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Trakyada 
Dün gece yarısı başlaya'°' 

Manevralar· 
Kırmızı ve yeşil taraf kuvvetleri 
ar:asında tank ve tayyarelerin de 

lştiraklle devam ediyor 
kırrnızı taraf piyadeleri topçu 

himayesinde ilerliyor 
( Y az11ı 4 üncüde) 

llükinnct kuvvetleri Somosiyerada asilere hüCMm ederlerken 

lapanya lsy~nı beynelmllel hAdlselere 
sebep oluyor 

111.qiltere menfaatlerini 
bizzat koruqacak · 

~lnıanyanın da böyle 
vapnıasından 

to korkuluyor 
lı..riı· ndra 8 CA.A.) - Selahiyettar ma·ı rar vermesinden korkulmaktadır. 
~tti ın Bvy~-:diğine göre İngiltere hükfı 1 Siyasi müşahitler Almanyanın gene
~ &erek İspanya hükumeti gerek asi 1 ral Fran~oya sadece ticari tayyareler 
~h;ıtıl~ı tarafından gösterilen alaka- vermekle kalmayıp ayni zamanda silah 'il binaen İspanyadaki menafiinin ve cephane dahi verdiği kanaatinde 
\> fesini ke d' .. 1 . k 
c"'-. • n ı ve5aıtı e temıne arar bulun:nakta ve süratle bir ademi mü• '4111\ti. 
.\y · dahale anla§ması akdinin Alman harekc-

'nb. nı zarnanda, bir ademi müdahale 
f ":rltlas.ı .. tini önliyeceğini söylemektedirler. Fa· 
)ililJiYcte d:l•':Uda getirmek maksad~e kat böyle bir anlaşmanın vukuu ihtim;: 
ilat illa vam edilecektir. Fakat sı- li hemen hemen mefkuddur. 

~t'lcfa b h~f.il rnüzakeratın neticesi hak· 
b·· Ct;bındirler. Alman hükumetinin, Sovyet Rusya 

l><"t /\l tarafından Madrit hükumet kuvvetleri9 ~•in.. rnanın Barselonda idam edil• 
ı "en rn • 1 ne yardımdan sarfınazar edilmesi "'rtile •tiye... A es u makamatın tecziyesini 
_. ·• "lıtı Fransanın ademi müdahale tekliflerini "tıllt 1•1• an hükumetinin bu müraca-
.ı afta ·o kabul ettiği habe~ veriliyor. ~tı taltd· n uıadrit hükumeti ~ciz kal· 
ti .\]ın ırde Alrnanyanın da İspanyada 

an rnenafiini bizzat himayeye ka 
Müzakeratın uzayıp gitmesinden ve 

( neramr ' Ünt'ilde, 

Küçük çocuğunu 
Sarnıçta boğan bir. kadın 
~İ iki suç ortağlle yakalandı 

' hamal da karısına tecavüze 
teşebbüs ede . eniştesini 

labrta Öldürdü 
~:illı:ıtı ~;:ni ~~an gayri tneşru ço. nik bonmarşesi muhasiplerinden On. 

1 lllkaa .n hır kadınla bu cinayet nik evi gezmiş, sahibi ile uyuşarak ki. 
'h "er~~ ıkı kişiyi yakalamış Adli. ralamış, yerleşmeden evvel de evdl' 

el... ·111§tlr. ' ı tı \r ••JlYet ş~ e.c:ıash bir temizlik yapı mış r. 
: surette meydana çıkmış. Bu arada evin bahçesindeki sarnıç 

to Gedikpa a(f temizlenirken avaklarına hüyük tao;la • 
°""-lr ~ a Asmakapı sokağında bağlanmış bir küçük çocuk cesedi bu 

~t\1t tija 
1 

evde .on iki senedenberi lunmuştur. Çocuğun elleri de arkasına 
l.:'.'!l bta ccar Mustafa bir b~uk ay bağlanm•ştır. ' 
~'it t~~ çıkmı~ ev o zamandan Sarnıçı temizliyenler hemen ~bıta. 

-uıtır. U-ç kilit :evvel Seli~ r • (Deoanu 1 ancQde) 

abahki 

e 

1 il m 19 ük M 

mdımi oh nla r a arda 
Çoban, Yaşaı· 

t~fiyeye 
ve Nuı~ideı1 

uğradı. 

Greko - Romen gllr:e~lerde §imdiye kadar hiç fena puvan almıyarak şampiyon 

diğeı~/eı'i 
v .=di{ll 
ne d 

Norveç takımı 
Almanyayı da 
yenerek çok 
kuvvetli oldu
ğunu ispat etti 
Büyük ümitlerle 
giden basketbol-
cularımız Şlli 

takımına 30-16· 
yen ildiler 

(Spor y4zılan S ncı,, 'l nci w S nci 
say/tilanmızdadır.) ~ ı(. • • ' namzetleri arasına giren Y(Jfar r . t 

Tekİrdağlı Hüseyin pehlivan 
Cim Londosa meydan okuyor 

Cim Londostı meydan okuyan , 
Tekirdağlı Hüseyin pehlivan 

Tanınmış yağlı güreı pehlivanların• 

dan Tekirdağlı Hüseyin pehlivan yarın 
Taksim stadında yapılacak güreşlere 

kendisinin de iştiraki için davet yapıl• 
mamış bulunmasından müteessirdir. Bu 
pehlivan diyor ki: 

- Bugün ben Türkiye ba§pehlivanı 
Unvanını haiz bulunmaktayım. Kara A• 
liyi, Mülayim ve Dinarlı Mehmed pehli 
vanları da yağlı güreılerde hep yendim. 
Dinarlıyı Uç sene evvel Akhisarda pek 
kısa bir zaman içinde yenmiştim. 

Böyle olduğu halde pazar· günkü gil· 
reşlere her nedense beni iştirak ettirme 
diler. Ben serbest güreş de yaptığım için 
bu maçlar serbest güreş tarzile yapılaca 
ğı için benim çağnlmadığım mazereti 
ileri sürülemez. Bu sebeple pazar günU 
güreşecek pehtivanlann hangisi olursa 
olsun hepsine meydan okuyorum. Cim 
Londosla da gilreşmeğe hazırım. Türki 
yede Cim Londosla güreşecek pehlivan 
yok mu ki karşısına bir yabancı çıkarı• 
yorlar? 

Tekirdağlı Hüseyin pehlivan 107 kilo 
sikletindedir. 

Futbol 
ıtalya Japonya~n • Norveç 

Almanyayı yendi 
İtalyan takımı, Japon takımını 8 -O 

yenmiştir. tık haftaymda vaziyet 2-0 
idi. 

Norveç takımı Alman takımı 2- O 
yenmittir· ilk baftaymda vaizyet ı-o 

idL 

( 

Oim L<mdos diln arkadaşı M«taos ile idm4n yapar~ 

Meşhur Amerikalı Zenct §ampiyon Ovena olimpiyatlarda uzun atlaTken " 
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Evvelki gün, Şark dcmiryollnn his-cdarları, hükumetimizin bu şirkete 
k~r~ı yaptığı teklifi tetkik ederek, hattın devlete satılmasına karar verdi
ler. BC>ylelikle, memleketimizden bi.r ecnebi sennayedar grupu dnhn eksildi 
\'c. Elektrik, Tramvny §İrkcti bn§ta olmak üzere, Türkiyedc hemen hemen 
~lir.'Jizin on parmafiile sayabileceğimiz kadar az ecm:bi müesse:se knldı 

demektir. 
Ne yalan söyliyclim, bunları om:.ızumuzdan her silkip atışm-.ızda fr .. 

rahlamı§ gibi seviniyoruz, rahat birer nefes alıyoruz. Yok, hnyır, bu, hizdeki 
ecnebi düşmanlığından ileri gelmem.ektedir. Zir-. böyle bir hisle mütehr.s· 
sis değiliz. Ancak, bütün bu yabancı müesseseler, memleketimize eski de 
virlcrde ve o devirlere has zihniyetlerle gelmişlerdir: Sırf burad::ı buldukle,. 
nru sümürınek, vaktile bin türlü yollarla kabul ettirebildikleri mukavelcruı• 
melerinin ins=Usızcn maddelerini azami hadlerle tatbik ederek k:,rlarını art
tırabilmek ve buna nr.ıknbil bir şeyler temin etmeğe mecbur kaldıklan bu 
biçare yurcb - o da zoraki olarak - asgariyi vermek! 

Bu zihniyetlerle cihazlarını kurmuş olan ecnebi sermayedarlar, milli 
uynnı§tan, kapitülasyonların kall:m:ısından, devletçilik siyasetinin tatbildr.,. 
den sonra, artık Türkiyeyi südü a:r.almış bir sağmal inek halinde görmeğe 

hn§ladılnr. Esasen biz de sağmal jncl< olmadığımız için, geri kalan sütü· 
müzü :ya.bana s:ığdmnak niyetinde dei;-Odik. Hülasa, anlaşılamadı. Gidiyor
lar ... Daha ela gidcecltler inşnllnh .. Uğurlnr olsun ... 

Ecnebi gennaye? ... A la k .. pılarımız llapnh <!eğildir. Buyursun. .. Mil., 
yonlarile, milyarlarile buyursun ... Lnkin yeni zihniyetle: Buraya yerleşmek, 
femettüünü burada J,'.\rcamak, tesisatını bu mcm.1 ketin evlatlanna ve um· 
ranına cidden lllÜfİt olacak şekilde yapmak gibi munııif şartlarla huyunun .. 

Am!l, diyeceksiniz ki, öyle buyuramu.mış... Öyleyse buyunnasm .•. 
Olanlar da tası tarağı toplayıp gitsinler ... Biz, yağımızla kendirciz kavrulu
ruz .. Zaten kavruluyonız bile: Ecnebi sennaye namına ne kaldı ki? •.. 

Hüseyin Faruk TANUR 

Yu anistanda 

ızılayın bebek 
sergisi bugü açıldı 

KCIÇCJK 
HABERLER 

Arnavuttuk lstanbul 
yeni baş konsolosu 

içeride: 
BugOnkü rejim bir ay devam ettiği takdirde - • Taraby:'.'ue Hacıosman bayırı arasındaki 

Yaz.yet vah·ımleşecekm·ış yol tamirat dolayısile bütün nakil vasıtalan 
na bir hafta müddetle kapatılınl§tır. 

1 d • Türk tahvilAtmm yükselmesi devanı ct.-
Yunan parti liderleri bu yo a bir nıektedlr. Bu meyanda TUrk borcu tah11ıll 
muhtıra ile krala müracaat ettiler 22•47•5 şeve .Merkez bankası hisse scncllc .ı 

de 75 şe kadar ytiksel~gUr. Ergani ve Sıvns 

Yunanistanda sol cenah fırkaları
nın ileri gelenlerinden ba§ka bütün ko
münist sayla.vlnrm tevkif edildiği ha· 
ber veriliyor, 

Buunla beraber memleket içinde 
tam bir sükfuı hUkUmfcrmadır. Başba
kan ecnebi sefirleri kabul ederek htikü-
metin son günler içinde aldığı tedbir· 
!erin eebeplerini nnJntmı§tır. 

Parti liderleri saraya giderek kral 
tarafından kabul cdilmi§tir. Liderler 
bugünkti rejimi ihdas için bir sebep ol· 
mndığını, me§rutiyetin bu ~ekilde dar
belenmesinin fena neticeler vereceğini 
söylemi§lerse de kral sekiz aydanberi 

beklediği halde partilerin birbiriyle an
la§amamış olduğunu söyliyerek, mUra
caatlan kabul etmemiş, istirahat et .. 
mek üzere Korfu'ya gitmi§tir. 

Fakat p:ırti liderleri, bu~nkU ha· 
lin bir ay devam etmesi takdirinde va
ziyetin vahim olabileceğini müşterek 

bir muhtıra ile krala biJdirmişlerdir. 
Donanma baş kumandam amiral 

Snkelaryu Ba§vekile gönderdiği bir tel
grafta, bahriyelilerin hükfimetle bera
ber olduğunu bildirmistir. 

Yunanistandaki elçimiz Ru§en Eş
ref yarından sonra §ehrlmize gelecek
tir. 

Habeşistanda tekrar 
başlıyan muharebe 

Dcyri Herald gazetesinde okunduğu• 
na g8rc, Musolininin yakında, İtalya 

kralının imparator olarak tac giymesi 
dolayısilt Habeşistana gideceği havadisi 
Romayı §evke boğmuştur. 

İtalya kralının tac giyme merasimi· 
nin Aks\ım mukaddes şehrinde yapılaca 
it anlaşılmaktadır. Bununla beraber 

merasimin tarihi tesbit edilmemiş oldu 
ğu gibi Musolininin de Habeşistana 

gideceği vazıhan bilinmemektedir. 

Diğer İngiliz gazeteleri, Habeşistan 
da Habeşlerle İtalyanlar arasında yeni
den başgöstermiş olan muharebelerin 
meşhur Tana gölü mıntakasında canla 

başla devamettiğini bildiriyor. En şiddet 

Sovyetler li çarpışmalar, gölün şamilnde Gondar' 
da cereyan etmektedir. 

TııJebe k adrosunô Oradaki Habeş kuvvetleri Ras Kassa 

B I• r buçuk nrn oğlu General Bavassen tarafından 
idare edilmektedir. 

m l• ı yon Habeşistanın eski Paris elçisi olup 
İtalyanların harbe başlamasından sonra 

Yıerti llOCU k IJAve diplomatlığı bırakarak cepheye koşan 
Y Tckla P.avaryııt Adisababa yakınında 

ediyor bir kolun başında bulunmaktadır. 
Sov~Jn her şeyi bir ıılfm muC'İ• Habeş muharipleri Adisababaya en 

blnce yaptıkları malfimdur Bu sene- a <1ğı üç hücum yapmı§lardır. Bu iiç hü
nin planı, maarif sahasında bilhassa ı:um da geçen hafta yapılmıştır. Uçüncü 
kendini göstermektedir. Zira, bolşevik- hiicum, her iki tarafa da ağır zayiat 
)er, mekteplerinin arttırılması için bllt· ver,.,irriı;•ir. 

selefine bir milyar doksan iki milyon f-ıı.frnforun en sııdık adamlanndan 
rubl~ koymuş bulunuyorlar. Bununla Katanba valisi Raa Getaşu bereberinde, 
4.000 yeni mektep yapılacak ve bir bu· kral tarafından gönderilen Gore valisi 
GUk milyon çocuğun talebe kadrosuna Decaz Makonen oldu~u halde Kahire· 
ilavesine imlnin bıılunncaktır. n n ' - .., Cior~··n 1-~ ... ,_ • ,.•-.istir. 

Ancak f=;ovyct matbuatı, plfı.nm yüz- ----------
de ~·tiz .rıisbetinde tatbik cdilemcdiğin- M 1 Rl r q m o 11 
den sikyet ediyorlar. Ders yılı yaklaş ]( 8oitil1 A yon 8 r 
tığt halde, yeni mekteplerin yUzde 70 -
71 itam ve h· ı~ bir hale konnbilmi"- koldırıhyor 
tir Kahire 7 - İngiliz Mısır müzake-

1 
Hoş, bu d r ı hnriyet Jle f enn ratının yakında biteceği tahmin olur.· 

değil ... Demrk ki ~ kitsur bin yeni maktadır. tngiliz murahhasları finansal 
mektep aQılmı ' tnleb kadrosu bir vadeli kapitüliisyonların ilgasını kabul 
mil}ondan fazla ~ocukla geni§l mi§ .o etmişlerdir. Muhtelit mahkemelerin ilga 
luY.or. sı meselesi henüz muallaktadır. 

- Erzurum demiryolu tahvilleri de yüksel
mektedir. 

• iBelediyc, geçen sene tama..nladığı numc.• 
rotaj işlerine 70000 lira sarfetml§U • .au pıı.ra 
nm hallttan tııhslll icap ettiğinden her evden 
ms ı;ıer kuruş numerotaj parası alınmasına 

karar vcrllmlştlr. 
• Dışi§lert bakıı.nı Tevfik RUştU Aras dUn, 

Ankııradan ı;;chrimize gelmiştir. 
• Şehrimizde bulunan gümrtfü ve inhls:ır

Jıır vekili Ali Rana dUn sabah giimrliklerde, 
öğleden sonra da lnhlsarlarda meşgul olmU§ 
)ardır. 

• Türk Ucaret kaptan vo maklnlsler cemi• 
yeU umumi lleycU dUn tcvkaIA.de bir toplıın 
tı yapmış iso de ekseriyet olmadığından te
hir edllmi§tlr. 

• Yüksek iktisat ve ticaret mektebine gir
mek fstlyenlerin miktarı ı;eneden seneye ço.' 
ğaldığmdan, mektep te§kllAtmm bu sene 
gcnl§letilm.esine karar verllmi§tir. 

• Muğla ile Köyceğiz arasında mühim bir 
geı;lt olan Namanan köprUBUnUn ayaklarının 
yaj>ılmasma ba§lanml§tır. Köprü Muğla -
FeUılye ana yolu üzerindedir. 

• Marmaris ile Daçta arasındaki 90 kilo· 
metrelik yenlyol işlemeye açılmıştır. Yolun 
ıo kilometrelik bir kısmı da yakında bltmJ§ 
olacnktır. 

• Bazı ecnebi elçi ve konsoloslann pasa,. 
port meseleleri için doğrudan doğruya, nU!us 
dalrelerile temasa gcçllklert görülerek, nu· 
fus dairelerine g6nderilen bir tamimle bu 

gibi yerlerden sonılacak suallere cevap ve

Bay Asaf 

Arnavutluk hükumeti Tiirkiyc baş 

konSQlosluğuna hny Asaf ('odliyi ta 
yin etmiş ve yeni baş konsolos vazife. 
sine başlamıştır. 

Türkiyeyc knr~ı muhabbetile tanın 
mış, evvelce de Türkiyede hayli bu. 
lunmu~ olan hay Asaf ezcümle 1926 
dan 1929 yılına kadar Ankarada Arna. 

vutluk sefareti baş kfıtihi \<fi. Anka. 
radaki Arnavutluk sefaretini iki yıl 

maslahatgüzarlık sıfatile de idare et 
miş ve 1932 senesine kadar lstanhuldn 
kon.cıolosluk ettikten sonra Üsküp ha. 
l\onsolosluğuna SC!;ilmişti. 

Şimdi buraya naklen tayin edilml-.. 
bulunuyor. Memleketimize tekrar tayi. 
ni memnuniyetle karşılanmı~tır. 

rilmemesi :ve vaziyetin derhal vUAycte bil---------------
dirilmesi emrcdilmlQtlr. 

• lktısat bck!Uetl tarntmdan bu sene Anka 
rada açılmasına Jcarar verilen cllşlerl sergisi 

için şimdiden hazırlıklara ba§lanılmı!itır. Ser 
gide te§hlr edilecek nıJlUann nakliye ve sigor 

ta maşrafları İktisat vektı.ıctlne alt olacak
tır. Serp 29 birlnclteşrlndo açılaraktır. 

• Çanları mebusu Mustafa, Ka7.anç, lnıh· 
ran muvazene ve hava vergllerinln nisbctlc
rlnfn bfrleştlrllmcsf hakkmda Katınutaya 

kanun lAylhası vennl§U. Bu ıtıylha Finans 

Polo 
müsabakaları 

Arjantin takımı İngiliz takımını yen
miştir. Arjantin takımı olimpiyat şam· 
piyonu olmuştur. İngiliz takımı olimpi
yat ikincisi olmuştur. Üçüncüyü tayin 
etmek için Meksika ile Macaristan ara· 
srnda bir terfi müsabakası yapılacaktır. 

pe.kanlıJmıcp, tptkllt edllmJş, cswı Hlbarllc r·· .. -· .. ·····-···-··-···--·-···--······::·-·-::;.:····=~ 
muvafık bulunmuştur. 1 i 

• Ticaret odaJn ldll?'e heyeti tarafından • H A B E R ; 
usule al k::-ı bulunduğundan tekrar feshedilen lstanbulun en rok satılan ha-:i 
terziler cemiyeU idare heyeti intihabı UçUneU ~ 
deta olnrnk yapılacaktır. Bu defa da feshe kiki akşam gazetesidir. llanla ·i 
sebebiyet verecek bir halin tcl<errUr etmeme rmı HABER'e verenler kare ·I 
si için §l.:;ıdiden tedbirler alınmaktadır, • 

derler. i 
• Ereğli HmUr g1rl<etllc hUldlmr:Umlz ara· L ....................................................... . 

11mda şirkete alt ocakların ııatm almquuıı i-
çin mUzakcrclerln llnl\mUzde ki ayın sonunda .-y::. e=r=ıı=o=r=du::y::u==ti::ç ::m::ı=sı::ın::e==çı=k=arm==ıı.=ğ=a===k=a=ra-r 
lm§lıyacağı ııanılma1'tadır. Şimdi hUkQmet vermiştir. 

ve şirket mUhendllsleıinden mUre'tkep tılr Ayni gazeteye göre bu karar tatbik cdlle-
heyet Ere~llde şirketin mevcudatını tcsbit 
etmektedir. 

Dısarıda: 

• Yunan kralı J rJ, M:ontröde lmznlnnan 
yeni Boğaz'~r mukavc1cnamcslnl tasdik et• 
ml§tir. 

• Londraoan ~elen bir h nt:ca.:: 6eia:ı;;, ... 
Edvnrdm bu akşem Yu~Q lavye.nm Splllt li• 
manma hıır,.ket ('(~c" !!'! bl1d1n'ır.e ttedlr 

• TeJms r:nzete:ilnln ya1Aıjtma g15rc. Ha\ıe 
şlııtandakl İtalyan b8.§kuınandanlığl oradaki 

cck olursa İtalya Afrlkadn en ku~euı ordu 
ya malik olacaktır. 

• ltalyanm yabancı memleketlerdeki elçlle 
rl arıısında bıızı değl!Jlkllkler yapılacaktır. 

Bu meyanda eski Adlsababa elçisi Kont dö 

Vinç! Peşte elçiliğine tayin edllmi§tir. 

Lokarno anlll!Jmnsma dahil devletler, yeni 
I..okamo konferansına bir hazırlık olmak Uze 
re aralarında ihuırl görU§meler yııpacaklar
dır. 

8 AGUSTOS - 1936 ~ 
=--

Doğru nı~ 
_....__---:-,~ ~ 

değil m!; f 

GlYıırceş 
salhlamoz 

Bizde gilleşlerc, dedelerimiz yJ: 
garı bir spor ozı,ştmdan bu1ıtnaca1'ı 
alaka gösterilir, Hele göhretıi gtırc§\" 
rin adclc gıcırtıları ıı yaJ.--ır;d4rı d 
bilmek bi.:im için zevklerin cıı bii!fll 
dür . 

.Şimdi, Cim Londos'la Kola K 
ııi gür~ccekler ve maç Taksim st 
<lt:J olacak. Fııtfol i.çjn "Qifo uydurrrı0 
saha halinde bulıınan Taksiın st 
bundan önce, m1thtelif zarııan'lardtJ · 
rcşçilerin çarpı§malarına da hasfC 
dj. O zaman glJrdı'lktil 7'i bu sa1'1J 
rC§ ymi olmaktan çok uzaktır. O 
başka da geni§ ve 'lm i§e daha eıv(ffı 
bir yerimiz bıılımnuuiığına göre tc 
he hak kazanıyor. 

Organizgtörlcrden i8teğimiz ,u: 
Bu snha., bundan önceki miisabO 

larda görülttn ıtY[JUnsuzlıtklar gide:' r 
rek herkcsin.sılc-:ntıs:zca maçı ta7.1P 
dcbileceği bir hale getirilmelidir~-~ 

Halkm JJfJI'". 

Gnyrl federeıer 
tUl'DYV881Ddao 

• çekildi _, 
Altmhilal klübünclen aldığımı• 

mektubu ;ışa~ıya koyuyoruz. ı/ 
"Karaglimrük sahasında kart' 

ğnruz Fatih İdman yurdunu ı-ı, 
yendiğimiz hakem raporile ııabit ol!I., 
gibi halkevinin 25-6-936 tarihli '·I, 
nize verdiği ilanda bizim bu galibi .,1 
mizi tnsdik ettiğini ve final müsalı' • 
sının Z-7-936 günü Bozkurt ile f'ı' 
Jacağmı il.Jn etmişti. Fakat neden" J 
kararından dönen halkevi spor ko~i 
dUn verdiği ' bir kararla tekrar r Aft 
İdmanla karşılaşmamıza karar °" 
tir, . 

Bu kararı haksız bulduğuııııl 

klübümüzün Eminönü halkevinin ~ • 
ğı gayrifedere turnuvasından çel<D 
ni bildiririz.,, 

Gayri federelar turnuvaı1 

Eminönü Halkevinden: # 
Eminönü Spor komitesi tarafıtı i 

yapılmakta olan gayrifedereler tı.ırf\~dl 
sına bu hafta Beşiktaş Şeref stacl 
devam edilecektir. 1 

Verilen karar üzerine dömi firt8~pıl 
çı Altın Hilalle - Fatih tdman Jıl 
ri arasında icra edilecektir. 

Maç saatleri bervechiatidir: •d;' 
Saat <5) de Altınhilal - Fatih 1 rl' 

dar kliipleri arasında, <oyunlar bil((>~ 
Saat 5) de Altınhilal - Fatih f~ 

klüpleri arasında ( dömi final ıııııÇ' o' 
·ıııı 

Yukarıda yazılı olan takımlar 1 f l 
lunduğu saatlerde Beşiktaş şere 
dında bulunmaları mercudur. 

Hokey.k ta~ 
Hindistan takımı, Amerı a 

7-0 mağlUp etmigtir. 

Ovens ve 
Almanlar if~ 

Gülle atma olimpiyat ıarnP e 'f 
Woelkenin antrenörü, gazetecilC~~ 
yanatta bulunarak, şayet p..rııe 11ııfl 
Jesse Ovensin antrenmanlarına ~fi~ 
zaman cevam etseydi 8 metre 5 ~" 
timetre dünya rekorunu ko1ayh"1' 
cağı şüphesizdi demiştir. tı';şti' 

Mumaileyh, sözüne devamla ele 
1 ki: ,,.,, 

Ov~nsi, İJ yaparken gördünl· ııte 1 
bütün kuvvetini de sarfetrııerııe 
duğunu mÜ§ahede eyledim. 

Eskrim ro/ 
Berlin 7 (A.A.) - Lehistan. r1 '( 

. . ·ınarl<S) el 
kı;c galıp Felemenk, Danı /. .,-.ı• 
lip, İngiltere Şiliye galip, M~sır 

8 1,ı~ 
yaya galip, Arjantin Yunanıst~!l 1:11" 
Çekoslovakya Macaristana gahPı 
ya Kanadaya galip. 

De katı on 
mosabakafar"' .. ı 

Dekatlon müsabakaları b•~:ıal• •' 
Şimdiki halde bagt2' üç Af'(ler._~ 
mektedir,: Clark, Parkcr, "' 

Stı:ı 

n 
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o ffe-uıün q&iişiiHt: • 
9 1erıın.~~na-<ii"afr9n ---
' lısnl§le DçDındel 

HABER - j\]('am Poıtasr 

n ııerun, bir "Dairei rasideye düştü! iş kanununun Postada 
~;:zıa.rın • 1'c bu meyanda yüksek tatb.ıkatı ucuzluk 
AJ en ırkına mensup halis.süddem 

ter~:n~nn. önünde, iki zencı mınar. OUn Ticaret odasında 
lin e oşuyor l Bu adi, bu esfelü.ssafi. 
"- ırkın ınensupıarr damarlarına bir fa brl k atUrler 
""ntla y ' 
tııa ahudi kanı bile hileyle karış. toplandı 

nu~ Yiizd •. Al ı . tidiy e ruz manaarı geçmış, lktJMt nkaietine bağlı olarak ku. 
ltsb· or ... Ye fotoğraflar, bu faikiyeti rulmuş olan iş dairesi reisi Enis Behiç 

zıt e~rnrş; dünyaya ilan ediyor! şehrimizde tetkiklere başlamıştır. Bu 
Ilı encııer, stadda, abanoz vücutlarile müna.._c;ebetle dün Ticaret odasında 
Ça~:ıu? ndalelerlle hareketlerindekl fabrikatör n bazı patronlann iştiraki. 
811 iik~.ık~c daha za:ir, hatta daha "A. le bir top~~!' yapılmış, -~~hrimi~de iş 
t "gerunüyorlar •.• Bilhassa muzaf. kanunu hukumleri dahıhne gırccek 
er. ne ll . .. 1 • . . . tl . d tl . d .i .r nın bu derece ehemmiyet ver. mues.cıese erın. ~a~}'e erı~ a. e e~ı. 

dlğ olırnpiyatı d f 1 ğ" ·k" kullandıkları ışçı mıktarı tesbıt edıl. 
0~111 ar a, e e ın ze1 ıne . t• B d I b "k ı·· 1 · k 

ı rnaz bir · t"h t .1 d" mış ır. u ara a a n a or erın anu. 
ar. ıs ı zasını emsı e ıyor. •· tb"k t h kk d k" ha . t kl . · nun ı..a ı a ı a ın a ı zı ıs e erı 

~iın!Jr.h 
Pılan a laştırılma propagandası ya. 
heın ırk~n en seçme nümunelerini . 
iiııun~ .Nazi naznriyclerinin gözleri 
llıabi) • so~uk soluğa, perişan, muz. 
?ıfaıı ' ınağlup, geride bırakmışlar ... 
si.Yen~ Afrikanın, biçare Haile Sela. 

n· il ahını çıkarıyorlar sanki
lfeceksiniz ki: 

-sı>o r ... 
-Fk ı._ 8 at aynı zamanda imtihan. Bu 

uoy Öl • d llıış ~~Ş~eye beyaz ırk hazırlanma. 
' dah :ld~r ki ... Bilakis. o daha fenni 

Sesıng~ı~ 1~kfmlar dahilinde çalıştT ... 
11 e erını milyonlarca müreffeh 
aınıet 

<>"en arasından yaptı.. Halbuki 
llıed 8 \•e arkadaşları birkaç yüz bin 

~ lıah~~heş~iş zencinin spor yapmak 
8tn JarJıgına nail olan fertleri ara. 

dan ~:z··ı .. 
11 ~" u rnuş elenmiştir! 
elkı de diyeceksiniz ki: 
-~ ~Yer ~ çı~ar? .. Bu, yalnız adale fai. 

ı, . :tdır .. Halbuki be;raz ırkın meziyet 
ti lllanevı ı 
lııtırnaı · · · . llıa sızın gıbı ben de sporun ta. 

'Pa~en adale işi olduğuna kaniimdir. 
1'a t, Pardon! Bu beynelmilel spor 
•'-teıtetini kırmızı balmumile Berline 
'Gl\''l ı 
t"'ll ec enler ve bunların başında ola. 

de dinlenilmiştir. 
Enis Behiç yarın Karadeniz hattına 

hareket ederek oradaki şehirlerde tet. 
kiklerde bulunacaktır. Tekrar lstırn. 
bula döndükten sonra buradaki fahri. 
kaları teker teker gezecek n işçi ile 
temas edecektir. 

lstanbuldaki işler bittikten sonra 
Ege Te cenup mmtakalarına gidilecek. 
tir. 

Ankarada kurulacak iş adiresi umu. 
mi merkezinden maada Adana, Sam. 
sun, Afyon, İzmir ve lstanbulda birer 
baş müfettişlik ihdas edilecektir. 

Şeker 
fabrikalarımız 
Bu yıl mtlhlm bir 
faaliyet mevsimi 
ğeçlrecekler 

Ankara 7 (A.A.) - Memleketimizin 
bu seneki pancar rekoltesi çok iyidir. 
10 ağustostan itibaren eırasile kampan· 
yalanna baılayacak olan §eker fabrika• 
lammz bu mahsul vaziyetinden dolayı 

bu ıene mUhim bir faaliyet senesi geçi· 
receklerdir. Rekoltenin yüksek olduğu 

Veni tarifenin bazı 
maddelerinde 
tenzl Ult var 

Ankara 7 - Yeni posta ve telgraf 
ücretlerini tesbit eden Uırife Vekiller 
heyetince de kabul edilmiştir. 

Altı eylUlde tatbikine başlanacak 
olan bu tarifeye göre şehir dahilinde 
gönderilen mektup ,.e kart postallar. 
dan 3 kuruş, 300 kuruştan fazla olan 
haYalelerin beher yüz kuruş ve küsu. 
ratmdan 20 şer para, telgraf ha·mlele. 
rinden telgraf ücretinden başka 500 
kuruşa kadar 5 kuruş ve daha fazla. 
sından beher lira iı;in 30 para alına. 
caktır. 

Posta kutuları da üç kısma a,>Tıl. 
mıştır. Birinci kı mm abonesi 6 lira, 
ikinci kısmın 4 lira üçüncü kısmın ise 
2 liradır. 

Mektep kitaplarile halka bedava 
dağıtılacak kitapların beher kilosun. 
dan 5 kuruş. 20 kiloya kadar olan pa. 
ketlerden 32 kuruş. 20 kilodan fazla 
olanlar için 20 kilodan sonra her kilo 
başına ayrıca 2 kuruş alınacaktır. 

Gayrimübadiıler 
kongresinde 

Şimdiki idare heyeti 
mevkllnt muhafaza 

edebilecek mi ? 
Gayrimübadiller cemiyetinin kongre 

si ekseriyet hasıl olmadığından geçen 
ay yapılamamıştır. Kongre bu ayın yir 
misinde toplanacaktır. Eminönü Halke• 
vinde yapılacak olan bu kongrede yeni 
idare heyeti seçimi de yapılacağı için 
bir hayli gürültülü olacağı muhakkak 
görülmektedir. 

ki: ~ıi büyükleri öyle demiyorlar 

liıı; SPor, yalnız adalenin hasletle. 
eıı d - ·ı . ~~~· egı , aynı zamanda ıradenin 

lab~ııı~,.sUrati intikalin. azmin, sevki 
~ıı .. ~tbı diğer mühim bir manevi ha. 

"ııtn 
Oy) rnuhassılasıdır .... diyorlar. 

~aRııı eyse, nisbeten az iştiraklerint 

senelerde her çiftçinin vermeği taahhüt Malftm olduğu Uzere gayrimübadillc
ettiği miktardan fazla pancar mahsulü• rin kongreleri altı ayda bir toplanmakta 
nUn biraz daha apğı fiyatla alınması fakat heyeti idare seçimi senede bir ya

mutat olmakla beraber köylüyil koru• pılmaktadır. Geçen altı aylık toplantıda 
mak ve kuvvetlendirmek istiyen fahri· aza gayrimübadillere memnun edecek 
kalanınız bu sene fazla mahsulü de ta• vaziyetin elan husul bulmamasından do 
ahhüdlü pancarlar fiyatına satın almağa layı idare heyetine hücumlar yaprmı fa• 
karar vermitlerdir. kat seçim olmadığından bittabi idare he 

1 en "R'"ru· (:besı o ,, ırkların muazzam ga. 
,...., ııe ne demeli? 

1 "'Or""I ~iıtdelu Uyor: Tam bir dairei faside 
hıı o]j er.: Ya spor nazariyeleri (Bütün 
llıet) ıtıpıyatlara filan nrdikleri kıv. 

l"a ı ,; 
lıa>~ . n ış bir şey, yahut da ırkçılık 

"""tıyes· h 
• ~ 1 ata ender hata .. 

'dersiniz? 

Avrupaya glnderlfecek yeti mevkiini muhafaza etmişti. 
gen~ er Geçen bir sene zarfında cemiyet ida• 

Ankara 7 (A.A.) - Şeker fabrikala· re heyeti emlAk satışının tesri, bilhassa 
nmız bu sene lise mezunlarından staji• 
yer olarak alacağı on genci bir sene zar
fında lisan ve fen derslerine hazırlata• 

cak ve bu hazırlıklarda en çok muvaf· 
fak olan üçünü yüksek kimya mühen· 

kıymetli emlakin biran evvel müzayede 
ye çıkarılmasr, gayrimübadillere yeni· 
den tevziat yapılması, bonoların bugün
kü kıymetsiz vaziyetten kurtarılması i• 

(VA·NO) disliği tahsili için beş sene müddetle 
~ Avrupaya gönderecektir. 

çin birçok teşebbüsler yapmıı, Ankara
ya cemiyet namına heyetler gidip gel· 

I 

" 
J\ttı Bu stajiyerlerden Avrupaya gönderil miıtir. Fakat müsbet bir netice alınmış 

değildir. saadeslz sllAh miyenıer de bu mesleği tercih ettikleri 
Solanlar takdirde iyi birer Ucretle fabrikanın tek---------------

t 

' 

Jg,32 nik teşkilatına alınacaklardır. 
~ıı 'aır::rnaraıı kanun mucibince silah 
~lıçıı,, ıc, taşımak müsaadeye tabidir. inşaat Usta Mektebl-

\lt .. r bu k 1 · 
illa a1ın anun a sıkı bır kontrol ne parasız yatılı 
~ tnıştı. 

l'~!>t~~ret müdürlüğü son günlerde talebe alınacak 
·~ lila,h ontrolJer neticesinde müsaade• Ankarada açılmış olan inşaat Usta 
tdcıt b' alıp satan ve Anadoluya sevk- mektebine bu sene parasız yatılı talebe 
o,~r §ebeke yakalamıştır. alınacıi.ktır. Bu hususta her vilayet 

Jta... an, Al k merkezinde birer müsabaka imtihanı ·•rı, \7 e san, Mehmet, Arnavut 
~~di lti§i uvan, Mus~fa. Halit isminde açılacak ve muvaffak olanlar mektebe 
b~dc >tc Yakalanmıştır. Bunlann evle- kabul edileceklerdir. İmtihanlar sanat 
lılıtllttt dükkSnJannda 49 tabanca okullarına girecek ob.n talebe ile bir-

uş, müs d Iikte yapılacaktır. lmtinana girebil • a ere edilmiştir. 

~ıh~lkAh töreni 
arı hukuk m·· . . Ce . ~ 8.sla ı:n uşavırı Bay mıl 

} ~ naYaJ:>. C~htun ~ehmet Şahingeri 
1 ~osu mlnenın nikah töreni ai-
~ h atında b" ' 
)a ~ l3c n... ır çoklarının huzuriy-

l>ılınıM Yoglu evlenme dairesinde 
"'~ır. 

mek için 13 ya§mdan küçük, 17 yaşın. 
dan büyük olmamak ve 5 sınıflı bir ilk 
mektep mezunu bulunmak şartır. Or· 
ta mekteplerle liselerde iki sene Ustüs
te sınıfta kalmış olanlar imtihana gire
mezler. 

İmtihan Ağustosun 17 sinde başlı
yacak ve türkçe, riyaziye ve resimden 
yapılacaktır. 

,~ ~.22 12,20 16,13 19,18 21,05 3,0f 
ele 8,05 ri,01 8,5• 12,00 1,415 7.47 

t ... ~o 

OEÇEN SENE 8U00N NE OLDUT 

lngtltere ile ttaıyanm araın Habe§ mesele 
sinden dolayı son derece açılmı§br. 
Almanyanın harp bUtçeslnl, umum! hatpo 

~n evvelkinin iki misline çıkarmı§ olmll!I 
Belçlkada tcJAş uyandırmıgtır. 

tlt ~ay Conı· 
laa~ı hukuk 

11 
.Barlas, temyiz mahke- •••••••··~··••••••••••• • •••• ı,_ 1~~ fh·ı daırcsi reisi Bay Sait Bar. G 

~~ -.ı etleri d azetemize girecek ?ı.i olan 
0

... n e, ona gerçekten 

~~-fenını gplaudıur ve sağlam seciyesi- R e s m i i 1 a n 1 a r ı n 
~ 1t> gen r nk bir tahsil ile yUk. 

~ıı ecı\! ç ~esıı içinde iyi bir örnek Tek mercii Türk Maarif Cemiyetidir. 
~llti t n hır gençtir. A dres: Yenipoıtahane karıııında Erzurum han, 2 ci kat Tel. 21101 

rı._ lr&fı kutlular, bahtiyarlıklar ( 165) 

~allı~~ 
~~? 

"'4WWWWMiiiifüi tWiWOBAtiWPi~--

U mu mi ma ômat 
kafi değildir ! 

Mektepler çocuklarımızı pratik 
şekilde de yetiştirmelidir! 

um tY1 mô h©lır~n ifil M<Sl©ıırH'lfn m D;ğ{§]e 
a ırD'iFens 6 ifil <dl ce ını <9J ®ç@n ş n fk<D o~ 
<dlaı lhı aı vaı !Mı n m o Slgo m U 

vaı~nw®'lt g 
Ahmet Emin l'alman, Avnıpadaki 

vaziyeti, 1mııımi harbin arif esinden do. 
ha yanımı buluyor! Gö:::terdiği delil d·· 1 
yabana atılacak gfbi değil ... 

Vaziyet, cihan harbinin arifesinde 
olduğundan kat kat fenadır. O zaman 
A'\TUpa iki cepheye ayrılmı§tı. Şimdi 
de tamamiylc aynı hatlar dairesinde iki 
cepheye ayrılmıştır. 

Fakat fazla olarak menfaat itibariy
le n}Tıhştan başka A vrupada bir de si
yasi mezhep ikiliği vardır. 

Birbirlerine karşı menfaat ayrılığı 
dolnyı§iyle vaziyet alan memleketler
den bir kısmı, müfrit sol tarafa men .. 
sup ekseriyetlerin hakimiyeti altında· 
dır. Mukabil tarafta da en çok asked 
emellere istinat eden sağ taraf dikta· 
törlUklcri var. Avrupa, nrotestanlık, 
katoliklik namına otuz sene muhare
besine girdiği zaman mezhep ayrı

lığının ziddiyet ve husumetlerini na
sıl duymuşsa bugün de siyam mezhep 
itibariyle aynı yolda bir ikiliğe maruz
dur. 

Harid siyasel: itibariyle kararsız 

bir vaziyette bulunan lngilterede siyasi 
mezhep bakımından da dahili bir ka
rarsızlık vardır. !ngilterede bUtUn 
mazi müesseseleri yaşıyor, fakat aynı 
zamanda çok kuvvetli, çok iyi teşkilat
lı bir amele fırkası vaziyete hakim ol· 
mak istidadındaır. 

ZavallI AvTupa şimdiye kadar çok 
çetin günler geçirmiştir. Fakat bugün. 
kil kadar çetin bir vaziyete hiç maruz 
kalmamıştır. 

[Q)evDe'lt kuşu R 
Bugiınldl Kurzında "Bolluk önü11dc,~ 

başlığı altındaki yazısında Sadri Ertem 
mahsıtl az olsa da, çok olsa da düşüne
ceğiz, diyor. Ve iwve ediyor: 

Çilnkü azlığın mukabili 'kıtlık, bol. 
luğun m1ıkabili de parasızlıktır. Bollıık 
senelerinde köylilnün himayesi, meseıa 
buğday1arın bira: yiil.sck fiyatla satm 
alınması hem köyliiııün ekonomik bir 
kuvvet olaralc ayakta durmasına yar 
dım edecek en miihim çare o'lacağı gibi 
1:öyliidc ha.<1ıl ola<:ak k1smi refah, der. 
hal §chirlerde, pazarlarda, sanayi mü
esseselerinde tesirini gösterecelı.~ir. 

8. Gezgine gelince şu. cümlelerle. 
herkesin ağzının suyııntt alı.-ıtacak bir 
§ekilde birinin hayatından, ya§ayt§m. 
dan bahsediyor: 

Sekiz silindirli bir füks otomobil 
keyfin kımıldanışını bekliyen bir kot
ra, yaldız tn\'anlı ve ip~k duvarlı bir 
apartıman, gece barlarda şampanya 

çağlıyanları, güzel kadınlar, iyi geyim 
kucakta yaşayış. Falan filan. 

