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' ' Bolşevizmi ezeceğiz!,, diyen 

Bitlerin bugünkü iıutku 
endişe ile bekleniyor 

7 ramvay şirketinin bu 
kararına sebep ne ? 
işçilerin dereceleri indiriliyor 

Bu vaziyet kar ş ı sında 30 vatman, 100 
b iletçi i ş l e ri n i bıraktı. Yerlerine 

ç;tf~ yeni leri al ı n ıyor 

d'T Bu gidişle bütün tramvaylar ace-

Nüdcmbergde Hilleri.n önünde geçtt resmi //apan Alm'm Nazileri.·· 

Sovyet Harbiye Komiseri de diyor ki : 

DÜŞMANLARIMIZI KENDİ 
T OPRAKLARINDA DA 

TEPELEMEGE H AZIRIZ! 
liitıer, biltün dünyanın alaka, merak ~ 

\>e endişe ile beklediği nutkunu bu ak -
tam Verecek. Alman ordusu bu nutku 
dinlemek için t:>planmağa bilhassa da
~et edilmiştir. Hitlcr Nazi kongresi mü
tlaıebetile s~ylediği nutuklarda milte • 

lltadiyen Bolşeviklere şiddetle hilcum:.=1!.~'1]~' 
b(ı""t1tn:.:1; .-. Y~ ... ; l.ir-nut-lnırtl!a da-gen 

l'le çok şiddetli bir lisan kullanmıştır. 
J biğer taraftan Almanların bu hücum
atına Sovyetlerdcn de, dolay1si1c, bir 
~\'ap gclmi~. Sovyet harbiye komiseı ! 
' 
0roşilof mühim bir nutuk söylemiştir. 

.y. .y. .y. 

'"· liiUer, askeri kıtalar önünde verdi
~ Son bir nutuk'ta bolşevizme karşı 
gene gayet şiddetli cümleler kulanmış 
eıcumıe dcmitşir ki: .. 
k - Kendisini yenmiş olduğumuz es-

1 rakibimiz, aramızda tahrikat yap
......_ (Deı·amı 4 üncüde) 

-------------------------
Soııyet Harbi!fc Komiseri Voroşilof ve Kızılordu kuvııeilerinden bir görünü11 

1 s p an ya asilerinin muvaffaklye tle ri 

San Sebastiyen'de 
zaptedildi 

Asüe1 üz hedefi şimdi Bilbao 
ve Madrittir 

···························································· 
Futbolcu 
Nasıl yetlşmelldlr? 
Buna dair Hakem Komitesi Reisi 
Nüzhet Abbasm pek cazip bir eseri, 
spor sayfalarımızda yakında tefrika 

• edilecektir. 

Eserin muharriri: Nüzhet Abbas 
··························································· 

S inci ve 9 uncu sayfalarımızda 

mi vatmanların elinde kalacak 
Tramvay şirketi, son günlerde işçi

lerinin derecelerini indirmeğe, böyle· 
ce maaşlarda tasarruf temin etmeğe 

başlamıştır. Bu cümleden olarak şir

kette yirmi üç senedir h izmet eden 
birinci sınıf bir kontrolün dereces: 
indirilmiş, kendisine Yedi kulede 
plantonluk vazifesi verilmiştir. Bun
dan başka dört üçüncü sınıf kontrol 
meuru da vatmanlığa geçirilmiştir. 

Şirketin servis işlerine bakan ltnl
demleri hakkında da bu gibi karal'lar 
vereceği söylenmektedir. 

Şirketin servis işlerine baakn İtal
yan amir, dereceleri indirilen vazifele
ri değiştirilen kontrollere şu cevabı 

vermiştir: 

"- Son aylarda vatman ve biletci· 
lere çok ceza yazmanızı sıkı, sıkıya 

tenbih etmeme rağmen sizin hiç ceza 
yazmadığınız görüldü. Bu, vazifenizi 
tam yapmadığınıza, emirlerimize ehem 
miyet vermediğinire bir delildir! Hat-

(Dcvamı 4 üncüde) 
Tra11wag Şirketi iıçikrlnden 

bir kaçı • •• 

Italyada meydana 
çıkarılan koınUntst 

şebekesi 
Romanın tekzip etmesine 

rağmen yeni tafsilat veriliyor 
80000 me muru bulunan Italyan· gizli 

polisi nası 1 çalışır? 
ltalyanın gizli polis teşkilatı OVRA'yı 
idare edenlerden fa§'ist partisi genel 

sekreteri Starace 
1talyada faşist partisi yüksek erka

nının gizli polis ••ovra,, taraf mdan 
tevkif edildiğini bildiren haberler, !tal 
yan menabii tarafından tekzip edil
mişti. 

Bu sabahki posta ile gelen "Deyli 
Herald,, gazetesi, aynı havadisin Lon
drada intişarı üzerine İtalyan sefare
tinin çıkardığı tekzipnameyi neşret

mekle beraber, İtalyanın Milano şeh
rinde bazı komünist beyannameleri 
yakalandığının teyit edildiğini bildir-
mektedir. 1 

"Resmen gizli tutulmasına rağmen ı 
kaydile B. U. P. ajansının verdiği ma-

liımata göre, kırmızı kravat ,taşıyan 

genç bir duvarcı gizli polis tarafından 
sorguya çekilmiştir. Bu adam, kırmızı 
kravatı "Garibaldi,, cemiyetine men
sup olduğu için taşıdığını' söylemiştir4 
Bu cemiyet mensupları kırmızı göm
lek giymeğe mezundurlar. 

Halbuki cemiyet nezdinde . yapılan 
tahkikatta bu adamın oraya mukayyet 
olmadığı anlaşılmıştır. ı 

Bunun üzerine· genç adam, kendisi
nin bir komünist grupuna mensup ol
duğunu itiraf etmiş ve bu grupun faa
liyeti hakkında izahat ve'rİni§tir. 

Derhal komünist merkezlerine bas
kın yapılmış, hayli para ve birçok be
yanncmcler ele geçirilmiştlt'. 

(Dcuamz 4 üncüde) 

Azılı bir hırsız 
Çöpçü kıyafeti ne giren polls tarafından 

Tevkif edildi 
Emniyet ikinci şube memurlanndaıı 

l.ıiri son zamanlarda Fatih ve Aksaray 
civarında beş evi soyan azılı bir hırsızı 

yakalamaya muvaffak olmuştur: 

nız başına Fatih taraflarında dolaşmaya 
ba§lamıştır. 

İsmail bu dolaşmaları neticesinde Fa
tihte İmam sokağında binbaşı Hilminin 
evine girmiş, bir hayli eşya çalarak kaç

( Devamı 2 ncide) 
Şehremininde küçük çeşme sokağında 

C•turan sabıkalı İsmail bir ay evvel yal-
dünkü spor hare 't:!tlcrinin tafsilatını ---------------------------------------

~ 

.tladrldln llQn bombardımanında harap olaıı binalardan bir l:~çı ... 
(Yazısı 4 üncüde) 

::L~~;•ı·e İ regaib Büqük müsabakamız 
. ıstmıb~! ~lüftiliğ·i·ru:e~: ıs E~:lüı Hediye kazananların isimlerini 

9.~6 cuma gunu Heceb ın bırıne musa. 

d!~ olmakla öniimüzdeki_perşenb.e gü. neşrediyoruz 
nu akşamı (cuma gecesı) Leyleı Rn. 
ğaibolduğuilan olunur. - 15 inci sayfada okuyunuz 



ftABER - Akşam Poıtuı 14 EYLUL-1936 

Dil bayramı 26 ey
ltilde kutlulanaeak 

Almanyanın Rusyaya saldırışı .. Dün Dolmabahçede Atatürkün 
Habq harbinden evvel, Musolini bir takım nutuklar söyledi, askeri geçit ı v b • t 

Doğı·u ml!,z 
değil miZ 

Tramvay blzd• 
bDr derttir 

eami n~maı:sları yaptı. Herkes: "Palavt~, ~löfl,, deY_iP geçti. F .. kt, faşist ve Na- başkan ıgında ır oplantı yapddı 
d ıeflcrı aksıon adamlarıdır. Yalnız lafla ıktıfa etmeyıp, arkasmdan harekete de .. k d.. t 16 d Fi l .. k d' b"l ı · d k' 

Biz şikayetten bıktık, alakadarlar diff
lemekten mandılar. Yalnız btknUSYCJ"' 
usanmayan bir mllessese varsa o ~ 
tramvay şirketidir. O gene bildiği~• 
yapmaktadır. Çünkü halkın ihtiyacil' 
değil, kesesinin her gfhı biraz d~ 
§İ.§mesile alakadardır. Onun btt a,.da 
keyfir.e dok"ttnmak kabahatlerin en bİi'" 
yüğüdür! 

'""'iyorlar N't kim H b . d d , ,\tatur un aaa a orra- once veya sonra en ı o ge errn e ı .-:s . ı e a eş meselesı :mey an a.. •· d'I · k. .. 
Hı'tlcr hakk d "M 

1
• 'd f"l' t d d d H 1 dan Dolmabahçe sarayına gıderek ı ı ım ana gore dil hakkında koatferans. 

ın a uso ını en daha az ıı ıya a amı ır,. encmez. e e o. . . .. .. .. bi 1 .. .. 
sözü söyler so" ı d h 1 . b 

1 
k 't' d d d B d lk' t "b 1 ışlerınl goruşmek uzere yapılan r ar vermek, şurler okutmak ,., türlu y em ez er a ışe aş ama ı ıya m a ır. un an cvve ı ccru e er . . t h.. 1 · • • 

!lep bunu go"ıtermı'-+' • B' hH • • d R •· 1 b' n t kl · 1 ttl' •. h toplantıya riyaset etmışlerdır. eza ur erde bulunmak suretıyJe dıl 
~-ır. ır 6 -n ıçın c en ı nası •r u u a ışga e gı aur- ... ba 

ıo:rdadırl Toplantıda 1 urk Dil Kurumu ge. yrnmını kutlulıyacaklardır. Hal. 

Şimdi, Cermen dünyasında: bütün 7eminler, Sovyet Rusya • leyhine hazırl:ı
:uyor. "Bolşevizm cihana fitneler salıyor, onu kaldıracağJz !,. diyorlar. Lakin, had
:ii zatında, bu bir :bahanedir. Zira, 1917 • 1923 senelerinde hakik:ıten beynelmilel 
bir rejim tehlikesi arzeden Bolşevikler, ı;on senelerde samimi bir sulh ıınsuru .ha
indedirler. Statu quo'yu (mevcut vaziyeti) muhafaza en büyük emelleridir. Fakat 
kurtla kuzu hikayesi nevinden, Faşist aünyası, onlara, boyuna suyu bulandır

~k ittihamını yağdmp duruyor. Esasen, Hitlerin ''Mein Kampf - kavgam,, isim
i kitabında hedef vazıhtır: Rusyaya doğnı bir istila hareketi.. Bu kitrbm bütün 
bapları, sırayla tatbik edildiğine göre, şimdi de bu sonuncuya sıranın geldiği anlaşı
lıyor. Esasen, fırsat da fırsattır. Faşist o1mayan devletler herhangi beynelmilel 
ir patırdı içine girmiyeceklerini Habeş, Ren ve İspanyol meselelerinde anlatmı§· 

tardır. Teslihatlan hazır değildir, fırka münazaaları buna manidir. Diğer taraf
tan Japonya, Alm:ınyanın tabii bir müttefikidir. O da kışkırtmalardan geri durmı
ror. Rusyanm i!jinde bir muvazene bozukluğu old•:ğuna dair ema::eler vardır, ya
hut Almanlarca tevehhüm ediliyor ... Franr.ı:ının isinde ise Sovyet aleyhtarlıği pek 
kuvvetlidir. Öyleyse: "Alman ordusu her zamandan ziyade hazırdır!,, Hitler böy
le söylüyor ... 

Sovyetlerin buna kartı aldığı tedbir Kmlordunun manevrasıdır. Bütün mese
l~. onun ne dereceye kadar kuvvetli olciuğunda kalıyor. Diğer taraftan. bu or
dunun geçit resminde diğer bir ge!jit resmi yapılmıştır: Fransız, İngiliz, Çek as
keri mümessilleri, nutuklar söyleyip Sovyetlcrle manevi beraberliklerini Almanla
r.ı ihsas etmitlerdir. Ftıkat, Hitlcr buna pabuç bırakacak mı? Şayet maksadını 
§imdiden btlli ettiği gibi, gerçekten hücum ederse Rusya, bu müttefikleri kendi 
aafmda bulacak mı? Bana kalırsa hayır! Sovyetler, yalnız Kıztlordulıırına güven
mek zaruretinde kalacaktır sanınm. Çünltü, ne mütereddit. İngiltere, ne Leon 
Blum Fransası, Avruparun prkında zuhur edecek bir harbe kanşmıyacaklardır. 
Bu iki. devlet Habe§ harbini nasıl bir emrivaki telakki ettilerse, Alman - Rus ih
ti?ifına karıı da bir takım müzakerelcrt'en, konferanslardan sonra ayni suretle 
ıeyirci kalacaklardır. Kızı lordu? Muamma odur. Mesele ondadır! 

lngiltere Krah 
Viyanada iken 
l>oktor muayeneha

nesinde kendisini 
":smlm Edvard,, 

·dJye tanıtmış 
Vfyanada buluna~ İngiltere kralı 

Edvard bir kiılağındaki rahatsızlığı dün 
yanın en meşhur kulak mütehas~sı pro 
fcsör Noymana tedavi ettirdiği cihetle 
evvelki gün kulağının X şuaı fotoğrafı 
alınmıştı,.r. 

"Deyli Herald,, gazetesinin Viyana 
muhabiri f()yl~ yazıyor: 

"Kral bu defa doktorun yanında 70

1 dakika kalımttır. 
Kril, doktorun evine kendi başma 

ptmi§ti. Maiyeti sonradan gelmi§tir. 
Doktorun evinin kapısında kendisini 

bir upk karıılamıg ve kim olduğunu so
runca, kral: 

''İlplim Edvard !,, demi§ ve küçük 
bir reveransı müteakip içeriye girmiştir. 

Viyanada bir tren fotasyonunda iki 
'defa bomba infilak etmiştir. Bunlardan 
birisi bir istasyon memurunu yaralamış 
Jrr. Diğeri hiçbir zarar vermemiştir. 

Viyana polisi tedhi§çileri araştırmak
tadır. Bombalan onların patlattığı sa
nılıyor. 

Bombalar patladığı sırada kral bir 
kaç kilonıetre ötede golf oynamakla 
meıguldU. Orada çayır biçen işçilerle 
konuımut ve bir ara orağı onların elin
d~n alarak kendisi çayır biçmiştir.,, 

Esrarlı seyahat! 
Fransız komUnlsl 

Hüseyin FARUK TANUR 

lngiltere ile yeni 
anlaşma 

iktisat mUsteşarı 
izahat veriyor 

Yeni Türk _İngiliz ticaret anlaş. 
ması hakkında "Greyt Driten end lst,. 
isimli lngiliz mecmuası, Lon<lradaki 
ticaret heyetımizden iktisat ,·ckalcti 
müsteşarı Faik J~urdoğlu ile mülakat 
yapmıştır. 

Fnik Kurdoğlu c ki nnlaşmaya 
nisbetle yeni Türk • lngiliz ticaret 
anlaşmasının ehemmiyetini anlatmak 
üzere demiştir ki: 

•·- Eski mukavele, bir taraflı 
klcring anla~ma ıydı. HtL<iUSİ 1a\'İZ 

muamC'leleri Türki) c mahsuliit ndan 
ancak bir ikisine hasredilr.ıi;oti. Şim.1 
di ise hÖ) le muan:clelere fırsat \'eren 
saha genişlemiştir. 

Y<'ni muknYelc biri Londrncla ,.el 
di•cri Tüddy<'de o1malt Uzerc iki bir. 
lcşmi. lrnm;>nnya kurulmasını icap 
ettirmektedir. 

Londradnl'i kurnp:ınya, Türki~e. 
den ç:kan madenleri. madeni gülçele. 
ri, kereste Hsaireyi sntacaktrı. 

Dunun hnsılfıtı Tiirkiycye ıızur. 

\'nde ile satılacnk Jngiliz mahinelcri. 
nin taksitlerinin tcdiycsinc!e kullanı. 
lncaktır. 

itilafın Ani.arada Türkofis ta. 
rafından ne suretle tatbik edileceği. 
ni ctrnfiylc izah cclecck bir talimatna. 
me hazırlaırnc:ıktır • .Alfıkadar İngiliz 
müesseseleri Ofisten bunun birer nUs. 
hasını tedarik edel.ıilirlcr. 

