyen kan lekeleri beliriyordu. Az son
ra örtüler kesildi. Ve Huliigfınun kızı 
Gökbigem, yahut halifenin kaçmış esi
ri Güzide baygın bir haide meydana 
çıktı. 

Ebukasımın insafsız· §işi genç ve 
güzel kIZin sol kolunu delmişti. 

Kaba, saba askerlerin önüne yayılı
veren bu kardan daha ak tenli kız on
ların üezrinde gayri ihtiyari hayretle 
karışık bir arzu kasırgası yarattı. Sağ
dan soldan ne dedikleri anlaşılmıyan 
homurtualr yükseldi. 

Nihayet nöbetçi zabiti yeniden hay
kırdı: 

- Ne 6yle aptal aptal bakıyorsu· 
nuz! tnsan görmediniz mi? Çabuk bir 
bez yırtın da şu kolu oağlayın. 

Askerler kendilerini dalgmlıktan 
kurtararak verilen emri tatbik için 
atıldılar. 

Bu esnada kapı muhafızlarının za
biti şöyle düşünüyordu: 

- Eğer bu dilber halife Mustasıının 
aradığı kaçak cariye değilse ben sakal
larımı, bıyıklanmı kökünden kazıtı

rım. Yaşasın! Partiyi vurduk. Şimdi 
yapılacak şey bu güzel kızı doğruca 
kendisine teslim etmektir. Fakat şu 

yalancı tüccar nerede? Onun da her 
halde bazı bildikleri olacak. 

Fakat yalancı tüccardan ortada tek 
bir işaret bile yoktu. Onlar devenin 
yükünden ortaya çıkan genç ve gilzel 
kızla meşgul olurlarken deveci bir yo
lunu bulmuş ve sıvışmıştı. 

Zabit bunı,ıtgörünce haykrrdı: 
- Hey sersemler, gördilnilz mü? 

Yalancı tüccarı kaçırdımz. Koşunuz 

bakalım peşinden! 

On on beş asker kimi atma binerek, 
kimi yaya olarak sağa sola dağıldılar. 

Bu zamana kadar yerde bala baygın 
bir §ekilde yatan genç ve güzel kızın 
kolundaki yara sarılmış ve kan din
mişti. Kendisini derhal üstü örtülü bir 
sediyeye koydular. Scdiyeyi yirmi mu
hafız sardı. Zabitleri de en başlarına 
geçti. Ve saraya doğru yürümeğe baş
ladılar. 

Bu grup kapının önündeki meydan
lığı a.c;ıp da saray tarafına giden yola 
saptıkla.rmdan bir dakika kadar sonra 
yolun öbür ucundan gittikçe artan bir 
gürültü ve haykırışma sesleri yüksel· 
di. 

Bu gürültü üz.erine kapıda kalan di
ğer muhafızlar hemen kılıçlarını, mız
raklarını hazırlıyarak vaziyet aldılar. 

L 

Bu gürültünün ne olduğunu iyice 
anlamak için bir evvelinden hareket 
etmek lazımdır. 

Yalancı tüccarı ele geçirmek için ha
reket eden askerler, peşinden atla git
tikleri için az sonra ona yeti~m · şlerdi. 
Fakat tam ona yaklaştıkları zaman 
birdenbire önlerine yabancı bir atlı çı
karak dikilmişti. Bu yabancı atlı ile 
yalancı tüccar arasında ancak beş on 
saniye süren bir konuşma cereyan et
mişti. 

Atlı, tüccarı görür görmez: 
- Müeyyededdin ! diye haykırmı!J-

tı. O da nefes nefese: 
- Aykut! diye cevap vermişti. 
- Ne oluyor? 

- Peşimdei geliyorlar. Mahvoldum. 
- Gökbigem nerede? 
- Yakaladılar. 

lşte aralarında cereyan eden konll§
ma ancak bu kadarcıktı. 

Birçok fikirler Aykfltun dimağında 
büyUk kartallar gibi çarpıştı. Ne yap
malı idi? 

Mademki Gökblgeml ele geçirmiş
lerdi. Onu şimdiye kadar çoktan sara
ya götürmüş olacaklardı. Saraya de
lice hücum etmek bittabi tam manasi
le bir çılgınlıktı. 

Maamafih onu oradan tekrar kurta
rabilmek ümidi her azman mevcuttu. 
Aykilt içinde, kuyunun dibinden ağzı
na kadar çektiği dolu ve ağır bir ko
vayı tekrar kuyuya düşüren bir ada
mın yeisini duydu. 

- Şimdi ilk yapılacak şey şu köpek 
sürU.sUnü dağıtmak ve vezir Müeyye
deddini kurtarmak olmalıydı. 

KötU tesadüf! Onu Bağdadm içinde 
ne kadar, ne kadar aramış fakat bula
mn.m.ısu. Şimdi ise böyle bir vaziyette 
her şey mahvolmuşken kendisile xar-
~Ilaşzyordu. 

Yapacak başka şey yoktu. 
AykQt bir anda. kafasının içindeki

leri şimdilik bir k<>§eye kilitledi. Ve 
kılıcını sıyırarak Mileyyededdine dön
dü: 

- Seninle sonra buluşuruz konuşu
ruz. Şimdi sen dikkatli hareket et! Ben 
bunları oyalarken bir yere smşmanm 
yoluna bak! 

Tüccar kılığına giren vezir MUeyye
deddinin peşine düşmüş olan askerler, 
karşılarına bu yalın kılıç dikilen atlının 
karşısında gayri ihtiyari dizginlerini 
kastılar. Yalnız başlarına bu çelik ba
kışlı adama hücum etmeğe cesaret e<ie· 
medikleri besbelli idi. 

Askerler arkalanndan yetişip ken
dilerine katışan arkadaşlarile iki iken 
dört, sonra altı, daha sonra sekiz ve 
dokuz olmuşlardı. 

(Devamı var) 
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kendisine söyleyin bir gün bize buyur
sun, şöyle bir kahvemizi içmek tenez
zülünde bulunsun, çoluk çocuğa etek 
öptürmek istiyorum. Kuzum beyim 
söyl". Yapılacak işleri varsa emrini 
bekliyorum. 

- Peki söylerim. 
- Ama unutma, kurtardığın Dur-

muş, penbe evde hırsızlık etmek için 
girmiş olan adam dersin. 

Met:n irkildi, çilingir güldü, 
- Korkma beyim, o bir kaza idi. 

Bir ikincisi olmadı, AllaJıtruı o kireç 
ocakları yok mu işte onlnr relametime 
sebep oldu. Zehirlendim. Az kalsm 
lllüyordum bey baban beni kurtardı. 
Sen ona söyle o anlar. Dükkanı kolay 
bulur. Fırının karşısında. eczahaneye 

bitişik! Akşam üstü Naili bey gelince 
delikanlı havadis verdi: 

- Senin kurtardığın bir adam gel
di. 

- Kimmiş? 

- Durmuş, çilingir, az kalsın hırsız 
olacakmış, sayende yola gelmiş, sana 
pek minnettar. 

- Evet, evet öyle bir şey akhma 
geldi. 

- Babacığım ne merhametlisin, doğ 
rusu adam söyledikçe ben iftihar et
tim. Böyle iyilikler yaparsın da niye 
anlatmazsın? 

Naili bey başını çe\•irdi birkaç sa
niye sonra sordu: 

- Demek Durmuş namuslu b~r adam 
olmuş öyle mi? 
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Batıralannı anlatan : EFDA~a TAL'. T -163- Yazan: IHS~ 

Tahsin Köpel' eııer·nıe sarılıyor. 

gibi iyakar herif ... 
rington gönderdi diye bağırsam herkes - Teşekkilr ederim. Beni hirrı•Y' 
duyacak ne yapayım. Araba köşe başın decekseniz kapıma bir polis koY'. b 

- Evet, velinimetiniz, haminiz İngi
lizler, buradan giderlerse sizi de götü -
recekler ve Kemalistlerin eline geçerek . 
öldürülmenize imkan vermiyecekler. 

Ölüm kelimesini duyyunca korkusun
dan büsbütün titremeğe başlıyor: 

- Tabii, koca ve medeni bir impira
torluk bizi teslim eder mi? 

- Bugünlerde şehirde halk tarafın

dan taşknılıklar yapılması muhtemel .. 
Bu meyanda sizin gibi bazı zevatın evle-

ri ve şahıslan taarruza uğrayabilir .. Ku 
mandanlık bunları düşünerek herhangi 

münasebetsiz bazı hadiselerin önüne 
geçmek için tedbirler alıyor. Bu meyan 
da sizin hayatınızı emniyet altına al -
mak için bu nazik günlerde İngilizlerin 

misafiri olmanızı kararlaştırdılar. Şim -
di sizi Krokere götüreceğim. 