Biitün bunların bir adamda birleş
mesi, hem de Paris gibi bir yerde bir
leşmesi için neler gerektir?. Akla ilk 
önce fabrikatörlük, rnihrace:lik, pren~. 
lik, sinema vıldızlığı gibi şeyler gelir, 
değil mi? Hnyır. Biitün bu IUkse bo· 

Ga .. ctcmizdo kaç defa yazdığımı:: 

bir fikri, Ymms Nadi bugün başmaka· 
lesinde müdafaa ediyor: 

Bilginin her çeşidi §ÜI?hesiz faydalı 
olmakla beraber çocuklara bilhassa ilk 
ve orta tahsillerinde sadece umumi ,.e 
klfisik mnlumnt vermenin kafi bir ted· 
ris usulü olmadığı anlaşılıyor. Tarihi, 
coğrafyayı, hesabı ve hendeseyi bilmek 
elbette bilmemekten çok iyidir. Fn· 
kat memlekette her gün her taraftan 
yükselen bir çeşit isteğin karakteriı:· 
tik manası hepimizin diklratlerimi1j ~ek 
sc gerektir: Birçok kaza merkezlerin
de ilk tahsilin hiç olmazsa orta tahsiı.. 
le bir parça daha tekamül ettirilmesi· 
ni istiyorlar. Niçin? ... Çünkü hiç ol
mazsa orta tahsille biraz daha ilerle. 
tilmiş ilk tahsilin mahsulleri küçük 
memurlar olmağn dnha ziyade ehliyet 
kazanmış oluyorlar da onun için! Bu 
şekilde tebarüz eden işin fecaati şurn. 
dadır: Tahsilden çıkacak ameli fayda 
gözlerimizde henüz memuriyet hayatı
na münhasır gibidir. 

lmdi hayat, yalnız üniversite tah
silinden ibaret olmadığı gibi yalnız bir 
devlet memuriyeti edinmek endişesin· 
den de ibaret değildir. Hele bu füin. 
cisi hiç değildir. Hayab dolduran in· 
sanların biiyük çokluğu memuriyet dı
şındadır. Bu tahlil, bizi maarif siste
mimizin yanlışlığı nerede bulunduğunu 
anlamağa götürüyor. Biz şimdiki -
ve hatta umuıniy.ctle şimdiye kada~. 

ki - maarif sistemlerimizin hepsinde 
hep iyi kötü bir kültür hay:ı.tı tesis et· 
meğc gittik ve gidiyoruz. Buna muka
bil hemen hemen bilkülliye ihmal et
tiğimiz taraf şudur: Hayat ldiltürü. 
Elimize aldığımız elemanı hayata mal 
olacak ve orada kendi başına her han· 
gi bir rol oynaınağa gidecek veçhile 
yetiştirmeği henüz layık olduğu ehem· 
miyetle gözlerimizin önüne alamadık. 

İlk ve hele orta tahsilini bitirmiş 
olacak bir çocuk, yerine göre, niçin 
gayet iyi bir çiftçi, balıkçı, denizci, du· 
varcı, dUlger, elektrikçi, makineci.. 
Hülasa hayatın az çok bilgi ile mütera. 
fık binbir meşguliyetinden birinin eh· 
liyetli sahibi olmasın, niçin? .• Bunlar 
böyle olmak için memleketin büyük bir 
kısım ilk ve orta mektepleri çocukları 
böyle yetiştirecek programlarla teçhiz 
edilmek lfLzımdır. Bu programlarda 
kültür hayatiyle beraber hayat kültürü 
de, hiç olmazsa, birincisi kadar mevki 
almış olacaktır. 

Evet, doğru.: Bir mekiebi ikmal e
den çocuk yalıut genç, sadece da1ıCJ 
yUksek bir tahsil için hazırlanmt§ o1. 
mamalı. Aynı :;amanda hayata da atı
labilme]~ için 7cüçiik veya büyük bir 
meslc7c1e teç1ıi::: edilmiş bulunmalı! 1Ier 
vilayetimizin her ilk ve orta mektebi, 
oranın §U veya bu istihsal maddeleri 
ü::crindc çalı.,.mıağı çocuğa öğretmeli! 

Dahası da uar: Bu yurda gece iini 
var siteleri lcizım.dır ! Yunus N adinin 
ma7:al"'si miinascbetiylc de maarif 1ıak-

ğulan adam bunlara ne uzaktan. ne 
kmda1ci bu id.iiiaalrımı::ı bir kere daha 

yakından benziyor. Bu adam bir oda tckrarlamt§ oluyoruz. 
Uı:Jağıdır. Evet, yanlış okumuyorsunuz --------------
bir oda uşağ1. Kırklık bir herif!. Ka-
dınlar ona bayılıyorlar, altın olukları 
onun ceplerine akıyor, yüksek barla.
nn billfrr kanatır kapıları önünde bek· 
liyen şu "Rols Rois,, onun, nhtımdn 

süzülen şu kuğu edalı kotra onun. 
Bununla tali kıı:.cnımm mevcudiyeti· 

ne inanmt§ göriincn S. Gezgin, bu ya
zısında bir ihtiyatsızlıldcı uulıtmtt§tur. 
Biz olsaydık Gezgin gibi bu yazının so
nwıda k"Ullandığı: 

"Devlet kuşunu haydutluk edip ür
kütmezseniz belki siz de bunlara erer, 
alemi im.rendirirsiniz., tavsiyesinde bu 
1umna::dık. Gezgin bu tavsiyesiyle ken
disi gibi devlet 7:ıı§Unu ilrkiltmcnı01JP 

çalışacakların sayısını çoğaltara7c tali 

yar mu1. 

lfLP~ 
FAKAT ı 
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spanya isyanı Son Dakika 

sa ahki 
güreşlerin 

uğ 
( JJ~ş tarafı 1 incuu) 

arada, cid'1i vadiseler tekevvün etmesin 
den korkuluyor. 

tane cem'ine ve İspanyaya gönderil
mek ilzore hariçten gönüJlü kaydına nJ 
hayet verilmesi ve bitaraflığın kontrolü 
içiin bir komisyon teşkili yolundaki 
İtalyan taleplerinin de mü~külata sebep 
olacağı tahmin edilmektedir. ttalyanm 
bu son talebinin kabul edilmemesi muh 
temeldir. 

Bay ııoımu ı b1r kuvvet te,klll 
isten yor 

Londra 8 (A.A.) - Salahiyettar bir 
menbadan haber alındığına göre büyük, 
Britanyanm Berlin elçisi dün akşam 
Von Neurath ile görü~müş ve Madridde 
nnarşistler tarafından kargaşalıklar çı

karıldığı takdirde ecnebi tebaanın hi
mayesi için beynelmilel bir kuvvet teş· 
kili lüzumuna dair olarak Madritteki 
ecnebi elçiliklerden biri tarafından ileri 
sürül~ teklifi münaka§a etmiştir. 

Fa•tan geçen asi er 
Rabat 8 <A.A.) - İyi haber alan 

mahfeller general Frankonun dün Tetu· 
andan Seville' e geldiğini bildiriyorlar. 
Fastan ispanyaya yeniden asi kıtaat ge~ 
tiği haberi teyit edilmektedir. 

A 1 tayy relerin 
bomb rdım nları 

Hendaye, 8 (A.A.) - Havas ajan· 
sı muhabiri Almirante Cervcra isminde 
ki asi amiral gemisinin dün Gijonu 
bombardıman ettiğini bildirmektedir. 
Halkçılar cephesi milisleri, asi gemi 
derhal ateşi kesmediği takdirde Gijonda 
mahpus bulunj\n 2500 faşisti derhal kur 
şuna dizmekle tehdit etmişlerdir. 

Valansiyadan hareket eden altı ta'/ 
yare dün Balear adalarından tbizayı { 
bombtrdıınan etmiş ve ahali teslim Öl· , 
madığı takdirde adanın bütiln evlerH 
yakac:ıklarr tehdidini havi kf.ğıt?n ' 
mış\:ırdır. 

lna11terenln proteatos· 1 

Cebelüttarık 8 CA.A.) - • u::Cımcte 

ait 1 Jaime harp gemisi di .. /ı.lgesina. 
şehrini şiddetli surette bombardıma~ eı 
mİ§t •:. Punta Camcro ve Gctarca iatlh· 
kamları yakınında müteaddit mermiler 
patlamıştır. 

İng_iz makamatı, Basilik ismindeki 
muhribin, asi bir gambot tarafından 

bombardıman edilmesi keyfiyetini gene 
ral Fr:ınko nezdinde resmen protesto 
etmişlerdir. Bu gambot Basilik muhribi 
ne altı defa atcı açmıgsa da isabet etti
rememiştir. 

Diğet taraftan Britanya hükumeti, 
bpnnya hükumetine ait har~ gemileri
nin CebelUttarık sularında Britanya 
menafii için tehlikeli olabilecek mevcu
diyetlerinden dolayı Madrlt hükumeti 
,ıczdinde §iddctli protestoda bulunmuş
tur. 

C be1Uttar:k d bombalar 
dUftU 

Tanca 8 (A.A.) Be; ağustoıta ecre· 
yan eden deniz muharebesi esnastndn 
genC1\'\J Franko kıtnları Boğazı geçtikle 
ri sıra'da hUkCımetc ait harp gemileri 
tarafından atılan mermilerden ikisi Cebe 
lUttarıktaki tnglUz arazisine fpodrom 
civarında 22 tanesi açığa dUşmüştUr. 

CebelUttarık istihk!mları kumanda· 
nr amtral, her iki tarafı da şiddetle pro" 
testo etmiştir. 

Jaimein attığı mermiler Algesiras pi• 
yade kı~lasını, Cristina otelinin sağ 
cenahını büyük Britanya ve Arjantinin 

konsolosluk binalarını hasara uğratmış
tır. Britanya konsolosunun kansı yara· 
lanmıştır. Yaralıların sayısı 40 kadar 

tahmin ediliyor. Limanı müdafaa eden 
istihkamlar tahrip edilmiştir. Hususi 
binalar çok fazla hasara uğramıştır. 

Fransız gönUllUlerl 
Bcrlin, 8 <Radyo ile) - iki yüz 

Fronsız komünistinden mürekkep ilk 
gön~llü lrtıfilcsi dün akşam Barselona 
muvasalat etmlı ve büyük tezahüratla 
karşılanmııtır. 

• • • 
Madritte dört Almanın idamı Mdi

sesi Ber1inde asabiyet uyandırmıştır. 

Gaıetclcr, Almanyaya tarziye verilmesi 
icap ettiğini yazmaktadırlar. 

İspanya h~disesinin beynelmilel gö
rilnUşU bu yüzden de gittikçe vahimle§ 
mektedir,, 

Bir Alman harp gemisinin bütiln mü 
rettebatile yirmi sekiz bombardıman 
tayyaresini, bombaları, mitralyözleri ve 
mühimmatı hamil olduğu halde garbi 

Afrikaya doğru gitmekte olduğu haberi 
fü:erine İngiliz mahafilinin endişeleri 

fevkallide artmııtır. 

ispanyadaki lnglılzler 
çaOırılıyor 

Londra (A.A.) - Büyük Britanyanın 
bütün telsiz istasyonları, İspanyadaki 

tebaaaına hitaben neşriyatta bulunarak 
onları İspanyayı terketmeğe ve en yakın 
İngiliz konsoloshanesine müracaat eyle
meğe davet etmiştir. 

Bu neıriyat, Hariciye Nezaretinin 
talebi üzerine yapılmıştır. 

tngl:terenln protestosu 
Asnerc mensup bir harp gemisinin 

attığı mermilerden ikisi Elcezirasdaki 
İngiliz konsoloshanesine düşmekle bina 
harap olduğundan İngiliz hükumeti şid
detli bir protestoda bulunmuştur. 

Bir protesto daha 
Berlin 7 (A.A.) - Barselonda kur~u 

na dizilen dört Alman genci hakkında 

Alman l.ıaşkonsolosunun protestosundan 

' 

neticeleri 
( Baı tarafı 1 incide) ı 

yı haberdar etmişlerdir. Tahkikaü 
emniyet ikinci şube cinayet masa.c;ı 

Bertin, 8 (llusu~f surette gönderdi. memurları el koymuş1ar, çocuğun bir 
ğimiz arkadaşımızdan) - Bu sabah kaç ev a ırı küçllk bir e.,,.c!e oturan An. 
Grokoromcn güreşlere devam edilmiş. gini isminde bir genç kadına ait oldu. 
tir. Bizim güreşçilerden 72 kiloda Nu. ğunu tesbit etmişlerdir. 
ri ıs,·içrcli güreşçi ile güreşmiş ,.e ye. Anglnl Kapalı çarşıda pü. külcü 
dinci dakikada güzel bir tuşla galip Vangelin yanında çalışmaktadır. An. 
gelmiştir. gini ile Vangel gayri meşru surette 

llıinci gürcıi Sn.imle Estonyalı güre§ münasebette bulunmuşlardır. 

çi yapmış neticede Estonyah gürc~i Çocukları o1unca Anginl anası Za. 
galip gelmiştir. rohl ile anlaşmış, çocuğu öldürmeye 

Bizden iiçüncii müsabakayı Rüyük knrnr \'ermişler, boş olduğunu bildik. 
Mustafa ile Litrnnyalı yapmışlar. :Pa. !eri e\•in sarnıcına atmışlardır. 
kat Mustafa talisizlik yüzünden bu Zarohl ile luzı ve ptiskülcU Vange\ 
güreşin G .ncı dakikasında kendi oyu yaknlnnmrşlardrr. Her üçü de suçları 
nile tuşla yenilmiştir. "' nr itiraf etmişlerdir. 

Şimdiki halde puvnnlar şöyJedir: Eniştesini öldUrdU 
Ilü~eyin .:;, Yaşar O, Saim 6, Nuri ·f; Dün gece f;aat onda Fenerde bir aile 

Adnan 6, Mustafa :i, Çoban 2. Bunlar facia.en olmuş, bir hamal eniştesini hı. 
menfi puvanlardır. çakla öldiirmüştür. 

5 fena pman alan tasfiye edilcliğ!r: Yaptığımız tahkikata göre cinayet 
den dolnyı şimdiki halde ı;;adece Çoban şöyle işlenmiştir: 
Nuri ve Yaşar tasfiye cdilemmlşlerdlr. Hnydarda bıçakçı AHieddin çıkma. 
Bunlar müsnbııkalara devam edecek. zında 34 numaralı e.,,.de sirkeci araba 

lerdir. vapuru iskelesi hnma11arından Bitli 1i 
Yngı1rfa Coban Mehmedin dün}"R Mehmet ile iki kayın biraderi otur. 

Şc'\mpi;·onu o~lmnları çok muhtemeldir. maktadırlar. Diin gece saat on buçuğa 

·ı kil~ doğru Mehmet Eminin karısı ı e "'1 
biraderleri Haydar po1is me' kiinetl. 
vurarak Mehmet Eminin intihar e 
r' ı::nylemfşlerdir. ıs-ı 

...,u ihb~r i;"'.erin':! zabıta menıur r~ 
Ye f<~!:alh Belediye doktoru eve gidtr.ı~ 
cesedi muayene etmişlerdir. l\:elı ııı• 
Eminin yaralarından birinin sng o ı!J 1rı 
zundn, diğerinin so1 koltuğu nlt'~ı it~ 
olması derhal şüpheyi çekmiş. t A. 

· l\IW bulunanlar yakalanarak hepsı 

kola götürülmüştür. ~ 

Sabaha kadar devam eden sO t~ 
neticesinde Mehmet Eminin intihllr(ı~ 
mediği, kayın biraderi Talha tnrB '4~ 
dan öldürüldüğü anlaşılmıştır. :J '{ı 

Söy1endiğine göre, Mehmet ll~r· 
Talhanrn karısı Saimenin odasına g 

11 miş, kadını bıçakla tehdit ederek lit · 
disine teslim olmasını istemiştir. dJ 

~lehmet ile Talhanın kam:ıı od~"' <oı 
mUcadeJe eder1er1ten Ta1ha sokıı: ~ 

• ·uıw gelmiş, karısının f eryadmı ışı ıı. 
üçüncü kata çıkmıştır. Oclanın knPtS'-· 
da .l\fehmct Emin ile Talha karşılıı~S· 
ca aralarında kavga çıkmış. Tathıı.,tt• , 
rısına tecavüze te.,ebbils eden enı 

67 sini dört yerinden vurarak öldürıtl 

Dil Kurultayında dl n
leylcller müzakerele· 

rl radyo ile takip 

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

yada 
tilr. Katil yaka1anmıştır. 

ma evra r 

General Franko 

maada, Al:nan hükumeti, "Sevilla,, Al· 
man yük gemisinin İspanyol hükumeti 
açık deniz: torpito muhriplerinden Almt 
rante Ccrvantes tarafından bombardı 

man edilmiş olmasından dolayı da Mad 
ri hUkfım~ti nezdinde protestoda bulun· 
muştur. 

Askeri har kat 

edecekler 
İstanbul, 7 (A.A.) -Türk Dili Ku

rumu genel sekreterliğinden: 
ı - Üçüncü Türk Dil Kurultayına 

üye ve dinleyici olarak geleceklerin ka
yit işleri için konulan ve uzatılan m!.id
detlcr bitmlı;ı, posta zamanı diye bıra
kılan son miihlet de geçmi~tir. Artık 
yeniden müracaat edilmemesi rlca olu
nur. 

2 - Kurum davetiyeleriyle üyeler 
ve gazeteciler asıl kurultay salonunda 
yer alacak, dinleyiciler merasim salo
nundan kurultay konuşmalarını radyo 
ile dinleyeceklerdir. Dinleyicilerin kU· 
rultay salonuna alınmaları fazla yer 
kalmasına bağlıdır. 

3 - Ga~ete ve mecmuaların kurul
tayda bulunduracakları muharrir, mu
habir ve fotoğrafçılar için, en son 10 
ağustos 1936 ak§amma kadar, adları, 
adresleri ve üçer vesika fotoğrnfisiyJ(: 
bildirilerek kart istenmelidir. Bu müd
detten sonra yeniden kart verllmiyecek. fspa:ı} ..ıııuı rm ıpe.u.1c şehrinden Ha-

vas ajansının l.:ildirdlğine göre İspanyol -=ti=r=. =======-========== 
asileri şehirin bütün otomobillerine hariplerine yardım için toplanan 12 mil 
vaziyet etmiştir. yon 145 bin rublelik iane pek yakında 

Kısa mevcelerle çalışan meçhul bir Madrit hükfimeti başkanına tevdi oluna 
radyo Madrit şehrinin yakında düşece- caktır. 

ğini ve Başvekil Giralin yabancı devlet· Para ile harp seyrettirenler 
!erden yardım istemiş olduğunu ilan Geçen giln Cebeltittarıkta bir ta· 

etmiştir. rcftan 1taspanya hUkQmetine mensup 
Hükumet mahafilinden geler. haber· harp gemileri, diğer taraftan ast tayya· 

)erde ise, asilerin, ilerlemelerine mani o- releri ve asi sahil bataryalan arasında 
lunduğu bildirilmektedir. bir harp olmuştur. Cebelüttarıkta bazı 

Asilerin topçu taarruzzunun hemen- açık gözler damlann üzerine iskemleler 
hemen sıfır derecesinde olduğu haber koyarak hakiki bir harbin gilzelce bir 
veriliyor. Ellerinde mühimmat da kaı- film seyredilir gibi seyredilmesini temin 

mamıştır. etmişlerdir. Bunlar harbi bazr İngiliz 
Ast;ırya mıntakasındaki asilerin vazi seyyahlarına 80 ner kuruş mukabilinde 

Ordumuzun Trakyada büyük ma
nevraları dün gece saat 24 de Babaer
ki civarında bnşlamı§tır. 

Genel kurmay başkanı Mareşal Fev
zi Çakmağın ve diğer generallerin ma
nevralarda hazır bulunmak üzere Ba· 
baeskiye harelcet ettiklerini dün yaz-, 
rnı§tık. 

Mane\Ta, tayyarelerin, tankların"" 
diğer bütün motörlU vasıtnlarrn iştira
kiyle yapılmaktadır. İ§tirak eden kuv
vetler kırmızı ve yeail olmak üzere iki 
kısma ayrılmışlardır. 

Harekatı birinci ordu müfettişi 
Orgeneral Fahrettin Altay idare ede· 
cektir. İkiye ayrılan kuvvetlerden b'
rincisine Korgeneral Halis. ikincisine 
ise Korgeneral Sabit Noyan kumanda 
etmektedirler. 

Milli Müdafaa Vekili General Ka
zım Oza.lp da bugiln manevra mmtalıa· 
sına gidecektir. 

Yapılan harekat hakkında hususi 
surette göndermiş olduğumuz :ırkada· 
şımızdnn aldığımız mufassal telgrafı 

neşrediyoruz: 

Mnn:vra sahasmda 
Babaeski, 8 (Hususi surette gönder

diğimiz arkadaşımızdan) - Gece baş
lıyan manevralar bütün ordu er!~~nı ~a
raf mdan sabaha kadar bilyUk bır dtk· 
katle takip edilmietir. Trakyadaki 
bütün otomoblller ordunun emri altına 
aJınmıQtır. 

Genel kurmay başkanı Mareşal Fe\'· 
zi Çakmak maiyeti erkaniyle beraber 
sabahleyin saat yedide şehire yakın o
lan Uyuk tepeye çıkarak ilerliyen ma· 
kineli kuvvetlerin ve ordunun hareka
tını takip etmiştir. 

Kırmızı tarafın karargahı Hamita .. 
batta. yeşil tarafındaki ise Babaeski -yeti bilhassa fenadır. Buradaki isyan göstermişlerdir. 

kuvvetleri çenbcr içinde ve mahvolmu~ .4iii!m!iiiiiiiffiiiiiiii immmiinrofj~ii~Ef~rsii!!iffi~~~~ 
vaziyettedir. 

JiJI' Edirne yolunun 25 kilome'-·e 3iır.a 
dedir. ı11' 

Her iki taraf kuvvetleri rrı_~ ti 
bir düeman taarruzunu önlemek il~ 
ileri kn.ra!~ .. lları çıkarmrşıa.r, bnkil) f· 
!ar. Arazi gizlenmiş askerlerle dol~, 
ki tarafın karargahları mukabil ıs 

1 ça bilinmiyor. Topçular ateşe mübe) 11 
ve iyice saklanmışlar. Keeif koli f 
mekik dokuyor. Nöbetçiler kuş ı.ı~fJ 
muyorlar. Tayyarelerden görillıır 
tehlikesi karşısında herkes kuşkı.ıdY 

Karargahlarda telefonlar durll1~~ 
isliyor, irtibat zabitleri emirleri tt 
ediyorlar. 

M; nevra nasıl oldu ? ,. 

Babaeski, 8 (Hususi surette goııd ~ 
diğimi:r arkadaşımızdan) - Mulı1 

kollardan ilcrliyen kırmm +arafn 'd-~ 
sup süvari keşif kollan ~ehirdell ;to' 
rni§ler ve bunları tanklarla zırhlı 
mobiller takip etmiştir. &' 

Otomobillerin arkasından bütilll J." 
')r'J,,,.. raziye yayılmış olan kahraman pı ç.11'/ 

lerimiz geliyorlardı. Keşif kolları•,~ 

ri geçip de dışarı çıkar çıkmaz >\~ 
tarafın kuvvetleriyle lrnrşılaşmıf; r.rf 
başlıyan kısa bir çarpışmadan 5~10ı 
arkadan yetişen piyadeler ateş bnt tf1'' 

girerek tam bir muharebe başla~ıı~c~ 
Her iki taraf da muharebeye bUtbll 
hizatkriyle iştirak etmektedir. 

tıı~ 
Tayyare filolarının gürültüsüne >"' 

ve makineli tüfe![ sesleri kanşır0:ıjc..ı' 
im kılıç yıldırım gibi akan sU~tı titl'' 
mızın heybetinden yürekleri~ız de'ı ~ 
yordu. Şimdi kırmızı tarf pıyıı dlf· 
topçunun himayesinde ilerlemcl>te ,,,!)' 

~ li 
Manevralardan sonra yapılacıı 

1
111&' 

yUk resmi geçidin Kırklarelindc13:c~.ç sı muhtemeldir. Resmi geçitte tıJ!l 1 

kil ve Milli MUdafaa Vekili de bU 
caklardır. 

1111
et 

l\Tiyad .A ı 
Valansiyadan bildirildiğine göre, hü

kOmet 3500 milis, Balear adalarına çı-ı 
karmak için icap eden tedbirleri almış· 

tır. Şimalden 1200 kişilik bir kuvvetle 1 
bir gemi Barselondan hareket etmiştir.! 

T ahçesi 
Bu akş m büt:ün programla ve ~~~~~---~ 

Madridin hususi ve taksi otomobille 
rine vaıiyet etmiş olan hükumet bunla· 
rı §İmale asker sevki için kullanmakta 
dır. Donanma asilerin elinde bulunan 
Ceuta limanını yeniden bombardıman 
etmiştir. 

As'ıar:n proteatoau 
Asilerin reisi general Franko Tanca j 

beynelmilel komitesine bir mektup gön· 
dererek Tancada İspanyol hUklimeti ge 
milerine yapılan yardımı 
miştir. 

General mektubunda bu 

MiMOS 
KATCHOU 

ve 
BAN BE 

ile bütün artistlerin iştirakile 

Büyük Artistik Müsamere 
Veni dekorlar Yeni kost:ümler 

Pazar saat: 17 de Büyük Matine 



Define 
ıı!f ~ 

1' ~ ~ d ~çalıştığı §lrketten çıkar çık·ı 
t J ti\... 

0gruca - nişanlandıkları dört 
ııır ~~el\berj h 
ıııJ "lllUşt er akşam olduğu gibi -

11 tııııre ~ları pastahaneye gitti. Mah· 
1~ ~· aha evvel gelmiş, onu beklemek

llıa:ı 11:1kGtınç kızın yaruna oturduğu za• 
81izU: 

tııı~ BugUn ne kadar da güzelsin sev-

~ bhetnek oldu. Genç kız da delikan
' er gün b" 'lınli b ır evvelkinden daha se-

' "11tça :ıtnıasma rağmen bu duygusunu 
111 Iıhar etmedi gu .. lilmsedi · 
ir· .... Atın ' . 
ı fıııııı em, evlenmem!ze razı oldu· 
lit~ dece:Yledf İzzet ... Babamı da razı e

l'ıııdan e. e~!n ... Onun eski arkada~la· 
:ı~ toıa 

1 
bırının oğlu olman işimizi çok 

ts' tıııa~ ll§'tıracak. Gerçi babam, beni kom 
iııcl ~it .nı17.dan birinin oğlu ile evlendir-
ıs~ ~l'l:ll!tiYordu amma., annemle benim 
~ -· ~o llıden dışan çıkacağını pek san· 
~,. runı. 

~~':" .. ~ahit razı olacak. Artık kızlarını 
leçu~1 adarna vermiyerek zorla kendi 
~ ~ 1 damada nikiihlıyan babalar kal
'~ ~a? Artık üzülecek bir eey yo1' 

tır. 

ı... ~ahrrı.uren· . . b" d "l "QQı: ın sevmcı ır en go ge· 

......_ F'akat Zehra halayı unutuyoruz! 
~ 'b Bu işle halanın alakası ne? An 
~ aban evlenmemize razı olduktan 

a ... 

~nç kız başını "ah bir bilsen,, ma. 
Balladı: 

~Öyle deme, 1zzet. Sen onun bizim 
~ftt lnizdc ne müthiş bir hakimiyeti ol
' ~u bilmediğin için böyle söylilyor
' 1/Ie aksi bir tablati var kl sor
~ ır mesele hakkında fikrini al· 
tlııi~stesek, derhal buna mani olur 
rıı~ i Yaprnağa tc§ebbüs ettiğimiz za. 
~d ... ile fevkalade hiddetlenerek yap
~ kalmıyor. 
....... ~ hayretle sordu: 

lara ta eki amma, niçin bu huysuzluk
....._ haınmül ediyorsunuz? 

~'ba! ~~ineden senin haberin yok ga. 
t~ltf nırn bu defineye ehemmiyet 
~~ bllh nı Yok amma, annemle babam 
~ bağ~ssa babam btitün limitlerini bu
~ anıı11Iar . 
....... ~ §aşırmıştı: 
~ bq}ı e definesi Allan a~kma r .Ne

Oen Bediyorsun? 
....._ ç kıı anlattı: 

bi.. ~nece bu kimse ·· ı · " eıt'1 • , ye soy enmıyen 
~u ı~ ~nıa, tabii senin hakkında 
~~. bU~ıs değil. Mesele §U: Zehra 

biıillı. babam öldüğü zaman §İm-t' :E: ~turduğumuz çiftliğe tevarüs 
~ lt~ ~nlp kocasının işleri bozulun. 

trP l'atııu abanıa, istediği zaman gelip 
~l~Q. ~rada geçirebilmesi şartiyle 
) t otUtıı/ senedenberl bizimle bera-
0lt. or, beş para masraI ettiği 

'ı 'l>ekı b 
"'ar? ' unun define ile ne alaka-

h:.ı.:' ~~ıı k 
ıı~i\ltte b Yo canım? Zehra hala, 
;:18 birik eş Parasız kalmış değil, bl-
4 le. altın nıı~ t~avur edebileceğinden 
~tt ken~~rası ve mücevherleri var. 
~ arı kö 1.ntUthiş basts olduğu için 
ıl ~ b\Uı~ktin bir yerinde saklamı§ 
't 0lctu~u :.n entin, fakat nerede sak· 
~ bir d 1lrniyor, bahçede mi, yok
~t gU}dU~atında mı? 

~ 'ltUk u. 
~t:ltacıa 0~:meı bir film mevzuu! A· 

l elrketı aydık, bunu yazar, bir si
~~ ..... Guını. ;e satarak zengin olurduk! 
~ il! !ete ~ zzet, bu gülünecek bir §ey 
\>~ lt~ar ın~ Yüzdendir ki Zehra hala 
b111lııııellıle b ~hakkim davranabiliyor 
~ l'<frlar. 13: anı ona tahammül ede· 
~ ~değil b" barnın malt vazıyeti hir 

~~ıaın;ı:r UtUn UmltJerini bu define. 
~ Qlr-k "' 
\\~ 1,._ aç defa .. 
cl.ı. ~ebbus etu a~ından sırnnı alma

elıra ha.ıa k, fakat fayda verme
~ ~tdu, yaı...,ser 'Verip sır vermiyor! 

ll'k:tı Ve· aran gözlerle nişanlısı• 

~~İşte, 
0

dedf b 
lıı~ Yorum. Zeb unun lçir. senden ri-
._., ~dl~· ra halanın gözUne gir. 
' ~~ ona eevdirmeğe çalış. ' :l'e l'~ d~ptır. "Ben bu ev
~<l ~ ~tU dinf ını_:,, dedi mı, baba. 
~ lcoııkarıın."nıege ırı.ecbur kalma 

1z1et dUşünceye dalmıştı. Kısa bir 
silkiittan sonra: 
. - Neden defineyi aramağa te§e~J · 

bUs etmiyorsunu2).? Zeka biraz da sa 
bır ve tahammülle bulmıı.ğa muvaffall 
olabilirdiniz. 

Ben defineyi bulacağıma bahsa gi· 
rebiHrim. Nihayet ihtiyar bir kadınıu 
dUş'jnebildiği bir gizli yeri ben niçi, 
bufa'l ıyayım? Mes('le araştırm:ısım 
bilmekte ... Hem ''Radioestezi,. diye ye
ni bit usulün define bulmakta da işe 
yaradığını belki işitmişsindir, Fransa
da uzun milddet kalmış bir arkadaşım 
bu işten anlıyor. İcap ederse onun dR 
yardımını isterim. 

Mahmure, sevincinden çılgın gibi, 
kalabalık içinde, az kaldı İzzetin boy· 
nuna sarılacaktı: 

- Bıliyor musun, eğer bunu yapa
bilirsen babam seni öyle sevecektir 
ki. .. 

İzzet neşeliydi: 

- Kat'iyetle hiç bir ı;;ey iddin et. 
miyorum. Bir şey bulamasam bile Zeh
ra haliı. benden çekineceği için bana 
karşı ciilşman tavrı takınamıyacaktır. 

1/. "' "' 
Bir hafta sonra, mUstakbel kayna-

nasının köşküne gittiği zaman İzzet, 
"define,, yi bulacağına inanmış olan 
Mnhmurenin annesiyle babası tarafın
dan büyük bir muhabbetle karşılandı. 

Zehra halA ise çok soğuk davranmakta 
idi. 

İzzet, nişanlısının ebeveynini kendi. 
sine tarnamiyle ısındırabilmek için "de
fine,, yi bulabıleceğine onları inandır
mnğı faydalı görüyordu. llk fırsatta 
sözü bu mcvzua getirdi. Bazı garp mem 
leketlerinde yapılan tecrübeleri gayet 
ciddi tavırla bir alimmiş gibi uzun uza
dıya anlattı: 

- Benim bu işte epey tetebbüüm 
vardır, diye devam etti. Hele bir arka. 
daşım var ki bu ilmin mütehassısı ol
muş. Mesela ben eminim ki sizin köşk
te de eskiden kalma, veya nisbeten ya
kın tarihlerde saklanmış birçok def ine. 
ler vardır. 

M:ahmurenin babası yerinde hop o
turup, hop kalkıyordu. Gn?· ri sevınç
ten pırıldıyarak: 

- Oğlum, diye atıldı, mademki bu 
ilimde bu kadar ihtisasınız var, burada 
da bir tecrilbe yapsanıza, pek meraklı 
bir araştırma olacak. Hem belki de 
hakikaten bir define bulursunuz. 

"' "' "' 
O gece İzzet yatmak üzereyken oda 

kapısı sessizce açıldı ve içeri Zehra ha
la girdi. Bu vakitsiz ziyarete şaşıran 
delikanlı ağzını açıp sual sormağa fır
sat bulamadan ihtiyar kadın hemen O· 

nun ayaklarına kapanarak yalvardı: 
- Allah aşkına, merhamet edin! 
İzzet şaşkın §aşkın: 
- Rica ederim! Estağfurullah! 
Derken o devam ediyordu: 
- Defineyi aramağa teşebbüs et

meyiniz. Mahmure ile evlenmenize 
mani olacak değilim, bilakis yardım e· 
derim. Fakat define aramak fikrinden 
vazgeçiniz. • 

- Niçin? Bulacağımdan korkuyor
sunuz, değil mi? 

- Hayır, çünkü bulamıyacaksınız! 
- Şu halde ne diye endi§e ediyor-

sunuz? 
- Bulamıyacağmızdan endişe et

mekteyim. Çünkü bu takdirde fakir 
olduğum meydana çıkacak ve yanlann. 
da bir sığıntı vaziyetine düşeceğim. 

Merhaıneten beslenilen bir zavallı ha
line gelmek istemiyprum. Bunun için
dir ki kendimi zengin gibi gösterdim. 
inandılar. Siz şimdi benim bu plarumı 
bozacak, benim rahat yn§ayı§ımdan on
ları da gUzel bir ümitlerinden mahrum 
edeceksiniz. 

Durdu, gözlerinin ya.smı sildikten 
sonra, devam etti: 

- Allah a§kına! Yalvarırım size! 
Bu define aramak sevdasından vazgc. 
çiniz!. 

Heyecan ve endişeyle yerinde titri
yor, merhamet dileniyordu. lzzet acı· 
dı: 

- Peki, dedi, bu kadar atıp tuttuk
tan sonra geri dönmek epey mUşkill 

amma, bir çaresini bulmağa çalışırım. 
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Sadrıazam Ahmet p ş .d 
sonra bin parçaya a r dı ve 

Hezarpare akabı ver; 
Yüzlerce asker, cesedın yağını 

diye yağma etti 
sızıya ilaçtır 

Sadrazam Ahmet Paşa, Kara 
Must:ıfn paş:ının sekiz yaşındaki kı. 

zını oğlu ile el'lendiriyordu. 
Düğün, paşanın Topkapıda cebren 

aldığı bir bahçede yapılıyordu. Yeni 
çerilerin en nüfuzlu ümerası olan 
Kara .Murat, :\luslihittin, Bektnş, l\a 
ra Çavuş davetli idiler. 

Ahmet Paşanın bu adamları çağır 
maktaki maksadı başka idi. Bir yo
lunu bulup hepsini idam ettirecekti. 
Fakat ölüme namzet da,·etliter başla 
rına geleceği anlryarak kaçmağa mu. 
vaffak oldular. 

Yeniçeri başlan, düğün yerinden 
kurtulur kurtulmaz yeniçerilerin iç
tima yeri olan Orta camie geldiler ,.e 
Ahmet Paşanın azlini kararlaştırdı • 
lar. 

Verilen karar karardı. Bunu hic 
bir kuvvet değiştiremezdi. Müftüye o
cağın ittifakı haber verildi. Ulema ile 
söz birliği edip hazırlanması bildiril
di. 

Ertesi gün, Ulemaya davet tezkere 
leri gönderildi. Azil kararını ,·erenler 
de silahlı olarak Fatih camiine gitti. 
ler. Ocak ağaları camifn iç kapısı 
yanındaki sofalarda oturmuş, nefer -
ler karşılarında el bağlamışlardı. 

Müftü mihrapta oturdu. Kazas. 
ker ve mollalar, müderrisler mihrap
tan kapıya kadar müftünün sağ ve 
sol brafında yer aldılar. 

İlk söz söyliyen Kara Murat ol. 
du. Bu ağa, sipahileri çağırmadan 
karar Yermenin mümkün olduğunu 
söylüyordu. Fakat bir kısım ağalar 

onların da gelmesi Irızım geldiğini 

ileri sürdüler. 
Neticede vaziyetin konuşu1ma1"ı i

çin sadrazamın çağırılması yerinde 
bulundu. Haber gönderildi. Fakat 
Ahmet Paşanın yerine Çavuşbaşı 
gelmişti. 

Yeniçeriler: 
- Vezire git, milhürü iste.. Diye 

bağırmağa başladılar. Kabağın kendi 
başına patlıyacağını gören Çavuşbaşı 
camiden çıktıktan sonra bir daha 
görünmedi. 

Padişah fçtimaın sebebini bilmi. 
yordu. Müftüye haber göndererek 
sordu. Müftü: 

- Padişah bize sadrazamı teslim 
etsin; başka suretle dağılmayız •.. Ce. 
vabtnı verdi. 

Karaçavuş, cemiyetin Orta camiye 
gitmesini teklif ederek kabul edildi. 
Halkın her yerde teveccühünü kaza. 
nan kazasker Muslihittin de camie 
gelmek istedi, müftü: 

- O gelmesin .. gelirse kendisi bi. 
lir, dedi. 

Orta camide toplananlar sadra. 
' 

Yalnız anhyamadığım bir şey var: Ne 
diye yanlarında yaşadığınız aileye kar
§1 bu kadar mütehakkim ve aksi davra. 
nıyorsunuz? !yi muamele etseniz de 
kendinizi sevdirseniz daha iyi olmaz 
mı? 

Sert ve soğuk cevap verdi: 
- Hayır! Çünkü o zaman benim 

zengin olduğuma kat'iyen inanmazlar! 
Geldiği gibi sessizce odadan çıkıp 

gitti. 
4 ~ • 

Birkaç gUn sonra Mahmure nl§aniı· 
sına sordu: 

- Define ne oldu? Hiç bahsetmiyor
sun. Hani bir arkadaşını ~ağıracaktın 

- Arkada§ım epey uzun sürecek 
bir seyahate çıkmış. Zaten ona ihtiya
cım kalmadı, bu köşkte bir hazine bul .. 
dum sevgilim: Seni ... 

Mahmure ni~anlısına sokuldu: 
- Sevgilim! 
İzzet ise mUteredfiitti, düşUnilyor

du: 
- İhtiyar kadm pek kurnaza ben· 

ziyor. Beni de a1da!mrş olmaııım ! 
Nakleden: Fahire Mualld 

zam Ahmet paşanın sureti lmt'iJed<: yere )irmi giin yatmak hangi kitapta 
azlilc yerine ihti)ar Mehmet Pa~:a \'ardır. 
nın getirilme..-;ine karar verdiler. l\tel Arnavuttan sonra ihtiyar .Muslihit 
met paşa uzun müddet memuri) etleı tin ayağa kalktı: 
de bulunduktan sonı-.ı Yenikapıdaki - Bakim ağa, dedi. Padişah bir 
bahçesine çekilmiş me,le'i dcnişleı talimi aleme taslit edip cemi mal ve 
ile ,·akit geçiriyordu. irtişa ve terki şeriat ile dünya bu 

Bunun için kendisine ya Sofu hale geldi. Kadınlar mesaJihi dcYlete 
Mehmet Pa~a, veya deniş Mehmet musallat, hazine yalnız israfata ye. 
paşa denirdi. tişmez. Riaya perişan, küffar bu sene 

Mehmet Paşa, büyük bir alayla serhadinden kırk pare (adet) hisar 
camie getirildi. Halk: aldı. Hala bu kadar küffar Ka) on 

- Sadrazam geliyor!. Diye alkış. boğazda yatıyor, define takayyüt 
lamğa başladı. Elini öptüler. yok. lst.anbul mahsur kaldı. Bu ah. 

Mehmet Paşanın sadarete geçtiği vali niçin görmez. En-eli\ etrafı keş-
ni haber vermek Uzere Sultan fiçin boğaza giden sen değil mi idin1. 
lbrahime hir adam gönderdi - dedi. 
]er. Sultan İbrahim, Kavukçu Mustafa paşa: 
l\f u.stafa paşayı cemiyete gönderdi. - Padişnh bu ahvali bilmez ve 
Cemiyet dağılır dağılmaz istedikleri bildirmediğim için ben suçluyum. 
her şey yapılacağını bildirdi ve müf. \Tezirin rızası hilafına olduğu için 
tü ile sadrazamı saraya davet etti. başımdan korkup söylemedim. Şimdi 

Yeniçeriler, müftünün saraya gi müradınız ne Lc;c söyleyiniz. Padişa _ 
me.sine razı olmadılar. Yalnız sadra- ha tebliğ ederim. Dedi. 
zamı gönderdiler. Mehmet Paşa, pa. Muslihittin Ağa cemiyet namına 
dişahın karşısına çıkar çıkmaz özür üç teklif Ucri sürdü; 
cliledi. Zorla getirildiğini söyledi 1 - Rüşvetin ortadan kalkması, 
Sultan İbrahim, mührU hümayunu 2 - Kadıların u1.akla~tırılması, 
çıkararak Mehmet Paşaya yerdi: 3 - Sadrazamın idamı. 

- Ahmet paşnyı azlettim. Lakin imrahor saraya gittiği vakti 
damadımdır, nasıl teslim cde>im. O bostancılar silfıhlanmı~ toplar sara 
nun kurtarılmasını senden beklerim. dm·arlarmn yerleştirilmi:. ti. 

dedi. isyancılar arnsındnld Ulema. gc~e 
Mehmet paşa, Sultan lbrahimin dağılma ı: istediler. lelerinden biri: 

eteğini öptü. Da~ka hiç bir cevap ver - Olmaz, dedi. Bu gece cin -:ılı r 
medi. Arkasına bir hil'at giydirildi. sak yarın sabah toplanmak gi.i"tr r. 
Çıkarken kapıağası ile hazinedar kol Sultan lbrahim cümlemizi kırar. 'ya 
tuğuna girmişlercli. hepimiz.telef olalım. yahut fılemiıı 

Mehmet pasa, tekrar camie geldi halini ıslah edelim de öyle ela •Jn. 
ği vakit, padişahın sözlerini söyledi hm. Bu gece) i hep birlikte camide 
Ahmet paşa) ı teslim etmek i. temedi geçiririz. 
ğini ilaYe etti. Hiç bir söze itiraz edilmezdi. 'tle 

- Hayır ... diye bağırdılar bu ola rna razı oldular. O gün cuma oldu·u 
cak iş değildir. halele cuma namazı da kılınmndı. 