Ankaradnki Türkofi~. Londrnda 
ki der.iz aşırı memlektler ticaret dai. 
re.sini' muadildir.,, 

partisi sekreteri Şehir tlyolrosunda 
Varşovaya gitmiş yeni bir eser: 

Varşo,·a, 13 (A.A.) - (Almana. "Bir adam yaratmak 
jaru;ı) Fransız komünbıt partisi genel • Ş h' 1,.1 ..,8tr~u bu sen ,. ~ . • . . e ır J L c .ı.~ecıp 
aekreten 1orezın csrnrengız seyaha. F~ 1 K ku"reg"in -..·azdıg-1 b' · • 

azı ısa " ır pıyesı 

ti umumi dikkati çekmektedir. oynıyacnk. Bu piyesin ismi (Bir adam 
Torez dün ak-;,"3m tayyare ile bura. yaratmak ... ) tır. Büyük bir ihtimalle 

ya gelmiş ve bu sabah trenle dönmüş. baş rolünü Ertuğrul Muhsinin oyna. 
ttlr. Gazetecilere beyanatta bulun. yncağı bu piyes7 Necip Fazılın birse. 
maktan sakınmıı;ı, yalnız on beş gün nedenberi düşündüğü ve üzerinde ça. 
kadar sonra gene geleceğini söylemek. hştıb,, bi reserdir. 
le iktifa etmiştir. Piyes bitmek üzeredir. Me,·simin 

Leh gazetesinin mUtaleası en ehemmiyetli edebiyat hadisesi olan 
Varşova 14 (A.A) - Val'§Ovaya ge- bu haberi şimdiden okuyucularımıza 

lerek Moskovaya doğru seyahatma de- ,·eriyoruz. 

vam eden Fransız komünist partisi ======::=:::::===::::::::::======== 
amel eekreteri Thorezin ziyaretinden mı§tır. Fakat Thorezin ziyaretinden 
bahseden Cracoie gazetesi diyor ki: memnun olmak için biçbir sebep yok
"- FraMız dostıarmııznı ziyareti tur. Onu yakından görmekten ise uzak 

Polonyayı daima M, J \iinde bıra1'"\ tan seyretcnıyi tercih ederiz.,, 

nel .~ekreteri Jbrahim Necmi Dilmen ltevlerinde \'erilen konfe:::-anslar ve o. 
ve ıetimoloji kolbaşısı Hasan Reşit kunan şiirlerin birer kopyası Türk 
Tankut ile birlil<te Profesör Dr. Akil Dil genel sekreterliğine gönderilecek. Uzun zarrumdanberi halledilmniyefl 

mühim bir nokta uardır: Şirket kese
sini mi, yok8a halkı mı dil-:.<rilnmik'll 
mükellcftirr 

l\fuhtnr, liemal Cenab, İbrahim Etem, tir. 
Ham1..a Vahit, Doçent Mahmut Sadi, 
ldmyager Hüseyin Hüsnü ve kimya 
profesörü Arnd ile prof~r Jt'azıl 
Nazmi, Dr. Mehmet Ali Agakay ve 

i - Türkiye gazeteleri 26 Eylül 
1936 ı:;ayılarında dil bayramını kutlu. 
Jı;>acaklar ve TUrkiyede dil çalışma. 
ları üzerine yazılar yazacaklardır. Bu 
yazıların da birer kopyası Türk Dil 
}{urumu genel sekreterliğine gönde. 
rilecektir. 

Şirkete göre kesesini, bize göre W 
kı .. En doğrusu da elbette ki iki~ 
dir. O, halkı düşünmekle mükelleftir· 
Dil§ünmediğini görmek için göz, gô~" 
vazifesini yapabilmesi için de kontrol 
lL"'ımdır. Maaleae/ bıt tamami~ 1JO' 
pılmıyor ue yapılmadığı için M ~rkdl 
kesesinden başka bir ~e"IJ dftfünm'Y""' 

Dil Kurumu üyelerinden profesör Ab. 
dülk:ıdir Jnan, Agob Dilaçar ve Pn''
Hlki tutundukları halde terim mese. 
leleri üzerinde uzun müddet görüş. 

mUşlerdir. 

Dil kurumunun tebllGI 
Türk Dil Kurumu genel sekre. 

terliğinden: 

Uçüncü Türk Dil Kutultayı işleri 
için 16 Haziran 1936 danberi Dolma. 
bahçe sarayında çalışmakta olan 
Türk Dil Kurumu genel sekreterlik 
büro ·u, Kurultay işlerinin arkası a. 
hnm:ısı üzerine Ankaraya dönmüş. 

tür. Dundan sonra Kuruma yazılarak 
yazılar Ankarada Türk Dil Kurumu 
genel sekreterliğine gönderilmelidir. 

Bütün Kurultay çalışmaları sıra. 
sında İstanbul valiliğiyle belediyenin 
Milli ~araylar direktörlüğünan gös. 
terdiğ; kıymetli müzaheretten dolayı 
Kurum. bu müesseselere alenen teşek. 
kür etmeği tatlı bir borç bilir. 

Dil bayramı 
Türk Dil Kurumu Genel Sekreter. 

liğinden: 

1 - llk Türk Dil Kurultayının 
toplandığı 26 Eylülde, bundan önceki 

5 - Bütün kutlulama ve tezahür. 
Jerde ı:;u noktaların tebarüz ettil'ilme. 
sine alışçılacaktır: 

A - Ulu Önder Atatürkün yüce 
himaye ve irşadı altında Türk dili U. 
zerindeki çalışmaların her gün daha 
ok çgenişliyen yilksek bir faaliyet al. 
dığı, 

B - Ana dilimizin geniş va rhk. 
!arını bulmak üzere yapılan amştır. 
malarını, yalnız Türkçeyi değil. bü. 
tün dünya dillerini ve genel dil bil. 
gisini ilgilendiren yüksek bir buluşa 
\'ardığı, 

C - Yeni Türk dil tezinin C~ün. 
çü Di: Kurulta) ına iştirak eden yerli 

Raflar Uzcrinde halktı kolaylık oJ. 
sun diye Ma.çk.a - Eminönil, Kurtulılf 
Eminönü gibi arabalar çalıştınlmaY' 
başladıktan 8onra sabahlan Kurtııltı4 • 
Bayezit Maçka - Bayezit arabalan çr 
lı.şmaz oldu. Bunun sebebi gayet <ıçık• 
tır. Halk iki aral>a değiştirmek me,C
bııriyetindc bulunsun. 

Şirketin bv.nu yapma~ı in.safsızlı'k· 
tır, falcat bunu 1wntroZ etmemek dl 
bunu ara.,tırmakla mükeUof bulımall 
makamların uazif elcrini 'Myıkile yap
mamaları dcmc>tl;ir. 

Halkın Dostu \'e yabancı dil bilginleri larnfından 
da iy! kar~ııanmak suretiyle bir kat -----D-.~-r-1.-S-f_e ____ _ 
daha kuwetlendiği, r u 

D - 1'ürk kültürünün en e..c;ki 
kültür kaynağı olduğu gibi Türh dili. 
nin de bütün kültür dillerine ana 

kaynak olduğunun "Güneş _ Dil., tP.o. 
risile inkar kabul etmez bir şekilde 
ortaya çıktığı. 

tevki/ter 
Seksen faşist 
yakalandı 

yıllarda olduğu gibi, dil bayramı, 6 - Halka hitap eden söylev, kon. 
Türk Dil Kurumu üyeleri, Halkevi, f erans ve şiirlerde elden geldiği ka. 
gazeteler ve yurdun dilseverleri ara. 
sıncla kutlulanacaktır. dar. herkesin anhyablleceği açık, sa. 

Dağıtılmış olmalarına ratmellt 
Fransız faşist ittihadı hali içtimai•· 
rına devam etmektedir. Bu ittihadıll 
parlmentonun kabul ettiği bir kanu~ 
la evvelce kapatıldığı malGmdur. 

2 - 26 EylUl 1936 cumarte.c;i gü. de, düzgün, pürfü.süz ve güzel bir 
nU saat 18 de Ankara ve lstanbul rad. Türkçe kullanmağa çalışdacaktır. 
yoları birleştirilecek ve Kurum adına _____ A ______ .__ ________ _ 

Pariste D:ıvat cadde.sinden .W 
mekte olan polis müfettişlerinden bi
ri, Florival adlı kahvenin önUnde mii• 
tattan fazla otomobilin bulunuşu dik· 
katini çekmiştir. [{ah veden de har•• 
retli :nünakaşaları,n gürUltiisü akse'-

bir söylev verilecektir. Bu söylev bü. Z 111 b İ r 
tün Halkevlerfnde radyo ile dinlene. 

~ektir. h 1 r s 1 z 
3 - Halkevleri, söylev saatinden 

KCÇCK 
HABERLER 
içeride : 
ıc: Tahlisiye Umum mUdUrJQğünlln Merkez 

Rıhtım hanına t&§ınmuma Ukteorlndo baola 
nacaltlır. 

* llttlsat vekAlctı ba§mUşavlrl Vonder 
Porten Almıınyadan döıımll§tUr. 

* Bir mUddettenbe.ı ! ;,ehrlmizd" bulunmak 
ta olan tktt!Jat Vekili Ccllıl Bayar Pendik 
uırlkilc Yalovaya gltml§tir. Vekil yaıova -
<lan Dursaya giderek ipek to.brlkatarını geze. 
cektir. 

* İrak Hariciye Nazın Nuri Salt P&§a 
l1111ctler cemiyeti toplıı.nt.IBinda Irakı tcınaıı 
etmek tızere bugün Cencvrcyc gtdccekUr. 

ıı< Istanbul Tahsil §Ube §C!llğlııc, Balya tab 
mı §Ube mllfettlfi Nuri, Uaküdar mınta1wu 
ıcra amJrlllfne de Necmeddiıı tayin edil • 
ml!Jlcrdir. 

ıı: lzmir vlllyeU aık aık vuınıbulan otobUa 
ve otomobll akzalarınm önUllll alınak uzerc 
kaza ve nahiyelere bunların aıkı bir surette 
muayenesi ve fazla yolcu aımamaııınııuı te. 
minini emretmıour. 

• Maa.·tt vekaleU bU sene muaıı1m mektep 
lcrinl biUrmif olanıann tayin 1iateaıııı b• -
zırlamı!ftır. BugtlDlerd• alAk&darıara tebllti 
beklenmektedir. 

* Bu sene Maliye meslek nıekteblıle atma. 
('ak t.a.lebeler için Maliye vckAleU yeni bir 
nizamname hazırlıyarak Defterdarlıklara 
&öndemılştlr. 

* lzmlrde bir tetkik reztaıne çııunıt olan 
ı.nkara halkevl mensupları ızmır bAlkevtn. 
de Kızılay nıentaaUne bir musaınerc vermtı 
!erdir. 

Dısarda: 
• Bcyneımııeı ormancılık ıconıreaı dUn 

Pqtede bl\yUk mcraaimle açıın11§tır. lCon. 
grcye 37 m11let l§Urak etml§Ur. 

* Romanya Başvekili M. 1'staresko dün 
BUkre§te elçimiz Hamdullah suphlyi kabul 

ebnlştlr. * Yunanistan Bqvekll muavınr ve Maliyl' 
Nazın Zo\'lçyonaa dlln gece h&tl<a radyo ile 
verdiği bir nutukta mail vazıyetten bahset -
mi§ ve vergilerin yakında ındlrl1eeeğ1Dl ııöy. 
lcmi§Ur. ' 

• ltaıya k&blneal hüki)ı.net memurlarının 
maqm& yüzde sekiz zam )'llpılınasmı ve ke. 
Bilmekte olan ytlzde on Udııln kesllmemeatnı 
kararlqtırmqtır. 

mektedir. i 
Tam bu sırada polis, köşe başı• 

mıştır. Bu semtte takip edildiğini anla- da, başını sağa sol tecessüsle ~e\1-
yan sabıkalı Kocamustafapaga semtine ren, l'aziyeti şüpheli bir genç görmilt 
ge!ierek orada Ali Fıkıh mahallesinde tür. Polis, vazifesi i <.abı sorc!uğu s• 
1smailin evine girmiştir. Buradan sonra allere müphem ce,•aıplar alınca, deli• 
Laleliye ge!jen İsmail Kızılta§ sokağın- kanlının üstünü baş;nı aramış, bu sı. 

( Baı tarafı 1 incide) 

da Şcmşeddinin, Aksarayda İsmail ağa rada delikanlı: • 
mahallesinde Oruı-gazi sokağında Ah _ - Kıpırdama! ~diye bağ·rmıştı1' 

:r öldürürüm! • 
met Refiğin, Horhor caddesinde Yetil 

Genç böylece kaç mağa mm·3ffa1' 
tekke sokağıncla Hakknıın evine girerek olmuştur. Bu sırada y:-Qrdımcı poli"Jet 
rnuhtelif eşyalar çalmı§tır. Zabıta mc- yetişmiş. Ye kah\'e muf.~ ra edlholt
murlannın sıkı takiplerine rağmen is- tir. Bir kısmı "Eski At Haç,, bir kd
mail ele geçmemiştir. Birkaç gece evvel mı "Eski Milli Gönü:Jü er •. fırkasıfll 
ismailin evine girdiği haber alınmış, mensup olduğu anlaşılan 66 faşist tef'• 
memurlar evin etrafını earmı§larsa da kif olunmuştur. fstic,·a plar netic~ 
yaman hırsız çarşaf giyerek arka kapı- sinde bu miktara on dört kişi daha ı. 
dan çıkmıı. bahçe duvarından atlayarak lfn·e edilmiştir. Kah,·ede yapılan t• 
kaçmıştır. Arkasından sekiz on el silah h:ırriyat netice.sinde de mt ıhtPJif çaJ'· 
a.t lmasma rağmen İsmail ele geçmemiş- ta birçok. silfıhlar bulunmu~tur. 
tır. ismailin evvelki gün Fener taraf- Polis tahkikata ehem~iyetle dt· 

''am etmektedir. ~ 
lannda dolaştığı haber alınınca yaka - ------------------
lanmasına teşebbüs edilmit. bütün me- Yen i eserler 
mur1arı tanıyan sabıkalı gene ka!jmıttır. Ba Ik 8 0 la r ve 'l'O f' k ı O 1ı 

Bunun Uzerine Emniyet ikinci •ube "' ""· ~ ı aşar Nabi, Balkan merlnleketl"' 
mernurlarnıdan Sami arkasına bir !jÖpçü rinde yapmış olduğu bir seya hatln 111-
elbisesi giyerek Fenerde dola§maya bat tibalarını "Balkanlar ve T UrlUk,, 1-
lamıştır. simli bir ciltte toplamıştır. ~ 

Nihayet akşam beşe doğru İsmail kı- Rumeliyi kaybedişimlzi~t ~ebeP. 
yafetini değiştirmit atzında sigara Fe- terini tahlilJe başlı)an muJ llif bll
nerden geçerken kasketini yüzüne indi- gün Halk~n memlektlerinde - ,>aşıy•• 
den memur elinde süpürge ile tsmaile Türk kitlelerinin içinde bulu~dukl•tl 

hayat şartları hakkında etraf~ı maJO 
Yaktaımı~: 

mat "ermekte ,.e bilhassa hen -üz mefll 
- Müsaade arkada1, ıu sigarayı yaka leketlmizde pek az tanılan ı...G:ı.gaul 

lım demiştir. Türklerinin etnolojik hususiythtıeril11 
İsmail elindeki sigarayı memura uza- ayrı bir itina ile tetkik etmektetı l'r. 

trrken Saim süpürgeyi atarak hemen İl· Sonunda toplu ve organize • bfl 
rnnilin bileklerine yapışmıt. cebindeki göç hareketinin lüzumu kadar i idi 

ettirdiği şartları da inceden "incef' 
kelepçeyi çıkararak takrnıttır. gözd~n geiçren bu 260 sayf .'alık ~t· 

İsmail memurun elinden kurtulmaya Balknnlardaki TürklUk hakkındl 
sava§mıı1sa da tabancanın namlusu alnı- Türk münen·erlerine et~a .lı bir ffkft 
na dayanınca: verecek mahiyettedir. B gün Ruıo• 

- Ne yapalım. Enselendik! diyerek lililer kadar yurt mesel lerfyle aJl
Emniyet müdürlüğüne doğru yola ko- kadar olan her s·nıf kar 1 bu eseri ok11-
yulmu§tur. malıdır. Fiyatı 100 kun..ıştur. 
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~e~ıiın qö.riişüm: 
~._....._,,- - ----
B<aı lf'cal IFi10 D ~~ca ©1D0 

~o ~ ~ ır{Ç: IFJi) caı 
n@vO 1FD<§J®1FD .. 

1
. Uir dostumla birlikte rad)·o din.. 
1Yorc?uk. Jcine düstüğü mecnunane r •. .. .. 
eJırnin buhranını geçiren memleket. 

~~t~n birinde kaha saba bir bando iJr 

Keyif ehli 
bir adam 

Dram oyna)1 Bll 

artistlerle sahnede 

Köylü ve halk için 

Fabrikalarımız ucuz 
•ıırn kulaklarımız, ha ti bin gırtlağı. 

111 >ırtan haykırmalar geliyor. Arka. 
daşırn. yüzünü buruşturdu: 
r - Aman bu millet! ... Ne geri ka. 
a ''e ne kötü taha5.5üs bu! .... dedi. 

dansa kalkmış! eşya 
EvYelkl gece Eren köyünde Çinaı • 

dibi tiyatrosunda bir "Dram., oynanır-
çıkaracak 

- Kabahati milJette bulnrn Hzi 
ıinı .. O millet şu, şu. şu, şu şairleri 
'e beste! {1rları çıknrmıstır... Hangi 
illi)] tin ayağı sürçer de öyle bir reji. 
~e dıi erse. radyosundan çıl,acak ~es. 

ken Suad vede Mısırlı Abbasın yanın- Başvekilim;z bu işle bizzat 
dn oturan. Mahmut İbrahim muzıkacı-! 1 k d. k •t . 
Iara prrn \'t'rerek bir ıfans ha,·asr çal· meşgu OJara ~re tı verıyor 
dırmıştır. . .. ! Hükumet Siımcrbank !abrikala· 

er ll) nı ~-eyler olacaktır. 
- lfopat öyle}se ... 

l\apatt•k, 
Sukut, en güzel musikidir: 'Rad. 

