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Yangına körükle gidiyorlar ı \Alafranga .güreşler bugün 
vlkiye aqrılıp "-· de devam ediyor 

bof!uşan / spanqolların 
1rakyada 

Greko - Romen güreşlerde dün 
aldıgımız netice ı )fılr cephesine faşist, diğer cephesine sos-

1811st devletler yardım ederek iş büsbütün 

1'cla halini almasın maksadile Fransnnın 
lerı sUrdilğU bitaraflık tekliflnl ltalya ve manevra l Almanya sUrilncemede bırakıyor 

3 galibiyet, 
4 mağlôbiyet ! ebaalarına zarar gelirse ltalya Hayrebolu civa-

ve Almanya derhal fiilen rında başladı Kaza liil a ını Da rr : 
müdahale edecek Mareşal Fevzi Yaşar, Saim, Büyük Mustafa 

~6ıırıı .. 1'Peuıyada papaslar bir takım aizzenin cesetlerini talınit etmişler, 
L. .. r Dıilb ' 
~lrcı t arck insanlartlır. çürüme;;ler !., diye kcranwt atfederek, asırlarca 
~lQı- <lblltlarınuı içinden göstermi~lerdi. Son isyan hareketi üzerine pa. 
' iş~n lr~~elerini meydana çıkarmak · istiyen i11kilcipçılar, aizzenin mumyala-

e bo11lece halka teşhir etmişle1 dir. 

1 ltaıy t d · ··d h ı 1 · · ·· '"hı a \'e Almanya ::.panyol asi· a emı mu a a e an a§ması proJesı mu-
~iikit~' ~')·etler \'C Frausa da 1 panya nasebetiyle İtalya tarafından F'ransa-
1ki t ııetıne nıfü:ahirdir. Fakat hunlar ya sorulan başlıca sualler şunlardır: 
"ek 

11
;ara hilfiil ynrchnııla dev:ı.nı eılc· 1 - Ferdi yardımlar ne suretle kon

Oııl! 0 '~r~ar a vaziyet büyüyecektir . turol edilecektir? Ve fertler tarafından 
lııt11 rl\ •çın, Fransa kim·~ni~ hiç hir yapılan yardımlar hükumet yardımı ad. 
.: ay l ' :ı 
-ı. h arc ını etınemc ini teklif ctmi.... dedilecek mi? 
~ 11 tı ın··ı. .. G ~itet u llrn rnevzu üzerinde 11011 2 - azete propagandaları, miting-

şh~~tretle inkişaf etmektedir. ler, nümayiş ve iane toplamak gibi ha-
llorn ~anın •Ualferl reketler anlaşmaya dahil olacak mıdır 

a, 7 - İspanyol hadiselerine (Devamı 4 üncüde) 

Seliinikte bir çok 
komünist tevkif edildi 
Başvekil, son kararın niçin 
l' Verildiğini izah ediyor 

:~ ~~a~da grev tesebbüsünün a. -
)iltıa huırnuşt n an sonra her şey süku

tnıda ı:r· Başvekil Metaksas be 
lb.ı ~irç0ıı: h Yle söylenıektedir. 
~~ ~e orad:rp .gemileri Sclaniğe gel-

nizm aynı zamanda kültür müessesele -
rine de sokulmuş ve memleket gençliği 
üzerinde fena tesirler yapmıştır. 

Komünizm devlet memurları ara· 
(Devamı 4 üncüde) 

rnıttir bırçok komünist tevkif 

~~ekilin n Rüşvet ahrken 
(\j Yettn b eşrettıği beyanname 

>'~r: aşıangıcını şöyıe hü!asa e~ Beşik taş kazanç me-
'ty1'19a6 lkin. k moru tevkif edildi 
~et avıar kuruı cı an ununda seçilmiı: Beşiktaş maliye i'ubesi ka:zan~ 
~lıtı:ernıeıc h u memlekete bir hüku- memuru Hüse.vin, tug· la tüccarı Kad-) l,(aıı ususunda A • 

trd1 Ve tnuhtelif . acız kalmıştır. riye tahakkuk ettirilen 500 lira ka . 
~?tıından isn sıyasaı grupların zanç vergi.,ini indirmek için elli lira 
~~ .etıe kar 1 ade eden komünizm 

Eıtın asını k ld rüşvet istemiştir. 
ttıcıı;t Sosyal re "i .a . ırnuş ve mem.. Tuğla tüccarı bu parayı ~·ermeye 
'aaı be ~hdit ~ nıını ehemmiyetli bir razı olmu~ gibi görünmüş. derhal za. 

ır §ekildee erek sosyal ihtilali 
~:ı .. Ceçe11 .... hazırlamıştır bıtaya haber vermi~tir. Tücrar Kadri 
L..~ eq .. ,aYıs aYmd • ·. bir kah\·ede numarası eneke zabıta 
""t~ll en hadiseı a Selanıkte cere- memurları tarafından alınan paraları ,.. etrrı· er, bunun b ı 
·q ~1'1 ı~tir. 1{0 • • aş angıcını Hfüıeyine verirken kahvede müşteri 
~be atara ajanıa~~?ızın bun:Jan son.. sıfatile oturan memurlar lıu cürmü 
~ilt~a!Uıarneıer d g~ndererek ve mat. meşhudu teshit ederek bir zabıt tut-

barbe tegv· agıtarak askerleri m uşlardu. Hüse) in teYkif edilmiş 
ık etnıi~tir. Komu • tir, 

Çakmak bugün 
Alpulluya gitti 
Trakya manevraları Hayrabolu 

civarında birinci ordu müfettişi or ge 
neral Fahrettin Altayın idaresinde 
başlamıştır. Bir tarafın kumandasını 
Istanbul komutanı kor general Halis 
Buyıktay, diğer tarafın kumandasını 
ikinci kolordu kumandanı kor gene
ral Sabit Noyon ifa etmektedir. 

Bugün mareşal Fevzi Çakmak ite 
ikinci ordu müfettişi or general lz
zettin Çalışlar, üçüncü ordu müfetti
şi orgeneral Kazım Urbay ve erklnı 
harbiye ikinci reisi kor general Asım 

Gündüz Alpulluya hareket etmişler -
dir. 

Yarın da mfllt müdafaa vekili ge
neral Kazım Ozalpın hareket edeceği 
işitilmiştir. 

Dünkü deniz 
kazalaı"ı 

Vedi kişi Hlilm tehll
kesl atlattı 

Dün ansızın çıkan şiddetli rüz~r 
yüzünden üç deniz kazası olmuştur. 
Bun Jarı sıra.sile yazıyoruz: 

1 - Şişlide Osmanbeyde oturan 
Ahmet kaptan kendisine ait motörle 

VelfilDDenDeır: ----------------.. Küçük Hüseyin, Nuri, Adnan, 
Çoban Mehmet 

Diln bayrağımız olimpiyat şeref 
direğine çekildi 

Atletizm müsabakalarında 
Japonlar büyük bir varhk 

gösterdiler 
Futbolda Polonya Macarlstanı, Avusturya 

Mısırı, lnglltere çf ol, Peru 
Finlandiyayı yendi 

Kadıköyden lstanbula gelirken Kız 
Berlin olimpiyatlarında 10.000 metre 11ihayetlenirTccn .•. Resimde görülenler g~ kulesi açıklarında çıkan rüzgar yü. 
yet az farklarla birinci, il.inci ve üçünciı olan Finlandiyalılarla dördüncü olan zünden üzerine doğru süratle gelen 
Jap<m koşucusudur. Fi11landıyalılar Türk ırkından bir şube olduğuna göre, on-

bir kotra ile çarpışmıştır. Motör ha- ların mu va/ fakiyeti, bizi son derece aUikalandırmaktadır .• 
rap bir hale gelmiş, makine işlememiş ---------------------------

rüzgar tekneyi Hayırsız ada önlerine Pazar günü karşılaşacak olan 
kadar sürüklemiştir. R 1, · l 

Ahmet kaptan mütemadiyen fer- US ve 1, unan l 
yat ettiğinden civardan geçen lnönü 

tahtelbahirindeki zabitler tahtelbahiri hı • l l •• •• ••k 
yaklaştırarak Ahmet kaptanı kurtar- ne ıvan ar a e1oruşiu 
mışlardır. I' 4§ . 

2- Kadıköyde Ziya Paşada Sivas Yunanh gUr2,çl bugUn idmanlarına bafhyor. Pazar gUnkU 
topol sokağında kadın berberi Hasan maçta Amerikan gUre,·nın bazı oyunlarını da gösterecek 

kendisine ait sandala Sofi, Eli ismin- Kola ise bu sefer maç Yunanistanda 
de iki kızı alarak ~ener~ah~e açık- olmadığı için kendi vaziyetini 
Jarında dolaşırken bırdenbıre fırtına 
çıkmıştır. kuvvetli görüyor 

Hasan fırtınadan kurtulmak f çln 
küreklere sarılmış sahile doğru çeker 

ken küreklerden biri kırılmıştır. Bu 
hal karşısında Hasan sandala hflkim 

olamamış, rüzgar sandalı Kınalıada 

açıklarına kadar atmıştır. Kızlarla 

H~c:ıan beyaz mendillerini çıkartarak 

mütemadiyen salladıklarından bunla 
rı Kınahadadan kalkan Hasan kapta 

mn idaresindeki Burgaz vapurundan 

görmüşler, kaptana haber vermişler
dir. 

Vapur kazazedelere yaklaşmış, 
her üçünü de kurtarmıştır. 

3 - Yağkapanı i.c:ıkelesine mensup 
Mahirin sandalr itindeki iki müşteri 

ile Üsküdara giderken sandal Saray 
burnu açıkarlında denilmiş, Jo1cu1ar 
la sandalcı civardan geçen diğer 

sandalcılar tarafından kurtarılmışlar 
dır, 

Rus güreşçi Ko1a Kut,arıJattf muhcırrirlmfz7e 9l1rilş{lrk"7t 

Yazısı 9 uncu sayfada 



Ha eşistan kolay 
hazmedilemiyor ! 

Bundan on beş yirmi gün evvel bütün dünya radyolan heyecanla şu 
haberi verdi: 

"Adisababa düşti.i, Mareşal Grazyani öldürüldü.,, Fakat ertesi gün ta• 
hakkak ettiğine göre, iı bu kadar ileri vannamış. Varmamış ama ateşin ol• 
madığı yerden duman çıkmaz dedikleri gibi;Habeşler birkaç gün yolları 

kesmişler, çete mıubarebelerile lt.alyanlan iz'aç ecliyorlamuş .• Derken, son 
birkaç gündür, çetelerin epeyce mühim faaliyet gösterdiklerine dair malu• 
mat gclmeğe başladı. Bilhassa, tabiat da yağmurlarile onlara yardım ediyor. 

ilk önce ltalyanlann Hılbe§iıtanı fethederek kolayca büyük bi.r zafer 
kazandıkları sanıldı.Fakat timdi aniaıılıyor ki, bu uçsuz bucaksız ölkenin 

her yerini askeri işgal altma alsalal" bile buradan bilfiı1 fayda temin edecek 
]eri şüphelidir. Habeşler ele avuca sığmıyor. Uzun bir istiklale alışmış ser
ke~ insanlar .. 

Hani bazı çiftlikler vardır. Irat getinnıez, murafı vardır; kahyasından 
korucusuna kadar ücret vermek, köhne binala.mu boyuna tamir etmek .la
zımdır. işte bazı müstemlekeler de o kabildendir. Fransızlar; ıömıi.irgecilik"' 
teki bunca tecrübelerine rağmen, Suriyeden bir gelir iıtifades.i tem.in ede. 
mcmişlerdir. Hele Osmanlı imparatorluğunun Yemen, Arnavutluk gibi 
"mür.teımlekeleri,, akıldadll". Buralarını dostlar alış verişte görsün kabilin• 
den muhafaza ederdik. Harcadığmnz cana, mala karfdık §U laıdarak bir 
menfaatlerini gÖraek bari .. Ne gezer? ••. 

HABER - AIC,am Postası 

Bulgaristanın dahilf vaziyeti 

"Slovo,, şiddetli bir 
makale yazdı 

Bulgaristanda bazı insanlar açllktan 
ölürken köpekler francala ile 

doyuruluyormuş 
Sof yada çıkan Slovo gazetesi "Uç herkese ekmek ve r~fah verilmesini is. 

karanlık nokta,, serlevhal.ı ve Bulga. tiyor. Yeni Bulgaristanın ilk işi bu. 
ristaııın dalım vaziyettni teşrih eden dur. 
dikkate değer bir makal.e neşretmiştir. 

Bunda şöyle demektedir: 

"Bulgaristanm iktısadi, siyasi ve iç. 
timat hayatında üç karanlık nokta 
vardır. Fakirlik, ulusal duygunun az. 
lığı ve komünizm. Fakirlik bizde yeni 
bir şey değildir. Bugün içtimai duru. 
mu en düzgün olan memleketlerde de 
fakirlik mevcuttur. Fakat, fakirliğe 

karşı içtimai adalet prensipleri ile 
mücadele edilmektedir ve bugün, her 
kes bilir ki tanrı bizim memleketimize 
yoksullukla mücadele edebilmemiz 
için pek çok şeyler verm~tir. 

Bizde aç insanlar mevcutken köpek. 
lerin francala ile doyurulmalarına ve 
tanrının verdiği bolluklar karşısında 

Bulgar çocuklarının daha beşikte hü. 
kQmetin adaletsizliği telkinlerile em_ 
zirllmelerine müsaade olunmamalıdcr. 
Yeni zamanlar, ideal yalanlar değil; 

Ulusal duygunun azlığına sebep, fa. 
kirliktir. Ulusumuzun harplerde gös. 
terdiği kahramanlıktan sonra bizdeki 
Nasyonalizm, riyakarlığm bir meziyet, 
yalanın bir ülvücenap ve hiyanetin bir 
kıymet sayılacağı bir menzileye indi. 
rilmemeJidir. 

Ulusal devlet bugün enternasyonal 
devletten daha kuvvetlidir. lçtimaf il. 
gi, içtimai adalet ve Nasyonal duygu 
bugün büyük komünist ittihadının bi. 
ricik düşmanıdır. 

Bugün Bulgaristanda fakirlik ulu. 
sa] duygu azlığı ve komünizm, dünün 

bize miras bıraktTğı büyük günahlar. 
dır. 

Bunların perhiz veya dua ile berta. 
raf edilemiyeceklerl maHlmdur. Hayır, 

bunları ancak miicadele ile bertaraf 
edebiliriz.,, 

7 AGUSTOS - 1936 ' 

DoiJ,ru ~ 'r~ 
d V•ı •? Q 
egı mı~ 

Sokaklarımı~ 
pek pis ~· 

Yazm bu sı.cak günlerinde, be/:' lııılt 
her şeye tahammül edilir amma, sıcıııt le 

lık içinden, lmrum burum insan blt4' ~rt 
nunu yalayan süprUntü k.o7~larııtlJ Çırt 

kammül edilemez. ··~ lılelj 
. Şehrimiz, gösterilen bütün .h11 '[JI' 

nıyet ve çalışmaya rağmen pistır. ti le b 
ğil iç ve 7cuytu sokaklarda, ana cad ~ ~ 
lerde bile kağıt parçalarından ~~af tı.~ f 
karpuz kabuklarına varıncıya 1\1>" ~· 
her :ıeye tesadüf edilir. ~ 

Son yağmurların köşelerde, tlO~ ~ıtr 
meç yerlerinde top"Uulığı toprak yıg~· ~•rl 
Zarı bile hala yerlerinden kaldırılı 
m~tır. dııtı 

Şehrin sıhhatini tehdit eden ~ P~ ~lle, 
liklerin ortadan kaldırılması, h~ ~ılcJ 
mazsa günde iki defa ana cadde ~_, ~ }' a. 
yıkanması, sulan~ı icap eder ~ ~ 0 

lmnların yapılmay1~na akıl erdi'feff' ~h'· 
yoruz. ~ t lı 

Her i§te belediyemizi hakslZ .. ır ~~i 
mak da doğru değildir. Şehrin tefTI~ da, 

insanların bazı lokmelan "lezzetlidir, kann doyunır!,, diye yutup 
mideleri bozulduğu gı'bi devletler de bazı memleketleri ayni şekilde i&tili 
eder fakat temsil edemezler. lıte bu takdirde vaziyet fecid'ır: Bir lrere bay

rağını dikdiğin yerleri atsan atamazsm, satsan satamazsın, ba§ma bela ke• 
sillrler. Ha'beıistan da tt:alya için böyie bir bela kesilecektir derlerııe bu sö-

ğiyle halkımızın da alakadar ol J11 lt11d 
icap eder. Ele geçen her :ıeyin ca ./· ~l't 
Zere atıldığı şehir yalmz 1 stanbt.l~ıı h.ttı 
Dünyanın başka hiç bir yerinde jf ~ 

ln.,,..llz-Sovyet deniz anlaşmasından sonra hareket eden bir şehir halkına tes > e. edilmez. ~ "• 

Ingı•ltere llalya ı•le Bezediyenintemfzliyeceğicadde1 " ~'~h zü yabana atmayın! ' · · ' 

Hüseyin Faruk TANUR halkın cia temAz tutması la.zımd1f tı-1 >ilk._ 
bunun temini için ne yapılmak ~le 

Sovyet havacılı,ı-ı 

12123 metre yükselen Rus 
tayyarecinin anlattıkları : 

de anlaşma yapıyor _ediy-orsa-yapı-lma_l~ır_. H_alkın-~ ~ 
Bu sabahki posta ile gelen "Moming sonra, İtalya ile de bir anlatma yapıla· BBŞVekı•ı ~~. 

Post,, gazetesi diplomatik muhabiri ya'" cağx tahmin ediliyor. ~t 1 

zıyor: MalQmdur ki İtalya, bu senenin Noelin Ay son u n da )•ıı 

Yakında stratosfer seyahatleri pek Ali\ 
mUmkiin olabllecektlr ! Vücudumda 

ht-ç bir gayri tabltllk duymadım 

"İngiltere ile Sovyet Rusya arasında den evvelki Londra deniz toplantısına 1 •t •d e~ 
bir deniz anla§masma vanlmaınndan iştirak etmitti. Bu toplantl, İngiltere . Z m 1 e g 1 e C 

- Fransa ve A~erika arasında bir itilaf Başvekilimiz İsmet lnönü ay ~ KCÇCK 
HABERLER 

Rusler ta.yyatecilikte !(ok ileri git-' kin a.ks1 g!bl tutturma vldası fll'laru. ı çeride: 
mişleniir. Geçenlerde bir Sovyet hava Buna rağmen, geri dönmedim. Sol elim- • Temyiz mahkemesi azalarmdan Tahir 

gemisi, en uzun ,mesafeyi katetmek le maskemi tutup sağ ile makineyi ida. Molla ve Sıtkı yqlarmm llerlem!§ olmasm-
rekonınu kırdı. Hem de dUz bir yol re ederek yoluma devam ettim. dan tekaüde sevked1lmlşlercllr 

k t d
. y k . . . . • Bebekle RumelllıiMn arıı.ıımda Rıhtım 

a e ıp aşagı yu arı aynı ıklim Uzerm- "4000 metrede bulut tabakası bıt- ve caddenin tam1r1n Bel A• k 
• • y • e euıyece arar veril• 

den gıtmek suretıyle degıl de buzlu ve ti. Her kilometrede hararet derecesi mt,ştir. 

güneşli mmtakalardan mürekkep Sihir- değişiyordu. Fakat benim sırtımda mu- • Şehrin işlek caddelerinde açılacak geçit 
ya ve Cenubi Türkistan sahalarını dal- kavemetli elbiseler olduğu için Uşümi· yerleri için yapılan tetidkler bi~tir. Bu 
re hlinde dönmek §artiyle... yordum. Nihayet 12000 metreye var- karara göre muhtelif caddelerde 200 geçit. 

yeri yapılacak ve buraları göze çarpacak 
Son ay zarfında, Mihail Alekseyef dnn ve soğuğun nakıs 54 dereceyi bul- renkte boyanacak veya çlvl çakılacaktır. 

1000 kilogram ticari yilkle 12123 met· duğunu farkettim. Evvelce tayin edil- • PlAj mevsim.1 dolayısııe vapurların u· 
reye yükselmiştir. Himeli.yanm Eve- miş olan 12123 metreyi bulduktan son• mnn dahilindeyken temizlik yapmaıan ve de 

• - w nize mazot dökmeleri yasak edilmi§tir • 
rest t~pesı 8880 metre olduguna ve bu- • lnbısarlar idaresi yenice paketlerindeki 
raya ınsanlar ht\lfı. c,ııkamadığma göre. ikramiye kuponıarmı kaldırmağa ve yerle. 
karaya basmadan hava yoliyle pek da• rine hediye kuponları kaymağa karar ver-

h f zl yük 1 bilin
. d k mlştir. Yeni paketler HS ağustosta piyasaya 

a a. a se e ıyor eme tir. 
H h r d t . l çxkıı.rı.Imış olacaktrr. 

oş.. a.! 1 zam~ ır ayyar:c1y e on. • Belediyenin Çubukluda yapbrmakta oldu 
on bır kilometre ırtlfaı geçmış bulunu
yorlardı ya ... 

Rusların on iki bin metreye yükse 
llşindeki sebep, buranın şeraitini tet
kik ederek Stratosfer yeliyle seyahat. 

lerin imkbılannı araştırmaktır. Bu 
yoldan pek daha büyük bir sürat temin 
edileceği muhakkaktır. 

Moskovanm yazları :ışağı yukarı 

!stanbulunki kadar sıcak olur. Böyle 
bir yaz sıcağında, saat 19 da, tayyare
ci, mühendisleı·Ie birlikte, tayyare mey

danına geliyor. Aletler~n son bir mua
yenesi yapılıyor. Fakat, aksi gibi, gök 
yüzU müthiş kara bulutlıırla kaplıdır. 

Buna rağmen, 19,25 de hareket ediyor. 
Ve 12123 metre yi.lkselcrek 1 saat 34 
dakikada yere inebiliyor. 

Tayyareci Alekseyef, uçuş hakkın. 
da şu intibalarını anlatmaktadır: 

- 2000 metre kadar yükseldikten 
sonra, bulut tabakasına vardım ve yi.1· 
zUme oksijen maskesini geçirdim. La· 

Mihail Alekscyef 

ra daha ileri varmayıp geri döndüm. 