Tahsin ellerime sarılıyor. Sevinçten 
Adeta eğilip öpecek. Köpek gibi riyakar 

herif ... Tiksinerek geri çekiliyorum. O 
beni bırakmıJ, başçavuJ Rayta yapış
mıt; mütemadiyen: 

- Çok teetkkilr ederim beni düşün
dilğünüz için .. Size ebediyyen minnetta
nm. ı 

Ben işi kısa kesmek için: 
- Yalnız, vaktimiz yok. Biraz acele 

etseniz .. dedim. Herü, etekleri zil çala

rak yukarı çıktı. On dakika sonra elinde 
küçük bir bavul ve içi evrak dolu siyah 
bir çanta olduğu halde yanımıza geldi. 
Otomobile ilk olarak bu hiyaet mostra-

lığını attık ve oradan hareket ettik. 

lTlLAFÇILARI TOPLUYORUZ 

Tahsinin evinden çıkarken içerden 
bir kadın hıçkırığı geldi. Bu sesler, bir 

zalimin seyyiat:rna kurban olan bir ta -
kım zavallıların ah ve zarları idi. Kim

bilir, bu, vatan gibi mukaddes ocağa 
ihanet etmiş olan herif kendi ocağında 

nasıl bir mevki ve vaziyet içinde bulu
nuyordu.? 

Polis müdilrli Tahsinden sonra, o za
man, itilUçıların en ileri gelenlerinden 

bir ıeriat müsveddesinin evine uğradık. 
Bu sarığı boynuna dolanarak boğulacak 

olan herif ölüm uykusuna yatmış olacak 
ki yarım saat kapıyı çaldığınuz halde 

bir açan olmadı. Nihayet küfürle karı

şık bir tekme indirerek son bir defa da
ha çalmıştım ki pencere aralandı. Bir 
nara duydum: 

- Kimdir o be? 
Gürültümüzden komşular uyanmıştı. 

Herüe işittirmek için bizi general Ha-

- Öyle .. Hatta para bile biriktir
miş bir küçük dükkan satın almış. 

- Nerede. 
- Buraya yakın eczahanenin yanın-

da! 
- A ... Bizim köye yerleşmiş demek! 
- Evet, çilingirlik yapıyormuş. Ri-

ca ediyor sen ona pek uğur gelmissin 1 
dükkanına gidip bir kahve içmeni isti
yor. 

İhtiyar doktorun kaşları çatıldı. Ak-
si bir sesle: 

- Yarın gidip görürüm. 
Dedi. 
Ertesi gün Naili bey dükkandan içe

ri girince Durmuş birdenbiri onu ta
nıyamadı. Çok değişmiş, çok ihtiyarla
mıştı. On sene değil adetr.. yüz sene gi
bi değişmişti; alelade bir müşteri zan
nederek yerinden kalktı sordu: 

- Bir şey mi istiyorsunuz beyim? 
:... Beni tanımadın mı Durmuş, ben 

doktor Naili beyim! Adamcağız mah 
cubiyetinden kıpkırmızı oldu, hemen 
eteğine sarıldı: [ 

- Affcdrsiniz b '.lemedim .. Buyurun ı 
buyurun. Koştu, dükkanın dibindeki 1 
kapıyı açtı içeri seslendi: ı 

- Fatma Fatnm çabuk güzel biri 
kahve yap getir. Bizim veli nimetimiz 

da duruyordu. Ben kapıda çavuş Rayt 
ile yalnızdım. Şüpheyi celbetmemek için 
seslendim: 

- Telgrafçı: 

Softa, homurdana homurdana aşğı in
di. Kapıyı açtı: 

- Nereden bu cenabet telgraf? diyr 
elini uzattı'. Başımı uzatarak yavaşça: 

- Telgrafçı flan değilim. Beni gene
ral Harington gönderdi. 
Lafımı kesti. Adeta bağırarak haşin 

bir sesle: 

- Canım, bu saatte gelinir mi? Bu 
İngilizler de ne tuhaf herifler. 

- Siz insanı 
ki. 

konuşturmayorsunuı 

Uyku başına vurmuş, aksileşmişti.: 
- Ne konuşacaksın. Yüreğim !lğzıma 

geldi. Ben size yardım etmeyi kabul et
tim ama böyle geceyarısı rahatsız edil
meğe de hiç niyetim yok. 

Gafil, daha bir şeylerin farkında de
ğildi. Bildiği dağlara kar yağdığının 

farkında olsa bile yüksek perdeden atar 

mı idi? Softacık, ne yapsın? Kemalist -
lerin galip geleceğini geç aklına getir-

mişti ki.. Dü~manlar onları bir avuç eş
kiyadan başka ne telakki cdiyorlardi ki .. 
Bundan dolayıdır ki, Anadoludan gelen 
ilk muvaffakiyet haberlerine herkes kah 
kahalarla gülmüştü. 

Bizim hoca efendi de hala o haleti ru
hiye içinde büyük hakikatten gafil bu
lunuyordu. 

Ona kısaca dedim ki: 

- Sizi almağa 2eldim. 
- Beni ne yapacaksınız. 

- Bizim polis kumandanlığına götü-
receğiz. 

- Ne münasebet? 
- Münasebeti şu ki T\irk ordusu İzmi 

re giriyormuş. Harp bitiyor. İstanbul· 
da yakında millicilerin eline geçecek. 

- N~reden bu haberler? 

- Haberler mevsuk ve doğru. 
- Hay Allah müstahakkını versin 1 
- Sizin bu işlerden haberiniz yok 

mu? 

- Bizim dünya işlerile ne alakamız 
var? 

- Orasını bilmiyorum. Fakat itilafçı 
olmanız ve İngilizlerle münasebette bu-

lunmanız do!ayısile halkın husumetini 
celbedenler meyanmdasınız. 

- iyi adamların düşmanı çok olur! 
- Muhakkak 1 Fakat halk galeyanda 

dır. Sizi ve arkad:ışlarınızı himaye etme 
ğe karar verdik. 

geldi. Çocukları da getir.n etek öpüıı 
Teşekkür merasimi bittikten sonra 

Naili bey Durmuşa eğildi : 

- Seninle hususi görüşmek ist:yo· 
rum. 

- Söyleyin efendim, emriniz başım· 
la beraber. 

- Durmuş sana yaptığım iyiliğı 

unutmadığını anlıyorum. Şimdi bcniru 
de buna mukabil senden bir istediğim 
var. Söyliycmiyeceğim bazı sebepler
den odlayı scn:n bu köyde kaldığını is
temiyorum. Burasını terkctmelisin. 

- Aman beyim dükkanı yeni al
dım .. 

- Zarar yok ben karile senden sa
tın alırım. 

- Baş üstüne beyim, yalnız müsaa
de edin bir ay sonra bu i~i yapayım. 

- Olmaz, derhal, yarın! 
- Aman karım ne der, zavallıcık 

gebe hem gün meselesi bu halde onu 
nasıl yola çıkartınm. 

- Çıksın ne olacak! 
- Hatırınız için işimi altüst etme-

ğe tereddüt bile etmedim lf!!dn !:c.:-:
mın lıayatile oynayamam. Siz ki dok
torsunuz, bunu nasıl bana tavsiye ede
bilirsin:z? 

- Lazım! 

- Sizin gibiler o kadar çok kj
5 

sinin kapısına bir polis koysak 
bulda polis kalmaz. 

- Peki ne yapa~aksınız? 
- Sizi bir binada muhafaza •1 

bulunduracağız. ıııı' 

- Yarın sabah gelsem olmaz 
- Eğer şimdi benimle gelrrıeı lı' 

yarın evinizin bir tecavüze ınarıı• 
lunması pek muhtemeldir. 

- Deme Allah aşkına... ~' 
- Bu iş çok ciddidir hocam. J1e 

kit geçirmiyelim. 
- G~ceyarısı nereye gideceğiZ· 
- Bizim K.rokerdeki polis ku 

hğına ... 

- Bir vesait bulsak. 
- Köşede otomobil bekliyor. 
-Ala! Başka kimse var mı? 

-Var. 
-Kim? 

- Polis müdürü sabıkı Tahsirı 1şl 
- Haaa .. Bizim kadim dost. 

geliyorum öyle ise ... 
Mahut hoca eteklerini toplayara~ 

ri koştu. Ben on dakika sonra • 

cübbe hepsi tamam bir halde çıka~ 
Halindeki teUişı gizlemiyor, duda ·~ 
mütemadiyen kıpırdayordu. Bir 1 

dım yürüdük. Durdu. Bir §ey ııa 
mış gibi: 

- Evlat 1 dedi. Ben yanıma faı:l• 
şey almadım. Gideceğimiz yerde 

şır, elbise gibi şeyler tedariki nıil 
mlidfu? . 

Herif bize epey vakit kaybettirıı>' 
Baştan savma bir cevap verdinı: "ul 

- Tabii efendi hazretleri 1 .Mzıl # 
yurduğunuz zaman hepimiz errı 

amadeyiz. ~' 
- Acaba orada çok mu kal•'' r)• 

- Orasını bilmem. Hadisatın al• 1 
·· h k d ~. :Sil• .A cereyana gore are et e ecegız. al". 

zin gibi muhterem 1 simaların hertı ıı! 
münasebetsiz bir tecavüze uğrar118 ~ 
n için ihtiyati tedbir alıyoruz. irı~.,I 
yakında gene ailenizin yanına Ô 

rahat edersiniz. JI. 
- İn§allah evlat, inşallah... :S 1'' 

g~ bir din adamına gösterdiğin b~~ 
dımdan dol2yı sende manevi ve u 
mükafatını görilrsün 1 ,.! 

Softa bozuntusunu da mahut 'f ~ 
nin yanına bindirdik. Bu iki dert ...1 
~ re,.. 
ğı sarmaş dolaş oldular, biz de na 
ettik. ) 

(Devamı r.ıo1 

w~ 
- Neden benim mevcudiyetirtl ff' 

bu kadar rahatsız ediyor, siz~ ı;ıe 
nalığım dokunabilir? t' 

- Hiçbir fenalığ:n dokunamaZ· ı/ 
kat burada kalam<:zsın. tşiıne ge 
~~ ~ 

- Neden benden bir korkunuı 
var? _,.ti! 