• fahmut lbrnhım muzıkanm sesını rının imalatında c~aslı bir değişiklik 
işitince hemen sahneye fırlamış sah· istihdaf eden kararlar almaktaclır. B:.ı 
nede bulunan kadmlarclnn biri ill' dans j kararlar üzerinde miitalıakat hasıl 

etmek istemiştir. ve Sümcrbnnk bu hususta direk 

lonu ... arbedesi yerine, odaya o şifa I 
~~ric,, iç açıcı rakitlik hakim oldu 

Sey:rciler bu vaziyet karşısında şa-1 tif almıştır. 
şırnıışlar: Öğrendiğimize göre yeni vaziyet· 

d t biz, memnunane güliimscdik: l\u. - Yahu dram mı. operet mi oynu· le Sümerbank fabrikaları lükı. eşya 

uz hatibi susturmuştuk! 

f.'ennin radyo 'asıtasiyl e hil:c 
bahşettiği hu sahte ,.e rate mazh:ıri. 
l'ettcn mağrur olduk! Mesel:l ~u o. 

!taktan geçen tramvayın gürültüsüne 
ltıanı olamıyoruz da, cmperi&tist hir 
~.tdunun davul zurnasını dindirdik .. 

ele\• kendimiz için olsun ... 

onra, aklımıza şu fıkra geldi: 
Bir kadın, müstebit kocasına fe. 

l\a halde kızarmış, fakat ancak ger<' 

~Um Öndükten sonra ona dilini ç kn~ 
kıp nanik yaparmı:.··· Bizim radyClyu 
ap:ıtrnamız da o hesap ... 

b· O hesap amma, dünyada kaç kişi. 
d~r harbe sürükleJicl, medeniyeti teh. 
.t edici ~arkılara. nutuklara n~ 7.İh. 

11'Ye• .ere karşı diş biliyor, ~um ruh 

"1kıf.lrdur, kim',iliı'. Hatta bizzat ol 
llıl!rntcı.etıcrde bile, bu hL irntrn ek. 

yorsun uz? el iye söylenmeye başlanuc;· 
lardır. 

Mahmut İbrahim sahnede bulunan 
erkek artistler tarafından indirilince 
halk işin farkına varmış, bir hayli 
gülmüştür. 

Mahmut lbrahinı oyunun ahengini 
\'e halltm ll"lcunctini bozduğu iddiasile 
polis,.. tc"·· .. , c-r1'1.r• i<-tir. 

Kö~iertmizin 
ka kınmasını 

tem;n .. . 
:çın 

Tedbirler ahnmalı 
tetkikler üzere 

yapıhyor 
(! • • 

b ı·ıJct olduğunu eminim... Bununla An.kara.dan gelen haberlere göre, 
l!rahc.r, or.larm te kiJatlı ekallh·cti, Dnhiliye vekaleti köy kalkınma prog· 

le kıı:~t ıı ekserivcti arkasından. sü. ramı etrafındaki çah~malarına devam 
llı<l iyor... Tıbk; müstcmlekelcrdek: cdıoyr. İskandinavya, Bulgar:stan A
~~tt; \'atiyct... l\lüste,·Jiler. yerli mcrika hükumetlerinin köy kanunları 

,ll( bir ın uç insanla idare ediyor. g tirtilmi tir. 
t ·ani iğrenç, fakif ayli doğru hir Mahalll4dareler umum mildürü. 

1~\.ir du) muştum: Sömürge halkı köy kalkınma prgoramı üzerinde tet
ııı·l[U:- e hasıl olaca!\ gölün içinde kiklerdc bulunmak ürere iki aylık bir 
ı.ı..,temlekc muhafızları boğulurmu:::-. seyahatn çıkmı§tır. Marmara kıyıla-

B rında ve Trakyada dolaşacak, a!acağı 
<\ elki gayri memnun kitlelerde netlccye göre köy kalkınma programı-
~\ı-up::ı.daki istibdat idarelerine arnı nın esaslan hazırlanacaktır. 
1 Yi aµnbiJirlcr. Fakat \'apaml\:or. 
ar. • · Dahiliye vekaleti yakında bir köy 

nnketi yapacak, bunda köylülerin eko
ll!r' Huna mğmcn, işte müstc1:11t>k('.

1 
nomik, kültürel vazlyeUcri ve köylüye 

imal etmekten ziyade Türkiye nüfu
sunun yüzde 78 ni tc§kil eden köylii 
ve orta sınıf halkın ihtiyacına uyguıı 

bir şekilde olacaktır. 

Orta tedrisatta 
Veni "kadro bugünler

de tebliğ ediliyor 
Kültür Bakanlığı tarafından ha. 

zırlanmış olan reni orta tedrisat kad. 
rosu yakında :tlfıkndarlara tebliğ e. 
dilecek tir. 

Kndroda mühim değişiklikler ya. 
pılmrş, bu meyanda şehrimizde yeni 

açılmış olan orta mekteplerden Ba. 
krrköy orta mektebi müdUrlüğüne kız 

orta .nektebi muallimlerinden Nazım, 
Fatih orta mektebi miidürlüğiine Si. 
,·as muallim mektebi muallimlerin. 

den Abdürrahman, Süleymaniye orta 
mektebi müdiirlüğüne Dnutpaşa be. 

den terbiyesi muallimi Adnan, Bey. 
koz orta mektep müdürlüğüne Diyar. 
bekir lisesi muallimlerinden izzet 
Knsımpaşa orta mektebi müdürliiğü. 
ne Sinop lisesi mualimlerinden ibra. 

itim, Kadıköy birinci ortn mektep mü. 
dürlüğüne l\fersin orta mektebi mü. 

diirü Nahit Cemal. Oskildar ikinci or. 

ta mektep müdürlüğüne Kadıköy bi. 
rinci orta mektep müdürü Ismnil ta. 
yln edilmislerdir. 

Parti kongreleri 
Parti kongreleri yarından itiba. 

Köylünün gclemiycccğıne göre 
geniş bir seyyar satış teşkilatı yapı· 

!arak köylünün her türlü ihtiyacı· 

nın kamyonlar içinde köylere göndc.ril· 
mesi mukarrerdir. 

B:.ı meyanda Sümerbank i .. brikala· 
rında hususi tiplere göre •:apılaca~ 

köylü ve halk eşyasının asgari fi · 

yatla satılabilmesi için maliyet fiyatları 
:irerinden hesaplar yapılmaktadır. 

Bu çok mühim işle Başvekil İs 
met İnönü bizzat meşgul olmaktadır. 

Maarif Vekili 
[)ün Ankaraya gitti, 

haftaya dönüyor 
Bir müddettir şehrimizdeki Maa. 

rif işleri hakkında tetkiklerde bulu. 
nan Maarif Yekili Saffet Arıkan, dün, 

yüksek tedrisat umum müdürü Ce\'at 
,.e hu nsi kalem müdürü Nihatla bir. 
likte Ankaraya gitmiştir. 

Vekil, hn lleclilmesi lazım olan ha. 
zı me~eleler i~in Ankarada bir haft:t 

kadar k:ılacak ve cumartesi günü şeh. 
rimize dönerek Başvekille temaslar.1 
da bulunacaktır. 

Akayın yeni iskelesi 
Akay idn resinin yeni yaptırdığı 

Kadıköy iskelesinin inşaatı bitmek ü. 
zeredir. İskelenin bir nya kadar )'e. 
rine konabileceği muhakkak addedil. 
mektedir. 

Şimdiki iskele 13 llkteşrinde ye. 
rinden kaldrrılac.ak, yeni iskele üç 
gün zHfrnda yerle~tirilecektir. 

Değiştirme Nmnsrnda Akay \'a. 

purlan Şirketi Jlayriyenln Oı-kiidar 
i ke]c...,.ine yanaşacaklardır. 

İskelenin üzerindeki gazino he. 
men kiraya ''eritecektir. ltet'.

11 kurtuluş hareketi mükemmel ait bütün vaziyetler tesbit edilecektir. 
it\ •el! elde l'tmi:ş bulunu)or: T:lbi Anketi köy muallimleri ile jandarma 

1 tttııt:ketler. birhir: ardısıra istiklft. karakol kumandanları yapacaklardır. 
rı~ k:ı, u maktadır .. Ilizim radyoları \'ekitlct, vilayet merkezlerinde birer 
efretıe kapatmak hissimiz dr. A'·· kbycülük bürosu açacaktır. 

ren başlıyor. Partinin ,-ilayetimizde. ~ j·:P: tJ.m. 
ki :no ocağının kongresi 15 gün zar. . _ ___:_ ~ ~ 

; 
tında tamamlanacak, Birinci teşrin 

~b~ ~--------~------------------

DaDkavukluk 
Alım<'t Ağaoğlu, Cumhunyeftt•, 

bütün l.•tbahatlcri ı.-cndi üzerine al. 
mak cil.:a.nmertliğini göstererek, dal. 
kar:uklufjun şöylrce atculıintie bul.,. 
nuyor: 

Biliyorsunuz ki be) efendi ha~. 

retleri ünvanı kalkt•, yerine 5adece 
bay kullanılıyor. Tam benim gu) a 

zahiren istediğim şey: Fakat bir 7.atı 
görür görmez hemen dnysnamıyarak: 

"Beyefendi hazretleri!,, diye ı ut1 u. 
ruyorum. Derhal hatamı anlıyorum. 

tekrar etmemek için çalışıyorum fa. 

kat trıümkün mU? Sonra bi~im df'mok. 
rasldc elpcnçe durup yerden ~lanı 

,·ermLk biitün bütün bid'at olunmu~ 

değil mi? Bu da benim güya i~tf'dı. 

ğim c!emokrasinin fa özüdür. Fakat 
ne yaparsın ki büyük makam •ahibi 

birisini gördüm mü ellerim kendi ken. 
dine KS\"UŞOyor, ve ayrılırken de \er. 

den selamlar, kendi kendine bir!.lirini 

temlı ediyor. Reni o yerlere kadar 
kim ~ğdi, kim belimi büktü de kim eli. 
mi yere uzattırdı? .• Bilemem kı I Gö. 
rürorum: Etraftan gülüyorlar, hatta 

hürnıet etmek istediğim zat bile mem. 
nun değildir. }'akat ne yaparsın ki 
!renklerin dedikleri gibi: "Yapma. 

mak elimde değildir ki!,, Sonrndan 

içimden acılar, sıkıntılar duyarım. ln. 

~anlığın benim şahsımda küçülm~ 

olduğunu hissederek yerlere girtcek 

kadar utanırım. Fakat ne fayda! An. 
ladım ki ~are yoktuı·: Ben dnlk~wuk 
doğdt.m. dalkavuk öleceğim: 

sen ve kum 
Hayatımızda büyük değini!.liklf'T 

yapmak istidadın1 gösteren '1ir re~. 

yandan yakayı sıgırdıktan sonra mt>m 
nunane güleriz: Sd gidi!r, kum larlır.' 

deriz ... Bürlıan Fdck, Tan'da bu zih. 
niyetin aleyhinde bulunuyor. rliyor 
ki: 

Şüphe yok ki. ha, at bir akıntıdır. 
Kimisıninki sakin. durgun \"'e düzgün 

akar. Çok zamanda r.ı yürür. K1mi~i. 

ninki toşkun, azgın ''e taşk1n nkar. 
Az zamanda çok gider. Ha~·at akıntı. 
sının ~ileri önünde kum olmaktan, 

~akıl olmaktansa sel olup akmak 'e 
başkalarını sürük lem ek evlldtr: baş. 

kalarının önüne katılıp sürüklenmek. 
tense. 

Onun için sakın .. sel gid\!r kum 
kalır., f elsef'esine yakanızı kaptırma. 
yın ! Sel gic.:er kum <la gider ,.e kum 
kendi istediği yerde değil, selin bı. 

raktığı yerde kalır .. 
'! anın halk tahakalarırdn elbette er Si kô.1Jel /er temenniler 
tıl!c clııha şumüllü lıir mahiyet alark -------------
ı·r: ünkii. hu medeni kıtanın alın. vapur iskelelerinde 

başında nahiye kongreleri başlıyacak. Sisi k let: Çarpınca 
tır. . Göztepedc oturan Sivaslı Saffet bi- IBartı n gazetesi 

~~1·.::nüstcmleke hnlkından aşağı de. sıra ı·ıe bilet almak dı dır ki, znlimane rejimlerin honın. 
lıtu~una ilelebet bo:ı un t'.'ğsin... w 

siklctlc Bağdat caddesinden geçerken Bartın.da çıkan Bartın gazetesi, 
Jül ve Emine isminde iki kıza carpn- taşra gazeteleri arasında en mükl'm. 
rak yaralanıı~tır. Bunlardan Emint'.' mel, f:n zeki cc en m11::ib olcoırdır. On 

VA-NOl 

Do rice 
Türkleri 
Ana yurda 
göçecekler 
Romanya ile 

hiil\ ômetimiz 
a·rasında bMr 

"ıtıkavele imzalandı 
ltı •ltikümctimizlc Uomnnrn hül<u. 
t 11 arasında Dobrice TUrklcrfnin 

~~tnf.· i hakkında ccre1 an eden mü. 
... erl'Jcr bitmiş ''C mukan•le hliku ··•er • 

Geçen gün Çemberlitaşta Tavukpa . 
zarı Hüseyinağa mahallesi cami sokak 

~ numarada Ali B. Ertürk imzasile aldı· 
ğımız bir mektupta köprünün Kadıköy 

iskelesinde pazar günleri kalabalık za· ı 
manlarda bilet mahalleri önünde sıraya 
dikkat edilmediğinden ve bilet alacak·ı 
lc>rnı sağdan girip soldan çıkacakları 

vcrde herkesin rastgele gişeler önüne 
yığılıp bilet almağa çalıştıklarından 

bahsedilmektedir. 
Bu şikayet üzerine alakadarların na-

zarı dikkatini çekeriz. ı 

Dilsizler mektebi 
Dilsiz, kör ve .!!ağırlar temiyeti 

l:J T~şrinien elde üç sınıflı bir mek. 
tep nemaya karar ,·ermiştir. Bu mek. 
tche 12 yaşına kadar olan dilsiz ço. 
cuklar alrnac.ıktır. 

PAZAltTESl 
EylUI • 1936 

lli«'rii l~.l C1!'mall~·e1Ahır: 21 
Rum.! Eylül fJ'tldaFT 

Cıür.• • .., :s al~ı 
18.22 

Valul .s.ı.ı, Ov lı 

r,~ 4,tı; 12,10 15,42 18,22 10,156 3,58 
alo 0,54 5,48 !),21 l 2,00 1,32 9,36 

t\ıl .... G 

Buglln Balkan festivali ba~lıı.dı. 

Bulgarlstandıı. lsUklôl lsllycn ;ı.11zıerce Ma
llcdonyo.lı tevkif ~clllml lir. 

Haydarpaşa hnstahnnesine kııldml- üç yaşını idrak eden bu refl/.jmi:, 
mıR, Saffet yakalanmıştır. kcmti kendini ~öyle anlatıyor: 

izinsiz sünnet:çi Hartın gazetesi, bundan tam on 
Sarıyerde oturan 55 ya§ında Hüse- üç yıl önce, bir çocukluk he,·esinin 

yinin ruhsatsız olarak Türbe sokağtn· tatmini itin ~ıkanlan ,.e yalnız :ırlı.a. 
dn Kazımı sünnet ettiği haber alın· dnşlar arasında okunan el yaznuısı 
da Kfızımşı sünnqt etliği haber nlın- bir o~uncak gazeteden doğmuştur 

mış. yakalanarak adliyeye verilmiı;tir Bununla beraber, basma \asıtaıımın 
Denize düşt:ü yokluğundan yedi ay ene yıızılıp sa. 

Büyük adada oturan Fofo isminde' 
bir kız dün kendisine misafir gelen bir 
arkadaşını iskelede lc§ıyi t.."::erkcn de
nize düşmüş. sandalcılar tarafından 
kurtarılmıştır. 

Tramvaydan 
inerken 

Tozkoparanda otur:> n 22 yaşında 
s~r:ı, dUn Şişli • Tüneı tramvayından 1 
inerken diişmUş, yaralan::ıış, Sen Jorı 

pirografla basılarak ç·kmıştır . Onıfan 

sonra tabı makinesinde basılanı.k de. 

rece derece bugünkü Şt'klini almı~. 

tır. 

Bunu bu kadarc k anlattıktan 

sonra, gazetenin bugün nasıl <:ıl"mak. 
ta ol<!uğunu anlatmak isteriz. 