Fakat Sovyet fabrikalarında yapılan 

bUtün aletler mükemmeldir. yakında 

daha da yükselebileceğimi umuyorum. 

Bu yükselişte vücudumda da hiç bir 

gayri tabiilik hissetmedim. Stratosfer 
de seyahatler pek ala mümkün olacak
tır. Bunların kuvveden fiile çıkması 

yakında tahakkuk edecc!<tir. 
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Jtu gaz depoları ve tankle.rlle gaz tasfiye 
fabrlkasmm inşaatı ilerlemektedir Şimdiye 

kadar fabrika.nm btr kısm.lle 10 depo ve 3 
tank yapılmıştır. Depolar ve fabrika yapılan 
mukavele mucibince 25 sene müddetle Soyuz 
Neft müessesesince i§letllecek ve bu müdde
tini hitamında ke.blll ıstımal halde olarak Be
lediyeye devred1lecektir. 

• KWtUr Bakanı Saffet Arıkan 15 ağustos 

ta şehrim1ze gelecektir. 
• !zmlr _ İstanbul arasında hava posta 

seferleri 15 ağustosta başlayacaktır. 
* DUn bir kongre aktedecek olan Gayri 

mübadlller cemiyeti ekseriyetin temin edile 
memesinden dolayı kongreyi 15 altustosa 
bırakmıştır. 15 ağustosta ekseriyet basıl 
olmasa bile nizamname mucibince kongre 
aktedllecek ve müzakereler yapılarak idare 
heyetinin senelik raporu okunacaktır. 

• Çocuk esirgeme kurumu Erenköy kolu 
yıllık balosunu 9 ağustos cumartesi gUnU 
ak§amı Suadlye Plft.j gazinosunda verecektir. 
Çevre çocukları menfaatine verilen bu ba.
loda bayan Eftalya, Bayan Afife Art! ve 
Bayan SaleryAn bir konser vereceklerdir. 

Dısarıda: 

• lngilterede Barmsley civarında bir kö
mUr ocağında bir infllAk vukua gelmiş ve o
caktakl 63 amele toprak altında kalmıştır. 

Madenden şimdiye kadllr ancak bir ldşl kur 
tarılabllmlştlr. Diğerlerinin akibetlnden endi 
şe ediliyor 

• Holanda kraliçesi VUhelınin ealtanat.ın~ 
dan feragat edeceği ve Holanda pren!lesle
rinden Jullannmn İsveç prenRlerinden Char
Jcs ile n\şRnlanıı.caJtr haberleri tekzip edilmek 

tedlr. 

vUcuda gelmesile kapanmı§tr. na doğru lzmite giderek kağıt fa.bf,J 
Zecri tedbirler dolayıııile, İtalya bu sının açılış merasiminde buluna~~ 

itil!fa girmekten imtina etti. Fakat mü• !smet İnönü aynı zamanda seııuııı' , 1ki 
teakip konuşmalardan kendisi daima " rikasının temel atma merasimiııe ~lleı 
haberdar edilmiştir. Hatt~ Sovyetlerle riyaset edecektir. ~ ~~ h 
yapılan anlaşmanın bile bntün safhaları tzmit kağıt fabrikası müdUril t r, ~ 
ve teferruatı kendilerine bildirilmiştir . K!ğıtçı, Başvekili merasime davet ·~· 

Şimdi zecri tedbirler kalktığı ve Ak- mek üzere şehrimize gelmiştir. ııJ' ~t,
1

d 
ıı-t '.ıı, 

denizde tabit vaziyet avdet ettiği için Açılış merasiminde ayrıca . ı1ilf" li~ 
deniz anlaşmalarına İtalyanın girmesine Vekili, Sümer Bank umum !llı\I ~ 
hiçbir engel görülküyor. meb'uslar, gazeteciler ve halk bıl ~~ ~ 

Evvelce yapılmış anlaşmaları tehdit ca.ktır. ~, .... 
eden tehlikelerden birini şimdiki İngiliz ~'ı:4 
- Rus deniz anlaşması bertaraf etmek- ~ ~l' 1 

tedir. Bu tehlike, Rusyanın müthiş bir ••••••••••••• ,,, 
donanma yapması ve bu donanmanm bil ~fı 
hassa kruvazörlerinin Baltık denizinde V f ~~ e at .. .... t 'ıı muvazeneyi bozması idi. Netice itibarile ev ı::ı 
Almanlar da İngiliz - Alınan deniz an"' Şişli Etf al hastahanesi dahill~tfl ( ~~I 
laşmasmm tadilini pek haklı olarak isti tehassısı Dr. Ahmet Rasim ons t&~ ~ İ 

deri Yanya eşrafından Bay a:sY c./ l 
yeceklerdi. · , ' t Fevzi bu akşam vefat etmiştır· 1 ~~ al\İl 

İngiltere ticaret nazın Ransinenin zesi yarın saat 11,30 da Şişli :s;tf~,j~i)4 di~, 
ilan ettiği gibi Rusyaya verilen on mU- taba.nesinden kaldırılacak, 'feŞı:ll~!~ 
yon sterlinlik kredi, bahri taleblerinin camiinde cenaze namazı kıl:ı:tl rıl '6. 
bir kısmından sarfı nazar etmeğe onları sonra Edirnekapı şehitlik IIleııı ııtlf, d ', 
teşvik etmiş olabilir.,, daki aile makberesine defnedile"~ıf ~ l ~~i 

Kendisine rahmet, ailesine 58 ~! 
Akşehl r mahkeme- teriz. ~ ~~ 
sinde bir münhal -ti' dt;i 

Istanbul müddeiumumiliğinden: ••••••••••••.• ~ 
Akşehir mahkemesinde 20 lira maaş. -================::::::4~ ~' 
1r bir başkitiplik münhaldir. ihtisas istekli olanların nihayet 1~. 11feiıl,ıı' ~~~ 
mahkemesinden açıkta kalan başka gününe kadar Akşehir ıntıd '~ 
tip ve kanuni evsafı haiz katiplerden miliğine müracaat etmeleri. ~l ~ 

'' ~ı~. 

\ ,, 'atı. 
~llb 
~,. 
til\ . 
tıı 

~ 
~it}' 
~~ı' 

Hepsine 7308 lira 60 kuruş bedel tahmin olunan ve helediye merkez 
müessesatile kültür idaresi i<:in alınacak olan kağıt, zarf, miil'ekkep, ka
lem ucu, ve saire gibi 106 kalem kırtasiye kapalı znrfla ck:sitlmeye konul
muştur. Listesi ve ~artnamesi levazım müdürlüğünde göriilür. '!<~ksiltm~ 

21 ağu.cıtos 936 cuma günü saat I:> de daimi encümenclc yapılacaktır. lstek1i 
lerin 2490 No. 1ı kanunda yazılı vesika ve 549 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubunu havi teklif zarflarını ıukarda yazılı giinde saat 

• Adlryatlk d,..nlzlnde bir ge.zlntl yapacak 
olan tng'lllz kralına ha.rblye nazırı Laf Ku
per refakat edecektir. Iüalr Yugoslavya.da 
J{raı Piyerıe annesi kraliçe :Mart kıı.roılıya• Avusturalya lrusust muhabiri mlzln mektubundan 

14 de daimi encümene verilmelidir. .(231) caKlardır. yorum. Yandaki odadan çağır şunu! 
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9 Qrk@lfil <dJehası ' "'e n ~ s'lta1n1bul G.. ..k k . 
1eaind':"' ~a~i, dünkü b&§D1aka- umru om ıs-
~.. eakı hır yarayı tazeliyor: 1 n 

HABER - ~,am Poatuı 

tth
0

~ bit taraf}: suyla muhat olan yoncu arını 
11-1 İııılt~:~in ahalisi denize ıi~ek rOIÜ kalmıyor Bir kaç güne kadar 
ııli' 'e b tını bulamıyor, Yenıkapı ıt tblkata başlanacak 

(' 
0eıikt f . . . İstanbul gu"'mrilklerinde yeni tatbik a 

Yeni liman 
tarifeleri 

ıı 1
•· L aı tara ı sahıllerını Is- !kt t V kA ı t ' t if 1 üdn..:: tD' :1utıl " B .. . • edilen ıslahat muvaffakiyetli netice ısa e a e ı ar e er m w.ı.ı 
Çıt\ birere ba eyyoglu ~emh tıı· halkı_ ı- vermekte ve ötedenberi çok çapraşık Muhsin Naim şehrimize gelmiştir, Oğ-
llıeliı • no yerı a ıne getır- rendiğimize göre Muhsin Naim şehri· 

"'·;,, dıyor. bir iş olan gümrük işlerini azami su- mizde onbeg gUn kadar kalacak liman 
uu rette basit bir hale koymaktadır. nk 

1,, ~e L • n sabah bu yazıyı okudum ve deniz vesaiti tarifelerinin yeni tarz 
"" oız'>a defa tam bir şekilde Sirkeci gümrUğün- tatb'k' traf d t tk'kl kt _, ~r fıl~t Yazmağa hazırlandıgnn" ı ı e m a e ı er yapaca ır. 

lU'a de tatbik edilen yeni ~kil, gümrükler- Tarife komisyonunun son yaptığı 
~. E nın mevzuile birleıtiriyo- de işi olanlnrı çok memnun etmiştir. liman hizmetleri ve deniz nakil vasıta
~iı h \ret, deniz, deniz suyu, de- Yalnız gümrük komisyoncuları bu şe- lan tarifesinin bu ay başından itiba-
h ll\ras1 B v • • 

•1ıa...._ 1 manzara, ogazıçı, kilden haklı olarak endişeye düşmUş- ren tatbiki icap etmekteydi. Fakat ta-
"fl ·<qara V 1 k · · I d ki • ~&r} ••• ar ı ıçınde bun ann lerdir. Çünkü şimdi Sirkeci gümrükle· rifelerin tas ı geciktiğinden şimdi· 
~ ~Yokluğunu çekiyoruz! rinde tatbik edilen yeni şekil hemen lik eski tarife tatbik edilmektedir. 

dlltı. ien akıaın ıehirde bunal- hemen Paket postahanesindeki muame· tktısat Vekili Celal Bayar yeni ta· 
: hle.rı dahillerinıizi, ıöyle bir, ha· lenin aynıdır. Maim güm~ğe gelme- rifeleri tasdik etmiş ve bunlar şehri
. ~ılcl olaştıın: Adam akıllı ka - sinden çıkmasına kadar bütün muame- mize gönderilmiştir. Matbaada. olan 
...ı k boe.Inınl adan, yahut da dolambaç· lesi gizli olarak gümrUk tntaf mdan ya- yeni tarifelerin basılması işi bittikten 
v ı d sonra Uç dört gün içinde tatbikatına :ıı b°t ar a toza çamura babp ıar- pılmnkta ve en sonra mal sahibine ge- geçilecektir. 

'-t tt'un.la d k lip malını alması ihbar edilmektedir 
"Ql'k .ı- tının ortasına ütme Yeni tarifelerin en büyilk hususi-

1 esıne kal d B Bu işte mal sahibi veya komisyoncuya 
ıj,.· nıaruz ma an o- yeti ilk defa olarak rıhtım Ucretlerinin 

t :rl.Jıde M düşen yegane vazife mrı.lm bey .. mname- . 
~d. L n armara sahillerine yeni şekle gınnesi ve anbar Ucretlerirı.-

.. r ~ sini vermek olmaktadır. Beyanname 
• tılld. b'1Yrlannıızın hangi nokta· ' - de tenzilat yapılmasıdır. Diğer tahmil 
c l .. usulü de kaldırılacak olursa komisyon-./ .._l'trıı 

1
•r gazinoya inebilir de h' b" . k lm ktır ve tahliye ücretlerinde de bazı indir-

~ l a, kız kardefinizle bir ak- cuya ıç ır ış a ıyaca • meler vardır. Deniz yollan ücretleri de 
,j }enı ... • Yeni §ekil bütUn gUmrllklerde tat- yeni şekle girmiştir. 
P ~ed b"e~ı yıyebilir, mehtabı bik edildiği zaman komisyoncular ken-

}~& e ılırsiniz? Herkese mü . diler~nin gümrUklerde bir işleri kalını- iktisat ve Güm-
1 ~I~ olnıaaı icap eden bu bahti- yacagını anlamaktadırlar. 
~\rt Orta halliJerİmizİn hayli rük vekilleri 
~ı~ tabakasında bulunanlara Yaş meyvalarımız 

llasip değildir. Yaş meyvalarımızın ihracı ve dahi- Şehrimizde tetkik 
ve ziyaretlerde 

bulunuyorlar 
ıı.. .. • • • 

*· : Ulun gü 1 h'll · • • k' ~rl ze aa ı erımızı es ı 
·~ i .erden kalına ve hiç kimse-

!tne y • 
l da araınıyan vıraneler, ya-

~ll )'ük 2atnanm zihniyctile uymı
lı sek harap duvarlar kapla-r. 

l>i:rel' • 
d~ll Jc ım ki bunların hepsini o ... 

.. aldınp cennetler ihya et
ki ~~tiir. Fakat, düıünün ki, 
ile pl'll}'la.rın bahçesi olan Gül· 

~ ark v ·ıt hİnııtı ı. Cemil (Paşa) nın az 

' ~~on l etıie umumun istif adesİ· 
, 

1~ 8~ nıuıtur. Acaba daha son· 
d ~'d.. Ylatdan da bu suretle is
,0. I' " ed·ı 

~ '( ıl 1 eınez mi? Mesela, alın 
t lldek~ızın bahçeleri... Onun ö
~ lıe)~ .. f1dubet du~arlar yıkıl~a 
~ ltl~a.y g undan aahıle doğru hır 
~i hah hattı indirilse, Yıldızın 
~ ••• Selerj lstanbulun enfes 

~ı ~ıre • 1 
~.'flldtlQ sı o anıaz mı? Sahil ta-

l , 1~ hittı.nı beylik, harap ve ufak 
( ~ haJıseı etle. d_üzeltilebilir anam· 

._ ~İfi 'be~ nıçın Yunus Nadinin 
'llll Rı ı L 'ır • d . h Qa}· 11 genıı enız ama-

t- ~ ~İldeltıbe getirilemesin? Niçin 
1 ııı el d' 

, l'e llaz· e ıye bahçeleri, bele· 
~ ınoları açılamasm? 

'\ t nla.t b ·1 • 
~ Qİç d 1 1 gıle yapılacak olur-

~ ~~İldir eliınasraf kapısı açmak 

~~&.c.ak: ~Ik oralara seve ıevc 
~t 1 )ettı.e~· ~ınları biraum içe

lli~e b'ı gınj Yiyecek, gündüzleri 
.., il) tecekt' 