Yeni sadrazam tekrar pndi.,ahın Yeniceri odaları misafirleri taksim "
huzuruna çıktı. Ağlıyarak halkın ar. dcrek ziyafetler çektiler. 
zu.sunu bildirdi. Sadrazam Ahmet Paşa idnmları-

Pndişah hiddetlenmişti: nı i tedigi ağal· rr., smşmalam.dan 

- İhtiyar köpek, diye haykırdı. sonra Topkapıda bahçesinde kalama. 
Vezir olmak için askeri hi,>am ettir- dı. Gece )llrısma doğru yeniçerilerin 
din. Sonra sırası gelir, sen de görür. toplandıl lnrını haber alınca mühür. 
sün... dar 'e hnzinednrını çağırdı. Hazine. 

İbrahim bu sözlerle de asabiyeti sinde bulunan nltı bin altını bir ata 
ni teskin edememişti. Mehmet paşa. yükletti. On bin kurus kı) metindeki 
nın üzerine yürüdU ve ) umruklamağn iki ) üzük ile diğer bir büyük yakut 
başladı. yüzüğü )anına aldı. Hademelerinden 

E'ine dönen ihtiyar sadrazam, en zi)ndc güHndiği Abdi ile Halili 
mühlirii ve lrnft!lnı bir bohçaya bn~ yanma alarak ahbaplarından Deli 
hyarnk müftüye gönderdi. İstifası. Birader adında birinin evine gitti. 
nın kabul edilmesini yalvardı. Fakat bir müddet sonra burada 

Iş büsbütün karış•yordu. Yeniçe- olduğu öğrenilince oradan Ahmet a-
rilerin ayaklanmasında en ziyade dında başka birinin eYine ığındı. 
rolleri olnn Bektaş ile Muslihittin a. (Dcvam110 uncuda) 
ğalar, Mehmet Paşanın evine geldi- --------------
ler. Sürüklercesine tekrar camie ge. 
tirdiler. 

İsyancılar işi büsbütün azıttılar 
Şehir kapılarını knpıyarak şehzadele 
rin ha)atlarının muhafazası için Vnt 
de Sultnna tezkere )azdılar. Kapın
ğası ile bostancrkisıya da ndam gön. 
dererek Ahmet paşanın idamına, Sul
tan lbrahimin hal'i ile şehzadeyi le 
rine geçirmeğe karar vermiş oldukla. 
rını ·bildirdiler. 

Büyük mirahor Mustafa Paşa, 
padişah tarafından cemiyete geldi: 

- Du cemiyetin emeli nedir, niçin, 
dağılmazlar. Benimle on bine yakın 
1\ul vardır. Dağılmazlar ise rnecmuu-
nu kırarım. Vezirim kandadır. Bul • 
sunlnr ... 

Dedi. 
Bir Arna,·ut ilerledi 'e şu ce\'abı 

verdi: 

HA ER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : lstanbul 214 

Tcılgrar earesı. ıstanouı HABER 
Yazı ısıcrı telefonu 2l!R72 
idare ve ııtın .. · 24370 

ABONE ŞARTLAR! 

Senelik 
6 ylık 

3 aylık 
, av111<. 

Tart •!it E~nrbı 
1400 Kr 2700 Kr. 
730 .. ,450 .. 
400 "' 800 .. 
150 .. 300 .. 

Sclııbı ve /\'eımıat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer (VAKiT) matbaası 

- Biz veziri keneli inden iı:;terİ". --------------
Eğer padişah be çı~ın .. Ayak di • 
vanı yapsın. Murntlarrmızı arzede 
lim. Evnıa b .. yle gaflet i e saltanat 
olmaz. Elbette veziri ' 'erir. Ynrdar 
Alf Paşa lJir yarar \'C salih ve dindar 
adamdı. Onun ba!'ıt ''e İbrahim pnşn. 
nın cesedi babı hüma) unda nahak 

HABER ft 

ÇOCUK SAYFASI 

Bilmece kuponu 
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Su şimdi Hiiseyinlu beline, şimdi de 
ıtöğsüoe kadar geım·ştl 

Hüseyin ılerliyMdu. Sağ eliyle hfı· derho.I \ aziyeti tavzih etti: 
la soJ kolundaki derfa yarayı tutuyor. - Şüphelenmeyiniz. Bu zat da bi· 
buna rağmen lrnn sızmakta parmakla· zim dostlarımızdan ve Halife Musta~ı· 
rından a.Ja,ğıya damlamakta devam edi- mın düşmanlarındandır. Size takdim 
yordu. edeyim. Vezir Müeyyedettin. 

Acaba Hüseyin nereye gidiyordu? Güzide cevap verdi: 
Hangi kuvvet, onu hangi istikamete -Evet, bu ismi duydum. Şimdi hen 
doğru sürüklüyordu? Bilinmez .• Fakat den i3tediklerinizi açıkça söyleyin! 
Dicleıtin serin kokusu gittikçe yüzüne _ Seninle pazarlık edeceğiz. Biz 
daha hızlı olarak çarpıyor, kıyılara çar. 

sana hlirriyetini vereceğiz. Sen de buna 
pan sesi kulaklarına daha kuvvetli ola- mukabil bize yardım edeceksin ı 
rak akıyordu. _Ne suretle? 

Yilrüdü. Her adımda dbhafazla sen-
deliyor, daha fazla yalpa vuruyordu. Gene tam bu sırada kapı hafifçe gt· 

Birdenbire ayaklarında bir ağırlık cırdıyarak aralandı. Ve bu aralıktan 
hissetti. Bir şey yürilmesini, adım at- iki parlak göz belirdi. Bu gözlere dik
masmı gUçle§tiriyordu. Bundan son- kat edilseydi, Halife Mustasıma ait ol· 
ra dizlerine doğru tırmanan bir soğuk- duklnrı derhnl anlaşılırdı. Fakat üçü 
luk duydu. Anca.k 0 zaman hayal me- de kendi işlerine o derece dalmışlardı 
yal Diclenin içine girmiş olduğunun ki hiç biri bunun farkına varmamıştı. 
farkına vardı. Mustasım, vezir Müeyyedettini içe· 

Buna rağmen Hüseyin ne durdu, ne ride görünce pek hayret etti. Fakat 
de ger1 döndü. Bilakis yürUmekte de- kat'iyyen ses çıkarmadan pürdikkat 
vam etti. Şimdi soğukluk beline, §im- konuşmalarını takip etmeğe ba.,ladı: 
dl de göğsüne kadar gelmişti. Artık 0 • - Ne suretle olacak? Her suretle! 
nu ebedi bir hiçliğe gcturmek için la- - Gene anlamadım. 
zım dlan adımların sayısı iki Uçten faz. - Setıin anlıyacağın, bizim mensup 
la d~ldi. olduğumuz parti Halife Mustasımı or· 

Su şimdi Hüseyinin beline, şimdi tadan kaldırmak istiyor. Bunun için 
de göğsüne kadar gelmişti. gece gündüz çalışıyoruz. Fakat gayr. 

Tum bu sırada sahilde müthiş bir mize henüz muvaffak olamadık. !~te 
\'elvele koptu. Kulağı bu gUrilltU, pa. bunun için sana, senin gibi bir kimse
tı'rdıyı pek gayri vazıh bir şekilde his- ye ihtiyacımız var. Eğer sen bu iş için 

s~tti. bize yardım edersen biz de bilmukabele 
• ~ • gayemize muvafafk olduktan sonra se-

Müneccim Ubeyt, karşısmda. yük-
sek<'~ bir is1•cmlenin üstünde oturmak
ta olc:n Güzide ile konuşuyordu. Güzi· 
de mlitecessis, fakat telfı.şsiz bakışlar
la müneccime bakıyor, sorduğu sual
IC're bazan cevap veriyor, bazan vermi· 
:\Ordu. 

l'b vl birdenbire sordu: 
- Sen tckrnr memleketine .dönmek 

!·<'neli öz yurduna ve topraklarına ka. 
vuş"l1ak ister misin? 

Bu sual Güzide üzerinde fevkalade 
bir te5ir yaptı. Birdenbire gözlerini 
açtı. Ve milneceim Ubeydın gözlerine 
baktı: 

- Ne dedin? İyi anlıyamadırn. Lüt..I 
fen tekrar eder misin? 

- Memleketine gitmek, esirlikten, 
kölelikten kurtulmak isteyip istemedi
ğini sordum. 

- Bunu kim yapacak? 
-Ben. 
- Sen mi? Senin bu işlerde ne de· 

rece nüfuzun var? Ne yapabilirsin? 
- Her şey. 
- Her şey mi? 
- Evet! 
Tam bu sırada arkalarmda bir ayak 

sesi iş!ıtlldi. Dönüp baktılar. Koca sa
rıklı iri yarı bir adam onlara mütebes
simane bir tavırla yakl~ıyordu. Güzi. 
de belki telfı.ş edecekti. Fakat Ubeyt 

ni memnun eder, esirlikten kurtarır .. 
Ve istediğin yere götürür, bırakırız. 

Mlieyyedettin de söze karıştı: 

- İstediğimizi ve verdiğimizi anlı· 
yorsun. Beraber çalışmnğa mukabil hür 
riyet .. 

GUzide sordu: 

- Fakat ben size nasıl, ne şekılde 
muavenet edebilirim? Halifeyi öldür· 
mekle mi? 

- Bu zor işi senden istemeyiz. Sen
den istiyeceğimiz çok daha basit bir 
şeydir? 

- Rica ederim açıkça söyleyin! Bu 
şekilde konuşursanız emin olun ki hiç 
bir şey anlıyamıyacağım. 

B:ı sözleri harfi harfine duyan Mus
tasımın gözleri ateş saçmağa başladı. 
Bir an içeri girecek oldu. Biliıhara bur.
dan vazgeçerek konuşmaların sonunu 
beklemeğe karar verdi. Böyle konu-

şurlarken daha kimbilir ne potlar kt· 
racaklar, ne gizli hakikatleri meydana 
vuracaklardı. Mustasım, aleyhinde ha· 

zırlanan bu kadar şümüllü bir cinayet 
ve suikast şebekesinin nnsıl olmuş da 
farkına varmamış olduğuna hayret et-

ti. ÇUnkU kendisini o kadar zeki sa. 
yıyordu. 

(Devamı var) 
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Hatıralarını anlatan : EFDA"fı TALAT -160-

vermek için bizim Raporları 
istihbarata gitmem 

Hele bir gayret edip bunları topla-, deceğim. Tramvaya atladım ve Sirkeci-ı 
malı.. Otomobile binmeyişlerinin de ye indim. Babıali yokuşunu nefes nefe· 
kastı olduğu artık anlaşıldı. Miralay se çıktım. Maksadım biran evvel geri 
Balları geç vakit ziyarete gelmeleri de dönmek Ledi Düsmunda yetişmekti. 

yine ayni sebepten ileri geliyor. Kro. Bu kadın gene benden ne istiyordu? Bu 
lrere geldiğimiz zaman umumi kapıdan nu anlamak merakında idim. 

içeri girmediler. Bizim istihbarata giderken, azami bir 

Novotni otel ve gazinosunun kapısın dikkat ve teyakkuz içinde bulunuyor
dan içeri girdiler, oradan Krokere geç· dum. Her köşe başını dönerken arkama 
tiler. Bu suretle kendilerini bir nöbetçi• dönerek takip edilip edilmediğimi kont 
den başka kimse görmedi. Zaten vakit rol ediyordum. Ankara caddesini çıktık
geç olduğundan Krokerde kimseler yok tan sonra şimdiki Maarif Müdürlüğü 

tu. Doğruca, en yukarı kata, kumandan binasının yanından sola saptım. Ve ile
ve zabitlerin bulunduğu yere çıktılar ve rideki poğçacı fırınının önüne geldim. 
Balların istirahat salonuna girdiler. Bi- Nerede ise de Hilaliahmer cemiyetinin 
zim babzcan tesadüfen daha gitmemiş kapısından içeri dalacaktım. Binaya on 
ti. Odasına girerek ziyaretçileri habtr adımlık bir mesafe kalmıştı. Son bir ih· 
verdim. Yüzünü ekşitti. Herhalde ziya· tiyat olmak üzere gözlerimle etrafı araş· 
retlerinden memnun kalmadıfı aşikar tırdım. Ve sokağın sağ tarafında Sıhhat 
idi. Soğuk bir tavırla : müdürlüğünün alt tarafındaki küçük şi• 

- Gelsinler bakalım, dedi racı dükkanında İngiliz istihbaratına 
Misafirleri salona aldım. Ama canım mensup Ermeni hafiyelerden biri gözü• 

da sıkılmağa başladı. Ballan aşağıdaki me ili~ti. Ahmak herif, gtiya vitrinin 
iş odasında görmüş olsaydılar, ben de arkasına saklanmış, Hilaliahmer cemi· 

yetinin kapısını tarassut ediyordu. Ar
ara kapıdan kendilerini pekala dinler· 

tık içeri giremezdim. Ne yapmalı? Herif 
dim. Fakat, burada o iş mümkün değil.. 

beni görmemişti. Hiç tereddüt etmeden 
Bir vesile bulup odada kalmaktan başka 

yüzgcri ettim. Fakat buraya kadar gel• 
çare yok. Şu işi bir deneyelim. Onlar 

dikten sonra cebimdekileri teslim etme-
oturduktan sonra ben şöyle ağır ağır den geri dönmek de olamazdı. Derhal 
yürüdüm. Ve kapının önüne gelince bir arka sokaktan dolaştım ve Ermeni hafi• 
lahza durdum. Fakat hınzır BalJar bana 

ye kapıyı aptal aptal göz hapsinde bulun 
gözü ilişir ilişmez seslendi: dururken ben Emniyet sandığından içe-

- Olrayt Efdal 1 ri girdim. 

Bu <dışarı çık )manasrna gelen bir Rahmetli babam, Harbiye nezaretin-
işarctti. Ben istemiye istemiyc dışarı 

de ikrazat komisyonu reisi iken 
çıkmağa davranırken Ledi Düsmund eve bir nefer almıştı. Bu asker tah· 

atıldı: sil ve terbiye görmüş iyi bir insandı. Em 
- Buradan çıkarken sizi görmek is• niyet sandığında memur iken harp dola-

tiyorum, beni bekler misiniz? yısile askere alınmış. fakat mazereti do· 
- Hay hay madam 1 layısile cepheye gidememişti. Bostancı• 
Uçünü de ba~ımla selamlayarak oda- 1r Hakkı bey olan bu asker (şimdi Em· 

dan çıktım. Krodirda tereddüt içinde niyet sandığı muhasebe kısmında şube 
dolaşıyordum. Ne yapmalı yarabbim 1 şefidir) mütarekenin akabinde terhis 
İçeride konuşulanlan dinliyemiyeceğim. edilmiş tekrar eski vazifesine girmişti. 

Diğer taraftan ceplerimdeki raporları Kadirşinas, hamiyetli, namuslu bir a• 
da Aziz Hüdaiye biran evvel götürmek damdı. Harp esnasında babamdan gör
lazım. İki cami arasında binamaz vazi• düğü iyiliği unutmamıştı. Benim de iyi 
yetindcyim. Fakat herhalde bizimkileri ahbabımdı. Ara sıra yolum düştükçe zi
de ihmal etmemeli .. Seri bir karar ver- yaretinde bulunurdum. O gün de mer"' 
dim. Derhal bizim istihbarata giderek divenleri dörder dörder çıkarak Hakkı 
elimdekileri teslim ederek geri dönece"" beyin yanına gittim. O zaman veznC"I 
ğim. Koşa koşa aşağı kata indim Yazı"' dardı. Vezneye girmek yasaktı. Fakat, 
hanedeki nöbetçi polise: ben gerek muhasebe müdürü ile gerek

- Kumandan beni ararsa acele bir se scrveznedarla da ahbap idim. Bu se· 
iç için dışarı çıktığımı ve on dakikaya heple yasak benim için değildi. Hakkı 

kadar geri döneceğimi söylersin. diye bey beni görünce sevindi: 
tenbih ettim. Krokerden çıktım. Nazarı - Yahu, nerelerdesin 1 Hangi rüzgar 
dikkati celbetmiyeceğine emin olsam. esti. 

Lazımdı 
bulabiliyor muyuz ki C§i dostu gS 

- Canım bu kadar da vefasııl.ı~ 
zeret kabul etmez. 

- Kusura bakma 1 İşte yoluın d 
çe seni arıyorum ya .. 

Bir iki kelime daha öteden 
konuştuk. Nazarı dikkati celp etıı' 
için bir iki dakika havai musaba 
geçti. Sonra kulağına eğildim: 

- Hakla Bey, senden bir ric:ad' 
lunacağım. 

- Söyle kardeşim. BaşüstUne." 
- Fakat bu konu~malanmız • 

da kalmalıdır. -

- Sen merak etme! 
- Size bir tomar evrak vereC 

Bunu vakit geçirmeden yanıııııJ 
Hilaliahmer binasının en üst "'(1 

oturan Aziz Hüdai beye götiirilP ~ 
etmenizi ve benim gönderdiğİllli lir. 
menizi rica ederim. 'ılı 

- Bu mu rica ettiğin ıey. 
- Bu 1 Fakat kimse işin farkttldl ~ 

mamalıdır. til~ 
,ı_ ~ 

- Ver sen §Unları bana 1 "<!. 

Kimse görmeden raporları veırJ ))ıa 
uzattım. O da acele ile pantolo11 

ceplerine doldurdu. Bu iş bittikte~ 
ra bir iki dakika daha oyalandık· / 
işin farkında olmamıştı. Bu kadı! ~ 
kat tayakkuzu lüzumsuz bulmayJ~ 
zaman İstanbulda o kadar hafiye/ 
ki insan en yakınlanna itimat ev,J 
olmuştu. Ve onların her yerde O 
ve kulakları vardı. Biz bunları ı/;t 
miz için (yerin kulağı var) feh'-1 ~U 
en emin yerlerde bile yiiksek sJ' ı 
nuşmaz, en ufak bir tedbirsizlik 1' ~ 
dık. I ~ 

Ben bir aralık Hakkı beyin Y' ~ 1 
kalktım, yüksek sesle: ~ ~ 

- Hazır gelmişken emanet d 1., 'ıt 
de bir arkadat var. Onu göreyiı:tı•ıı/ 
rek vezne dairesinden ayrıldnn· ~ 

da benimle beraber geldi. O aşağı 
indi, ben daha yukan kata çııctaı" 
üst kattaki emanet dairesinde öt:;; 
riye dolaşarak bir iki dakika g 

- • i1' ten sonra tekrar vezne dairesıne 1 
Baktım, Hakkı, veznede çalışıt0'' 
vaşça sordum: 

- Verdin mi? 

- Götürdüm, verdim. 
- Kendisine mi? ~ 

- Evet '~1 
- Bir şey söyledi mi. >t 

) \>rı 
(Devamı t11' 

ayıp olmasına aldırmadan koşa koşa gi• - Sorma! Başımızı kaşıyacak vakit 

F=~~~~~~~~~~~-~~~~=;;:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~===~~~~.ı 
ve korku içinde i§iteceği sözleri 
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- Şadiye! .. Allah hepimi7J kurtar-

sın. 

Genç kadın meyus gözlerle hayatr. 
n ın ycgfuıe gnycst olan çok sevdiği ko

casına, yavrularına baktı, sonra içini 
çekerek: 

- Bana acıyorsanız bir an evvel 
gidin, sizleri gördükçe metanetimi kay. 
bedi yorum. 

Çıktılar. Şadiyenin güzel siyah göz. 
lerinden iri iri yaşlar akıyordu, silmc
ği bile akıl etmiyordu ... 

Bekir Sıtkı, başını salladı, Kadri 
beye baktı, ikisi de müteessirdi. Son· 

ra yumuşak bir tavırla: 

- Geç kalıyoruz... Şadiye hanım, 
hazırlanın da blz de gidelim. dedi. 

Hizmetçi Haticeyi de uzun uzun is
tintak ettiler. Cevapları nisbeten Şadi· 
yenin lehine oldu. O. bir şey bılmiyor· 
du, bir şey görmemişti. Eve gelen gi. 
den olmamıştı. Dışardan işittiği söz. 
lcr üzerine hanımını çok gözetlemişti. 
Lakin bir türlü yakalamnğa muvaffak 
olamamışh. Halbuki ekseri ~ahahlar 
da sa.rhoş ı;ibi dola.c;trğı oluyordu. 

- Peki nmma, hava ile insan snr· 
hoş olmaz ya! 

- Öyle, fakat Allah var .. Bir şey 
içtiğini gözlerimle görmedim. Odasını 
araştırdım, hiç bir şişe bulmadım. Bil· 
mem ki! ... 

Emir verildi, çocuğu fetimeyit ya. 
pılacaktı. Eğer küçük \"Ücutta zehir 
ll'-leri bulunmazsa aŞdiyenin yüzde dok-

san dokuz kurtulması ümidi vardı. Şa

yet yavrusunu öldürmediyse Remzi 
beyin de katili olmaktan kurtulabilirdi. 
Zira o zaman bu cinayeti işlemekte 

hiç bir sebep olamaz, katili başka taraf. 
ta aramalı! 

İşte blitiln mesele. sırf doktorun t'· 

Unde, onun verdiği karara göre bUkme 
dilecek ... Ya beraat, ya mahkürniyet! 

lKfNct KISIM 
-10-

Şadiyenin tevkif edildiği, Ferruh 
beyin kö§kilnde duyulduğu 7..aman Z"Ii• 

gin müteahhit israrla sordu: 
- Suçlu olduğu kat'iyetle belli mi? 

Bir isbat var mı? Remzi beyin portfö. 
yile parası bulundu mu? 

Kimse bu suallere cevap veremedi. 
Adamın üslüne müthiş bir hüzün çök
tü, yavaşça mırıldandı: 

- Hakikat ne zaman meydana çı
kacak? Doğruyu ne zaman öğrencce• 
ğim? 

Aynı havadisi Nihal de, Mahir de 
işitti. Zaten onlar neticenin böyle ola
cağını çoktan anlamı§lardı Maamafih, 
umulmadık bir tesadüf hakiki katili 
meydana çıkara bilirdi ... Şadiyenin ha-

piste olduğunu duydukları vakit geniş
çe bir nefes aldılar. Fakat o andan 
itibaren he.ı; geçen saat Nihal için mUt
hiş ıstırap halini aldı. Yüzde yilz katil 
olduğuna emin olduğu bir adamla ya
şamak, cinayeti onun işlediğini bildiği 
halde daima susmak mecburiyetinde 
kalmak, sabretmek tahammül edilir 
işkencelerden değildi. 

Ekseriya baş nğrıları, rahatsızlık
lar bahane edip odasına çekilir, kimse
leri kabul etmez, yalnızca yemeklerini 
yerdi. Fakat bu hayat tabiidir ki bu 
şekilde devam edemezdi. Ferruh bey 
mütemadiyen onu yokluyor, doktora 
muayene ettirmesi için israr ediyor. 
Kapısmm eşiğini aşındırıyor. Çok me. 
yus bir hali vardı, gözleri adeta karı
sından muhabbet dileniyordu, yalvar 
dı: 

- Nihal gel, seninle konuşmak is
tiyorum. Bahçeye çıkalım. 

Genç kadın zoraki yürüdil, kendi 
kendine: 

- Artık dayanamadı, cinayetini i· 
tiraf edecek. 

Diyordu .• Konuşmadan yUrildWer 
Bahçenin kuytu bir köşesinde ağaçlar
la muhat bir çenberin ortasında otur
dular. Nihalin kalbi atıyor, heY,ecan 

nü yordu. ~ç 
Ferruh bey karısının etilli 'ıı;/. 

n içine aldı. Bir müddet öytcce.ııl f 
nın yüzüne uzun uzun baktı. tç• 
ti, sonra yavaş yavaş: .. J tJ 

- Karıcığım, nen var? ~c:)'°tıY_ 
gördükçe bilsen ne kadar u~!~ıe .... 
Ne istiyorsun? Derdin ne? S~)ı;e, el 
ni memnun etmek için ne ka bıl 0~ • 
den ne gelirse yapacağıma crtıitı 
benim hayatımın gnyesisin! ~ fçtıJ <' 

- Bana bunları söyleJilC~c:ıct' 
buralara kadar getirdiniz" J{ .... . u 

.,.t ')'of'ıY 
hat rahat oturuyordum .•. u!i0 ıı1'·" 

- Bir rüzgar yok, hava sJC ~ d 
- Yağmur gelecek! J1lıl f ıı._ 
- Belki, eve dönelim ~ '!.# lt 

şartla; odana çekilme, benıil'l .J ~ 
· mı" ,r· nemdr;ı bıraz otur, olına.z · ti Ç ~ 

Ne diyebilirdi, kurtutrrııııı• / 
yokt•ı, mecburen inkivat etil· ~ ~ 

Akşam olmuştu. Dışardıı. . 1o1-.r1 
şiddetle yağmağa başladı, ikiS:d'• ~~ 
da kar§I karşıya oturuyorl~i ııfJ l!t 
lıkta ses seda yoktu. F~rr_ub gir ~ •rı: 
kalktı. Doiaşmağs başıa°:f. Jill "":J ~ 
çekti, bir şeyler aradı. Nıbll tiır';" 
ları kesildi. BütUn vücudu ~il 

(DeıJant' 



• l 

şifa 
·ııetti 

,e 

ı?' tı7 ~l1".ya§ında'y~n1 filmler çe uirmiJJl:erı mı ıl ılan, fakat ycnidetı sine-
tcf maya dfüıen ŞirlmJ Tampı 

ıı_ ttoJivut 'f 
'il', • ., §ı a kaoul etmez bir dert-
'1-tı; ıs~ın kanına bir kcıre girdi mi 
~çı arabilirsen çıkar. 

dl !.e1tr.~Yaz perdenin ır;önmilz yıldt"?:ları 
tİİçıtri:rdeye dö"?ebılmek için var
lla ,.,,. e çalışırla~" Bunların arasın• 

... .. vaff k ))laı .1 a olabilenler parmakla sa-

l ' ecek kadar azdır 
·ıs . . 

~' y::; bır kere bliyUk bir sinema 
atrı ·n oldu mu, artık onu hiç bir şev 

'• ed · " tır~., bi ~ıyor. Holivut Meta kana 
e, r mıkroptu... Dünyada "'Öhret 

.:t"Vet k ~ 
:ıır ~-y v adar vazgeçilmesı güs olan 
~ttı. ve ~r mıdır? Eski gözdeler ihti· 
~ı~ lla §o~ret için 8.deta daüssıla has-

ı ugrayorlnr. Bunlar bir vakit• 
\ . ,,. ;,onlarca insanın göz bebeği o
!lili.!, 

01 
tndı nnca.k birkaç ki~inin sev-

Pekrağa kana.ı..'llyorlar. 
~a . ·, a. ' Yıldızlar n çin sönerler? Glor· 
tad 'ı g~son bundaıı on sene evvel ne 
~l~!r· ~I ve ne kadar parlaksa gene 
~tres~i gU.zetlık ve parlaklığından bir 

~ta.be bıJe kayh tmemr,ur. Bunun. 
'1-tı b' r onun afiB1ı>re basılacak adı 

ır illa 
.. l{Olin na ı~a .. 1e etmiyor. 
d.\lev.u l\iur bır "akitler Holivudur 

1•
1>a,, ,,fençliğine,, nasıl hi\kUmran i-
~ tndı de ö l d' . ~· (ıl'\un . Y ~ !r. Sınema sahip-
.:dıl'lcr fsevırnJi bıı· kız oldu~na ka-
~· . ak t o 
" ltl .. Ya a a.dıı:ı bir konturat fü. 
..,.,l'l Ztnağa 1• ~ a F'ııreıı be gc •nce iş değişiyor. 
~tı:ı :\ aşk y Yee r>erdeôe Janet Gay-
!ıtj VUreğtn ap~rken milyonlarca .Kadı
~fı. da öyıi ~ıtretmiş bir d('likanlı idi, 

· tt1k 
0 

e ir. Fakat, sinema sahip-
~Ukarı:a P_Ck, mivenP.miyorlar. 

't· kl'f.tirnı, akı Bilalimize verilebilecek 
)~ t..t!rea~· cevap şudur: "Halkın tabi. 
\>ıı in laı:na~" ~ak bu cevap hika
~,.,_ d...: nıod 1 degıldir. Denebilir ki· 

"Ç ası d • 
'rı değ· a elbise modası gibi 

L ~81. ışen bir şe d' 
"taı· "'i gU Y ır. 
'htı ~!erin· tellerle bugünkU sinema 
H ... rasıı ~ rn

11
ukayese ediniz. Şimdiki 

'lllertıı e erle G · . \te ~ • 'l:'ed arlıs'lerm, Kate-
,t~ta ~ald~'l B~ro'lann, Polıı. Negri 
~;r Vardır·e:ın arasında ne büyük 
t~k it Utuıu a' adeta eski şalvarla bu-

l> adar. ar Pantalon arasındaki 
~l' elti ıı.rn 
h. ~eı-; .. , 1lla Jon Kro 
'''l>or -~ ı:nuııar Vford on sene-
~11 ı.' bu.na aza etmek için ne ya-
ı.. ~ı~ llasıı ın 
."'lllJ.ı l>arnı.akı UVaffak oluyor" 
)oı- tı. baın ~- .arıyıe haJkın heyecan~ 
tt "cı d . "Cline d k 

lı~ıı.b· aıı:na ha.ı~ unmasını bili· 
~ 11tnek ı:n . . bir adnn ileriye 

Qr d~Il ki G::ifctınj gösteriyor. 
laıı; :J Un ne idi rya Svanson ile Kolin 
~ır "eo; ~~ovroı!al!eler bugün de odur

~ tllpllegışı:niştir ~~?1anasiyle başka 
"• ~l e bir dan .:.ı s. tdı?n sadece hop-
~~ ı Ve vzelU bu ·· ~~~~ l>e Perdahlı bİr gun ~elli fel-
g,tıe b~Clıin nı d nktrıstır. Jon 

,ı_ ~ıld at bu ;Oda.hırını takip edf· 
"il te . ıı nı d aları Yaratır 
l'I\. · l!ıri 0 ası u · · 
_.,..ıtıeı 0 lrnuet zerıne sansörün 
~ oıa;r, clnsı ~· Vnktile gaşyedici 

lı-. Bıın lipler bucube roll<:>ri için itf bar-

~d"ı :: llıasuın bn :rtık moda değil
~ tı Q ~Yel~ ışh, Ömıi.inde ba

Pler llıuv 1 esmemi§ gibi gö. 
aff ak olınaktad 

ır. 

Bütlin bu mcd ve cezirJere rnğmen 
geriye gelmeğe uğra~nlar da şimdi 
eskisinden çok daha fazladır. Mesela 
Glorya Svıınson senelerce müddetle 
beyaz perdeden uzak kalmış olmakla 
beraber gesenlerde (Metro Goldvin 
Mayr ı kunıpanyasiyle uzun müddetli 
bir konturat imzalamıştı. Gerçi bu 
kumpanya için fotoğrafın önlinde hiç 
poz almadı amma, bir film çevirmek i
çin Foks kumpanyasına ödünç verildi. 
Orada filmi çevirdi. H:-•lk bundan ho~
lanmadı, Glorya da ortalıktan çekildi. 

Perdeden iki senelik bir gaybubet. 
ten sonra Kolin Mur "Kilisenin sıçanı,. 

filmine yıldızlık yapmak üzere Holivu
da geldi. M. - G. - M. kumpanyası o-

lanet Makdonald 

nu derhal konturatla bağladı. Kolin 
haftalarca müddetle bUyük aylık aldı 
fakat bUtUn bu mliddet esnasında fo
toğrafın knr§ısına çıkmak fırsatını bu
lamadı. Stüdyoda nihayet konturatı 

feshetti. 

Bundan dört sene evvel Klara Bo
vun Paramount lrumpanyasiyle kontu
ratı bitince, aktör olan kocası Rex Bell 
onu alarak çiftliğine götürmüştü. İki 
sene sonra Faks kumpanyası onu kan· 
dırdı. Üç film için bir konturat imzala
dı. Bu filmlerden "Bana vahşi deyin,, 
ve "Hoppala,, adlı olan ıkisi çevrildi. 
Anlasıldığına göre, Kln.ra Bovda artık 

eskl clnst cazlbe kalmamıştı, çünkü Ü· 

çüncil filmi çevirmeden gene çiftliğine 
döndü. 

Geri gelmek istlyenler 11rasında Maç 
Bellami, Helen Tvelftrls, Bebe Daniyels 
Bessi Lov, Mey Murray da vardır. Mo
ris Şovaliye bile artık Amerikalılar 

kendisinden bıkmış olduklarından Frnn 
saya dönmek mecburiyetinde kalmıştı. 

Fakat beyaz perdede geriye dönerek 
muvaffnk olanlar dıı. vardır. Bunların 
başında Şirley Tempel gelir. Bu çocuk 
bir vakitler terbiye filmlı;>rinde yıldı-. 
hk yapmış ve sönüp gitmi§ti. Onun ı 
geriye gelebileceğini kimse aklındp.n 

geçirmiyordu. Günü birinde açık gö
zlin birisi onun kabiliyetlerini gördü. 
Foka kumpanyası gocuğun adını kon
turat listesine yazdı. Şimdi bütün dün
ya onun adını söylemektedir. 

Jan Harlov ('Cehennem zebanile
ri., filminde birdenbire parladıktan 
sonra tam iki sene Kolumbiya kumpan · 
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8 tün dünya 
kadınları 

~nır ~©>lfl1lY1D©le UkH !§5e~<91a @Dal9>DDDır mn? 

Konu u orar 
Gemiler, tayyareler ve trenl~r 15 

memleketten sürü sürü kadınlan Pa
rise t.-ışıdı. Ekserisinin aylıkları dört 
haneli yekfınlarda dolaşan bu kadın. 
lar 27 temmuzda başlayıp 1 ağusto

sa kadar sürecek olan, iş ve meslek 

sahihi knclınların be~ nelmikl federas 
yonu konresinde bulunan murahha.c:ı. 

!ardır 

Aralarında kahinelerde aza olan 
iki kadın nazır. ıki kadın saylav, ka
dın doktorlar, kadın anıkatlar , kn 
dm ba nkerler, kadın natkfnılar , .e 
kadın me lek .sahipleri vardır. 

Kongrede konuşma yıldızı, milm 
t.az içtimniynt.çılardan ve Amerikanın 
mesai nazın l\ladam Fransi~ Perkin.s 
tir. 

Bu kadın yapıcı mesai kanunlarını 
Amerikaya lmlıul ettil'mekte biiyüJ.; 
m uvaff:ıkıyetler göstermi}ti. 

lngiliz federasyonun reisi Madam 
Lilian Baylis tngilterede büyiik bir 
l'lektrik §irkctinln başkanıdır, tngiliz 
murahhas heyeti ile birlikte Pari.se 
uçarak g;tmi tir. 

Fransız murnhhaşlarının başında, 

yeni kabinede nazır olan Madam 
Brunsvig vardır; heyete Fran.-.a na
mına meşhur moda yaratıcrsı Madam 
Skiyaparclli de iştirak etml~tir. 

Kongrede münakaşa edilen mevzu 
şudur: 

Modern dUnyada kadının işi ve, 
kadınlar bilginlerini cemaatin fayda
sı f çin en iyi bir surette nasıl kulla
nabilirler? 

Gerçi mevzu kulaklarda çok ciddi 
ve ağır bir hava yaratmaktadır am
ma, içtimnların en son günU meşhur 
Callot kız kardeşlerin salonunda Ma 
dam Berber tarafından verilecek zi
yafette mankenlerin geçit resmi sey
redilecek ve buz gibi kokteyiller içile 
cektir. 

Kongreye şu memleketler iştirak 

etmiştir: Büyük Britanra, Hindistan, 
Kanarla, Avusturalya, İtalya, Nor -
veç, Finlandiya, Romarya, Fransa. 

Sinemanın hayali aşkları 
hakiki faciayla bitti! 

( L<Jndra /msus1 mulıabirimi:in ya in dolu olduğu ha l dl' dönmüşler· 
mektubu) di. Ağır c za h akimi merhamet tav-

- Kızı öldürmcğe niyetin var siycs ini ait olduğu makama \'erece. 
mıydı? ğini söyledikten sonra: 

Bu acayip suali Londranın meşhur - Vnzifem kanunun tayin ett iği 

Old Baily adı verilen ağır ceza mah hiikmü vermekti r ! .. 
kemesinde miidafaa avukatı, :JO ya · Dedi ve idam hiikmünü verdi 
:;andaki katil Jeyms Hiklinge sordu. Hiiyle iki aşık arasında nl' .rn paca ... 
Suçlu sinemalarda program satarak ğını şaşırmış olnn 19 yaşında ~cnç 

\' e güzel bir kızm faciası kapandı. 

Bu güzel kız üç senedcnberidir 
Barfoot adlı bir çocukla düşüp l;aJk
m kta idi. Fa ka t R·tz ,o;in emnsına 

girdikten sonra ayni yerde mü~t.ah

dcm olnn HiklingJc arkadac;lığı hii
yütmüş hatta onu ''Sevgili nişınlım .. 
diye çağıracak kadn r ileri gitm i~tir. 

Bu esnada ise Barfootln alfıka:.ını 
l · csmemiş her gece si:ıcmadan çıkın
ca evine onunla birlikte gitmiştir. 

Ne es~isinden, ne de yenisinden 
bir türlü ,·azgeçcmiyen kız nihayet 
ikinci iışığının elinden i'>liim şarabı 
nı jçmek suretile bu fani dünyaya 
gözlerini kapamıştır. 

Kızın cesedi sinema binasının ya
nıbaşındaki parkta knlbinde,ı ve gijğ 
sünden üç yara alm1ş olduğu halde 
bulunmuştu. 

Katil Hfklng Cinayet 4 temmuz gecesi saat yn~ 
nma doğru işlenmişti. O gece lnz iki 

garsonluk yapmakta olan 19 yaşın · aşığile beraber sinemadan ~ıkmış 
daki Mis Barbara. Jessi Mantı öldür birinci a'şığını yarr yolda baştan sav
mekle maznundu. 

Jeyms Hikling sorulan suale hıç
kırarak cevap vereli: 

- Hayır ef endlm. Onu çok sevi
fOrdum. Hançerlenmiş olarak bulun 
ca yanıbaşına diz çöktUm ve onu 
öptüm. Bıçağa baktım fakat elimde 
yalnız kabzayı gördUm. 

JUri heyeti 35 dakilmhk bir gay
bubetten sonra dönerek "suçlu,, kara
rını verdi, fakat cinayette kast ol -
madığı için merhamet edilmesini kuv 
vetle öğütledi. 

Jüri heyeti arasında bulunan iki 
kadın müzakere salonundan gözleri 

mış ikind"i ile parkın yolunu tuttuı:.. 
muştu. Barfoot kızdan ayrıldıktan 

sonra her nedense bir türlü rahat e,, 
dememiş, sokaklarda bir saat l\adar 
serseri dolaştıktan sonra, pa rkıı gi
derek arkadaşlarım aramış \'e Hik
Jingi yere serilmiş kızın yanı başın
da, diz çökmüş bir vaziyette hüngür 
hUnglir ağlarken bulmuştur. 

Hikling mahkemede hiç durmak
sızın ağladığı için cinayetin ne gibi 
bir tesirle işlenmiş olduğuna dair 
fazla tafsilat verememiştir. 

Dahiliye bakanlığı hükmü ajhr 
hapse tahvil etmediği takdirde bu ay 
içinde idam o1unacaktrr. 

Çeko~ovak~, Holand~ Bclçik~ Is - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yanıklar 
veç , lsviçre ve Avustuı·ya .•. 

GlYıınHeşOe RşDDyeffil 
mctöır 

Tarablus garpte yalnız güne§ ha· 
raretirle i§liyen bir motor yapılmış ve 
tecrübtjerinde büyük muvaffakıyet gös· 
termiştir. 

Günr;şin harareti arttıkça motör da
ha hızlı iş.lemekte, güne§ şuaı ortadan 
çekilince motör durmaktadır. 

yasında sönük bir aktris halinde kal .. 
dı. Metro Goldvin May<' kumpanyaJ;r 
onu kaptı. "Kırmızı toz,. filmi bUtür. 
tahminleri aşan bir muvaffakiyet gö2 · 
terince .lan Hnrlov adı f'"ne parladı 
BugUn herkesin ağzında dola:ımakta 

'fır. 

Bu senenin listcst.ıde geri ~elmel: 
istiyenlerin adlarına göz atarken ~n. 
lan görüyoruz: Rod ı.a Rok, Konvey 
Tearl, Mont Blu, Reymont Hatton, 
Matt Moor, Jak :M:ulhall, Alis Uhite 
Vilyam Farnum, Sidney Blnkmer ve 
King Baggot. 

Bunların ekserisinin isimlerini bile 
bilmiyorsunuz değil mi? Hakkınız var; 
çünkü içlerinde sinemayı on sene evvel 
tcrkedenler de var. Ben bile bunların 
bazılarının adlarını unutmuşum. 

Sinema kraliçelerinin ekseriya [ma. 
dam falan] olmak üzere beyaz perdeyi 
terketmek istediklerini öteye beriye 
ve gazetelere söylediklerini işitirsiniz. 
Sakın inanayım demeyin. Diksi Li bun
dan birkaç zaman evvel Madam Bring 
Krosbi olmak iizcrc perdeden çekilmiş
ti. Fn!rnt geçen ilkbaharda Foka kurr
panyası ona "Kızıl saçlıların geçit res
minde,, yıldızlık yaptırdı. 

Barbnra Kent'de Madam Harri E
dinğton olmak üzere çekilmiŞti. Şimdi 
stüdyolarda durmadan yıldızlık yar• 
maktadır. 

Dolarca Kastello da Jon Barlmorun 
karısı olmak üzere çekilmieti, hatta is· 
mi bile unutulmak üzereydi. Şimdi Dn
vid Sclznik onu bir konturata bağladı. 

Boyuna çalı§ıyor. 
Dedik a, Hofü'llt şifa bulmaz bir 

derttir. Bir yakalanan bir daha yakn•ı 
sını sıyıramıyor vesselam ... 

Asnt ıraınıDl}(0 0e 'lte~avn e<§JDODyoır 

Amerikanın Detroyt ~ehrinde büyUk 
makine fabrikalarından birinde bir alev 
fırlamış ve ortalığı öldürücü gaz bulut· 
larile knplatmıştı. Yedi kişiyi bu alev· 
ler yalamıştı. 

Hastanelerden birinde yataklar ha
zırlandı; müessesenin operatörü olan 
doktor Davitson yanık için en son füiç 
olan Asit borik kompre&leri hazırladı. 

Doktor Davidson çahgırken çok es· 
kiden, büyük ninelerimizin günlerin(,ie 
kullanılan bir ev ilacı hatırladı.: Çay 
yapraklan.. Kendi kendine dü~ündü : 
Onlar niçin çay yaprağı kullanıyorlar· 

dı? Acaba tanin için mi yoksa Asit Ta· 
nik için mi? 
Yanmış yedi ki§i hastaneye getirildi. 

En çok yanığı olan adamın yaşama ti
roidi yoktu. Vücudunun üçte birinden 
fazlası yanmıştı. Bu hiç ıüphesiz ölıim 
demekti. 

Doktor Davidson yaralardan bir kı&· 
mına Asit Tanik koysam ne olur? diye 
düşünüd. Hiç bir zarar gelemezdi; çün 
kü adam zaten ölüme mahkumdu. 
Böylece müthiş bir surette yanmJş olan 
sol kola, renksiz Asit Taniğe batml· 
mış gazbezi koydu. 

Öteki yaralrlann hepsi son nazariye· 
lere göre tedavi edildiler. 

Ertesi günü yanıktan ıstırap çeken
lerin en müthiş gUnleriydi. Çünkü sar
gılar değiştirilecekti. 

İlk önce sağ kol... Hasta ıstırapla ın· 
ledi. Sıra sol kola geldi. Gazbezi hiç acı 
vermeksizin kolayca çıktı. Kol simsi· 
•yahtı; kuruyucu yumuşak bir deri iic 
örtülmüştü. Davidson kola gayet hafif 
bir surette dokundu. 