Okuyuc:ularımıı, mahiyet'" mün. 
deric:at itibariyle iptidai n kısır nl. 
masma rağmen kıt'a itibariyle hiı~ ük. • 

d •~iz namına Bül,l'eş elçimiz JJ~ım. 
~~~1?h Suphi TanrıÖ\'el' ,.e Homnnp •••11111111111111 .. 
l\al\U~cti namına Maliye Nazırı '1 

hastnhanes:ne kaldırılnuştır. 1 
c;e görflUkleri ''Bartın., m çıkış şt"kli. 
ni ,.e üzerir.deki çalıı;:ma tarzını kim 

hilir nasıl tahayyül ederler: Hayal 
..;ukutona uğrayacaklarını hildiğimiı 
halde. kendi hikayemizi anlatmnkta11 
bir türlü V"azgeçemh•oru7.. 

Çık of tn rafından imza la nnu.,.t ıı 
11:~ ~toınanya gnzetcleri her :ki ml'm 
~la~tın Si)asctinc tamamiylc mu,·.;ıfıl, 
ili ıı hu mukayclcden do1n:n memnu.ı 

~ ~ller· · .. · k ı l t llıi 
1 

ını gostcrır mn ·n e er neşre • 
''- Ctdir. Bu makclt'lerde Türk aha.ı 
~a!: ber nevi menfaatlerinin bu mu. 
~rı le ile tamamen nı:ı.hfuz tutuldu. 

a anıca işaret edilmektedir. 

Büyük fabrikalara 
Okuyuculanmızdan (2678 Remz:i) imzalı mektup sa

hibine: 

- Mektebi bıraktığmıza ve tahsilinize devam edeme· 
menize pek müteessiriz:. Maamafih mademki sanat ve iş sa
hasında çalışmak istiyorııunuz. Sizin gibi ilk tahsilini ta· 

müracaat ediniz 
mamlamış bir gencin derhal ve doğrudan doğruya Fesha· 

ne, Süreyyapasa gibi büyük mensucat fab:-ikalarına müra· 

caatla iş araması her şeyden önce tavsiye edeceğimiz i!} 

sahalarıdır. 

Uartın gazetesinin hemen bütün 
işleri bir tek kiş!nin t'meğine bRkar. 
Bu hir tek kişi gazete ı;;ahibfdlr. 

• ~ 11-

Bartın re/ikimizi ve takdire fll
yan sahibi lbmhim Cemal Aüş'i teb. 
rllt ederiz! 



' 
Mitlerin bugünkü 

nutku 
(Baş tarafı 1 incide) 

mağa uğra~ıyor. Yumruğile bizi tehdit 
ediyor. Fakat bizim hakkımızda evha
ma, hayalata kapılmasın. Biz, her za. 
mandan ziyade hazırız. 

milletleri emsalsiz felaketlere ıilrükliye 
cek yeni bir harp telhikesi yaratan kuv
vetler inkişaf bulmağa başlamıştır. Çok 
şükür ekser memleketler bu yolda yürü
müyorlar. Ve harbin önüne geçmek için 
tedbirler alıyorlar. 

Buraya gelişinizden çok memnun 

HABER - A:l<$am Posta11 

Çarsamba günün.den itibaren 

ALKAZAR 
sınemas1nda 

Mevsimin ilk büyük filmi 

r ~DO RORA."t ~oırrn mı 

F ~NIMOR_E'OO@PER 

14 EYLÜL - 1936 

ispanya isyanı 
Paris, 14 (A.A.) - Havas ajansı mu

habiri elde etmiş olduğu malUmata isti
naden Sen Marcoya hakim ve hükUmet 
kuvvetlerinin inhizama uğramasını in
taç etmiş son derece mühim sevkulceyşi 
bir nokta olan Santa Barbaranın zaptr 
hakkında aıağıdaki tafsilatı vermekte · 
dir: 

İhtilalciler taarruzda bulunmadıklaıı 
halde milisler paniğe uğramışlardır. Sec 
Sebastiyen hükumet komitesi hemen 
toplannu:ş ve kıtaatı kuvvetli mevziler 
vücuda getirilmiş olan Orio üzerine çek
mcğe karar vermiştir. HükOmet komite 
si Santa - Barbara mmtakası kumandan 

gelen maH"ıı:n~ta göre, 26 ağustos JO ~ 
Ifıl arasında 384 Alman ve ı 950 yaba!l r 
ispanyadan nakledilmiştir. Atman vapıırı 
lan tarafından ispanya 1"..arıtı~ıltl;e. 
başlangıcmdanbcri nnkledilenlerın 8 bil! 
di 4927 si Alman olmak üzere 11 
637 ye yükselmektedir. d• 

Almanya ile Porhklz ar~••" 
ittifak ı. 

.du sabahki posta ile gelen 11'1, 
lizee "Niyuı. Kronikl,, gazetesi psril 
muhabiri saliihivctl! bir menhB08" 
aldığı habere gÜre, Alman) anın!'~;
tckizie bir nevi ittifak aktettiğinı b • 
diriyor. f 

Uu husa-.ta Fran~ız hükümefirı 11 

kulağına çalınan malUmat şu yoldll• 
dır: 

Ecnebi memleketlerde halk kütlele
ri ,nasyonal sosyalizm faşizm aelyhin
de ve bolşevizm lehinde bir takım nil· 
mayJşler icrasına teşvik ve böyle nU
mayişlere davet ediliyor. Ben, şimdiye 
kadar Almanyayı hiçbir nUmayişc da
vet etmedim. Fakat ~ayet davet ede
cek olursam "Şiddetli alkı lar,, bir tek 
nümayişe dnvet edeceğim. O nümayiş
te d"siplinden mahrum on bin, yirmi 
bin kişi görülmiyecektir. Milyonlarca 
insanın insaniyetin irsi dUşmanma 

karşı şahlandığı görUlt!cektlr. 
Eski bir muharip !ıfatile diyebili

rim ki biz teşriki mesai arzusundayız. 
hiç kimseye karşı düşmanlığımız yok
tur, fakat Almanya asla bolşevik ol
mıyacaktır., .. 

olduk. Devamlı sulh siyaseti takip eden 
memleketleri temsil ediyorsunuz. Bu 
siyasete her vasıta ile müzaheret ediyo
ruz. Biz harp istemiyoruz. Fakat her an 
Müdafaa Komiserimiz Mareşal Voroşi
lofun idaresi altında memleketimizi mii
dafaaya hazır kuvvetli bir orduya sahip ! 
bulunmak mecburiyetindeyiz.,, 

Bundan sonra Çekoslovakya heyeti 
reisi general Luza, murahhaslara g5ste-

1 rilen hüsnü kabule teşekkür etmiş ve 
bilhassa tanklarla, hücum, bombardıman 

' 1 1 .... . ~ 
MOHIK ANI..ARIN 

SONU 

!arından ikisini kurşuna dizdirmiştir. 

Çünkü kafi derecede mühimmat mevcut 
olduğu halde bu iki kumandan muhare
be etmeksizin kaçmışlardır. 

Şehrin lfgaıt 

Sen Sebastiyen 13 (A.A.) - Dün ge 
ceyansı asi kuvvetler şehrin ilk evlerini 
işgal etmiş bulunuyorlardı. Sokaklarda 
tüfek ateşleri oluyordu. Saat ikide asi
ler yavaş yavaş şehrin ortalarına doğru 

.. Portekiz hükumeti , Portekiz Ea. 

hillerinde .A lmanyaya bir deniznııı 
üssü vermeği ,·adetnıi~tir. 

.Bir ittifak benzeri olan bu aDlaŞ 

Hitler nutkuna §Öyle devam etmiş
tir: 

"Yahudi zihniyetinin bayrağını ta
ŞTyan bolşevizmi ezmcğe karar verdik. 
Yahudiliği ve bolşevizmi Almanyada 
et.dik, bundan sonra mahvetmeğe kt.
diriz. 

Almanya bir harbe hemen hazırdır. 
Bu harbi zafere götürecek derecede 
de kuvvetlidir. Bununla beraber bize 
tecavüz eden olmadığı takdirde dilnya 
sulhu için ~alrşmaya azmetmiş bulu
nuyoruz.,, 

Nuremberg 13 (A.A.} - Nasyonal 
sosyalist kongresinin kapanışı mlina
sebetilc Hitlerln önünde yapılan bü· 
yUk g<:>::it r f:'!4mine Nazi teşk .lfıtma 

mensup takriben 150,000 muharip iş 
tirak etmiştir. 

Hltlerln beyanatı 
Londrn, 14 - Röyter ajansı mu_ 

habirir..i kabnl eden Hitler, bolşe,-iz_ 

me karŞJ yap1Jan son hücamfar hak_ 
kında şöyle demi~tir: 

- Çok ıstırap çektiğimiz n Is.. 
pany:ının bugün başına gelenleri ev. 
,ele~ A1man}1aaa da gördüğümüz L 
çin -tie>)şc,1izmc l<'arşı mücadele etm~
ğe ve karşı koymağn azmettik. 

Münihte hüküm süren bol§evik 
rejimi .esnasında bugün ispanyada ol_ 
duğu gihi rehin <ıiarak bir sürü insan 
yakalanmış ve idam edilmişti. 

Bugünkü Avropanın muhtaç ol. 
dağu şey, iyi organize edilmiş devlet. 
]er arasında dostane bir rekabettir. 
Bolşe,izm :daresile kundaklanan bir 
Avrupa mahvedilmiş demektir. 

Voroşllofun sUzleri 
Moskova 13 (A.A.) - Dün Minıki

de Beyaz Rusya askeri mıntakasının kı 
taatı Mareşal Voroşilofun önünde bil -
yük f'esmigeçit yapmıştır. 

Voroıi!of askerlere söyJediği nutukta, 
Sovyetler Birliğinin Kızılordusuna olan 
derin ve samimi muhabebtinden, büyük 
Bolşevik partisinin dahiyane idaresi al
tında Sovyet milletine temin ettiği neşe 
li ve mes'ut hayattan ve "düşmanı düş 
man topraklarında daima tepelemeğe 
hazır bulunan yenilmez Kızılordu,,nun 
kuvvetinden bahsetmiştir. 

Geçit resmine manevralarda bulunan 
bütün askeri sınıflar iştirak etmiştir. 

Sulh ordusu 
Beyaz Rusya askeri nuntakasındaki 

kıtaatın kumandanı Orgeneral Uborcviç 
Fransız, Çek, İngiliz askeri heyetleri 
şerefine bir ziyafet vermiştir. Bu ziyafet 
te Müdafaa komiseri Mareşal Voroşilor 
Mar~al Egçıref ve Budyenni, Beyaz 
Rusya halk komiserleri reisi Guloded 
ve ordunun yüksek kumanda heyeti er· 

ve taarruz tayyarelerinin mük:emmeliye 
tine iıaret etmİ§tir. 

Fransız heyeti reisi olan Fransız er
!;anıharbiye reisi muavini general Seh· 
wcissgut da bütün sınıflan ve bilhassa 
paraşüt~i.ileri takdir etmiştir. 

ltalyadaki 
şebeke 

(Baş fora! ı 1 incide) 

Birçok beyannamelerin Toskanya 
şehirlerindeki te§kilatıar tarafından 
dağıtıldığı anlaşılmaktadır. 

Leghorn, Gresscto ve diğer havalide 
bu grupun faaliyette olan şubeleri 
varmı!'j. 

Tevkif edilenlerin hepsinin Roma
daki Regin dö Coeli hapishanesinde 
o!duğu söyleniyor. 
Yakında muhakeme edileceklerdir. 

HalJ• gizil polfal 
"Dcyli Herald gazetesi l:ıu münase

betle İtalyanın gizli polisi "Ovra., hak
kında malumat vererek diyor ki: 

"Ovra ltalyanm gizli polis teşkilti-

tıdır. Roma, bu teşkilltın adamlarile 
kovuk kovuk aranır. Her kahve, - bil
hassa ecnebilerin sık sık el ı gi erlcı 

- hergün bu teşkilatın iki üç memuru 
tarafından ziyaret edilir. Bunlar orada 
oturur ve giılire müşterileri gözden 
geçirirler. 

"Ovra., terkibi, 
"Opera Vic .ıl:unza 
Fascismo., 

Reprcssionc. ı\nti -

Cümlesinin il 1~ harflerinden teşekl:ül 
etmiş bir kelimedir. Faşist aleyhtarı ha
reketlerin derhal bastırılmasına memur 

Ovranm reisi İtalyan polis §efi Ayan 
~ ~-mü." Pocchinidir. _O" ;anın yardı

mile bu zat kendi polisini de göz altın
da bulundurur. Ve kendisi polisle de 
Ovra mcnsuplannı kontrol eder. 

Ovranm resmen kontrolü faşist parti 
si genel sekn · -i Staracenin elin• "ir. 

Senatör Bo •.ini, italyada. reyler ne 
§ekilde verilirse verilsin, neticede faşis• 
partisir· ı k~ -nasını temin eden bir 
intihap usulü icat etmiş olduğu için Mu 
solini tarafınt:~ · ı iki mevki sa:ıibi olmak 
suretile taltif edilmiştir. 

Ovranın 30,000 azasr vardır. Bun:ı 

ilavete · binlerce maaşsız memur vardır 
ki gördükleri gizli işin derecesine göre 
teşkilat menabiinden para alırlar. Bu 
maalisız memurlar grupunda vaktile meş 
bur İtalyan ailelerine mensup birçok 
kadınlar ·a '.rdır. 

Ovranın her İtalyan §ehrinde ve kö
. "nde ı;ubeleri bulunmaltt--1•r. Rom:,,·a
ki dairesinin adı "Palazzo Marignoli .. 
dir. 

kanı hazır bulunmuştur. • , 

tiro;i.~erİeral Uboreviç nutkunda demiıı-16 yaşında katı 
" - Ordumuz bir sulh ordusudur. 

Memleketimizin müdafası ordusudur. 
Tecavüz fikri ona tamamile yabancıdır. 
Bütün miJletlerin müsavatına müstenit 
yeni bir devlet kuran hükumetimizin 
tekbir yegesi vardır. Sovyetler Birliği 

milletlerine mes'ut ve iyi bir hayat te
min etmek için icap edt:n ~artları yarat 
mak. 

Hükiımetin, partinin ve memleketin 
tefi olan Stalini11l gayeleri sayesinde, 
ekonomi ve kültür eserinin bütiln §Ube
lalııMle ...... aıftffakiyetler kazandık. 
• muftffalriyetleri hiç kimse inklr e
demez. 

Maamafib bazı memleketlerde bütün 

BDyUk kardeşini 
bıçaklayıp öldilrdU 

Barlının Hıdırlar köyünde Hasan 
isminde 16 yaşlarında bir çocuk kar. 
deşi 22 yaşındaki Aliyi bir kavga neti. 
cesinde öldürmüştür. 

lki kardeş aldıkları mısırı payla. 
şırlarken aralarında ka,·ga çıkmış ve 
fena halde kızan Hasan bıçağını çek. 
tiği gibi kardeşinin karnına saplamış. 
tır. 

Bağrısakları cl r .arı rlükülen Ali 
hat:tahaneyc kaldır•ln"ş isi.' de biraı 

sonra ölmüş ve kardejl katili de yaka. 
lanmıJtır. 

(Trader Hom) arUsUerl tarafından 
muazzam film 

ilerlcmeğe başlamı§lardı. Fakat birden
bire birçok ev yanmağa başlamıştır. 

Anarşistler her tarafa yangın bo:nbaları 

·ıe manın birkaç ay e,•,·el Almanya 1 l 
Portekiz arasında ticaret muahedeS 
yapılırken imzalandığı söyleniyor ... 

Hendaye 13 CA.A.) - Asi kuvvet~r. 
dün geceyarısı Sen Sebastiyene girııt11· 
1erdir. ' 

atıyorlardı. 

Fust Bulcanın Asllerln yeni bir mu•alfaklyetl T . ·ı i 
b t Seville 13 (A.A.)-Jercz Dela Fron- ramvay ~ŞÇI er eya na 1 tera radyosu, milis kıtaatınm Tfileyera- (Baş taralı ı incide) 

Sovyet Rusyada da vukua gelen muharebede 360 ölü, ta faaliyet gösteremediğiniz için sını· 
havacı hg~ 8 veri len 300 tüfek, Ü~ mitralyöz, ve bir havan fmız değiştirilmiş, dereceniz indiril· 

topu bırakmış oldukları bildirmektedir. miştir.,, 

ehemmiyeti an 18 tıyor Seville radyosu, Madrit kabinesi er - J{ontrol memurları scnclcrdenbe~ 
Sovyet Rusyada bir tetkik gezi. kam arasında !iiddetli ihtilaf çıkmış ol- şirkette çalıştıltlar:ını vatman ve b'.· 

si yapan 1'ürk IJava l{urumu Ba:.ka- duğundan ve bahseylemektedir. Bu rad letçilerin cezayı mucip bir harcketlerı· 
nı Fuat Buka, bu sabah kendisini zi. yo, cephelerin heyeti mecmuasında hü- ni görmeden haksız yere ceı.I 
yaret eden bir muharr' rimizc seyaha kumetin yedi tayyaresinin son muhare- yazamayacaklarını söylemişlerse de 