Ilı. "ear ır ... 
.~ 1\'al . 
~ . ., Al" ' aeyYa}i celbi, ker-

~l'ttlq, 0~' :akat, bunlar, ıalo-
~~~ ~ıi a an tnisafir davet et
~~· Ql\t' ~or, Salondan da geçtim 
ı, ı ıtend' . 
~L od ıınıze nıütevazı bir 
... ~ aaı d" 
~%, ~ Ofesek! Bu teıki· 
~a.. l.ılun lı~~tr\ik, bu mühmel Is-

'
• ı} o] lıne yazık' y k' 
tı. .. ul'o d • azı • 

hla, \iateaindr a §u kadarcık bir i-
'tqC\lt feyt~ü gele:ı1iYonız? .. Şa
dltt- C\tlutt • rk kı, dehasındaki 
l. 1 b. 1 ıdarecTkJ 
11\ld ·"'!ılacak ı ı e me§hur-

~ llaa1t h §ey! İstanbulu bu 
1rakıyor? 

)'~I <Vl-NQ) 

~11 ... :he Blrıtğlnlo 
tı~ebe :r~ .. ~ seyabatı 
~. ı:t... 8ebepıe~ıllin Roınanya seyaha
~ ~Ylhat bu en dolayı geri kalmış-b' ~Pılacakt aYnı 13 tinde kat'i <>

daha gel\ı~1 • Seyahat kafilesi 
~ etiinıekteclir. 

li piyasada geniş mikyasta istihlılkinln 
temini için bazı esaslar düşUnülmekte 
olduğunu yazmıştik. Bu husustaki te
maslar muvaffakiyetle neticelenmiş ve lki gündür şehrimizde bulunan 
bu iş için !ş Banka.siyle Ziraat Banka- Jktisat vekili Celal Dayar la Gümrük 

BI arasında bir şirket kurulmu.c;tur. Şir- ve inhisarlar vekili Ali Rana 'l'arhan 
ket bugUnlerde teşkilatını tamamlıya
rak faaliyete geçecektir. 

Yeni girket bilhassa dahilde vilcu· 
da getireceği teşkilatla yaş meyva is· 
tihsal mmtakalarmdan mahsulü toplı
yacak ve istihllk mmtakalanna en u-
cuz bir §ekilde mal edilecektir. lbracat. 
ta bu teşkilattan istifade edilerek ~a
pılacaktır. 

Diğer taraftan evvelce Cenub ve Şi
ma.lt Anadoluda yaş meyvalarımız i· 
çln tetkikat yapan Ziraat Vekfileti he
yeti §imdi Garbi Anadolu ve Trakya-
ya gelmektedir. Heyet gene eski kad· 
rosiyledir. 

AfJOD isti hsall mlz 
Ziraat Bankası uyuşturucu madde· 

Ier inbisariyle yapılan anlaşma muci
bince biltün afyon mıntakalannda 935 -

936 yılı yeni mahsulünü almak için ha
rekete geçmigtir. Yapılan anl~ma mu. 
cibince banka lnhlsnnn ihtiyacı olan 

dün kendilerine bağlı daireleri geze
rek tetkiklerde bulunmuşlardır. 

Celal Bayar evvel! lş Bankasına 
giderek orada bir milddet kaldıktan 

sonra yeni kuruln\uş olan Ankara si-
gorta şirketine gitmiş, müteakiben A
nadolu sigorta şirh:etini de ziyaret 
ederek Türk sigortacılığı hakkında 
bazı görüşmeler yapmıştır. 

lktisat vekili öğleden sonra Hey
beliadayn giderek Ba§'·ekili ziyaret 
etmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali 
Rana Tarhan da gümrüklere , .e inhi
sarlar idaresine giderek bir müddet 
meşgul olmuştur. -----iplik fabrlkatlirlerl 

lktısad Vekaleti gördüğü lüzum il· 
zerine Türkiyedeki bütün pamuk, ip· 
lik fabrikatörlerini Ankarada bir top
lantıya çağırmıııtır. Ankarada iplik 
buhranının önüne geçecek mühim ted
birler alınacağı umulmaktadır. 

yeni mahsuli1 doğrudan doğruya müs- -------
tahsilden alacaktır. Eğer bununla 'in-
hisarın ihtiyacı tamamlanmazsa o va-
kit mutavassıt veya. tUccann elinde 
bulunan malın a.lmıp alınmaması hak
kında bir karar verilecektir. 

Ziraat Bankası ve uyuşturucu mad
deler inhisarı af yon alımı için bütün 
memleketi 14 mıntakaya ayırmıg ve 
mmtaka merkezlerini tayin etmiştir 

Bu mıntaka merkezleri Amasya, Ilgın 
Afyon, Aydın, Balıkesir, Çorum, Bile· 
cik, Gümüş Hacıköy, Konya, Kütahya 
Bordur, Malatya, Tokat ve Ziledir 
Buralardaki Ziraat Bankası §Ube veya 
sandıkları alımı yapacak. inhisar ida
resi hiç kanşmıyacaktır. 

Alım teşrinievvel sonuna kadar de .. 
vam edecek ve müstahsile bir avans 
verilecektir. Ondan sonra inhisar de
polarında malın morfin derecesi tayini 
edilecek ve maim hakiki bedeli de bu 
suretle tayin edilecektir. 
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GEÇEN SE.''E BUG'ON ?lı""E OLDUf 

Fransada aokıı..k muharebeleri olmuı 1§<;1• 
lerle b4brlyclllcr '""e jıuıdarmnlar ç&rpı§tllı§-o 

tır. 

ttalyanlarm Habe§lııtana asker ve mUlılın 
mat scvklyatı devam etmekfudlr 

Gazetemize girecek 

Resmi ilanların 
Tek mercii Türk Maarif Cemiyetidir. 

Adres: Yenipostahane karşısında Erzunım han, 2 ci kat Tel. 21101 
(165) 

Şark vil8yetlerinde 
60 günlük bedava seyahat ! 
Eski devrin gençleri böyle bir teklifi 

reddederler miydi dersiniz 'l 
ıenomnyeuııneır "'e 
lb>D o me<dl n D<Beırn lril n 
bDDmayelii1Deır 

Tan gazetesinin başmakalesinde, 

Ah?Mt Emin Yalman lstanbulun tabii 
güzelliklerine rağmen seyyah celbedc
memesini, biUi1..is istirahat arzusımu 

duyan kendi halkını bile Romanyalara, 
Bulgaristanlara kaçırdığım söyliyerel: 
bumm sebebini, Falik Rıfkı Atayın bir 
makalesine fatinat ederek şöyle tahlil 
ediyor: 

Doktorluğa, riyaziyeciliğe, kimya
gerliğe ait bir ihtisas meselesinde bil· 
meyiz demek kimseye ağır gelmez. Fn• 
kat bir şehrin ya§ayışına, şehir planı· 
na, turizm meselelerine dair bir bahis 
açılsa. bunların doktorluğa, riyaziyeci
liğe :ıit meselelerden yüzlerce kat muğ
lak içtimai ve iktisadi ihtisas mesele
lerina dokunduğunu bir türlü kabul e
demeyiz. Hepimizde her halde deva 
temin edecek hazır ilaçlar vardır. Böy· 
le ilaçlan plansızca tecrUbe etmek su
retiyle zaten çok mahdut olan vasıta 
ve imknları heba eder gideriz. 

Memleketimizde bulunmıyan bir nevi 
makir.eyi hariçten almayı ne kadar t~
bit görUrsek, şehirciliğin, şehir planı
nın, turizmin mütehassıslarını hariçten 
getirtmeyi o kadar tabii addetıneliyiz. 
Fakat bunları bir defa getirttikten son
ra kendi fikirlerimizi faik addederek: 
"Şöyle plD.n yapm, şunu hedef bilin! ,, 
gibi tı-Jimatla ellerini bağlamamalıyız. 

Doğru hareket edersek, başka men
faatlerden başka, İstanbul Türkiyenin 
en zengin döviz kaynağı olabilir. Fa. 
kat böyle yapmadıktan başka yanlış 
umra•ı düşünceleriyle hem tabiatin gü· 
zelliklerini, hem de abideleri bozacak 
olursak hem bUyilk bir fırsat kaçrrmIR 
hem de Türklüğün en büyUk bir ser
vet kaynağını baltalamış oluruz. 

Bu münasebetle aklımıza bir farisi 

- ilen daha ileri gideceğim .. So-
yulmak istemiyen alış veriş etmez! .• 

Bll<O ırnesnnrn faıırkı 
lb> iYi m iYi ? 

Kurun gazetesinde Sadri ErtcmJ 
y eni neslin eski nesle failı;iyetüıi, on
da7ci mh dcği§ikli§ini anlatmak için şu 
misali gösteriyor: 

Üniversite talebesinden 150 kişi 
şark vilayetlerinde altmış gün sürecek 
bir seyahate çıkacaklar ve gençler şark 
kasa balarını dolaşacaklardır. 

İki bin kilometre sürecek seyahate 
gönüllü olarak karar veren gençlik, 
verdiği kararın manasını bugün belki 
tahlil etmez. Fakat eehri, Istanbulu, 
büyilk merkezleri bırakarak memleke... 
tin en ucra kö§elerine doğru gitmeleri 
bir ruh değişmesinın alametidir. 

Denizi, çapkınlığı, rahatı bir köşe. 
ye bırakara~ memleketi tanımak aşkı
nı bütün bunların yerine koyan insan
lar yepyeni bir ruha malik olduklarnn 
isbnt etmişlerdir. 

Kimse inktir etmez k"'i, yeni nesilde 
birço7c meziy etler vardır: Kendine ce
surane itimat, beden terbiyesine uer
diği kıymet, ya§am.ak §evki, gayri tcı
bii yahut mariz a§kl.ar yerine mad
di ve tabii aşka rağbet gibi... Falı·at 
zannetmem ki, - bilhassa nuıddeten 
temin edildikten sonra, - eski neslin 
gençleri de böyle bir seyahati reddet. 
si1ıler ... Ncsild.a§lanma ve hatta elli· 
sindc7rilcro sordum: "Şimdi bile böyle 
bir altnıı§ günlilk seyahate razıyız! 
Babalarımız da ra:::tydı! .. .,, dediler. 

lIBm ne hacctf Unutmamalı ki btı 
.'letJahati tertip ve tC§Vik edenler de bir, 
bir buçuk nesil evvelki sabık gençler 
değil m.if ... On1an v e bizi o kadar da 
yabana atma, C1J 1920 senelerinde A
nadolu k~rlarmda, bayırlarında bin bir 
tehlikeye rağmen taban tepen Sadri 
Ertem! 

Hat-Sür 
beyit geldi: ----

8
----

1
-d-.--

1
----

11n kes 7d ncdancd, ve ncdaned ki u g 1 ş e 
Der cehli miirel>kcb ebe~~~;~~ Tramvaylara 

bimaned! 
Yani: Bilmiyen ve bilmediğini bil

miyen adam ilfınihaye cehli mü.rekkel;. 
de kalır. 

Bıı da o hc~ap ... 

VaıraDo lklYlş 

birer ıtfaiye 
arabası 

Bağlamak IAzım 
gelecek 

Ciim1ıuriyettc Pc1;ami Safanm fı1,·. Dün saat on beşte Şişli - Sirkeci 
rasıııda11: hattında işliyen 517 numaralı tramvay 

Bir Fransız muhabirinin gazetesi.. Bankalar caddesinden ge5erken üstün .. 
ne gönderdiği mektupta, son İspanya den dumanlar 51kmağa başlamış ve bu 
ihtilaline dair bir sahne okudum. Ha· vaziyeti gören yolcular telaşa düşerek 
tmmda kalan hülfısası şu: Bir köyde kendilerini arabadan dışan atmışlardır. 
iki taraf çarpı§ıyor ve gökten kurşun Vatman bu vaziyet karşısında hemen 
yağıyor. Yerde ölüler ve yaralılar. Or· arabayı durdurarak cereyanla olan mü
tada asilerin tangı. Yangına verilen nasebetini kesmiş ve tramvay arkadan 
köy evleri arasında ve kıpkızıl bir a- gelen diğer bir arabaya bağlanarak deo 
lev çevresi içinde.iki taraf boğuşurken poya çekilmi§tir. Bu yüzden Beyoğlu 
tankum bir nsi iniyor, yere eğiliyor ve hattında sef erlcr bir müddet gecikmig 
henüz yaralnnmı§ küçük bir kuşu iti. tir. 
na ile eline alarak doğrulduktan sonra, -----~h:----d-=---d~U=-
haykmyor: Havyar anın a n 

- Ne münasebetsiz adamlarsınız geceki yangın 
be! Hayvanların üstüne ateş edilir mi? D" t 24 tr. Karakö,·de 
B. dlkk t t . , un gece san .. .;/ 
ıraz a c senızc.... H h • . d J> do .,.anın muta a\'Ynr nnı Jçın c ,e .s,,. 

Ve kuşcağıziyle beraber, yerde ya- sarrıf olduğu dışı kagir, içi tahta hi
tan cesetlerin üstüne basarak hemen 

nadan ynngın çıkmış, terzi Hamnya-
geldiği yere dönliyor. km ve Papadoplos yazıhanesinin ça.. 

(F?>aı~aı ırD Ok tıları kamilen Ye Faik isminde bir ko 
misyoncunun oturduğu yazıhane ile 

Açık Sözde Hatice Hatip 11azıyor: Eminin mutasarrıf bulunduğu yazı • 
Bir tamdık anlattı: hanenin bir kısmı yanmış, yangın 
"İki gömlek alaymı dedim. Bir dük Beyoğlu ve lstanbul itfaiyelerinin 

kana girdim. İkisi için sekiz buçuk li· yardımı ile saat 2,5 ta söndürülmüş
ı'a istediler. Bu parayı tam vereceğim. tür. 
Fakat kör şeytan aklıma pazarlık yap.ı-----------:-::--::--'.'-
mayı getirdi. Dükkancıya dedim ki: Akademi m Ü d Ü r 

- Bu pahalı, biraz ikram et ki ala- m U a V İ n İ ne 
yım. 

o derhal, bir lira keserek yedi bu tecavüz 
çuk liraya vereceğini söyledi. Ben bun- Güzel Sanatlar Akademisi mUdOr 
dan yüz bularak pazarlığa hız verdim mua,ini Yahya, dün akşam üzeri 
ve iki gömleği tamam dört liraya al• Fındıklıdan Galata)a doğru gelirken 
dım. Bu memlekette pazarlıksız alış Ortaköyde kilise sokağında oturan 
verişte soyulduğumuz muhakkak değil L\ıtfi isminde bir adam önüne geçerek 

'? mı.,. 

Dostuma cevap verdim: 
kendisine .. tecavüz etmiş '\"'e dövmUs· 
tür. Mütecaviz yakalanmıştır. 
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ikiye ayrılı Boğuşan 
lspanyollar 
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Krup'un Ankara mümessilinin ~ 
becerlksizll('li ~ 

Berlinde alakadar ma'~ 
kamları hiddetlendirınl 

(Baş tarafı 1 incide) 
Bunlardan başka diğer bazı nususat 
hakkında da ayrıca sualler sorulmuı;ı
tur. 

Dev etıerln teşebbU&~erl 
Lontlra, 7 - Siyasi mahafilde zan 

nedildiğine göre, İspanya hadiselerine 
ademi müdahale anlaşması meselesi 
hakkında İtalya tarafından sorulan su
aller Italyamn mevzuu bahis anlaşmü• 

ya iltihakına §art olarak ileri ı:ıUrüldü
ğü takdirde beynelmilel vahim bir ger 
ginlik husule gelecektir. 

Ayni mahafile göre, Musolini, işi 

§arta bağlamak isterse, Fransanın te
şebbüsU akamete düçar olacaktır. 

Bununla beraber, Fransız hüküme
tinin Roma nezdinde yeni teşebbüsler
de bulunacağı Umit edilmektedir. Ho
madalti lngiliz sefiri de İtalyan hükü
meti nezdinde Fransanm yapacağı bu 
ikinci teşebbüse müzabaret edecektir, 

Siyasi mahaf ilde yeni müzakerele .. 
rin neticesi hakkında bedbinlik hüküm
fermadır. İspanyadaki Almanların 
hayat ve mallannnın müdafaası husu
sunda Alman hükftmeti tarafından 
Madrid hükftmeti nezdinde yapılan pro
testoya müsbet bir cevap verilmediğt 
takdirde Almanyıı ile İtalyanın açıkt an 
açığa General Frankoya yardım ede. 
cekleri muhakkaktır. 

Salft.hiyettar mahafilde zannedi!di
ğine gllre, lspanya hükftmeti yabancı · 
lar için talep edilen emniyet ~edbir1e 
rini temin edemiye.cek1erdir. Bu tak· 
dirde her hangi yeni bir hadise çıkar 
sa Almanya ile İtalya derhal fiilen mü
dahale edeceklerdir. 

İtalya mutasavver anlaşmaya ilti
hakı kabul etse bile, Almanya ile ltaı. 
yanın kolay kolay iltihak edemiyecek
leri zımnolunmaktadır. 

Hnvas ajansına göre, Almanya dahi 
ltalyl gibi bazı şartlar koyacaktır. 
Sovyetlere gelince, her 11eyden evvel 1· 
talya ile Almanya tarafından Mtlere 
yaprlan yardımların derhal kesilmesini 
istiy~ccktir. 

Avrupada biri faşist taraftarı. di
ğeri de fqist aleyhtarı iki grupun ilı· 

dasına mani olmak için Fransa ile In
giltere taraf mdan sarf edilen gayretle
rin akim kalmasından korkulmaktr.
dır. 

Fransanın yeni notası 

Paris, 7 - Salahiyettar mahafilden 
alınan haebrlere göre, Fransa hüku· 
meti İspanya hadiselerine ademi müda
hale anlaşmasına dair yeni bir nota ha
zırlamıştır. 

Yeni proje silft.h ve cephane satı
§Ina dair §imdiye kadar aktedilen bilu. 
mum mukavelelerin feshedilmesini tek· 
lif etmektedir. 

~•zarlarda saklanan Faflstler 
Madrid, 7 - Mndrid mezarlığının 

bekçileri her gün muntazaman mezar. 
lığa gelerek mezarların üzerine çelenk
ler koyan beş genci takip etmişlerdir. 
Mezarlığa getirilen çiçek demetleri ara
sında yiyecek bulunduğu ve bunların 
boş mezarlarda saklanmış 7 faşiste ve
rildiği tespit edilmiştir. 

Almanyada heyecan 
Berlin, 7 - Barselon civarında vr. 

ai Almanın alelacele muhakeme edile
rek öldürüldüklerine dair gelen haber~ 
ler bütUn Almanyada büyük bir infial 
uyandırmıştır. 

Lakal Anzeiger gazetesi Almanya
ya taziye verilmesi icap ettiğini ya:z.. 
maktadır. 

• • • 
Madride hükumet mahafiline gelen 

haberlere göre, Barslondan gelen asi 
kıtaları hezimete uğramış ve 1300 esir, 
20 mitralyöz, 15 top hilkümet kuvvet
leri eline geçmi§tir. 

Hiikumet filosu, Sevili kapayan 
geçitte bir gemi batırmıştır. 

Diğer taraftan Fastan hareket eden 
6000 kişilik asi fa.sist kıtaları Cebelüt
tanktan geçerek İspanyada Algesira. 
da karaya çıkmışlardır. 

Diğer taraftan Havas ajansı muha
birinin öğrendiğine göre, asiler henüz 
Oyarzuna hfi.kim bulunmakta ve Bilbao 
ile Tolosa.yı ele geçirmeğe uğraşmak
tadırlar. 

DUn sabah sa.at 10 da Oyarzun mm
takasmda top sesleri i§itilmiştir. Asi• 

.............. ' 

Bu sabahki posta ile gelen "l\f()r. , Daha derin tahkikat )11Pt: 
ning Post,, gazetesinde yine Çanak- sonra şimdi gazetemizin ,,erd~ 
kalenin tahkimatına ait bir telgraf 1 berin doğru olduğunu temin 

1 ha~ri görülmektedir. vaziyetteyim. Krup mücssc:st~ 1 
Berlin mahreçli olan bu habere bir emniyetle beklediği siparışl 

göre, Nazi hükumeti Krup silah fab. mamıştır. Bu sipariş Rus ,.e fr'1 

rikasının muvaffakıyetsizliğinden hoş firmaları arasında taksim edil111 

nut değilmiş. Rus firmaları arslan payını nllll' 
Bu müessesenin Ankarada acen. dır. ı 

teliğini yapan ,.e "ari ırktan olmı- Alman hüktlmeti ve AJma11 

yan,, Her Bambergerin adı geçen br sanayii Krup'un Ankaradll 
D 

)azrcla lngiliz muhabiri diyor ki: Bambt'rger isimli "ari ırkta" ~ 
"Çanakkaleyi tahkim etmek için yan" ve son zamanlarda A1rl13

• 

Krup müesseselerinin yaptığı teklifin fiilen terke mecbur edilen birİ111 

reddedildiği havadisi " Morning !anmasından gayri memnundur· t' 
Post,, gazetesinde çıktığı gün iki Bütün mesele ticaret nezart 
Londra gazetesi de bu teklifin kabu1 rafından inceden inceye tetki1' 
edildiğini yazdı. lecektir" 

Selinikte bir çok koın~ 
nist tevkif edildi 

(Baş tarafı 1 incide) 
sında da propagandasına devam ede · 
rek onlarda develtin esas!arı yıkılma · 
sı lazım gelen yegane düşman olduğu 
kanaatini uyandırmaya çalıştırmıştır., . 

Anadolu ajansının verdiği malfuna-

"- Hiç bir asker ihracı badiJ 
mamıştır. Türk devlet adaıtl 
mecliste söyledikleri gibı bu b g6 
tam hakkımız vardır. LüzunılU f 
ğümüz zaman bu hakkı kullanacS 

tn göre, Metaksas'ın beyannamesi hU· x il 'd d 1 y n "~ 
ı.· t' bütün h k ti i •tt ur ı ara en evve una rı.ume m are e er ne ı raz e- / 
den ve bir kısım gazetelerin yardımı- t laı. A ~ k" •. /" ida ·ıı ' na mazhar olan taraftar reaksiyonu §agı ' yazı or ı renı cJı t ıı 
işaret etmektedir. sünden evvel Ywuzni.stanın 

Grevci şeflerin itiraf ettiklerine gö- gösterdiği için dikkati caliptir· ~ 
re, umumi grev, sosyal rejimi devir· Yunan baısm, gene asi sıı 

..c- •..I 

mek maksadını takip eden umumt bir meselesi etrafında boğuşmaya. , 
ihtilal tezahUrUnUn ba§langıcını teşki' mıştır. '-I. Metaksas ae !çbakıırıJ• 
edecektir. Milli ve sosyal felaketlerin kakisin diktatörlük tesis etaıel' 
vukuunu haber veren bu vaziyet karşı- tinde olduklarını gören, Veniıt'~ 
sında hükmet, harekete geçmiş ve örfi asi subayları yeniden orduya so 

Asilerin işgalinde bulıtnan bir 7:ışla 1ıükt2mct 7.:-ııvvetlerinin eline geçtikten 
sonra ... 

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

Çin faali'-•cte germi<>lerdir. ,d1 idare ilam ile parlamentonun feshi ka- " ~ :.' 
rarlarım Krala tasvip ettirmi§tir. M. M.etaksas, Venizelistıerea/ 

Hükumetin mesul şefi olmak fti- hiç bir tcahhüde girişmemi§ ol 
hariyle memleketi kurtarmak içinken. resmfill beyan etmektedir. ~~ 
dlsine lazım gelen salahiyeti bu şekil- Antivenizelist basın, ekseri~ <~ llld 
de elde etmiş olan Metaksas, infillkın lU ile seçim yapılarak kuvvetl1 ~ 
önilne geçmek gibi ağır bir vazifeyi de nemli bir kabine iktidar mevıcıitl' ~ 
r uhte etmek kararında bulunduğunu medikçe memleketin sükunet ),u ~ 
kat'iyetle ilfuı etmektedir. Yunan mil remiyeceğini ve belki de İspa.n)" 
Ietl sUkfuı içinde çalışmak ve ya§amak nceğini lleri sürmektedir. ti 
istemekte ve sosyal rejimi kuvvetlen- Venizelistler asi subaylar J'll ~f 
dirmi§ olan hUkUınetin kralın himayesi rini hallcttirmek gayesiyle, ]t{l~, 
altında memleketin refahına çalışacağı tivenizelist fırkalar ile uzl~ııtJ 
emniyetini duymak istemektedir. teşebbüs etmişlerdir. Ömürlü b~efo 

Barseloıı sokaklarında bir çarp~a 
Mtaksas gazetecilere de verdiği be- ma kabinesi teşkili lüzumunu d 

yn.natta Yunanistanm her tarafında rerek bilhassa Teotokis ile teJ11;. ~ 
sUkOn ve asayişin h~kim olduğurıu söy- mişlerse de, Antivenizelist bB (t ~ 

ispanyada kerametleri olmadığı gös. 
terilmck için tabutlarından çıkarılan 

"Aziz,, /erin cesetleri 

!erin bir tayyaresi, dün Mont - !guel
deki telsiz istasyonunu bombardıman 
etmeğe teşebbüs etmiş ve sonra San 
Marco ve San Marcial kalelerine bom
ba atmıştır. 

CebelUttarJkta 
Cebelüttank, 6 (A.A.) - CebelUt· 

tarıktan Reutcr ajansına bildiriliyor: 

Boğazda vuku l:iulan 'deniz ve liava 
muharebeleri esnasında bir hUkU.met 
destroyerinin atmış olduğu kuvvetli 
çapta bir obüs, İspanyadan gelen 800 
!ngiliz muhacirinin yerleşmi§ olduğu 

yarış alanmm 150 metre ötesinde in

lemi§tir. yolda. bir uzlaşmaya ihtimal IJ~ 
Llmnlya asker ihracı mektedir. tt la.r 

Yunan adalarından Limniye asker Diğer taraftan amele sınıfı ... J ~ 
l)Tkarıldığı hakkında dahi Başvekil §U- harekete geçmiş, greve hazırls,ııv 
nu demiştfr: · dır. 

fiHik etmiştir. GlYı ır~Ds'tanda 
Tancada a O'to l1il 

Tanca, 6 (A.A.) - Fransız ve 1s- Yarım kiloluk kUlçeler arasında 
panyol mıntakaları arasında işliyen tel 10 • 20 gramlık kUlçeler heaabı 
graf ve telefon servisleri bu sabah ani tutulamıyacak kadar çok 
bir şekilde inkıtaa uğramıştır. Samı- G.. · t d 1929 d ba•layıp ge· 

w • "k" 1 b urcıs an a a :ıı 
dıgına göre bu, denız tan ıy e ir hü· 1 kad · k t d d ı çen yı a ar ın ı asız evam e eıı a -
cum hareketine maruz kalacak olan · 1 ··k ı· · aff 

w A tın arama ıeo oıı ame ıyesı, muv a· 
Seutaya dogru yapılan askcrı hareket- kı tl t" 1 · t" s t• . . . . . . ye c ne ıce enmış ır. vane ı nun· 
lerı gızlı tutmak ıçın alınmış bır ted. k d d h d·w b l d 
b

. d" .ta asın a ve a a ıger azı yer er c 
ır ır. "h k b·1· · · h · d d ··h· ı raç a ı ıyetını aız crece e mu un 

Muhnsara 
Henday, 6 (A.A.) - Hükftmet kuv

vetleri tarafından cuma günli :işgal edi
len Toloze şehrinin asiler tarafından 
çevrilmiş olduğu haber verilmektedir. 

bir seri altın damarlan bulunmuştur. 
Geçen yıl bu madenlerde tecrübe 

mahiyetinde altın çıkarma faaliyetine 
geçilmiş ve şimdiye kadar yanın ki· 
loya yakın ağırlıkta külçeler bulunmuş· 

Bombardıman tur. 10 ila 20 gramlık külçeler, he-
Tanca, 6 (A.A.) - Döyçland knı· ı sabı tutulamıyacak derecede çoktur. 1-

vazörU Surache önünde yatan Scvilla çinde bulunduğumuz yılın ilk Uç ayı 
gemt~inin bombardıman edildiğini Ber- zarfında bu husustaki platl fazlasiyle 
!ine haber vermiştir. tatbik olunmu§ ve halen de faaliyete ay-

Almanyamn protestosu ni muvaffakıyetle devam edilmekte bu-
Bcrlin, 6 (A.A.) - Reuter ajansr- lunulmuştur. 

nm muhabirinin resmi bir' mcnbadan 
öğrendiğine göre, Alman hükilmeti, ls ;-· ... ~ ...................... -··---·-:".:--0 •·.: 

panyadaki Almanlara kar3ı yapılan : ' . . j 
muameleyi protesto etmek üzere Mad-ı ! H A B E R· ~· . i~ 
rid hükumeti nezdinde teşebbüslerde lstanbulun en çok satılan ~ha-~ 
bulunmuştur. 

kiki akıam gazetesidir. llanla -~ • • * 
İspanya hükumetinin Ankara elçisı 

Bezonya ve lspanyol baş konsolosu 
Palansiya çekilmiştir. 

Şimdiki İspanyol hükumeti, bütün 
ecnebi merkezlerdeki mUmessillerine 
tamim göndererek hilkUm.ete sadık C• 

rmı HABER'e verenler kire~-~ 
derler. ~ ................................ .....;;;; ...... ..... ,.: 

lup olmadıklarını sormu~ ve olmadık
ları takdirde çekilmelerini istemişti. 

iplik buhra'1~ 
Fabrikatörler ~~ 

karada bir topl 
yaptılar 11 1'' 

Son zamanlarda meydana··çıere 
buhranına bir çare bulmak ııı ·şjd 
kiyedeki iplik fabrikatörleri 1"tt~ 
kaleti tarafından Ankaraya ~ cof 
Sanayi umum müdürlüğünde b1

' 

yapmışlardır. 

Toplantıya Sanayi uınıırtı 
Reşad riyaset etmiştir. ,eJ: 

Daha bir gün devaın edtteftıl 
bu toplantıda iplik fiyatiarırıI11 11rı<
miltevassıtlann 1htikar yap~ uıııı 
nüne geçilmeıi meset .. i ~ 
dir. ~ 

~~ ~!nei~!l< !~~I 
açılan şark Fuan bu sene de ıı{ıl' 
beşinde 7 inci defa olaralc f 
ve 21 eylülde kapanacaıctır·~,ıı ı# 

Sergide bil~ Y~8rı 
mallan için ayrılan pav~orı ' • 
bir ehemmiyet verilmiştir· tJ 

Sergiye iştirak eden~ e lf JI 
Italya ile ve gerekse !'ergı~cc't 
eden diğer mem1eket1et dt bil;; 
ticarf münasbetler tesis e e 
di ). 

r. 1'I ı' 
Srginin ehemmfyetf şsr611ııS'.J 

ile vuku bulacak ticari ııt ııı.ııf· 
rin çoğalması ile daha f ııf. 
dırs ./ 
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nog" .. lerde unun kertenkelelerini, efsane-( 
ille~ :ıdı geçen ejderlerin hakikaten 
'tatdtuı olduğuna bir delil sayanlar 

ır <:.ı·· h neq : ~up esiz kertenkelenin, efsa-
h:r 'Jderlere nisbetle sadece küçük 
tdil~inyatürden ibaret olduğu mbul 

•Yor 
Gerç·· k 

teıır 1 ·ertenkele, - ki 1700 muh· 
talı h~evilerl vardır - çirkin manuı 

11 
tı.ıı t ır hayvandır. Yalnız iki tane~i 

~ hep .esna olmak üzere öiğerlerinin 
1 l.<>h' l"d" lııtııı ~ ır ı ır ve korkmadan elle 
abilir 

·' 

da yaşıyan dikenli "kaya kertenkele
si,, dir. 

Yukardaki resmine bakarsanız, 
bütün vücudu siH'lh kabilinden tepe
den tırnağa dikenlerle mücehhezdir. 

Kertenkeleler, kutuplar müstesna 
olmak üzere dünyanın her yanında 
bulunursa da en ziyade sıcak memle
ketlerde görülür. Bazıları sebze yer. 

Bir çokları böcekler, kurtlarla taay
yüş eder. 

Bazı kertenkeleler, çok güzel renk. 
lidirler ,.e bulunrlukları muhite göre 
renk alabilirler. 

Fakat umumiyet ftit..arile kerten
keleler efsanelerde adı ~eçen ejderler 
den daha çirkin manzaralıdırlar. r!ertenkelelerin en garibi, Afrika · 

:~Q· · tlJJny~ll'ilolfll elnl tenır eol9>nse©Je kaç 
~ \) \'§ı~~m msı~enıın ©lnknş ~aı1r~o1r '? 

li en eni ç it bir çelik keşfedilmiştir Bir l\facar terzinin tahminine 
tdiJ lllukavim maden olarak telakki göre, vasati hacimde bir erkeğin el
a, :ktedir. En ağır tecrübelere mu bisesine 74,392 defa iğne batmakta

~ Çnkl!t edehildiği takdirde filh:ıkika dır. 
te'iğ· dayanan maden olaca..dır. Bu Bıt dikişlerin 36.000 adedi elle-

.~ it ~1' bombadan ve yangından mü- dir. 
1'

11 ~.1 rnadığı söyleniyor. ti. la.kdiecdrubeler müsbet netice verdiği 
t r e ge . tJ) ıı 1.ı mı zırhlarının ve kasala -

bund" rı ' anı lma ı tabiidir. 
·~ ~ . . . 
11~~( hııaınaıir'olfll ~~~on 

r ~~l{'(ğjallfil rro~O\\D@lf' 
e1' lı ı :ı a 1 :ı · 'ı::;f> 'il 

ı <lSı 'rın ınsaatında tabiatın ve 
~ d%a~ııa n~b."ltlar n e;;'.l tutulduğuna 
IJ llir etmış misinizdir. 

~ ~ llıarıaı·ıot yarçasr, bir yaprağın da-
1' ltl b· • hır kelebeğ'in kanadı en gÜ· 

il 'ırıalardan bir çoklarına örnek 
;~ telif~:\'· v~ bilh~~ı:a diınyanın muh· 
• ~ 1t 01dugt.n tlerındekı ıklimler değişik. 
~{ b;ıetj d dan oralardaki nf.'kıt : · :nu

i,. ~ (ı İlt rtıae ona göre yctiBmekte ve de-
r1f hl~elarıı~ralar almaktadır. 

~hir Cınde, yetisen \'e "tra otu 
.J h... Cd'l :. ' ' tl'J i'llııı b 1 en bir nebat Çin binala. 

... 1ı e e ııı ~Zrlarının Rekline tam manasi 
:V llhılrı ~·-. ur 

1(. 1(. .1f. 

rro !1® a o o [}( 
~ 'to~~t.~Gııaı1n1esn 
L. hir 1 °1 

rn cıvarında I O\'O adnsın
:'q ıa ık h 
ııt tahanen· nstanesi mevcuttur. Bu 
). ~tlrrıekt •n. hastaları, daima posta 
~tııı ha.<ıta~dır. Mütehassıslar, balık
)' 11ta bu h .. tklnrını teşhlq ediyor ve 
lltııa '-"'hkt h lıtı Q SQd ar._ angi suda bulunu-

l G~ il Sira.y aki dıger balıklara hasta 
,, teıı)·orı et etınemesi i~in tedbirler 

t1' ı.. lı'ra ar. 
~ı· <ıhı llsada ·· 

~ ~I t' duı k Ytiz yaşında Juga i.c;im· 
6 ~.~ tır ectnınt:ın askeri madalya ile 

>tıı' RUs :~r. _nu kadın 1870 Fran
!ııı~ ntdu ka ~bındenberi mütemadf-

'tllr. nbnlerinde hizmet et-

• • • 
! ~·eı lO n o e ını c n 

tıı~11tilizc~ ~t !hl aı IMl es n 
tt-. töre ıu~ecınualarda okundu • 

' ıl!ı • naadrlt•- k" • ~t"ı~ '4.1 erıcııer· '-\! es ı hır heykel. 
it~ ~te i1ttlş ·~ sun't surette sakat 
~il }\ aııu, tek sterse bir dilenciyi 
~~I el"lcetıı-a bacaklı yapabiliyor. 

tı "debf11tt ~- müşt~rılerini "kör, 
tu_Qlııı't 'dedir. ' 
.. ~ 8akatlık k1S 
~~l~ kerlye ha~ men kol ve ba-

Q~ t'iJe Yapı] lanınasının muhtelif 
>b.._ >: ka •Yor. 
\..~\lr•- Paklarınrn 
"4t "Cl kab ğ alt.na bir parça 
~e}'k"'atııaras': u Yerleştirmekle de 
tıt. eıtraş Yaka nrzediliyormuş. Bu 

lanrrsa .. ceza gorecek-

'\?- ... 
~g.~ tgı YeırnlMle 
~~~()lttba~ea-n Ueını ~eır 
)e~e ta11ıaltlen ~hrinin bir kı~mında 
~e~te kd~l dir, Paayrı bir şekilde vergi 
·;ı rı ra )•e • 
lb.~•zı_ er. On ··ı .. rıne fare ver-
~ltdıt SO kuru~ u fare, bizim pa-