Hastanın ağzından en küçük bir mı
rıltı bile işitilmedi. Asit Tanik hiç olmaz 
sa yanığın en korkunç neticelerinden bi 
ri olan acıyı öldürmüştü. 

Doktor Vavidson hemen öteki hasta· l 
lara koştu. Kompreslerini değiştirerek 
yerlerine Asit Tanik koydu. Doktor 
kendini müthiş bir tehlikeye atıyordu. 
Eğer tatbik ettiği usulde muvaffak ola
maz da hastalar ölürse, katil ile itham 
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edilecek ve belki de bu tecrübe y ilzUn
den idama bile mahkum olacaktı. 

Fakat bu usulde muvaffak oldu. Yedı 
kişinin her birisi de tamamen iyileştiler. 

Yalnız iyile§tikten sonra ortaya yeni 
bir dert sıktı. Bu yedi kişinin hepsi de 

zenci olduklarmd~n Asit Taniğin vü· 
cude getirdiği siyah örtü bunlara renk 
bakımından pek te tesir etmemişti. 

Az sonra hastaneye müthi§ surette 
yanmış bir adam daha getirilmişti. 

Asit Tanik tedavisi onun derisini simsr 
yah yaptı. Adam iyileştikten sonra biJe 

bu siyahlık kaybolmaı;h. Bunun üzerine 
doktor Davidson, çirkinleştrcn bu de• 
riden kurtulmak için eski usul Asit bo· 

rik kompresleri tatbik etti. Fakat hiç 
br netice alamadı. Artık Asit borik tec-

rübesi bir daha tekrar edilmedi . Bundan 
sonra gelen yanık hastalarının derısi 

hep karardı. Bunlar kara tcnlerilc umu• 
mt yerlere çıkamaz oldular. Fakat, ya
vaş yavaş sıhhatlerini kazandılar ve 
kuvvctleştiler. 

Aylardan sonra vücuttaki siyah leke-
ler soyulup d8kUlmcğc ve yerlerine 
penbemsi deri çıkmaga başladı. 

Şimdi mükemmelleştirilmiş olan bü• 
yük ninelerimizin ev ilacı artık yanık· 

tan ölüm tehlikesini yüzde doksan a· 
zaltmış bulunmaktadır. 

~S\W'$@~0aıırsı 

t@ırl9J n 'f(~ <91 ® ır $ n 
Naking ~ehrinin berber dükkanı. 

kahve, lokanta ve otle garsonlarından 
20 000 kişi sağlık bakımı ve terbiye 
dersleri almağa mecbur tı.:tulmaktadırlar. 

Bunlar, günde iki sa:.ıt "kendi kendini 
idare, ve sağlık balamı,, dersleri almak
tadırlar. 

Derslerde muvaffak olanlara dip
lomalar verilmektedir. Muvaff(!k olanu. 
yanlar ise bulunduktan işlerden çıka. 
nlmaktadırlar. 

Proğram Beşvekfl general Çıyang 
Kay Şek'in himayesi altındadır. 



Futbol bahisleri 

Futbolda amatörlük, pröfesqonellik 
Olinıpiyatlara iştirak eden 
anıatör takınıların iç yüzleri 

Olimpılyatlarda fut bol turnuvasının 

timdi kar dö finali başlıyor. 
193'6 Borlin olimpiyatları futbol tur

nuvas~ doğrusunu söylemek lazımgelir 
ee, olimpiyatların diğer hareketlerile 
kıyas kabul etmiyecek derecede zayıf ve 
kıymC't itibarile de büyük bir mana ifa" 
de etmiyen bir turnuvadır. 

Esasen, 1924 olimpiyatları müstesna, 
fimdiye kadar olimpiyatlara bağlı olarak 
yapılan bet turnuva dünyanın hakiki 
futbol varlığını temsil edecek kıymette 
olmaıtuştır. Amatörlük kaydının gittik 
çe sıkıştırılması, olimpiyatlara bağlı fut 
boliln kıymetinden büyük bir fedakarlık 
yapınağt intaç etmektedir. 

Yalnız henüz, profesyonellik resmen 
kabul edilmediği bir zamana tesadüf 
eden Paris olimpiyatları oldukçaenterc
aan olmuştu. Bu turnuvaya iştirak eden 
takımlm'ın hemen ekserisi profesyonel 
tiınlerdi. Paris turnuvasında profesyo
nellere göz yumulması turnuvaya büyük 
bir attraksiyon ve oyun kıymeti vermiş• 
ti. Hala Zamoranın ispanyadan yediği 
golü, feviçrenin sol içi Abeglenin uzun 
driblingleri, Uruguvaylı Andrad, Naza.z 
zi, Skaron ve Petrovun oyunları, İsveçli 
sol açık Kukun frikikleri, İtalya müdafa 
asının İspanya karşısında gösterdiği 
yüksek müdafaa kabiliyeti futbol merak 
lılannın hayallerinde yaşamaktadır. 

1924 olimpiyatlarının hemen akabinde 
Avusturya futbol dikatatörü Hügo Mei 
selin gösterdiği cesaretle Merkezi Avru 
pada profesyonelliğin resmen ilan edil· 
mesi üzerine, 1928 Amsterdam olimpi" 
yatları turnuvası kuvvetinden kaybet· 
ti. Amsterdama yalnız Uruguvay ve Ar 
jantin gibi, profesyonelliklerinin tahkiki 
müşkut olan takımlarla, amatörlüğünde 
herkesin şüphesi bulunan Almanya, is• 
viçre, Portekiz, İtalya, Fransa, Yugos· 
lavya, Mısır takımları da girebilınişler 
di. 

Uruguvay ve Arjantin futbolünün ne 
dereceye kadar amatör olduğuna ufak 
bir misal: 

Mayısın sonunda baıJayıp haziran 
bidayetinde biten futbol turnuvasından 
sonra bütün takımlar, olimpiyatlann açı• 
ht merasimini beklemeden memleketleri 
ne d!SnUyorlardı. Maçlardan evvel mü
sabakalara iştirak eden oyunculara olim 
piyat stadlarına serbestçe girebilmeleri 
için birer rozet ve hüviyet varakaları 

.. 
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KeJuü.rinden fazla 81n1cla yüksek 
at loyınccı.-
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Yazan : Ulvi Ziya Yenal 
verilmitti. Hüviyet varakasını ekseriyet 
le göstermeğe lüzum kalmıyor, rozeti Sec6est sütun : 
gören türnike memurları hemen kapıyı 
açıyorlardı. Avdetimizden evvel birkaç 
açık göz otelimize kadar gelerek bu ro
zetleri ve hüviyet varakalarını kendileri 
ne satmamızı istemitlerdi. Buna muka· 
bil elli lira kadar bir para veriyorlardı. 
Tabii reddettik. 

Turnuvadan sonra birçok Uruguvayb 
ve Arjantinli oyuncuların hüviyet vara~ 
kaları muhtelif stadların kapılarından 

toplanmıştır. Bu oyuncuların amatörlük 
terine bir misal 1 .. 

1932 de Amerikalılar futbolü, zaten 
sevmedikleri için olimpiyatlardan çıkar· 
dılar. İşittiğimize nazaran 1940 da Ja• 
ponlar da futbol turnuvasını programa 
koynuyacaklarmıı .. 

Doğrusu isabet ederler .. 
Çünkü bugün amatör futbolün büyt.k 

bir kıymeti yoktur. Hakikati Macar mil• 
1i takımı dururken, burada gördüğlimüs 
amatörleri ayarında bir takımı böyle 
beynelmilel bir turnuvada seyretmek a· 
beıttir. 

Bertin olimpiyatları gibi muazzam 
bir ıpor hareektine, bağlanacak olan 
futbol turnuvası, evvelki sene, Romada 
yapılan dUnya kupası ayarında bir fCY 
olmalı idi: 

Olimpiyat teıkilatma bağlı olmamak 
şartile spor toplantısında, dünyanın en 
populer ve en çok seyirci çekebilen bu 
sporu ayn bir organizasyonla gene dün 
ya kupası namı altında oynatılabilirdi. 
Yoksa, bugünkü gibi, meraktan baıka 
bir gey tevlit edemiyecek Japon ve Çin 
takımlarile, seyircilerin dudaklarında 

bir tebessümle seyredecekleri Avustur" 
ya, Macar ve İtalyan amatörlerile bu 
turnuvanın ne cihanşumül bir alakası, 

ne de futbolün kıymet ve varlığı olabi
lir. Bu turnuvaya izafe olunabilecek en 
büyük kıymet Bertin olimpiyatlarına 

bağlı bulunmasından ibarettir. 

Eğer Almanlar, yukarıda söylediğim 
gibi, Uruguvay, Arjantin, İngiltere, 

Brezilya, Avusturya, Macaristan, Çe
koslovakya, İtalya, gibi en büyük futbol 
takımlarını bir araya toplayabilsclerdi, 
atletizm ve diğer sporlar seyirci çekme 
ve kendinden bahsettirme bakımından 

hiç şüphesiz gölgede kalırlardı. 
Bu vesile ile şunu da ilave edeyim ki 

birçok milletler, Berlin turnuvasına gör 
dükleri istikrarsızlık yüzünden, amatör 
takımlarını göndermekte tereddüt etmiş 
terdir. 

Yugoslav milli takımının son ziyareti 
esnasında kafile reisi ve Yugoslav fede" 
rasyonu işçileri genel sekreteri Bay Hat 
zi ile görüşürken,milli takımlarının olim 
piyatlara ademi iştiraki etrafında kendi 
sine bazı sualler sorduk. Fikrini açıkça 
söylemekten çekinmiyen bu zat bize şun 
tarı söyledi: 

- Bizi, Avrupa, Balkanların en kuv-
vetli takımı olarak tanır. Olimpiyatlara 
amatör ismi altında gelecek takımların 
kıymet ve kuvvetleri hakkında hiç fikr;· 
miz yok. Karşımıza (amatör) olarak 
çıkacak takımlardan birine, velev haki· 
katen amatör dahi olsa yenilecek olur
sak, Merkezi Avrupadaki kredimiz za" 
rar görür. Bu tereddüt birçok kuvvetli 
takımların olimpiyatlara iştirak etmeme 
lerine sebep olmuştur .. 

Sonra .. Bu turnuvada amatörlükter 
gene fedakarlık yapılmıştır. 

Alman milli takımının amatör oldu· 
ğuna inanabilir misiniz? 

Ulvi Ziyn YENAL 
Gelecek yazı: 
Berlin futbol turnuvasını hangi takı~ 

kazana bilir? 

-- __ .. - -
Mahut Dsveç 

lUISU 8 lYJ 
Gazetenizde intişar eden Bay Rıza 

Ko§kun'un ve Türkiye idman üstadı 

Bay Mazhar Kazancı'nın spor haklı.-ın
da değerli yazılannı okudum. Bu hu. 
susta ben de şunları söylemek istedim. 
Lütfen gazetenize dcrcf.ni rica ederim. 

Evet, spor diye fenni bir ~ekilde a
ğız açıp kapamak, kolu kaldırıp indir
mek gibi tabii hayatımızda durmadan 
tekrar ettiğimiz IS'Veç ;imn<l8tiğini, ne 
derece iyi okluğunu i8bat eden 936 o
limpiyadı cereyanını bizim için çok acı 
bir ~ekilde gördükten sonra halli tatbik 
etmek bana kalırsa gençliğin sporda 
ilerlememesi için ayağına takılmı§ bir 
kösteği muhafaza etmek demektir. 

Onu, bu U8Ule bağlı tutmak kazığa 
bağlı tutmaktan hiç farklı değildir. Bu 
U8UliL bugün doktorlar elu.eriyetle ne
kahet dewesindeki ha.!talarına tavsiye 
ediyorlar. Gürbilz, genç, bir cücuda 
hastcJ muameleai yapmak, onu ne cesa
retçe, ne de kuvvetçe bulunduğuşerden 
ileri gl>tilremea. 

Bu ııe bunun gibi yQ.zlerce sebep 
bu usulün terkini bize haykırıyor, hay
kırıyor ... Durmadan haykırıyor. Fakat 

biz maalesef belki bunu işitecek kulağa 
malik olmadığımızdan duymuyoruz. 
Kaldırdığımız ayağı ileri atıyor zanniy. 
le gene aynı yere basıyoruz, 1'6 bu işi 

yaparken acaba yanımızdaldler nerede 
diye bakmıyoruz bile. Onlar o kad4r i
lerlemişler ki baksak da göremiyece· 
ğiz. ihtimal bu farkı görmek istemiyo
ruz. 

Fakat gün gibi aşiMr. Gençlikte 
kabiliyet, üttidat mı yok dersiniz. Buna 
hep birden hayır., diyoruz •• Var .. O hal. 
de ....... 

Ne olur, biraz da Almanyaya, RWJ
yaya, Amerikaya, Fransaya baksak ve 
onlann gençlerine yaptırdığı jimn<l8tik 
wmliinü ,· gençlerinin maddi, manevi ça
lı§malannı ve randımanlarını tetkik 
et.'tek •.. 

Bugün bazılanmızın beğenemediqf 
bu ikinci U81llü şanlı ordumuz seve s~
ve tatbik ediyor; ve talimname olarak 
kaleme alıyor. Garp, şark şöyle dursun 
bari göz bebeğimiz ordumuzu kendimi. 
ze örnek edinelim. 

Diğer taraftan: Avrupa, Amerika 
ihıiver.'!itelerinin rekor kıracak derece
de spora ehemmiyet vermelerine mıı. 

kabil, Ali.ah rızası için bizim üniver
sitemizde de böyle bir şeyi göz öniidtJ 
tutalım. 

Tıb Fakültesi okurlarından: 
lsm.ail 

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

Moda deniz 
kulilbUnde tertip 

yarışlar edilen 
Moda deniz klübü tarafından tertip 

edilen büyük deniz yarışları yarın Moda 
koyunda yapılacaktır. 

Bu yarışları tertip eden komite 1kti• 
sat vekili Celal Bayarrn başkanlığı altın· 
da toplanmış ve yarışların çok iyi bir 
şekilde yapılmasına karar verilmiştir. 
Müsabakalara sabah 10 da başlanacak 

ve akıama kadar devam edecektir. 
Şimdiye kadar Türkiyede yapılmamış 

birçok yeni deniz sporları yaprlııcaktır. 
Gece saat 22 de Moda deniz klübünde 
l>tr balo verilecektir. 

.... 

Atlet m1l.sabaka1.arım s~yredenlerle dolu olan olimpiyat 
kı~ bakışı ... 

Düınyanon eını ayn atUetDeırl 

Finlandiyalılar 
nasıl çalışıyorlar 

Siyah ırktan sonra sarı ırk 
beyaz ırkarakip oluyor 

Berlin (Hususi) - Olimpiyat oyun 
ları baılamazdan evvel birkaç Alman 
gazeteci arkadaılarla stadyom meyda· 
nında dururken taştan, betondan, demir 
den yüksek duvar ve kuleleri görünce 
doğrusu heyecana düştüm. Bu taşların, 
betonların, demirlerin arasında iki hafta 
insanlar mücadele edecekler diye düş~· 
nü yordum. ' 

Bu düşüncedeyken Alman meslektaş· 
larım döndü ve bize: 

- Evet, dedi. Hazırlıklarımız tamam 
dır. Fakat müsabakaları Amerikada 
görmeelisini. Orada en büyük kuvvetle 
ri biribirlerine salıveriyorlar. Bunların 

müacdelelerini görmek cidden pek heye" 
canlı oluyor. Mesela Amerikalıların pek 

sevdiği V enzke 1500 metreyi halk için· 
de 3 :4.9.9 dakikada koşuyor. Amerika-
lıların mikyaslarını bilirsiniz. Daima 
büyükten daha büyük. Zaten oradaki 

insan bolluğu ve insanların hayatlarının 
kıymetlerinin sıfır olmaları bu adamların 
her müsabakada iyi kuvvetler intihabına 
ve müsabakaları kazanmağa yardım ed1· 
yor. 

Peacock, Ovcns, Johnson, Metcalfe 
bunlar dünyanın en mükemmel atletle"' 
ridir. Jak Torrane gülleyi 18 metreye 
yakın atıyor, Missouri köylü kız Helen 
Stephens 100 metreyi 11,6 saniyede 
koşuyor. Carpenter diski 51,03 metreye 

atıyor. Burke ve Johnson halde 2,056 
metre yüksek atlıyorlar. Bunlar atlet 
değil birer harikadır. Eğer beyaz ırkın 
her birisi üçer atlet göndermemiş olsay 
dılar ve bunların bazıları tesadüfen mu· 
vafak olmamış olsaydılar, bütün müka" 
fatları zenciler toplayacaktı. 

İngilizler Amerikan usullerinin mı.;

halifidirler. İngilizleri talimlerinde ve ha 
zırlıklarında tanımak ve bunlardan bir 
fikir edinmek mümkün değildir. İngiliz 
ler yalnız son dakikada kudretlerini ve 
becerikliklerini gösteriyorlar ve o vak· 
te kadar her şeyleri ve her türlü hareket 
lerini gizliyorlar. İngiliz koşucularından 
meselii Stothardın 800 metreyi koşacağı 
kimsenin hatırına gelmezdi. Finlayin ga 
Jibiyeti de öyle neticelendi. 

Finlandiyalıların metodu da başka" 

dır. Bunların nazarı dikkate aldıkları 1 
ve ehemn,iyet verdikleri: Acele etme-' 
mek, soğuk kanlı bulunmak ve yavaş 
yavaş sürati çoğaltmak. Sporculukta 
prensip bunlar olmalıdır. Finlandiya at
letleri yalnız talim etmezler, talimden 

sonra vücutlarını masajla, yüzrnC 
}erler. Bu sporcu millet ded 1 ..-.... , ... ~ 

delerindenberi spora alışmış b' 
tir. Bunların antrenörleri de 
büyük sporculardır. Uzvu böyle 
den bu milletin manevi olarak 
da Finlandiyanın şerefini . y 4' 
gibi ideal bir gaye vardır kı bt.I 
vetlerinden en büyüğüdür. 

11 
İsveçliler kendi kuvvetlerine 

eden bir millettir. 1'4asıl da böY1' 
sın, beşikten mezara kadar or•dl ~ 
l:ı meşgul olmayan insan yokt~r • 

Japonya .. ? Bu milleti ciddı t 

r•' kim var? Ummayan taş baş ya '-!. 
vasında bunlar da beyaz ırka bU 
kip oldular. Bu küçük insanları" 
Nishidanın 4,30 yüksek atl•Y' 

kimin aklına gelir? • 
Alman meslektaşım bunları 

ken anlattıklarından bütün .,.ı•ı/ 
spor metodları çeşit çeşit oldıJ 

0 
normal bir şekilde yapılacak 0 
sporlarda her milletin vücuclı.JS' 
ve terbiyenin mümkün ota;o 

anladım. M~ 
BogUnkU tef1 
milsabakahır• 

Belediye turizm şubesi "'1 
tertip edilen eğlenceden fes~i ,,.-_r 
tenis maçlarının finali bugil•\ .. 

wcıJJ .. den sonra Taksimde Dag 
kortlarında yapılacaktır. ıı 

Müsabakalar aşağıda yafJ 
ram dahilinde yapılacak "Ve 

festival kupa ve madalyalaf1 ,.J 
caktır. t > 

Saat 14,30, tek erkek V~~ 
Krisi. 15,30, tek kadın G e) 1 
Kurtelli. Saat 16,30, çift er~. 1 

yan, Neşet - Kris ve AreV11.~ 
te erkek Neşet - Arevyarı. "ti'/ 
telit: Bayan Grodesky ve !< 
yan Kurtelli ve Vedat Abut. 

Blslklel ~: 
Bertin S - Bi.qiklet final l< ı•''İ 

rincliği 1\fercen Alma~.Y~iii 6'• 
Vanlie Hollanda, ü~üncul~ıt• 
illot 1''ransa kazanmışlar 

Hendhol _." 
ro "" rr Berlin 8 - !~vi~re Ro 

y l ~ t . t' _d' mag up e mış ır. . ı&fl"""· 1 
Macaristan ve Amerık~ısO' 1· 

müsabakayı da Mac~r ta 
zanmıştır. 



Zehirli gazlardan 
korunma tedbirleri hakkında 

bir kanun eıkarılıyor 
- Yazısı 4 üncü sayfada ~ 

....., 1 kuruı • Telefoiı: 23872 9 AQu•'to• 1938 PAZAR :sene: s ·Sayı: 1640 

Trakya manevralarında Dün, üçüncü hasmı ltalyanı tuşla yenen 

Kırmızı tiıraf Yaşar bugün ·de 
nıağlôp oluyor 

Bu tarafın elinde bulunan 
. abaeski zaptedildi 
Ui Müdafaa Vekili bu sabah 

anevra sahasına hareket etti 

Letonyalıyı yendi 
Yaşarın dünya şampiyonu 

olması çok . muhtemel 
HattA artık yenllse bile tlcUocU olması muhakkaktır l 

Bugün Çoban da tasfiiJe edildiği için başka 
göreşçimiz kalmadı. Çoban hakkında yapılan 
haksızlığı halk is/ık çaratak protesto elti 
Berlln, 9 (Olimpiyatlarda bulanan 

spor maharrirlmlz izzet Muhiddin 
Apak aat 13.30 da telef onla bildiri. 
yor) - Bada dretlerde ilk karfllq. 
ma:yı alır mklette Çoban yaptı. 

Rakibi, serbest dretlerde i16nya 
(DeHtıat .. Gnoflü) 

Basketbolda 
Mısırlılara da 

yenildik 
Merslnll Ahmet 
nasıl d8nya 

lçUnellsD oldu ? 
Sureti nuılıauıada Olim · l""1. 

'va.o..'-'' AAMd &ihya i1dncUI .t..,._ 
4att6 glhiikmtJir) 

:;~r:.;:•:.;:-m;;:..a.::.:;.ı:..:=:~::..:=.a:r~lz olablll r 

u an komünistleri im Lond 
· kümetçe eziliyor Minderde karşıma ı 
t • r• k•P•t•ldı, m•bu••arı t•vkl'f Sokakta kıstıra t. lr h••tahaned• bulunan ve-

11 komünl•tlerden bir kaçının ~miımrı • 

~ı!'ı.8:!~:~~ •0::yc::ı,._ ... .ıııı. Kara Ali böyle siylüyor, Tekirdat}lı Hib.eyUı. 
kadar Korfuda kalacak- Fiııana Bakam ve muvakkat bir zaman • ''B ••t •• d h l' l. b • ıl ıng ... tevır . lçinmWtekonomlbakanı lS8 U Ull Sfa yum B Kl lTı~eşse OllU 

IW"~,....._ al&de tedblrlermt Kilit banka. pnel dlrektörll mua-

~1-bıı1r11 ~:ı-- '""1 
:..1n1 _, içtimai xuaveııet Baka- elimden alamazlar I ,, <fi.yor 

...... ~· hariciye, har- Ekononlu: l4Uııakale Bak&DL l!lqgtla IUt d&t buçukta Tablm 
~~va Ull.retlerini de ltadyomwıda eabık dllnya eerbeft gG-

,·~ .. _.. k. . Logotetis: Adliye Bakanı. 1'11 IUlpQenu Yunanlı Cim Loıı4olla 
oı-. R:ı .. ~~ısUerln rıqlri ef. Klryakoe: Ziraat Bakanı. rülbl R1la PehliV&DJ Kola Kvaryul 
-~ ile haftalık ko- Yorgakopuloa: KWttlr Bakanı, ~ 

~ ~ kapatmı§tır. Papabelas: Bqbakanhk milatepn ~ ~ 1'~ Qm Le& ""'al lronıUnfst aaylavlar Padimas: Harbiye mUetepn. dOI& maCJtp oJmut olan Dlnarb )leh-

~ ıra::::;maktadır Papavulllu: Bahriye milat~ met de ,,,_. t;mlndüt Yaanlı 
.._ ....._ hutah · Pauaria: Hava mUıtepn. .yit i!ppacaktır. 