ti hakkında şunları söylemiştir. beler<le düşürülmüş veya kaçmağa icbar itirazları hiç nazarı dikkate aJınn1s· 

"- Dost Sovyet Cumhuriyetleri edilmiş olduğunu iUive etmektedir. mıştır. 

1ttihndı Hava Kurumu Başkanı Egde. Burgo• hUkOmt tinin bir tekzibi Bunlardan başka di~c>r işçiler d• 
man YoJd:ışın daveti üzerine Rusya. Burgos 13 <A.A.) - Ecnebi memle - İtalyan amirin sıkı tazyikı dolayısil• 
ya gittim v~ Ağustosun 27 sincle yapı. ketlerden gelen bir telgrafta Madritle kontrol memurlarınm • kendi ,·nzi)'et· 
lan So\')e.t Hava ba}'ram·nda bulun. Burgos arasında yakında 15 günlük bir !erini kurtarmak için - haksız yere bit 
ılom. Bayramdan sonra Osyo Avya. mütareke aktcdilmesi mümkün olaca- çok ceza yazdıklarından şikayet etınelc 
~im (Hnva ~u:·umu) B ş~~nı ile ~ir. ğmdan bahsedilmektedir- ihtilalci hüku tedirler. 
lıktc hu teşkılat şubelcrını gezdım. met komitesi bu haberi kat'i surette -rf 
Osyo Avynhim bizim lfava liurumu. tekzip eder. ' Söylendiğine göre, İtalyan an:ıi 
muzun hemen aynı olan bir teşekküL ayda ceza parası olarak biletçi ~ 
dür. iıu t..c kilatınz~ tso,HtZCJ\~- Komite erkanından biri, Havas ajansı vat.m.ş.nlardan muayyen miktaraaı>il 
lerin<l lun ncıliK ıevesi uyfi.ndırnmk. muhabirine demiştir ki: ra toplanmıuunı istemekt ir. :ı3u mi~ 

" B h b ı b. h b 1 k tann doldurulamadıgwı ay olursa şir'ke-eleman ycti~tirmckfir. J1U teşkilfıtlll - U a Cr, yan iŞ lr a er Oma 
atıcılık, binicilik, denizcilik. zehirli tan da fazla bir şeydir. Bizim Madritle tin merkezdeki memurlanndan baıJI•· 
gazlar.ı karşı korunma şubeleri de müzakerede bulunabileceğimiz zehabını rı ve kendisi hattı teftişe çıkarak rast 
var. uyandırmağa matuf bir manevradır. gele ceza yazmakta, bu arada kontrol 

Her viJftyett" bir motörlü trr- Harp, nasyonalist (asi) kuvvetlerin tam memuralrı da cezaya çarprlmaktsdıt· 
yare md;lchi. her mc}ttebin plfı. ve kat'i zaferile veyahut Madrit kuv - Cezanın çokluğu karşısında son i1'j 
nör, motörlü tanare ,.c parasüt ŞU- vctlerinin kayıt ve şartsız teslim olmasi- ay zarfında 30 vatman, 100 biletçi iŞ· 
beteri "nr. Erkekler k:ıdar So''' et ka_ le sona erecektir.,, !erini bırakıp şirketten ayrdmışU~· 
dınlarrnda dn nçucuJuk he,~si ~ok T2leverada taşlayc:ın muharebe Çünkü eline otuz lira geç<:>n bir bileW' 
Cazla .•• ~rc•ldlfttta uçuculnl< ö~ren_ Burgos 13 (A.A.) - Yiiz saattenbe- nin ayda 10-12 lira ce:r.a verdiği oJmUf' 
mek ;.stiycn gcn le~ı in adedi ekiz lıi. ri Talevera cephesinde muhareb: baş- tur. 

ni geçiyor. lamıştır. Bu vaziyet karşısında tramvay şif' 
So,·yct ı:usyud.ı biitün sporların AlkazardakC asller ketinde vatmnn buhrar,1 ba"laınıştıl'· 

başrncia havacıl h faali~ eti geliyor.,, Londra 13 <A.A.) - Röyte: ajans:- Şirkete yeniden Yatman nnmzedi aıars• 
nın M:ıdrit muhabiri bildiriyor: Burada mektebe sevkcdilmektedir. Bu gidi!'lt 
mevcut !:an ate göre Alkazarda mahsur ııehirdeki bütün trnmv:wlar 'ı"Cni ,,,-e 
bulunan a .. ilerin hükumetin tekhfin acemi vatmanların idnr~5ine. bırat<tl• 
reddetmelerine ba§lıca sebep pek yakın· mış olacaktır. 

Ba'ı"çıhk bankası 
kuru[uyor 

Dalıkç lığımızın inkişafı yolun_ 
da, ikinci beş senelik sanayi progra_ 
mına göre memleketin muhtelif balık 
mır.takalar:nda konserve fa brikn lnrı 
a~ılacak, ve bu işler için bir balıkçı_ 
lık bankası kurulacaktır. 

iktisat Vekaleti bu banka için ha. 
zırladığı kanun l:iyihasını yakında 
meclise verecektir. 

PI:K MDI:S~IR 
V~ I:MINB1RUCTIR 
KUTUSU: 200: KURUS 
Bt:SiR-KfMAl:Mf\HHITTct:VAr 
-ECZAN[SJ S1RKt:CJ 

da imdat alabilecekleri ümididir. Fılh Şirketin böylece işeilerinin maa§i" 
kilta birkaç gündenberi Talevera mınta- rını indirmeğc baı::Iaması , iş kanurııl 
kasında müt:ıiş muhaı ebeler olmakta - çıkm:ıdan evvel, almn.ğa lüzum göroU· 
dir.Bu muharebeye elan devam ediliyor. ğü bir tedbir diye telfikki ec ·ımek't"' 
Asi kuvvetlerin piştarları Sanalollaya ıı· 

dir. Söylenildirnne göre ı;:irket bu s 
kadar ilerlemişlerdir. retle k anuna karşı şimdiden tedbir 111' 

Madritte halk yumurta, süt, et, tere- maktadır. 
yağı. şeker elde edebilmek için dükkan-

önünde saatlerce l:• ' · ·· (Traım;ay şirketine dair ikinci saıt· 
famızm beşinci siitımm:•' • bir ycı:ı Mısır elçilljilndekl hadise 

Hendaye 1 • (A.A.) - Buraya ge· 
tıardır ). 

len haberlere ::~re şüpheli bazı eııhaf Inı?lllz başvekilinlf1 
polisin muhılfazasmda bulunan Mısır d .., i n.ı i ti 
elçiliğine girmi§lerdir. Elçilikte müsa . eg ŞeCC,_. f V 8 yet le 
deme olmu ve bir polis memuru yara · Londra 13 (A.A.) _ Star gazetesi11~ 
lanmıştır. Mısır maslahatgüzarı derhal göre müfrit muhafa.rakil.rlar mabafill 
Madritten ayrılmıştır. M. Baldvine karıı giddetli bir hücı.ııO 

Alicanteda hırsız.lar Portekiz el~ili- hazırlamakta ve mumaileyhin Krahrı t•' 
ğinin evrak mahzenine girmişlerdir. giyme meruiminden evvel istifa etıııe• 
Bunun üzerine siyasi mümessillik bir ~ini istemektedirler. 
Portekiz harp sefinesine nakledilmİ§tir. Umumi intihabatın bu tarihten e'IV'11 

AnarşlsUer Ell&rlnd•kl icrası derpi§ edilmekte olup muhafaı• 
rehlne.lere gUvanlyorlar karlar partisinin intihap ajanlarına ıııi.l· 

Hendaye 13 (A.A.) - Sen Sebastiye- cadel'! için şimdiden hazırhmmaları 11ıı· 
nin asiler tarafından i§Kalinden sonra susunda emirler verilmiş olduğu ~iv-~; 
askeri harekatın merkezi Bilbaoyı inti- vet edilmektedir. Ayni gazete. rnUfr 
kal etmi§tir. Hükumetçiler buranın mü- muhafazakarların yeniden silahlaıtıı" 
clafaasını korumak için hümmah bir fa- ı:iyasetinde engel olduğu iddiasında .b;. 
aliyet göstermektedirler. Anarşistler el- lunduklan M. Ramsay Makdonaldı ıs 
lerinde bulundurdukları 3000 ı~adar re- faya me6>Ur etmek arzusunda olduk~•; 
hine vasıtasilc nsiler üzerinde kuvvetli rı söylenmektedir. Stnr gazetesine ~z;~ 
bir ta;ı:yik y::>.p .. · · ' -ı ümidindedir]er. milfrit muhafazaklrlar Carlton kliiP 

ispanyayı terkedeıter toplıınıırak şefler üzerinde tazyik ;er~ 
Berlin 13 <A.A.) - İspanyol $uların etmekten ib"ret oJan eski usule mUr•'' 

da bulunan Alman Amir;ıli Böhnden at edeceklerdir. 



Parasız 
zengin 

~hnıet Ziya, on ıenedenberi, Şi§lideJ 
"ıl le bir evde oturmaktaydr. Bir çap
ıtı ı.biatli olan bu adam muayyen bir 

1 "1ek •ahfbi değildi.r, ve hayatını eğ
cııce ile geçirmektedir. 

2. tcngin bir ailenin oğlu olan Ahmet 
~1'11.. çok rrıüs:-:( bir hayat ge\jirmi§tt 
h •tat, söylenilene ehemmiyet verilirse, 
tı er nevi madrabazlık itleri de yapmı~-
r. 

. l)Ört yeğeni vardı; kendi kabahatle
~i ba§kalannda görmcği istemcdi~i i
Çiıı, onJann ~ k muktesit olmasını isti
)ordu. Bun<..~n başka, fukaralara kar;ıı 
lllcrhaınctsizdi. 

Ahmet Ziya sevdiği yeğenlerine: 
f - btifade edilmesi mümkün hiç bir 
ltaatı kasırmadım. Bütün servetim ev, :sa Ve sınai kıymetlere tahvil edil~iş
~· E:ğer, yatırdığım paraların karmı 

tlcracm, birkaç sene elim avucum 
°°' ~mıı olacak. Halbuki, buna imkatı 
)o'-

"i tfcnleri de: 
t - Buna r.e lüzum, am-ca 1 diyorlardı. 

'fletinizin, tabvillcrinizin kıymetlen
~erini bekleyin. Maıraflarmız için 
)~r zaman emirlerinize tamamik amade 
ıı. Bu yaşta, l-i\jbir §eyden mahrum ol
~lıfmız lazım. 
tı Ahrnct Ziya omuzlarını ailkiyor ve 

tar ettirmiyordu: 
- Peki, kabul ediyorum, "' 

.. sonra, çalışm-ı oduında bir kÜıcye 
toındürdüğü büyük kasayı onlara iÖS· 

ttrc.rek ilave ediyordu: 

1 
- Onu da ~:;yliyeyim: Çok zengin 

0 asınız diye hava oyunları da yapıyo
tıırn. Bunun içindekilerin hepsi ben ölün 
te sizin olacak. 

l:!~unlar konuıutalı epey sene olımı§tu 
&er tahvillerini aatmağa anır veı·me

~~' olsaydı, kıymetleri fazlalaıacaktı. 
tı ır gece, evine döndüğü zaman, kapı -
• ll;l Yan açık olduğunu gördü. Bu cece 

D'1~1.hna izin verm,..-i _"'ti,_·. __ -~- _ ~
il . erhal içeri girdi. Doğruca yazıha-
dict~ne gitti. Çığlığı basmamak için ken 
S~~ı ~.üç zapetti. Kasketli iki adam diz 
~ ttıuş, kasanın çelik Jevhasmr zorla
biı·ltıa rneuuldüler. Kasanın hilesini 
ı:ı:ı 1YOrlardr. Ve açılınca bayağı sevin -

1!ltrdi • 

~·Cebinden tabanca&ını çıkaran Ahmet 
1Ya: ' 

- E:Uer yukarı 1 diye bağırdı. 
~ liıraıılar iki elleri yukarıda ayağa 
'tli~tılar. Ahmet Ziya çok sevdiği yeğe. 

ın Upklannı tanıdı. 

._ - Sen miıirr, Faik t Sen misin, Ha • 
'!_I Utaninıyor musunuz? 
~•ile: 

- Bizi aff etmeliainiz, 1 diyordu. 
Ahnıet Ziya susuyordu. 

Qı.1"aik ve Hasan baflarını önlerine cğ
Jı 1tltrdi. Efendilerinin evinde bu meı· 
ı~.lı:asanrn lifınr o kadar çok dinlemiı 
k 1 lı:i, o zamandanberi bunun nasıl 
lt )' 'tlduğunu öğrenmeği merak etmiş
) l'di. Bu gece evin boı olduğunu bili· 
t:1•rdı. İçlerinden biri, upk olmadan 

"ti Çilingirlik etmiıti. 
lfaaan: 

fıl;- Maamafih, diyordu, kasanrı boş 
~\Jfunı göre büyük bi~ kabahat yap
blr olmadık. ÇUnkU, hiç kimseyi, bot 
~U lcı~:yı ıçtr diye mahkum etmek 

l'rlltun değildir. 

t~1h~et Ziyanın kan beynine hücum 
ftı. kasa hır&rz:ınrn ıöıünil kesti: 

~t- t:ok iyi, çok iyi! dedi. Fazla laf 
;~ez tizi af !ediyorum. 

A.}ı 1 •dam kapıyı doğru ilerlerken, 
tıı:l'rlet Ziya şu cümle ile onları durdut 

....... s· ~11'\ ııl, kasamın bot olduğunu hiç 
tııl't\~t)'e ıaöylememek ,artilc affediyo-

ı11;Urrııe ~ok garipti. Ve cümleyi telif 
!it. ~erken sesinin tuhaf bir tonu var-
t,t~' ıöylemekle iyi etmediğinin 
~"'Jt'dt. Fakat, kendine hlkim ola
' it. ln11n heyeeanlanna hAkim o
>tır ~tr zamanl•r bilyük hatalar itli· 
~~ki •dam dı durmuı, hayretle ba-

'b. ltrdı. 
Qlrl: 

~~&t~ t diyorda. 
&erı de· ..... . 

~ttl"~ iıte bir bit yeniği var! di9e 
'"4Qlchyoı:du. · 

Ff 
,, _, ..... 

Ahmet Ziyanın vaziyeti o kadar şüp 
heli idi ki, ötekilerin hayretine hakim 
idi. Şimdi, kötü halde olan bizzat kendi
si idi; uşaklar da bunun farkında idiler. 
Elbette ki, Ahmet Ziyanın epey ıene • 
denbcri yeğenleri tarafından arkasın

dan miras bırakacak bir amca gibi bes
lendiğini bilemezlerdi. Fakat, kasasının 
boş olması, derhal ne suretle geçindiği 
üzerindeki şüpheleri doğurabilirdi. 

İki hırsız, sebebini bilmedikleri bir 
sıkıntı hissederek, düşünüyorlar, intıba
larını alçak sesle biribirlerinc fısıldı -
yorlardı. Nıhayct, Hasan söylemeğe 

başladı: 

- Peki susarız, ama, bize ne kadar 
verirsiniz? 

Ahmet Ziya suratını buruşturdu. Bir 
kaç saniye sükuttan sonra, mrrıldandı: 

- Ne kadar? 
Hasan gelişigüzel: . 
- !ki bin lira! diye cevap verdi. 
Amca geniş bir nefes aldı. Hırsızla-

rm susması için daha fazlasını vermeğe 
de razı idi. 

- Peki, kabul, dedi. Yalnız üstümde 
bu kadar para yok yarın gelir, alırsıruz. 
Konuşmasının kat'iliği iki adama em

niyet verdi. Hakikaten ertesi gün parayı 
almı§lardı. Fakat, bu paranın efendile
rinden (Ahmet Ziyanın yeğenlerinden) 
borç olarak alındığından haberleri yok
tu. 

Paylaşırlarken Hasan Faik'a• 
- Ne garip milyoner :dedi. 
Faik: 
- Bana kalırsa, delinin biri 1 d~di. 
Fakat, amcaları öldüğü zaman ye 

nc.nlc:ri böyle dü~ünmediler. 

Nuh CEM 

Yed nsn n«2leırıı 
yetmllşftırne 

kaı(Çjlaıır ~~~e:ır 

• 

Gecen hafta Bitler Almanya gensliği 
ni de~let hizmeti i9in seferber etti. Bun
dan böyle İtalyada olduğu gibi Alman -
yada da askerli": beşikten itibaren baş
lamaktadır. Alman çocuklar artık asker
liği sadece bir oytın olarak oynamıyacak 
lar, gerçekten asker olacaklardır. 

Nazi partisinin kadın teşkilatçıların
dan 2000 kadının Nüremberg şehrinde 
aktettikleri kongrede Ilitler: 

.'Erkekler en ulvi fedakarlıklarını 
harp meydanıı da yaparlar. Fakat kadı
nın en asil savaşı ana olduğu zamandır.,, 
demiştir. 

Bu seferberlikte çocuklar nim askeri 
bir terbiye göreceklerdir; kızlar ise her 
türlü ev, ıiraat ve bakıcılık işleri öğre
neceklerdir. Böylece Nazi partisinin si
yasetinde çocui~un asker olarak ycti§ti
rilmcsi en ön sıraya alınmış bulunmak· 
tadır. 

Toıro ton amca 
hizmet 

ediyor 
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Padişaha meydan okuyan Kara 
Çelebinin başı kesildi 

V f>zlrlerln çoğunun köle olduğunu gOzel 
bir nüfilc ile anlatmış ola Sarı KAllp, 