• Inukabil sayıl-

• • • 
~ırnıttalfllya eın 

cal~D ll1' 0 O ~@lrClYJ lfD lYI 
@@ı(Qıyoır 

Tekaüt Sandığı nazırı büyUk harr.· 
ten kendisine düşen hisseyi 1955 sene
sine doğru tamamen ödemiş olacağını 
hesap etmektedir. 

Bu nezaretin 1935 senesinde 1 mil· 
yon 6.000 kişiye, harp tazminatı, mn. 
10.liyet maaşları ve harp eytam ve a
ram iline tediye ettiği yekun 43.296.874 
lngi! i~ lirasıdır. (Bizim paramızla 

27 4.93~.150 Türk lirası) . 
Ingiliz tekaüt nazırı 1918 seüesin· 

denberi 1.135.000.000 İngiliz lirasr tr. 
diye etmiştir ki bunun 130.000.000 er
zak, melbusat ve harp yetimlerinin tah
sili için harcanmıştır. 

Harbi umuminin sonunda harp ma. 
llıllerine mahsus olmak üzere tekaüt 
nazırlığının konturolu altında 67 has
tahane vardı. 

Şimdi ise yalnız 10 ha~tahane ve 
ayakta tedavi için bir kaç klinik işle· 
tilmektedir. 

Harp dolayısiyle bir dn.hn iyi olmı:. 
mak şartiyle çıldıran 600 zabit ve as
ker bu nezaretin sonuna kadar baka
cağı hastalar arasındadır. 10.000 den 
fazla kişi de daimi malfıliyet dolavısiy. 
le ölünciye kadar ta1.minat alacaklar
dır. 

Harp sonunda maaş alan harp dul· 
lannın sayısı 260.000 kişi idi. Şimdi 
bunlar 134,415 kadındır. 120.000 ki§isi 
tekrar evlendiklerinden maaş listelerin. 
den isımleıi çıkarılmıştır. 

• • • 
Saib)oll< "alDDlfllDIFD 

lQ) lb!J o <dl lYJ <ğJ lYJ 
y<atnlft s©>~ 

Kıbrısm sabık valisi Sir Ronald 
Stors lngiliz diline yeni bir söz arma. 
gan etmiştir. 

Bu söz deniz tayarelerine mahsus 
hava limanına Thalassodrome ismini 
vermiş olmasıdır. Kara tayyarelerine 
mahsus hava meydanlarına Aerodrome 
dendiğini elbette biliyorsunuz . 

Aslı Rumcadan alman bt söz yerli 
gazetelerin yazdıkhırı makalelerde o. 
kunmakta ve bu makaleler Kıbnsm 

Akde11izde deniz tayyareleriı e mahsus 
ideal bir üs olacağını yazm:ı.ktad:rlar. 

-----11111111111111 llH lllt"*tı"""llllllllM{,fllll 
Haber ııazeteslnde 

neşredilen Fausta 
romanları 10 kuruş 
mukabilinde ciltlen
meğe haşlamıştır. 
Vakıt kUtilphane

slne getirilmesi. 
w111ııımııııuıııuıııııııınıwııııuııııııu1u1111ıı.-uıı~ 

ırcıntoını amca 

Kalamışta 
köşk almak 
isti yenlere 

Kalamış caddesinde 7 numaralı köşk 

satılıktır. üç dönümden fazla bahçesi, 
iki caddeye kapısı olan drşı yağlıboya, 

içi sanatkarane nakrtlarla süslü bulu· 
nan bu köşkün on odası iki salonu. ha" 

mamı, taşlığı, çamaşırhğı,kileri, iı; ve dı 
şr ve mutfak uşak odası, havagazi, elek 

trik ve kumpanya suyu tesisatı, kuyusu 
ilh. mevcuttur. Mükemmel nezareti nak 
liyat ve çarşıya yakınlığı olan bu köşk 

hakkrnda fazla ma!Gmat almak istiyen· 
lerin Hebr gazetesinde ValS Nureddi· 
ne müracaatları. 

GUztepede 
Acele satıhk 

arsa 
GOztepede Rıd v'anpaşa cadesmde 

Erenköy kız lisesıne pek yakın bir 
semae bir dönüm iki evlek 71 zira 
arsct. acele satılıktı... Talip olanlnrm 
HABER gazetesinde Bay Fethiye mil 
raca3 ti arı. 

Vazan : Niyazi A-n-me~ ----
58 sene evv.el bugün 

Ruslar denizden ve karadan 
amansız 

planı 
bir hücum 
kurdular 

Türk yelkenlisi yakan imparator yatı, ylr..; 
mi bir saat zırhlılar tarafından kovalandı 

1878 yılında Rusyanın denizdekı va
ziyeti çok tehlikeliydi. Her an, kuvvetli 
bir Türk filosunun hücumuna uğramak 
korkusu ile karşı kar§ıya bulunuyor
du. 

Nikolayefski tersanesi, Buğ nehri 
önünde duran ve Popofka d~nen iki 
muhafaza gemisinin himayesindeydi. 

Yilzbaşı Stepan Osipaviç M.akarof bU· 
yük emeklerle bir vapuru mUdafaa Ale-

ti haline getirdi. Vapurun arkasına 
dört torpitobot takarak açık denizler· 
de dolaşmağa başladı. 

Bu donanma ne yapacaktı? HUctı• 
ma geçme cesaretini gösterebilecek mi 

idi? Bunu herkes merak ediyor, fakat 
kimse ihtimal veremiyordu. 

Makarof bir gUn Batum limanına 

uğradı. Burada l)arakol vazifesini ya· 
pan bir Freget gemisine rasladı. Torpi· 
dobotlarını suya indirdi. Limana yak· 
laşmağa başladı. Uzaktan bunları gf. 
renler, bunun bir düşman olacağını hiç 

dUşlinmiyorlardı. Limana ya bir haber 
getiriyor veya teslim olmağa geliyor. 

diye düşündüler. Fakat torpidobot ada
makıllı yaklaşınca torpili salıverdi. 

Cesur yüzbaşı, belki umulmıyan bir 
muvaffakiyet gösterecekti. Yazık. ki 
torpil sessizce atıldığı gibi kaldı. Pat· 
lamadı. Şimdi tehlike büyümüştil. Li· 

mandaki asabiyet ve telaş, yüzbaş1yı 
bütün maiyetiyle muhakkak ki mahve· 
decekti. Osipaviç muvaffakiyetini bu· 
rada gösterdi. Soğuk kanlılıkla hot· 
ları vapura aldı ve Koslantin vapuru 
deniz~ açıldı. 

şey yapamıyorlar, Türk kuvvetler ıne 
karşı durabilmek için adamakıllı bir 
çare düşünmeğe başladılar. 

53 sene evvel bugün .. 

1878 yılı 7 Temuz giınU Selkof Nl
kof müfrezesi Kafkas sahillerine ha
reket etti. Hem kara ve hem de 1e

nizdcn hücuma geçilecekti. Bu plln, 
o vakte kadar uğranan bütUn muvaffa. 
kiyetsizlikleri gölgede brrakacak bir 
hakimiyet kuracaktı. Bu plan da, Gag
ri civarına yaklaşan askerlere, Türk 
zırlılı1annın ateşiyle suya düştU. 

Bir Türk gemisine hiç olmazsa za. 
rar vererek askerin, donanmanın gay-

retini arttırmak lazımdı. Bunu, Ru· 
meli sahillerinde dola.,,c.an imparatorun 
yatı bir Türk yelkenlisini yakmakla 
temin edeblldi. Yat bu işi yaptılrl.an 

sonra. Asarı Tevfik ile Fethi Bülent' i"l 
takı bine uğradı. Takip tam 21 saat sür
dü ve imparator yatı güç halle kendini 
Sivastopol limanına atabildL 

Rusları• en büyük muvaffaklyet
leri Ereğli limanı civarında, içinde Uç 

yüz asker ve erzak bulunan Mersin va. 
purunu zaptetmelerl oldu. 

Bir müddet sonra da Kostantin va· 
purunun iki botu karakol istihbarat 
vapuruna taarruz ederek batırdılar. 

Rusya baştanbaşa sevinçle çalkan
dı. Bu küçük galibiyet, o kadar büyU-

tilldü, o kadar dalgalandırıldı, kl 
bot kumandanı Marakof Çarın yaverli.. 
ğinc tayin edildi. Taarruza iştirak e

denlerin hepsine ikramiye verildi. U
mum amiral Gran Dük Kostantin Ni-

Makarof bundan sonra da rahat kolayeviç, Karadeniz umum kuman .. 
durmadı. Bir gün Tuna ağızlarına ka.. danhğma şunları yazdı: 

dar ilerledi. Gene botlarını suya indir· 
di ve Sulina limanında demirli bulu
nan Türk ıırhlılarına yaklaştırmağa 

başladı. 

Hücum, çok ani oldu ve inanılmıyan 
bir hadise vukua geldi. Torpiller in· 
filak etti. Fakat o kadar. «linkli hiç 
bir ziyan verememişti. Biraz sonra bun
lardan ikisinin yaralı olduğu görüldil 
Bot ağır ağır denize gömülUyordu. Ku · 
mandan Yüzba.~ı Püşkin ıle bütün efrat 
esir edildi. 

'lf. •• 

Kendisine en çok güvPnilen kaptan 
Seytanct Buranof Vesto vapurıı ile Ru 
meli sahillerine açıldı. Bu vapurun be~ 

tane altı funtluk. iki tanP de <loku1 
funtluk topu vardı. Kaptan rir şey V3· 

pamıyacağmı biliyordu. Fakat bir tr. 
sadüf ona altın madalya b le kazanrlı
rabilirdi. 

- Ufukta bir karaltı var?. 
Kumandan hiç beklemeden şu r e 

vabı verdi : 
- Bizden kuvvetli olduğunu, hak 

kından gelemiyeceğimizi anlar arıl · p 

maz, hemen kaçalım . 

Ufukta görünen FethibUlent zırhlısı 
idi. Rus gemisine biraz daha yaklaştık

tan sonra manevralarını vapmağa b3fl· 
tadı. Buranof kumandamm v<:>rdi: 

- Sivastopol istikametine .. 
F.:ı.kat geç kalmıştı. Türk zırhlıs· 

peşinı bırakmadı. 'l'op menziline g('lir 
· gelmez ateş açtı. lki grmi arasnıd:ı 

tam 5,5 saat harp edildi. \"csta, Sulınn 
limanına can atabildiği vakit tekmil 
bpları bozulmuş, 12 nefer ölmüş, dört 
zabit ve 12 nefer yaralanmıştı. 

Sağ kalan efradın hepsi 5,5 saat 
savaştıklarından dolayı birer harp ma
daly.-ı.sı aldı. Kumandan da maksadına 
r-!!.!! oldu. Mukaddes Gcorg Vladmir 
dördüncü nişanı büyük bir mcrasinılP' 
göğsüne takıldı. 

ÜatUste gelen mağ!Ubıyctler Rusla-J 
rı fe:ııı halde kızdırıyordu. Fakat bir 

"Çarın bu iltifatiyle onları benim 
tarafımdan tebrik ediniz. Böyle bah· 
riyelilerin general amirali olduğundan 
iftihar ediyorum.,, 

Bu harplerin sonunu !Karadeniz Rus 
filosu tarihinde Mozgfeski şöyle anla
tıyor: 

"Sulh muahedesi Ayastafanosta ım
zalandı. Bu sulh Rusyanın kuvveth fi· 
losu olmadığından Rusya için hiç bir 
fayda temin etmiyordu. Lstanbul ka
pılarında duran ordumuzu !stanbulun 
elimize geçeceğini gören ve bizim kuvM 
vetJenmemizi istemiyen İngiltere ve 

Avusturya Türklere yardım ediyorlnr
dı. tngiliz filosu Çanakkaleye geldi. 
Rusya Karadeniz oahillerini muhafa. 

za edecek fıloya malik olmadığından 

çekilmeğc mecbur oldu. 8ulh muabe-

desi mucibince Sırbistana ve Bulgaris
tana istiklal verildi. Rusya Kafku 
sahilinde bir parça arazi, Kars ve Ar. 
dehan ve Batum §chri limaniyle bera. 
ber tıir miktar tazminat aldı. Kuvvet
li filomuz olmadığı için !stanbııJun 
zaptı, hiç düşünülemezdi.,. 
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Greko - Romen 
güreşlerde 

Dün üç galibiyet kazandık dÖ 

" 

Gürültü patırtıya lüzum yok! 
Norveçlileı·e yenilmemiz gayet tabiidi. 

Çünkü bizden kuvvetli idiler maçı da kaybettik 
MersinliAhmedin kazandığı üçüncülükte 

-------- dolayı bayrağımız şeref direğine çekil Berlin, 3 (Sureti mabsusada yolla
dığımız arkadaşınuzdan) - Futbolcu. 
larımız bugün olimpiyatlardaki ilk ve 
son maçlarını Norveç takımile yaptı -
lar. Maalesef 4 - O gibi ağır bir neti
ce ile mağlOp oldular. 

Yazan : izzet Muhittin Apak 
ki, Norveçlilerin hücumları gittikçe sık 
laşmağa ve tehlikeli olmağa başladı. 

Berlin, 6 (Hususi) - Dün sabah Güreşlere bu sabah devanı ed 

Maçın yapılacağı saha, (Berlin 
stad) ismini taşıyan 15 - 20 bin kişi 
lik yan kapalı yarı açık tribünlü . Bu 
bizim Taksim ve Fenerbahçe sahaları
na nazaran biraz küçük fakat baştan 

baıa mükemmel. 
Saat 17 ,30 da takımlar sahaya çık 

tıklan zaman stadda ancak 4 - 5 bin 
seyirci bulunuyordu. 

Şeref tribününde general Ali Hik. 
met ne saylav general Şükrü Naili ve 
Türk kafile reisi saylav Süreyya ile 
kafile erk~nından daha bir çoklan yer 
almıtlardı. 

Oyunu bir İtalyan hakem idare e
decekti. Yan hakemlerden biri Mısırlı 
biri de Almandı. 

'Hepimiz heyecan içinde beklerken 
takımımız sahaya şöyle dizildiler: 

Cihat 
Y~ar Hüsnü (kaptan) 

Meh:net R~at LGtfi İbrahim 
Niyazi, Sait, Hakkı, Rebii, Fikret 

Tribünlerde konuştuğumuz vatan • 
d:ı<>larımızdnn çoğu neticeden ümit var, 

gö:üdiyorlar<lı. Alman gazetelerinin 
bir kaç gündenberi yazdıkları yazılar, 
Türk takr·· .. r.·n bu maçı muhakkak kay 
b::dc-~::.i i, çünkü şimalli takımın çok 
kuvvetli olduğunu kaç kereler öğrendik 
ten so:-ra, ne yalan söyliyeyim, benim 
hemen hemen de tecelli denebilecek bir 
netice iç:h hiç bir ümidim kalmamıştı. 

Hakemin düdüğile başlıyan oyunun 
daha ilk anlarından heyecanlı bir mar 
sey-- · - ~ -::· ı·'? a : şılıyordu . İki taraf 
da :;crt hr'nlelcrle birbirlerine hUcum 
ediyorlar, kaleler sıra sıra zorlanıyor _ 
ifo. 