- Sen deli misin? Niye korkllY .... 
Lafın kısası gidecek misin? 

- Gidemem! ., 
- Pekala, mademki inat edi):otf ~ 

Ben de önüme gelene senin vaktıle ~ 
sızlık ettiğini söylerim. Köyde dl' 
olursun, kimse emniyet edip seJl 
alış ver'ş etmez! dl 

Zavallı adamın gözleri ya§lnrla 
du: ıı' 

- Beyim bir kere beni kurtard111'tı' 
seferde beni mahvediyorsun. ı,!et 4' 
met et, bırak şu karım doğursu11 

sonra!.. ,,ftl' 
- Son sözün mü? Yapacağıll'l1 

yorsun! ~ 

Adamcağız deliye dönmUştU. -rJetı' 
yeooğin.i şa.9ırmıs, başını önUne 
dilşündü sonra kekeliycrek: _...f6.' 

- Giderim beyim.. Ne yapaY .... 

Başka çarem yok ki.. tJf ). 
(Devamı" 
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€l kazanan kadınlann esrarı: 

aktilolarda aranan 
sus· yeller nelerdir ? 
lısadi ve bedii il<i sebep 

ııır&lip Bingöl, böyle söylüyor ve böyle 
hu:asa ediyor 

CıJa. (Baş tarafı 1 incide) 
lan n tnadeni paraların çıkardığı 

e ~ cı sesler karışmasa belki de 
~tın 

ıtı: ~alt Uzadıya oturmak can sr-
~ llıt~t bana ait olmasa da para
t' et n ~eç sesi bile insana tatlı 

a~ .... erıyor. Hele Galip Bingö-
'li; lllsanlarda rastlanan misafir 
~ 'ic tat]ı dili işin içine karışır
iıa noterin kadın memur ve işçi 

1 ·,t 0lup olmadığını bir türlü 
l. Yorum 

er. ~aar · 
, 1tnce, diyor, kadınların iş 

bd ~~~ılrı::ıası iki sebep dolayısile 
~ ıncisi koca kıtlığı, ötekisi -
~~Yeni bir nazariyedir ki bunu 

tf llıııdınıar ortaya atmışlardır. -
h an erkeklerden aşağı kal
'i~ltılesidir. Haddızatmdan bu 

ıJ ~~ de ınakul bulmak lazımdır. 
,, cp de birincisi doğurmuştur. 
"Ct 
~ evlenmekten kaçındıkça ka 
~ labiatile yaşamak çarelerini 

tdır. O kadar ki yalnız ken -
~değil, bağlı bulunduğu ailele
d akraba ve sevdiklerini yaşat
k: Çalışacaklardır, İtiraf etmek 
.
1
1 Çahşanlarm hepsi de bu 

1 c h 
d 

areket etmiyorlar. Bunlar-
' a d • bilhassa okuyan kızlanmrz, 
'a~"'as1na ba§layan hemcinsleri-
b fak oluşlarından cesaret ala -
ıoıt 

el 'e at.ılıyorlar. Bu arzuyu yeni 
a~ totk başlayan ve sendelemekten 
. r ar gibi görünen küçük bir 

ıtll' ~ Rtırurlu sevincindeki heyecan 
suın ve lekesiz bulmak lazım-

b nitı .. l ~ g~ı mukavele suretini tas -
~ e ete ıçin genç bir kızın içeriye 

~ suııt,, ı . . b" . k 
Çlkı ... şını ıtiren memur ız 

nca sordum: 

lan, cinsi vaziyetleri onlardan tam ran
dıman almamıza mani oluyor.,, 

Gülerek sordum; 
- O halde niçin ekseriyetle kadın me 

mur kullanıyorsunuz? 
Bu defa gülmek sırası Altıncı notere 

gelmişti. Cevap verdi: 
- Bu da bir sual, dedi... Niçin kadın 

memur kullanıyoruz? Cevap vereyim: 
Taksimi amalle alakadar gibi görülen 
bir itiyat meselesi vardır. Mesel; yazı 
makinesi işini - nadir istisnalar hariç 
- kızlarımız tamamen kendi işleri diye 
ele almışlardır. Hoş bunda iktisadi ve 
bedii sebepler vardır. Kızlarımız çok u
cuza mal olan bir verim temin ediyor -
lar. Bu JŞ sahibi için mühim bir tercih 
sebebidir sanırım. 

- Bedii sebepler demiştiniz? 
- Evet bedii sebepler de var. Cemal 

Nadirin beş on gün evvelki bir karika
türünde gördüğümüz misal gibi sakallı 
ve yazı makinesinin klavyelerine bir 
türlü sığmayan iri parmaklarını yerleş
tirmeye çalışan erkek daktiloların ya -
nında iş sahasında temiz, manikürlü el
lerile, taranmış saçlarile devamlı istih -
sal yapan genç bir kızın manzarası hiç 
şüphe götürmiyecek bir şekilde daha 
iyidir. Bunda tereddüt eden bulunur mu 
hiçi .. 

- Kadın memurlarınızın ahlaki taraf 
larmı nasıl buluyorsunuz? 

Galip Bingöl buna cevap vermek 
için uzun uzadıya düşündü. Sonra sırtı
nı duvara C:ayayarak geniş bir nefes 
aldı: 

- Bu daire içinde temiz ve tam bir 
inzıbat iahilinde çalışan kxzlanmızm 

hariçteki ahta.kile alakadar olmak için 
nefsimde bir hak bulmuyorum ... 

HABER - ~.lc~am Posta9t 

ii~ırU ln1 IQ>üır '\Ç®~<eır0 J 
ırlYı ır©ı ~ ını n (Q)a ır®~to ır 

Paris atölyelerinden 'e başka 

yerlerin modistra dükkfmlarından çı· 
kan her yeni modayı bugünün icadı 
zanneden kadınlarla kızlar çok alda. 
nırlar. Sokakta. balolarda v-e plaj. 
)arda Rrrtlanım geçirdikleri tuvaıet
lerin en son icat oldukl:ınnı; dünyada 

111lıenıurlarımzr nasıl seçersiniz. 
~~lcr __ ararsmız? 
~ lngoı ayağa kalktı ve aralık 
!ıı ~1nın Öniinde g~liba dışarıd ı: 

Son bir sual kaydile sordum: ı -7 
- Kadın memı...rlannrzdan müşterile

rinizle evlenen oldu mu? 
Eski gazeteci bu sualime ince bir gü- .__.;.;.;...: _..;.... _________ ....... _..., 

, ~~ltıuricrını gözden geçirmek i
eı ~b~dct durdu, ve sonra: 
ş/ tıı~l olsa dedi, evet kabil olsa 
ıt 1~ 'llrlarımda erkek memurlar-

1fıf \ ırn bütün vasıfları aramak is-

ıJJ ~~ u" ... a t?ıani var mı? 
et "ar. Kadın memurların zaaf 

lüşle cevap verdi: 
"-Hayır, dedi.. Fakat, içerideki me

murlarla başımızdan iki evlenme vakası 
geçti. .. 

Sonra nedense ilave etmek lüzumunu 
gördü: 

- ..• Ve çok mes'ut yaşamaktadırlar. 

A. Faile GUNERt 

.w ~Uyük müsabakamız için 
·l 
,~ Yüzücüler hazır olun 
:~~ a.vaktan Modaya 
~I ~~f' it • • -,.rnenize ancak a ı gun kaldı 
1 '~ • fil tniz tarafından tertip edilen 1 bulunacak ve sporcuların katiyen ka 

· ~e ınukavemet yarışına an- yıkları tutunmasına dikkat etmekle 
'\ gun kaldı. mükellef bulunan bu hakemler, istek 
~to~~ırlıklnrı tamam olan Ka- halinde yüzücülere gene kayığı tutma· 
~a.z a Yarışı csaslarım bir kere malarma dikkat ederek meyve veya su 

~'. \ ~0ruz. verebileceklerdir. 
c k spor kurumu su sporları 6 - Sand~1 tutan müsabıkJar der· 

~ ~ ıı.u ile İstanbul su sporları hal diskalife edileceklerdir. 
ıt1 ltı h" 
~ ırnaye ve kontrolü altında Müsabakayı terketmek istiyen veya 
ltıak Olan bu müsabakaya. ama- kendisine fenalık gelenler ise evvela 
~ ~a~ıe, her sporcu başka hiç sandala sonra da motöre alınrak teda 
\ 6 la.hı olmadan girebilecektir. vi edileceklerdir. 

ıı"' ~etı, e~'llıl pazar sabahı saat 7 de 7 - Tahminen öğleden sonra saat 

~ ~el'tı.l:a~kacak vasıtalar, müsabık 15-16 arasında Modaya varıldığı za. 
ıı '~eı~1 alarak yarışın başlaya- man müsabaka evvela yüzücülere tarif 

t ~eekt· 1 kavağı vapur iskelesine 
" ır 
'~ . 
~\'<!r~ 8,45 de yüzücülere hareket 
bir ecek ve her müsabıkın ya-

edilmiş olan ve orada büyük yazılarla 
gösterilen hakemlerin durduğu mahal 
önünde nihayet bulacaktır . 