~abahatsiz olarak kurban gitti 
Dördüncu Mehmet, divanı hümn-l 

) uı:da huı ulan tahbna oturmuş, ya. 
ı n h:ılıç hallurılar etrafını sarmışlar. 

dı. 
Padişah doğruldu. Sadrazam Si. 

yavuş pa~a)a: 

- Paşa: ~adnkat ile hizmetinde 
devam et, de' lt•tirne hi) anet üzere bu. 
lunanların cezasını 'er.. demiştim. 

Ne yaptın, dedi. 
Sadrazam, başını yere eğdi n şu 

mukabelede bulundu: 
- Her şeyi yapmağa hazırım ... 

\"al<le Sultanın emrine uynn bostancı 
ooşı ile kireççi başı boğuldular •. 

l\feseJc şuydu: Valdc Sulti:nı öl. 
dül'enler bulunacak l'C intikam alır..a. 
calüı. 

Dördiincii Mchmt>din iste•n üzt'. 
rine şchinlc tel\allar 1Jağt1tıldı n 
hnlk Peygamberin sancağı altına da. 
vet edildi. 

Bütün nhali tophmdı. Si;ahilt'r, 
ceberiler, eski od~ yeniçerileri de halk 
arasında idiler. Bu toplam;;.. sara) ın 
üzerinde çok iyi tesir yaptı. Mürti 
Ehu Sait, Edirne camiinde toplanan 
asilere bir hattı hümnyun yazdırdı. 

Bunda: 

- .. Siz ki yeniçeri ağalarından ye. 
niçeri ağası ve kol k~thüdası YC Bek. 
taş $ğasız, gerektir, ki huzuruma ge. 
\ip ayak divanma hl\zır olnsız. Mn 
halefet ederseniz, hakkınızdan gelü. 
rUs.., 

Yeniçeri ağası Kara Ça'·uş padi. 
sahın mektubunu getirene şöyle bir 
~ 

cnap yazdı: 
"Bizden ornyn giden yoktur. nu. 

rada dururuz:. P:ıdisahtmn: .. -ı asi de. 
ğiliz. Üzerimize gelirlerse müdafaa 
edip görüşürüz.,. 

Halbuki padişahın mektubu ye. 
niçerilerin cesaretini kırmıştı. Hep. i 
birer birer sarayın yolunu tuttular. 
Onları ayaklandıran reisler şaşırdı. 

lar. Bektaş, saraya gidenlere mani 
olmak ist<'di. Ifünde bulunan altm 
ve güm. leri ~trafrndnkilcre dağıtma. 
ğa başladı. Fnkat kimse el sürmü. 
yordu. 

Sadrazam ile müfti, elebaŞthmn 
yalnız kaldığını görünc.e, böyle karı. 
şık bir giin<le işi mu'fakkaten yatıştır. 
mağa karar Yererek iı::yana baş olan. 
lara birer mtmuriJ et ''erdiler. 

- Ilirnz \'akit ~cçsin, hepsini bi 
rer birer haklarız .. diyorlardı. 

• .f. .. 

Bursa:rn ta~ in edilmiş o}an t'lt. 
başıludan Bektaş, fı-;tanbulda ~nk. 
lanmı~tı. J\apıcı 'başı Boyacı Hasan. 
Bcktnşın arkasını bırakmıyordu. Bir 
giiu yakaladı. Arlrndaşı Hamıa Çnvu. 
şu çağırdı: 

- Bunu. dedi, bir e~eğe bindiriı 
gezdirereğim .. 

Hamza Çayuş razı olmadı: 
- Yeni~erilerl darıltırız. Uğır 

bir bı-ygire bindirelim .. dedi. 
, Öyle yaptılar. Bir müddet en el 

bütUn yenlçuilerl etrafına tophyarak 
saraya meydan okuyan Bektaş, ~it1ldi 
halk:n ıslıkları arasında sokak ~okak 
dola~tırıhyordu. Dola:;:tırma bittıl\1cn 

sonra boğuldu ve cesedi d('ttize atıl •. 

dilmiş ve yola çıkmıştı. Hoyacı Ra.. 
san, bunun da arkas1nı bırakmadı. 

Burgaza kadar takip edertk yakaladı 
ve doğruca padişahın karpuna ~kar. 
dr. 

Dördüncü Mehmet: 
- Bire kafir, bire htnm' .. Ayak. 

Janrr, tahtı deTirmek istersin, öyle 
mi.. d:ye bUttln yapbklannı yüztine 
l'Urdu. 

Kara Çavuş,titremefe ba~bdı. 

Göz yaşlarını zapte4le•eden atladı. 
Bostancı başı gillerek: 
- Ağa hazretleri. dedi. bu afla. 

mak en·cl r.erekti. Son pfşmanlık fay. 
da verınez. 

lG:;ı, 14 Eylül günü, !85 sene. ev 
vcl bugün, Kara Çavuş da boğdu. 

ruldu. Fakat bunun cesedi dtnfu a. 
tılmadı. Emir Bnhari camiine gömül. 
dü. 

Malkaraya gitmekte olan kol ktt.. 
hüdası Kara Çt.lebinin ölümünü du. 
yunca, kendi başına da gcle~ini an. 
lndı. 

1''al ... at arkasını takip tdtn ş.,· h. 

oğlunun aske.riae mai;lQp oldll. Raş1 
bir kabak içinde utanbula ~öııderil. 
di. Tam dört milyoa akçeai •1e ~e-;i. 
rildi. 

Hu karrşıkhklara kurban gido. 
lcrclcn biri de Sarı kltipti. Zava\lt. is. 
yanc.Jar me\'kide iktn onlann ••' e. 
slnde Anadolu muhaMbeciltff"• ka. 

dar l ükselmlşt(. Onlar birer birf'r 
öldürülünce kimsesiz kaldı. ~ dri. 
:ı.am esase:n kltibin d\iffUn• ldi ~arı 
katip bir ıün dinndan. 'l'uirlerht 'a. 
nmdan ıelirk.en kendislae aennaılar. 
dt: 

- Sarı kltip, nereden ,.uyo1. 
sun~ 

Nükteyi (ok senn kltfp, t'flıfr. 
terden çoğunun ulen kile oldllfunft 
işaret etmek fstiyerelr: 

- Esir pazarından! demf~tt. 
Köle olan Siyadut paşa. bqnu duy 

muştu. İntikamım almak fçfn bun. 
dan ba~ka fırsat beklenmedi Fnkat 
Anadolu muh~ebed~f öldtfrUlt<"elial 
du,-:..-ır duymaz: 

- Ben kendimi öldürhn•m .. dedi 
ve kendi hançeri, kendi eliyle kfndine 
kıydı. 

~aııroş Jaın Darkı 

dı, l ,l1 n<lanı V ern J' in~,.,·; Am~ril:•ı bu 
Bek.~a.~ ç:ok zengindi. Evinde hu. laknbla ıanuna/.·ıadu, 814 ""''"' Rriilt· 

lunan hu tun e . .;-ası ahttdıkt~n maada 
1
scldo ~la11 ~mlh k"OJ'grf:~inff-. 

baht,:\!ı-indeki h:wuzda hazineler gö ''diinya anneler birliiı" ni uuruil ~el. 
mlilU olduğu hr :·er Yerildi. Sular lıo. cc/~ mııralıhas ~ıfaıi ·fo gİCfl'l_,k iiı<>11:? 
şaltılarak ynpılnn arama herk~i hay. lnıJilıcrcnin Plimuı ~chrine 1•.cu•4'ıjı 
ret i~indc bıraktı. • ıaman çckilmi§tir. 

Ha\Uzun suları kuruyunca bii. Re.imde gi>rdü~iiniiz, °''-' ~ 
yilk bir mnhv.en ortaya çıktı. Burada rn: dair.c: ç~ıır~si alaimi aeJM renkli 
birçok altın ve ayrırn aÇuları mlihilr. ,.,,f1ı b~ırrağmı kerıdili )·apmııur. 
lenmiş iki gö~üm bulundu. Her iksi Bunu diinya birle~mi~ 'lfıilltılerine bir 
altın ve müce\·herat doluydu. o/amel olmak üzere kongre)'e hediye 

Kara Çavuş Tamişvara tayin e. ctmi~ıir. · 
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Halife neden ce\~ap vermiyordu ? Sa1' 111 

başına bir feUlket gelmiş olmasın ? 
Seni bugün rnah eme etti 

Bu haber ti.zerine Hüseylnin vaziye-ı 
ti büsbütün müşkül bir hal aldı. Tam 
bu sırada hadiseyi haber alan vezirler 1 

ve diğer bUyilk kumandanlar da birer 1 
birer saraya gelmeğc bn{ilamışlardı. 

Beş on dakika sonra sarayın önü iyi 
den iyiye kalabalıklaşmıştı. 
Şimdi Hüseyin büsbütün müşkül bir 

vaziyette kalmıştı. Ne yapacağım, ne 
suretle hareket edeceğini bilmiyordu 
Nihayet umumi ısrar üzerine keyfiyeti 
halifeye haber vermcğe karar verdi. 1 

Çekinerek halifenin dairesinin önü
ne gitti. Ve kapıya hn!if fiskeler vur
du. Halifenin oda. hizmetçileri daire
nin kapısını açtılar. Hüseyin kendile
rine halifenin ne yaptığını sordu: 

- Odasında uyuyor! cevabını aldı. 
Bunun üzerine hep beraber halife

nin yatak odasının önüne vararak ka
pıya hafü fiskeler vurdular. 

Ses yok! 

Bir daha. tekrarladılar. 
Yine cevap yok .. 
Bu sefer daha hızlı darbelerle ka-

l'IYI tıkırdattılar: 
Aynı netice! 

Halife cevap venn~yordu. 
Kapıya vurulan darbeler gittil:çe 

şiddetlendi. Yumruk, daha sonra kıhc 
kabzalarile \'\Irmağa başladılar. 

. l!.ynı netice! 
Bu sefer Hürcyin etrafındakilere 

sual dolu bakışlarla baktı. Fakat hiç 
birinde aradığı cevabı bulamadı. 

Halifenin hiçbir cevap vercmemsi 
ve üstelik kapısını da içeriden sıkı sıkı 
kapamış olması herkes g.ırip bir endi-
11eye düşürmüştü. 

Halife neden cevap vermiyordu? 
Ne olmu§tu? 

Sakın başına bir felaket gelmiş ol
masın? 

Bu son ihtimal herkesi korkuya dü
r;lirdü. Hüseyin. yanında iki asker ol
duğu halde dışarıdan halifenin odası
na girmcğc kara verdi. Yanındaki 

odaya girerek camı açtılar. Pencere
nin altında dar bir çıkıntı vardı. Bu
radan yürüyerek halifenin penceresi
ne vardı. Pencereyi açtı ve içeri girdi. 
Arkasından gelen asker de onu takip 
ediyordu. 

Odada ışık yoktu. Fakat ay ışığı 
odayı kfıfi derecede aydınlatıyordu. 

İçeri girenlerin gözlerine ilk ilişen 
şey yatağın hiç bozulmamış olması 

ve orada hiç kimsenin bulunmaması 
oldu. Karyolanın altını, odanın koylu 
köşelerini araştırdılar. 

Hiç kimse yok! 
Nihayet sıra dolaplara geldi. İkinci 

dolabı açar açmaz gizli yol meydana 
çıktı. 

Fakat bunu yalnız Hüseyin görmüş
tü. Diğerleri farkına varmadan Hüse
yin dolabı kapattı. Başka yerlere de 
üstün körü bir göz attıktan sonra ay
ın yolla. dışarı çıktılar. 

Dışarıdakiler büyilk bir merakl:ı ne

- Acaba bu herif hangi tarafa git
ti? diye dü3ünüyordu. 

O, sarayın içerisinde bu gizli yolla
rın mevcudiyetini duymu§tu biliyor
du. Yalnız methallerini bilmiyordu. 
Dört nala koşan bir kervan gibi bUtUn 
odaları süratle gözlerinin önünden ge
cirdi. Birdenbire durdu: 

Güzidenin odası: 
Hüseyin, halife Mustasımın bu ca

riyesine ne derece düşkün olduğunu 

gayet iyi biliyordu. Şimdiye kadar 
onu elde etmek maksadile yaptığı, fa
kat hiçbirinde muvaffak olamadığı ça
hşmalnrı, Güzidenin kendisini ne 5e
killerde tahkir etmiş olduğunu hatır
ladı. 

Demek oluyor ki bu canavar ruhlu 
ada.m, melun niyetinde muvaffak ol
mak için bu feci anı seçmişti. 

Güzide hasta ve baygın olduğundan 
kendisini müdn!aa edemiyecek, bu bir 
canavardan daha aşağılık ruhlu adam, 
bütün çirkin emellerinde muvaffak ola
caktı. 

Saray içinde almıı; olduğu bütün 
tedbirlerin manası dn bu idi. 

Hüseyin birdenbire Güzidenin oda
sının önüne gelmiş olduğunu farketti 
Sekiz iri yarı nöbetçinin arasından ge· 
çerek iç kapının önüne geldi. Ve kula· 
ğını kapıya dayadı . 

Çok beklemedi. Odanın içinde ha
fifçe dolaşan ve kapıyı sürmeli.ren 
ayak seslerini duydu. 

Hiç vakit geçirmeden güriiltüsüzce 
dışan çıktı. Ve doğruca Zübeydenin 
dairesinin yolunu tuttu. Oraya ne için 
gittiğin i bilmiyordu, Gayri ihtiyari bir 
kuvvet kendisini o istikamete itiyor-
du. O da o kuvvete itaat ediyordu. 

Bir anda gayri m~'ur olarak Zübcy
deden başka hiç kimr;cnin Güzideyi 
kurtaramayacağını mt düşünmüştU? 

Belki.. 

Zübeydeyi dilşünür ôüşünmez garip 
bir hisle sarsıldı. Ziibcyde, halifenin 
bu inci kızr onda çok garip hisler uyan 
dırmağa başlamıştı. 

Belki bu his, belki de Güzidenin bir 
an evvel kurtulması hissi Hi.iseyinin 
ayaklarına sürat verdi. Zilbeydenin 
odasına. doğru şimdi daha süraUi gi
diyordu. 

Arkasındakiler kendisine hiçbir ı;ey 
sormadan onu takip ediyorlardı. Az 
sonra Zlibeydenin dairesine vardı. Ka
pısında bulunan oda hizmetçisine Zü
beydeyi sordu: 

- Uyudu mu? 
- Hayır .. Odasında kitap okuyor. 
- Kendisini görmek istediğimi söy-

ler misiniz? 
Cariye içeri girdi. Aradan b"lki an

cak bir dakika geçti. Fakat bu bir da
kika Hüseyine çok uzun geldi. Di"er 
taraftan da garip bir hisle gittikçe he
yecanlandığını hissediyordu. 

Az sonra oda hizmetçisinin ince se
si duyuldu: 

(Devamı tıar) 

s c nra kurşuna diz ceklermi~ 
11! 

Bununla beraber v~ziyeti bir kere ya-ı 
kından tetkik etmek arzusundan kendi
mi alamadım. Aşağıya hapishaneye in
dim. Yolda tesadüf ettiğim polis, tercü 
man ve gardiyanların yüzlerinde sabah
~i hadisenin tesiri bariz surette okunu
yordu. Bu keder içinde bulunan adam • 
ların araSindan geçerken ne tuhaf his

ler içindeydim. Nöbetçi çavuşunun oda
sına geldiğim zaman içeri girmedim. 
Başımı uzatarak seslendim: 

- Çavuş gel buraya ! 

Çavuş dışarı çıkınca da: 
- Kooperi öldüren herif nerede? diye 

sordum. 
Elile köşedeki odayı gösterdi: 
-Aç orayı ... 

Çavuş ses çıkarmadan kapıy1 açtı. Ka
pıdaki nöbetçiye: 

- Kapıyı arkamdan kapa, fakat önün
den ayrılma, dedim. 

Jçeri girdim. Katil delikanlı, alçak bir 
iskemleye oturmuş, başını iki avucunun 
arasına almış düşünüyordu. Kapının açıl 

dığını duyunca yalnız başını çevirdi. Va
ziyetini hiç bozmadan ateş fışkıran canlı 
gözlerle beni dikkatli dikkatli süzdü. 

Onun karşısına geçtim. Gene kıpırda

madı. 

- Bana bak arkadaş 1 dedim. Seni bu
gün muhakeme ettikten sonra kurşuna 

dizeccklermiş. Fakat cinayet esnasında 

sarhoş olduğun anlaşıldığından ölüm 
den kurtuldun. Şimdi müebbet küreğe 
koyacaklar, haberin olsun. 

- Haberim var. 
- Nereden var. 
- Söyledi .. nin biri .. 
- Yarın seni vapurla çok uzaklara 

sevkcdecekler. 

Birdenbire başını kaldırdı. Yüzü bir 
domates gibi kızarmıştı. Hiddetle bağır 
dı: 

- Sana ne be herif! 

- Dur bakalım. O kadar köpürme .. 
Karşında kim olduğunu bitiyor musun? 

- Kim otursan ol. Herhalde hayırlı 
bir şey değilsin. 
Yavaş sesle cevap verdim. 
- Ben sana iyilik etmek istiyen bir 

adamım. 

Bu sözüme daha çok asabileşti. 

- Bu vaziyettimde öyle mi? 

- Evet bu vaziyetinde ... 

- Sen şuradan arabanı çek de benim 
başımı belaya sokma .. 

- Bana bak arkadaş: Sakin ol. Hid