Fakat Norveçliler daha kombine oyun 
lan sayesinde yavaş yavaş hakimiyeti 
aldılar. Kendi oyunlarını bize kabul et. 
tirdile~ 

Muhtelif vasıtalarla olimpiyada gel 
mit olan ve stadda bulunan vatan
daşlar ve maçı seyreden diğer sporcu. 
lanrnız çocukları teııyi için bütün kuv 
vetlerile (yaşa, ha gayret, haydi ço -
cuklar) diye bağmyorlardr. 

15 inci dakikaya kadar oyun mil. 
dafaa hattında kesilen mütekabil hü
cumlarla geçti. Tam 15 inci dakikada 
takımımız büyük bir ·şanssızlığa uğra_ 
dı. Sağ içi Saidin nefis bir şütü, direğe 
vurarak muhakkak bir gol olmaktan 
kurtuldu. 

Bütün stadı derin bir ah inletmişti. 

Bu muhakkak fırsatın kaçışı bizim 
şevkimizi ne kadar kırdı ise, rakiple
rimizinkini de o kadar arttırmış olacak 

Berlinde Afrikalı sporcu - Hararet 
45 derece. A man ne soğuk/. 

Buna rağmen soldan Fikret ve Re
bii kombinezonik tek tük akınlar ya. 
pıyorduk. Fakat bunlar da Norveçin 
hakikaten mükemmel bir oyun oynu
yan müdafaası önünde derhal kınlıyor 
du. 

Muhacimlerimiz hiç uyuşamıyorlar 
ve bu yüzden bütün oyunun temposu, 
müdafaanın canlı gayreti bozuluyordu. 

29 uncu dakika böyle bir tehlikeyi 

1 de Yaşar bertaraf etti. 
Artık rakiplerimiz çok tehlikeli ol 

mağa başlamışlardı. Arka arkaya ya. 
prlan hücumlar ancak müdafaamı7.ı t· 

canlı oyunu sayesinde aleyhimizde bir 
netice vermiyordu. 

Rakiplerimiz sert ve çok açık bir 
oyun oynamağa başlamıştı. 

31 inci dakika aleyhimize olan bir 
korneri kaleci topu yumruklayarak zor 
la kurtardı. 

Progranı 
~ lYI g lYı !il) k lYı 

mlYısaı~akaDa ır 
Bugün sabahleyin atletizm, gi:· 

re§, iskrimt yat ve atıcılık, öğleden 
sonra atletizm, iskrim, hokey, fut 
bol, yat, atıcılık, hintbol, bisiklet. 
atlama ve basketbol, gece de güreş 
müsabakaları vardır. 

Vaı ır o oııkn 
mlYısaı~akaDaı ır 

Yarınki program da bugünkünün 
aynıdır. Ayrıca yüzme müsabakala
rına da başlanacaktır. 

38 inci dakikada Norveç merkez 
muhacimi bütün müdafaayı geçti. Az 

daha gol yapıyordu. Bereket top dışarı ~==~~=====~~~~~~ 
kaçtı. lece heba oldu. 

Artık gol yememiz muhakkak bir Bu sırada Lntfi ile, Hüsnli de yer-
raddeye gelmişti ki, 40 ıncı dakikada lerini değiştirmişlerdi. 
soldan inkişaf eden bir Norveç hücu· 19 uncu dakikada aldığı bir pası 
munda kaleci:niz ve müdafilerin iyi yer Hakkı çabucak kaleye atmadığından 
tutmamasından istifade eden rakipleri- rakip kaleciye kaptırdı. Üst üste bir 
miz güzel bir şütle köşeden topu birinci kaç hücum yaptık, fakat bunlar hep 
defa olarak, Türk kalesi ağlarına taktı• neticesiz kalıyordu. 
tar. 29 uncu dakikada çizgi içinde bir 

Bu golden sonra, rakiplerimiz açıl. Norveç müdafiinin eline top çarptı. 
dıkça açıldılar, son dakikala:-da soldaı Bunda hiç bir kast yoktu. ihtimal hiç 
yaptığımız bir iki hücuma rağmen, biz bir ceza vermemek Hizımdı. Fakat ha. 
den çok üstün bir takım olduklarını her kem düdük çaldı. Hepimiz penaltı oldu 
an isbat etmiye başladılar. sanıyorduk. Hakem nedense topu çizgi 

Birinci devrede iki taraf da başka dışına alarak oradan attırdı. 
bir şey yapamadı ve böylece 1 - o Nor Bence bu cezayı ya hiç vermemeli, 
veçin galebesile bitti. yahut da verdikten sonra hatanın ya-

Takımımız ikinci devreye çıktığı pıldığr yere göre, penaltı vermeli idi. 
zaman, ufak bir değişiklik göze çarpı- Maçımızı idare eden hakemde, bütün 
yordu. Fikretle r:ebii yerlerini değiş. oyunda, bir tek hatayı gördüm. Yok· 
mişlerdi. Oyun başladıktan 4 dakika sa oyunu, yan hakemleri ile beraber 
sonra kuvvetli bir yağmur başladı ve hakikaten dürüst ve güzel idare etti. 
15 - 20 dakikalık fasılalarla oyunun Fakat bütün bunlar Norveçin ha. 
sonuna kadar devam etti. kimiyetinin devam etmesine mani ola 

Bu devrede oyunumuz hemen he- madı. Kalemiz sık sık tehlike geçiri-

men hiç değişmemişti. yordu. • 
Deği~en, bizim yerimize, küçük bir 27 inci dakikada, kuvvetli bir iska 

Norveç grupunun takımlarını teşyi i- geçen Yaıar, bacağını boşa salladığın. 
çin avaz avaz bağırması idi. Bizler süt dan sakatlandı. Bir müddet oyundan 
dökmüş kedi gibi aus pus kalmıştık. çıktı. Tekrar oyuna girdiği zaman da, 

Bizim muhacimler, mütemadiyen altıncı muhacim olarak sol açık mev
çalım yapmak, topu ayakta bekletmek kiinde sakat sakat oynadı. Takımımız 
yüzünden hemen hemen hiç hücum ya- artık LGtfinin müdafiliği ile oynuyor. 

pamryorlar, geriye de yardım edemi. du. 
yorlar, bütün yük müdafaaya kalıyor 30 u11cu dakikada 3 üncü golü ye

dik. 4~orveç sol açığının ortaladığı top, 
İbrahim ile Norveç merkez muhacimi. 

du. 

Ancak 12 inci dakikada adam akıllı 
bir hücum yapabildik. Hakkı kale ö -
nünde Rebiiye bir pas verdi, fakat Re. 
bii topu fazla beklettiğinden topu yine 
kaptırdı. 

Bir dakika geçmeden Norçevliler 
mukabil bir hücumla bizim kaleye in
diler. Kalecinin hatalı bir çıkışı yüzün 
den topu zorlukla kornere attık. 

Norve~ sağ açığının çektiği güzel 

bir korner tam kale önüne düştü. Fa. 
kat tecrübesiz kalecimiz yine kaleden 
zamansıı çıkmıştı. Rakip takım merkez 1 
muhacimi hafif bir kafa vuru~la topu 
ikinci devrenin 14 üncü dakikasmda 
ikin::i defa Türk kalesine sokuverdi. 

Bu gol, artık bütün limitlerimizi 
tam manasile sıfıra indirmişti. Top 
santraya geldikten sonra biraz canlanır 
gibi olduk. Niya;-i vasıtasile bir hücum 
yaptık. Fakat k<!le önünde Hakkr, Sait, 
Ntyarl birbirine girdiler lehimizde, 
pek ender fırsatlardan birisi daha böy 

n in arasına düştü. İbrahim birden aya 
ğı kayar.:k yere yuvarlandı. Ve serbest 
kalan rakip oyuncu da sıkı bir vuruşla 
topu a ğlar<ı taktı. 

Artık bizim kaleye hücum hücum üs• 
tüne oluyordu. Daha biraz evvelki go. 
lün acısı geçmeden 33 üncü dakika
da dördüncü ve son golü de kalecinin 
büyük bir hatası yüzünden yedik. 

Norveç sağ içinin uzaktan attığı bir 
topu Cihat kucaklıyarak almak istedi. 
Fakat yere düştü ve topu da kaçırdı. 

Biraz ötede duran Norveç sağ içi de 
topu kaparak hafif bir vuruşla son defa 
olarak ağlara takıverdi. 

Bundan sonra bizim takım artık 

tamamen mağlubiyeti kabul etmiş bir 
tarzda oynadı. Bereket başka bir gol 
olmadan oyun bitti. 

Bence mağlGbiyette bir çok sebe~ 

ler aramak "takım şöyle yapılmıştır. 

,Ş,u iyi oynayamamıştır, takımın şu kıs 

ve akşam Doyçlanthalle binasında cektir. 
Greko ,. Romen güreşlere başlanmış- Mersinli Ahmedin dünya l 
h" cülüğünü kazanması üzerine bB> ~Ye 

K1ymetli güreşçimiz Saim 

Neticede birer güreş yapa n eki
bimiz 3 galibiyet kazanmış ve 4. gti 
reşte mağlılp olmuştur. 

Bizim ekipten ilk önce Küçük 
Hüseyin güreşmiş fakat netkede sayı 
hesabile mağlup olmuştur. 

İkinci güreş Yaşarla Danimarkalı 
güreşçi arasında olmuştur. Yaşar 
güzel bir güreş yaparken Danimarka
lının kaburga kemiği kırılmış bunun 
üzerine Yaşar galip ilan edilmi~tir. 

66 l,iloda Saimle Belçikalı güreşçi 
arasındaki maç ela çok zevkli ve he. 
yecanh oldu. Saim r~ldbini bir çok 
kereler köpriiye getirdikten sonra 
sayı he...,abi le mağlUp etti. 

Yarı orta siklette Nuri ise gayet 
bozuk bir güreı;;ten sonra mağlUp ol
du. 

Nurinin mağllıbiyetini i9 kilodaki 
Adnanın m:ığ!Uhiyeti takip etti. 

Nihayet sıra büyük 1\f u~tafaya 
geldi. Biiyük l\tu.stafa tamamen ıyı. 

leşmişti. Çok kıymetli bir güre~çi o
lan Macar rakibine karşı çok hakim 
bir güre~ten sonra sayı hesabile galip 
geldi. 

Fakat Çobanın güreşi maalesef 
nleyhimize netice verdi. Bir İtalyan 
la ~üreşen Çoban, serbest güreşteki 

mağllıbi) etlerinden dolayı ~ok kor 
kak güre ·iyordu. Fakat bu ~ekingen 
liği aleyhinde oldu. Neticede l talya 
nın daha ziyade hamle yaptığı ileri 
siirülerek ltalyan ır:ılip sa~:ıldı. 

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

mı aksamıştır,, gibi iddialarda bulun • 
mak boştur. Açık olan bir hakikat var
sa, o da Norveç takımının bizden kat 
kat yüksek bir rakip olduğu ve tama 
ınen tabii şerait altında oynanan bir 
maçta bövle bir netice almağı hak etmiş 
olmasıdır. 

Yzımı bitirmeden şunu da ilave et" 
mek isterim ki. takımda müdafaanın bil 
hassa Hiisniirıün gösterdi ği gayret şa

yanı t akdirdir. 
Cocuklar ellerinden geleni yapmı"-

lar sportmence bir oyun oynıyara ], 

mai71Gp olmuşlardır. 
F.sasen futbol:ulanmız buraya yol 

lanırken Türkive hükiiırrti de <venmeY. 
kcır1 ı.r ''t.r'; ı rr.enin de tabii oldıığunu ev 
velıl en kabul ,.tmiş old11ğundan) ... 
E:z"'en kuvvetli rakipler önnüdr 
hakk 'lc rı-ı>ali rı rı1"'1ar.uza çok müteessir 
olmamak lazımd•r. 

i zzet Muhiddin APAK 

mız dün şeref direğine çekilnıi~tİr·, )'~kt 
100.0i>O kişi ayağa kalkarak tı' ~'an 

se·;t;;;ştğüreştt ( 
tbn 

9 uncu muyuz, le/ 
1 t i nci miyiz ? ~ ~ 

Berlinden aldığımız bir ~~ ~ 
göre, serbest güreş umumi t,aı-tı 1 ) 
dokuzuncu olduğumuzu yaznıı~11 

Fakat bu sabahki bir ga1ete
6 kuzuncu olmayıp on birinci ol 

_m_u_z_u~y._az_.m~a_k_ta_d_ı_r_· ~~~--~ 

Dünkü Diğef 
müsabaka tar 
Futbol ve Hoke~ 
Dün yapılan futbol maçlS,ç 

Polonya l\facaristanı 3 - O, ı\~ ;.> 
ya Mısırı 3 - 1, İngiltere Çiıt1 /. 

Peru }'inlandiyayı 7 - 3 mağ 
miştir. r:' 

Hokeyde de Hindistan Mac'1 ! 
nı 4 - O, Holanda Isviçreyi 4 "' 
miştir. 

Uç adım / 
Birinci: Tajima - Japoll 

metre, olimpiyat şampiyonu. ı 

İkinci: Harada - Japon "' 
metre. ) ' 

Üçüncü: Metcalfe - Anıstııf 
15,50 metre. ~l 

Dördüncü: Voell ner - ,41 
- 15,27 metre. 

Hendbo l e l 
Avusturya, Romanyayı l~ıt 

mağJQp etmiştir. Haftaymda ' 
5 - 1 idi. 

Cirit a1ma l 
Birinci: Stoeck - Alma n ,.; 

piynt Ş.'lmpiyonu, 71 metre SO· dl!' 
ikinci: Nikannen - Finlıı ıt 

70 metre 77. . tııll 
Üçüncü: Toivonen - fıP 

- 70 metre 70. 
1500 metre tınall 1~~ 

Birinci: Lovelock ereni ı:o 4 
olim piyat şampiyonu, 3,47.8--' (> 
ya rekoru, ikinci: CunninghııJ11,11 ıl 
rika), 3..18.4-10. üçn ücü : JJeC 
ta1yan}, 3.18.2-10. 

110 metre mani•" j 4J 
Birinci: 'l'ovns (Amerika), 4 'j} 

ikinci: Finlay ( İngiltere), l 
Oçiincü: Pollard 14..t-ıo. ,, 

80 metre manialı, kad•" 
Birinci Valla (İtalyan) · 
ikinci: Steuer (Alma nya), ~,t 
Üçüncü: Tay lor (Kanad?t~ ~ııt 

ç~ de 11 saniye 7-10 d: bt· J. 
dır. ~A 



Futbol dedikoduları 

Yenilmemizin altı 
sebebi 

Futbolda yükselmek bizim 
için kolaydır. Yalnız... ı 

1ıb-8erUn olimpiyatlarında gayet az/ Eminim ki ikinci bir temasta No~-
4' ~ önünde 4 • O Norveçe yenil· veçlil~ri aynı ta~ım. ile ye~e~ . kabıl 
~enilnıemizin ve hatti panik ol• olabilir. Bu o günkü tesadüfi ıyı oyu
~ Bebebi, oyunculanmızm fena numuza bağlıdır. 
Jert "-_ve ınağmbiyetin başlıca sebep- 5 - Çalışma: Bizde henüz anla.şı!· 

1-.ıce lunlardır: mıyu bir mesele de çalışma meselesi-
~ Sa.ha: lstanbulda ve hatta Tür- dir. Hiç bir oyuncumuz esaslı surette 
~ d<>iru dUrilat bir çimen saba çalışmaz, kendini iyi gördüğü anda ça
~ • Yalnız yanm yamalak çimeo lışmayı bırakır. Bundan başka futbol
~ bir Fenerbahçe sahası vardır k! cularımızı çalıştırmasını tam manasir· 
~ laınan Avrupadakiler ayarında le bilen (Hanter'den başka) hiç bir ant
.. ,_ · Biziın futbolcular toprak sa· renör ~emleketimize gelmemiştir. Han
~ alıetıklanndan tam manasiyle bir ter milli takımımızı ve Galatasaray ta
._: lahada oynadıkları zaman ve e- kımım metod dahilinde çalıştırmış ve 
~ 0 l&ha da yağmur dolayısiyle kay- kımmı metod dahilinde çalıştırmış ve 
~ hale gelirse, Berlindeki gibi gerek milli takımın ve gerekse Galata.. 