--Gnt.tıwıe polia-= ltçi aendikalan sabık genel sem-\ bu her Hd kara 

~~~:· 1kJ komüniatln teri Dimitriratoa: Millf ekonomi mtıate- '"''~ hafta 
,antece..~. 

~ •.... IÖylenlyor, p.n. ~ . . ... ... ,nn4enberl JVl1 w oene111 
C«fllat -r:&'!-llln ı .. at Perlklea Rediatel: ~ bahriye MlWn pelaJJvuJ&ra meydan okumakta 
~:._ kab ""'"in tam tekli mnateşan. olu Teldrdatll JlllqlDiD ı. teklifim 
~ ~· ... Mikolopuloa: MUnakale mUatetan. ne Dinar~-- Youh ._ aua ~ S: ~h ~· Dıtltlerl Ba- Doktor Alivizatoa: Sıbblye mlate· UvanJan 11.a eeftP ~. 
~. --.,.,,: ye ve Hava~ pn. ~-~ • 
~,~ ~ Mayakoı: !ate mo.tews- b,bal ~ 

; bu maçJ&rmda ~ 

n y a is y 8 d ı ~r..tfi•ı•r :-ill 
Y ...... 

e milel karışıklıklar ........,~~. 
ıkmaSJ ihtlrria rl 

·mdilik azaldı 
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Devir faşistlik devr• 
TarilWı bazı deYirleri deaebe,liılc devriydi, 1ııaa de.irler Ali 1ar.n 

~ kesenlt.:ri:ı demycli •.• Ftıbt. bunun ltöyle oıa..ı ne derel»eyiik, ne ele 
Ali kıran bat kesenliğbı iyi bir le)' olduiunu, befel'İyet için ideal • ~ 
jim tetkiJ ettitini isbat etnanittir. • 

Şimdiki dftir ~ - anlaplıyor ki - fqizm deni.. Ne Y'Pıwn, mu· 
bdcb-at böyle .. insanlık bunu tecriibe ediyor ••• Zavallı Adem oilu, yorsun 
kafunu çetin bir l:qa çarpıp bu kabustan uyanana kadar, t.ir kere kapıl
dıiı lau '-yır qaiı yolda l»öylece teker meker ıidec:ek- Hemea Allah -. 
cammı hayra tebdil eyleye .. 

Bütün memleketlerin ahvaline ıöyle bir çepeçeYre balan.. Fqist 
rejimlerini kuran ltalyası ela, Almanyası da yerlerinde sapa sağlam otuna 
yarlar .. Jıpl ettikleri YaZİyette timdilik sanılmaJan mevzuu baba olmadı 
iı silti. J-.İ Jetli hücumbıra, taamıdara ~ de Wdeniyor. 

On sekizinci -.adan Bol§evikliğin on yıl önceki son celidetlerine ka 
dar, soııyaliatlik diler rejimleri nasıl mütemadiyen tehdit eden bir var
lık iclise, fin.m de Eafİzm odur! Nitekim iki kaleyi daha zorladı; yan ya. 
nya burçtan ele geçirdi bile... ı..,...,. halkçılan s-çi koskoca bir orduya 
karp, canlarmı ditJerine takmıt. dayanıyorlar! Lakin, ltalya ile Ahnna
yımm uilere aözıöre yardım1na nazaran. Fraana -y.ıutlerinin: deYlet
-- hiçbiri, biç bir tarafa ımıavenet ederek ispanya dahili itlerine mü. 
....... lııulunmaaın.n diy.e beyhude 'N aciz FPnunaı.n wmcla ne azim 
t..lr ........ Ful siyaset takip edenler, uyuıuk w iclarei ımalahıatçı usul~ 
le ı.ecldüde dütenJere elbette kabir Wr dane indirecektir. Ecnebi silah ve 
........, Anıp n zenci uinndaki neferlerle kendi miUeu.,lannı ezen ı .. 
panyol "milliyetPJeri,, halkın apaçık ve cansibarane müdafaasına rağmen 

Wr diktatörlük Wrulana pflMlmh ve bunu, dünJ'llllD anmmi aiditiaiıı 
w neticesi saymalıdır. 

GeM Qni sidittir ki, Yanm hiilaimeliae lepanJOI nı.luini aira)'et 

.alrdiı - t.W.- caiaae - llmdi kımdine lür hük<lımt daneei ~brdı ve 

....---- ..en,.. ............................. - .. .... 
·~·-- - idlıni örfi;re altım taba. 

Ne W•T Frwa!... Onda Wk cepheai hiikUmetinin .uiJetini intiha• 
llllta lmrp ..,._ _, ...... ~.mu .. FMal api intiWlat. Ywnie._ 
w ı.....,..._ da ........ bal V.m.listlere " wJtiatı.e ftnllitti. 
...... ., Ne olda7 Frwm ımlt.uaıbnl t.tılDp .-..-, Leon Blumua enwi 6-
-.iade o.naldia ldncmm ...a. oWui- ıöriiJONa. H• b Wr onu -.e 
,... iayw anda da Wd'lll ı\llr. 

Soa Wtanm paetelerinde. So.,,etl• .ı.,wn. mı. Wr fatiat eı.Ji 
..&i, 41aftt edildiiiai cıkumeldaJa .• "On1Mı Jrek etmeli! Ruı1aıı aoa..
...... •• nrt.n.Jıl,. .,._... ,...._ Hitlscil9r deiiJ .. 

HABER - ~JC•am POltan 

T ram vay şirketile yeni 
müzakereler yapılacak 
Öğrendiğimize göre, tramvay alr•t Anlqmaya göre yapılmaaI lizmı 

keti merkezinden bir heyet yakmda gelen hatlar Taksim - Dolmabahçe, 
eehrlmir.e gelerek Ankaraya gidecek Taksim - Yenişehir - Kasımpqa ve 
ve Nafia Vekiletiyle müzakerelere gi- Karaköy - Azapkapı - Kaaımpap, 

rigcektir. Eyüp - Unkapanı - Emlnöntl ve bu 
Nafta Vek&letl tramvay şirketiyle hatlar birleşecek Şehzadebaaı - Un· 

Devlet ŞiU'asma kadar gitmiş olan meş kapanı hatlarıdır ki bUt11n bu hatların 
hur ihtilaf dolayısiyle şirketle 1926 hepsi Atatürk köprUsilnden geçecek 
yılında aktedilmiş olan mukaveleyi f'?s. hatlarla Unkapanından Azapkapı da 
betmiıtl. Şimdi bu mukavele yerine Beyoğlu hatlarına raptedilecektir. 
1923 yılında yapılmıt olan mukavele Şirketin Brtlkseldeki merkezi iki 
cari olmaktadır. ay evvel veklletle yeni mukavele için 

temas etmek Uzere M. Brasens•i gön-
Bu mukavele hükümlerine göre şir- dermişti. Fakat Nafia Vekaleti bu 

ket bir takım yeni hatlar yapmağa mec mümessilin sallhiyetlni tam görmedi
burdur. Bu hatlarm bir kısmı Atatürk ği i~in Braaens geri dönmiltt.Ur. Ele-k
köprilE:ıünün yapılmasına, bir kısmı da trik, tramvay ve tünel şirketleri urntt• 
istimlakin tamamlanmasma muallık- m mttdUrU Hanses de şirket mukeziy. 
tır. Şirket istimlik için daha evvel le temas etmek Uzere Brilksele gitmlş
belediyeye bir miktar para ~ermiş bu- ti. Nafia Veklleti ılrketle mtlakert'ye 
lunınaktadır. hazır bulunmaktadır. 

Yenikapı iskelesi dün çöktü, 
altında sandallar kaldı 

~ :ACUSTOS - l 936 

Hastalarımızı 
düşünmellylz '1 
Sıhhatte olanlar, kettdilerintla" 

mktaki laaatalan• tlB 1&aZde olll~ 
ne yaptıklannı, naaıl uakft geçtrdil'I 
rini dilfünmezler. Onlar, haata rJill 
cıya kadar 1'aataıığı değil. laastaı.t' 

le hatırlamaktan ürkerler. 

Bu böy'le olmamalıdır. Sıhhati' 
Zanlar., 1'a3talan diifünmeUdirlet 
keN4Umi de Gynt 1'Griyete difi""' 
twlMftMIMamta ucabtm (lektneaWI'• 

maktan, hatınnı sormaktan ba§kd 
fey değtıdif'. 

Halkın buna aldka8ını scyand~ __J, 

büıi• ~ iMGM ve içtimoC bir 1'~ 
tir. l'akaf daJwa ON1cln '**' t.,.aP 
Madeta 6tlCe ~ ... vortiat· 

l!aaJay ve ~ dah'eJeria etdl_.l'leai 
uenlWeri Mektuplar w palutt~ 
,.. gider. Hal1cua "'8MC MatcMcl 
ghdereceği gaetelerdea de ,... ......... 

Bv, tem.il& eda4rae w h 1' 
W.,üıca baftmltnan yoUon t 
~, o~ gueteleritl 
talona glJftderilMeaitd Mlkf• " 
lir W MafaMM JdSfeleritMfto Qlll 

tl8Uldott buubl AaatalanMua 
~...,. brtanmt olwv.s 

Tayyare 
Hiliu: dewir, ,...,_ demi ~ demi .. Beb'w .. ....... 

ylacle ~ r· .. ıtiıHle Wltia ..,.,.,. ileill -- ..,. öari ne ...... 11-
recek'l M ıllı cında. .. 

Yenikapıdaki odun iskelesi dUn an. 
sızın çökmllşttlr. Mavnalardan odun 
ve köİnUr boplblırken, 1enelerdenbert 

!.:ın::::.yglr de denı.e dUterek ,.. se /er /eri 
Sandal l&hlplerl lüelenlıı altında 81 k b ft k 

Hllleyin ıruuk TANUR tamir edilmlyen iskele, ilzerindeki çu
vallarla birllktedenbıe ç01mıUf, altında 
d6rt llaDdal Ulmıa. iakele üzerinde bu-

kalan sandallanm çıkartmak Jçfn uf• r aç a aya a 
raemaktadırlar. lzmlre de başlıyo~ ,Q,n,teı Post'an Yana" dlktatlrltli!ne 

dair bir yazısı Yeni tarifelerde Yeni rejim Yunan siyaset 
Tramvay, elektrik, hava gazı ve tftnel 

oyununda geçici bir harekettir şlrketlerloe alt 

Yuna!! kom~nistleri .ı~panya Ücretler indirilecek mi? 
dahllı harbınden mı ıtham Elektrik, hava gazı, tramvay ve nel bilet ücreUeılne bunun teeiri :s. 

alıyordu ? tünel tarifelerini yeniden t:anzim et. rUlmediğinden tarifelerde tenzilat ya-
:mek bere Nafia Ve'klletince açilen pılmamı§tL Aradan geçen Uç aylık 
komisyon azalan tehrimize gelerek bu devrede kömtlr f iyatlanndaki bu UCU7• 

hafta toplantılara bqlıyacaklardrr. lama - eldeki mevc~ stoklar ve evvel. 
t"unanietanr ıevkulceY)i kıymeti ha ması mümkündür. 

b ve insiltere1e 1izım bir müttefik Budeği§iklijin Yunan halkının men· 
gözüyle mütalea eden .. Mominı Pott., faatine olup olmadığım tayin bize delil 
pzetesi bapnablesinde IOll ihtiW te• Yunanlılara ait bir ittir. Bununla bera 
ıebbUsU için diyor ki: ber biz İngilizlerin istediği, Yunanistan 

Tarifelerin geçen defa tespitinden- ce yapılmış olan sip&.tişlerin tUkenmiı 
olması tabi olduğundan - bu defa ta

beri şerait çok değişmiş değildir. Yal· rifelere tesiri beklemnekt.edlr. 

.. Yuıwüatana kral Yorıinin aekU da ıulb ve iıtikrann yerlewmesidir. Bu 
f11 enel Mnmeaindenberi memleket yoldaki ümitlere i§tirak ederiz. ÇUnkU 
dahilitld.e huzuru bozan bazı ciddi ae- Yunanistan bizim ananevi müttcfiki
bepler baKtiftennittir· ltçi andı aile- mi.ıdir. Hepa Yunaniıtanm ankulceytl 
lerinin vaziyetini ıon defa bir gözden mevkii, o memleketin istikranru bizim 

ruz geçen defa tarifelerin tespitinden Komisyon, bu' noktayı gös öntlndt 
blru enel lktısad Veklletlnce kömilr tutarak tetkikat yapacak ve ağleb' lh· 
fiyatlarında esaslı tenzilat yapılmıı ol- timal clektrik, hava gazı. tramv. ı ve 
duğu halde bunu müteakip teaplt edi. tUnel ücretlerinde ten&ilAt yapfunası 
len elektrik, hava gazı, tramvay ve tü- kabil olacaktır. 

geçirsin o neticeyi vermiftir ki. bu adam için ehemmiyetli lalar.,, 
1ann yansı ayda 4 İngiliz llrasmdan --------------
(takriben 25 Türk liraaı) u bir parayla K C Ç C K 
ıeçimnekte<lhler. 

Fena bava ekinleri bomıqtur. ttar H A B E R L E A 
yaya kartı iktiaadi .ıecrt tedbirler Yu- içeride; 
nan ticaretini anltmı1tır. Milletler ce- • lÇifled büuu ŞWaQ Ka,ya düa l'Uorw 

mlJ1!'hUn muvaffakiyetli.ıliii mildafa• 1&18 lidenk .Atatark taratıDdan kalıul "' 

aya daha futa ehemmiyet vermeli icap dUmlftlr. 

Beş kattan yüksek 
bina yapılmıyaeak 
Küçük arsalara da acnak bir 

kath binalar yapllabilecek ettlrmittir 1d neticede verai tarhını art'" • .Atattlrk kOprUdllCbl temel atma ...... 
tuac:aktır illmi.,_... IO ilinde JÇdacütır. 

... • t.mJr memleket ~ t.dawt 
Akdenlıln 6bUr ucundaki dahili bar- edilmekte olan aç mabkQm, dCbl bulunclulıı- Şehirde inp edilecek ey • apmt-ı Bu talimatname mucıbince iki katlı 

bin de bir Bmek tqkil etmit olması n lan oduım ~ kaçmlflana da manlar için Belediye tarafrndau yeni bir olarak inta ettirilen binaların bir veya 

Yunatllatandaki memnuniyetaislik 1e • bina IODl'a tekrar ~- talimatname baaırlanmıtta· 

beblerinden birini veya hepsini tahrik • ~ balkı ~ d&t ~ dUa ============== 
etmiı olması da muhtemeldir. bedtıe etmlftb'. 6 71 ıa dakika 20 aanty. ~ flddetll bir 

Fakat Yunan siyaseti, bupn her • lıı&ıCbldekl TOrkkufU kampmda muaı- zelMle kaydetm11Ur. Kerkea tllttlııUD latan 
memleketin aiyaıeti tasnif edilirken Um muavbaleriDdm Te9ftk ~ pll.Dlrle buldu muatMl 7150 kilometre tahmin ediJ. 

yapddılı cibi hemen fafbm n- kO' 1 
8a&t 

16 daJdb baqda kaJank ~ meldedlr. 
r 19bl ,.a bir nkor 1Çmlltlr. 

znOnlsm aımf1an içine IOku1amu. Hat- • 8all* BUw RefDıı lla1dam ıeom- • Geçen bir batta !Cinde GtlmrUk muha• 
tl Yunan siyasilerinin hareketleri de. lflerlnl tetkik etmek a.n Ya.pda lltalf fua tefkllltı beti ölU. biri yaralı, 82 kaçak-

kendileriı1e yerdikleri vaaıfla.ra tama• ve lnceJeınelerlDe 'lllltJ•mqtır. çı )'&kalam11tır 
men•• mubıkbk surette uymu. • Şebıtml8de buhmaa DıNJerl bakaDJ Dıearıda: 

Sa~lam bir cumhuriyetçi Venizelos Tevfik Ru,m A.ıu din Reybelladaya ps.. 
l!i rek Başvekili ziyaret etmtıtlr • AUna gazetelerinin yazdılm& a&e. 

bir defa Yunanistana kral getinnitti. ,,. Yunanf.atanm latanbul bqkon.eol08U mefhur malllıeal Rlket. Yunan büOIDtetne 
Son diktatör general Kondilis kendisin Trlyan~wa Yunan hariciye vekAletl Avru mUracaat ederek carbl Trak,yada bulunan 

den evvelki General Pangalos dlktat8r pa bartct memleketler ,ubeıl mtldQrlOftıne petrollerin lflebne hakkının kendl.llııe vertı
IGlbUn lanlmaaına yardım etmlJleı- tayin edlJml§tlr. Yerine rneJee mO'lllldele ınulne mukabil bir tatikraz teklif etmiftlr. 

dir. General Metakaaa, bugünUn "mut- koıntayonu ld.tlpUliııl yapm11 olan Gafoe • Yapılan anJqma Usertne Kmrla n.• 
tayfn edllmlfUr nf..uut btlkOmetl arumda dtpJomatur mtbıa 

terek diktat&il .. htlr ft1dr1iler partilinin • ~vlet de~ryollannm slpRrtııı etUll •bat yeniden teeuUa etmttttr. 
ıelll bulunuyor. Yunan hükfunetindeki ya 11 v..-" 2 lolromottt .. brlmlze • v..a.n bul baberlerlll aklille olarak 
thncfDr:I c!elftlklDder de siyaset ayıl' pJmlftll' Lcındradan remıen blldlrUcqtae ıtr- ini 

bareketten o~ • ı.tuıııuJ. KodDtt ruatJıanS dOD aut Jl:dTard dUD !DcDtendell qnlmamlftlr. 

her iki tarafında gilneı ve hava için 4 

metre boşluk bulunacaktır. Bu botluk· 
lar üç katlı binalar için 6.5 metre, 5 kat· 
lılar için de 7,5 metre olacaktır. Bet 
katlıdan fazla bina inpatına mUsalde c
dilmiyecektir. 

İki kattan yüksek bina yaptıracak· 
lar. isterlerse, ikinci kattan dört met
re boşluk bırakacaklar ve bunu takip 
edecek diğer katlar altındaki kattan bı
rcr metre içeride bulunacaktır. Ba iki 
şekilden biri mal sahibine aittir. 

Mal sahipleri ikinci şekli tercih eder
lerse alt kat hisaunda olmak ve dört 
tarafı açık bulunmak prtiylc her bu 
birer taraça yapabDecektir. 

Bu karara göre kilçUk analar ya 
tamamen bo' kalacak veya bu ıtöl yer· 
lere ancak bir kath binalu yapılabil~
cektir. 

Dav~t hava :volla- ı..ı-.-ı. - -··"--
it.ibart:n yeni gekilde çalışmağa -~ 
mı§br. DUıi abahtan itibaren "t 
ra ve İstanbul bava yolculan içil 
letler Karaköy pastahanesinde ~ 
gifede satılmağa bqlanmı~ır. 

Devlet hava yollarının yolcu 
mobllleri dllnden itibaren Karak3 
kalkmağa başlamıştır. Yolcuları 

mak için yeni otokarlar henüz 
lllif olduğundan bu it ıimclilik 
idaresinin bir makam otomobili~ 
pılmağa başlanmlfbr. Bu otQ 
kapılarına (Devlet hava yollarl) 
si yazılmıştır. 

Devlet hava yolları idaresi. 
battı için de tetklkler!ni ikmal 
tir. Ge!ecek ay bq111a kalmadaıt 

da açılacaktır. O vakit /or 1·e 
eehrimize gelen tayyareler tzmtre 
nı yollarına devam edeceklerdir. 

ra postalan da lzmirden sefere 
yıp tehrimizden geçerek ~ 
deceklerdlr. 

Sarhorpau~ 
Kendiaini bilmiyccek derecccll 

hoı olup Y.emeraltı eaddeaind• 

kunduracı brçalilo dolapa aa 

lamından Abdülkadir, Keme 
deainde ikamet eden Fahriyi 
yaraladıtmdan yablanımttll'· 

Hamamda 1<•~ 
Galatasaray hamamında 

eden Hasanoğlu Dunnuı, dfP 
kuruyan peıteınallan almak 

mamm üst katma çıkmı1 bu 
muvazenesini kaybederek ... ıı 
diltmiittiir. Durnıuı bu ıukut 
da kolundan ve bapndan · 
te yaralanmııtır. 

vapurda,, 
çlkarkel'I 

DUn 54 numaralı vapurla U 
köprilye ıeten Ye Uakldarcla .__w1 

Irak 12 numarada oturan RuPT:.ı 
de vapur durmadan lakeleyc 
diler vapura atlamak isterkeıt 
nalnl kaybederek lki vapur 
mU1 ve belinden atırca 
Hueki butaneaine kaJA.-Jılllllll 



evzuu hakkında Türkleşmişı 
r~ir musevi yurddaşın eseri 
'tıtr kızı Alp adını alan sabık Bay Kohen, "Kemall%m,. hakkında ve bu ııerlevhayı tqı. 
Jt._ kttap Çtkardı. Mukaddemeal Fuat KöprWU taraımdan yazılmı§tır. Framız eıki 
--tYeklu Herriot da bu eaere dair bir ııttayffklr makale kaleme alm11tır Kitap 3ô0 
~azladır. Otuz bA.ba aynlmlf ve reıdmlerle bezenmtıtır. Matbaacılık ve Nefliyat 

ı:n llrketı tarafından baaılmqtır. nyab lM kuruııtur 

~1f'rt Marks'm mezhebine Karlizm bnuzı muhafaza ederiz. A~ gittik. 
~Yorla~, Marksizm diyorlar. Bütün çe inkitaf eden tarihi halmatlet"e gö,. 

-.. ... ı...'' lla§ırlerinin, keza şahsi isimleri re, miktarlan büyük yekunlar dolduran 
t.:.-:•. 80Yadları ele alınarak Darvinizm, bu kütlelerle araımzclaki kan karabeti9 
~· ~eaaire gibi kelimeler teşkil ni ve tarihi karabeti bugünkü siyasi 
~· lZUUkinin de ona göre Atatür- ittiplimizin dıımda bir ilim mevzuu te 
· yı Olması llzıın gelir. Fakat, diye- Jikki eyleriz.. Bugünkü Türle milleti 

,...-a..,cb Kemalizm sözüne eskidenbcri siyasi ve içtimai camiuı içinde kenclile
kk ~ha minha, mesele, kelime- tine Kürtlük, Çerlculik ve batti ı..a7-

lınde değil, ifade ettiği mef-
dı bk ve Pormkbk gibi fikirler telkin edil· r. 

* • • mit olan vatanclqlanmızı kendimizden 

Mevcut 
lacak 

• 

tadil 

• 

Ticaret odası esnaftan oldukça ı 
mühim bir para aldığı halde onlar için 
faydah olmaktan çok uzak bulunan es
naf cemiyetlerini bu defa kat'i olarak 
ıslaha karar vermiş görünüyor. Bn jş ü• 
zerinde odada mühim bir faaliyet göze 
çarpmaktadır. Son günlerde esnaf cemi

yetleri reis ve umumi kt~iplerinin grup 
grup iştirakile ticaret odasında üç içti
ma yapılmıı ve vaziyet gözden geçiril• 
mittir. 

öğrendiğimize göre ite bütün cemi 
yetlerin - ihtiyaca kafi olmadığı kanaa· 

tinde bulunulan - nizamnamelerinin 
değiştirilmesi ile başlanacaktır. Yeni 

e~naf şubesi direktörü Kazım bütün 

nizamnameleri te,er teker tetkik ederek 

esnafın bugünkü ihtiyaçlarına uygun 
bir hale getirilmeleri için projeler hazır 

lamaktadır. Bu tetkikler bittikten sonra 

ay sonunda bütün cemiyetler reis ve a· 

zalarının iştirakile umumi bir toplantı 

yapılacaktır. Toplantıda nizamnamele

rin yeni alacağı şekil kat'iyet kesbede· 
cektir. 

~kin ~p, TürklUğü temsil etmiş aayanz ... Bugğnkü ilıni hakikatler, bet 
Ule\1i Ytırltqımımır. Eski adı on bin, birkaç yüz bin ve hatti meseli 

bir .mlyonluk kütlelerde müstakil bir ---------------------------

199'1"91 baıt&~ı1:::~~:::~:::~: millet tasavvur etmeıe imkan bırak- Hastahanelere Kızllayın 
~e hallolmak istemesi ve ol- maz. Bizim bu mıillettqlanma haldan. • • 
~~hotumuzagidiyor.}§te,na da duyduiumıız Mibbim munbriz yenı pavyon egv lencesı 

&nıelt olarak bizim milliyetçili- Osmanlı hükUmetlnin süttüiü (Onmıet 
teıahUrii böyledir. Biz, Tür- siyaseti) ile hiçllir alüuı yoldur. Hris llAvesl için tahsisat Dün gece Taksim 
bUt11n unsurlan benimsemek tiyan ve MuseYi vatanclqlar için de ay. k&bU( edfldf bahÇeSİ nde 

""'~4'1Gf"1i"• Bunun nazi ırkçılığiyle ni aamimiyetle fikirlerimizi söylemek Maarif Vekili Saffet Arıkan gehrimiı ~ I 
1 tezad teıkil ettiğini göster- lizımdır. Fırkumz t.u vatandqlan da de bulunurken Univeraite Tıp fakültesi Ya p 1 d 1 
dıı IL§ağıki yazıyı dercedeyim: dil n emel tm-lifinde ittirak kaydı al" talebesinin ihtiyaçlarına cevap vermek Kızılay Kermes münasebetiyle ter-

~berg•c1e :.:ıe~ çıkardığı Der tmda tamamen Türk olarlık kabul ey- için hastanelerdeki yatak adedinin her- tip ettiği Bebek sergisinde dün bir mil-
• C&zetealnde ıu satırlar okunmak• ler halde çoğaltılacağını da söylemitti. Bu sabaka yapılmıttır. 
~ Yft"udller hA'A. Alman '·lml--'-' Tekin Alp, devam ediyor: ders senesi zarfında hakikaten kendini Vali ve Belediye reisi Muhiddin 

.... ... .,, _.... "Maama/Ua, Kemalizmin ırk '1eya yakından hiasettirmit olan bu eksiğin ÜstUndağın bir nutkuyle açılmış olan 
..._ ctıretıııı gıı.tertyorlar. HUkOmet, _u önUmUzdekl ders yılma kadar gideri!. "" ıcu. din karde§lcrine karıa Aiç bir tHUka ..,__ tahlıfına mani olmalıdır. Al"' meal için harekete geçilmiştir. 

._... __ ,_ ....__ •- buleme:: zanına ka-1mamaltdır. Ke-
~·uwı ya,_..cı ırktaki insanlar ...- ,,_ Tıp fakültesi talebenin dahili hasta-
benım.nmeat bile bile yapılmıf bir malizm lafla kanaat etmediği için Re. bklar üzerinde etildlerine imkin ver

; kl)'lneW manevi bir ma1m çır cep Peker'in beyanatında ırkda§lara 
•e Alman mıııetıne k&r1ı tum1ıı e u mek ve mUmldin olduğu kadar fazla bas 

'lılı- ~ kllfUrdtır Çarpık b&caklI mnterecı.. kar§' izhar edilen aldkanın pK1tonik ta ile temaslannı temin etmek için Ha· 
? •hucU. naaıı olurda"Siegfried,, adım a§k olmadığını '16 81TCIM gelince Kema- aeki bastancaine bir dahiliye pavyonu 
~ dayandmaz bir tahkir delil Zizmin tuia ettiğj umumi prenaipler ilbeıine karar verilmiştir. Bu pavyon 
~Yağlı bir Yahudi kadmmm, 6rdek Ç6t1T68İ tçittde kat'ı '16 mil8bet neffceler için yilz bin liralık tahsisat kabul edil• 

Yana yalpalayarak yUrtımNlne verebileceğini anlamak lazımdır.,, · 
_....__--•• "'vrvı.ııl!e., dly• kendirıt t.tmıeadir miştir. Ayrıca burada Sıhhiye Vekaleti 

l:lıı? ,ırtne ~...-darbe •)'il Bunun bir örneği olarak nUfus si- tarafından yeni ve büyuk bir doğum 
tllcıııp llattA ret.ımlzln "Adolf,, adım M- yuetlnde Türkiye kapılannm TUrk ır- hastalıktan pavyonu da inp ednecllrtir. 

lctrteten Yahudller var! kmdan muhacırlara ardına kadar arık H k" • "k" · h · ı k ~ ase ının ı ıncı anc ye oğuıu tün-
Su • * • bulundurulduğunu gösteriyor. Fakat dilik Gureba hastanesine nakledilecek-
• ~er, kulağımızı tırmalamak yalnu mUalUman 'l'Urklere değil, hıriE· tir. 
eır+~ Adeta gayri be§erl hiBBini tiyan Türklere de .•. 
-~. Bizim milliyetçiliğimiz, •• "' Bozcaada ve lmroz 
trkç11ığma nazaran beyneımi- Rumları , hakkında 

• bktırt&nir !lefkat ve muhabbet kay- Tekin Alp'm vardığı netice eudur: 
"Şu 'lıa'lde trk 'Ve din -.ıi.JUfreketi, yalan bir haber ..._ ' cı dinler gibi herkes i• .. r-r-

'-ıtı l'lhut herkesin evlldı için - Yeni Türkiye na.zarında artık milli mfi- Atina, 8 - Boğazlarla beraber lm-
"rt-.::_· l.çık kapısıdır. §areket demek değildir. Aynı millete roz ve Bozcaadayı tahkim eden Türki
" ~liznı,, isimli eserinde, Tekin mensup olmak için aynı ırka treya dine yenin bu civardaki rum ahaliyi memle
-t~ IÖyle anlatıyor: mensup olmak d6ğU, aynı dili konut- ketlerinden çıkaracağı ve Yunanistana 
~ iatrnıUZiyetçiliğinin, ona mü- mak, aynı kQ.lttıre, ve aynı ideale aa- göndereceği, buna mukabil de karaağaç 
'roJcıu hareketlerle hiç bir milna- hip olmak f(Jrttır.,, mUselJeıini Yunanistana terkedeceği hak 

1 
r. O m.UZiyetçilik, ll'ranau, • • • kında bazı gazeteler tarafından yapılan 

let~ ~, ildh .• milliyetçilikleriy- Yüksek bir mevzua temas eden, ve. neıriyat Baıvekil Metaksaı tarafından 
.,_,Vemez. Jlqiyeti "6 'fXIB/ı sikaları Uurinde iyi çalıplmı,, fikir _t_e_kz_i_p_e_d_n_m_it:...ti_·r_. _"""!""" _____ _ 

bu sergiye Türkiye, Yugoslavya, Finlan
diya, Avusturalya, Arnavutluk, Yu
nanistan, Romanya, Japonya, İtalya, Le
histan, Bulgaristan, Eatonya ve daha 

birçok milletlerin milli kıyafetiyle be
bekleri ittirak etmiştir. 

Tasnif neticesinde ecnebiler tarafın
dan gönderilen bebekler arasında Lehis 
tan konsolosunun zevcesi Bayan Vagne
roviçin bebeği birinci kazanmıştır. 

Türk eserleri araamda Bayan Zeh
ra Müfidin bebeği birinc;ği kazanmıştır. 

Kazanan cnebi eserinin sahibine 500 
lira verilmiş, o da bu parayı Kızılaya 
hediye etmiştir. 

Kazanan Türk eserinin sanatkarı

na 100 lira verilmiştir . 

HAKEM HEYETi 
Memleketimizin tanınmış sanatkar· 

larından Münif Fehmi, CcmJl Nadir , 
Bayan Melek Celil , Mazhar , Ramisten 
mürekkepti. 

Suvarede 

Kızılaym kermes eğlcncelerindn 

suvare de dün gece yapılmıştır. Gerek 
amatör,gerek Balkan memleketlerinden 
davet edilmiş sanatkarlar bilhassa Bel
grad bülbülü diye tanılan bahriye Ha
çiç tekrar tekrar sahneye çıkarılmıı

~ 1cacıtr. BG§lıca milliyetçı1ik teselsülü ve usUip cihetlerinden iyi ya
~ itı en kuooetıi mu'lıarri- zılmış bulunan - ve bilhassa geçirdiği 

8de,. felrilıer 'Ve renklerde te- istihale noktasından - muharriri ea-
1.. .... ~~ikl.Udir. Balbv.ki Ke- yanı dikkat olan bu eseri, bUtUn oku- Bundan başka Münir Nureddin ve 
.-..... bize t miatikliğtn en ufak yucularımıza tavsiye ederiz. PAZAR arkadaşları Ve Tamara B:k revü, müzi· 

tır. 

IJtfı~'.l.~oktur. Kemalizm, bu siyen Kopoçclliler muhtelif numaralar 
-:..-;wer~ asla UatiyflÇ hisset. (Vl-NO) AQUSTOS - 19H yapmışlardır. 

L..~I• 9'taaUat miılliyetçilik mu- Programlar neticesini müteakip dans 
L...~ :'ki tabiwnin mkifatın- Sovyet Rus yada edilmiş ve bahçedeki pavyonlarda va-
""""4 Clle14 ı bu da, bütün iManlar- CNDqin .a.ı"' kit geçirilmiştir. 
2' e,. fabl'""''"' canlı mahluklarda t a hsl I gire n M'ençler u• ıD.11 Bugün Taksim bahçesindeki kermes 
::~ tt&tzı~f.at~. <.Sayfa !91) Sovyet Ruayada bulunan 62 men- eğlencelerine dvam diliyor . 
. ~ deri;. Pİliğinın derin mana- sucat i§bqunız oradaki iki 11enelik tah-
~Z R ~Yabilmek için her sil ve stajlarını ikmal edere) §ehrimi- do Galata rıhtımının 

tle enıaııatlerin millet mef- 7.e dönmll§lerdi. Bu i§bqılar derhal ,,;;.11.23 12,20 18,12 19,17 21,03 a,03 t 1 J 
,..,"'-' ... ~ GftladtJcZannı bı1memiz Sümer Bankm muhtelif fabrikala.nnda t!:_ 8,08 5,03 8,54 12,00 1.45 7,50 8m r 
1'11&-ı.n~.Progranıında millet:.. Galata rıhtmıınm önü tarak tara-

~ .• "41e4ır· .... vazifelendirilmişlerdir. Yeni fabrika- fından temizlenmeğe başlanmıştır. Ta· 
• 4il, L.! • .:..:._ lar kuruldukça gençler o fabrikalara a- GEÇEN BENE BVODN NE OLDU r rak bUtiln rıhtım boyunca ramurları 

"-ı .. " • • -uı .. _. "'• mıefku" re L.!...Jlı·· l ki rd H ~ -, ~ L~ --. maca a ır. abe§ imparatoru kumandfnlarma verdtfl temizliyecek ve bundan sonra rıhtımın 1 
._. 11-.._:--U 'fth...1--•-- te-t..:ı n--t So " R da •·'--"]d b bir emirle bOtun hazırlıkların 18 e·"oıe kadar - .. ~ "' • · --,..rın ,... .LJVB vyer. uaya L&W:tl e u- Y• önüne çakil döklilecektir. Bu çakıl rıh-
~ • IÇtİnai heyettir.,. lunan dört mensucat mUhendisimlz de tamamıanmumı blldlnnift1r. tımın kaymasına mani olacak kadar 
iL~ ..._ b Nanklnde tqan BUiar birçok §ehlrlerl mah 

"'ıekfıı Al ls ir aya kadar şehrimize gelecekler- vetm1t ve H milyon çiftçi yerefz kalmıttır. olacaktır. Bundan sonra nhtımm yük. 
ot eG11or· p, ınet lnönUnden dir. 100000 klfl mmıı-tnr. seltilmesi işine ı. .... lanacaktır. : ,onunlUcU l . . ________________________ ..;._ ____ __::___..,.:_ _____________ .!._ ______ :_ __ "'09_: _________ __ 

m esınınak .. 

.... '-it 1 . ~~islo.T&rı.olmoidıte" Ş EH R .I N D E R. TL ER. i 1 
·~ı:-)l~nwk kafidir.,, ... -----------------------....i--11 ~ 1931 teerinı \bere, Recep 

--.laloıı evvelindeilntver- lhlamurda bozuk b ir cadde 
9'ı ~- tında verdiği nut-

' 'J& &byor: .. 
~- ... ~ .......... - ........ r.1111 dneltler kur'" 

... ı.:.=- de.1etıenn ........ 
.._. .......... TMler -.. ........... . 

Beıiktaıta, ihlamurda oturan M. Şevkiden ıu me]c

tubu aldık: 
tblamur, malCtmunuzdur ki Nipntapna yakın sayı

lır. Birçoklanmız ifimize gücümüze nipntaır yoluyla gİ"' 
der gellrb. Fakat ıon iki Uç aydır; thlamur üıtUnden, çok 
eskiden ydalanFehlm .Cpap) konalı yerinden geçen yol -

tamir için olacak-bozulmuştu.Bugüne kadar yapılmağı gibi 
Ustüate yığılmıı taşlar ve toprak yığınlarile adım atılamı• 
yacak bir hale getirilmişti. Son yağmurlar bunlan bilsbil· 

tün açtı. Değil nakil va11talannın, insanların bile geçmesi 
rayrl mUmkUn bir hale geldi. Bu işlek yolun biran önce 
yapılması çok yerinde bir it olacaktır~ 

. s 

~~ 
Boğaz içini 

6DdlYııren kim ? 
Peyami Safa bugimlrii Cünıhunye1 • 

tc, "Vapur var, vapttrcuk ııar,, başlıklı 
yazısında Şirketi llmıriycnin kendi lza
vuzlaruıda vapıır yapacağını bir yerde 
ok-uduğımdan 1>ahscdcrek Boğa:::nı der
dine dfJl:ıınuyor ve onun ölümümı şir
ket vapurlarmda buluyor. Diyor ki: 

Bu şirket vapurları yerine şirketin 
yeni vapurlar yaptırmak husu~undaki 
teşebbüsü, irade haline geçmeyip rle 
karar, hatta arzu safhasında bile ka1 .. 

sa, bir "marifeti nefs,. fazileti olarak 
alkışlanmaya değer. Yalnız, biz;m 
şirket niçin daima işin büyük ve zor 
tarafına gidiyor? Vcnedik gibi şehir
lerde Lido adasına kadar irili ufaklı 
birçok motör, çatana, istimbot ve da
ha isimlerini bilmediğim bir süri.i kü
çük c:ıpta vapurlar, vapurcuklar ic:. 
liyor. Bunlar sık sık gidip geldikleri 
için halka bekleme zahmeti yüklemi
yorlar ve bir kaptanla bir kamarottan 
ibaret memurlariyle de kumpanyaya 
fazla masrafa mal olmuyorlar. 

Boğaziçi gibi iki kıyısından birbiri
ne mendil sallansa görünecek kadar 
yakın sahiller arasında geçen bir su 
üstünde bu kıvrak, ~evik, pratik, za
rif, ucuz, kullanışlı vasıtalardan isti. 
fade 6tmek neden mümkün olmasın? 

Yok, şirket illi.ki husust tezgahla· 
rmda me§hur Normandi vapuru gibi 
transatlantikler yaptırmak istiyorsa 
muvaffakiyetini temenni ederiz; an
cak o gemilerin inşası bitinciye kadar, 
fstanbul halkı, Boğaziçinde karşıdan 
karşıya geçilebilecek alelade motörlil 
sandallara da çoktan razı . 

Büyük nedir? 
Burhan Feleği, büyüklüğün deh.şcti 

sarml§. Yazl8tndan, btlyük olmaktan, 
büyük makamlar işga letmektcn, bil 
yiiklerle konuşmaktan, büyiik maija. 
zalardan alış veriş etmekten iir1.-tiiijıi 
anla§ılıyor. Acaba Almanyada, svor 
teşkilatının büyi<klerinden birisine mi 
l~ızmt.§, yoJ.\Sa oıı1arın birinde b 1 ı •JJ. 

matlığına mı iizülilyor, dersiniz. Bur
han Felek diyor ki: 

Buyük sözilniln kavradığı sahayı 
pek iyi ihata edemediğimizi sam\ o
rum; kusura bakmayın! Biraz fodulluk 
oluyo-: amma böyle bir müşahede ya. 
pıp da onu size anlatmadan içimde sak 
larsam •'ze"lcarşı fikir ka!:akçılrğı yap
mış olurum ki, bunu kat'iyyen ~enden 
beklemu.siniz. 

Evet! Bu sözün genişliğini ka \TI

yamıyoruz. Çünkü çoğumuz büyük ne. 
dir? Bunu bilmeyiz. Ve büyüklüğü, 

Büyükada, Büyükçekmece, BUyükdere
de işite işite artık bunun bir cesamet 
üade ettiğini bile unuturuz. Onun i
çindir ki, büyüklüğe pek alışık deği
liz. Kendi payıma, beni büyüklük yo
ruyor. Büyük şehirde dolaşamıyorum. 
Mesafeleri ve ayaklarıtnın kudretine 
göre, iyi ölçüp biçemediğim için ça-

buk yoruluyorum. Biiyük mağazadan 
alış veriş edemiyorum, afallıyorum! 

Küçük mağazalar bana eldiven gibi ge
liyor. Ra,hat ediyorum. Dahası var: 

Büyük makam da başımı döndürüyor. 
İyi ki, böyle yerlere konmamışım. Te
sadüfen gittiğim bazı makamlar da 
O da beni sıkıyor, iskemle altımda k • 
zık oluyor, karşımdaki yazıhane, üs
tüme gelip beni çiğneyecek bir lokomo-

tif dehşetini alıyor. Büyük adamlarla 
da görüşemiyorum. Bir kere onlarla 
görüşmenin bir yolu yordamı var, ben 
onu beceremiyorum. Arkadaş gibi gö
rüşsem belki incinirler diyorum. Ma. 
dun gibi konu§SaDl, onun lehçesini iyi 
bilmiyorum. Pot kırmamak için işi 

"evet efendim!,, e bağlıyor, yakamı 
dar kurtarıyorum. 

Büyük lokma da yutamıyorum. Bo
ğazım dokuz boğum olduğundan mı, 
yoksa azılarım uf ak, çiğneyemiyorum 
onun için mi, bir türlü büyük lokma 
yutamıyorum. Halbuki karşımda yt. 
yenlerin yuttukları Jokmalan gördük
çe bana dehşet geliyor. 

Ve nihayet büyük söz de söyliye. 
miyorum. Sonunda mahçup olmamak 
korkusiyle. l.Akin bütün bunlara mu
kabil büyük ıözil dinliyor, büyük li
mitler besliyorum. Küçüğü de, büyü
ğU de masraf sız be~enen yegane şey 
de o değil midir? 
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Beri inde 
~üreşlerin 

(Baştarafı 1 incide) 
şampiyonu o1an Bstonyalı meşhur gü. 
reşçi idi. 

Çoban bu çeıııin rakip karşısında iyi 
bir güreş )aptı, sonuna kadar vaziyet 
lehine idi. J.lı.kin burada gruplara ay. 
rılarak tara!girlikler rapan hakemler 
bu güre-şçimizin hakkını yediler. Ço 
hanı sayı hesabile mağlı'.ip ettiler. IIak 
ızlık o kadar barizdi ki seyirciler bile 

bunr. itiraz ettiler. Islıklar, gürültü. 
ferle ma·- lübi) ~t hiikmünü protesto 
ettiler. 

Çoban bu suretle tsafiye edilmi~ 

oldu. 

]kinci maçı Yaşar Lctonyalı İll' 
yaptı. Rakibine karşı çok üstün güre. 
şen l ..... .ı aslan, tuş yapamadı ise de bü 

bugünkü 
neticeleri 

tün hücumları o yaptığı ve rakibini 
mütemadiyen ezdiği için hakemlerin 
ittifakile galip ilan edildi. 

Şimdiki halde takımımızdan tasfiye 
edilmemiş yalnız Yaşar ~ardır. Fena 
puvanı, bugünkü maçı tuşla değil de 
sayı hcsabile ka7.andığı için, ancak (1) 
tanedir. Yaşarın sıkletinde tasfiye 
edilmemiş şimdi tasfiyeye uğramamı§ 
4 güreşçi (Yaşar dahil) vardır. Bu va. 
ziyette Yaşar bundan sonraki güre. 
şinde hatta tuşla bile mağlUp olsa 
şimdiden dünya üçüncülüğünü kazan. 
mış bulunmaktadır . .Maamafih kendi. 
sinin dünya birincisi olması da muh. 
temeldir. Umitlerimiz bu hususta çok 
kuV\'etll. Kati netice bu akşam anlaşı. 
lacak, Greko • Romen şampiyonları 

belli olacaktır. 

Cim Londos maçı 
(Baıtaralı 1 incide) 

Diğer taraftan da Kara Ali şu söz
leri 10Öylemektedir: 

-- Ben, Bandırmadaki köyümden 
Cim Londosu tutmak için ıcldim. 

Onunla ka11ılaşmak benim en tabii 
hakkımdır. Çünkü ben, tam (400) peh· 
livan arasında yapılan (970) müsabaka
neticainde ve ıeımen Türkiye ba,1peb
Jivam oldum. 

Tekirdağlı başpehlivan olduğunu 
aöylilyormu§. Bu rüyası günün birinde 
doğru ~ıkar inıallah. Çünkü o yirmi 
senedir yirmi dört ya§ındadır. Daha 
gençtir yani. 

Teşbihte hata olmaz, bir meşhur söz 
vardır.: "Kısraklar yetiımese, atlara 

Dünün oyununa "tayyare,, değil, 
"balon,. derler .. İnanmazsanız bizim 
Tekirdağlıya sorun. O da çok uçurur 
çünkü! 

Teklrd•lll ne diyor ? 
Tekirdağlı Hüseyin de aynca şu söz 

leri ıöylemiftir: 
- Ben hiçbir ıey dinlemem ... Ne olur 

sa olsun tutacağım Cim Londosu. Biri-
birimizle kozumuzu sonra paylaşırız. 

r ..::at benim, onu kaçırıp da, kıyamc· 
te kadar tasalanmağa hiç niyetim yok. 

Bütün stadyom halkı birlqseler, r 
lamaz onu ellinden r .. 

Bugünkü güreıier esnasında ıtad• 

yomda bir badi&c ~ıkmayacak mı deni-
niz? 

baha biçilmez!,. derler. Elbet gençler ---------------
de yetifCcekler. 

Cim Lo..,dosla karşılaprsam, yenip 
yencmiyeceğime gelince Allah bilir. 

F-k:tt yeneceğime imanım var kimin 

Beykoz 
denizcilerinin 

dere çıkıyorum. Yenileceğimi umsam, b • ff k • t • 
kö:rümdcn buraya kadar gelir miydim? ır mua a ıye 1 

Fakat güreş bu. Belli olmaz ki? Bak Geçen pazar gUnll Beykoz 'lpor klü9 

Zehirli gazler
den korunma 

için binalarda 
allnacak t:edblrlere 

dair kanun 
çıkarı il yor 

Ankara, 8 - Dahiliye Vekaleti ta
rafından, hava hücumlarına karşı alı
nacak tedbirleri ihtiva eden yeni bir 
kanun projesi hazırlanmıştır. 

Bu proje mucibince, bundan sonra 
yapılacak devlet binnlariyle fabrikalar 
ve diğer büyük binalar eğer hayati bir 
kıymeti haiz iseler inşalarından evvel, 
her hangi bir hava hücumuna karşı kc. 
tayca sc.trU muhafaza edilip edilcmiye
~ckleri göz önüne alınacaktır. 

Bu gibi binalar şehir civarlarında 
in§a edileceklerse, şehirden ne kadar 
uzakta olmaları icap ettiğini alakadar 
makamlar tespit edecektir. 

Ayrıca belediyelerin şehir ve kasa· 
balarda yaptıracakları zehirli gaz sığı
naklarına bir karşılık olmak lizere lx'· 
lediye bütçelerinin yüzde biri Belediye
ler Bankasına yatırılacak ve bu para
larla yapılacak sığınaklar Dahiliye Ve-

k8.letinin çizeceği plan dairesinde inp 
olunacaktır. 

Harp müddetinçe içinde ~al~ılacak 
ve oturulacak resmt ıve hususi binalar, 
hastahaneler, mektepler, ticarethan~ 

ler, fabrikalar ve umumi binalar birer 
gaz sığınağı yaptırmağa mechur tutu
lacaklardır. 

Şile sahillerinde • 

Altt kişi 
boğuldu 

Şile, 8 (A.A.) - Bugün ilsemizin 
Kabagöz köyü kıyılannd ahir motör bat
mış, ıeki% ki§iden mürekkep olan tayfa· 
larından altısı boğulmuş ve ikisi sandalla 
karaya çıkım§Iardır. 

Agva tüccarlarına ait odun yüklü 
bir kayık Bozgaca açıklarında batmıı 
ise de nüfusça .zayiat yoktur. 

Şile açıklannda denizde yıkanan 
Kervansaray muht.an Yusuf da dal~ara 
kapılarak boğulmuştur. 

Çoban Mchmede. Aslan gibi erkekleri bil fıtalanndan bir dört tek ile sporcu
devir~i de, 'kız gibi Belçikalının altında lardan Şiı1crü, kki, Ziya, Necmi dü-
kaldı 1 mende de Muzaffer olmak üzere öğle ---------------

Maazallah elinden kötü bir oyun çı'" üzeri Beykozdan hareket ederek üç sa· 
kar, kendi kazdlığm kuyuya kendin ate yalan bir zamanda Filoryaya gitmit 
dil emin. Güre§ bu. Kavga değil ki, ler ve oradan akpm geç vakit tekrar 
co .... ~~ın biri kırılınca birini daha a.lr Beykoza dönmÜJlerdir. 
s;n! 

Beykoz sporcularının bu muvaffakiye 
Ben Mülayimin söylediklerine razı- tini tebrik ederiz. 

ynn. !ster bizi çarpı§tırsmlar, ister kur' ____________ _..... __ 

a çeksinler. Denizcilerimiz 
Fakat bütün bunlar, beni ahtımdan • 

vazgeçiremez. Ben, Cim Londosla mut taSflyeye UQradılar 
laka tutupcağım. Minderde kısmet oı· Kiel, 7 (Hususi) - Yelken müsa
maz:sa, sokakta lastıracağrm! Dalavere bakalarında Star Klos cinsi tekneler ya
ile adam yenmek nasıl oluyormuı anla· np i§tirak eden Harun ve Behzadın İs· 
tayım ona! kotoları kmlmıt ve bunu tamir için çok 

Tenis maçları 
Festival kupası 

maçlan dün 
Taksim Dağcıllk 
klübünde yapıldı 

B1ediye Turizm şubesi tarafından 

tertip edilen Tenis turnuvasının final 
maçlarına dün öğleden sonra Taksim 
deki da~::ıhk kulübünde tenha denecek 
bir seyirci önünde icra edilydi. 

N eticcler şunlardır 
Tek erkek : 
Vdad Cudi - Kris·e 4-6, 

G-0 ile ınağlOp. 
Tek kadın: 

6-1, 

Bayan Grodetsky :Bayan Kurtellic 
6-2, 6-1 ile galip,. 

~ft erkek karşılaşmalarında Neşet 
ile Şirinyan, Kris ile Arevyon çiftine 
6-2, 6-2 kaybettiler. 

Muhtelit maçlarında da Bayan Gro
detski ile Kris, Bayan Kurtelli ile Ve· 
dad Cudi 6-0, 6-0 ile kolayca mağlüp 
ettiler. 

Üçüncülük ve dördüncülük için 
l:arşılaşan Neşet ile Arevyan zorlu mü· 
tabakadan sonra 6-4, 3-6, 8--6 ile ve 
Arevyan galebesiyle neticelendi. 

Müsabakaların cereyanını şiddetle 

esen rüzgar bozuyordu. Karşılaşmalar· 
dan sonra birinci, ikinci v eüçüncü o· 
lanlara Bay Asım Süreyya tarafından 
kazandı.klan kuJ>a ve madalyeler veril
di 

geri kalmııtarsa da yarııı tamamlamağa 
muvaffak olnlu§lardır. 

Olimpiya Pota yarışına giren diğer 

Turgutta staddan çıkarken 
uğramıştır. 

tasfiyeye 

Trakya 
manevraları 

(Baştaralı 1 incide) 
mak i~in bütün gayretlerile uğraşıyor
lar. Çarpışma blitün §iddetile devam 
ediyor. 

MUll MUdalaa Vekili 
bu aabah gitti 

Milli Müdafaa vekili Kazım Özalp 
bu sabah 8,30 trenile Sirkeciden Alpul 
luya hareket etmi§tir. Kendisi Alpul-

Juda büyük merasimle kartılanacaktır. 
Manevralar yann bitiyor. Kırklarelinde 

yapılacak büyük geçit resmi çok muaz
zam olacaktır. 

ceıaı Bayaran 
tetkikleri 

Gemlik 8 - Ekonomi Bakanı Celll 

Bayar hususi kotrasile buraya gelmiJ 

ve sun'i ipek fabrikası inıaatrnı tefti§ 

etmittir. 

Fabrikanın ikinci kısım makineleri 

de gelmi! olup önümüzdeki sene isinde 

çalışmağa başlayacaktır. 

Cel!l Bayar teftişlerden sonra Yalo

va yoluyla 1stanbula dönmüşttır. 

Pamuk lpllğl 
fabrikalarının 

çıkardıkları mesele 
Ankara 8 - Pamuk ipli&i hbrikala· 

rı sahiplerile sanayi umum müdürlüğü 
arasında yapılan müzakereler bugün 
ıona ermiştir. 

Sanayi umum müdürü Re.§at fabrika 
törlere fiyatların tesbiti hakkında veka 
letin verdiği kararları bildirmiş ve fab· 
rikalarm imalden istinkaf ettikleri bazı 
iplik cinslerinin hükCtmetin Kayseri 
ve 'Bakırköy fabrikaları tarafından ya
pılacaklarını ve bunların ihtiyaca kafi 
ıdeceğini IC5ylemiftir. 

Vekllet aynca köylü tarafından çok 
kullanılan Amerikan bezlerinin evsaf 
Ye fiyatlannı tesbit eden bir kararname 
hazırlamıştır. 

Bakırköy 
orta mektebi 

Bakırköyde bir orta mektep kurul
muı için Bakırköy parti teşkilatının 
yaptığı teşebbUsler nihayet mUsmir ne
tice vermiştir. Maarif Veki.leti Bakır
köylülerin bu dileğini kabul ederek ma. 
arif idaresine emir vermiştir. Bakır

köylüler Bakırköydeki Rum mektebini 
alarak orta mektep haline koymuşlar 

ve ders levazımı ile sıraları da hazır
laınıtlard.ır. Evvelki gün mektebin lev
hası merasimle asılmı§tır. 

Mareşal Balbo 
Romaya niçin gitti? 

Morning Post Roma muhabirinin 
yazıaından: 

"'İtalyan Trablus valisi Mareşal Bal 
bo Trabluıtan tayyare ile Romaya ıel
miıtir. 

İtalyaya ait müstemlekelerdeki vazi• 

yete dair Musolini ile konuşması bek
lenmektedir. 

Mareıalın cenubi İtalyada ayın so

nunda yapılacak ordu manevralarında 

kalmaıı muhtemel görülüyor.,, 

.. ispanya • 
ıs yanı 

Londra, 9 - İngiltere ve F..ransa i§lerine müdahale etmemesine 
hükUmetleri Madrit hükumeti nezdin
de yeni bir teşebbüste bulunarak Tan
ger beynelmilel limanındaki İspanya 

harp gemilerinin .geri çekilmesinj iste·ı 

meğe karar vermişlerdir. Bu iki hükfı-·ı 
met Alman hükumetini tatmin etmeğe 
çalışmaktadır. Almanya, Tangere Ai
man harp gemileri göndererek oradaki 
bitarailarm hayatlar;ıru )l.imaye etmek 
için \İngiltere ve Fransadan müsaade is 
temiştir. Çünkü Versay muahedesi mu· 
cibince bu liman Alman harp gemileri"' 
nin girmesi yasaktır. 

vermiftir,. I= 
A .. ıerle Almanya ara••"' 

Bugün siyasi mahafil, hpanya hadi· 
seleri dolayJsile daha nikbin ,görünmek 
tedirler. Bu mahafil İspanya i§lerine 
ademi müdahale itilafına Almanyanın 
da gireceği kanaatindedirler. Almany.a· 
run mesele fiıka.rmıyac.ağr umuluyor. 

Aaller nUmlt 
Madrit: 9 <A.A.) - Vittoriadan 

bir aıked otomobille kaçar::ak hükumet 
çilere iltica eden ilci .asker, hükfımctçi 
kuvvet hatlanna geldikleri zaman, c.e· 

birle toplanarak Vittoria da tahıit edil 
miş olan .asi taraf askerlcd arasında 

tam bir cesaretsizlik ~e nevmidi hüküm 
sürmekte olduğunu bildirmi§lerdir. 

• • • 

anıa,ma? 

Londra 8 ,_.. Londradaki ıi~ 
hafit 'İspanya hadiselerinin atdlf 
kilden gittikçe endişelenmekt Jı ~ 
ilerin Alınan IVe italyanlarla ~ 
mas halinde bulunmaları vaziyıtJ ~ 
hametini daha ziyade arttır 

Mançester Gardiyan gazetesi 
yanın bir müdahale vesilesi lb··"'""'ııır11111 

vaziyeti tetkik ettiğini yaz 
Ayni gazeteye göre as"ıler de 
kabil Aimanyaya İspanyol 

imtiyazlar vereoeklerdir. 

ispanyada 
Hükümet: kuv~----.. 
~erile bir a,-ad 

harbet:mek ~ z_... .. ,,.. 
BBr lnglllS 

gaı:1::e\tecn kaıd• 
Gönütlü yazılı'/ 

İspanya ihtilaline dair gelen haber- ' 
ler hükfımet .kuv:ı:etled kadar asi kuv· 
vetlerin de kazanmakta olduğunu gös
termektedir. Hükumet :men balarından 
gelen haberler şöyledir: 

Hükumet kuvvetleri O\'iedo'ya doğ
ru giden iki asi kolwıu bozguna uğı-a 1. 
mış ve Ovicdo'da, hükumet kıtaları a 
sileri mağlQp etmiştir. 

Algeciras ve Salinea'da karaya çık 
mağa muvaffak olan Fastan gelmiş a 
at kuvvetler hükumete ait harp gemi. 
leri tarafından bombardıman edilmiş 
tir. 

Giyuzoca cephesinde hükfunet kuv
vetleri, el'an asilerin elinde bulunan 
Oyarzun'u §iddetli surette 'bombardı· 
man etmişlerdir. 

HUkOmet tayyareleri Sı ragoseee 
yakırundaki asi mevzilerini bombardr· 
me.n ~t.miglerdir. HUktlınct Srt:a:a.unA 

mensup kuwetler, Saragossee \•eHues
ca istikametinde ağır ağır ilerliyorlar. 

Astlere llt menbalardan gelen 
haber er fU yoldadır: 

Burgos, 8 (A.A,> - Asilerin umumi 
karargli.hı tarafından neşredilmiş olan 
bir tebliğde §imal cephe.sinde sükun 
hüküm sürmekte olduğu bildirilmekte
dir. Cenupta B&djoz mmtakaemda tt• 
ter hükllınct kuweUerjni hezünete uğ
ratmışlar, esir alnuşlar :ve mühimmat 
tanklar zaptctmişlerdir. Hükumet kuv
vetlerine mensup pilotlardan üçü ka· 
çarak asilere iltihak etmicılerdir. Bun
lar, tayyaı cleriyle Burgosn gelmişler· 
dir. 

SevJI radyoaunun verd 'jl 
haberler 

Asiler elindeki Sevil radyosunun 
saat 15 de bildirdiğine göre, birçok a
st kuvvetler Madride doğru yürlimek· 
tedirler. Bu a.cd kuvvet kollan, Cebe. 
lüttarık boğazından geçen muntazam 
askeri krt'alardan mürekkeptir. Bur-

Londramn Sunday Kroniltl 
kadın muhabiri AJiV,11 AJliVJ1 
yada hükümet kuV\'etleriyle .,, ..JI 
harp etmek üzere gönüllü yazı1'1' 

Geçenhafta, deniz kıyısmd• tııl 
hat için bir haftalık izin alan 
dın mubabir, dört gün sonra 1'1' 
ne Cenubi Fransa.dan §U mektO 
dermi§tir: 

.. Dört arkadaşla buradayırrı; 
yol nu1is kuvvetlerine gönlillil .. 
iizere lspanyaya gidiyoruz. 

Londradan bu ar.kadas;ı.arı. 
yola çıktık. Arkadaşlarun~4' 
harbe iştirak edebilmek i<;in pr,.. 
lak mcmuriyetierlni terk 
Kendinıiii hükümetin emrine 
ğiz ve söylenilen yere gid~ 
dümüzün de şahsi düşüncesi. 
isyanına karşı harp ederek. 
siye bir hizmette bulunmaJdlt'"' 

Alyne Allivard mükemrııel 
ca ve ispanyolca konuşan -1e 

da birkaç sene yaşamış olan fi. 
bir yazıcıdır. 
~~~~~~~~~~--~ 

gos hükumetinin elinde kuvvetli bir ha- Fı· ı ı· stı· n . sya 
va kuvveti mevcuttur. Eu radyo, Sa- 1 l 
ragosun düşti.iğünü yalanlamakta, bi. p 1 ar 1 a 1 n g 11 ıı 
lakis kuvvetli bir asi kolun Malagayı ar a 
tehdit eylemekte olduğunu bildirmek- arasında 
tedlr. Badajoz asilerin elinde bulun- çarp 1 ş m a de" 
makta ve General Franko Sevilde Mad-

rid üzerine yürüyüş hareketi planım 
hazırlamaktadır. 

İsyan hadisesi etrafında yabancı 
devletlerin vaziyetini gösteren telgraf. 
!ar ~unlardır: 

Alman gemileri 
Tanca, 8 (A.A.) - Deutschland ve 

Luchs isimli harp gemileri Akdeniz is
tikametine hareket etmişlerdir. Deuts
chland, Ceutadan ayrıldıktan sonra 
Algesiras ve Cadixe uğramıştır, 

lnglUz gemtlerJ 

e d i y O r 
Kudüs, 8 (A.A.) - '!'el • 

Hayfa arasında işliyen otobDfl' 
fızlık yapmakta olan ~ 
riyle Arap ihtilalcileri 1lf 'fi 
civannda bir çarpışma otırl iJf 
çarpışmada Uç Arap öl~.°'~ 
esir edilmiştir. Bir tngıli..Z 
yaralanmıştır. teSI 

Dün Nablusta vukua ge 
ma neticesinde ise tskoçYıJI 
18 Arap ihtilalcisini öldurd' 
Diğerleri dağıtılmıştır. 

İngiliz gemileri, İspanyadan uzak- ---------~ 
!aşmak istiycn lngiliz tebaasını topla
maktadır. Bu mlinaaebetıe muhtelif İs
panyol limanlarını dolaşmaktadır. is
panyada 2000 İngiliz vardır. 

Fransa blt.ral kalacak 
Paris, 8 (A.A.) - Kabine, dUn, M. 