8 - Gazetemiz tarafından birinci ~~abkaYık olduğu halde, yüzücü-
lı. ~ ak b ikinc·;, ve üçüncüye muhtelif hediyeler .'l(!e,.. a aş hakeminin hareket ., evv ,·crilecektir. 
~IJla el SJ>Orcularm tarif ede· 
~~la~ lakip ederek Modaya yol
' li ır, 

9 - Müsabakamıza iştirak etmek 
isliyen müsabıklar, 3 e:'lUj tarihine 

kadar 'her gün saat 9 ile 17 arasında '~ı.; ~ hakem, doktor ve katibi 
~~tı 0lan motörlcr, yüzücüleri gazetemiz spor servisine müracaatla 
ilcakı kaYıklnrın etraf!nda daima kaydolmalıdırlar. Yüzücülerimiz ka· 
, ardır. yıtlarını yaptırırken, gazetede neşre· 

~latt ~~r YÜzlicünün yanında gide· dilmek üzere bize bir de resimleıini ve-
a:nklnrda birer de hakem receklerdir. 

Eski Yıınaıı k1iı.si7•1crindcn 7~op'IJC 

edilmi§ en son moda plaj kostümü 
bunların bir eşinin me,·cut olmadığı. 
nı sananlar hiç bir şey bilmiyorlar 
demektir. "Yeni!, modellerin onda 

IJJiss Elcanor A.kcrs 

dokuzunun 10 ile 10.00:> senelik eski 
biçimlerden kopya l'clilmiş oldukları. 
nr di.i~.ünen ler vaı· mıdır acaba? 

Son haftalarda Lonclranın t'n şık 
moda dükl~ail1anndan hirind~ teshiı" 
edilmiş olan şu plftj kostümüne bakın. j 

9 

Kumarda 
kaybedilen kadın 
iki arkadaştan biri nihayet 

katil oldu 
Ayni kadmı seven iki erkek lon

drada (Yedi Yelkuvan) klübünde 
karşı karşıya bir masa başına geçe
rek talihin kime gülümseyeceğıni 

anlamak için zar atmağa liarar ver
mişlerdi. 

Talihin 1Utfuna uğrayacak adam, 
mükafat olarak sevilen kadını a
lacaktı. lşte bu zar atışından bir 
kan c!avası doğdu ve geçen hafta 
Parisin meşhur Monmartr tepesin • 
deki bir (dansing) in hemen dışın

da polis tarafından bulunan bir ce
setle bu davanın son perdesi kap:rn
dr. 

Ferdinand Long daha doğrusu 
Lon~ Iı'erdinand Fransanın Toulon 
şehrinde doğan bir lngilizdir. 

Bunun bir de ltalyan arkadaşı 

vardır ki haftanın her günU.:ıde ay
rı ayrı birer isim kullanır ve pazar 
günleri de biri öğlene, biri dı~ ka!"an 
lık basıncaya kadar iki ad takınırdı 

Fransız polisince o Luici Sab:'\to 
adile tanınmaktadır. 

işte bu ild arkadaş, kendisini Ma
ri Legendre adiyle tanıtan ufak te -
fek hır bayancıkla ala.kadardılar. 

l\fari iki erkekten hangisini da ha 
çok sevdiğini bir türlü kararlaştıra -
mıyacak kadar 7 .. ayıf ahlaklı idi. Bu 
yüzdendir ki delikanlılar kızın ki -
me ait olacağını aralarında kararlaş 
tırmayı ve bunun için de zar atm::ığı 
münasip gördüler. Bir gece (Yedi 
yelkuvan) klübünde buluşarak zarı 
attılar. Sabato düşeş , Ferdinand !.~e 
iki bir atabildi. 

Kız Sabatonun olmuştu. Nitekim 
kızı a1ır almaz da ortadan kaybol -
du. Ve bir daha da görünmedi. Ftan 
sa yolunu tutmuştu. 

Ferdinand peşlerine düştü. Bık -
rnadan, usanmadan aradı. Geçen şu
bat ayında da Monmartr kahveha. 
nelerinden biri~de buldu. abato sev 
gilisini karşısına almış hayran, hay. 
ran yüzüne bakıyordu. 

Bir tabancadan fırbya.n kurşun 
yağmuruna tutulan Sabato kalça -
sından üç kurşun yiyerek hastaha -

Ademi iktidar 
VE 

3el gevşek liğlne 
Karş• 

neye kaldırıldı. Ferdinand da iyi 
bir tesadüfle polisin elinden kaçahil
di. 

Sabato hastahaneden çıktığı za • 
man sevgilisinin Ferdinandla bir!;k
te kayıplara karışmış olduğunu gör
dü. Şimdi de takip sırası kendisine 
gelmişti. 

Geçen hafta Ferdinand Parisin 
Klişi caddesindeki dansinglerden bi -
rinde kumarda ka.vbettikten sonra 

j~t~r,;;';'~,w. . "~"''tt\~C,&İ~i 

zorbalıkla yeniden ele geçirdiği 
sevgilisile dans ediyordu. Yamna 
bir garson gelerek kendisini dışarıda 
birisinin görmek istediğini haber 
verdi. 

Boş bulunarak sokağa çıktı. Orta
lık tenhaydi. Kapının önünde duran 
otomobilin penceresinden uzanmış 
bir tabanca ate~ püskürdü ve Ferdi
nand yaya kaldmmı üstüne kıvrıl

dı. Tabanca seslerine koş.3n polisler, 
onu hastahaneye kaldırdılar. Beş 

saat kadar yaşadığı halde Paris 
batakhanelerinin yasalarına s.adrk 
kalarak, katilinin adını vermedi. 

l\fari Legendre ise iki sevgiJisinden 
de bugün mahrum kalmış bulun -
maktadır. 

~ 

iHT i YARLl(JI 
YOK ED~R 

Galata posta kutusu 1255 Hormobjn 
Bunu bugünün buluş ve zevki zanne
derseniz çok yanılırsınız. Bu model 
doğ·rudan doğruya Yunan klasiğine 

aittir. Daha İngiliz adalarrnın tam 
manasiyle barbar bir halde bulundu
ğu bir zamanda Yunanistanın şık ka_ 
dmları höyle giyinirlerdi. 

İkinci resme gelince; bu da Pa. 
ris moda krallarının dükkfmlarında 

değil, Ilirleşmiş Amerikanın Tek"a" 
sergisinde Mis Eleanor Ahers'in sır. 
tında görülmüştür. Bu kostüm su 
ve plflj için yapılmış değildir. Çünkü 
baştanba~a çiçektir ve bundan binler
ce sene en·el olan dini törenlerde ka. 
dınların ~;i~ek ve nebatlardan elbise. 
ler giydiklerini tarih söylü~·or. 

Acaba eski kadınlar da, çiçek Ye 
nebatlardan yaptıkları elbiseleri Mis 
Eie:ınor Akers kadar kendilerine ya
kr!;;tıral.ıiliyorlar mıydı? Ne yazıl< ki 
fotoğraf makinesi ancak son zaman. 
ların icadıdır. 

-
lb.@1Fi1 ©! rr a ©J ©l ifil 

T ©> !Ky ©> y@ı l9> U ır 
ifil ~.rff~aı ~ ~ 

Japonya hava nakliyatı kumpan. 
yasının tasarladrğr planlar gerçekle
şecek olursa Londra, Paris yahut Ber 
linden Tokyoya bir haftada gitmek 
imkan dahiline girecektir. 

Kumpanya "Avrupadan Tokyoya 

bir haft:ıda., scf erlerini 20 kişilik bir 
ham gemisiyle açmak i~in hazırlıkla
ra girişmiştir. 

Şimdiki halde Londra ile Tokyo 
arasmda muntazam hava seferleri 
yoktur. Yoku isterse Ilong l{ouga 
kadar uçar, oradan rnpurla Şangha-

nere:c Tokyoya ,·arır. Bu yolculuk oa 
dört gün sürmektedir. 
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RADYO 

\'ARŞOVA: 

20,05 ~llst konseri, 21 dUo piyano, 21,30 
konferans, 22 dört kitarlı Trubadur isimli 
rııdyo opereti; 22,05 senfonik pl!\klar, 22,50 
spor, 23,40 dans musikisi. 
BUDAPEŞ1'E: 

16,50 Reportaj, 19,30 piyano musikisi, 20, 
10 ulrüt ile piyes 22,30 plrüt, 23 haberler, 24, 
caz. 
l'R\G: 

20,10 Eğlenceli film popurlsl, 21,35 çek 
halk !)arkılan ; 22 fantastik senfoni, 23 ha • 
berler, 23,15 plAk, 23,40 almanca haberler, 
BELGRAT: 

s · ı 'N E M A L A R 

TUR& 

iPEK 

SARAY 

:suıu • ·• 

YILDIZ 

BEYOCLU 

ı Bir saatlik milyoner ve 
Gece yarısında bir ses 

ı Tangollta ve A§k kelep 
çelerl 

Kadın parmağı ve 
Düşkün kadın 

ı tık gece ve Yer Utrcdf 
Şubertin aşkı, Yılmaz 

tayyareci 

' Son vals ve Hava kah-

HABER - Akşam Poıtaıır 

Kuırum<dla eski 
Keırm<elfil 
IMl arff ır o 'Va 'U: 

Bulunan şehir 
Doros mu? 

Kırımın orta çağa kadar çıkan arke 
oloji zenginlikleri arasında birçok 
sun'i mağaraları havi eski Kermen şe
hiri harabeleri daima nazan dikkati 
çekmiştir. 