2 Ufrarlar. sarayın bir sistem dahilinde oynayıp 
~~~takım seçilmesi ve hazır iyi neticeler almasına yardım etmiştir. 
~ ... _:_ Mıııt takım, Berlin olimpiya Dün gelen haberlerden anlıyoruz 
"- ~lannıağa çok geç başlamıştır ki, takımımızda panik olmuştur, hem 
l4J. ~~~ kamp ve çalıştırma bir ay de bir bekin sol açık ve santrfor, so? 
~ve seçme tam manasiyle açığm santrhaf oynaması derece -

Jtanı · sinde, eğer bundan sonra böyle bir 
' d.t~Une gitmeden 4 • 5 gün mağhlbiyete uğramamak istiyorsak, '1 -aUllUI ve oyuncularımız bu hemen faaliyete geçmeli. 

!ete lehirde geçirmişlerdir. 1 - Çimen ve tam manasiyle kon. 
~ lehirde geçirilen bu 4 - 5 gün f orlu bir stadyom yaptırmalıdır. 
~ dllşınelerine sebep olmuştur. 2 - Milll takımı aylarca evvel aeç
'lıl. eırze gittikten sonra da orada hiç meli ve 25 oyuncu ve iki takmı olarak 

• rsıa Y&pmanııglardır. her hafta Uk maçlarından hariç Za.man. 
~ Miııt takını temasları: Milli larda bir antrenör tarafından çalıştınl
l'~ Berline gitmeden evvelki malıdır. 
bfı. lblh.. temuı hariç 4 eene zarfında 
~takım teması yapmamıştır. Bundan başka senede en qağı 3 - 4 

l\ıı ~"lllleul · ıı milli maç her iki takıma yaptırılmalı-
hQe an mıl temaslara alıştı- dır. A milli takımı lstanbulda veya 

'bıt l Dlil1l temaslardır. Bunun ak '-ba ..... 'llbtav maçmda gördük, 0 gü., Anka.rada oynarken B milll takımı 
"' ltllııt muhakkak hariçte oynamalı. Oyuncu. forma ile yeni çıkan o-

~l • Bahada sapsan bir halde du- lanmız hem dahilde ve hem de hariçte 
,_ ar " bü milli temas yapmak kudretini kendile
L ~ e tün oyun müddetince to- rinde bulmalıdır. 
::"t lrıiUt dUrust vuramıyorlardı. Fa-
~ lfuau takmıda 2. 3 kere oynamış 0 . 3 - Oyuncularımızı çalıştıran ant-
._, he) tı, Retat, Fikret, Niyazi hiç renör muhakkak bilgili olmalı ve oyun 
tlbı 0.,,...~ kapılmıyarak gayet düz- cularımızı bir sistem dahilinde çalı~· 

ftte-UUll&rdı. tırmalı ve takımda bir sistem yarat-

~ de ~llilınemizdeki sebeplerden malıdır. 
~ ~ formayı giydiğimiz zaman Takımın sistemi ve taktiği muhak-
~ la gideremediğimiz heyecan, kak ki antrenörün mahsulüdür. 
L.~ - S~_!~yana oynamamaktır. Milli takımımız Berlinden gelir gel
~ keııd-;~: Milll takımımızın V :? mez hemen işe başlamalı, hemen bir 
~ bit 

81
.., __ mahalll takımlarımızın program yapıp ilan etmeli. Oyuncula

~. ~-1.e1111 yoktur. Rastgele oyna. rımız hangi ayda hangi milli temas oı. 
~ 1- 0 rt1n oyunculanmız iyi gü- duğunu bilmeli, ona göre h~Janmalı 
~ fil ~Ulıakkak çok güzel oynarız ve hazırlatmalıdır. 
')~ mıaa1 bundan bir ay ev- Galip gelmek ve dünya futbolund~ 
~S 8oçkay maçıdır. 3 - O mağ· bir ınevkiimiz olduğunu isbat etmek 
~ -._ iki Uç gün sonra 5 - 1 ke. istiyorsak bugünden faaliyete geçme
' \'1.,.::ne İzmir muhtelitinin li ve geri kaldığımız zamanlan demir 
~~ ~IQ galibiyetinden sonra An· adımlarla katetmeliyiz. Bunu yapmak, 
~ 0Iınasmı da buna misal bizim için çok kolaydır. 

Ha - SAN 

Basketbolcular 
Bugün ilk kaı·şılaşma 

Antren6r Feridun Vasfi basketbolcularla 
meselası Berline neden gitmediğini anlatıyor 

Muhterem Haber 1 Ağustos 1936 tarihli gazetemizin Feridun Vasfi bu sualime şu cevabı 
gazetesinin doğru sütunlarında Galatasaray basketbol ta· verdi: 
al)zleri araaında kımı kaptanı Menem Feridun tarafın- - Basketbol fede~onu .~isi bay 
gençlik için çok d .. d .1 b' yazı ne .. retmiştik. Süreyya ve lstanbul &Janı Naili Moran 
faydalı yazılara te- an gon erı en ır !i' h ··-~ · 1 · i halled bil kl rini 

F rid b d basketbol takı· us~ ış erım e t"Ce e ve 
sadü/ ettikçe sev:. e un u yazısın a, . . olimpiyada muhakkak surette ittirak 
niyorum. Çünkü ri- mımwn fena ve yanlış bir şekilde ın- etmemiQ müteaddit defalar iBrar ve ri· 
yadan uzakla.Fıak tihap ve teşkil edildiğinden bahseder- ca ettiler. 
ıa~m geldiğini, bir ken, atlatılarak götürülmiyenler ara- Menem Ferldunun bu arkadqm at. 
birimizi aldatma- sında Galatasaray ve milli basketbol latılmadığma artık 1nanacaima emin 
nın çok zararlı ol. takımımızın en iyi oyuncularından Fc· olarak müsterihim. 

B. Mazhar kazancı duğunu ,,e olacağı- ridun Vasfinin de olduğunu ipret edi- Feridun Vasfi hakikaten M:enem'tn 
tıı gençlerimize öc- yorlardı. dediği gibi en iyi ve yorulmaz bir cena1i 

retmeliyiz ,,e iJğretmeğe çalıpıalıyız. Bu meselenin ne kadar doğru olup oyuncusu ldL Bu arkadqm da takım· 
Gazetenizin dünkü nüshaaında, Bay Rı- olmadığını anlıyabilmek için Feridun da muhakkak olan yeri blru ayıfQa 
.ıa KO§kunun gene bir 6Özil na.ıan dik- Vasfiyi 0 ıtlnden beri arayıp bula. kalmıştır. Fakat gltmlyen bir arbd.99· 
katimi ce'lbetti, liyakatsiz antrenıJr me- mıyorduk, kendisinin evde hasta ola- şm yerini doldurmak ancak eller1Ddı9-
aelesi. rak yattığım öğrenince bizzat kendisi· ki elmanlarla kabildir, 

1-Antren~ kimler intihab fider. ni ziyarete giderek görllştilm. BugUn buket bol t.aJmnnnn Cemi-
! - Aantrenör nasıl intihap olunur. Menem Feridunun bahsetınif oldu- bt Amerika pmpiyonu Şill ile mtlsaba· 
3 - Antrenl)r ne demektir. Bunlar ..ıo- kalarım yapacaklardır r__,..... --•--,,. ğu diğer arkadaşların ne kadar iyi ve- • ~ 11m• 
run ana hatlanna tealluku olan meae- ld ğum gibi Şlli takımı'-~ 
lelerdir. Biraz i§in iç yüzünü kanfftr- Ya fena Oynadıklarından ben burada Yazmit 0 U AIHll 

bahsedecek değilim, yalnız Feridun vetll ekiptir. Bizim çocuklarm bunların 
mak icap ediyor. Şinu.U biıim memle. kargumda ne derece alacaklarım fim .. 
kette herkes aporcu. Yani herk& okur Vasfinin atlatılmadığını göstermek için diden tahmin etmek bizim lçJıı biru 
yazar. Bu sözümle pnu anlatmak isti- bir iki kelime ile anlatacağım. gllçtUr; fakat ufak bir bhmfn yapmıo 
yonım ki Sirkeciden bir seyyar aatıcıyı Feridun Vasfi millt takıma seçilen cak olursak bizimkilerin aleyhhıe gibi 
üni,,ersitede fe1.sefe kürBÜBÜne çıkara- ilk kadroya dahil idi, ve son günlere gösteriyor, 
lım ,,e bıı derse devam eden talebeye kadar olimpiyada giden diğer arkadq- Unutmamalı Jd tyi oymyan ve u
soralım, ey cemaat, ne lJğrendiniz, tli lan ile birlikte mütemadiyen antren- mini kaybetmiyen sporcular her dalın 
yelim. Hiç biriei, hocamc.ı bir §ey lJğ. man yapmıştı; fakat ailevi ve hususi galip gelenlerdir. Ben de can ve yU. 
retmedi, diyemez. Çiinkü hocaya Ailr- işleri dolayısiyle bu seyahate iştirak rekten bizim çocuklara muvaffakiyet
metsi.ılik olur. Fakat imtihanda, hcmı. edemediğini bizzat kendi bana söyledi. ler temenni ederken güzel ve temiz bir 
de nasıl imtihan, batan milletler hıızu- _Federasyon reisi iştirak etmeniz oyun çıkarmalarım dilerim. 
runda, er meydanında .•• Haaclet ne de- için size bir şey söylemedi mi? Recep AH 
mek olduğunu bilmlyen ve (yenmenin, ---------------------------
yenilmenin elı4'mmiyeti yoktur) diyen 
aeyahatçilerimiz, bıı netice karşısında 
ne yapıyorlar. Daktilolar, bürolar, teş
kilat, teMikat ,,e böylece devam etmi§. 
ler ,,e ediyorlar. 

Sonra Mersinli Ahmet ile Arabact 
Mehmedin bir farkı ,,ar mıdır acaba.. 
Yoktur, çünkü herk& aporcudur naza: 
riyesi mevcut. Erbebı liyakate hiç bir 
kıymet ,,erilmedikçe spor yürür mü1 

Kadim Yunan olimpiyatlannda uy. 
tin dalından bir eklilin bir milyar Zire> 
dan fazla kıymeti oordı. Biz de hiç o'l
~a on kurıtf ,,erelim, bunu da esir
gersek tıa8ıl olur. Sonra bugün yürio 
müzü ağartan gilreşçileti yeti~tiren, 
hayatını, l)mrünU gilreşte geçiren, sar. 
lannı ağırtan arkadaflanmız oordır ki 

olimptyada götiJ:rülmemiflerdir. EmelQ. 
li bir albay Hafız Besim, inhisar me
murlanndan Cemal, Suyolcu Mehmet, 
bunl..ır eski emektarlar, bunlar eski 
kahramanlar, ,,atanperv~lcr •. Hiç bi~ 
gürelJçi yoktur ki bunlan tanımaaın. 
ve bunlann da tanımadık/art bir güre~ 
9' yoktur. Bun'lar olimpiyatlara götüı 
rülmemi§lerdir. 

Almanlar memleketimizden otuz 
emektar muallim davet ettikleri ha~ 
biz buna mukabil otuz mektep taleb,~ 
ile hiç haklan olmıyan ,,e sporcu m~ 
kesini tCl§ıyan seyahatçiler götürdük, 
ne yil::ık, ne feci bir haksızlık. 

Hüldaa: Genç, ihtiyar demiyelim, 
erbabı liyakatin istihkakını ,,ereli~ 
liyakatsizler kendiliklerinden bu. ~ 
başından çekilmeli ve biraz utanmalı.. 

1500 de ikinci olan Amerikalı 
Küningam 

Bu ae/er ancak ilçflncfl olabilen g~ 
olimpiyat şampiyonu ltalyan BekkaH 

Spor ve mUsabokalar 
Resmigeçidi 

Taksim bahçesinde 9 Ağustos p&· 

zar sabahı saat 10 dan 14 e kadar de
vam edecek olan Kermes spor ve mU. 
aabakalar matinesinde her iştirak ~ 
Din hediyeler kar.anacağı; birinci, ikin
ci ve üçüncWüğU ka~nanlara ikraml· 
yeler verileceği gibi gürbüz çocuk ve 
dans mUsabakalan da tertip edilecek. 
tir. 

Spor mUsabakalan; boka, güreş, .ı. 
krimden mürekkeptir. Bir çift bayan 
tarafından ve Romanyadan gelen 
boksör ve güreşçiler tarafmdan yapı-

laCak bu mUsabakalar neticesinde bü
tün iştirak edenler bir resmi geçit de 
yapacaklardır. 

Kadirn«finaslık dünyada en fena birşey ---------------------------
dir. (Genç ihtiyardan doğmUftur: lhti
yann himmeti oımazsa gencin kuvveti 
olma~.) 

Mazhar KAZANCI 

KUçOksu kupası 
1- 9/ 8/ 936 pazar günü Anadoul· 

hisan alanında yapılacak kupa maçla-
n. 

2 - Anadoluhisarı - Feneryılmaz 
genç takınılan saat 14. Hakem Tahsin. 

3 - lstanbulspor - Feneryılmaz A 
takımı, saat 15,45. Hakem Nuri Bosut. 

4 - Anadoluhisarı • Doğanspor A. 
takımı, saat 17,30. Hakem Adnan Akın. 

--~~------.-=..:-.~-~--~--......... 
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HabraJarıru anlatan ': EFDA'fl TAL.AT -159-

HOseyln sağ elile sol kolundaki yarayı 
tutaralı ilerliyordu 

Sort.ra enC!'ini sakinane bir tavırla! gören Eymen bir anda kendisini sev-
yüzünden indirdi. İbni ömerle Eymen gilisinin üstüne attı: 
korku i'iirıde neticeyi bekliyorlardı. H i" - önce beni öldür Hüseyin! Ondan 

seyin ağır ağır elini kılıcına götürdü: sonra tbni ömeri .. 
- Sen de kılıcrru çek İbni Ömer! Hüseyin duraladı: 

Vuruşmamız lazım seninle 1 Ben na- _ Demek onu o kadar seviyorsun. 

Ben onları Aziz Hüdaiqe teslim 
edecektim, şimdi ise Entellicens 
servisin iki ti/kisiyle karşılaştım I 

sıl olsa öleceğim t Fakat sen de benimle - Açıkça söylüyorum. Evet! L .::ün bu maceralar olup biterken be• munt da mesleğinde bir üstat, bir şef-} 
beraber geleceksin 1 Topraklar kanları· _ o da seni seviyor mu? · nim K.rokerdeki daktilorlarla olan mü• tı. 
mıza susamıştır. Haydi 1 Haydi diyorum Bu silal Hüseyinin ağzından müşah- nasebetlerim arızasız bir şekilde devam Fakat her hangi bir dedikodu ile 

sanal has bir ıstırap gibi çıktı. Bu sırada ediyordu. Kızların ikisini de güzelce entellicens servis nezdindeki nüfuz ve 
İş tehlike hududunu çoktan aşmıştı. sağ eliyle de sol kolunda hala kan be· idare ediyordum. Her akşam onlardz itibarının tezelzüle uğramasını bittabi 

Can işi idi bu .. tbni Ömer de bir hamle ı,ıanan yarasını tutmuştu. Mütemadiyen yalnız Balların muhaberatmı değil, Krc istiyemezdi. Kapitan Benet elile, dışarı 
de kılıcını çekti. Bütün ümidi Hüseyi- kan zayi etmesinden dolayı gittikçe kerden yazılan gizli açık bütün yazıla· çıkarak kendilerine mülaki olmamı işa 
nin ölmesinde idi. Eğer H.üseyini öldü• zayıfladığı ve eridiği gözle sezilir gibi ... ~. mektupların, raporların suretlerini ret etti. Hay aksi şeytan 1 işimden ka-

il k ·· u .. d -al"m o• ~·-·,•or ve bunları bizim teşkilata yetişfr lıyorum. Sonra vaziyet de tehlikeli. -r rse anca uç nun arasın a ...... u belli oluyordu. 
1 ı..ı.. d ı b" t'kt ··ıecektı· riyordum. Bu suretle karşımızdakilerin Ceplerim, koynum gizli evrak dolu ... an l.T\.l sır a onuna ır ı e o · Eymen cevap verdi: 

lıl ~ i~' ~ rini takibe fırsat bulabiliyorduk. Bir yakalanırsam hapı yuttum demek. 
Derhal bütün soğuk kan ıgını top- _ Evet seviyor •. Bize acı, bize mer-

Bizim istihbarat dairesi o zamanlar.es tir. Aşırdığım kağıtlardan bir tanesi 

- Teşekkür ederim. 
I.edi Dusmund bugün 

geldi. tdd 
- öyle mi, ben de geleli epey 0 b' 

da bana bir kere olsun bir iltifat ba 
ri göndermediler diye üzülüyordllıl1' 

Casus kadın atıldı: v• 
- Haksızsınız. Bugün geldiJıı· 

şimdi size geliyorduk. 
Benet sordu: ~ 

ladr. Şimdi bütUn zekasını, bütün kur· hamet et, Hüseyin! Beni boşa, biz !bni ki Emniyet sandığının Cağaloğlundaki İngilizlerin eline geçerse işi müdafaaya 
nazlı~ru ve iblisliğini kılrcınm ucuna ömerle evlenelim. Saadetimize mani . . 

&• binasının yanında bulunan ve resmen mugalataya dökmeden vasıyetnameyı 
foplaıruştı. olma! Hilaliahmer merkezi olan binanın en yazıp geçip gitmeli .. 

- Kolonel Ballar yerinde mi.? ~r· 
Dusmunt kendisile görüşmek ıstıf 

- Ben çıktığım zaman oradaydı··( 
- Bir yere çıkmış ise bile si:-~ ''k 

meyi itiyat edindiği yerleri bi11 ltı:J 
Ktlıçlar biribirlerine çok sert çarP"' - tbni Ömerle evlenmek ha? ilst katında bulunuyordu. Halbuki ben bunları vakit geçirme 

tr. . Şimdi. biribirlerinin etrafında dönü- - Ne yapayım? Seni sevmiyorum. O gece raporların müsveddelerin; den Aziz Hüdaiye götürüp teslim ede-
niz değil mi? '~llı 

- Evet bilirim. . eti 
- O halde bizimle beraber I(ro1' yorlar, yekdiğerlerine öldürUcü bir dar Sana karşı duyduğum hislerimde aldan- koltuğumun altına saklayarak, saat do· cektim. Şimdi hıe, entellicens servisin 

be vurmak, biribirlerinin kalblerini deş· mışım. kuza doğru Aziz Hüdai ile temas etmek iki meşhur tilkisile karşı karşıya gel-
mek, bo~azlanru parçalamak ve barsak- Şimdi Hüseyin adeta sayıklıyordu: üzere yola çıktım. miştim. Onlann yoluma mani olarak 

cı 

~ta 
kadar geliniz. . . 'o1 lir 

Emir emirdir. Hele Benet gıbı ~ ~bi, 
herifin sözleri ... Benet bir dakika e " ~lp 

dostken, bir dakika sonra yabancı ·ıe' ~~
yarım dakika sonra da dü§man otabl le 

lanru deşmek için çarpışıyorlardr. - Beni sevmiyor, !bni ömeri SC• beni yanlarına çağırmalarına hayli tetaş 

Birdenbire Hüseyinin ayağr kaydı. viyor. Evlenecekler ... Saadet. .. Ben ma- LEDt DUSMUNTLA BiR , landım. Acaba? Bir şeyden şüphelendi 
Dizüstü yere dü~tü. 1bni Ömer bunu ni oluyorum. Onu boşamalı imişim... ler de beni ikram ve iltifatla bir yere 

·· .. ·· h ·ıen· a"-larak kılı• KARŞILAŞMA götürüp faka mı bastıracaklar? O hal-gorur gormez emen ı .. Pek al!! Ne yapalım? O, beni istemi- K d . . . ki ttflef ~ 
adamlardandır. en ısını ta p e · tıı 

b• ı k üz de yanlarına gitmemeli arabaya atlayıp 
cmı Hücıeyinin kal ıne sap ama ere yor ... Beni bir sahtekara, bir müraiye, Tünele girdim. Bu yer de bana ga• 

. l'b d h sıvışmalr ..• 
mahkumum. ~ )ot, 

Beraber yürümeğe başladık. ıce:, Cf:ıı hamle ettı. bir yılana tercih ediyor ... Gürel! ı a uğurusz geliyor. Az a a burada 
Sonra neden gelmedin derlerse, "işa 

Eymen, bu manzara kar§tsında: Kılıı- Hüseyın· in parmaklarından Çerkes Ragıbın eliyle (hatmi enfas) d B 
~ retinizi anlamadım,. er çıkarım. aşı 

A 1 du tu Onl nk. artık g"rnı· eyliyecektik. Nasrl olduysa kurtulduk. 
k d. d" .. .. B areıı >0r en ıme uşunuyorum. u esr ~ . 

mahlfıkun Londradan ani bir sili ~ lt 
geli§inin her halde mühim bir ıt 1 f. 

- Y yere Ş · arı sa 1 0 1• mı çevirerek onlara baktım. Maksadım 
1 · · d ·b· • fak t Bu sefer de hiç aklıma gelıniyen bir diye bağırarak göz ennı yum u. yordu. Rüyada. imiş gı ı genış, a onlar görmeden vagona atlamaktı. Hay 

aksilik oldu. 
Fakat tahmin ettiği şey olmadr. Hüse• yavaş adımlarla uzaklaşmağa başta- allah belasını versin. Kapitan Benet var. .1' 

k dini ğ f ı t- Ben aşağıdan gelecek tiinel araba- B 11 • b" ıe r· yin son bir gayretle en sa a · rr a dı. b kl" d M l" kapıda durmuş bana bakıyor; benim Sonra kolonel a arı oy ~ ~ 
1 ğı d sım e ıyor um. a ı.ım ya, o zaman h ı· ıv 

tı. Ve kılıç kalbine sap anaca yer e !bni Ömer ölümünü beklediği halde baktığımı da görünce elini tekrar sal- vakit ziyaret etmeleri de ay ı " 
tb · ö kıl t tünel bir taraftan işlerdi, şimdiki gibi . d b" '~ sol koluna battı. nı mer ıcını am bundan kurtulduğundan dolayı tarü c- ]adı. Şimdi vagona binmek gözgöre kaç dar .. Sonra istihbarat emrın e ".rv 

d f . k k · · kti·ğ· ada bir çift değildi. Arabalar geldi. Kapılar a- 9 
he e ıne so ma ıçın çe 1 sır dilmez derecede büyük" bir sevinç his• maktır. Hem nereye kaçacaksın? Na dar otomobil varken neden yaya 1 ııı' 

çıldr. Halk çıkmağa başladı. Bir de ne ~,. 
çekirge ~evikliğilc ayağa fırlıyarak İb- setti. He~en ayagwa. kalktı. Eymeni bir sıl olsa yakalarlar. Naçar onlara ilti- yorlar. O halde kimseye görünme ,ıı' göreyim: Kabitan Benet kolunda bi- rı-
ni Ömere ııaldrrdr. yana itti. Hüseyinin yerde duran kılı- zim meşhur Leri Dusmund bana doğru hak etmeli... miyorlar. Hatta, en yakın adamtıı ;ıı6ı1 

Şimdi manzara büsbUtUn mUthiıı oı· cını kavradı ve Hüseyinin arkasından yürilyorlar. Bu esrarengiz kadım, bu Geri döndüm. Şimdi Beyoğlunda tü dan , memurlarından ve şoförler 
m:.ıştu. Hüseyinin sol kolundan attan yUrUm.eğe başladı. bir gecelik sevgiliyi, bu korkunç casusu nelin karşısında bir fotoğraf mağazası saklamak istedikleri bir vaziyet \fl;eı
kanlar parmaklannın ucundan yere dam Fakat Eymen kolundan tutarak o- daha doğru bir tabirle bu dişi kaplanı olan büyük dükkanın önünde onlara Bunları hep öğrenmeliyim. f 
Iıyordu. Ay ışığında bu kırmm: kan nu durdurdu: görünce o kadar şaşrdım ki, olduğum yetiştim. Durmuş beni. bekliyorlardı bunları düşünürken Ledi Dusrn'111t 

d d k ldı Z d""f H cyecamm azami haddini bulmuştu. kl • simsiyah görünUyordu. _ Nereye? yer e onup a m. aten tesa u nıma !·a aşıyor· ··"Iİ~ 
ı .. 1 B. k1 v Ledi Dusmund, Sirkeci garında veda b. o; 

H üseyin kılxcına iki geni§ kavis çiz- _ HUseyini öldürmeğe. anı o muştu. ır yere sa anmaga va- - Afdal Bey, size ır şey s 

tltc 
'fp d 

da 
ih 