Leon Blumün ba§kanlığı altında saat 
18 den 22 ye kadar içtima etmi§ ve 
Fransanın bitaraf kalarak lspanyanm 1 

•• 

J 
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Senelerce sefaletten sonra 
----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

At koşularında kazandığı 
~ilırayo ~nır aırlka<dlaışo ~®ını©lnsDlil'lD 

öD©JlYı1reırcek ~alil©! o 
~~~tis husll8i nwhabirlmizin mek-r ailesi üç sattenberi imha edilmiş bu· 

Q \ lunuyordu. 
Parıa eç~n hafta Haber okuyucularına Erkanı harbiyesinde~ b?lu~duğu 
çııtıda dıvanr harbinde casusluk su Vrangel ordusunu~ ~agl~bıyetı~.d~.n 
~dil n on yıl ağır hapse mahkum sonra Zoloviyef koylu kılıgına buru
~tı ~1'1 sabık bir Rus milyoneri ve nerek Fransaya kaçtı ve bir müddet 
ı.ı111" 'Vaftiz oğlunun sergüzeştini an. ya.zıcıhk1a hayatını şöyle böyle ka 
~oı T§tık. Bugün anlatacağımız Ni- zandı. Sonra sokaklarda gazete sat. 
4-~ Zoloviyefin macerası ondan çok makla ekmeğini çıkarmağa koyuldu 

acıklıdır. en nihayet de süprüntü toplamakta 

lQıı bir vakitler imparatorluk ordu- karar kıldı. 
it~ Parlak bir zabit ve çariçe A· P~riste ~~r ~kn~ ~vallılar var. 
lltı, dra Feodoravuanın sevgili ev _ dır kı beledıye supruntu arabaları 
'tt-.,}1 iken, son günlerde Paris 80 . geçmeden evvel sabahleyin daha ka· 
~il ~rtnda süprüntü topltyarak ge. ranlıkta sokakları dolaşarak .~a~~nı~ 
ı... l'lııye çahc::."n N'k 1 Ik" .. önüne geceden bırakılan suprunt1ı 
"ll}'ijk :."" ı o a, e\·ve ı gun . . k t 1 b ı d 
ı... at ya .. 1 ı d 1. d k" b""tü. tenekelerım arış ırır ar ve un ar a 
"'l'ıı~ • şıarın a e ın e ı u n • 

1> -ile talifnı· d ğ k lk ne bulurlarsa, bunlarla hır kaç para 
tuıı eneme e a mrş ve _ 
~ e kaş a . . kazanmaga uğraşırlar. 
'I. Fa}\: rasında zengın oluvermı~ B" f lcı mahvolmuş bu zenginin 
Stkeıı ~~k:~ Yazık ki bu kadar sefalet bir g~n ~u~ar yüzünden muhakkak 
~ ıUn .a, tam da refah~. ~v~ş- servete kavuşacağını söylemişti. işte 
~tUr bır hırsızın ellle oldurul. bu kehanete bütün varlığile bağlanan 

nu~d Nikola, kendisini açlığa .mahkOm edi-
~llaiu b'an 50 sene evvel Mosko,·ada yor ve kazanclığı beş on parayı at ko · 
~lO\'i 1~ aristokrat aileden doğan şularında müşterek bahse yatırıyor -
l\hıı./aefın ~nn~qi, impar.~tor~~k ~a_- du. 
~llk Çarıçenın dam donoru ıdı Bu müşterek bahislerde kaybetti. 
'-aır~oğunca çariçe onun manevi ği pek nadirdi. Yavaş yavaş serma-

C 1 
kabul etmişti. yesi çoğaldı. Geçen hafta ise tuhaf 

"ııtt :~tni harpte Zoloviyef çariçeniıı bir iç güvenile bütün parasını oraya 
hııcta ır~lay bulunduğu Kazak ala- yatırdı ve bire seksen kamndı. 
'1,~la ı<lbıtti ve ihtilale kadar bu Koşu meydanından t;ıkarken artık 
\ıt \' harbederek gösterdiği fedakar sefaletten kurtulduğuna o kadar se
~t' ~ cesaretıe temayüz etmiş ne ka viniyordu ki, bütün ihtiyatı elden bı. 
'l~ıtı arp niş,anı varsa hepsile talti! rakarak kazandığını eski arkadaşla -

l Uştu. rrndan birine söyledi. Ve sonsuz sevin 
.. İSl~~a~ator ailesinin Ektarinburg- cini göstermek için de arkadaşına 
~ urulmek üzere oldu.klan habe- yadigar olarak belinden Rus ordu
~ alınca, kendisi gibi cesur ve fe. sunda kullandığı tabancasını çıkarıp 
\tr \ ~işilerdcn bir çete vücuda ge. verdi. Bu tabanca çeriçenin kendisine t lltıdacla koşmuştu. vermiş olduğu bir silahtı. 
~t~ tt c~cıur ki)leri bile yıldıracak Geceleyin Vinsan ormanında gezi-
t~l't llttç bir çok tehlikelere göğüs nirlerken arkada'şı bu tabanca ile 

1 
llillb~ Zoıo,•iyef ,.e çetesi gerçi Ekat- Nikolayı öldürerek .bütün parasını 
"'% rga daynn<lr nmma, geç kal- çalmış fakat o da polisler tarafından 

· Şehre girdiği zaman imparatol' yakalanmıştır. 

Trahoması 
~ o mıyan gelin 
-Ynanaso 'ltaıra'lfo !fll<dlaıır\l aso Dauraıll< 

@n ~ lYı ır-lYı n©J lYı 
~rı~ /' rarısadan Lil §ehrinden yazılı· bi gelinin kafasında patlattı ve kafa ta-

sını yardı. 

Aldığı müthig. yaraya rağmen genç 
kadın açık pencereye kadar giderek im· 
dat istiyebildi. 

t~~~anaanın Sanayi merkezi olan Lil 
~~ t, Fransanın dışında vukuuna 
~İairı· Clrrııyan bir dram oynanmıştır. 
~~'~ lti Pransızla bir kadının ılra- Bitişik apa~tmandan yetişenler geli
tlar1 ~Çek ehemmiyet verirler ve ala- ni kapı arkasına bir sicimle asılarak öl· 
~tl~tai:.1n aileye muhakkak servet : ... ,..,.. __ '!'.""""~--~-----
~ 1 beklerler. 

tıı. lttadaki 43 .. .. . d al ~•ıtp uncu pıya e ayına 
~ ltl 

04
f;tnç ve istikbali parlak bir mü-. 

~Ctı !t~ ~ilury, bundan üç sene evvel 
~ t'lttdaJtı:ınden bir kızla taruşnuş ve 
"fll, 1 a~k izdivaca kadar dayan-

t~ hı... •ene 
\ 'q\jlti. t'7vcl dünyaya bir çocuklan 
~'1 ~, hil' ~adanı Maury §imdi de gebe 

t'ltt haftaya kadar doğurması 
~ C}'di, 

tidi it karı lt 
liıı ~0t-Jtrdr. Oca saidct içinde geçinip 
"t btı hi Ancak zabitin anası ge-

dtt.! r ttırıu ıse a·~· . . ·1 "1 .. ~'' afll vcrne ıgı ıçın aı e 't),' atra bulutlanıyordu. Kay
. 'llth telinin· b. 
~ -~ ll't 1 ır türlü sevememesine 
.~it at\ııızıa 
~ P !\er kı nn orta tabakasına 
~ ' z evlenirken kocasına 

~lh.:ı.- . "erdi v. 

~! 0ırn:1 halde, onun bu adeti 

~/1.?lda.Jti ~Ydı. K I l ··ı ı ·· "[ ~ t lct kavgaJa k . oynanası tara mc an o <.uru en 
biti !tartsın r o adar §ıddetlen. Madam Mmıry 

~•tı/tıasına. b ?an yana çıkan Fransrz 

~l !iddct1 ır daha evlerine gelme- dürülmüş buldular. Kaynanayı da giz-
~ı... acı c cn:ırctnıiıti 
~ "\lct~ a giinU zabi · .. lenmiş olduğu kilerden çıkardılar ve po-

/ t. de ı,..:rı.. İte.:y t alayında nobet · lise teslim ettiler. 
tı~c ~t'ltttz .~~· geldi; gelin de bel· K d" . h' b' .. 1 · k 

a~lt -..nidiylc .. wl en ısıne ıç ır şey soy enmıyere 
,. ()d\L onu og e yeme- "f . b d _ 1 .. 1 . 

~id ı Crtı • vazı esı aşın an çagrı an mu azım sev-
ı,. ıtıı p 'lın tan:ı gili kansının ölüsüyle kar§ılaşınca düşüp 
. "dıl\a ~tla]t ~erdi or~sında kavga ye- bayılmıştır. 

\; 
~itlı'1-.. •n · aşlı kadın, genç 

~.. d Komşuların dediklerine göre kaı ı j 
...._ ola}'! birsok &temler 

lılrı..... -vn?lt, b! kocanın biribirine karşı olan derin sevgı -
,;., ~. ..! 10!!-.-mı~ -''riin. 

~-._... Y '-= leri kaynanayı büsbütün çıldırtıyordu . 

~..._ efbtı te~eğinde de terakki Koca karı birçok defalar ölümle 
h~• ~,.. ""~l' edip durdu. 
"Q .-na tehdit etmişti fakat hiç kimse bu tehdı-

ll•ttı?ı.d 1 esnasında kaynanası dini yapacağım sannuyordu. 
c duran §İ§eyi kaptı-ı . -

Niyazi Ahmet 

369 sene evvel bugün 

Mutahhar Yemene girdi 
Sayısız insan mahzenlere, dağlardaki 

kalelere atıhyordu 
Habeşistanı ilk defa fethederek ilk Osmanll valisi olan 

Özdemir Yemende yedi senede ancak yedi 

Yakın tarihlerde sayısız Türk kanı e
men Yemen çölleri, çok uzun zamandan 
beri bize musaııa.t olmuş bir yerdir. Bu 
yazıda Yemen idaresınin getirdiği fe· 
laketlerin bir kısmından bahsediliyor. 

:f. :{. ~ 

Zübeyd hükUm.eti, Gazze sancak be
yi Mustafaya verilmişti. Mustafa, ken
disine verilen yerle iktifa etmemiş ola
cak, Taaz'i de ele geçinneğe uğraştı. 

T©lfil ~©>ifil am~a 

kale fethedebilmişti 
Fakat eline düşen haydutları ve dil~· 
manlarım iki biçtiği için "Neşşar,, adı· 
nı almış olan diğer bir Mustafa Birinci 
Mustafanın yerine geçti ve Yemende 
beylerbeyi Unvanını aldı. Neşşar bu 
Unvanı ilk defa alan validir. Fakat 
Mustafa yerinde çok duramadı. Azle
dilerek yerine Birinci Selimin kölesi 
Uveys getirildi. 

Köle, emretmenin zevkine vardığı 
gün, askerlere intizam vermek için bir· 
çok usuller çıkardı. Bu, leventleri fena 
halde kızdırmağa başladı. 

Reisleri Hasan pehlivan bir gün: 
- Artık senin keyiflerine taham

mtil edemeyiz. 
Diye hançerini çektiği gibi Uveysi 

kanlar içinde yere yıktı. Köle vali öl
müştü. 

Padişah, beylerbeyi Ferhadı Uvey. 
sin yerine tayin etti. Ferhat, işe, isyan 
etmiş olan Aden'i itaat altına almakla 
başladı. Cazan taraftan da isyan ha
lindeydi. Buralarını da ele geçirdi 
Rasladığı kabileleri dağıttı. 

Ferhat, tasarlamakta. olduğu işle
rin hepsini yapmağa muvaffak olama. 
dan lstanbula çağınldı. Yeri Özdemir 
Osman p~aya kaldı. Özdemir, cesur 
olduğu kadar akıllıydı. Ali Mutahhar 
hükfunetine nihayet vermeğe karar 
verdi ve Istanbuldan muavenet istedi. 
Padişah Mısır valisi Davud paşa ile 
vaktile azlettiği Mustafa Neşşarm ku
mandasında bin piyade ile bin süvari 
gönderdi. 

Bu kuvvetler Özdemire yetişir ye
tişmez Al Tabirin sığınmış bulunduğu 
Selle muhasara edildi. Burada devam 
eden harpler <.;ok uzundur. Özdemir 
yedi senede yedi kaleyi fethederek hü
kumetini Neşşare bıraktı. Kendisi !s-

Murat paşa Zübeyde geldiği vakit 
Rıdvan lsmaililerle muharebe halind 
idi. Murattan yardım istiyerek vaa 
aldı. Fakat sonra iki valinin araiarı 
bozuldu. Bir müddet sonra Rıdvan da 

azledilerek yerine aslen Rus olan Ha
san paşa tayin edildi. Rıdva.nın gidiş" 

umumi bir isyana sebep oldu. O vakte 

kadar Murat paşaya dost görünen Mu
tahhar maskeyi yüzünden çıkardı. Yu
karı Yemenin idare merkezi olan San'a. 

yı muhasara etti. Murat paşa bu is
yam bastırmağa mufaffak olamayınca 
geri çekilmek istedi Buna da muvaf
fak olamadı. Tutuşulan bir harpte öl
dürüldü. Mutahhar San'ayı zaptetti. 
Maiyetine verdiği emir şuydu: 

- Şehri yağma ediniz. Raslıyac 
ğınız muhafız askeri esir ediniz. Mah

zenlere atınız veya dağlardaki kale
lere kapayınız. 

369 sene evvel bugün, 1567 yıh 9 
ağustos günü Mutahhar askerleri ve
rilen emri f azlasiyle yerine getiriyor

lardı. Raslanan muhafız yakalanarak 
ya öldürüldü veya zindana atıldı. 

• • * 
Bu vaka, çok karakteristiktir. Fet

hedfün bir yerin esaslı bir surette ida· 

re edilmemesi, nüfuz ve salahiyeti hak
kında fikir edinilmiyen birinin eJin~ 

veriimesJ, hUkO.meti çok güç, bazan 
da imk!nsız vaziyetlere sokmuştur. 

Mahmut p~anın - yalnız intıkam 
almak maksadiyle - ileri sürdüğü f'. 
kir kabul edilmiyerek Yemen iki par-

çaya bölünmeseydi, Mutahhar ela bu
rayı zaptedemiyecek, padişah da de 
geçirilmiş bir yeri tekrar fethettirmek 
için ordu sevketmiyecekti 

tanbula gelerek Sultan Süleymana ı--------------
şunlan söyledi: 

- Bugüne kadar birçok harplerde 
bulundum. Birçok diyar. ve kale f et
hettim. Bugün yeni bir diyarın fethi
ne karar verdim. Eğer izin verirseniz 
bu işi yapmağa hazırım. 

Padişah sordu: 
- Fethedilecek yeni diyar neresi

dir? 
- Habeşistan ... 
Büyük teşebbüsleri daima takdir e

den Sultan Süleyman, memnuniyeti~ 

teklifi kabul ederek Özdemiri otuz bin 
kişilik bir kuvvetle yeni diyarın fethi• 
ne gönderdi. 

Burada Habeşistan fethinin tafsi
latrru anlatacak değiliz. Özdemir bü
yük bir muvaffakiyetle Habeşistanıı 
girdi. Uk Osmanlı valisi oldu ve orada 
öldü. 

Yemende yerine geçmiş olan Mu~

Kalamışta 
köşk almak 
istiyenlere 

Kalamış caddesinde 7 numaralı köşk 
satılıktır. Uç dönümden fazla bahçesi, 
iki caddeye kapısı olan dışı yağlıboya. 

içi sanatkarane nakı§larla süslü bulu
na• bu köşkün on odası iki salonu, ha• 

mamı, taşlığt, çamaşırlığı,kileri, iı; ve eh 
şı ve mutfak uşak odası, havagazı, elek 
trik ve kumpanya suyu tesisatı, kuyusu 
ilh. mevcuttur. Mükemmel nezareti nak 
liyat ve çar§ıya yakınlığı olan bu köşk 

hakkında fazla malOmat almak istiyen• 
!erin Hebr gazetesinde V~ıa Nureadi
ne müracaatlarr. 

tafa Neşşar gene büyük işler başardık. --------------
tan sonra yerini, gözlerinin şiddetinden 
ve renginin esmerliğinden dolayı "Ka
ra Şahin,, adını almış olan diğer bir 
Mustafaya bıraktı. 

Kara Şahin bir sene sonra :Mısrr va 
liliğine tayin edilerek yerine Mahmut 
paşa geldi. Daha sonra Kara Şahinin 
oğlu Rıdvan Yemen valisi oldu ve deı 

hal Mahmudun idareciliği hakkında hü 
kumet merkezine mufassal bir rapor 
gönderdi. Bunu duyan Mahmut da Rıd 
vandan intikam almak için Yemenin 
genişliğinden bahsederek burayı bir 
valinin idare edemiyeceğini bildirdi. 
Yemeni iki kısma ayırmanın çok fay . 
dalı olacağını bildirdi. 

Mahmudun arzusu yerinde bulundu 
ve Yemen ikiye ayrıldı. Yukarı Ye
mende Rıdvan ibka edildı. Merkezi zr. 
b~yde olan aşağı Yemene bir gözü körj 
Murat a ta in edildi. 
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~eırB n ifil men:t'ttlUI pOaıro 

Serbest güreşlerin son günü 
nasıl geçti? 

Türk takımının 
dünya 

ilk tuşu - Mersinli 
üçüncüsü olurken ... 

Ahmet 

Berlfrı 4 (Olimpiyatlara sureti malı yorgun görünüyordu. 
susada oönderdiğimiz arkadaşımız. Son dakikalardayız.. lngiliz yarı 
dan): tuş olmuş bir vaziyetten ancak bacağı. 

Bugün bh:im için en mühim günler. mtakarak kurtuluyor. Hüseyin son 
den biri.si olacak. üç gündenberi de. saniyelere kadar aynı mükemmel tem. 
vam eden ve şimdiye kadar ekseriyeti po ile çalışıyor n bir aralık yaptığı 

muvaffaki)·etimizle geçmiş olan ser. yanlışlıkları fazlasile telafi ediyordu. 
be.st güreşlerin finali (sonu) yapıla. Müsabaka bittiği zaman, hakemler 
cak. ittifakla Hüseyini hükmen galip say. 

Sabahleyin saat 15 de başlayan dılar. 
müsabakalarda, seyirci adeti yine pek Ankarall Ahmet • Cazoue(lnglllz) 
kabarık değildi. Yirmi bin kişilik mu. Dizden üçüncü güreşi 56 kilodan 
azzam salon hemen yarıdan fazla boş. Ankaralı küçük Ahmetle, İngiliz Caz. 

Se-yircilerin çoğu atletizme gidiyor. sux yaptı. Müsabaka başlar başlamaz 
Her birisi binden fazla insan alan tren Ahmet derhal rakibini altına alıp ve 
ler, yeraltı trenleri, otobüsler, tram. ezmeğe başladr. İngiliz tuş vaziyetle. 
vaylar hıncahınç dolmuş yüz bin kişi. rinden büyük güçlüklerle kurtuluyor. 
yi mu;zzam olimpiyat s~dına taşıyor. du. Fakat biran geldi ki artık Ahmet 

Ahmet (Merslnll) - Yutvrlg rakibini tamamen çevirdi. Ve tam 5 in. 
( ıaveçll ) ci dakika~ İngili~i .tuş~a ~: endi. 

.... B' im takımdan günün ilk güreşini Ahmedın bu galıbıyetı Turk takımı. 
Mer;~nli Ahmet _ İsveçli Lutvigle nın tuşla kazandığı ilk müsabaka ol. 
yaptı llk dakikalarda hasmının baca. muştu. 
ğını kaparak Is\'eçli)i adam akıllı hır. Ahmet çılgın gi~i alkış!ar~mız ara. 
palayan Ahmet, boş bulunduğundan sından memnun nngten ındı. 
bir aralık birdenbire kafasınr kaptır. Mustafa - Dotvzller (lavlçre) 
dı. Ye az kaldı tuş oluyordu. Bereket Bizim 4 üncü müsabakayı Büyük 
ltendini ivi kurtardı. Bundan sonra Mustafa l"iviçreli Dotwzller ile yaptı. 
güreş bi;.az da ayakta devam etti ve Tunç vücutlu Mustafa alkışlar ara. 
hakemlerin berabere kararile birinci smda ringe çıktı. Ve güreşin başlama. 
devre bitti. sile beraber sert bir hamle yaparak 

}kinci devre Ahmet kura ile alta rakibini alt1na alması bir oldu. lsviç. 
:ı dU_ş_Hi . is ,·cçli, Ahmcdin kolunu favul reli güreşçiyi kaldırıyor, ora da n ora. 
·yaparak birkaç kere tehlikeli bir su. ya sürülfüyordu. Fakat ikinci dakika. 
rette bükmek istedi. Kendisine hakem da yine havaya kaldırdığı rakibini ye. 
tarafından ihtar edildi. re alırken kendisi alta düştü. Az daha 

Is vcç ~mpiyonu üstte büyük bir tuş oluyordu. Bereket derhal kurtul. 
enerji sarfederek çalışıyor belli ki du ye İsviçreliyi tekrar altına aldı. 
mutlak bir şey yapmak istiyordu. Fa. Yerden yere vurmağa başladı. Musta. 
kat muuffak olamıyordu. Bundan son fa çok çetin fakat kendisi için de teh. 
ra Ahmedin üstte güreştiği devre baş. likeli bir güreş yapıyordu. 
ladı. Netekim korktuğumuz dördüncü 

Ahmet de rakibini bütün kuvvetini dakikada meydana geldi. Mustafa 
sarf ederek ezmeğe başladı. ayağa kaldırdığı rakibini tutup yık. 

Tribünlerdeki bir avuç Türk seyirci mak isterken, kendi alta düştü. Ve on 
ve futbolcularımız avaz avaz bağıra. saniye kadar köprü yaptı. Sonra mut. 
rak Ahmedi teşyi ediyorlardı. lak yenebileceği bu rakibine tuşla ye. 

Ayakta devam eden son dakikaları nildi. 
müsavi bir şekilde geçti. Neticede Ah. İsviçreli Mustafanın üzerinden kalk 
met sayı he.sabile galip sayıldı. tığı .zaman Mustafa bayılmıştr. 

Ankarall HUseyln - Fok• (lnglllz) 
.Biıim çocuklardan günün ikinci 

güreşi Ankaralı H Useyin, İngiliz Fosk. 
la yaptı. Çetin hamlelerle başlayan 
güreşin ikinci dakikasında Hüseyin 
rakibini altına aldr. Ankarah çok çe. 
tin bir güreş yapıyor, sanki iki gün ev. 
vel Fransıza karşı uğradığı: hükmen 
mağhlbiyetin acısınr çıkarmak istiyor. 
du. Üçüncü dakikada sıkı bir hamle ile 
hasmını tuş \•aziyetine getiren H üse. 
yin yanlış bir hareketi yüzünden, bir. 
den kendi alta düştü. Ve İngilizin al. 
tında ezilmeğe başladı. 

Birinci devre böylece bitti. Hakem. 
)er berabere kararı verdiler. Çekilen 
kura neticesinde İngi1iz alta düştü. 

Hüseyin hep yanlış güreştiğinden 
Ye boş bulunduğundan İngiliz müte 
madiyen üste geçiyor ve pu,•an alıyor. 
du. Bereket son dakikalarda Hüseyin 
çok teknik rakibini daha akıllı ve kuv. 
Yetli bir güreşle epey hırpaladı iki kere 
köprüye getirdi. 

Üçüncü denede Hüseyin alta geç. 
ti. Fakat lngiliz hiçbir oyun yapama. 
dr. 

Ayakta yapılan son denede Hüse. 
yin mutlak kazanmak için bütün kuv. 
,·etini sarfedip çırpınıyordu. 

Etraftan Türk seyirciler bizim ço. 
cuğu mütemadiyen teşyi ediyorlardı. 
Hüseyin de buna Uiyık bir güreş yap. 
mağa başladı. Bu denenin 40 ıncı sa. 
niyesinde zor)u bir hamle i1e rakibini 
altına aldı. 

Bir saltodan zor kurtulan İngiliz 

Ringten kucakla çıkarıldı. Neresi. 
nin sakatlandığını anlayamadılar. 
Sonradan doktorla konuştum. l\f usta. 
fanın kuvvetli bir sinir buhranı ge. 
çirdiğini söyledi. 

Sadık • Plh:ejsmslkl (Ffnlandlya) 
Bizim beşinci güreşimizi Sadık ve 

Finlandiyalı Pihlejsmsiki i1e yaptı. 
lki rakip bir müddet ayakta birbirleri. 
ni kontrol ettikten sonra Sadık çabuk 
bir hareketle Finlandiyalıyı altına al. 
dı. Havaya kaldırdı. Yere indirdi. Ez. 
meğe başladı. Finlandalıya seri bir 
tuş oldu. Fakat hakemler göremediler. 
Biraz sonra Sadık rakibine yine bir 
oyun daha yaptı. Fakat Finlandiyalı 
tuştan kurtuldu ,.e aksi bir oyun yapa. 
rak Sadığa tuş yaptı. 

En güvendiğimiz elemanlardan bi. 
r isi arasından Sadık böylece 6 fena 
puvan alm ış ,.e tas fiyeye uğramı~ 

oldu. 

Çoban • Lehrlng (Almanya) 
Hu sabahki son güreşi Çobanla AL 

manların meşhur güreşçisi Lehring 
yaptı. 

Hepimiz heyecan içinde bekliyor. 
duk. Çoban daha ilk dakikalarda ha. 
kim güreşmeğe başladı. Rakiplerin iki . 
si de ayakta idiler. Üçüncü dakikada 
Çoban kendi alta düştü \'e güreş bir 
müddet devam etti. Alman birden seri 
bir oyun yaptı. Ve boş bulunan Çobanı 
sırtı üzerinde çevirdi. Çoban hiç bek. 
lenmiyen bir tarzda tuş olmu~tu. 

Talisizlik burada da yakamızı bırak ı 
mamış en güvendiğimiz adamımız da 

kendi hat.-ısile yenilmişti. 

Akşamki maçlar 
Ya,ar - Rhllayonskl (Finlandiya) 

Gece yapılan son seçmelerde bizden 
ilk güreşi Yaşar - ~'inlandşyalı meş. 

bur giireşçi Philayonski ile yaptı. 
Finlandiya şampiyonu, Yaşarı da. 

ha ilk dakikada altına alıp ezmeğe 

başladı. Ve 2 dakika 45 saniyede Ya. 
şarın sırtını yue getiren, FinHindıyalı 
tuşla galip geldi. 

Yaşar da 7 fena puvan almış oldu. 
ğundan tasfiyeye uğradı. 

Merslnll Ahmet· Kellgatl (ltalya) 
Akşamki ikinci güreşi bizde en az 

fena puyan almış olan ve şampiyonlu. 
ğa en kuvvetli namzedimiz bulunan 
Mersinli Ahmetle İstanbulluların bir 
kaç sene evvel İtalyanlarla :M.aksim 
salonlarında yaptığımız müsabakalar. 
'dan çok iyi tanıdıkları Italyan şam. 
piyonu Kalegati arasında oldu. 

Bu maçr hepimiz heyecanla bekli. 
yorduk. Müsabakanın ilk dakikaları 
iki rakibin birbirini kontrol etmesile 
geçti. 

Belli ki iki taraf ta girişmekten ve 
bir oyun vermekten çekiniyordu. 

Ahmet zaten fena bir tali yüzün. 
den kurada Alman, İsveç gibi hep kuv 
vem rakiplere düşmüştü. Ve şimdi de 
kuvvetli bir rakiple karşılaşıyordu. 

llk devre iki taraf da bir şey yapa. 
madan beraberlikle bitti. İkinci devre. 
de Ahmet kura ile alta düştü. 

ltalyan büyük bir kuvvet sarfede. 
rek bir şeyler yapabilmek için çalışı. 
yor fakat Ahmet güzel kapanarak 
oyun nrmiyordu. Hepimiz büyük 
ümitler bağladığımız bu güreşi tasav. 
vur edilmez bir heyecan içinde seyre. 
diyorduk. 

Bu devre İtalyan bir şey yapama. 
dan bitti. 

İkinci devre İtalyan alta düştü. Ah 
met ilk anda sıkı bir hamle ile rakibi. 
ni çevirdi. İtalyan bir tuş oldu. Fakat 
hakemler bunu saymadılar. Yarım da. 
kika sonra İtalyan yeni bir tehlike. 
den köprü ile kurtuldu bu devre Ah. 
met iki puvan aldı. 

Son devre ayakta de,·am etti. Ah. 
met son dakika bir hamle ile rakibini 
tekrar altına aldı. Ezmeğe başladı. 
Ve bu vaziyette gong çaldı. Hakemler 
Ahmedi ittifakla ,.e sayı hesabile ga. 
lip saydılar. 

Ankrarı HUs2yln - Loula 
(Amerlkah) 

Ahmet bir minderde İtalyanla gü 
reşirken diğer minderde de Ankaralı 
Hüseyin Amerikalı meşhur Lavis ile 
güreşmeğe başladı. Onlar da ilk daki. 
knlarda ayakta birbirlerini iterek ge. 
çirdiler. 

Biz diğer minderde Ahmedin güre. 
şinin son dakikalarını seyrederken 
Hüseyin de öbiir minderde rakibinin 
altına düşmüştü. 

Ahmedin güreşi bittikten pek az 
sonra Amerikalı Hüseyini altında epey 
ezdi. Ve nihayet 5 dakika 48 saniyede 
sırtüstü çevirdi ve tuşla yendi. 

Hüseyin de (6) fena punn almı~ 

olduğundan böylece tasfiyeye tabi tu. 
tutmuş oldu. 

Mus!afa hasta 

Sıra Büyük Mustafa ile İrlandalıya 
gelmi~ti. Büyük Mustafanın hastalığı 
iyileşmediğinden gelmedi. İrlandalı 

hükmen galip sayıldı. 
Ankarall Ahmet • Zomborl 

(Macar) 

Bu geceki ü~üncü güreşi Ankaralı 
kliçtik Ahmet, Macar :>G ki!o şampiyo. 
nu Zambari ile yaptı. Bu güreşin de 
ilk anlan ayakta rakiplerin birbirini 

Dünya üçfüıcüsii ll!crs inli Ahmet ~ 

yoklamasile geçti. Vaziyet böyle d~. Dünya şampiyo~l.uğ~~a çı~an ~ubit' 
,·am ederken Ahmet birdenbire bır yolu katetmek ıçın ıkı rakıp d ~ t 
kafa kaptırd; ,.e sırtüstü yere dü~tü var!ıklarını sa~fediyorlardı. il" 
Köprü ile yarım dakika tuş olmaktan renın son dakıkasında Ahmet ..,,_ 
kurtuldu ise de neticede 5 dakika 40 rakibini altına aldı. Ye de,•re ti 
saniyede tuşla yenilmiş oldu. b~tti. ~akemler bera~cr~ kı~rart, 

Aldığı fena puvan (7) yi bulduğun dıklerınden ı~ura çekıldı ve 
dan küçük Ahmet de böylece tasfiye. devrede İsveç li alta dfü~tü. ,,_ 
ye uğradı. Ahmet çalışı yor, ~ah~ıyor, ~~ 

ı d ·· "kr k"pru't Ç b P • _ 5 ıu (Estonya) ora an oraya suru · ıyor, o · ·t 
o an • o u a . . d tk· . d d b .. le bl .. • . . tırıyoı· u. _ · ıncı evre e oy 
Sıra Çobanın guresıne gelmıştı. Ar. Ü .. .. d Ah t lt geçflle 

tık elimizde tasfiyey; uğramamış bir b 
1 
ç~ncu ene me a a ,ı 

Çoban, bir de Mersinli Ahmet iki gü. aşı a 1
•
1
• ··t d" k ,,

11
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S\'eç ı mu ema 1\'en ava " 
1 rec:ri kalmı<:tı. 

1 
Ah. d: · · ,.ıı:U :.~ ~ . . . ~·un a r yapıyor me ı muii"· 

Çoban ve Estonvah rakıbı rınge . ti ı· . d 
_ · . . . k lb' zıye ere ge ırıyor u. ...,ı 

çıktıkları zaman hepımızın a ı çar. l\lütl . b' h . · d .:e,·•· .r 
.. .. d , 1• uş ır eyecan ıçın e - · ,,,. pıyordu. Çunku Çobanın a; mag u •.. b d b't' ,. de"re' ı~ . . . gımız u evre ı ınce, ... on • ~ 

bıyetten (3), sayı hesahıle galıp gel t 1 . 1. d .h t d h ' lk andS • .•. . a >.l!' <l ı. ,... me a a ı . v 
dıgınden (1) kı ceman (1) fena pu\'a. 

1
. •. lt 

1 
d I' k· t bır 

\'CC ıyı a ına a ıyor u. • a · a 
nı vardı. kikn boş bulunarak kaçırdı.. ,&ııı 

Eğer bu güreşi tuşla kazanma7..<.;a 
1 

,o ı 
Müsabaka yine ayakta o~ 1 1 sayı J1esabilc kazansa bile (1) fena 1,. ... 
0 

u hUt.üıı ~t.a.ııgına raglll'-~ll'r 
puvnn alaralC pu ·anları (~) Şı ula. rulmuş bitmiş görünüyordu. ~~i 
cağından Çoban da tasfiyeye uğraya mütemadiyen hücum ediyor. rlld1.ııl caktı. hırpalıyordu . l snçli minder 

llk anından itibaren bu güreş çetin kaçmağa başladı. ~e'" 
hamlelerle başladı. Finlandiyalı dün. Güreşin son dakikasındayıı~ ~o< 
yanın tanınmış güreçilerinden lıirisi can lcinde 'fürli seyirciler büttı11 (f 

idi. lri ,.e mütenasip bir vücudu vardı vetle;i1e Ahmedi te~yi ediyorl~~P f 
Mii&ı.bakanın ilk devresinde iki ra. müsabaka bu hava içinde Ahn1~ rS~ı 

kip de birbirine oyun vermediler. Ve ikiyetile bitiyor. Ahmet !sHçlı 
bu kısım berabere bitti. ni de . ayı hes abile yenmişti. ~e# 

İkinci devrede Çoban kura ile alta Ahmet bu maçı kazanmakltl '>il 
düştii. Estonyah bu fırsattan istifade kilosunda dünya iiçüncüsü olıt'ftf 
etmek için çok çalışıyordu. Fakat Ço. Çünkti aynı kiloda birinci ola~ ,ıı' 
ban oyun vermiyor Ye meşhur Eı-ıton . l':ızın (1), ikinci Birleşik Amerı~pl' 
yalının kol, hacak kaparak yaptığı (2) ,.e Ahmedin (4) fena pli~ 
müthiı;; ham leler neticesiz ka hyord u vardı. ·çtıi< 

Üçüncü dene Estonyalı alta geçe. Filhakika bu güreşçilerin )it ~l 
rek haşladı. Çoban bu müsabakayı tuş birbirile karşılaşmamıştı. Fakat ,ı ~ 
la kazanmak için canla ba;;la ~alışıyor da finalde purnn na7.arı dikk:ıtt 
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du. Fakat usta Estonyalı tek bir oyun yor ancak pm·anlar mü.~avi 0 

bile vermedi. müsabıklar karşılaştırıyor 
Son dene ayakta başladı. l lk devrl' ikin C i 1 i k i Ç İ" ·çfll • 

· gibi Iıu devrede de iki taraf birbirin. l\laamafih Ahmet ikincilik 1 r' ~ 
den çekinerek güre~ti. mcrikalı ile gece yarısından so~et 

Serbest gibi değil, Greko . Romen daha karşılaştırı ldı. Eğer j\tı 0ı;ııl.J 
gibi güreşiyorlardı. Bu tatsız güre., miisalmkayı tuşla kazanmış ,.~,. 
nihayet iki tarafın da tek bir orun bi dünya ikincisi olacaktı. Fak~21rı -le yapamamasile bitti . Neticede ha yorgun olduğundan aşağı Y~bitıt f 
kemler biraz rlaha atak yapmış olan savi bir oyundan sonra rakı 
Estonyalıyı hükmen ga1ip ~nydılar. y,. he.sabile mağhip sayıldı. etti 
Çoban Mehmet de böylece (7) fena Yine iiçünciilüğü muhafa:tatill'p 1 

puvanlu tas fiyeye uğramış oldu. Bu netice ile Ahmet, 936 ° .... ~ 
Türk takımından finallerde art:k dmın şimd i.re kadar yapılan ı:ı,ert 

tek bir güreşçi kalmıştı. Mersinli Ah kalarında en ivi mnkii aln1ak ~1 ,~ı 
· b"rin'' ti met... ulaşmış, Türk bayrağını 1 d're1'ft 

Ahmet dünya ve ü~iincüye mahsus şeref \,rl~ 
üçü fi c üs ü den birine çektirmek baht~~~ ol 

ilk olarak erismis .. · bir vatan , Ahmet - Krebs ( sveç) ~ 

Ahmet, dünyanın en iyi güreşçile 
rinden ls n çli Krebs ile son güreşin ' 
yaptı. Ahmet bu müsabakayı kazanır 
sa dünya şampiyonluğunda yer ala 
caktı. Duyduğumuz heyecanı tasavvuı 

edin. 
Mü.<mhaka s ert ataklarla ba:ı 1adı. 
Sıra sıra bir Ahmet, bir lsveçlı 

I 

oyun yapmağa çalışıyorlardı. Faka! 
ilk dakikalarda ikisi de ayakta güreş. 
tiler 

a üncü dakikada Ahmet rakibini be 
]inden tutunca altına aldı. Fakat Is. 
veç şampiyonu bundan çabuk kurtul. 
du. Birkaç kere ayakta iti~tikten son 
ra, Ahmet biran için alta düştü. Fa 
kat o da kurtuldu. 

Güreş f evkahi.de heyecanlı oluyor. 

bahtiyarlığına nail olmuştu. 

lC" sl.ı 
Ev sahi bi (Fransadan ge/j Jd~' 

. 1. . . .ıc. ) tıf ösY 
mısa ırrnı Ç0:.1•rır -
mcğc bıtyurıoı. JrO~ 

Çocuk - Anne bırak, 
zi/cmi yapsın, gelir~ ,, 

it 

l. 

b 

t 
l 
1 
l 



Yaşar ~-----~! Olimpiya 
nasıl fi me çe 

Çoban oyunları 
·ıd·? 

ve 
" gene galip ! 
1 
aşarın iki güreşi deha kaldı. Bunları 
Hlzaoablllrse diloya şampiyonu oluyor j 

Yaşar, en zorlu rakiplerinden biri 
olan İtalyan Baciayi on birinci daki
kada tuşla yendi. Yaşarın bu üçüncü 

Progranı 
~ lYI ~ lt!ı fiil k lYı 

mlYısa~akaDaır 
tuşudur. 1 

Nuri akşam kendi sikletindeki gü
reşçiye mağllıp oldu ve tasfiyeye uğ
radı. 

Çoban Mehmet ve Yaşardan maa
da bütün güreşçilerimiz tasfiyeye uğ. 
radılar. Çobanın üç fena puvanı var. 
Yaşarın ise hiç fena puvanı yok. 

Yarın Yaşarla Letonyalı ve bir de 
başka bir güreşçi karşılaşacaktır. 
Yaşar bunları da yenerse kendi sikle· 
tinde dünya şampiyonu olacaktır. 

Çoban Mehmet de Estonyalı raki. 
bi ile karşılaşacaktır. Mehmet bunu 
yenerse iyi bir derece alacaktrr. 

Bugün sabahleyin 
reş, eskrim, öğleden 
key, yüzme basketbol, 
de güreşler vardır. 

atletizm, gü" 
sonra da bo
yat ":e ge:< 

Yalırolfil~ıı 
mlYı~a~akaDaıır 

Yarınki program da bugünkünün 
aynidir. Yalnız güreş yoktur. Ve 
boks mnclanna ha!:lanacaktxr. 

Grekoromen güreşler yarın akşam ..,. ______________ ,.. 

ltad!etlin, 8 (Olimpiyatlara giden ar
llıcn 1=::1zdan) - Bu sabah Grekoro • 

gure§lere devam edildi 
~Cd.72. kiloda Nuri İsviçreli güreşçiyi 

ıncı d k'k İki .a 1 .. ad~ tuşla yendi. 
hptı ~cı _gureşı Saim Estonyalı ile 

· etıcede mağlQp oldu. 
lit,,. Üçüncü olarak Büyük Mustafa ile 
lard=~~~ yaptı. Mustafa ilk dakika
tllıı.~11. k ım güreşirken bir oyun yap-
8Yunu ı?lktt ve nlbncı dakikada kendi 
di. net kurban giderek tuşla yenil-

ban ~Şam güreşlere devam edildi. Ço 

sona eriyor. 
Bugün yapılan güre_şler neticesinde 

Nuri, Mustafa, Adnan, Hüseyin, Saim 
tasfiyeye uğramıştır. Yalnız Yaşar ve 
Çoban güreşlere devam edeceklerdir. 

' 

ta tak·e~nıet hakim bir güreşten son
hcsab·ı1bı nıeşhur Finlandiyalıya sayı 

~~t;~açla- Basketb:;·;akımınıız 
tır; Mıs,,/ılara yenildi 

3 şaşılacak Berlin, 8 COlimpayatlara giden ar
kadaşımızdan) - Basketbol takımımız net., ce 1 er ikinci karşılaşmasını Mısırlılarla yap-

ltah· tı. Takımımız ilk devreyi 14 - 19 
~: 1 • Btrıe,:k t merlka: O mağlUp vaziyette bitirdi. 

Jta b' k timımı Norveçlc oynarken baş- İkinci devresinin yarısında hakem 
ta ır sUıad d beş oyuncumuzu favul yapıyorlar di-

lcnn1 h a a meşhur İtalya futbol ye çıkarttı ve oyuna bu suretle devam 
~~ airı er~esin çok zayıf olarak tanr- edildi. 
~ll e~ı Amerikn futbol takııniylc Neticede takımımız 23 - 33 mağ. 

Jlij~ı§tır; IQp oldu ve bu suretle Türk takımı 
aı lO goııucfk~rı umumiye bu maçın en _t_a_s_fi.::.y_e:..ye_ı....:.ığ::..r_a_d_ı. __ -:-::----=----
Ueeıenec ~~ ?1r farklaltalya lehine ne- 011 m pi yatlarda 
l>aııtar, g~~ını.um~yordu. Fakat !tal- vaziyetler 
llı~ olan A 0lınıpıyadında 12-0 yenil-
l.'-0 Yen b~e~iknlı futbolculnn ancak Berlin, 8 (A.A.) - Olimpiyat oyun. 

e ılmışlerdir. lnnnın altıncı günü akşamı yani 7 a-

n~~Pony a: 3 • lsveç: 2 ğustos gecesi yapılmış olan milletler 
b· . 11"incı d itibariyle resmi tasnif. Artistik müsa-
Uıyetıcri evr~ İsveçliler, teknik kn- bakalara ait madalyalar bu listede yok
~ Çık8.rd 8a.Yesınde daha hakim bir o-
Utun gaYrılar. Ve bu devre Japonlar tur~erika.13 alt~n, 9 gümliş, 4 bronz, 

~ereıt 2--0 etıe~ne rağmen (2) gol yi- Almanya ıı altın, ıı gümüş, 9 bronz, 
.la li'akat fk;:z.ıyete düştüler. Finlandiya. 3 altın, 4 güm~ş, 4 bronz, 
j' l>0nıar hak·~ı devre başlar başlamaz, tsveş 3 altın, ı gümüş, 5 bronz, !talya 
k~ 8.arrederekı aten §aşılacak bir ener- 3 altın, 1 gümüş, 4 bronz, Macaristan 
~~~r~i §aşı:amağa ve ftdeta ra• 3 altın, Fransa 2 altın, 3 gümüş, 2 
tl et n ilk aya başladılar. Bu bronz, Mısır 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz, 
tal "erdi J serncresini beşinci dakika- Avusturya ı altın, 3 gu··mua, 2 bronz, 1 ar · aPonlar b' · -s 
liıt · OYUnun ınnci gollerini at- !ngiltere ı altın, 3 gümüş, Japonya 1 
la &oıu de ortasına doğru beraber- altın, 2 gümüş, 2 bronz, Çekoslovakya 
la:~ı~ar. llak~~::.ca, İsveçliler akı!· 1 altın, 2 gümüş, Estonya 1 altın, 1 
b r ~. :Fak t 

1 sıkıştırmağa baş- gümüş, ı bronz, Arjantin 1 altın, Yeni 
I.': /b~ alan ; son dakikalarda uzun Zelanôa. ı altın, Kanada 2 gum·· üş, 2 1 i" npon sol · • 3) r\ 11 ,,et ColUnu ıçı < Uncü ve bronz, Lehistan 2 gümüş, 1 bronz, Fe-
trırtır aınzet bir ~~Parak, şampiyonlu- lemenk ı gümüş, 2 bronz madalya al

tı:ı.sfiycye uğr~: olan lsveç takı- mışlardır. 
~al ış oldu t . 1 .. .. d 1 Tü k' o '"'a· · svıçre gumuş ma aya, r ıye, 

lrıg?lirnptyat ·tus • ngl tere: 4 Avusturalya, Letonya ve Filipin birer 
l:ar lt~re nnu ;nuvasında Polonya ile bronz madalya. 