Bu şehir harabeleri üz.erinde tetki
kata Lcningrad Tarih akademisi tara
fından 1928 yılında başlanmıştır. O 
yıldanberi her yıl bu akademi oraya 
bir heyet göndermiş ve bu heyet me
zarlar içinde yaptığı tahaITiyatta orta 
çağa, altıncı ila on dördüncü yüz yıl
lara ait mühim eserler getirmiştir. Bu

-

4 üırDclYı Sovyet 
~nvartıro 'ffes"&;D~aon 

Bir eylüıden 
itibaren açıhyor 
Dördüncü Sovyet tiyatro festivali, 

Moskov.ıda 1 Eylfılde açılacaktır. 

Hazınanan programlara ve bu husus· 
ta verilen malumata göre, 1936 festivali 
diğerlechden daha revnaklı olacak ve, 
evvelce r.lduğu gibi yalnız bir şehirde 

değil, fa!<at Sovyetler birliğinin iki bü
yük şehcinde, Moskova ile Leningratta 
cereyan edecetkir. Festival programın
da eski dyatro sanatına olduğu kadar 
yeni tiy~tro cereyanlarına da yer ayrıl· 
mıştrr. Festival için gelenler, Meyerhold 
tiyatros•mda "fazla zeki olmak feUiketi .. 
komedi"lini, Vahtakgov tiyatrosunda 

3: AôUSTOS -
195 

vcntaı n ıre'~,, 
k tül ıı: ü p ifil a 01 e 
Meşhur Fransız cd.bi Vol ~ 

zengin kütüphane ile bir ı.ıs • 
. rt• 

halen Leningrad'da salahı' 
heyet tarafından tasnıf oluıtfll 

Voltaire'in bıraktıg·ı bu Jı.1l 
"tt 

ile evrak, yüksek Fransız nıtı 
nin ölümünde, ikinci J{ateriıtll 
dan satın alınarak Rusvaya ge 
fakat o zamandanberi ·kati)'C~ 
edilmemişti. 

Voltairc'in kütüphanesi. 20 
kitaptan müteşekkildir ,.e .~ 
ekserisinde Volta re' in kendı ~. 

21: Rlchıırd Vagnerln (Tannhauser) opera 
sı (pl~k ) ; 23 haberler, 

TAN 
ramanları 

Daktilonun 
Marietta 
bildirmemiştir. 

aşkı ve lunan yüz kadar mezardan bir kısmı 
"Aristohatlar,, piyesini, Moskova A-
kademik sanat tiyatrosunda Tolstoyun 

le kıymetli hasiyeleri mevcu~s 
lcmist mahiyette olan bU d 
Voltaire'in kendi kitapların 
izah etmediği düşüncelerine t~ 
lcmekte ve içtimaiyatın beJI1 
meselelerini kavramaktadır. \1YANA: 

(19,5 metre kısa dalga) 19,50 haberler, 
20,05 5Sıı.l~urgdıın Bccthovenln (FJdelo) 
operası; 22,50 haberler; 23 Eğleruıcli musiki, 
23,45 sözler; 24,05 konserin devamı; 24,45 
dana. 
BÜKREŞ: 

ı: Rasat baberlert, 19,05 kıırıaık orkestra 
konseri, 20 konferonıı, 20,20 konserin devamı 
21,15 almanca aktüalite; 21,30 kuartet oda 
musik1s1 ,22,10 şarkılar, 22,30 haberler, 22,45 
Jan Mar!<u orkestrası, 23,45 haberler, 
ElNDHO\"EN: 

(16,88 metre) 15,15 haberler, 115,30 Phohl, 
klUbU ne§rlyatı, Ui,50 konser, 16,05 konu§. 
malnr, 16,25 reportaj, 16,40 BpOl' bahsi. 

Hoı·vud 

lslanbul Magazin 
Bu mecmua yeni bir şekilde haf

talık olarak intişara başlamıştır. İlk 
nüshası 3 eylUlda Türkiyenin büyük 
muharrirlerinin yazıları ile Emel Şük· 
ran'm yerli hikayesini ve bir <_;ok gü
zel resimlerle sinema haberlerini yük
lü olarak perşembe günü piyasada bu
lunacaktır. Yeni şekilde çıkacak olan 
bu ilk nüshayı mutlaka okuyunuz. Fi· 
yatı her yerde on kuruştur. 

9 cu kor için beheri 300 kilo 

tarlar 15 adet baskül alınacaktır. 

İhalesi 11 - 9 - 936 cuma günü 
saat 15,30 da açık eksiltme ile ya· 

pılacaktrı. Şartnamesi her gün ko

misyonumuzda görülebilir. Mu

hammen tutarı 1830 liradır. İstek
lilerin 138 liralık ilk teminat mak

buz veya mektuplariyle beraber i
hale günü vakti muayyeninde ko

mutanlık satın alma komisyonuna 

gelmeleri. ( 703) 

Ankara hastahanesi için 29 ka

lem alat ve cihaz satın alınacaktır. 
İhalesi 12 - 10 - 936 pazartesi 

günü saat 15 de açık eksiltme ile 

yapılacaktır. Şartnamesi her gün 

komisyonumuzda görülebilir. Mu

hammen tutarı 4368 lira 70 kurut
tur. İsteklilerin 328 liralık ilk te

minat makbuz veya mektuplariyle 

berabeı- ihale günü vakti muayye

ninde Fındıklıdaki komutanlık sa· 

tın alma komisyonuna gelmeleri. 

(704) 

Komutanlık birlikleri hayvana

tı için 30 adet tavla halatı satın a· 

lınacaktır. ihalesi 14 - 9 - 936 
pazartesi günü saat 15,30 da açık 

eksiltme ile yapılacaktır. Muham

men tutarı 480 liradır. Şartname· 

ŞIK 

At.KAZAR 

ŞAHK 

ASTORYA 

ı Blldlrmerniştır 

ı Sarı odanın esrarı ve Si 
yııhlı kadının kokusu 

' Kovboyun şerefi, Zin • 
dan kaçkınları ve Sana 
tapıyorum. 

CU111UIUl'E1 ı Atını sür süvarı, Eski
mo ve Maskeler aşağı 

am..LJ 

mı.\ı. 

Aı.t~l\IUAR 

A7.AK 

SOREYl"A 
HALE 

HALE 

ISTANBUL 
ı ölümden korkmayan 

adam ve Zozo 
Pepo, Knokavt ve Va
zife kahramanları 
Saadet ve 17 numaralı 
polis otomobili 

ı Boğaziçi şarkısı ve Vahşi 
ter bUcum ediyor 

Işıklar sönünce ve Tek 
sas kasırgası, Kovbo -
yun intikamı 

KADIKOY 
ı Progrnmmı b1ldlrmeml§Ur 

Hayat acıları 

OSKODAR 
a Turandot 

KARAGOMROK 
o·~ ı Aman karım geliyor ve 

Deli gönül 

BALAT 

Demirhane müdürü ve 
Esrarengiz adam. 

TiYATROLAR 

Kadıköy Süreyya 
bahçesinde 

HALK OPERETi 

3uakşam saat 21,45 te 
SEVDA OTEL! 

büyük operet 3 perde 

Fatihte 
Acele satılık arsa 
Fatihte Kıztaş111da Sofular cadde 

sinde üç tarafı muntazam cadde, .:;eni 

ze nazır, tramvaya ve çarşıya pek ya 

km, dvarı kamilen mamur, 702 met 
re murabbaı, kısmı Azamı mülk müs 

tatilüşşekil ve altı parçaya mufrez arsa 
acele satılıktır. Taliblerjnin saat on. 

dan bire kadar HABER gazetesinde 
Bay Fethiye müra(·aatları. 

Yakatıkca satılık 

arsa 
Yakacığm en güzel yerinde Sana

toryom caddesinde gayet ucuz fiyatla 
satılıktır. 

Arzu edenler Şeref otel müstecirine 
müracaat. 

si hre gün komisyonumuzda gö- ,----------...-----

rülebilir. isteklilerin 36 liralık ilk Hir muhasip iş arıyor 
teminat makbuz veya mektuplari- .Mu7.aaf usul üzere defter tutmağa 
le beraber ihale günü vakti muay- muktedir bir muha!'iip, ~ok müsait bir 

ücretle i aramaktadır. 
yeninde Fındıklıdaki komutanlık ADltES: Küt'ükpa7..ar cami! knr· ı 
satın alma komisyonuna gelmeleri. ş1sında Şark fotoğrafhanesi vasıtası · 

(705) le S. B. 

Senelik muhammen kirası 60 lira olan Fatih Kirmasti mahalle

;in~n Taphane sokağındaki Taphane medresesinin dıt avlusunda bir 

odalr ve bahçeli müfrez kısısm teslim tarihinden itibaren 937 veya 

938, 939 seneleri mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere pazarlı
ğa konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür, istekli 

olanlar 4SO kunı~1uk ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 8 
~ylül 936 salı günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. 

(l.) (602) 

kolektiftir. Aynca yüz kad:>,. kafa ta
sı da bulunmuştur ki bunlar antropo
lojik etütlerde işe yarayacaktır. 