kit bulamamıştım. Yüz yüze gelince ederken bile sevdalı halini terkedemiyen v• 
dirdikten sonra: _ Ne dedin? cegım. 

derhal egvilerek Ledi Dusmundun elini bu kadın müthiş değişmişti. Nerede ..._ 
- Al 1 diye kısa bir sayha kopardı. t- - Onun artık kılıcı yok. Bir ham. o hayal ve aı:.k dolu dişi, nerede bu cid - Buyurun. ı&'ıf ~ıı.. 

k öptüm. Kabiten Beneti de hürmetle se- :s t b 1 ge .ıı1 ·v 
ki kılıç şimşekler çr ararak çarpıştı. lede... di, mütehakkim ve kudretli kadm ... A- - Ben stan u a ansızın _, . p b •. · 

lftmladxm. - 111 " '"ttti 
Artık 1bni Ömcrin elinde sadece kılı• Eymen garip garip İbni ömerin rada karlı dagvlar var. Tabii, ben de Belki yine ani olarak g idecegı ol1' bı~ 

İkisi de beni güler yüzle karşıladı- k · P ~ -"~ 
cının sapı duruyordu. gözlerine baktı. tbni Ömer bu bakış- la:-. Bu tesadüften memnun oldukları buna uygun şekilde kendisine muhatap kısa seyahatten bizim as en lıt'sfl,. it~ 

Kavga bitmişti. Şimdi yalruzca Hü- ların manasını anladı. Bı'r an ild. hı·s oluyordum. Benet konuşuyor: mahfellerinin bile haberdar 
0

• &ilj, ılt anlaşılryordu. Hele Ledi Dusmundun h b ·şı ~ 
seyinin tbni Ömerin kalbin'.i delmesi - Nasılsın bakalım aziz dostum, istemiyorum. Binaenaley u 

1 

arasında bir tereddüt devresi geçirdi. gözlerinin içi gülüyordu. Casus kadın, d · 
kalmıı:tı. b. . k b · de gizli tutrramzı rir., e enm. 

•1 Fakat neticede Hüseyini öldürdüğü tak beni ilk olarak gördüğü zaman şöyle ızı ço -ta., en ararnryorsun. f 
İbni Ömer bu hale gelince başına - bı·r duraladı. Fakat sonra kendisini top - İşler o k;ıdar fazla ki sizi ziyaret - Emredersiniz Madam. ı:-·41 dirde Eymeni de kaybedecegini anla- - d kl · doıoı~ .rJ• 

gelen fcUık"ti anladı. Ve ço"ker gibi y.,_ edemı·yl"Jrum. Demek ki dü!iün ü · erım l .... -.- d k' b h. . . 1 . d lıyarak işi adi bir tesadüf şekline sok- ııf· ' 
re yıg-ıldı. Her an sagu-k bir demirin 1 1' u, onun ıç ışıne ge mıyor u. - İnsan ı'sterse bır· az vakı't bulabL kıyor. İşin ic;inde bir şeyler v .. d~ tu. Bu tedbirli hareketi bittabi Kapiten oı· 
go··gs-u··ne gı·nnesı·nı' beklı·yordu. Lakayt bir tavırla kılıcı tekrar ye. d ç k.. . 'hb ~ 1• ni, benim oltaya iyi avlar var re attı. Benete karşı i i. ün u ıstı arat a- ır. t ) 

Fakat bu olmadı, tbni Ömerin bu mirleri hislerine çabuk esir olan ele- - Kabahatliyim kapitan l a... tıf 
korkunç çarpışmadan sonraki halini (Devamı var) manlardan pek hoşlanmazlar. Ledi Dus - Yok camm ! Biz arkadaşız. ( Devam~f 
e1i.-..-O~~~~~!!!!!!l!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Elt·~~~~~~~~~~~;;;;;=.~~~~-- ~-- .ş~ 

- · Haydi, efendim, hazırlanın sizi 
kar .ı.l~ola götüreceğız .• dedi. 

.ıı. hmet isyanla bağırdı: 
. Beyler, emin olun, hata ediyor

sunı:.:.. . Bu kadın son derece haksız bir 
mua•r,eleye maruz ı·a lıyor. 

Celal da bir an içinde kendini top
ladı, kısık bir sesle : 

Beni!"!! için size fena diyenlere inanma· dm ... Hıçkıran c;ocuklar, Gökrt:il ' ~ 
yın. Kimseyi kırmaVJn, na!"llusmıuzla rap olmuş erkek! 1J~ I 
terbıyeli birer han.rn olarak yetişin. Bu işi kısa kesmek en hayırl~:ı~)·l 
M~rirnmetli olun. Muhtaca dnima yar. ri be ı yavaşça Ahmet beye bl 
dım 6din. Söyledikletimi anlıyor mu- söyledi, delikanlı: 
sunu:ı? - Peki, hakkınız var. 

H.ısi birden ağl!varak: Diyerek Şadiyeye yaklaştı: ti~ 
- Anne •.. Peki, sözünü dinliye<.eğiı - Kardeşim, ç?cukları fa.Zta J<sı'~ 

amm~, sen bizi bırakma, gitme... doğru değil, müsaade et, onıar~etsl' 
K:ldın çocuklarını teskin etmeğe rıp odadan çıkarayım, sen de ., 
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-· ~adiye, ken1ini mUdafaa Etse
ne ... Söyliyecek bil' ş<>y bulamıyor mu
sun? çaln:yor, saçlarını okşuyor, penbe ya- tini muhafaza et. lM'ı tP ~ ~~ij 

nakiarından sızan yaşlan dudaklariyle Genç kadın Leyla ile NeC . ııeril'~ 
eıı sözleri söylerken kızarmadı, u

tanmadı, arala.rmd ı ı;-izlen<>cek kirli bir 
his yoktu ki! .• 

Dlnleyen memurlar taaccüple ba
kıştılar, ya bu kadın son derece ırzsız 
yah•J t da hakika ten çok temiz! 

ı3eyninin pcrişarı!ığı arasında bu 
cümleler Celali büs:-ütün sarstı, gözle. 
ri nefrat !~ açıldı, h şımla yerinden fır
lıyat·a k Ahmed in [>')ğazına sarıldı: 

-·- Vay hain, vay ırz dü!';manı . de
mek Eendin ha? 

Delikanlı sükfmıa mukabele etti: 
- Hayır, ben ıleğilim ! .. Şadi yeye 

olan aşkım o kadar s:ıf, o kadar nezih
tir ':. en ufak bir h:ıreketimle bile o• 
nu 1\:C'r disine belli etmemi~imdir. Eli e
lime dokunmak şöy!e dursun, yan göz-

le bil-: bakmamışımdır. Bunu sana na
mus·Jm, vicdanım ti~tüne yemin ede .. 
rim. Ona alçakça t•'cavüz edeni bilsey
dim, emin ol ki onu Goktan gebertmiı_:. 

tim. 
~esi titriyordu, haUndf> büyük bir 

meyuı::.iyet vardı. C~lalin omuzunu ok· 
şadı 

- Kardeşim, sana kar~ı hiç bir za. 
ma~ı ne kin, ne nefrc.t hissi duymuşum

dur. Saadetine gıbt.ı ederdim fak::ı.t iyi 
bil ki haset değil! Bugün teessürüne 
bütün kalbimle işt~ .. ak ed!yorum. 

~lal bitkin bir !1a lde lene koltuğa 
çöktü. Boş gözlerini bir noktaya dikti 
kal lı. 

.Müddeiumumi gt-nç l!adtna hita
ben: 

- Ne diyeyim... Bir ~ey bilmiyo
rum ki. .. Bir muamma içinde boğul

dum Y.aldım". Nedit 1 ••• Ne oldu? ... İşte 
bunu keşfeden beni !rnrtarmış olur! 

(~lal elini yüzi'l.ne kapadı, hıçkıra 

hıçkıra ağlamağa haşladı, Ahmet bU
yük bir itimadı nefisle cevap verdi: 

- Ben seni kurtaracağım ... Mutlak 
mut•u.k bu işi hafödeceğim 1 

Ş:...diye teşekkür etti, sonra koilan
nı a1.;arak yavrular~ı sardı: 

- Evlatlarım, ~ı>kerl~rim ... Beni u 
zun ı.aman görmez~"!niz sakın unutma
yın ... Büyüdüğünüz zaman aklınıza bu 
sözl.?rim geisııı... Anneniz b1:r ifi.i;;u 
kurbanı gidiyor. Allah büy1lktür ... Ona 
dua din, elbet bir gün doğru meydan!l 
çıkar! Uslu oturun, "IJabanızı dinleyin. 

siliyor, fakat ne ka!lar metanetini mu habbetle süzdü. Saçlarını, ~r t~ )~~· 
hafo~r etmek istese gene dayanamıyor, gözl~rini öptü, öptü. Onlara u· ce lıı 1 

içi yanarak: kanamıyordu. Sonra büyUk b ~ ~. 
- - Evlatlarım, acaba bir daha siz· nefisle kendini tuttu: ııı:ııet ıit 

leri görerniyecek miyim?. diye inliyor -Haydi güzel kızlarını.}.. ı:ııilf'"'! 
dUşı.ip bayılıyor. amcanızla gezmeğe gidin. :BeJl ff~ 

.\.~11ldıktan sonra, şaşkın şaşkın ba- liğe gidiyorum,sonra ge~irlııı-;tl 1' 
kınıyor, memurlart, jandarmaları gö· benim şekerlerim, söz dinleY _ ,J 
rün::b aklı başına gdiyor, yavrular an. yım! ~ 
nelerme sarılmış, kUçücük Pleriy!e el- Kızlar boyunlarını böktutel'ı f 
bise~.ni tutmuşlar, yumruklarını sımsı- Celal~ yaklaştı: · . bil' ~~ı 
kı SI~ıyor~ar, hem oağınşıy0rlar: - Sen de gel kardeşıın. !Pr 4' 

- Anne, anne! Gitme, gitme! Sen zim eve kadar gidelim. :sıraı 011JS'1 

bizi,;._ annemizsin, ~iz seni bırakma- edersin. Çocuklar da. yanında l 
yız ... ~elli;,,~ n....'"w.;.yw_. •• ~~~··• :!!~ el".!!'!U!'?!l.11!. vı:ıJJJ ~ 

ru hakikaten yiirekler acısı bir 
ma~ızara, scyrcdenıPTin de gayri ihti. 
yari gözleri doluyor. Bu :perişan ka-

Hep birlikte kalktılar. za 
ağlıyan bir sesle karısına: ,µırJ 

.(Deoattl' 



Bertin, 6 (Hususi) - Bugün bur~ 
da güreşlerin yapıldığı salonda mü. 
essif bir hadise olmuş ,.e neticede bir 
Türk, Alman polisleri tarafından 

salondan ~ıkarılmıştır. 
Hftdisc şöyle cereyan etmiştir: 
Türk atletlerinden olup Berlinde 

tahsilde bulunmakta olan Enver, gü. 
reşleri seyretmek üzere Türkiye olim 
piyat ataşesi Fuat llakkıya müracaat 
etmiştir. Bu arada çıkan münakaşa 

yüzünden müessif bir "'ak:a olmuş ve 
Fuat Hakkı Alman poli..::inden yar. 
dım istentiştir. 

Zabıta derhal Enveri salondan ~ 
kararak karakola götürmüş ve ifade
sini almıştır. 

Bu \'ak'a Berlindeki Türkler ara. 
~ındn büyük hfr tee.~c;Ur uyandırmış
tır. 
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RADYO SiNEMALAR 

l 8 TA z..· BUL: 
18 ha.fit musiki, 19 haberler, 19,15 muıı.. TUltK 

telltplAklar, 20 halk ».ıuslkisl, 20,30 ıstUdyo 

orkestraları, 21,80 son haberler, Sa.at 22 den 

sonra Anadolu ajansının gazetelere mahsus 
havadis aervls.1 verllecektlr 

Y 1 YANA: 

~IEl.F;K 

IPEk 
tlAKAY 

SUJ\lr<:Tt 

BEYOCLU 
ı Venedlk şarklBI ve Beş 

kocalı kadm 
ı Şampiyon, Yaralı kutı 

ı Programını blldirmemlıtir 

ı Çin batakhaneleri, ve 
Muzafferiyet 

17,20 gramofon, konuıma, 18,35 konııer, \'Tl.nr.t 
jimnastik haberleri, 19,20 konuşma, haberler, • 

' Yataklı vagonlar kontro-
lörU ve Çifte çavuşlar 

ı Aşk uğrunda ve Knock-

hava raporu, 20,ltl Berllnden naklen olimpi
yat haberleri, 20,05 ulusal yayın, 21,05 ko
medi, 23,05 haberler, 23,15 olimpiyat haber
leri, 23,25 Avusturyalı bestek!rlarm eserlerin 
dlı mUrekkep konser, 24,50 konuşma, 1,05 
eğlencell mwdki, 

BE R L l N: 
18,40: piyano konseri, 19,015 biaiklet mUsa 

bakalan, 19,10 ağızdan Ufleme a.IeUer orkcs 
traaı, 20,C>!i konser, 20,155 haberler, 21,05 <>' 
limplyat haberleri, 21,215 eğlenceli musiki, 22, 
015 gramofonla opera havalan, 23,015 haberler 
23,20 ollmplyat haberleri, 23,50 dans musiki
si, ve eğlenceli havalar, 2,05 gece konseri, 

B U D A P E Ş r E: 
18,03 kooaer, 19,05 ifçllerln zamanı, 19,85 

piyano konaert, 20;015 çiçekler, 20,S5 gramo
fon, 2~5 ollmplyat haberleri, 21,85 keman 
koMerl, 22,015 konferanslar, 23,015 haberler, 
23,30 çingene mus1ld.d, 24,20 gramofon, 

B 1) J[ B g Ş: 
19,10. ıum.er, 20, konferana, 20,115 kon.eerln 

devamı, 20,(5 gramofonla opera yayını, Se
vn berbarl, 1BtlrahaUerde haberler, ve spor 
23,!50 almanca, franaızc& ve rom.ence habel"' 
ler, 

P A B 1 8 (P, T, T,) :: 
18,05 Orkeatra kon8erl, 18,315 konupna, 19 

oıs orkestra kon.seri, 19,85 havadis, 19,(5 or. 

TAN 

ŞIK 

ALK.A7.AR 

ŞARK 

ASTORl'A 

A vt 

ı Slngapu. postası ve GönUI 
oyun lan 

ı maskeli kadm ve Fırtına 
ı Makinell adam 2f kısım 

birden 
ı Kafeste aşk ve cehennem 

motosikleUI polis 
ı Aslan Tarzan, ve Dostum 

kral, Teksas kasırgası 
CUMUIUYE'I ı Fedailer alayı, Söz sllA• 

hın dır 

ISTANBUL 
MtLLl ı Programını bildirmemiştir. 

WLAL ı TivoU canbaztlanesi ve 
GUzel günler 

AJ..DWAR ı Çingene baron ve Harp 
muhabiri 

AZAR ı Son uçuş, yaşamak lstlyo. 
ruz. 

ltEl\IALBEl' ı Grap kahramanları 

ı<ADIKO)' 
st1REYY A ı Programını blldirmemlftlr 
BALE Programını blldirmemljUr. 

OSKUDAR 
BALlll a Aşk bandosu 

OZZN 

Bağlarbaşı HALE bahçesf 
Sekoya kaplan kTZ 

KARAGOMROK 
ı Karyoka 

ve Miki Mavz 
BALAT 

kestra konseri, mmtıd konU§Jll.8Sl 21,85 piyes M1LL1 1ruıan ka.çakçılan, Fan_ 
toma gcllyor. kul&klar, 23,35 haT&C1W, 

ROMA: 
18,20 komer, yabancı dlllerde lrontıflD&, 

20,05 Napoliden naklen Uman haberleri, tu
rizm haberleri, gramofon, 20,10 Holand& dilln 
de turlmı haberleri, 20,215 eflencell muslld 
20,!50 tTa.naızca haberler, 20,ISG Yunanı.tan 

l(ln Yl1:1'D· 

TiYATROLAR 
TAKSİM BAHÇESİ 

HALK OPERETi 

Bu akşam 
Saat 21,ilS 
FLORYA 

BUyUk operet 8 perde 
k'ııkındnn: BABA L IK 

Mobtlyecl isteniyor Fiatıar: 75, 5o, 30 
meşrubatla beraber 

Oç dört mobilyeciye ihtiyaç -------------

vardır. lmyenlerin Galatada He· ----------·•-• zaren caddesinde Marangozlar ce-
miyetine müracaatlan. 

Z'..A. Y I 
Baliırkl5y Haznedar tuğla fabrika

ama mensup 3503 numaralı k~yonun 
arka numarası zayi edildiğinden yeni 
numara pllkası almacağmdan eski 
pllkanıİı hükmü olamıya.ca.ğl ilAn olu· 
nur. 

Acele satılık ev 
ve bostan 

Eyüp Arpaemini mahallesinde 
Tekke sokağında 22 numaralı altı 
dalı yüz yirmi beş arşın bahçeli ah
şap bir ev ile bu evin önünde türlü 
meyveli ve sebze yetiştirmeğe elv~ 

rişli biri büyük öteki küçük iki ha 
vuzlu bir bostan kuyulu ve iki bu· 
çuk masura suyu olan on iki dönüm 
mülk bostan acele satılıktır. Görmek 

•••••••••••••-~il istiyenler o mahallede polislikten 
Göz Hekimi mütekait Bay Halile, pazarlık için 

Dr. Şükrü Ertan Kadıköy Vişne sokak 33 numaralı 
eve müracaat. ~ellu Nuruoemaniye cad. No. 30 

c&laloilu Eczanesi yanında) 
Sah sinleri meccanendir. 

Telefon. 22566 

Hipnotizma - .... 
D6a Ye Y ann Kitaplarmdandır 

Fiyatı 100 kuru§tUr 

----DEMOSTEN--. 
Dün w Y arnı tercüme külliyatındandır 

Fiyatı 35 kuruştur 

Kızılay balosu 
Kızılay balosu 15 ağustos pa· 

zar gecesi Büyükada Yat klübün 
de verilecektir. 

Mevsimin en zengin en nezih 
baloıu olan Kızılay balosu bu yıl 

da Büyükada Yat klübünde veri· 
lecektir. 

lstanbula vapur temin.edilmiı
tir. 

Biletler Bir çift 3 lira, bir kiti 
2 liradır. 

Karıncaların Hayatı- y:i~~~~~n satıt yeri: 
üyükada 

Dün ve Y ann Kitaplarrndımdır 
Fiyatı 7 S kuruıtur 

ilmi Felsefe -
Dün ve Y ann Kitaplanndandll' 1 

Fiyatı 40 kuruştur 

Satılık fotoğraf makinesi: 
Kullanılmı§, sağlam, VOIGT

LANDER HELIAR 4,5 ve F: 16,5 
objektifli IOX 15 cam makinesi 
21590 ra. telefonla müracaat. ________ , _____ -----------~~------

İstanbul K~~ut~nhğı : 
Satlnalnıa Konii~yonu .il$.rilari' . .. . . . .. . . . -.. . . . 

Komotanlık birlikleri ihtiyacı 

:::~~
35

:'1ı!";;:;:r~;:m~::; 100-200 ton mutahhar pamll~ 
15 de kapalı zarfla ihalesi yapı· 1 1-1 
1 kt M ha t t 28288 Tahmin edilen bedeli 90000 lira olan yukarıda miktarı ve_" \1 aca ır. u mmen u arı . ov. 
1. 75 k t flk t · t 2121 sı yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü saU..-_J 
ıra uruş ur. emına ı . kll".".. 

l . 66 ku t ş t komısyonunca 25 eylül 936 tarihinde cuma günü saat 15 de - ._.w 
ıra ruf ur. ar name ve ev· 1llP'.... 

f h .. k · d .. ··ı zarf ile ihale edilecektir. Şartname "dört,, lira (50) kurut ın ıt sa ı er gun omısyon a goru e· . ., 
b·ı w, ·b· 142 ku k b'l"n imde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 

ı eceg1 gı ı ruş mu a ı ı . . . .. .. k 
d d 1 b·ı· 1 t kl"l · bellı' lırayı havı teklıf mektuplarını mezkur gunde saat 14 de kadar e e a ına ı ır. s e ı erın 

gün ve ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar ilk teminat 
mektup veya makbuzlarile 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü madde 
}erindeki vesaikle birlikte teklif 
mektuplarını Fındıklıda satmal · 
ma komisyonu batkanlığma ver-
meleri. (212) 

yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. 3 
desindeki vesaikle mezkur gün ve saatta komisyona müracaatlafl· 

cı4S) 

Hacı Osman - T rabya beton yolunda katranlı ameliye y• 
cağından 12-8--936 çarfamba gününden itibaren bir hafta ) 

ı ta b l k t 1 w t"'rlü detle mürur ve ubura kapalı bulunduğu ilan olunur. (B.) {zz0/ ta~ s n u omu an ıgı mo o ~ ""CQ 

v~sıtaları.için lüzumlu olan 4s206 Kayser·ı Tayyare fabrikası 01" '°" 
kılo benzın satın alınacaktır. lhn· ~ 
lesi 24-8-936 pazartesi günü r ek to•. r 1 Ü gv Ünden : ~ 
saat 15 de kapalı zarfla yapıla· '" 
caktır. Muhammen tutarı 15908 Kayseri Tayyare fabrikasına birinci sınıf olmak üzere ~~o. 
liradır. Şartnamesi her gün ko· yeci ve tornacı, kaportacı, ustalar imtihanla alınacaktır. lmtih~ 
misyonumuzda görülebilir. istek · Kayseri tayyare fabrikasında yapılacaktır. Ve imtihanda mu ';I. ile 
Hlerin 1193 liralık ilk teminat olacak usta itçilere derecelerine göre (3: 5) liraya kadar ye~,. 
makbuz veya mektuplarile 2490 verilecektir. Müracaat ve imtihan ağustos nihayetine kadar d) ~ 
sayılı kanunun 2, 3 üncü madde· edecektir. & ~td 
lerinde yazılı vesaikle beraber ı 

ihaleden en az bir saat evveline ( t b } 4 •• •• • M } v dB~ 
kadar teklif mektuplarını Fındık· S an U UnCU IC13 1 em ur ugun ti_ 
lıdaki komutanlık satın alma ko· Şaziyenin Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli olu~ / 
misyonuna vermeleri. (213) mına yeminli üç ehli vukuf tarafından (1838) lira kıymt takdıt ~ 

lstanbul komutanlığı birlikleri 
için 568 ton samım 214 8-936 
pazartesi günü saat 14,30 da ka· 
palı zarfla ihalesi yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 15620 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonu· 
muzda görülebilir. isteklilerin 
1172 liralık ilk teminat mektubu 
veya makbuzu ile 2490 sayılı ka· 
nunun 2, 3 üncü maddelerinde 
vesaikle beraber ihaleden en az 
bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Fındıklıdaki komu -
tanlık satınalma komisyonuna 
vermeleri. {210) 

Çatalca MST. MV. eratmın ih· 
tiyacı olan on bir bin kilo sade 
yağına verilen fiat makamca pa· 
halı görüldüğünden tekrar kapalı 
zarfla 25 8- 1936 salı günü sa· 
at 15,30 da ihalesi yapılacaktır. 
Muhammen tutan (8800) lira o· 
lup ilk teminatı 660 liradır. Şart· 
namesi her gün görülebilir. İstek
lilerin ilk teminat mektup veya 
makbuzlarile beraber belli gün ve 
ihale saatinden en az bir saat ev· 
veline kadar teklif mektuplarını 

Fındıklıda komutanlık satınalma 
komisyonuna. vermeleri. (215) 

len Kartalda merazrlık civarı mevkiinde 164 No. lu takdiri kıydl" 1 
poruna göre istasyon civarında, timendifer yolu altında, yeni ,S. f 
A numaralı tarken ve timalen denize geçen yol, garben Kuyuııt"' 
lu, cenuben deniz ile mahdut. I 

Zemin katında: iki methali olup zemini çimento bir tatl.tı ~ 
mini çimento maltız ocaklı iki küplü tulumba ve arka bahçeye ' ' 
li olan bir mutfak, merdiven altı ve hela, birinci katta: Bir ~; /\ 
oda, bir gusulhane, çatı katında: Basık tavanlı bir sofa, bir >f 
çatı altı, diğer kıımın zemin katında: Altı bodrum olan bir od','/ 
hela, binanın zemin katı pencerelerinde demir parmaklık, birio" j 
tan itibaren cephenin tamamında bir çıkması olan iki setli b~) 
de: Ön ve yan kıımında önü tahta perdeli bir kuyu, arka ~~ 
yan ve arka deniz cihetinde dıvar olup erik, selvi ve müteaddit f 
tin ağaçları ve içinde elektrik teıiıatını havi umum mesaha" f 
M2. olup 57 M2. bina geri kalanı bahçe olan bahçe içinde iK f.. 
ahfap bir evin tamamı açık arttırmaya vazedilmit olduğunda1' 1 
9--936 tarihine müsadif pazarteıi günü saat 14 ten 16 ya kad-' 