~rlaşrnı~ı utbol takımları d'' ~.-------------
" "ardır un d •Q.aç . 

"'r Sok he,, 
t'ı eyı 5-ı t J ccantı olmua b' . . 
tın· ng· 1 • -s. ırıncı 

1:~tir. 
1 ız takımı ma~liip b!-

d 11.ınc· 
en lıı ı devre büt .. 

tabiı~ ?fliz eki~i ' un enerjisini sarfe-
<llllg n J: ,. ancak Uç l 

Cı.ıce 5-4; go daha n-
nıağlup olmuştur. 

i -.v, .. : . ,. ' ·.• .• ':;_;" ... ·;~:/:' H' A B E R ':; ··.(.~· 
:' .t:r" "·~·· .. :-"'4•·:· •.• ; ~··. "' . • .. : :.. ' ' ~ 
lstanbulun en çok satılan 

~~~~iı-~!~·~-~~m:. gazet~7'i~~~ 
'ft.f'.•-•,?~~C;l~•.n.ı ~·:· HA!3E~ e_. ·:: 
. verenler·kAr ederler. 

ou n m ~ nwa-ttoaıro ifil 
m ddı'll;efeırırn ~ 
lhla IQ>eıru eırn 
Denizcilik 

Olcmpik sınıfı yole müsabakası: 
Birinci Almanya, ikinci, Felemenk 

üçüncü, !ngiltere. 
Star sınıfı: 

Birinci, Felemenk. i.kincı. Almanya 
üçüncü, Amerika. 

8 metre sınıfı: 
Birinci Almanya, ikinci Danimarka 

üçüncü İtalya. 
Bir çifte Kano tipi sandal: 
Birinci Avusturya, ikinci Almanya 

üçüncü Felemenk. 
Kravl yüzme müsabakası finalinde 

derece alanlar ~unlardır: 
Arai, Yusa, Lindegren, Fick, Csik 

Taguchi, Fischer. 
Ufak çapta tüfeklerle endaht: 
Birinci, Villy Rogeberg Almanya, 

ikinci, Beıueny Felemenk, üçüncü 
Karas Lehistan. 

Kanada tipi bir çifte skif! finali: 
Birinci Kanada, ikinci Çekoslovak 

ya, üçüncü Almanya. 

Su topu 
Belçika sıfıra karşı 1 ile Uruguaya 

galip, Avusturya, bire karşı 2 ile lsve~ 
takımına galip, Macaristan, bire karşı 
4 ile Yugoslavya takımına galip, Fe

lemenk, ikiye karşı 3 ile Amerikan ta· 
kımına galip, Almanya, 1 re karşı ~ 
ile Fransa takımına galip. 

Çekoslovakya, 3 e kaI"§ı 4 sayı ile 
Japonyaya galip. 

Skıffs finali 
Bir çifte Kanada tipi şkiffs yarışı 

nın finali: Birinci Çekoslovakya, ikin· 
ci Avusturya, üçüncü Kanada. 

iki çifte k-0no tipi sadnal: 
Birinci Avusturya, ikinci Almanya 

üçüncü Felemenk. · 

Bisiklet yarışları 
4 kilometrelik kovalama yarışı: 

Birinci, Fransız takımı: 4 dakika 45 
saniye,· ikinci, İtalyan takımı: 4 daki· 
ka 51 3/10, üçüncü, İngiltere: 4 daki 
ka. 53 3/10, dördüncü, Alman takımı: 
4 dakika 55 saniye. 

g kilometrelik tandem yarışı: 
Birinci, Almanya takımı: lhbe Lo 

renz, ikinci, Felemenk takımı: Leene 
Ooms, üçüncü, Fransa takımı: Geor 
get, Maton. 

lskrim 
TakımUır arasında yapıUın Epe ma{ 

Uırının finalleri: 
Fransa, 8/6 Al~anyaya galip, !tal· 

ya, 10/5 İsveçe galıp. 

Hokey 
Japonya. 1 e karşı 3 sayı ile Maca 

ristana galip. 
Almanya, sıfıra karşı 4 ile Efga

nistan takımına galip. 

Polo 
Üçüncü defa olarak Macarlarla 

Meksikalılar arasında yapılan polo 
maçında. Meksikalılar Macarları 2 Yt! 
karşı 16 sayı ile yenerek ezici bir ga· 
libiyet kazanmışlardır. 

Atletizm 
3000 metrelik manialı yar14: 
Birinci, lsohollo, "Finlandiya., 9 

dakika, 3,8/10, ikinci, Tuominen "Fin· 
landiya,. 9 dakika, 6,8/10, Ucüncü, 1 
Dompert 9 dakika, 7,2/10. 

1 1 • 
ıYunanistandan hareket eden meşale
nin stada girişinden madalya kaza
nan sporculara kadar bütün harekata 
bu filmde seyretmek kabil olacaktı,. 

Operatörler toprayııı içindeki oyulmuş yerlerimle müsabakalarm filmin' 
alırke11 .. , 

Bu defa Berlinde yapılan 1936 on 
birinci olimpiyat oyunları cidden bir 
daha misli görülmiyecek tarihi bir ha· 
dise olacaktır. Bunu takdir eden Alman 
ya hükumeti olimpiyatların 400.000 
metre tulünde mükemmel bir filmini 
aldırmağa karar verdi ve bu kararın· 

dan dolayı şayanı tebriktir. 
Bu vesile ile her faninin oraya gide

rek göremiyeceği bu harikaları ciha· 
mn en fakiri bile memleketinde bir si• 
nemada birkaç kuruş duhuliye vererek 
göre bilecektir. 

Spor ile pek alakası olan ve bütün 
Almanyayı gayet geniş mum gibi düz 
otomobil caddelerile bir örümcek ağı 
gibi bağlamağa başlayan Almanya hü
kumeti reisi Hitler bu tarihi filmi idare 
etmek için de tanınmış simalardan Ba· 
yan Leni Riefenstahli memur etti. Ba
yan Riefentahlin bu gibi güzel sanatlar 
da büyük tecrübeleri vardır. Gayet gü· 
zel olan bu genç kızın güzelliği kadar 
da güzellikten anlar bir hissi vardır. 

Daha geçenlerde çevirdiği Trimph des 
Willens namındaki filmde de şimdiye 
kadar hiçbir rejisörün göstermediği bir 
beceriklik gösterdi ve film makinesinin 
objektifi ile yüz binlerce halkı ufacık 
filme ~aptctmeğe muvoffak olarak hay 
ret ve umu::lun da tal:dirini kazandı. 

Bu genç kadının bugün üzerine al· 
dığı vazife olimpiyatların tarihi bir ve· 
sikası olacak bu filmi hem de sesli ola· 
rak idare etmek ve çevirmek kolay bir 
iş değildir. Fakat Bitler gibi bir kafa 
bu işi içi bu kadını memur etmesını 

herhalde iyi düşünmi.iş ve denebilir ki 
pek de isabet etmiş oldu. 

Bayan Leni Riefenstahl son çevirdi· 

}anların filmlerini onar metre hesap 
edersek yalnız madalyeciler için 4200 
metre film çevirmek lazımdır. Halbuki 
bilfarz yalnız sırıkla atlayanların filmi 

ni çevirmek için 600 den 80~ met~eye 
kadar film çevirmek icap ediyor. Görü• 
yoruz ki bu film tezinin ve güzel sanat 
lar noktai nazarlanndan en güç başarı
lacak bir iş olacaktır. 

Olimpiyat oyunlarını evvela İmpres• 
sionistik y:ıni bir film üzerine mütead• 
dit oyunları çevirmek de mümkün idi. 
Fakat böyle bir filmin ne umumi ve ne 
de tarihi bir kıymeti olacaktı. Sonra 
bu filmi seyreden bütün olimpiyat oyun 
lan da seyretmeli ve bilhassa burada 
sıhhatçe tekemmül etmiş güzel vücut
ların güzellikleri de görülmelidir. Yal• 
nız mücadele değil, ritmus da görülme
lidir. 

Bütün bu güzellikleri filmlere ebedi o 
larak zaptedebilmek için 30 opertör ça• 
Jrşacaktır.Bütün işler ve vazifeler en kü 
çük noktalarına kadar organize edil• 
miştir ve günde 15000 metre film çev
rilecektir. 

Diğer taraftan operatörler bütün o• 
yun meydanlarında taksim edilerek her 
oyunu müteaddit defalar çevirmekte
dirler. 

Şunu da ayrıca ilave etmek isterim 
ki Yunanistanda Olimp dağında yakı
lan meşale geceli gündüzlü Berline ka• 
dar file çekilmiştir. Bunu söylemekle 
bu filmin ne kadar güzel, ne kadar mü 
kemmel olacağını bildirmek istiyordum. 

Bütün bu işler ikmal edildikten son• 
ra bu harikalar filmi ancak gelecek 1937 
senesi nihayetinde gösterilecektir. 

M. SPORCU 
ği Triuınph des Willens namındaki film ---------------
de siyasi bir gaye de takip ediyordu. 
Bu film diğer taraftan da milli bir Aı" 
man macerası idi. Olimpiyat filmi ise 
beynelmilel bir spor filmi olacaktır. Gö 
rüyoruz ki milli ve beynelmilel bir elek 
trik cereyanı gibi menfi ve müsbet ta
mamile biribirinin aksi ile kutup t"~ 
ediyor. 

n:ğer t~raftan bu kadının vazifesi 
400.000 metrelik filmi tahdit ederek 
bir a!.:şamlık b'.r programa indirmektir. 
Yani yalr.ız 400.000 metreyi çevirmek 
değil. Bu 400.000 mctrc:-·n ruhunu eme 
rek bundan üç, dört bin metrelik bir 
program yapmak .. Bundan ba'jka olirr
piyatlarda 87 5 tane altın mad:ılye. 8i 5 

tane gümüş ve 87 5 tane de bronz madal 
ye verilecek ki ceman 420 madalye a·ı 

- l{ı::ım, tie olur tıe olma::, odana 
r;ı'k. Şıı Fransızlar çok çapkm insanlar. 
dır. Belki evimizdeki sporcu sana ci§ık 
olıtr :r-
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- Aman Allahım gökleri inletecek, 
müthiş bir işkence usulü ilham et. 

Müneccim Ubeyt ile vezir Müeyye- içeriycgirmişti. Bir Müeyycdettine 
dettin bir müddet birbirlerinin yüzle bir de Ubeyte bakan gözleri alev püs 
rine baktılar. Sonra her biri birer kürüyordu. 
cümle, birer kelime söyliyerek maksa1 
ve planlarını açığa vordular: 

- Genç bir kadmsm! 
- Hem de güzel .. 
- Güzel de lfıf mı? Çok güzel. 
- Bağdatta eşin yok. 
- Sade Bağdatta mı ya? 
Güzide gene sözlerini kesti: 
- Ne demek istiyorsunuz? 
- Şimdi anlarsınız. Şunu da derhal 

ilave etmek isterim ki zekanızda hiç 
bir zaman aklınızdan aşağı değil. 

- Arkadaşım çok doğru söyledi
Ben cio tamamiyle aynı fikirdeyim. 

- Bununla beraber siz de en ziya. 
de beğendiğim !JCY cür'etinizdir. Pek 
az erkeklerde bulunacak müthiş bir 
cür'ete .maliksiniz. 

- Evet, evet. Cür'etiniz pek müt
hiş. 

- Şi.mdi bu güzelliğinizle, aklınız 
ve cüretinizi bizim hesabımıza ku\lan. 
manızı istiyeceğiz. 

- İşte, mükemmel bir hülasa. Bü· 
tün isteklerimiz bundan ibaret. 

Ku tekrar sordu: 
- Yani? 
- Yani güzelliğinizle halifenin gö-

züne girecek, aklınızla ona hulôl ede· 
cek ve cüretinizle de bizim sana vere• 
ceğimiz direktif dahilinde faaliyete ge
çerek ona son darbeyi vuracaksınız. 

Halife Musta.sım dişlerini gıcırdatı
yor, gözlerini fıldır fıldır döndürüyor. 
bir taraf tan da: 

- Şimdi ben size haddinizi bildire
ceğim. Meğer koynumda ne yılanlar 
besliyormuşum. Ne ise iyi oldu ki en 
sonra iç yüzün\izü anladım. Bundan 
sonra ne şekilde hareket etmem lazım 
geldiğini çok güze~ biliyonı~ 

Güzide kendisine bu teklif yapılın· 
ca acı acı gUldü: 

- Maalesef aldanıyorsunuz. Ben bu 
şekilde hainane bir teklifi kabul ede
cek yaradıh§ta değilim. 

- Red mi ediyors'un? 

- Evet, reddediyorum. Hürriyetim 
değil, canım pahasına bile olsa. kendi· 
mi kimseye vermem. Hayatımda hiç 
kimeeye yalan söylemediğim ve asla 
riyakilrlık yapmadığım ve yapamıyaca
ğım için bu tcklifjnizi reddediyorum. 
Halife 1.lustasım gibi bir alçağı_. 

Güzidenin hraretli hararetli anlat. 
içeriye girmi3ti. Bir Müeyyedettine, 
müneccim Ubeytin yüzleri birdenbire 
sapsan kesildi. Oldukları yerde taş 
gibi donup kaldılar. Güzide de bunun 
farkına vardı. Başım çevirerek iki a· 
damın gözlerini diktikleri istikamete 
baktı. 

Halife Mustasım kapıyı açmış ve 

- Sen, siz ... 
Diye kekeliyor, ağzının iki yanın· 

dan salyalar akıyordu: 
-Demek beni öldürmek, beni mal-. 

vctmek. atmak, alt etml!k istiyor.su· 
nuz? Güzel, gilzel... Göstereceğim ben 
size! 

Mustasımı görünce Güzide de ayağa 
kalktı. Ve bir kenara çekildi. 

Halife yavaş yavaş onlara doğru 
yaklaştı: 

- Si7-ıien nasıl intikam alayım? 

Sizi nasıl işkencelerle geberteyim? A 
man allahım bana bir işkence usulü il· 
ham et! Bu alçaklardan öyle bir inti .. 
kam almalı, öyle bir intikam almalı 

yım .ıti bunun dehşetinden yer oynama
lı, gök gıcırdamaJıdır. Bana bir işken· 

cc usulü ilham et Allahım ! 
Cevap ver bakalım Ubeyt! Cevap 

ver! Önce bu hiyanetinin asıl ve esa. 
sınr öğrenmek, aleyhimde kurulan bu 
korkunç §ebekenin iç yüzünü anlamak 
isterim. 

Öyle zannediyorum ki bütün bu me• 
lanet, §U şii softa Müeyyedettinin ka· 
fası altından çıkıyor. Zaten kaç defa 
bana cnun hiyanetini haber vermişler, 
fakat ben inanmamıştım. Dıtimal ver· 
memiştim. Ne kadar aldanmışım? 

- Söyle bakalım! Öyle mi? 
- ! .• ' 
- Cevap vermiyecek misin? Pek 

ala! Bilmiş ol ki ben kara taşlan bile 
çatır çatır söyletmesini bilir bir ada
mım. Sana son defa olarak soruyorum. 
Cevap verecek misin? 

Ubeydin gözlerinden birdenbire son 
bir ümit dalgası geçti: 

- Muhterem halife! Kulunuz her 
zaman esirinizim. Hangi za.man emirle• 
riniz haricine çıktım? Hangi zaman 
sorduğunuz bir şeye bütün kalbimle 
doğru olarak cevap vermedim? 

- Görüyorum ki itiraf ediyorsun U

beyt. Eğer her şeyi dosdoğru anlatacak 
olursan, bana bütün hakikati itiraf e
dersen vadediyorum ki ben de hakkın
da merhametli olacağım. Seni işken~ 
ce ile öldürmiyeceğim, Ubeyt! Seni ça-' 
bucak ve ıstırapsız ve acısız idam et
tireceğim. Haydi! Anlat! 

- Efendimizin büyük adaletinden 
esasen ben de emindim. Sizin sözleri
mi dinliyeccğiniw, bu büyük adaleti 
göstereceğinize itimadım berkemaldi. 

- Yeter! Söyle artık! Hakkımda 
bu şeniane pla~ ~uran ceıpiyetin rei
si kimdir? 

(Devamı v~) 

-30-
başladı. Mutlak onu öldürmek için ya
nma çağırmıştı. Aradığı da ya kama 
ya rovelverdi. Ah! Ne yapmalı, ne yap
malı, nasıl kaçmalı? Yerinden kalkma .. 
ğa mecali yok .. Gözleri kararıyor ... Ne 
de genç! Bu ya§ta ölmek doğrusu ço\< 
acı bir şey! Bari canı fazla yanmadan 
bu iş olup bitse! Gözlerini kapadı, ku
lakları uğuldayor, ayak seslerinin yak
laştığını duyuyor. Bir el omuzunu tu· 
tuyor... İşte şimdi el ylikselecek, par. 
maklar boğazına sarılacak, onu boğa 
cak! 

- Karıcığım, canım ... Ne oluyor· 
sun, çok mu hastasın? 

Endişeli bir ses, muhabbetle sarılan 
iki kol, ne garip, acaha. yanlış mı işiti
ypr? HaY.I'ct ..• Kocası onu öldürmiyor, 

bilakis gene ilanı aşk ediyor: 
- Güzelim, bak seni ne kadar se· 

viyor Jm. Peresteş ediyorum. Barıa nıer 
hamet et, senin muhabbetine ihtiyacım 
var. Birkaç zamandır benden kaçıyor
ı;un, bakışlarını bile bendı>n esirgiyoı. 
sun. Bilmiyerek acaba seni kızdırdım 
mı? Seni üzecek bir şey mi yaptrm •.. 
Böyl~ bir §ey varsa niçin ~"rdin: söyle
miyorsun. Bana kinlenme, kabahatimi 
söyle, payla amma, Allah aşkına surat 
asma! Düşünüyorum amma, bir türlü 
neden seni kızdırdığımı bulamıyorum. 

Nihal yavaşça gözlerini a~tı. Biraz 
sükun bulmuştu. Demek kocasının o
na karşı kini yok, onu öldürm~k iste
miyor, yanma çağırmasının sebebi o
nu öpmek, ok§amak, sevmek istediği 
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·ı Anadoludan gelen haberler 

lngilizleri telô.şa düşürmüştü 
nesine bir ziyaret yapmayı düşünür1'e6 lir 
kolonel seslendi: ~ı 

- Selam söyledı. 
Yüreğim rahat etmişti. Aziz arkada" 

ıın elini minnettarane sıkarak oradan 
ayrıldım. Emniyet Sandığından yan 
gözle şıracıya baktım. Ahmak hafiye, 
masaya dayanmış, gözlerini dört açmış 
Hilaliahmerin kapısını gözetliyordu. 
Atladığını hissetmediğine göre şiracıda 
rahat rahat ve istediği kadar oturabilir 
di. Ben Emniyet sandığından çıktıktan 
sonra seri bir yürüyüşle Salkrmsöğüde 
indim ve oradan bir tramvaya atlayarak 
Krckere döndüm. Daireden gaybubetim 
yarım saati biraz geçmişti. Nöbetçi, be• 
ni kimsenin aramadığını söyledi. Oda
ma çıktım ve ceketimi çıkararak yazı· 

hanemin başına geçtim ve çalışmağa 

başladım. 

SABIR VE lTlDAL 

Biraz sonra kapı açıldı. Benim adam
larımdan olan polis Saip içeri girerek 
bana bir pusula uzattı: 

- Bunu bizden birisi ile (Beybaba) 
size göndermiş. dedi. Saip polis müdürü 
Esat beyden bahsederken daima (bey· 
baba) derdi. Pusulayı açtım. İçinde şu 

kısa ibare yazılı idi: Sabır ve itidal.. 
Bu iki kelime, bir gece evvel polis Sela 
r- · ile K:ızıltopraktaki -·· :ne gönd·-di 

ğim raporun cevabı idi. Ben Esat beye 
..!ığım mektupta çok teferruatlı dav 

ranmış, biraz tehlikeli tekliflerde bulun
muştum. Binaenaleyh şifahi veya tahri• 
d olarak aşağı yukarı böyle bir cevap 
alacağımı zaten ümit ediyordum. Çünkü 
Esat bey daiına itidalle hareket eyler 
ve yapacağı ıeyleri evvelden kuvvetli 

bir şekilde muhakeme ederdi. Eğer bu
gün vakit bulup da kendisile görüşebil• 

rniş olsaydım, bana ayni şeyleri söyliye-
ceği muhakkaktı. - · 

INGlLlZ ERKANI HARBtYESININ 
BiR MEKTUBU 

Bu sırada yukarıdan bir polis gelerek 
beni kumandanın istediğini haber verdi. 
Derhal yukarı çıktım. Püro ve sigara 
dumanından gözgözü görmüyordu. Bal 
lar ile Ledi Düsınund ve Beneti duman-ı 
dan hayal meyal görebiliyordum. Bu 
kadar çok sigara içtiklerine göre çok ha 
raretli şeyler konuşmuş olacaklardı. Fil 
hakika, mülakat bir saat kadar sürmüf 
tü. 

İçeri girdiğim zaman üçü de biribirle 
rine çok yakrn oturuyorlardı. Onlara 
yaklaştım. Aman yarabbi! Hepsinin su-

içinmiş! 
Fakat bu da genç kadını isyan et-

tiriyor. Böyle bir katil tarafından se
vilmek, onun olmak tahammül edilir 
gibi değil! Bu muhabbete mukabele e
demiyor, etmek de istemiyor. Yavaş
ça yerinden kalkıyor: 

- Asabiyim ... Bu ha va beni harap 
ediyor. Canım konuşmak istemiyor •.. 
Bırakm, odama gideyim. 

Ferruh beyin yanakları kızardı. 
Gözleri öfke ile parladı. Asabiyetle sor
du: 

- Nihal, sen artık bana taham.mül 
edemiyorsun. Çünkü başkasını sevi .. 
yorsun değil mi? 

Kadın ürperdi, uçuk benzi büsbütün 
sarardı, hafifçe omuzlarını silkti. 

- Neye cevap vcrmivorsun? 
- Ne diyeyim? 
- Açıkça konuş, doğruyu söyle! 
- Böyle saçma bir suale cevap ve-

remem ... Beni tahkir ediyorsun! 
- Dikkat et Nihal! Eğer gizlediğia 

bir sır varsa emin ol erge<: ben onu öğ
renirim, sonra fena ol•ır. 

- Ne gibi? Beni mi öldürürsün 
yoksa onu mu? 

1 
- Orasını bilmem, fakat her halde 

birimizden birinin yok olması 18.zını 

ı•ı1 

ratı ekşimiş .. Burunlarından düşen bin 1 
parça oluyor. Gene ne var? Ne olacak. 
Mutlaka Yunan ordusu yeni bir bezime 
te uğramıştır. Hele Ballar köpürüp du" 
ruyor. Piposunu ardı arkasına çekiştire
rek homurdanıyor. Herif, Yunanlıları 

sevmiyor ama, bu işte Britanya impara 
torluğunun menfaatleri de ziruzebcr o· 
luyor. Beni görünce kapiten Benet söz' 

- Siz bu gece her ihtimale . s!> 
gece devriyelerini fazlalaştırın. Bilh3 ıs' beı 
İstanbul tarafında fazla devriye b:!w toı 
sun. Siz de rok mühim bir i1t olma ar; 

J< :s dU 
buradan ayrılmayın. ıı~ 

başladı: 

- Mister Efdal l 

Onları selamlıyarak odadan çı~ cuı 
Çok geçmeden Kapiten Benet ile dıOı 
Düsmur.d da gelip gittiler. Casus k•,ııl' 

Kemalistlerin bu beni göreceğini söylemiş olduğu ~ı ~; 
sefer giriştikleri taarruz öyle pek .geçici odama uğramadı. Bunda bir ~ ~ ille 
ve mevzii bir şey gibi görünmüyor. Mü vardı. Neme lazım. Ben de scrJını çı ef 
temadi muvaffakiyetler elde ettiklerini madım .. Zaten o kadınla konuşma~•~ tııe 
irtibat zabitlerimizden aldığımız rapor le oynamak gibi tehlikeli bir şeyd~ i iJ 
!ardan ögy rendik. dan mümkün olduğu kadar uzak . .t 

adam. Sela·met sahilı"nı· daha kolay bul"' ~l Benet birdenbire sustu. Çünkü, koı i· 
lııı dordan gelen sert ayak sesleri kapının du. -il 

dibindl! durmuş ve tokmak şiddetle çev- Artık Krokerde el ayak tarnıP"' lik 
rilmişti. Hepimiz başımızı çevirdik. Baş çekilmiş, etrafa gecc~in tenbalıi' j lıı. 
çavuş Rayt içeri girdi. Ve ortaya doğru sessizliği çökmüştü. Yalnız, en altattl 

lıı-
--ek elinde tuttuğu bir zarfı M,· taki hapishane kısmından zaman ı 11.ı 

ralay Ballara uzattı. Ballar mektubu gürültüler yukan kata kadar gcliyO~ d~t 
bana vermesini işaret etti. Hemen aldım Bir aralık kolonel Balların iş oda ,sf ~ 
ve zarfı yırtarak içindeki kağıdı çıkaı· indiğini duydum. Hemen kulağuııı ~ 

dım. Kağıd (işgal başkumandanlığı) kapının anahtar deliğine yerleştire!~ 
başlığını taşıyor. Bir kenarda da kırmızı içeriyi dinlemeğe başladım. Ballar Y' ~ ~ 
kalemle (gayet mühim ve müstaceldir) hanenin gözlerini açtı,kapadı. Son!~ ~ 
ibaresi yazılı bulunuyordu. ttçünün de bir takım yerleri kiltledi. Herhalde ~1• f~ı 
gözleri bana çevrilmişti. Bunun için, kumandanlığından gelen raporları 
tezkereyi 9kuyamadmı ve Ballara uzat- liyordu. Zavallı bilmiyordu ki onlıı~ 
tım. Miralay mektitbu okurken yüzü az sonra benim elime gelmiş bul ıı: 
büsbütn değişti; bt.!ını asabi hareketler cak .. Biraz sonra Ballar ara kapıyı ,ç 
Je sallamağa başladı. Kağıdı okuyup bi- bana: .. ~ 
tirdikten sonra zarfı imzalayarak verdi. - Ben kliibe gidiyorum. Eğer rııjjlı "' 
Ve başçavuş Rayt odadan çıktıktan bir şey olursa bana haber verirsin, aı> 
sonra mektubu kapiten Benete uzatarak rck ç:ıktı, gitti. ~ 

şunları söyledi: Bir müddet odada oyalandrm, ~~ 
- Eğer işler böyle devam ederse koridora çıkarak etrafı kor.trol et r.? 

- ·:-ı ahbaplar soluğu tzmirde alacak Binada aşağı katta avluda bekliyeıı. ııi' 
betçinin ayak seslerinden başka 11ıÇle{ 

~ ~ 
gürültü yoktu. Bizim katta ki111 ~ Benet mmldandı: 

- Kemalistler mi? 
- Evet, okusana ... 
Ka~iten Benet kağıdı dikaktle oku

mağa başladı . Onun da betibenzi attı. 
Ve asabiyetle ayağa kalkarak söylenme• 
ğe başladı: 

- Bu işte bizim de hatamız oldu. 
Ballar homurdandı : 
- Biz hatamızı böyle i~ işten geç-

tikten sonra mı anlayacaktık. 
- iş işten geçti mi dersiniz. 
- Bence geçti demektir. 
- Evet, ümit kalmadı gibi bir ~ey ... 
Masanın üzerine atılmış olan kağıdı 

okumak için kendimi yiyorum. Fakat, 
aksi şeytan kağıdı katlamı§ .. Zarar yok.

1 
Onu da diğerleri gibi ele ge~ireceğim. 

Ben, o gece yeniden Balların yazıha· 

gelir! 
- Merak etme ... Hamdolsun böyle 

bir tehlike yok.. Ben kimseyi sevmiyc.. 
rum. 

- Yemin et! 
- Vallahi b:Ilahl... 
Erkek genişçe bir nefes aldı. Yü

zünün çizgileri gevşedi, fakat gene sert 
bir tavırla: 

- Ben haber veriyorum. Ayağını 
denk al. Böyle !3eyde şakaya gelmem. 

O günden itibaren Ferruh beyin ka
rısına karşı hattı hareketi büsbütü.." 
değişti. Eskisi gibi onu aramıyor, O· 

nunla meşgul olmuyor. Ara sıra ok. 
şamağa dahi teşebbüs etmiyordu. Ni
hale fena halde kırgın olduğu her ha 
liyle belliydi. Lakayt gibi duruyor, la· 
kin gizliden gizliye karısını göz~tliyor
du. Genç kadın işin farkİnda idi, bü
tün günleri çarpmtiyle geçiyordu. Bu 
sıralarda bir gün Mahir onlara miı>a
fir geldi. Ferruh bey sokağa çıkmıştı. 
Nihal onu görünce fena halde kızdı: 

- Ne münasebet, niçin geliyorsun! 
- Göreceğim geldi. 
- Kocamın ne halde olduğunu bili· 

yor musun? 
- Benden şüphelenm?yor ki ... Hem 

onu bt: hale koyan sensin! 

kalmamış. Odama girelim, kapıyı g si 
ce kapadıktan sonra _Ballann • odl 
geçtim. 

RAPORLARDA NELER YAzil..11 

r.' 
Evvelce anlattığım şekilde yaı.ıb~ 

nin arkasından elimi sokarak giılı ~ 
• o 1 

deki raporları çıkardım. Diğerlerı 
1 
f 

dar mühim §eyler değildi. Faka~. ~e~ 
kuman.3an1ığından akşam üzeri go~l 
len mektubun muhteviyatr onları ıGi
katen ~:nirkndirecek mahiyette ı8tl 
Mektubu şokak fenerinin işığt~ \l 

rak okudum. 

- (Jf' (Deoamı " 

=-- .;r 
f df .. · - Söylemesi kolay beye en 

rimde ol da göreyim scnı ! ırl İ 
Kadının aksi cevapları Mtılı .;e1' 

nirlendirmişti, düşünmeden ce~3P 
di: i"tl e •• ~ 

- Yerinde olsaydım dahan ıcetııv 
dim. Bol para, saltanat JÜ~8• yet t~ 
me 8.şık bir ko"a ! Bundan ~ıl<A 
mek için deli olmalı! ·ıe -o( 
y Nihalin kaşları çatıldı öfke J # 
gırdı: . 1 te< ~ 

- Doğru, deliyim. senin ~ıb ve~ 
yesiz bir erkekle kendımi :e~hk~11 ! 
duğum için hakikaten delı~ı~· ıt1 ııı~ 
ni hiç bir an sevmedim kı, ıç~ğiıı1 ~· 
lıyordu ... Kocam beni arzu etu·rıJC I 
bi !stanbulda yaşatsaydı, sc~~ 
vişmek aklımdan bile gc~roeZ 1

' f 

- Nihal! .. ·tıııe1' 11J 
- Ne oluyor ... Hakikatı ışı t>\J• ~I' 

şuna mı gitmedi, işte doğrusu jçltl ~ 
sevmiyorum. Hem şimdi kor~U gıt 
yim, :-evke vaktim yok.. .Gıt, 4' 
daha seni görmiyeyim. ·• . d~' 

- Gidiyorum amma, bit 
gelmem! 

-Gelme! ... 
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!!~Dencecllen yapo l aı rnı seırvet ! rn: 

lngiftere nin. Lunaparklar 1~ 
kralz, zevkle muvaf fakiyeti Sıcaklarda 

~t 8~~ ~~ı~.~~ k•d?, {~! ~Ş !!.~1!!;~~~!.C.ı ~... Çok a.. ri e Ya Palım ? 
bfı.1 Yll§laı1nda bir çocuk !ngilterede falar işsi?.lcr arasına girerek istediği Eı;er mütehassısların sözlerine inan 
leıı Panayırın ortasında duruyordu, Eğ.. adamlr.rı seçip onları bir hafta dene- mak lazrmgelirse, bu sıcaklar daha lıir 
te ~k:r ke~disini öyle sarmıştı ki "İş· mck üzere çalıştırır ... ~te~iği gibi._<:I• çok devam edecek hatta ara sıra artacak 
114~/at,,, dıye kendi kendine söylendi · kar_Iar~,:1:· ah kor. Bugun a~ır m:vkıınc tır da. işte bunun için sıcak dalgaların-

~i benı?1 için h~yat!,. gctırdıgı _ad~m~anndan bır çogu bu da insanı rahatsız eden issilikten kur-
disi . ~akıka bu cglencc hayatını ken- yolda yetişmıştır. tutmanın çaresini bilmelidir. 
lııı ıçın biçilmiş kaftan olarak gören Kendisine ait bulunan eğlence yer- Çok sıcak havalarda vücudumuzun 
th... gd~ç çocuk yirmi sene sonra, yani !erini on beş günde bir dolaşır. Her haf-
....ı ı s F k t h milyonJarca mesameleri vasıtasile hepi t,a,.,_ encde 30.000 İngiliz Iirnsı ka- ta millerce mesafe katteder. a a ~r 
""llllaktadır. gidişinde de yeni bir şey yapar, bır miz az veya çok terleriz. Bu terde ka· 
beş lıı~u-~erenln muhtelif yerlerinde 'on eğlence mevkiini tazeler, yeniden bo- nrn süprüntüleri bulunduğu için, vücu 

toıu bUYük eğlence yerini kendi kont11• yatır. bir şey ekler... dumuzdan sızan nemler, böbreklerin 
atas altında bulundurmaktadır. Bunhıı Eğlencenin de tekamül etmek rn. bir kısım işini yapmakla onlar fazla 
dJııı;nda Uç tane hnyvanat bahçesi, zrm geldiği muhakkaktır. Eğlence kra- yorgunluktan kurtarır. 
1lJı lt anın en büyük ve mod~rn bir de- lı Bili, bir gün bahçelerinden birinde Sıcak zamanlarda pek çok su içmeli 
ctıtt l:Yısı kampı, dokuz tane park mev- bir havuzun gayet basit bir 7evk teşkil 

ur. ettiğini gördü. Bu sebeptm halk oray<ı 
t<ıfe~~ede takriben bin kişi istihdam fazla rağbet etmiyordu. 
buıu' az aylarında bu miktar 2500 ü Kendisi bir kayığa binerek havu
l'ıle1 ~ l{endisi sekiz silindirli mükem- zun içine girdi. 1< .. akat havuz diyorsak. 
l'ılek~·Roıs Roy otomobili içinde gez- bunun büyticek bir göl olduğunu unut-

n ır, mamahsmız. "Kral,, havuza girdi ve 
~ıı ltı~ adanıın adını merak ettiniz de· kayıkla dolaştığı zaman gördü ki kü· 
tğıenı? Vilyam Batlin ... Daha doğrusu rekleri iki yana şıpır şıpır sallamak
lıııd ~e kralı "Bili,,! Hem otuz altı ya- tan başka hiç bir zevk yoktur ... Tulup 

lika a ır. 1900 senesinde Cenubi Amc- havuzun ortasına bir ada yaptırdı. Ve 
tıı. nın Üümitburnu ~ehrinde doğmuş- oraya elli tane maymun koydu. Bir de 

lı(t!OJ.9 da yani harbi müteakip asker
det in.terhis olunduğu zaman bir miid
~şt·~ın bir reklam müessesesine gir. 
-a. g ~İ :Fakat tcşkiUith eğlence vüru-
~ .. tınek onun '-'CO'fı.nc arzusuvdu. OIJy"k .l o .l 

t~a .u s?rgilcrdc nişan alma, ok 
hir{1_ ~crlerı açarak bir miktar para 

11ltrdi. 
, $o 

fab~ ~ra bir kamyon alarak dolaşma· 
1 

.... ~' adı. Gezdiği yerlerde oyunlar 
•qp Cd" 
~a k ıyor ve k'.ızandığı parayı bir 

şöylelcvha astırdı: 

"ADAN IN ETR AFINDA DOLAŞIP 
MAYMUNI.ıARA YE M VERlNlZ!., 

İşte o zamandan sonra, o 1• •ıman 
havuzun da rağbeti artmış \"er · \ ' lllUll· 

larm maskaralığı yüzünden hem para 
kazanılmış, hem halk eğlenmiştir. 

"Bili,, her zaman yenj yeni fikirler 
ortayaatar. Eğlence yerlerinden b ir in
de meşhur " Bal ayı ekspresi,. en çok 
rağbet görmekted ir : 

dir. Gerçi çok su içmek boyuna harareti 

arttırırsa da, içmekten vazgeçmemelidir 

çünkü fazla su, ter guddelerinin fazla 
faaliyeti dolayısile olan ziyanlarını 

t elafi ettikten başka, böbrekleri müte
madiyen yıkayarak taş teşekkülüne 
mani olur. 

Kullanıldıktan sonra k4ruyan ve t ek 

rar kullanılan havlular issiliğin başlıca 

sebeblerindendir. Her yıkandıkça temiz 

havlu kullanmak çok iyidir. Ancak bu
ntın imkanı yoksa kullanılan havluyu 

bir defa soğuk suda iyice çalkamak ve 
kuruması için açık ha vaya asmak ıa· 
zımdır. 

Ekşi ve asitli olan ter, deriyi yakar; 
mesameleri kapamak ve lüzumsuz ifra-

zata mani olmak için soğuk duşler çok 
faydalıdır. 

• • • 
V ücudu kolonya yahut ispirfolu los 

yanlarla friksiyonlamak iyidir. Çünkü 
isp irto deriye kuvvet verir. Burikli 

19 haziran 
küsufu 

~ \Yı s tYı 'fF t e'{Ç lk< n lk< 
~©mDS~©lfillYI 
~aış l}(a ifil o 

Küsüfu n il k 
neticelerini 
an latıyor 

Sovyctler Birliği ilim akademisinin 
kusuf tetkikatı komisyonu başkam ve 

Pulkovo heyet ilmi rasathf!nesi direktö
rü profesör B. P. Yerasimoviç. Tas Ajan
sına kus(ıf müşahedelerinin ilk mi\nim 

neticeleri hakkında aşağıdnki beyanatta 
bulunmuştur : 

"Geçen 19 haziran kusufu esnasın<la 
Sovyct Astronomi heyetl~ri eklili şem· 

si - Couronne solaire - in ve kromas· 
fer'in 150 den fazla fotoğrafını almış· 

tardır,. 

Cenubi Ural'da Akubulak'ta taras· 
sudatını yapmış olan Pukovo rasathane· 

si astronomi heyeti tarafından alınan 

kromosfer'in tayfı muziine - spektr"inc 
-ait fotoğraflar bilhassa mühim bir kıy· 

meti haiz bulunmaktadırlar. Bu fotoğ-
raflar, fevkalade bir sarahatla ve net· 

Jikle kromosfer'in mikrostrüktürünü 
göstermekte, yani atmosferin yukarı 

tabakalarının esaslı unsurları hakkın· 

da sarih bir fikir vermektedir. Bu kli-

şeler ezcümle şunu isbat etmektedir ki, 
kromosfer, şimdiye kadar sanıldığı gi

bi, yeknesak bir tabiatta değildir. Bi· 

lakis şurası artık tesbit olunmuştur ki, 
kromosfer, muhtelif alev fışkıtışlan· 

na müşabih tamamen müstakil mütead
dit unsurlardan terekküp etmektedir. 

9 
:J 

Kanii ekmek 
Pnsilvanya devlet kolleji bakteriyo 

loji profesörü doktor Roger D. Reid
in son zamanlarda bastırdığı "mikrop
lann yaptığı boya,, kitabı, büyük ala
ka ve merak uyandırmıştır. 

Meğerse tarihte uykusuz geçirilen 
birçok gecelere , katil ve cinayetler, ma
sum bir takım insanların idam olunma
larına sebep hep kiiçücük ve zararsız 

mikropik bir organizma !miş. 
Asırlarca miiddetle '>Üren rahatsız

lık ve heyecanlar, bilgi dünyasınca 

"Serratia Marcescens,, adiyle tanlmak
ta olan bir uzviyet yüzünden olmuş
tur. Bilhassa ekmek üstünde doğarak 
üreyen bu kırmızı boyalı mikrop 1819 
senesinde Padua da keşf:dilmişti. 

Miladdan evvel 332 yılında büyuk 
İskendcr Suriyede Sur şehrini muhasara 
ederken kırdıkları ekmeklerde kan dam
laları görünce, yüreklerini müthiş bir 
korku kaplamış ve hem kumandanları 

hem de kendileri bunu felaket allimeti 

sanarak muhasaradan vaz geçmeği ka
rarlaştırmıştı. Kralın falcılarından 

Aristander bu fciaketi şehrin içindekiler 
için tefsir etti. Çünkü kan damlaları 

ekmek somunun içinde görünüyordu. Bu 
tefsir üzerine muhasaraya devam oluna
rak Sur şehri zaptolundu. 

1199 yılında Augsburg şehrinden 
bir kadın kilisede dağıtılan mukaddes 
hamunı ağzında saklamış ve evine dön• 
düğü zaman hamuru çıkarınca etrafının 
bir mum zarla kaplanmış olduğunu gör-
müştü. Kadın şaşırmış bunu papasa 
götürmü:ıı, mum zar açılınca hamurun 
kıp kırmızı kanlı olduğu görülmü~tü. Bu 
hal bir mucize olarak ilan edilmişti. 

1200 den 1300 yılma kadar Avru
panm muhtelif kiliselelerinde mukaddes 
ayin hamurlanndan damla damla kanlar 
akması bin bir türlü tabirlere sebep ol
muştu. 

1819 senesinde Paduada patlak 

~ 0YUyordu. Böylece kamyonları 
te~ 3~tltardr. Ve oyunlarını genişlete-

' ııra :ı~am kulanmağa baş!adı. Onrlan 
do~ SkcgneR mevkiindc doğrudan 
bı\:ı11~a k ndi eğl n parkını açfl. Ve 

~-<\Un artık arkası kC'si!medi. 

Bir tünel içinden geçen çiftler in 
geçtiği yerlerd<', kendileri görmeden 
Üzerler ine boyuna konfeti yağmakta. 

dır. Öyle ki tünelin öbür başına gel
dikleri vakit kız da, erkek de kendisi
ni düğünden çıkmış gifü görmektedir. 

losyonlar hem serinlik verir hem yan

maların önilne geçer. Vücudda issilik 

batar, sıcaklık ve rahatsızhk bir hal a• 

Eski gayrı muntazam fotoğraflarda 

bu alev frşkıtışları biribirlerine kanşık 
devamlı ve muttarit bir tabaka hissini 
veriyordu. Halbuki Sovyet astrono· 
mi heyetleri tarafından bu kere alınan 

muvaffakıyetli fotoğraflar güneş atmos
ferinin tabiatı ile alakadar bütün mesele-

Jcri, tam surette halleder derecede ay· 

dınlatmıştır. Yabancı astronomi heyet

lerinin aldığı fotoğraflar, Sovyet he · 

veren bu bulaşık hastalık yüz;ünden l::: 
kan hadisesinin ilk olarak ilmi bir su
rette araştırılmasına yol açtı. Bir köy
lünün evinde mısır çorbasının i.istünde 
kan damlaları görüldü. Evi takdis et· 

mesi icin bir papasın çağırılmış olması
na rağmen bula§ık hastalık siddctini 
gittikçe arttırdı. Nihayet Jıükümet 

doktorlarından mürekkep bir heyet teş· 

kil etti ve bu heyetten Bartebneo Bizio 
kırmızıbğrn mantar mahiyetinde mik
roskopik bir uzviyetten ileri geldigini 
ilan etti ve mikroba erraitia Macescens 
adını verdi. 

, 

et ~ &'lence kralı Bilinin mm·affaki· 
~.ı ıııtlarınd b " · · · t "hd · ~ ~•arrıı an ırısı, ıs ı am cttıgı 

arı · . 
ıyı seçmesidir. Onlarda tec-