Harabeler arasında, kayalardan 
oyulmuş olan ve etrafında mezarlar ve 
mabetler için mağaralar bulunan çok 
enteresan ve mükemmel bir yol bulun
muştur. Şehir kapıları civarında da 
mühim istihkamlar ve kaleler vardır. 
1930 hafriyatında şehrin en yüksek 
yerinde büyük bir mabet bulunmuştur. 
Bu mabet orta çağın 'ilk yüz yıHarma 
aittir. Aynca bulunan iki mabette de 
J 2 ila 14 üncü yUz yıllar Bizans fresk
leri mevcuttur. 

Şehrin büyük genişliği, hnyatınm 

devamlılığı ve müdafaa vasıtalarının 

kaviliği, hafriyab yapanlarda bu şeh
rin, eski kitaplarda ismi Doros diye 
geçen; Kırım Got eyaleti merkezini 
teşkil ettiği fikrini vermiştir. 

1933 denberi Filadelifya üniversitesi 
Amerikan profesörleri de bu şehir ha
rabelerindeki hafriyata !ştirak etmek
tedirler. 

Haf riya.ta hiila devam olunmakta
dır. 

meşhur eserinden muktebes "Basübade~ 
mevt., piyesini, Devlet tiyatrosunda 
'Andersmin hikayeleri .. ni Leningrat o· 
pera ve balet tiyatrosunda "Bahçesaray 
çeşmesi .. balesini, Leningrat küçük ope
rasında "Sakin Don., isimli yeni Sov
yet operasını, Moskova büyük opera A
kademik tiyatrosunda da "lvgen One
ğin,. kl.hik Rus operasını seyredecek· 
!erdir. 

Geçen senki 3 üncü festival yabancı 
memlek: tlerden 300 kişi iştirak etmişti; 
bu sene 500 den fazla yabancı ziyaretçi 

beklenmektedir. Bunlar arasında tiyat· 
ro ve ~anat aleminde çok iyi tanınmış 
büyük şahsiyetler vardır. Grup halinde 
gelen ziyaretçileı c'e mev:uttur. 

v eını n lQ) n ır un D'il't? Hl: 
ma<dl<eırD n 

Urald<i Orenburg mıntakasında bir 
sahayı içme alan yeni bir linyit madeni 
keşfedil-:niştir. Yapılan jeolojik tetkika· 
ta nazaran, bu madende mevcut mevad· 
dı mahr!.lka 3 milyon ton hacmindedir.-

Bu haFivel r irinde en eııte ı-{ - • ... ·r ,. 
Fransızca ve Rusça olarak gı 

1 da ccmeclilmcktedir. Bu katıı 
beynelmilel Faris sergisine ~ 
cektir. 

lbeD'il n ını~ırsd 
lklYı ırlkçü o dl~ 

saıraıyo 
Lcningratta müstakbel 

11 
sarayın.o inşaatına son zaırıarı 
lanmıştı:. 

1 

Bu sarayda, sergiler için ga>'r. 
salonlar, müzayede ile satı§ ;çı 
zam bi: 1airevi salon, yabancı t 
için bür"Jı~r. Sovyet kürküçül> s~ 
bir daire, bir P.T.T. dairesi '{C • 

zumlu '/erler bulunacaktır. J 

alt katıcı fa kürklerin muhafıf 
frigorifik daireler olacaktır. jtı 
lecek yıl l:ıas · nrl:> IJite·rktir. 

~<CJ!filn:nm vunef 
çlfDD~6 

Sovyetıer şanır IF»\YIŞkDıru Tatbiki tababet enstittlsü •. 
5
, 

f bir zehirli yılanlar çiftliği tesıs ~ 
birliğinde yeni yollr lfiıaı~~o~a ~Dır O Om Bilahare tababette tecrübeterd~, 

Sovyc~ler Birliiğnde bu yıl 51.586 ki Meşhur Rus şairi Puşkinin ölümünün ıacak olan zehirli yılanlar bura 
lometre uzunluğunda mahalli yeni yol yakında idrak edilecek yüzüncü yıldö- tirilerek çoğaltılacaktır. çiftıil<~';, 
yapılmış ve bu işe 678 milyon ruble nümü uolayısile, Lenfilm sinema mües· lan tarın eıçık havada büyümelet1 t.ı' 
kadar sarfolunmuştur. sesesi, §airin mektep hayatına ve genç- rı geniş ve hususi tertibatlı 

liğine ait bir film vücuda getirecektir. yapılmıştır. so ırıı tYI m 
lhıaıvacoDok kOlUJbıblı 

Yakınlarda Sohumda yeni bir hava -
cılık klübü açılmıştır. Onu kadın olmak 
üzere 40 azası olan bu klüpte her tür
lü havacılık dersleri verilmekte ve klüp 
azaları, kendi işlerini aksatmadan, ha • 
vacılık ögrenmektedirler. Havacılık klü 
bil aynı zaman paraşütçülük ve plane
ristlik te öğretmektedir • 

''Şairin gençliği., ismini taşıyacak o- ........................................ •::::::: "t!" 
lan bu filmde Puskin rolü, on beş yaşın· ~······y:~·;d~·;~~··;;;i; .... ·;;;eııııeJc• 
da Mos1<:ovah m;ktep talebesi Valya ~ Yemiş çok faydalı gıdadır. 
Litovski tarafından oynanacaktır. Mos - Ei Yurtdaş ı 
kovalx bu genç talebe, büyük şaırın g Yurdu'nun yemişlerinden 
Portrelerine şayanı dikkat bir surette i! d ye ve fay alan! . ff 
benzemektedir. :.::i:.. oıtı' 

Narovitski tarafından rejisörlüğü ya- ~:t':!r!k:~ 
pılacak olan bu filmin senaryosu, mu· :: ........................ - ............... . ................... ·-····--··· ... ····· harrir Slonimskinin esridir. 

• •• • r ,. _ ~ ..,. •.-"... ."' .~ ...... ,. ... _0_;( ~~~ .. ı -

Şık Giyinmek için Daha Ne 

Ga~;~:da E KS 
meşhur 

KADIN, ERKEK ve 

ÇOCUKLARA mahsU8 

MÜTENEYVl ve MONTEHAP 

ÇEŞiTLER 

EN mükemmel cinsler 

En dun fiyatlarla 

PARDESÜLER 
MANTOLAR 
PALTOLAR 

MUŞAMBALAR 

KOSTÜMLER 
En şık 

ve miintchap 

çeşitlc•r 

R 
' •ı,)iStt 

işte satın alırken naı.arr dt,. 
cağınız başlıca vasıflar: t(ltf 

.Empermeabilize ve ~u geÇ 
"Bur berri., 

• 
Pardesülerı 

Her renkte 

Muşambalar 
·ıtı'' En mükemmel kumaşlarla 1 

edilmiş 

PAL TOLA~ 
·ı (f 

Kadın \'C ~ocuklara mütene'" 
müntehap ~e:.itlerde 

MANTOLA~ 
ve 

Muşambalar 
Hazn· ,.e ıfı 

rttıı'' 

odl 
lam3 son 

111 

Büyük el bisc ticarethanesinde bulaca~ınız. 
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Saraçhaneb••• Horhor caddesi ••••••••••••..:• '-1888888 Sinır!i ve ciğerleri za •ı f oıanlar 888888>3 
8 Bunaltıcı sıcaklarda rahat nefes almak ve sinirleri teskin emek 8 
8 ıçın 8 

Ana. ilk. Orta. Lise. Tam devre ~ ç A M Losyonunu ~ 
~ k.~kulumuz bu yıl 8Ördüğü tevcccilh ve rağbetten dolayı ilk sır.ıflardan itibau.n yabancı dil tedrisatına yeni bir ~ ku il an 1n1 z 8 
ı.} ılatıa milhim bir istikamet verilmiştir. Kızlar kısmı ayrı bir dairededir. Mektebin hususi otobüsleriyle nehari O 8 

ebe htt gün evlerind~n aldınhr. lsti} enlere tarifname gönderilir. ~Ciğerleri temizler. Çam ağacının bütün ~ifai tesirlerini ha· zdir. ~ 

LiSESi HAYRiYE 1GUndUz1 

J~~~IKlaİyııiitİIİiİİçİİİlniıılhlerİİİgUnİİ. İİİsaliİİat.10mdlaniiıill6iiyliaİllİİkİİalidİİiarjlliidİİiriieİİİkİitbİİ.rİlli.ıİİ. ğleİIİmİİurİİ·· İİalciiiaİİa tİılieİİdıİİ·ımiiİİeİİlidiiıiİİrİI. İTIİieİilelfolinİİİ:İİİ20iiİ5l3IOiı.•••ıl g Çam l.>'Jyonile banyo y '°' ~ ın ız, cil d t güzel!i k verir. Kokular, · za le 8 8 _ eder. Asabi zafiyt"tleri geçirir. Ferahhk ve neşe uyal"-i.rır.. g 

Aç karnına bir kah ve kaşığı 

~ Şiıesi 60 kur .. ıtur. -:-- Büyük eczanelerde bulunuı . 8821 

Askeri Müze üirektörlüğünden : 
Askeri müze cumartesi öğleden sonra ve pazar günleri sabahtan 

aktama kadar açıktır. 10 kuruşa girilir. Cedlerimizin silahlarını ve 
13 asırdanberi muharebe ettiğin•iz milletlerden alınan silahlar ve et· 
yaları bir hkrp yadigarı olarak burada göreceksiniz. (238) (717) 

Necip Bey 
Diş Macunu 

I ·····························-····· ···········:ı::·:m.-::1 ···························-········-······-- ..... . ·ı 1 Acele satılık ev ~: 
Si ve bostan d 
:: =a 

1 ~~ Eyüp Arpaemini mahallesinde i• 
ji'S Tekke sokağında 22 numaralı altı o-;I 
Ei dalı yüz yirmi beş arşın bahçeli ah·ıı 
!: şap bir ev ile bu evin önünde türlül 
H mey'leli ve sebze yetiştirmeğe elvc-!i il rişli biri büyük öteki küçük iki lla-Iİ 
:1 '/uzlu bir bostan kuyulu ve iki bu·iı 
~~ çuk masura suyu olan on iki dönüm f~ 
H mülk bostan acele satılıktır. Görmek ; 
g istiyenler o mahallede polislikten j 
g mütekait Bay Halile, pazarlık için h 
H Kadıköy Vişne sokak 33 numaralı :: .. .. 
H eve müracaat. ı=: .. . 