detin sırası değil ... 

- Be adam sen bana akıl öğretmeye 
mi geldin? Mahvolmuş bir insanla ne 
uğraşıyorsun. 

- Ben seni kurtarmak istiyorum. 
- Benimle alay etme! 
- Seninle alay etmiyorum. l\~·r de-

diklerimi tamamen yaparsan belki bu 
gece seni kurtarırım. 

Bu sözü söylemiştim ama. henüz bir 
şeye de karar vermemiş~im. Münakaşa 

nuz beni bu mecraya sürüklemişti. Ma-f - Yahu, sen çıldırdın rnı? fie 
amafih bu sözü söyledikten sonra onu anlamaz adamsın? ııı 

kurtarmak için elimden geleni yapma· - Haydi buradan defol.. Bıraj{ bC 
ğa da karar vermiştim. Bu itibarla, yü- kendi halime... fi• 
züme acı acı gülerek bakan, fakat hiç Artık yapacak bir şey katmamı§~ j]:l 
biT cevap vermeyen delikanlıya tekrar dam da dediğini yaptı. Sonradan b'.r 0• 
ettim: edı İngiliz polisinin başını daha Y · 

- İnat etmezsen belki kurtulursun. nu da sonra anlatacağım. 
Fakat o bu sözlerim üzerine üzerime 

yürüyecek gibi oldu. 

- Ellerim bu cenabet şeylerle bağlı 
olmamahydı ki ben sana alay ctmeği 

göstermeliydim. Fakat böyle bu
dalaca sözler devam ederse ben sana ge 
gösteririm Allabm belası herif ... 

Ayakta hırsından tirtir titriyor, göz
lerinden yaşlar boşanıyordu. Zavallı 

hem§erime o kaadr acıyordum ki .. Fakat 
o benim kendisile alay ettiğime o kadar 

emindi ki ne söylersem bir tesiri olmı
yordu. Israrın bir faydası olnuyacağını 
anladığım zaman ona dedim ki: 

- Bak arkadaş 1 Sen bana inanmıyor 
sun. Halbuki benim sana karşı hüsnü 
niyetim vardır. 

- Ne hüsnü niyeti ulan? 

- Suiniyetim olduğunu nereden bi
liyorsun? 

- Ben aptal bir herif değilim. Mah
keme idamıma hükmedemedi. Çünkü 

sarhoştum. Fakat beni öldürmeden o 

keratanın intikamını alamayacaksınız. 

Bunun için sen beni kaçırmağa teşebbüs 
ediyorsun. Guya beni kaçıracaksınız. 

Ben kaçarken de (kaçıyordu) diyerek 
vuracaksınız. Hey gidi mel'un herifler 
hey ..• 

Bu sözleri işitince beynimden vurul
muşa dönmüştüm. Ne yapsam bu adamı 

ikna cdemiyecektim. Kendisine son söz 
olarak dedim ki: 

- Yanlış düşünüyorsun. Eğer yarma 
kadar fikrini değiştirir ve bana inanır -

san nöbetçi polisi ile beni görmek istedi

ğini haber verir. Seni kaçırıp kurtarma

ğa çalışacağım. ÇUnkü ben senin karde
şinim. Ben de Türküm ... 

Aksi adam bir türlü yola gelmiyor ki .. 

Bu son sözlerim iizerine de fikrini de

ğiştirmedi. Yüzüme ters ters bakarak: 

- Sen Türk müsün? dedi. 
- Evet ... 

- Türksen burada işin ne? 

- Onu sen anlayamazsın. 
Acı acı güldü ve yüzüme 

sordu: 
bakarak 

- Beni neye kaçırmak istiyorsun? 
- Sana iyilik etmek, seni kurtarmak 

istiyorum. 

- Demek bana iyilik etmek istiyor-
sun. 

- Evet. 

- O halde evvela şu ellerimi çöz. 
- Ne olacak? 

- Evvela seni. sonra da o kapıda 1 
bekliyen kafirlerden bir ikisini temizli
ycceğim. 

MUHALiFLERiN KURDUKLAl\l 

HOL YALAR 

ııJl•~ Yukarı kata çıktığım zaman 8. erO' 
?d.aısnda ışık gördUm. Kumand_all 

1baıı• 
ıdı. Ben de kendi odama reçtırl1· arf 
bir dakika geçmemişti ki ara kapı 
dı. Kolonel içeri girerek: 

- Ben şimdi Harbiyeye gidiy0~~ 
Generali görerek gündüz geçen vetıur' 
Esatbeyle y;:ıptığumz görüşmeler. ~· 

da alınacak yeni tedbirler üzerinde ~dl 
disile görüşeceğim. Yemeğe de 

0 

kalınm. 

Kolonele hatırlattım: ıce~ • 
- Vaziyetin ne kadar nezaket. dı1' 

bettiğini biliyorsunuz. Polis rnu ~ır 
sizden bu akşam kat'i bir cevap ~~ • 
yordu. Bu cevabı alamazsa düşiill 
terini de tatbik edcmiyccektir. .. f• • 

- Evet, omı ben de düşündutr\eı1' 
kat vakit çok gecikti. Bu sebeple ğidl' 
disini yann sabah erkenden görece 
Bunu kendisine bildiriniz. ,t 

ıcş" 
- Beni bu akşam serbest bıf11 

mısınız? ıır' 

- Eğer bir mecburiyetin yok:'1~~ 
da kal .. V e her iki saatte bir uğP~ _, 

ve gittiğin yen ntsbetç.i olW..~ ı>. t:f 
bildirmek §artilc şehri müternadı ,r· 

gece 
kontrolde bulundur. Ben bu 
den çok endişe ediyorum. . ı' 

Kolonel gittikten sonra Esat be~ 
lefonta bularak vaziyeti haber .;e 

Şimdi artık teftişe çıkmam lazırngel; 
du. Fakat şu Benetin gündüz: )-aıd ~ •e 

ğı mahut rapor bir sabit fikir ııı\ı 
beni mütemadiyen meşgul edıyor· 
saat geçtikçe merakım ve heYe~c'ıı 
artıyor. Bu raporda ne olduğun\! b# ~e 

.. .. k • "d t. f'.Sı;. 1• mezsem gozum açı gı ece~· 1 ı 

kopyeleri yalmı meşhur istihb<l~ı.! 
bitinin nezdinde olan bu r?.tıor ııııl" 
yatını nasıl öğreneceğim? Mutlıı1<:1,., 
reneceğim. Ne bahasınıt otursa _,lf> 

öğreneceğim. Matmazel T ... ile ~.ı~ı\ 
açık olmasaydı şimdiye kıdar ço ,. ı 
öğrenmiş olacaktım bile .. Çün~~u 0:~ c' 
iyi arkadaş iken benim sormamı b .;er.r' 
mez, her şeyi o kendi gelir haber 1;ıc1e· 

·r<» ı 

di. Torlakyan işinde Krokere ı;ctı ıı'' 
ri yalancı mevkuf işınden bc!'l

1 l'ıl f 
haberdar etmişti? Her akşam gcÇ ..ıl r 

slı·· 
bana bütün esran kendi dile te 1'1 411 

derdi. Halhuki. şeytan kadın, t-ı.ı 
bililtizam erken savu'.lUP gitnıiştı· ) 

va' (Devant' 
ticeyi beklerlerken Hüseyin: 

=~~~~~==~~~~~~~~======~~~====~~=====~~~==~~~~~~==~==~~~~~~~~~~~:::::::::::~~~~~~;;;;;::;~~~;;;;;;;:~~~~~;.::;:::~~~~~~~~: ~· E -- -- ~)1r 
Enisin kolu, kadının belini sarıyor eden şeyler değil midir? Herhalde, ge- delikanlı, uykusunun arasınd~ ~tılcıe< 

Gözler kapalı. Konuşmıyor. Zebranın çcn haftaya kadar, Z~hra sevildiğine lamış, sinirli sinirli birçok J<el btı~11~ 

KADIMLAD 
1'ıl. L "''+ R / ır=u n ~~ô ~o ırtnHa.ı lfi1 

Nakleden: Hatice S ü reyy a 
- 6 -

Kız. usulln elektrik düğmesini çe-ı 
virdi, kapattı. Oda, akşamın loşluğu 
içinde karardı. Bunun üzerine, genç vii
cullar. divanın üstüne yuvarlandılar 

Fakat bu manevi uçurumr'ı.n henüz 
çıkmışlardı ve onun sinirleri üzerinde
ki kontrolü heni.iz teessüs edememişti 

ki, kadın: 
- Senin yalnız bana, yalnız bana 

ait olmanı istiyorum, anlıyor musun, 
Enis! - dedi.. Başka hiçbir kadını, hiç 

bir §eyi dilşünmiyeceksin ! Kendini ba
na hasredeceksin. Bu SC'ni kadın gibi 
hemşire gıbi. hatta .. 

Erkek, cevap vermeksizin. derin b:r 
göğüs geçirdi. Zehra, onu zayıf bir 
anında yakaladığını anlayarak cesaret 
buldu ve devam ~tli: 

- Hatta bir anne gibi sevmek iste
rim .. Hayır, hayır, sus .. Bir 5ey söy. 
leme.. Bana fena sözler söyleme .. Bi
liyorsun ki kötü bır niyetim yok .. 

sözlerini yudum yudum tatıyor. knnidi. sarfctmişti. Sevgilisi de onu~ to)' r 
Bu sükut içindeki ccvnpları, genç _ Doğru mu güzelim.. Demin an- bir manevi fırtına geçirdiğini 

kadın anlamıştır. Memnun bir halde, la.ttıklnrın doğru muydu? likle öğrenmiRti. rl't· 
ba.c;ını, erkeğin omuzuna bıraktı. Mu- Enis, çok uznk bir alemden ayılırca- - Bunu ertesi sabah sana n;~ ııııl'ı 
zaffrriyctinden memnundur! lşte şu sına. elini alnı i.izer:nde gezdirdi. Bu tığıma çok hata ettiğımi siıtı :9111) 
anda Enis onun! Sade onun .. Zclırn bir vorum. Ah, ne aptallık, ne 3 l1 1'

11
' harcketilc. sanki, bc-ynindrki düşünce- ~ ... pll 1 

alem olup, En "si içine almıştn'. DUşUncelerinden haber nldıgı r,,9!cı leri uzaklaştırmak istiyordu. ııc I' 

Saadetleri, daima böyle tam ve mut- miyordun. Eğer sussaydım. 
- Neydi ki anlattıklarım? 

lak olabilirdi. İkisi de yirmi yaşında! daha isabet ederdim. <f' 
- Burada bcnlın için oturuyor ınu lm enrJtl 'tıı SeviEJiyorlar .. Zehra, bt.ndan memnun- kfıru yok .. Zehra, bu g ı.ı 

dur, mağrurdur. C'Unki.i wngin VE' ki- sun .. Yalnız benim için.. nındayken, bütiin kararıarını ııtlfllfl)' 
t - Canım, Zehra, bunn emin deT.ii kl f"k · · · d ·nı· gıı e11 bar bir ailenin rocuğu olan bu stan- - yor, a mı ı rını, ıra esı • çel' 

bullu. ondan nyrılrm:yor. Evini bar- misin? nu, vakarını kabcdiyor. IztlrtıP blf 
kını bırakmış, ona gelmiş. Şımartıl- Genç kadın, iç gcçiruek: boyuna bir şeyler istiyen za'~~ı ş~ı· 
mış bir çocuk olduğu halde, Z<'hranın - Hayır: • dedi. mahluktur nrtık .. Sıınki he!" :-C\-ei<tıı 
ekser şımarıklıklarını hoş görüyor. işte Bir haftadanbcrı, kalbini bir ı:ilphe nı teııdıt etmektedir. O ise~ ti~ııs cV 
onun yüziindC'n bövle Jstanbuldan kemirip duruyordu. B:r akımm, Enis içinde aşkının saadetini rnüdS 
uzak ya.cııyor, bu küçiik ve basit odaya asabi bir buhran geçirmiş, Zehra, ki- meğe urğafjıyor. ıJ(lf) 
sığınmı13 .. Bütün buniar, aşkı isbat nin vererek onu uyutmuetu. Lakin, " (Devamı 
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Kadınlar niçin erkeklere 
benzemek isterler? 

Mcaır~~cao 
Fon Blomberg 

Kimdir ve ne yapmak istiyor ? t:lu rnühinı sualin cevabını size 
~Şağıki satırlar iyice anlatacaktır Evvelki pazartesi günü iki kişi,\ 

biitün milletleri aarsan 20 kelimelik bir 
kararnameyi imzaladı1ar. ! 

nnı da dinliyerek Almanyaya avdet 
.ce, / lrrum ı: .:.:c malı· 

dm e 1 ::k elbisesi giyı:nektea, onun 
gibi fosur fosur sigara içmekten zevk 
alma!:tndır. 

E·ıini terkederek iş hayatına atılı

yor, burada erkekle müsavi şertlar is
tiyor. Niçin bil~} or musunuz., Erkek
ten hiç de geri olmadığını isbat et
mek için?. 

Hayat lrl·•mından erkekle tam 
manasiyle miı cıvi olduğu halde, bu-

Sahne Bavyera alplannda yılan· 
kavi yollarla ~ıktlan, Berchtesgaden 
şehirciğinin 670 metre daha yuka· 
r sında Hitlerc aid Cicibici Şatelenin, 
zümriid ye§İle boyalı güneşli aalonı• 

idi. 
Şuraya buraya ıerpilmit gibi kon· 

muı saksılara dikili frenk inciri :i
danlan, evi selıebil bir müziği ile dol· 
duran tiÜrü süsrü kanarye kafesleri 
arasında bu ap aydın odanın küçük yu· 
varlak maaabrı batındaki beyaz ka • 
mış koltuklarda Hitlerle beraber otu
ran bu adam kimdi? 

O, günümUziln en kuvvetli harp da· 
hisi, tabiye ve sevkülceyı üstadı, raris 
ve Moıkova hükumetlerinin ıilahh bir 
ittifak olmasından korktuklan Al • 
m:ın - Japon itilafının müellifidir. 

sus ve gizli olan Militörvoshenblatl 
mecmuasında yeni harp nazariyesini izah 
etti. 

"Asri harp ve düşmanı imha dü iin
cesi,, adlı makalesinde 1914 - 18 ha Ji-

. ı .: "' ··. - . ln:;iliz Jir:ısın:ı (bizi · • · 
amızla J 17 r.:•. --.. : ) mi::·on lira) : 

mal olduğunu göstermiştir. 

Bu killfet ve fedakarlıkların n 
cesi ne oldu? Her tarafta izmihlal ve in 

hilal öyle ki, harbin tekrar bütün dtin

anaf§i ve ı· rabiyct · 

fey görillmiyecek ''Galibin eline ancak 
l:ir yığm enkaz geçecektir.,, 

İşte bunun için istikbal harbinde 
bütün harp siyaseti değişmelidir. 

1sparla 1.-aduıları A rista ll<'tıisi f•sİI rılı )'UT Zar. 

Bu ince, uzun 58 yaşındaki aıkere 
iyi bakınız, O Şarki Prusya asılzadeleri
nc yaraıacak kadar sert ve keskindir. 

"Harbin gayesi artık bütün kuvvet· 

le, her ne bahasına olursa olsun bir düş

manı hurdahaş etmek olamaz, fal.at 

daha ziyade kendi kuvvetimizı arttır

manın çareleri aıanmalıdrr. Harp 

~ I<adınların erkekleri, birçok 
:Ünlükleri dolayısiyle, için .. ·~ kıs
dit~a~ta olcluklanna hiç şüphe e· 
ı~ ll'ı~sın. Normal ve pasif kadın ro· 
~ .. oynamak onlar için dayanılmaz 
le kuçUklük hissi vermektedir. Bunların 
11 

llcicrdenberi : ''Bizim erkeklerden 
~ t farkımız var? İşte onlar kadar güçlü 
~ ll'l/vetJi değil miyiz.,, diye avaz avaz 
ltilğırrnaıan hep bu için için duyduk· 

11 rı hasedin tezahüründen baıka 
'dir ki. ? 

~ lialbu ki kadmfor biyolojik ba· 
llıı dan erkeklere üstün olduklanm u • 
ita, trnaktadırlar. Avrupa ve Amerikada 

t dtnJann bir çoğunun beklirlığı 
trcih d etmeleri hep erkeğin boyun-
lıttığu altına girmemek :çindir ve 

'1i ~ ·~-t. nı=IP :ui:l~..-i...vJc_zu. 
~atçılarım da derinden derine üz· 

~Cdir. 
toı kıEkanılan erkekliğe knf§r protes
f Lat kendini meraka değer ufak te· 
c<t b' 

ırçok şekillerde göstermektedir 

( E. /,op<'yre"nirı ıablow) 

• l'ceıa Aı::ıerikanın Bim kız kolejin 
de kızlar, kadın değil, erkek elbisel~ı 
giymektedirler. 

Balıkçılı"·, avcılık, dalgıçlık, 

boks, blardo ve tayyar~...ilıJ.. ribi şim
diye kadar eıkek eğlenc:.si diye 
tanılan sporlar yavaı yavaı kadınların 
inhisarına girmektedir. 

Kad·nm erkeğe müsavi ol..:u;:u his· 
si ortaya bugün çıkmı§ bir hikaye 
değildir. Bu, yüTlerce yıldanberi de
vam edegelmektedir. 