Bnzı çiftlerin bundan hoşlanıp işi 

ciddiye alarak filhakika evlendikleri 
vakiymiş! 

Türk Maarif Cemiyeti 

Bursa Kız Lisesi 

lır ve kızarırsa t alk yahut !iOcuk pudra yetlerinin aldıkları fotoğraflar kadaı 
sı sürmek çok fayda verir. Kızartılan sarih olmadığı gibi, bu derecede tefer-

geçirir. rüatr da kaydeylcmemektedir. 

Sıcak havalarda hassas derilerde İkinci mühim muvaffakıyet nokta· 

(Yatı, Gündüz) 

urtikarya dediğimiz hararet şiş ve ya· sı da, bu son kusuf esnasında eklili şem. 

ralan çıkar. Böyle zamanlarda yağlı sin - Couronne solaire - in mükemmel 

yemekler mümkün olduğu kadar azaı· fotoğraflanmn alınabilmiş olmasıdır. Bli 

trlmalr hele baharlı biberli yemekler klişeler, Sovyet heyetlerinin malik :.u
hiç yenmemeli, bir müddet için yumur lunduklarr Sovyet mamulatı hususi 

ta yemekten de vazgeçmelidir. kronograf'lar vasıtasiyle, külli ktısfıf se ırg n $ D ifil©!® 
Domates hazan kadınların derilerini hattının beş muhtelif mıntakasından a. s; © VW®'lt o~ ır !&» n ır o H ~o 

tahriş edebilir; lüzumundan fazla mey- lmmıştır. Bu suretle Sovyet heyetşi· Sovyetler Birliği halk komiserl.r 

ve de issilik yapar. Beş habbelik Kalsi naslarının elinde. ay gölgesinin şimaı meclisi, l 937 Beynelmilel Faris sergi
yum Laktat haplarından her yemekten Kafkasyadan Pnsirik deni:ri sahillerine sine Sovyelerin iştiraki hakkındaki ka· 

y ılJ 20 ağuAtcstarı iti bcı· en kayıt ınuamelesint- başlanacaktır . 
de ık Yatı ,;erel i 185 gündüz ücreti 35 liradır. Men--ur, Kar· 

'lo~~ocuklarıı ay rıca ten zila t yapıur. Bu yıt fr:n k~sm. da açı 
ı,,d . lır, Lisenin r ebm i lisele re muadeleti Kültıiı Bak&nlığ nca 

k d k d S t t kl ·· · d rarnameyi imzalamış ve bu husustaki üç gününde üçer hap yutma eri tah· a ar ovye opra an uzerın en geç. 

ık d' l . l iıtıd e 1 nıt;tir Beher tını fa 40 talebeden fa:.!la a mmıyaca· 
programı tasdik etmiştir. Bu program , 

b. 1 ak sartile haftanın tigwi iki saat zarfında eklili şemste hasıl 
son ra ırer tane a m "-· . Fransız hükumeti tarafından tanzim o· 

ben· an &ere~ eski ta lebenin gereis.se yeni kaydedilecek ~ale· 
ı n 'Va.ktir Je lise dir~ktörlüğüne müracaatla. :. (55) 

rişatını azaltı r. 

DOKTOR 

Afyon Yetiştiricilerin 
Nazarı Dikkatine 

Uyuşturucu Maddeler inhisarından 
"1.ıııı~fYon yetiştiricilerin menfaatlerini göz 3oUnde tutan lda- ili 
cı()ir ı, bu seneki mahsulü Tilrklye Ziraat Bankası vasıtaslle ~E 

i\ lldan doğruya mllstabsllden alacaktır. ~ 
hfl~ Şağıda gösterilen şehir ve kasabalar alım merkezi itti- il 
()lfln edlldtğinden afyon yetlştfrlcllerin kendtlerine en yakın 1 
~._lldı~ezktlr şe~ir ve kasabalardaki Ziraat Bankası şube veya RI 
~betn larına müracaatla lcabeden tefsill\tı almaları lüzumu = 

llı1yetle llAn olunur. 

"ftb.11•m merkezleri: - Amasya, (Akşehir - Ilgın) Afyonka- 1 
... tış~ar, Aydın, Bnlıkeslr, Çorum, (Eskişehir - Bilecik), Gü
l'()l<atacıköy, Konya, Kütahya, (Isparta - Burdur) Malatya, ~ 
~OM.~~ Zile. (177) -

~IWllWW 

olan bütün tahavvülatı inkitasız takip 
edebilecek müteaddit klişeler mevcuttur. 

Ayni cins plaklar üzerinde ayni derece zı 
ya ile alınan ve ayni tarzda develope edi
len bütün bu ayni tip klişeler, ekili şem· 

lunan sergi umumi programına tama· 
men tetabuk etmektedir. Bundan ha§• 
ka, bu sergi Sovyet inl:ilabının 20 in
ci yıldönümüne tesadüf eylemekte olma
sından , Paris sergisindeki SO\'} et 

sin dehili hareketinin tetkiki icin, ince· paviyonu, Sovyetlerin bu müddet zar-

den inceye biribirleriyle karşılaştırılacak fında vardıkları parlak neticeleri de 
tır. 

Küsuf le alakadar olarak atmosfer<](' 
Hertz dalgalarının inşaı hakkında tekik
lerde bulunan üç Sovyet heyeti ile bir 

Amerikan heyeti de bu alanda çok mu
vaffakıyetli neticelere varmışlardır. Alı

nan bu neticeler, Strasf<:r"in elektrıl. 

nakleden ve Hrtz dalgalarının dünya 
sathında yayılmasına sebep olan "İonos

fer., tabakalarının, güneşin ultravıoiet 

inşıaatiyle vücude gelmekte olduğunu 
göstermektedir. 

Bunlar, küsuf miişahedelerinin ilk 
mühim neticeleridir. Bittabi toplanan 

matericllerin tetkiki ilerledikçe, dünya 
. Stratosferi ve güneşin fizik teşekküliı 

hakkında yeni yeni bilgiler elde edileck

tir. 

n~n ~elfil H ~ce~eır 
'ffaıl§>ır D ~@l~ O 

Ukranyanın Vinnitsa mıntakasında 
yeniden iki büyUk şeker fabrikası ku· 
nılmaktadır. Bu fabrikaların her biri 
günde 200 ton şeker çıkaracaktır • 

gösterecektir. 
Sovyetler Birliği paviyonu, serginin 

merkezi caddesinde, Trocadero ile 
Eiffel kulesi arasaındaki sahada 6.500 
metre murabahk bir yer işgal edecek· 
tir. Burada asıl paviyondan maada, 
en iyi Sovyet filmlerinin gösterilmesi 
ıçın bir sinema ve gene Sovyetler Bir
liği sanat guruplannın verecekleri kon
serler veya temaşalar için bir sahne 
bulunacaktır, 

Sovyetlcr Birliği paviyonunun pro· 
jesi, Moskovada Sovyetler Sarayı hak
kındaki meşhur projeyi yapan mimar 
lofan tarafından hazırlanmıştır. Pavıyo. 
nun cephesini, Sovyetler armasını yuk
seklere kaldıran işçi ve köylülerden bir 
heykeli gurubu kaplryncaktır. 

Opera'tör Oro ıog 

Doktor 
Süreyya Atamal 
Muayenehane: Beyoğlu • Parmak 
kapı tramvay durağı, Roma oi.ciıl 

vanmda l 21 birmci kat 3-~ 

Her gün 15 - 20 ye kadar 



RADYO SiNEMALAR 

t S '.l' A 1'' .8 U L: BEYOCLU 
18 Tepcb:aşı bahı;eslnden nnk il, 20 halk TUUK ı Pepo ve Ak kartal 

m us\klsi ıpUık) , 21,30 son habe:rler, Saat 22 MELEK 
den sonra Aıuıdolu aja.ısınm E;llZctelcre mah 

ı Maskeli balo ve Son 
günah 

sus havudis servisi ver ilecektir. 
B lJ J> A P E Ş T E: 

19,30 !lUt mustklsl, 19,:55 seyahat haber 
lcrl, 20,2:; "Sirk., 1s1mll r adyo temslll, 22 ha 
berlor, ~2.30 sıgan musikisi, 23 haberler , spor 
23,40 piyano kon~crl, 24,lll Smlllng Boys cazı 

~ An Ş O \' A: 
18 orl.estra, 2a radyo piyesi, 20,40 oda mu 

slklsi, 21,25 konuşmalar, 22 bUyUk anne var 
kılan 22,30 Koro vo kan§ık musılti, 23 olim 
plyat m .. -Uccst, 23,3r> pltı.l• (scsll dil:>) 24 dans 
muslkl:sl, 

J.> R A 0: 
20,05 bir yaz kabaresi, 21,05 popWer, ke 

man m usikisi, 21,05 Skeç, 21,45 radyo orkes 
traaı, 22,4:5 olimpiyat ha berleri, 23,35 salon 
orkestrası, 

B Ü K H EŞ: 
19,ll> dans muslktııl, 20 konferans, 20,20 

dans, 21,30 salzburgdD.n nakil, 22,40 haberler 
23,05 kUçUk orkestra, 23,~:S son haberler, 
DEL G R AT: 

20,30 mtlll n e§riyat, 20,50 mllli ıarkılar, 

23 Berlln olimpiyatları nette~ı. 23,15 hnber 
ler, 23,SO orkestra konseri, 24,10 konser nak 
11. 
M O S K O\' A.: 

18,30 Ukrımya uarkıları, 20 Grlegln eserle 
rlnden §arkılar, (Sopran, bariton eserlerle) 
21 dinlcyfcller ta ratmdan ısmarlanan prog 
mm, 22: yabancı d1ll<'rle neşriyat, 

aber gazetesinde 
neşred len Fausta 
romanları 10 kuruş 
mul\abillnde clltlen
meğe haşlamıştır. 
Vakıt kütilphane

s ne getlrihnesl. 
e111ııııııııııı1mııııııımııııu11ııııııııııı111111oı .. 1111ı ......... 

OOKTOR .. 
e a ozsan 

Urolou - Operatör 
Bevliy e Mütehassısı 

1( raköy - f:kselslyor mağazası 
1 ııanınd<ı. il.er uün öjjleden sonra 

2 . den R · p, kadar _ Tel: 41235 

R 

IJ'~K Eskimo v e Viyana bUl· 
bUIU 

SA HAV Milyon peşinde ve c· 
lüm ve zafer 

St'll!"'~ Yataklı vagonlar kon trc· 
lörU ve Çifte çavuşlar 

\ ' 11.UU a Sokaklarda altın ve Hudut 
kahramanı 

·ı A :'\ ı ::sıngapu. postası ve GönUI 
oyunları 

!;iIH ı Şopcn ve aşkları, Kt>rııan 

kız 

At..RAZAR ı ClnayC't yolu ve Dcnl.Zal-
tı arkadıışları 

t;iAHK ı Benli kadın ve Voronzot 
lnnn esrarı 

ASTORVA ı Zehlrıt gaz çetesi, Tomun 
intikamı ve s ura t ııamp!• 

yonu 
CUl\IURIYE1 ı Fedailer alayı, Söz sUtı• 

hındır 

ISTANBUL 
MtLLJ ı Korsanlar definesi, Şandu 
Ull..AL ı Kalifomlya hayduUarı ve 

A§k k adrili 
AJ.EMDAU ı Vcnedik şarkısı ve Kara 

Çaylak 
Az.Ali Son uçu§, yqamak tatlyo. 

KE~tALBl!;V ı Grap kahramanlar 

KADIKOY 
SOREYYA ı Programmı bUdlrmemlgUJ 
HA LE ı Meycrling taclaaı 

OSKODAR 
llALE ı Kadın ne yapsın, Adalar 

şarkısı 

Bağlarbaı,ı HALE bahçesi 
Sekoya kaplan kız .. \ 

KARAGOMROK 
07...EN ı Makineli adam 

BALAT 
lnaan kaçakçılan, Fa.rı. 

toma geliyor. 

TiYATROLAR 

B 

BO'YVh"DERE AİLE 
BAHÇESİNDE 

llALK OPERETi 

Bu akşam 
Saat 21,4~ 
HALtME 

BUyUk gark opereti 
Yarın akşam Kadıköy 

Süreyya bahçesinde 
FİLORYA 

NK 
slan ol Şubesi Müdürliiğilnden 

Müsabaka imtihanlarına 
girecek olanlara mahsus 

1 - 10 Ağustos 936 pazartesi günü !aat dokuzda Sümer 
bank İstanbul şube3inde (Galata Voyvoda caddesi) Avrupada 
mühendislik vcsair ihtisas tahsiline gönderilmeleri için yapıla· 

Emineye ait ve Emniyet Sandı· 
ğına birinci derecede ipotek\i ve 
tamamına 1800 lira kıymet takdir 
edilen Şeh Vefada Hocateberrülı. 
mahallesinde eski Vefa caddesi 
yeni imam Mesut sokağında yeni 
17 eski 40 Mü. ve mahallen 3 No. 
lu sağ tarafı Yunus arsası sol tara· 
fı müfrez 2 harita No. lu arsa ar· 
kası bakkal Saldullah hane hav· 
luau cephesi İmam Mesut sokağı. 
Bodrum katı: Bir mutfak bir ap· 
testhane ve zemini toprak bir odun 
luk. Zemin katı Bir methal 2 oda. 

llıiry 
. 20 tOA de .. ) 

Muhammen bedeli 9975 lira olan 610 tonu safı meşe, 1 '! ~.., 
çam gürgen meıe veya bunların mahliitu olmak üzere ceman 1. ~to 
ton odun 19/ 8/ 936 çar!amba günü saat 15,15 de kapalı zarf usuh "'P 
Ankarada idare binasında ıatın alınacaktır. 'rl ~'illi 

Bu işe girmek istiyenlerin 748,13 liralık muvakkat ter1'11~· 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 / 5 / 936 G. 3.,, teJer 
No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde lllı11

1 vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,15 c kadar Ko:ni yon Rei51 

ne vermeleri lazımdır. Şartnameler para11z olarak Ankara.da Mıılıt~ 
dairesinden Haydarpa§ada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden Eskit' ~ 
de mağaza Şefliginden> Adapazarmda istasyon Şefliğinden, Solı ~ 
sirde işletme Müdürlüğünden dafötılmalctadır. (146) __./, ~ 

~=~rX tl~~-......4...::w:=ııP~t.ct•I ~ 
dan ibarettir. Birinci kat: Bir sofa t~· 

loın 
iki oda bir aptesthane. Bahçesinde · te 3 
müşterek bir kuyu ve içinde elek· a m .. ~ ~lfi 
trik tesisatı vardır cephesi sıvasız 100-200 on mutahhar ""r "tt 
bodrum katı ile birlikte 3 kattan ~U 
ibaret ve heyeti umumisi 72,87 Tahmin edilen bedeli 90000 lira olan yukarıda miktarı \'e ~il ~ ~'ı 
Mı olup bundan 45 M' bina kalam si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satırı~ eaı 
bahçe olan kagir hane açık artır· komisyonunca 25 eylül 936 tarihiı:de cuma günü saat 15 de J:•~ 

zarf ile ihale edilecektir. Şartname "dört,, lira (50 ı kuruş nıtık~ maya vazedilmiştir. Artırma pe· 51 
şindir. Artırmaya iştirak edecek linde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olııfl '. 

lirayı havi teklif mektuplarını meJ:klır günde saat 14 de kacnr koıı1 l 
müşterilerin kıymeti muhammene. ırı' 

111 • yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. 3 ' 
nin -ıo 7,5 nisbetinde pey akçesı ve 

desindeki vesaikle mezkur gün ve saatta komisyona müracaatlıır1• 
ya milli bir bankanın teminat mek (1tı5l 
tubunu hamil olmaları icap eder. ~~~~--~-~-~~-~-~~~~~~~~~~-~ 

,. Müterakim vergi, tanzifat ve vakıf 
borçları borçluya aittir. Artırma 

şartnamesi 26 9/ 936 tarihine mü· 

aadif cumartesi günü dairede ma-
halli mahsusuna talik edilecektir. 
Birinci artırması 12/ 10/ 936 tarihi. Cinşi Miktarı Muhammen llk teminatı 

ne müsadif pazartesi günü ~ai;;. bedeli 
mizde saat 14 ten 16 ya kadnr icra Lira K. Lira K. ~ 
edilecek, birinci artırmada bedel, Lavarekom 250 ton 13 00 243 75 21/8 93Gc\I 
kıymeti muhammenenin % 75 ni poze kömürü. saat 15 de.' he 
bulduğu takdirde üste bırakılır. Dördüne.~ ~a~ıf han k~lorifer lcrine lüzumu olan 250 ton ı~~ ~ 
Aksi takdirde ıon artırmanın taah rekompoze komuru açık eksı!tmey~ konmuştur. ihaleleri yukard'ıı:' 
h .. d .. b k k 1 k .. t zıh gün ve saatte Vakıflar Ba§mÜ dürlüğü bin sındo. toplanan71~c 'ltr u u a ı a ma uzere ar ırma ,,.,, . 

b .. d h d. d·ı k yonda yapılacaktır. Şartnamesı her gün Levazım kalcmincl ttı.· 
on ef gun a a tem ıt e ı ere bilir. (169) ~ / 
27 / 10/ 936 tarihine müsadif salı / 
günü saat t4 ten 16 ya kadar da- Belediyeden tebliğ edilmfştlr • ~ 
irede yapılacak ikinci artırma ne. Bazı gazetelerde açıkta denize girmenin yasak olduğu yııı•1~ 
ticesinde en çok artıranın üstünde tadır. Kuvvetli akıntı ve lağım ağızları gibi sıhhate ve hayat bııW 
bırakılacaktır. 2004 numaralı icra dan zararlı ve tehlikeli yerlerden bııtka her yerde umumi ede~ 

(
,,,, 

ve iflas kanununun 126 mcı mad- terbiye kaidelerine riayet edilerek denize girilebilir. {B) .. 

desine tevfikan hakları tapu sicil· 
lerile sabit olmıyan ipotekli ala· 

caklarla diğer alakadaramn ve İr· 
tifak hakkı sahiplerinin bu hakla. 
rını ve hususile faiz ve mc1sarife 

dair olan iddialarını ilan tarihin· 
den itibaren 20 gün zarfında evra· 
kı müabitelerile birlikte dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdir· 
de hakları tapu sicillerile sabit ol . 
mıyanlar sah! bedelinin paylaş-

masından hariç kalırlar. Mütera. 
kim vergi, tenviriye ve tanzif iye. 
den ibaret olan Belediye rusumu 

ve vakıf icaresi bedeli müzayede. 
den tenzil olunur. 20 senelik vakıf 
icaresile tavizile tellaliye müıterİ· 

Adet 
3000 

100 
1200 

200 
150 

20 

Cinsi 
bez taklidi kağıt 

matris 
kilo anbalaj kağıdı 

u merdane tutkalı 
,, mücellit ,, 
,, dikiş teli 

metre mücellit bezi 
,, keten şerit 

düzine keten dikiş ipliği 
metre f İraze 
düzine bağlama sicimi 

I 
Muhammt" 

s 
2ı 
25 
~40 

50 
ı5 
.40 
z,6 

420 
A cağı ilan olunan Lise mezunları müsabaka imtihanlarının, Ban· 

ka §Ubesinde değil, Üniversite Fen fakültesinde (Şehzadebaıı 
eski Zynep hanım konağı) yapılacağı ve binaenaleyh aynı gün ve 
saatte mezkur fakültede is batı vücut eylemeleri iüzumu ilan 
olunur. 

l ı ye aittir. Daha fazla malfunat al
mak istiyenlerin 35/ 2544 numara. 

1000 
5000 

20 
100 

25 
5 
3 

,, tezgah sicimi 
,, beyaz makara 

nal marka 

soo 
300 
100 

2 - Bankaya memur olarak alınacak Lise mezunları mii· 
sabaka imtihanı eskiden ilan edildiği üzere, Banka binasında 

yapılacaktır. (269) 

en-
ac ı 

Fab. alar Umum Mü-
en: 

Yüksek Mühendis 
malı ve asgari beş 

me kteb nden dlplo
sene inşaat işlerinde 

çalışın ş ve a kerl ğlnl yapmış b r inşaat 
miihend sine ihtiyaç vardır. "ralip olanla
ın ellerinde mevcut ,·esaik ile birlikte 

Umum Mildiirltlğe mUracaatlar1. (5) 

650 
100 paket mukavva 

10 tura me,in. ı200 
Belediye matbaası için lazım olan yuk&rda cinai mil;torl~~~ 

muhammen bedelleri yazılı olan mücellit levazımı ~çık ek
51 Iİ 

---------------- konmuıtur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. h~e~. ~ 

h dosyada mevcut evrak ve mahal. 
len haciz ve takdiri kıymet rapo. 
runu görüp anlayacakları ilan olu. 
nur. (4496) 

IA ·-• an lar kanunun tayin ettiği vesika ve 196 liralık muvakkat ıeJJ'.11 iİ 
istanbulda Rızapnşa yokuşunda Ca· buz veya mektubile beraber 10 Ağl1stos 936 pazar lesi l!Ul'I 

mi sokağında No. 11 fabrikada Alü· 14 de daimi encümende bulunıraltdır. (B) (4268) , 
minyüm ve madeni eşya imal ve satışi· 1'"~'' f 
Je müştagil s. Arhanyanın teklif eyle" Hepsine 693 lira 30 kuruş keşif bedeli tahmin edilen tıfıl 
diği konkordato projesini müzakere et• müessesatında et satış salonu ve işkembe mahalline ')'tıP I 
mek üzere alacaklıların 19 ağustos çengel tesisatı açık eksiltmeye konulmu tur. Şartname•İ . <' 
1936 tarihine müsadif ç~rş~mba günü müdürlüğünde görülür. İstekliler kanunun tayin ettiği ve5•~,AS 
saat 14 de istanbulda 1 ıncı Vakıf ha· liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber ıO (.li 
nında No. 50 de toplanmaları ve top· 936 t . .. .. t 14 d l . A ti d b l 1ıdıf· ) 
l 

w k aa·· d .. f pazar esı gunu saa e c •utnı ene men e u unma /.; anmaga te a um e en on gun zar m ~ f 
da vesaiki tetkik edebilecekleri ilan KeJİf bedeli 1203 lira 57 kuru' oaln Oıküdar, Bulgurl~I/, 
olunur. 

1 
ld Bah ka d Kuzguncuk ve Beylerbeyinde müııhediın olan liğım mecrııl' tf.(ı 

stanbu a çe pısın a 1 . . l ... . f ~g. ~~J 
inci Vakıf hanında No. 50 de mırı pazar ıga konulmu§tur. Keşıf evrakı ve ~artnamesı e ıl1 (' 

mukim Avukat ve s. Arhnnyn· dür!üğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenlcr 91 liralık ~I 
ıun konkordato komiseri Fah .. ,teıninat makbuz veya mektubilc beraber 10 8 936 pa.zarıe 
reddin saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (B). (253 



~ - Aq!• roman 

afta VekAietlnden•' ":1tlmYager. ,ı n • Husameddın 
~:l/8<938 aalı ıünü saat on bette Ankarada Nafia vekileti de- Tam idrar tahlllı ı~ .. k~r. Bil. 

' olunun 67 + 200, 274 + 000, 390 + 450 ve 435 + 600 üncü =~ankası karşısır.da met 
4-lriacleki tq oca1dannm ta.birinden on beter bin metre mi

-..ıu. ~ ihaar, nakil Ye •aıonlarla yiildenme1i itleri kapalı sarf 1-------------
a)rı ayn m6nahsaya çıbnlllllfbr. l S;-Bunlardaa 67 + 200, 274 + 000 Ye 390 + 450 inci kilo met

""'ct.t.ıaı flkanl.cak balutılann muhammen bedelleri 21750 lira olup 
a t.niaab 1631 lira 25 kuruttur. 
- as + 800 üncü kilometredeki tq ocafından çıkarılacak 

... lbuh•m•en bedeli 23250 lira ve muvakkat teminab 1743 lira 
Zfiur. 

a - Mukavele projeıi ile bayındırlık itleri ıenel tartnamesin
~ bir takım münakasa evrakı 55 Ye yalnız 435 + 600 
~en çıkarılacak bal11.ıtın münakasa evrakı 58 kunıt 

4 
uıde demiryollu inıaat dıaireıinden verilmektedir. 

- Bu esluiltmeye ıirmek iatiyenler, 2490 numaralı kanun mu-
~ İ'orazma mecbur olduklan evrak ve vesikalarla 7 /5/936 tarih 
~ DalDaralı resmi ceride de ilin edilen talimatname mucibince 

't'elılletindea almıt olduklanmüteahhitlik vesikası Ye teklif zan· 
111ezk6r kanunun tarifab dairesinde hazırlayarak 11/ 8/936 SÜ· 
~ on dörde kadar makbuz mukabilinde demiryollar inpat da-

e tevdi etmeleri Jizrmdır. (28) 

. ,• 

lstanbul Komutanlığı 
Sahn31 m " Komisyonu ilanbrı 

Ordu ııhbt ihtiyacı olan 210 
kalem ıöz aleti satın almacaktır. 
ihalesi 28/ 9/ 936 pazarteei günil sa 
at 15,30 da kapalı zarfla yapılacak
tır. Muhammen tutan 8371 liradır. 
Şartnamesi her gün komiıyonu

muzda görülebilir. isteklilerin 628 
liralık ilk teminat makbuz veya 
mektuplarile birlikte 2490 sayılı ka 
numın 2. 3. cü maddelerinde yeıa· 
ikle birlikte teklif mektuplarını iha 
le saatmdan en az bir saat eneline 
kadar Fmdıklıda Komutanlık Satın 
alma Komayonuna gelmeleri (68) 

(142) 

Fatihte 
Acele satılık ana 
Fatihte Kıztqpıcta Sofular cadde 

8lnde Uç tarafı muntazam cadde, ~eni 
r.e nazır, tramvaya ve Ç&l'llJ& pek ya 

il 
= 

inhisarlar Umum 
Mttdttrlfiğünden: 

ldanmia mülhakatında açık ve açılacak ola;;ı memuniyetlere 
imtihanla memur almacaktır. İmtihan lıtanbut1a ve 12 - 8 -
936 Ç&"f&lllba ıünü a&at 13 de Sirkecide lnhiaarlat ıremurin kut
ıu binuında yapılacaktır. •mtihana girmek i.tiyenle~in &f&iıda· 
ki evsaf ve teraiti haiz olmaları gerektir. 

1 -Liabl orta mektep tahıHini bitirmiı olmak, 
2 - Askerliiini "fili veya kın hizmetli,, hitinn•ı o?mak ve· 

ya müeccel bulunmak, 
3 - 21 yqından •talı Ye 35 yaıından yvka!l olmamak. 
4 - Sıhhatli olmak, sari baataıddara bedeı•i ve ~kli anzala• 

ra miiptell olmamalı, 
5 - iyi ahlik ıahibi olmak, haysiyet ve namuısu muhi~ bit 

cürüm veya alel'itlik afır hapiı v.ıtya o derece :.ezaJt n:.üıteızim 
bir fiil ile mahkam olmamak, 

"Bu bet maddedeki ıartların muhakkak tenad .ı•~ktlr 
ı "h •• mtı an mevzuu tunlardır: 
1 - Hesap, bendete "Heeap: Adadı milrekkehe. tabimi 

gurama, halita, tenasüp, faiz, iıkonto,. •ffendeaeı s.tıhlar laa-• 1 , 
Cim er,, 

2 - Muhasebe "Uıulü defteri,, 
3 - Coirafya ••umumı •• TürklJe,, 
4 - Kitabet "Orta tabıile sin,, 
imtihana ıfrmek iıtiyenlerin timdiden hir '1i!ekçe ile \re er 

rakı müıbiteleriyle idaremiz memurın ıuheaine nıüracaatlan ilin 
olunur. (4379) · 

iHTAR: lmtihu sün« vaki olacak mflncattlar kabul ~ciil· 

lstanbul Sıhhi müesseseler 
erttırma ve eksiltme komis
~onundan: 

letanhuı leyli Tıp Talebe Yurdu talebesi için meTCUt prtname· 
9'aafma ve tutulan nümunelerine alre "600,, adet yün fanila 
tbiıtme auretile abnacaktır. 

km, civan klmllen mamur, 702 met. -·•••••••••••••••••••••••• re murabbaı, kıamı ~ mntk mil& · 

1 - Ebiltme: Cataloifunda lstanbul Sıhhat ve içtimai Mu. 
-. l Müdürlüiü binasındaki Komisyonda 19/ 8/ 936 çarıamba gü'il "14,, de yapılacakbr. 

tatilU§Uekil ve altı p~a mufrea ana 
acele satılıktır. Talibleriniıı saat on. lstanbul sanat ve Ankara ıo,aat okullarına = ı;:~;:~Ura~ruetestndt> Parasız Yatı Talebe Alınacak 

3 
- Muhammen fiyat: • Bir fanilinın fiyatı "150,, kuruttur. 
- Muvakkat teminat "67,, lira "50,, kuruftur. 

~ - lıtekliler nümuneleri Çemberlitat civarında Fuatpaf& 
i kart11ında Tıp Talebe Yurdu merkezinde ıörebilirler ve tart· 

g · de parasız olarak alabilirler. 
- lıteklilerln cari aeneye ait Ticaret Odaıı vesikası ve bu ite 

lbuvakkat makbuz nya ba..aa mektuplarile vaktinden evvel 
...,......,.;_•Ona aelmeleri. (161) 

Eski kitap alınır 
Estt ft yeal harflerle ttlrkçe ve 

batta llaanlarla )'UJlmJI her tttrm ki
tap ahnz. Bir kartla ac1relll bildirmek 
kltldlr. 

Parasız yatılı sınavlar için taleM kqtlı- batlenppqtır. Kayıt 
itlerine en ıeç 16/ 8/ 936 günün~ kadar clenm edilecektir. 

lıtekliler: Bir dilekçe, nüfuı kiiıdı, dört belıe fotoirafı ile ilk 
okul tehadetnameei ft ,.hut orta olnıl taaMn•ID•i ile KGltilr ve 
okul Direktarlüiüne hat vuracaklardır. 

Yqı 15 ten apiı, 17 den yukan olanlar ile orta okullardan iki 
yıl birbir ültüne ıınıf ında kaldıiı için cıkanlanlann dilekçeleri U. 

\ 1*11 edilemez. (268) 

Adree: tstantiul Ankara cac!deal ırm 
numara lnkıllp kitaphanetL 
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fanına çıkarız dedi. 
Genç Dik: 
- Sizin bahaettifiniz teJ im 

hnıızdır. Fakat neden Dükün~ 
abür jantiyomlarmdan birine, me. 1 
•eli. Menevile müracaat etmiyoruz 
ela nlmz Moröveri arıyoruz. 

- Çünkü bir tqla iki kut vur 
lllak istiyorum. Ayıu zamanda hem 
•izin hem de kendi itimi görmeli 
•GtUnüyonrm Bilininiz ki onunla 
..-da eski bir hesap vardır. Bu 
I laabr tatlıya ballamak için ıene 
.:_enberi onun pe§İnden kotUYO· 

la Verilen izah, akla yakm olmak. 
beraber Dükü kaplamafa batla
~ hakiki bir merak ve heyecanı 
•lıtnıaia da yardım etti. Biraz 
~-ild arkaclq, Gizin konaima 
---il llalunuyorlarclr. 

la Otel dö Giz Pariste olan biten 
.:.diaelerin merkezi idi. Liıtirler 
J.ri ir .•hnak ve jantiyomlar aenyör
o.._ lllQ diitünceaini öfrenmek için 
aı Ya Uirarlardı. Kral tarafından 
._:'f'acla toplanması kararlqtırı· 

Eta Jenero için Ii.zım olan eY
~ 'Ye defterlerin huırlanmuı 
fna orada ohı,ordu. Konatın etra. 
.ı_ ela toplanmıı olan halle araıın· 
ı..Lalrihıiirde pek u uker nrdı. 
~ ha1cim1er -~ , müddeiumumiler, 
.., lardı. bGyiik kapıdan ıfrip ÇI• 

,..: Kapının iki tarafmda 
--... ~ilik bir ukert he1et 

berideki nlhetçHer 

ve otelin etrafını, Paradi ve Katr· 
fiı tarikile dolatan devriye kolları 
bt:?nlardan hariçti. 

Bu ıiden ıelen, ellerile lpretler 
yapfrak konupn laalk arasında 
Pardayanla Danıulem de göze 
çarpmadan ıeçtiler. Bir tarafta 
toplanan bir halk yığınına yaklat· 
tılar. Bir adam burada nutuk IÖy· 
liyordu. iki ıaat kadar bir zaman 
Şövalye ile küçük Dük. her gelene 
açık duran bu kapıya g6zlerini di
kerek durdular. Bu sırada Dük, ca. 
nmdan vazgeçmek ,artile Gizin 
yanına girmenin mümkün olabile
cefini dilfünürken Pardayan koli. 
le onu dürterek konala girmekte 
olan üç jantiyomu Şarle glSıterdi . 

Bunlar, Bü11i, Menevil ve Morö· 
verdiler. Moröver onlann ortaıın. 
da yürüyordu. Birdenbire ıararmıt 
olan Şövalyenin dudaklannda acı 
bir gülümseme belirdi. Fakat bu üç 
kiti konağın içinde gözden kaybol. 
mu,lardı. 

O zaman Pardayan: 
- Bekliyelim ! dedi. 
Şarl Danıulem, Gizin yalan jan. 

tiyomlan olan bu üç kitiye kıaa bir 
bakıı fırlatmıttı. Sonra bu bakıt 
Pardayana danünce Dük titredi. 
Bununla beraber Yakit geçiyordu. 
Konatm 6nündeki kalabalık git. 
tikçe artıyordu. Hiç kimsenin onla. 
ra dikkat ettiP,i yoktu: 

Bir ıaat daha ıeçti. 
Şarlı 

• 

Titremeie baıladı. Pardayan aya. 
ia kalktı, ona doiru yilrüJerek el· 
!erinden tuttu. · 

Hüıet sapsarı bir halde: 
- Ah, möıyö lö Şövalye ıiz mi· 

ıiniz? •• Gözlerime inanamıyorum! 
Pardayan hemen onun iki yana

ğından birer öpücük alarak: 
- Öyleyse, bu iki buıe, seni bu. 

na inandırsın! dedi. 
Hüaet, ıözlerinden Jatlar bota· 

narak ıülmeie bqladı: 
- Ah mösyö, Allaha çok tükür 

ki sai ve hürsünüz. Fakat naııl 
oldu da o müthit yerden kurtula 
bildiniz. Mutlaka möıyö dö Büui 
ıize acımıftır. 

- Hayır, Hüıet, tam terıine 
möıylS dö Büuiye ben acıdım. Fa
kat bunlann ehemmiyeti yok. Ye
ter ki ben timdi hür ve ıerbest bu. 
lunuyorum. Yalnız tunu haber ve· 
reyim ki, birçok muhterem mösyö
ler benim bili orada bulunmayııı· 
ma çok acınıyorlar. Ve adeta bun· 
dan dolayı kuduruyorlar. Onun 
için m&y6 la Dlik ile benim bura· 
da mümkün olclufu kadar tanıma 
maklıfmuzı istiyorum. 

- Fakat mösyö, ılz burada her 
.ıa.n tehlike içinde bulunuyorsunuz. 
Daima tetikte bulunmanız llzım. 
dır. 

-Tıpkı dalmdalri kut rlbi.. de. 
lil mi HGıetim? Ne yapalım ki bu 
kabahat de &enim delildir. 

Hemen Hilıet ŞayaJye ile Dil-

kiln önündeki aofraya bakarak 
- Ah, ıeldiliniai baaa neden 

daha enelden haber ...aaediniL 
Ba lokantaya ilk defa apk ..... 
lar ıibi yemek ,.dlnl• I tledl. 

Pardayan tekrar rerine otura~ 
rak: 

- Merak etme,.lniz, DeYini,.ere 
ilk ıelenler bile prenslere llyık 
hir muamele 16rilyorlar. ıözlerini 
söyledi . 

Bununla beraber Hüpt, içi fe
rahlamıt, çoculunu bulan bir &D• 

ne, yahut ıevgiliaine bYUf&ll bir 
ıenç kız nete Ye çe•ildili Ue mah· 
zene fırlamqb. Eski ve aon derece 
ali cinıtn bir ıite eaki taftpla ıerl 
d6ndü. 

- Bu prap, 8len babamzın en 
çok h0f1ln& rf den cinsindendi. 
Mahzende bundan ancak bet tiıe 
kaldı . 

- EYet, m8118 Duraıım kevıer. 
m8ıy6 Romana Yunan illhlannın 
içkiıi! •• lımini vennlt oldukları bu 
,araptır. Bu ,airlerin lokantanız· 
da yaptıkları toplanblar bili 15-
zümün &nündeclir madam ... Onlar 
hep bu ıaraptan içerlerdi. 

Pardayan hem bunlara s&yliyor, 
hem de titeyİ açmala uirqıyordu. 

Bu f&raptan üç kadeh doldura
rak, Hüıet bir sandalye ıöıterdi. 

Hüget k:::ırn~k Ye Şarl Danp 
leme doğru bir halat fırlatarak: 

- Katiyen buna eesaret edemi
yecefim 1 dedi. 

• 
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Her akşam 

PANORAMA 
r~ (232} ~----· Bahçeainda 

98 MA~LOP FAUSTA --- Mösyö lö Şövalye bana her 
zaman ıizden bahsederdi. Onun 
için emin olunuz ki sizinle birlikte 
kadeh kaldırmak bana en büyükl 
bir teref verecektir. dedi. 

Hüget sevincinden sarardı. Bu 
sevinç evveli Pardayanın daima 
kendisinden bahsetmesinden aon· 
ra Dük Danaulem ıibi bir asilza
denin kendisine ettiği iltifattan 
doluyordu. 

Kadehler botaldıktan sonra 
nıötyö dö Pardayan: 

- Sevgili Hüıet, demin möıyö 
dö Löklerkten bahsediyordunuz, 
Clemek ki Baatilin bu muhterem 
kumandanını tamyoraunuz? dedi. 

Hüget kıpkırmızı kesildi. Şöval· 
ye bu heyecana dikkat etti. 

- Neden böyle kızardınız? 
- Mösyö dö Büui Löklerk 

olabilirdim .• Fakat, daima biraz 
kederli ve neteaiz olduğum için 
onu herhalde ııkacaktım •.. dedi. 

- Kibar adam ••• Sonra? 

- Kendim dulum. Çocuğum da 
yok... Gerçi kalben değilse de gö
rünütte serbestim. Böyle bir evlen. 
me neticesinde ıadık bir ev kadını 
olabilirdim •.. Fakat, o daima biraz 
kderli ve netesiz olduğum için onu 
herhalde sıkacaktım ... dedi. 

Hüget bunlan çok tabii bir hal· 
de de söyliyor ve bu hususta vic
danının rahat olduğu yüzünden 
okunuyordu. Şövalye ona, anlabl· 
maz bir tefkat, ve ıevgiyle bakı
yordu. 

- Demek gidip Büui Löklerki 
buldunuz? 

- Evet, ilk giditimde Bastile 
girmem mümkün olamadı. Çünkü 
o gün orada büyük bir kargatalık 
hüküm sürüyordu. ikinci defasın· 
da ise kumandanın möıyö dö Giz
le birlikte Şartrda bulunduğunu 

söylediler. Ben de ister istemez 
onun geri dönütünü beklemeğe 

baflamıtbm. 

- Sonrası ben sizi kurtarmak - Bugünlrde geri dönecektir. 
için bu adama aüveniyordum. Bir Gidip kendisini görebilirsiniz. 
çok zamanlar bana dem itti ki.. - Artık buna lüzum var mı? .• 

- Ne demitti yavrum?.. Bana itte ıiz hem sağ hem de ıerbeat 
her teyi söylemek lizım geldiğini bulunuyorsunuz. 
unutmaman lizımdır !. Pardayan kadehini bir hamlede 

- Benimle, ona liyık olmadı. botalttıktan sonra: 
tmı kaldırdı; dudaklarında mai· - Doğru! •. Evet, hem sağ hem 
nır bir gülümseme belirmitti. Da· de serbestim dedi. 
ha fazla metanetle Şarl Dangulem evveli anlayama 

Hüget, tiunu söyler söylemez ba dığı bir 1i1&nla konutuluyor sandı. 
lmı halde .~lenmeie huır bulun· Fakat sonradan Hüıetin fedakar· 
C14unu .aı.tıerdi. .. lıktan pek tabii imit ıibi bahaediti 
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ve Pardayanın son söylediği sözler 
ona atağı yukarı bütün hakikab 
anlatmıttı. 

Dünyada insanlar daima birbir· 
lerine güvenerek it görürler.. Bu 
nu herkes mutlak bir hakikat 
olarak kabul etse, dünyanın haH 
pek hot olurdu •• itte Dük Dangu· 
lemin bu anda dütündükleri bun 
lardı... Kendisi de aıık bulunduj\1 
için aklı hemen sevgilisine gitti. 
Ve kendi kendine bunun kendisi 
için de bir vazife olduğunu Viyolet 
ta için kartılığını beklemiyerek her 
türlü fedakarlığı esirgememek la
zım geldiğini tekrarladı. 

Pard.ayan ve Şarl Dangulem 
otelde kendilerine hazırlanan oda
lara çekildiler. Bu odalarda vaktile 
yine oturmutlardı. Pardayan Kro 
aıın saat ve öbür eıyalarla döğüt· 
tüğü zaman yine bu odada oturdu
ğu gibi Luiz dö Monmoranıiyi yine 
ilk defa bu odanın penceresinden 
görmüştü. 

Şarla gelince, bir Dük olduğu 
için kendisine otelin daha güzel 
bir odası ayrılmak istenilmişıe de, 
Pardayanın oturduiu odanın ya. 
nındaki ve evvelce oturmuı olduğu 
odayı tercih etmitti. 

Birbiri arkasından iki gün ve iki 
gece rahat ve seniz olarak burada 
geçmitti. Pardayanla arkadaıının 

geçirmit oldukları yorgunluktan 
sonra bu dinlenit pek de lüzumsuz 
deiildi. Hatta ileride nasıl hare· 

ket edeceklerine dair bir plan ha· 
zırlamak için en müsait bir Z&• 

mandı. {. 
Üçüncü günü sabahleyin erken• 

den dıtarıya çıktılar. f 
Bu, Jale: Klemanın manastırdaki 

çilehaneye atıldıiımn dördüncil 
günü idi. Aynı zamanda Kroaala 
Pikvikin Monmartr Benediktinle. 
rinin manasbrında, yani bolluk 
memleketinde rahatça ömür sür• 
meie hatladığı tarihtenberi on ıüıl 

• • 1 
geçmıttı. 

Pardayan eıki Tanpl .~okaiı• 
doğru yürüdü. 

Şarl yolda: 
- Otel dö Gize mi gidiyonde 

dedi. 
- Otel dö Gize değil, fakat bel• 

ki Morövere rastlarız diye onun et: 
rafında dolatacaiız. 

Genç Dük merakla~ 
- Daima Moröver ... dedi, fakat 

rica ederim, bu Moröver ne ola• 
cak? 

- Monsenyör, size daha eVTel 
de ıöylemittim. Moröver Gizin ne 
yaptığını ve ne dilfündüiünü bil•11 

bir adamdır. Şunu da bilmelisini• 
ki sevıiliniz hakkında size mal• 
qıat verebilecek dünyada yafııd 
bir kiti vardır. O da Gizdir. BiliP 
siniz ki Allahtan evvel onun ••11-
yaİarına 'Daı vuru:uyor. Bmnnıl• ı,.I 
raber muhakkak istiyoraanız do • 
nıca otel dö Gize gider, Dilldi ... 
ran iki yüz muhafızı yararak Oll.-