Sabah dokuzdan ak~am 
saat be~e kadar mat, sa.f 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmı:ya ha. 
cet yol:. tşte; havalandın!. 
mış yeni Tokalon pudrası. 
nm garanti muhassenat1 
bunlardır. Bu cazip hava
landırma usulü, Parisli bir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
landınlmış yegane hafit 

tik tal;akası ile kaplaı ve 
yüze tabii bir güzellik ve. 
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şekliı.i 

vermeden kaim adi puct. 
ralardan tamamen başka 

bir tesir yapar. Bu }en5 
Tokalon pudrası yüze ya. 
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık ne parlak bu
run, ne yağlı cilt görünmi
yecek, belki rüzgar, yağ 
murun vt terlemnin icrayı 
tesir edemiyeceği mat1 saf 
ve sevimli bir ten görüne
cektir. 

KabızllQı defeder .. .. .. .. 
::::::::ı:::::::::::::ı:c:::ı::1:::w.::-=s= ... ı ... rn 

pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa daha saf ve daha ha. 
fiftir. Bu usul, Tokalon 
pudrasının istihzannda 
kullanılmaktadır. işte bu. 
nun içindir ki, Tokalon 
Pudrası, daha muntazam 
\?e daha mükemmel bir 
tarzda yapışır cildi hemen 
~~_g-~mez hir güzel 

Yemeklerden birer saat sonra alınır. 
sa HAZIMSIZLICl, mide ekşilik ve 
yanmalarını giderir. Ağızdaki tat3ız· 

!ık ve kokuyu izale eder. HOROS mar. 
kalı ambalajına dikkaL 

Deposu: Mazon ve Botton ecza de 
posu, Yenlpostane arkası Aşir Ef. Sok 
No. 47. 

Yüksek ailelerin ve bilhassa 
gençlerin lezzet ve kokusunu se 
.. ,., seve ku1landığı yegane dit ma 
cum:dur. Dişleri beyazlatır, mik 
ropları izale eder. Türk malıdır 
Her yerde bıılunur. 

Fiatı 15 kuruttur. 

iLAN 

İyi türkçe ve fransızca bilen bir tllrk 
bayanı daktilo olarak alrnacaktır. tngi· 
lizce bilmesi şayanı tercihtir. İstekliler 
İstanbul 150 posta kutusuna izahnamc 
göndersin. 

GECEL- GUNSEL-KIZ- ERKEK 
E ski: inkılap 

VUCA CLK CJ L i SELERi 
Kuranı va DlrektörU: Nebi oğlu Hamdi Dikmen 

Kayıt mu melesine batlanmıştır. Cumartesi ve pazardan başka her gün 10 - 17 arasında okula 
müracaat edilebilir. 

Yanıksaray;ar - Telefon: 20019 • 
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smdan otuz kitilik bir asker kafi 1 
lesi göründü. Hızlı hızlı geliyor
lardı. 

Feusta, Dük dö Gizin geldiğini J 

sanarak bağırdı: ~ 

- İmdat Dük! imdat! 
Kardinal Roveni iıe: 

- Kajetan ! diye söylendi. Pa
pa Sikst Kent hazretleri geliyor· 
lar ! .. 

F auıta, lanetle dolu gözlerini 
havaya kaldırdıktan sonra başını 
önüne eğdi, bir heykel gibi kal
dı ..• 

Bütün bu vaka, Pardayanın du· 
vardan atladığı zamandanberi he
men birkaç dakika içinde geçmiş· 
ti. Kendisine hücum eden askerle· 
rin birdenbire dönerek F austayı 
yakalamaları üzrine hayretle kılı
cını yerine koyarak kendi kendine 
söylendi: 

- Eğer bu itlerden bir şey anlı
yorsam, zavallı Kolinyi gibi bağır
saklarımı çıkarıp bacaklarımdan 

assınlar ..• Fakat bizim Pikvik e
fendi, Viyolettayı sağ salim bu. 
lacağımızı söylemitti •.• 

Pardayan bunları söylenirken 
geri dönmüıtü. Bir an birbirine ıa
rılmı! olan iki ölüyü, çiçeklerle 
süslenmit salibi ve oraya bağlı Vi. 
yolettayı ve oracığa çökmüş, he. 
inen devrilmek üzere olan Şarl; 

ıördü; derhal salibin üzerine atı· 
larak kuv\,~tli kollariyle sarsmağ3 
ve yerinden çıkarmağa uğraıtı. 

Bu sırada, ıağ elini havaya kal
dırmıt bir ihtiyar karııdan geli
yor, kardinallerle piskoposlar de
mindenberi söylemekte oldukları 
ilahiye daha kuvvetli bir sesle de
vam ediyorlardı. Bunlann içinde 
yalnız Fausta, dimdik, hiç vaziye
tini bozmuyordu. 

Papa, Faustanın kartısına gele
rek üç parmağını kaldırdı: 

- Diz çök hain! Kibirli kadın! 
dedi. 

Fausta tiddetle cevap verdi: 
- Hiç bir zaman! .. Bu baş an

cak celladın baltası önünde eği-
lir!.. · 

Bu esnada salibi yerinden çı

karmağa muvaffak olan Parda. 
yan onu hafifçe yere yatırdıktan 
sonra Viyolettayı bağlıyan ipleri 
bir anda kesmif, batını kızın göğ. 
süne dayıyarak kalbini dinliyor· 
du. 

Şarl Dangulem de kendint" gel
miş, gözleri dışarı uğramış bir hal
de Viyolettaya doğru sürükleni
yor ve artık sevgilisinin ölmüt of .. 
duğunu, kendisinin de öleceğini 

düşünüyordu. 

Fakat birdenbire müthiş bir se
vinçle sarsılarak inledi. Çünkü 
Pardayan: 

- Yaşıyor! demitti. 
E!rafına bakındı, kocaman 

mantosuna bürünmüş olarak ya
tan Leonoru gördü. Fakat onu ta. 
nımamıttı. Üzerine eğilerek man. 

mut gibiydi. Gözleriyle arıyarak 
onu buldu. Ağziyle söyliyemiyor· 
sa da kalbi mütemadiyen sevgili· 
sinin ismini tekrar ediyordu: 

- Leonorl. .• 
~Leonor ise, ancak yetişebildiği 

için kızının bacaklarını kavramış, 
ağlıyor, inliyor, ağzından yalnız 

bir takım kesik cümleler çıkıyor
du. Bu birkaç saniye içinde on altı 
senedir söyliyemediklerini söylü
yor; ara sıra durarak kızının ayak· 
larmı öpüyordu. 

lstırap ve ümitsizlik yüzünden 
büsbütün azalan kuvvetiyle kızı

nın gerildiği salibi yerinden çıkar
mağa uğratıyordu. 

Arasıra batını kardınaUerin bu
lunduğu tarafa çevirerek yalvarı· 
yordu: 

- Allah atkına bana yardım e
diniz!... Size henüz ölmedi diyo· 
rum ... Ben onun annesiyim, ölmüş 
olsa bile onu ısıtır, diriltirim ..• 
Merhamet ediniz efendiler! .. Ben 
şimdiye kadar kızımı gÖr!llemiş

tim ... Oh! kızım bekle!.. Ben tim
di kuvvetlenir, seni kurtarırım ... 

Zavallı kadın timdi büsbütün 
kuvvetten düşmüştü. Dizleri üze· 
rine çöktü ... Tırnakları salibin alt 
tarafına gömüldü. Sonra, toprağı 
eşmeğe başlarken birdenbire aya
ğa kalktı ve kalkmasiyle beraber 
sırtüstü yere düştü.. 

1 
Yerinden fırlamıt gözleri sabit' 

ve hissiz kızına dikildi ... Artık ııe-1 

fes almıyordu. 
Kardinal-Farnez, Leonorun yu· 

varlandığını görünce içinden ge
len bir hisle, sevgilisinin öldüğü. 
nü anladı, bacakları büküldü, sü· 
rüklenerk Leonorun yanına doğru 
ilerledi. •. Üzerine eğildi ve derhal 
doğrularak: -

- Olmü§ ! dedi. 

Bu öyle bir ıeıti ki orada hazır 
bulunan kardinaUer bunu ititiuce 
başlarım eğdiler. Yalnız beyaz ve 
siyahlı bir elbise giymİf olan Fa. 
usta bir heykel gibi yerinden kı· 
mıldamıyordu. 