rede birinci arttımıuı icra edilecektir. Arttırma bedeli . '6 
muhammenenin yüzde 75 ini bulduğu takdirde mütterisi üzerlll~) 
rakılacaktır. Aksi takdirde en ıon arttıranın taahhüdü baki ~J 
üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 13-10-9~ d'I 
hine müsadif sah günü saat 14 ten 16 ya kadar keza daireını•P"_J 
pılacak ikinci açık arttırmaıında uttırma bedeli kıymeti ınulı'i 
nenin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde satıt 2280 No. lı ka11~ I 
kamına tevfikan geri bırakılır. Satış pefindir. Arttırmaya ittİ 

1 
mek istiyenlerin kıymeti muhammenenin yüzde 7,5 nispetinde P' 
çesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulu 
lazımdır. Hakları tapu ıicilli ile ıabit olmıyan ipotekli alaC: fi~ 
diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakların• ti 
susile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müsbitel•. 
birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında .1'~tli 
aairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu •;;ııt 
sabit olmıyanlar satı§ bedelinin paylatmaıından hariç 

İstanbul komutanlığı birlikleri Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit belediye d'/.. 
hayvanatı için 862 ton kuru ot S;\- ve vakıf icaresi ve 20 senelik vakıficareıi tavizi bedeli müz•!!; ı' 
tın alınacaktır. ihalesi 24-8-- tenzil olunur. Daha fazla mal\imat almak istiyenler 1-9-~/. 
1936 pazartesi günü saat 14,45 de hinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bul~.11~ 
kapalı zarfla yapılacaktır. 1u· cak arttırma f&rtnamesi ile 934 - 2413 No. lu dosyaya ıntar'1 
hammen tutarı 28015 liradır. Şart mezkiir dosyada mevcut veaaiki ıörebilecekleri il&n olunur. ( / 
namesi 250 kuruı mukabilinde ve· ~ ....ı 
rildiği gibi komisyonumuzda da """/ 

gör~lebilir: isteklilerin 2102 lira· 1111uınmHıımıııııtmınhıııııııtıtn1111ııııııı""'"'"*"-""'ııt11#1 ıı z;ı mtı•ı• •t•ı•ı il Y ~ 
1ık ılk temınat makbuz veya mek· Rı·yaz·ıye _ L·ısan _ Fı·z·ık • K·ı""""~p tuplarile 2490 ıayılı kanunun 2, 3 11 'J 
üncü maddelerind~ki vesaikle be. ı,,11:; 
raber ihaleden en az bir saat ev- Ve olgunluk dersleri: Türkçe, Fransızca, İngilizce, Almanca.. ~J 

Rusça - edebi. tarihi mesleki her türlü tercümeler - gramer, tabrır. _, ,ı;rı,1 
veli ne kadar teklif mektuplarını mektupları, bankacılık, ve muhasebe dersleri: Kıyasi ve gayrikıY' .. 

1 
r1 

Fınd_rklıda komutanlık. satınalma tasnifatı ve tatbikatile cümle tetkili ve esaslı konuşmalar: Kuvvetin~? 
komısyonuna vermelerı. (211) 16 büyük tablo üzerinde sonsuz mükUcmeler: 5 lisanla ihtiyacınıs. dell J 
--------------- terden her mektebin imtihanlannı da hazırlıyoruz. 1914 ıeneı~n 1'~ 

Zayi tasdikname: lstanbul kı:ı usulü tedris muvaffakiyetile tanınan (Çemberlitaı karııamdaki 1'1""'J. 
Eski kitap alınır Diller ve riyaziye kız - erkek okulu) ecnebi mekteplerini aratın••· ~~ı 

~-SEZ AR---. 
Din" Ymm t.cüıne kiilliyatındandır 

Fiyatı 40 kuruıtur 

PARA 
Dla ... y..,. latlıplumdandır 

Plyatr 25 kuruıtur 

orta mektebinden aldığım tasdik- E ki . h rfl 
1 

t•• k derste sınıfta kalmak korkusu da bırakmaz. Denler buıud d• ~~ 
nam . . tt" Yenı·s·ın' çıkar s ve yem a er e ur çe ve . f k 1 3 L' ·1 .. d.. k ..,.e ·'JI eyı zayı e ım. ı · b k 1. 1 1 1 

h tli IU k . aynı sını ve uvvette o an 1, 2, , 4, 5.15 Al!I e gun uz a pm g .. w 11,,ır t .. d l . . . h .. k .. k aş a ısan ara yazı mış er r ı · k" •1 d . k 6 k" •1.k 1 d . 5 k r S 
acagım an es usının u mu yo · t 1 8 . k ti dr . b"ld. k yor. 4 ııı e ersı 30 uruı - ıtı ı grup a enı 2 uruıtu · .tıt• 

ap a ırız. ır ar a a esı ı ırrnc . . "'~ 

İstanbul kız orta mektebi birin Adres: Istanbul Ankara <'addcsl l55 yenler bütün sene nevam ediyorlar. Direktör Ziya Çetinkaya 
1 

tur. kafidir. bılmıyenler her zaman kabul olunur. Haftada kaç derı lhtınta 

ci ıınıfından 265 No. h Rıfkiye numara İnkılap kitaphaneat. rıı1111mu1ıııııııuııııııııııuııııı1ıauuııııtKtt1t1111U11llllll!llllıu111ıtıttı111-.11111•-..-••-•"' ................................. Hasan 
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nır inşaat mühen- -----
disi alınacaktır Afyon Y etiştirieilerin 

A · Nazarı Dikkatine 
d .. skeri Fabrikalar Umum Mü-
Urlüğünden: 

111 YUksek Mühendis mektebinden dlplo-
•h ve asgıwi beş sene inşaat işlerinde 

~~•Şmış ve askerliğini yapmış bir inşaat 
tı hendlslne ihtiyaç vardır. Talip olanla
lJ 11 ellerinde mevcut ,·esaik Jle birlikte 
~ Müdürlüğe müracaatları. (5) 

Uyuşturucu Maddeler inhisarından 
Afyon yetiştiricilerin menlaatlerlnl göz HnUnde tutan lda-

l
ii remiz, bu seneki mahsulü Tilrklye Ziraat Bankası vasıtaslle 
doğrudan doğruya mUstahsllden alaca~lır. 

Aşağıda gösterilen şehir ve kasabalar alım merkezi itti-
haz edlldlğlnden afyon yetiştiricilerin kendllerjne en yakın 
olan mezkAr şehir ve kasabalardaki Ziraat Bankası şube veya 
sandıklarına mflracaatla lcabeden tefsllôtı almaları lüzumu 
ehemmiyetle llAn olunur. 1 

Alım merkezleri: - Amasya, (Akşehir - llgı n) Alyonka- El 
- rablsar, Aydın, Balıkesir, Çorum, (Eskişehir - Bilecik), G0-1 

220) ~ ~~haınmen bedeli 9975 lira olan 610 tonu safi meıe, 120tonu1 mUşbacıkUy, Konya, Kiltohya, (Isparta - Burdur) Malatya,~ 
Dİ' to.ı 0:ıen mete veya bunla~~n .. mahlutu olmak üzere ceman ı.3~0 _ Tokat, Zile. (177) il 
~ il 19/ 8/936 çarfamba gunu saat 15,15 de kapalı zarf uaulı ıle ~ d,lifj 

~a.da idare binasında satın alınacaktır. ~]lllffilffil-1 •DlllJllDlllllllllllllll• .. l•&M illi"' 
\ ıca: İte girmek istiyenlerin 748,13 liralık muvakkat teminat :a:=====tt- • --== J d G } K t } gıv A k 
~.- ~nun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7/5/ 936 G. 3297 •• ımyager • an arma ene omu an 1 n ara 

i.~,11u.™'•~da~ntipretmişolan talimatname daire~inde al~n~~ Husameddın Satınalma Komisyonundan: 
~~ llt,. Ve teklıflenni aynı gün saat 14,15 e kadar Komıayon Reıslıgı- Tam idrar tahlili 100 ku.ruftur. Bil. 
e~ ~İııe.eı:ıııeleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme umum tahlillt, Eminönü Emlak ve 
df"F dt •ilden Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden Eskiıehir- Eytam Banka.ısı kartısILda lzzet 

91) Iİtdltıt.faz. Şefliğinden, Adapazarında istasyon Şefliğinden, Balıke- Bey Hanı. 1 
t - Efrat için (35400) metre kaputluk, (19200) metre kıtlilc el· 

biaelik kumq qağıda yazılı gün ve saatte kapalı zarfla satın alına· 
caktır. 

1 ~hne Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. (146) ıs: .... := 8111 1 == ,, 2 - Kaputluğa (99120) lira kıymet biçilmit, ilk teminatı (6206) 
lira ıartname bedeli ( 490) kurut, kıtlık için de (50880) lira kıymet 
biçilmit ilk teminatı (3794) lira tartname bedeli (255) kuruttur. 
Şartname komisyondan alınabilir. Pi_/ 

dit ~ 

# 

i "'f 
Türk Hava K u~umu 
Büyük Piyangosu 

Fatihte 

Acele satılık arsa 3 - Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat ve tartnamede yazıh 
vesikalar içinde bulunacak mektuplarını ekıiltmeden bir aaat evvel 
komisyona vermit olamaları ( 50) Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

1.-,~ ~·. c~ keşide.Ti Ağustos 936 ~adır. 
'•._Suyuk ikramiye 35.000 Lıradır >: Ytıca: 15.COO, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

Fatihte Kıztaşl'lda Sofular cadde 
sinde Uç tarafı muntazam cadde, deni 
ze nazır, tramvaya ve ç&r1ıya pek ya 
km, civarı klmilen mamur, 702 mel 

Kaputluk kumq. 13/ 8/ 936 Perıembe günü aaat 11 
Kıtlık ,, 14/ 8/ 936 Cuma ,, ,, 11 

remurabbaı,Jwm:ıı lzamımfilk mU.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------

tatiltışpkll ve alb parçaya mufrez ar!& Satılık 
acele aablıktll'. Taliblerinln saat on. arsa 

dl.~ (20.GOO) liralık bir mükafat vard1r. 
,;J 

dan bire kadar HABER gazetesinde 
Bay Fethiye müracaatları, . - ... Beyazıtta Soğanağa mahalleıi Nur ıokağmda bütün Marmarayı 

gCSren 157 metre ana aatılıkbr. Ya nındaki 1 t numaraya sorunuz. 
. . ') 

Ur . 
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kokuaundan tanıdı. Dudaklarının Hemen yakalayarak içti. Dalgın 
Üzerinde imanı çıldırtacak, kudur. yattığı zamanlarda kendisine içir
tacak bir buae, bir atk ve ıehvet tilmit olan ıurubun lezzetini he· 
buıeaj duydu. • men tanıdı. 

. O zaman gözlerini açtı. Hafif Bardağın içindekini henüz iç· 
hır gece kandilinin ııığı odadaki mitti ki, vücuduna bir ağırlık çök· 
j'Yayı hayal meyal aydınlatıyordu. tü. Güçbeli bardağı masanın üze
. ite bu hafif ııığın altında Marinin rine koyabildi. Batı yastığın üzeri· 
ıhtirasla parlayan mavi gözlerini ne kurıun gibi düştü. Kendisinden 
IÖrdü. Bir kaç aöz söylemek is , geçti. Bu sefer uykusu o kadar ağır 
tedi. Bu sözler öpücüklerin olmuıtu ki, adeta küçük bir ölüm 
~tında boğulup kaldı. Jak gibi idi. 
d leman yavaı yavaı kendin· Rüyadan rüya .. Hayalden haya. 

en geçtiğini hissediyordu. Artık le uçarak Jak Kleman öyle bir hale 
o baıka bir alemde yafıyor, şimdi. gelmit idi ki, artık gördüğü ıeyle
)e ~adar tanımadığı bir zevkin pen rin hangisinin hayal, hangisinir 
~ın~e~. nebatlardan insanlara ka. hakikat olduğunu o da ayıramıyor 

1.r butün canlılarda hükmünü sü. du. 
l'en bir kuvvetin tesiri altında çrr
Pnııyor, kıvranıyor, soluyordu. . . . . . . . . . . . 
· . ! ekrar kendine gelip düfünce. 

11111 topladığı zaman batka bir ge
Cede nıh l" 1. k . . . d lı ' unu anet ıyere cıamını 
da a fazla. bir hararetle tu yeni 
\IJnıuı olduğu zevke teslim ede. 

Ce"'• • 
t• llni vaadediyor, hummalı ve 
ıtrek ellerle kaybettiği hayali arı

)'ordu. 

Halrik ol aten Mari ortadan kayb. 
ba~Uftu. Iıık sönmüıtü. Fakat sa
...: ın ilk 1tıldarı pencerelerden içe 
·•Ye , .. .. 1 ... 
L. uzu mege hatlamıf b. Büyük 
uır •uıu luk J anı z ak Klemanın boğa. 
it 1 ~akıyordu. Yatağın kenarında 
il~~ı Yanı baıında bir ufak masa 
-..:rnıde bir altın bardak gördü. 

Gözlerini açtı .. Tuhaf bir kesik
lik bütün vücudunu aarmııtı. Göz
lerini açar açmaz hemen etrafına 
bakındı. Bulunduğu yer ne manas
tırın çilehanesi, ne de Mari dö Mon 
pansiyenin baı döndürücü aık ko. 
kularile dolu odası idi. Sert bir ya. 
tak üzerinde ve dar bir karyolada 
yatıyordu. Duvarlar çırçıplaktı. 
Yalnız bir lsa resmi ile süılü bir 
salip ve bir masa üzerinde konmuf 
bir sürü kitaplar vardı. 

Şiddetle titredi. Bu masanın üze. 
rinde keskin bir ıtık saçan bir ıey 
duruyordu. Bu onun hançeri idi! .. 
Biraz sonra kendisinin Jakobin ma 
nastınndaki höcreaindo bulundu. 
ğunu anladı. · 

; 
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düın ve size ıöz ıöyledim demek? kaçırıyorum. Nerdeyae deli olaca· 
- Evet bunun isbatı da sizi tes· ğmı. Rica ederim hafızanızı iyice 

kereme alarak buraya getiritimdir. yoklayınız. Beni Notrdam dö Şartr 
, -Jak Kleman hayret içinde idi. alayının erteıi günü mü sokakta 
Bir mucize olmut olduğunu sanı. buldunuz 7 
yordu. Melek kendisini manastırın - Evet, Valvanın idam edilece. 
çilehanesinden kaldırmıı, Mari dö ğinin ertesi günü .• 
Monpanıiyenin geçebieceği bir ye - Beni sitede buldunuz demek? 
re bırakmııtı. - Boylu boyunuza ve hiç kıpır• 

- Bu vakanın gününü haber ve· damadan Pressuvar dö Fer oteli, 
Tir misiniz? nin biraz ilerisinde yatıyordunuz. 

-Size aöylemittim. Bundan do· - Allahım aklımı koru! ' 
kuz gün evvle, yani Notrdam dö Mari dö Monpansiye gülümsiye rek• 
Şartr alayının ertesi günü idi. 

Jak Kleman bir leini alnından 
geçirdi. Yeniden af allamııtı. O za. 
ten uzun bir zamandanberi hayal 
ler, seraplar araıında yaııyordu 
El attığı her hakikat, hayal oluve. 
riyor, tutulmaz bir hale geliyordu. 

Onun Burguvani ile görüımesi 
Notrdam dö Şartr alayının ertesi 
gününe rastlıyordu. Reis kendisine 
dııarıya çıkmak için izin vermemiş 
olduğunu ısrarla iddia etmiıti. Son 
ra onun hesabınca beı altı gün ka
dar çilelianede kalmıştı. Arkasın
dan Mari dö Monpansiyenin evin
de kendisine gelmiıti. lıte bunla
rın hepsi birer hayaldi. 

Çünkü, onun manasıtıra girdiği 
gün, Notrdam dö Şartr alayının er. 
tesi gününe rastlıyordu. Papas bir 
hafta kadar da orada kaldığına 
emindi. Acap bunların neresi ha
yal ve neresi ciddi idi. 

- Madam, yavaı yavaı aklımı 

- Amin! dedi. Hakikaten mÖS· 
yö, Şartr katedralinde Jak Klema 
nı hazır bulacak yerde, kartımda 
Şövalye dö Pardayanı görünce ben 
de sizin gibi aynı §eyi diledim. Fa. 
kat sanmayınız ki bundan dolayı 
size dargınım. Böyle olsaydı sız1 
oradan kaldırtır ve ıerefine leke 
sürülüp sürülmiyeceğini bile dü
şünmeden evime naklettirir mıy. 
dim? 

Jak Kleman tiddetle: 
- Bu ltitfunuzu hiçbir zaman 

unutmı:yacağım. Fakat size ıunu 
haber vereyim ki, bu hadise ile 
Valvanın idamı yalnız birkaç gün 
gecikti. Şartrda yapamadığımı, 

baıka bir yerde yapmağa hazırım 
madam! dedi . 

Mari dö Monpansiye sarardı. 

Parlak kahkahası boğazında kaldL 
Gözlerinde uğurauz bir ıtık yanıp 
söndü. Hızla yerinden kalkarak 
sofrayı itti. Jak Klemanın dizleri 
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MlM.uP FXUsf.t -izerine ıelip oturdu. Tıpla Dük dö 
Gizin Preuuvar dö Fer lokantaam. 
ela kanamı Kont clö LuYPyin ku
uğmda yakaladığı geceki gibi kol. 

lanm delikanlmm boynuna dola
dı. Jak KleDı&n, yine tabii o gece
ki gibi hem ıarapla hem atkla sar
hottu. Kulaklannm upldadıjnu, 
kalbinin hızlı hızlı çarptılmı bis
tediyordu. Kendisinden geçti. Şeb. 
Tel bütün vücudunu sanıyor, utanç 

Te büyük bir ıünalı iılemekten do
lan korku vicdanını sızlatıyordu. 

Albn makaslı peri: 

11karak bayım bir Hile: 
- Ya neden onu öldürmedin. 

dei. 
- Neden mi? •• Yalnız fUDU bili

yorum ki Allah ezeli mukadder&· 
bnda bu ıaddann daha birkaç gün 
yaıamuını takdir buyurmuı. Çün· 
kü kartıma kolumu tutarak: 

- Kleman, bugün kralı öldür
me! diyebilecek bir adam çıkardı. 

-Kim bu? 
- Evet, madam .. Eğer bu adam 

Valvayı öldürecek olan ıu hançeri 
kendi göğsüme aaplamamı emret. 
mit olsaydı, bunu bile seve seve 
yapardım •. Bu adam, benim irade
me, hayatıma hakim olabilecek bi. 

- Sahi mi? diyordu. Sahi mi, 
·onu öldürmie hazır mısınız? Şartr 
da sizi bu hareketten alakoyan kor 
·ku delil mi idi? · ricik kimsedir. Çünkü annem ıe-

Jak Kleman: fil, zavallı, ümitsiz bir halde en 
-Korku mu?.. Ben korkunun mülhit ıztıraplarla can çekitirken, 

ne olduğunu bilir miyim? Allah ona acıyan, onu teselli eden biricik 
kimse oLmuıtu. 

verede ıunu bir öjremem. Hayır, 
hayır madam. Valvayı öldürmeme Düıeı hayretle: 

- Anneniz! •• dedi, o, ıizin dol· 
engel olan katiyen korku delildi. mut olduğunuz Suvasson manastı
Ben zaten yqamaktan bıkmıtım. nna çekilen münzevi kadın deiil 
O canavan ölclürdüiümün intika- mi? · 
mı olarak ujrayacajım itkenceye Jak Kleman gülümsedi: 
dünden hazırım. Onu öldürmeme _ Suvassonlu kadın benim an-
enıel olan merhamet de delildi. nem değildir. O beni yalnız büyü. 
olanlar, bana ve bana mensup olan tendir •• Annem öldü madam. Hem 
lara merhamet etmemİjtiler. Kolu- size anlattığım müthit acılar için. 
mu büken vicdan azabı da delil- de öldü. Eğer zavallı hayabnda bir 
dir. Çünkü onu öldürmemi bana .parça tetelli bulduğu demler olduy 
~ ~. ml.lli..ı.yledi. sa, mutlaka o da benimle Valvanın 

Mari dö MJıpanaiye Jak Klema- araaı~ airea zatuı sa7eainde ol
m W1aın an&.mda biltlii:ı&tirullel mattaf. 

-
Galata : Sesli Han 
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Mari dö Monpanaiyft birden- yı kiltli buldu. Artık korku ve ıztı· 
bire: rabı ıeçmiıti. Yavq yavq soluk 

- Pardayan ! diye 'ııaylardı. kanlıhiını toplıyarak Jakobin ma· 
Jak Kleman boğuk bir sesle: 1 nast~ında i~en melei~n kendisine 
- Odur. demedim .• Yalnız ıuna vermıt oldugu hançen bulmaktaa 

dikkat ediniz. Kendisinden bahıet batka bir teY dütünmez oldu. 
tiiim zat kralı himayesine alınca Aqama dojru karnı acıkb. Bu 
kralın bayatı benim için mukaddes da devamlı bir orucun tesiri idi. 
bir tekil aldı. Fakat birkaç gün Öğle vakti bir k11mım yedi il 
sonra bu himaye kal·kacak .. İtle 0 yemekler ve praplar masanın üz• 
zaman mutlak hakimim olan Alla- rinde duruyordu. Jak Kleman yal• 
hın ismine, lnyosan mezarlığında nız batma yemek yiyerek yatafına 
yatan annemin hatırasına ve biri çekilip yattL 

cik saadetim olan sizin • muazzez 
batınıza yemin ederim ki Fransa 
kralı benim elimle ecel kadehini 
içecektir. dedi. 

Mari titriyerek: 
- Size inanıyorum! dedi. 
Sonra sıcak ve kımuzı dudakla

rile Klemanın dudaklarını örttü. 
Onu bir daha bütün kuvvetile göi
sünde sıktı. O artık söyliyecek bir 
fey kalmamıı gibi hemen delikan
lının dizleri üzerinden fırlayarak 
kıvrak bir hareketle ortadan bir 
peri gibi kayboldu gitti. 

Jak Kleman, yalnız kaldı. Tarif 
olunmaz bir acı kalbini doldur
muıtu. Bu andaki kadar acı duy· 
duğunu hatırlamıyordu. Kendisin
den geçmiı, diz çökerek peri ve 
cinleri defetmek için okunan dua
ları tekrarlıyordu. 

O gün alqama kadar Mari dö 
Monpansiye görünmemiıti. Ketit 
dıpnya çıkmak istedi, fakat bpı 

Gece oldu. Odayı karanlık kaP
ladı. Uzun bir müddet Jak Klema• 
hayalatla ufraıtı. Son vakalan bir 
daha zihninden geçirdi. Şartrdaa 

kaçıf, çilehaneye girit, açlık v• 
susuzluktan çektiği ıztırap, sonra 
sevgilisinin odasında bulunduiU 
rüyası .. Onunla baıbap· yemek •.• 

O, bu vakalar arasında hayal il• 
hakikatı birbirinden ayırmaia ça• 
hııyordu. ! 
Yavaı yavaı bütün fU zıt dütibl• 

celer birden kafasına hücum ettL 
Kendisini halsiz bıraktı. Nihayet 
kendisini kaybederek derin bir uf• 
kuya daldı. 

• • • • 

••• Belki yine rüya idi?. Tuhaf 
bir hisle uyanır gibi oldu. Yatakta 
yanı batında bir kadın, kollarııd 
boynuna dolayarak onu kendislo• 
dfnı çekiyor sandı. 

Onu hemen kokuaundan ~~ 
malı adet edindiii bat dandtll'IP"' 