Kardinal bu anda her zaman 
yanında taııdığı hançeri çekti. Ko
lunu F austaya doğru uzatarak hay. 
kırdı: 

- Lanet! ..• Lanet olsun! ... Sa
na lanet olsun! ..• 

Kendisini Faustaya doğru :Co
ıuyor, üzerine atılıyor sanıyordu. 
Fakat, hakikatte ise yerinden kı
mıldıyamıyordu. Nihayet bütün 
kuvvetinin tükenmiş olduğunu an
layınca yeisle bağırarak elind,,,ki 
hançeri göğsüne sapladı. Leono
run yanına yuvarlandı. 

Henüz yafıyordu, can çekişme
nin son kuvvetiyfe sevgilisine doğ. 
ru sürüklendi, onu kollarının ara
sına aldı ... Dudaklarını zavallı ö. 
tünün soiuk dudaklarına yaklaş

tırdı ve tam öepecekken birdenbi
re son nefesini vererek Leononın 
üstüne yuvarlandı. iki sevgili böy-

' 
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SİGORTA 
ANKARA ANONiM TüRK SiGORTA ŞiRKETi 

Istanbul'da Yeni postahane karşısında btlyUk Kınacıyan hanındaki idare meı kezine milra(•aal 
ederek senelik yaptıracağınız sigortaları taksitle yapmak tadır 

Mütemmim malumat ve sigortaya ait bilumum müşküller n:zin halli Lç=n 
gişelerine müracaat ediniz. Telefon: 24294 

lıtanbul Gümrükleri Satış işleri Müdürlüğünden: 
Operat:ör O rolo g 

Doktor 
Süreyya Atamal 

Umumi tesbit efyasından olan 4206 kilo ağırlığında ve 638 lira 
kıymetindeki telli telefon makine aksamı fenniyesi. - Müteşehhip lam 
ba ve pirinç ve demir vidaların 1 Eylül 936 salı günü saat 14 de 
t stanbul gümrük dairesindeki satış salonunda satılacağından taliplerin 
yüzde yedi buçuk pey akçelerini yatırmaları ve satıt günü pey akçes· 
makbuzlariyle satışa girecekleri VP eşyanın müfredatı satış müdürlü 
ğü .. de bulunan cetvellerde yazılı olduğundan görmek iatiyenleri11 
~üdürlü~e gelrr- ro 1cri ilan olunur. (379) 

Muayenehane: Beyoğlu · Parmak' 
kapı tramvay durağı, Roma otelı 

yanında 121 birinci kat 3--8 
Her gün 15 -::- 20 y~ kadar 

Her pazar günleri Haydarpaşa - Adapazarı - HaydarpaşB ~ 
lzmit - Adapazan - İzmit arasında işletmekte olan gezinti treıt1" 
ri 30 - 8 - 936 tarihinden ifb;tren lağvedilmi,tir. Muhterem hal~ı1' 
~alumu olmak üzere ilŞ.n olunur (798) 
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------------------lece ölümün kucağında birletmiı 
oluyorlardı. 

Bu vaziyeti seyredenİer, ne ka
dar hissiz olurlarsa olsunlar gene 

-.- belki de merhametle - titre
mekten kendilerini alamadılar. 

Belki de batka bir dütünce, bu 
Takaya tahit olanların zihinler;ni 
iıgal ediyordu. Anlatılmaz bir me-

rakla bütün gözler evvela Fausta
ya, sonra da Roveniye dikildi. 

Roveni rengi uç.rpuf bir hafd .. 
merakla gözlerini asıl manaıbr bi
nasına dikmiı, bir ftlY bekliyor gi-
biydi. ' 

Kardinal kendi kendine ıunları 
ıonıyordu: ,, 

- Acaba papa neden gelmedi? 
Parmağında bir yüzükle göndere
ceği murahhas nerede kaldı? 

Fausta ise §Öyle düşünüyo;du: 
- lıte, ikisi ortadan kalktı!.. 

Şimdi Moröver ötekilerini getire-

cek ! Birazdan da Giz gelirse mese
le tamamdır! .. 

Yerde yatan iki ölüye baktıktan 
ıonra yavaı yavaı yerinden kal~tı. 
Muhteşem ve ağır elbisesiyle göze 

garip bir tarzda görünüyordu. 
Şimdi o, bir kadın· olmadığı gibi, 
kendisine mukavemet imkanı ol-

mıyan bir reis de değildi; F austa 
lnsanlann tesiri altında kaldrğı 

Gılllltftl~-:. hislenlen nyrılnlM, B'hsuz, 
faka mutlalC bir kuvveti olan es
Jri zaman ilalilarına ben,ziyordu. 

Ayağa kalktıktan sonra gayet 
tabü bir sesle şunları söyledi: 

- Şu iki ölünün ruhlarına dua 
ve Kardinal Farnezin yaptığı iha
netin günahından affedilmesi için 
Allaha yalvaralım, diğer hainle
rin de aynı tekilde mahvolmasını 
istiyelim. lyi biliniz ki onlar da bu 
suretle ortadan kalkacaklardır ... 

Fausta buraya gelince birdenbi
re durdu. Dudakları bembeyaz ol
muı, bütün :\rüc-..dunu bir titreme 
7kaplamı1tı. Siyali gözleri yirmi a
dım kadar ileride olan manastır 
duvarının üstüne dikildi; kudur. 
mu§, meyus ve korkulu bir sesle 
mınldandı: 

- Pardayan! 

Bu anda Pardayan duvardan 
atlamıt ve arkasından $arl Dan
gulem de bahçeye inmi, bulunu
yordu. Pardayan Faustaya doğru 
ilerlerken, Fausta: 

- Muhafızlar, bu adamları ya
kalayınız ! diye emir verdi. 

Kardinal Roveni'nin bir işarE'ti 
üzerine askerler ileri atıldılar. 
Pardayan elini kılıcına götürür. 
ken: 

- Madam, görüyorum ki ... 
Keskin bir feryat Şövalyenin 

!Özünü tamamlamasına mani ol
du: Şarl, salibe gerilmiş olan Vi
yolettayı görmüt ve deli gibi üze
rine atılmıth ... 

Pardayan bu vaziyeti gördük· 
ten aonra sözlerine devam ettiı 
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- ... Sizinle daima cinayet iş

ler zamanlarda karşılaşıyoruz' · 
Sen Denizde, Sen nehri kenarında 
Şartr Katedralinde olduğu gibi ... 
Ümit ederim ki tam vaktinde ye
tiıtim. 

F austa tekrar muhafızlara ba
ğırdı: 

- Şunu yakalayın, diyorum! 
Askerler Şövalyeyi çevirdiler 

Pardayanın karşısına Roveni gel
mişti. Şövalye hemen kılıcını kal
dırdı, tam ilk vuruşu yapacktı ki 
Roveni'nin hürmetle yerlere ka
dar eğildiğini hayretle gördü. Kar
dinal bu esnada askerlere birl<ac 
ıöz 4Öyliyerek geri çekildi ve şu 

sözleri mmldandığı işitildi: 
- Emirleriniz nedir? Çabuk 

söyleyiniz! ... 

Pardayan, bu vaziyetten şa~ır
mış : 

- Acaba ne oluyor? diye kendi 
ken.:line soruyordu. 

Mesele şuydu: 

Pardayan kılıcını çekerken, Ro
veni'nin gözü; Sövalyenin sai eli
ne !esadüf etmiş ve işaret parma
ğındaki altın yüzüğü görmüştü . 

Bu yüzük ise ancak Papa Sikst 
Kent tarafından verilebilirdi. 

Şimdi, Roveni'nin ve diğe!" Fa
ustay. terkedecek olanların naza. 
rında Pardayan, papanın bir veki. 
liydi ! Bu yüzük bundan beş av ev
vel ~eğirmenci Perettinin Sen Rok 
değirmeninde, kendisine yaptığı 

büyük iyiliğe mukabıl Şöva1yt:ye 

verdiği yüzüktü. 
Roveni tekrar: 
- Emirleriniz! diye söylendi. 
Fausta iıe: 
- Bu adamı yaKalayınız ! Ro

veni, askerler! .. Yoksa hepimzde 
mi hainsiniz? .. Ne yapıyorsunuz?. 
diye havkırıyordu . 

Pardayanın ağzından tesadüf en 
şu aözler çıktı: 

- Emrim, şimdilik bu kadının 
tevn.if edilmesidir!.. 

F~usta, şimdi sapsarı olmu~ ağ. 

zı kopük içinde ve ,aşırmıt bir hal
de Pardayana doğru yürüyordu; 
tam bu anda kardinaller hep hir 
ağn:dan ilahi ıöylemeğe ba,ladı· 

lar. Bu ilahi Fauüayı, biraz evvel 
tıbkı Farnezin duyduğu ilahi iize
rine uğradığı korkuya benzer bir 
hisle olduğu yere mıhladı ... 

Söylenen ilahi papalar için söy
lenen dini bir farkıydı. 

Fausta, ellerini alnında gezdir 
di. Gözleri etrafa yıldırımlar vağ
dırıyor, adelelerini geren bir titre
me bütün vücudunu kaplıyordu ... 
Şimdi kendi askerleri kendisini tu
tuyor, orada bulunan kardinal ve 
piskoposlar yüksek sesle ilahiye 
devam ediyorlardı. 

F austa bu vaziyette bile terke
del!".ediği vakur bir ıesl~ bağırdu 

- İhanet et!iler ! .. Hainler .. 
Bu esnada sebze bahçesi tara. 

fından bir boru sesi geldi ve arka· 