Eski Yunan kadınlarını hiç unut· 
mayınız. Bunlar erkekler gibi silah 
kullanmasını öğrenir hatti bazı 

muharebelere iştirak ederleı di. Şim
di de dünyanın hemen her ülkesin· 
de asker olmak istiyen kadınJaı :mcril.u !..rı,lı·ı lw;clı·ı'ııu:tlı•ı Tlomıi 

tündür. Dütüncesinde niçin mütees .. ir 
oldukları meselesi ilim için haUi hal
ledilememiş bir muamma halindedir. 
Bu üzütüye ilmi hiç bir esas bulunama
maktadır. Erkeklerin kadınlardan 

vücutce dahJ kuvvetli olduk!ar·, daha 
ağır yükler taşıyabildikleri ve gülle 
gibi şeyleri daha uzaklara ı:ıttıklan 
muhakkaktır. Fakat zeka hususunda 
kadınlarla erkekler arasında hiç bir 
fark yoktur. Her iki cins de akıl ve 
zekada müsavidirler. 

Göz, kulak, burun ilh .. gibi hisleri 
kullanmak kabiliyetinde kadınlar erkek· 
lere üstündürler. Nitekim m.!ktep iş· 
]erinde, başkalariyle geçinmek hu-
susunda ve hastalığa mukav~mettc 

kadınlar gene erkeklere faiktirler. 

Böyle olduğu halde 1 lınlar ni-
çin hatti kötü huylarda bile erkekler 
l:a .:.lr becerikli olduklanru göstermek 
kaygısına düşüyorlar ve niçin onlar. 
taklit etmeğe kalkışırlar?. Bu belki de 
anne ve babaların küçük kızlarını faz· 
la takayyiltlere tabi tutmuş olmalarına 
bir neticesidir. Gerçi kızlar .:rkek ço· 
cuklarından daha çok sevgi görmek 
ihtiyacındadırlar ve buna kaı şı doy
mak bilmez bir a~hk hissederler. Fa
kat, gördükleri sevgiye karşı da çok 
daha sık: bir kontrol altında bulun
dururlar. Türkçe bir atalar sözü var
dır: "Kızı kırk günlük oluncıya kadar 
sev de, ondan sonrasına merak etme, 
o kendini sevdirmesini bilir.,. 

flarkf.'r piiro signrnsı i~·m<'l..tcn elin</~ 
taba11cnyr ·" ·çi]l <>lm<>m<':. ıcn ıiiyiil~ 

bir ıcı·k alırdı. 

Kolej ve liselere devam eden k•z 
talebeler arasında kabiliyetlerinin lü
zumu ~ eçhile takdir edilemediği hak
kında bir kanaat vardır. Amerikan 
' •ız kolejlerinde mütehassıslar tarafın

dan yap lmış olan tetkikler bunu 
isbat etmiştir. Erkek talebeler arasın· 
da böyle bir bedbinlik duygusu pek 
nadirdir. Genç kızların hayata kar
şı şevk ve heveslerini kıracak o!.ın bu 
bedbin düşiinceye saik nedir? 

Boston Üniversitesi profesörle-

1-frşlmr dolitor Mari K Voll..·<·1 nnr''' 
crlrclc elbisesi giydiği zaman rahat 

ve ha:; duyardı. 
rinden doktor Veyland F. Vogon 
bainn ne cii_.~:-: nu takdir etmiyerek gene erkekleş-

"Kadınların erkekleşmesi ne ken- meğe kalkışmasında, erkek rolU oy-
df cinsiyetlerine yakışacak ne de tak- namağa yeltenmesinde ne mana var~ 

lide yeltendiği erkeklerin hoşuna gi· Bilgin doktorun bu sualine Ame-ı 
decek bir hal olmadığı halde, ka- rikanın Ohio çocuk mahkemesinde sc· 

Hiç yorulmadan çalışan bir dul 
ve meşhur bir süvaridir; mükemmel 
İngilizce konuşur, daima sinek k?.ydı tı· 
raşlıdır, alçak sesle konu!ftır ve pek al 

söyler. Feld maraşal Verner Von Blom 
berg tek başına yaşar: evini İngilte· 

rede tahsilini bitirmiı olan kızı idare 
eder. 

Königsberg de ubık Rayhsveı 

ordusunun kumandanı iken merhum 
cumurrreisi Hindenburgla en samimı 
dost idiler; İkisi baş başa vererek ge· 
lecek !ıarp için rcvalüsyoner bir plan 
yarattılar. 

Fakat bu pliina şekil vermek su
r~tiyle kendisine Almanlar tarafından 
Klosevitz hatta Moltkeden daha büyük 
bir mütefeltkirdir denilmesine sebep 
olan zat Von Blombergdir. 

• • • 
Soğuk, sert, ciddi ve Bertin civa· 

r n<laki Lichterf elde Harbiye mektebin
de verdiği konferanslannda, en par
lak Erkanıharp olarak tanınan bu zatın 
dudaklarından çıkan her ıöz bir hikmet 
sayılırdı. 

Von B":mberg'l ilhamlı bir hoca 
olarak tanıyorlardı. 

Almanlar yalnız onun "Almanyayı 
kılıç kuvvetiyle bütün milletlerin batına 
çıkarabileceğini., sanmaktadırlar. 

Ecnebilc':' :- - ıda, Alr-:ın cr~usı.; 

hakkında bilgisiyle töhret kazanan 
Fransız mebusanı hariciye encümen1 

reisi Leon Archimbaudnun temin etti
ğine göre, bu kararnamede adı Hit· 
ler'in imzas · ·.,n sonra gelen bu zat, 
Erkanıharbiye reisi Kont Von Fritç 
ile birlikte her hangi bir bir zamanda 
5.500.000 kişiyi derhal seferber edebile
cektir. 

"' . . 
Geçen yı . • "rdutunu tech:z 

için 800.000.000 lr .:iliz lirası (bizim pa
ramızla , milyar 80 milyon lira). har
camış olan Von Blomoerg acaba nasıl 
bir harp düşünüyor? 1930 yılında A
merikaııın aske. ~ usullerini tetkikte• 
" . ~ace •. ,. b•·- ·-- ~--~ ' Cenevre· 

de vaoılan r .. 4 ·· -·-1?.nma · onu~mala-

nelerdenberi haldmlik yapmakta olan 
doktor Eleanor Rowland V•mbiç ce· 
vap veriyor. Unutmayın ki dl)ktor E· 
lcnor dünyanın me§hur kadınlarından 
biridir. 

"Kızların ç:lgın ve hatta •· .. zar çok 
tehlikeli işler görmesine ıebcp ken· 
dilerine sadece kız nazariyle l::.akılma
ıır.~an ve öylece muamele edilme 
sinden b kmalıınndan ileı i gelmekte 
dir. 

Boyuna şunu yap, bunu ynp; kız 
olana bu iş yakrtmaz denmesi onları 
çıldırtıyor: ve hazan en kötii ha· 
reketlere bile ıcvkediyor.,. 

Eğer aileler kıı:lanna korunmağa 
muhtaç zayıf evlad nazariyle bakm1-
aalar, e .. kekler de kadınlan ayn bir cin· 
siyete mensup büsbütün ba~ka ma-
hiyette bir mahluk aaymasalardı 
hakikat hiç de bugünkü tekilde tecelli 
etmezdi. 

Fon Blomberg 

dilşmanı derhal buyruk altına almafı 
vo imk4nr oldufu takdirde onu iı:tirap
sız bir surette silahtan tecridi kendine 
gaye edinmelidir.,. 

Uzun sürecek harpten behemehal 
ve her ıeyden evvel ictinap edilmelidiı : 

''Demek ki yarının sevkülceyşi 

ille müsademe anında ezici kuvvetlerini 
dütmanın üıtiine yığmalıdır. Baskının 

tesirleri felce uğratmalıdır. Öyle ki 
yapamamalıdır. 

Askeri faikiyet temin edilmeli; or
du bütün beşeri dava ve mizalara 

karşı masun kalmalıdır. Ya •• nz bir 
ıey berbeyi tehir edebilir: 

O da muvaffakıyetsizlik tehlikesi 
yahut korkusudur.,, 

• • • • 
Onbaşı Hitler, Feldmaraş:ıt Hin -

dcnburga halef olur olmaz V .m Blom 

berg de askeri dehayı gördü. Al
man ordusu Hans Von SektdLn aldık-

tan sonra ne hale getirdiğini Hitler 

biliyordu. Fon Blomberg 100.000 kişi

lik Rayhsveri dünyada bir eşi bulun
maz mtikemmcl b'ir harp makinesi ha

line soktuktan başka bunların her 
birisini her hususta nefsine itimadı olan 

güvençleri çelikten daha sağlam birer 
adam yaptı. 

Von Blombergi 
Hitlere kazand ranlar 

n:ızi partisine ve 
Von Pal:ker ile 

Von Ribbentrodur. Alman askeri satve
tini yeniden tesis eden Von Blomberg 
eerçekten bir harp dahisidir. 

Petrol 
fi i z am 



Kiryako maçtan sonra bavgın1ık 
geçirirken 

Son ravuna: İki taraf neticeyi ken
di lehine çevirıneğe uğra.stılar. Fakat 
iki taraf üstünlük gösteremedi. Ha
kemler beraber kararı verdiler. 

Yan orta: 

Hristo - Lazar 
Zevksiz, acemice bir dövüş oldu. 

Boksörlerin acaip hareketleri ve hal
kın kslıkahaları arasmnd müsabnkn 
beraberlikle bitti. 

Kiryar<.o 
Teodoresku 

Saat beş buçuğa doğru üç yüzü aş
mayan seyircilerin alkışları arasında 
evveHl Tcodoresku arkasından da Kir
yako ringe çıktılar. 

Kiryakonun sinirli hali daha müsa
baka başlamadan evvel göze çarp
makta ini. 

Birinci ravund: Müsavi cereyan et-
ti. Hücumlar karşıhkh oluyordu. 1 

İkinci ravund: Romen boksör yuva<; 
yavaş hakimiyC'ti tesis e~mei!c başla
dı. 

'C'çii.'lcÜ ravund: BT- l!ln,..,.ırb ı · rya
ko hücumda fakat devrenin ronlarına 
doğru durakbrlı rakibi Te>l r' .• kunun 
oir ıki giizel direktini görüyon•z. 

DördüncU ra\'Wld: Romanyalının 
Rı71tAr tıstnnm~ ile bac!adı. Teodores
kunun bu kısımda da güzel direkt ve 
kroşeleri na.zan dikkati celbe<liyordu. Tcodorcsku - KirtJako maçının son dakilwları 

tenis maçlarının tasfiye 

yapıldı. 

müsab:kaları 

Yapılan mü.;ahakalar ve alman netice 
ler şunlardır: 

Tek erkekler 
Suat - Melih Naciye 6-0,2-0 galip 

Avni - C. Binns'a 6-1,2-6 6-2 galip, 

Jaffc - Must;ıfaya 6-1.6-0 galip 

Kris - Meliha 6-0.6-1 galip. 

-- -·- -........ -....... 
l-·~ 

~~ 
_.·, . - ~ 
Sedat- Vedat Abuda &-O, &--4 ga

lip. 
Bambino - Muhiddine 6-0,6-3 ga

lip. 
Şirinyan - Bal<liniyc 6-4. 1-6, 

6-1 galip. 

Çift erkekCer 
Suat - Avniye 6-1, 6-2 galip. 
Joffe - Krrısc 6-2, 6-3 galip. 
Sedat - Orhana 6-3. 6-0. galip. 
Ş:rinyan - fümbinoya 8-6. 6- 3 

gali. 
Muhtelit: Gorodet;;ki - Vedat çifti, 

Humeyra - l\revyan çiftine 6--0, 6-0 
galip. 

Rcbii - Ve<lnt çifti. Tubini - Ma -
yer çiftine r.ül:!ncn galip. 

Dünya şarn 
yonu Yaş 

Kendisine met 
ekuyanlara ce 

vtırdi 
Kasımpaşa klübü güreşçi! 

~ar ve arkadaşlarına meydaP 
lnrını dün yazmıştık. 

61 kilo şampiyonu, bu geııÇ 
iki ay sonra yapılacak gUrtf 
liklerinC' hnzırlnnmalarını ti 
tikten sonra : 

"Be<ı scnedenberi Türkly& 
nuyum, amatör bir gü~ 
için federasyonun konıJ.otl 
knrşılnı::mnğn razıyım .. d 

Suat - S~d:ıt çifti, Neşet - Arevyan 

~iftine 6-2. 6-0 galip. ===========;:::::;........-
Baldini - Orhan çifti, Muhiddin -

Jirayr çiftine 6-2, 6-4 galip. 
Jaffe - Bambino çifti, Fahir - Mus 



r 
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Karagürnrük stadında 
fu bol maçları 

liragünırill' Fener yılmazı 3 .. O Jslanbulspor 
Eyübü 7 ı mağHip elliler 

Dün Karagür:ırü~ stadında birçok 
fıttbol maçları yapılmış ve Zafer ku
Pası fina.lı nihnyc~lcnmiştir. 

İlk müsabaka Bo='mrt ve Kü,.,ükpa 
zar tnknnlar ıarnsmda idi. lki t-ı.ktm 

da güz.:ıl bir o:,-un gösterdiler. Encrj" 
itibarile h:ı.smma tefevvuk C'r1 ~n Boz-

kurt - 2-1 mağl\ıp \"nziyctten ku• ' ı • ln
rak 3-2 maçı kazanmış kupayı almış
tır. 

KaragiJmrUk - Fer.er yılmaz 

İkinci müsabaka Ko.ragUmr~k ve 
Fcneryılmaz takımları arasında olmuş
tur. Evvelki hafta zafer turnuvası ma-

çında rakibine 5-1 g"bi büyük bir fark
h mnğlüp olan Feneryılmazlılarm tek 
lif ettiği bu intiakm maçı çok heye
ca"lı geçmiştir. 

Feneryılmaz takımı çok kuvvetli bir 
halt:e bulunmasına rağmer, Musndan 
ll1ahrum bulunan Kara.gümrüğü mağ

lup edememiş ve bu intikam mac;ını 
da kaybetmiştir. Mnr.m :.ık clevresini 

1-0 galip bitiren Karngümrükliiler 
ikin~i devrede iki gol daha çıkararak 
ına-;ı 3-0 kazanmrşlo.rdır. 

tstanb'Jlsbor • EyUp 
So:: müsabaka lstanbulspor ve Eyüp 

i~J....:takımlar.L ar&111nda ce.ı:_eyan et-

ti. Zafer kupasının finalistini verecek 
oıa:ı bu maç evvelki hafta beraber

likle ncticelendiğinden bu hafta tek
ta ı ynanıyordu. 

19 mayıs l<upası 

Atletizm 
müsabakaları 
Merkezi Uşak olmak üz.ere atletizm 

federasyonu tarafından beş şehir at-

letleri arasında (19 mayıs kupası) na

tnile atletizm karşılaşmaları yapılma
sı kararlal]tırılmıştır. 

Bu müsabakalara Manisa, Deni1.!i, 

RUtahya ve Aydın takımları ifltirak 
edecektir. 

19 mayıs Atatürk spor günü oldu- ı 
~ııdan galip takıma ayrıca Atatürk 
hustü de verilecektir. ı 

Oyun başlar b~a-:ılmaz Eyiip takımı 
güzel b1r sayı ile galip vaziyete gcc:ti. 

tsf:l::1bııl!lr::n '··1.ır b ı r ... :•ıdan svnra ! 
büttin gayretlerilc hücuma kalkarak 
derhal oyunu Eyüp kalesine infkal 
ettirdiler. Azizin güzel bir ş"1tile ve ls· 
mailin ÜEtüstc kazanılan iki temiz sa
yı sarı siyahlıların faik"yetiniıı ilk se-

mailin knfasile üstüste kazanılan iki 
temiz sayı sarı siyahlıların fa ·kiyeti-

nin ilk semeresi oldu. Oyun de\'am et· 
tikc:c Eyüp oyuncuları asabileşmet:C' ı 

başladılar ve gneç lstanbulsporlular 
da bunda.=ı istifade ile maçın sonuna 
kadar sayı adedini yediye çıkardılar. 

Müsait birçok fırsatlarla ve bir de 
penaltı ile karşılaşan Eyiip oyuncular: 
bunlardan istifade edemediklerinden· 
bir hafta evvel gü;el b:r oyundan son
ra beraber kaldıkları 1stanbulspora 
7-1 gibi pek büyük bir farkla yenilmiş 
oldular. 

Bu vaziyete göre önümüzdeki hafta 
Karagümrük ile tstnnbıılspor Zafer 
kupasını paylaşacaklardır. 

Osman Kavrak 

Sovyet atletlerin ·n 
yeni rekorları 

Moslwvadn ağustos sonlarına doğru 
nihayetlenen hafif atletizm müsab:ı.· a· 
larnıa Sovyetler bftJlğhıln her tanuın-
dan gelen 555 en iyi atlet iştirak etmiş 

ve bu müsaba!calarda 16 yeni rekor 
tesir olunmu~tur. 

Yeni rekorlar arasında bilhassa 19 
yaşında genç sporcu bayan Vaı>il!ye
var ın rekoru şayanı dikkattır. Filha
kika beden terbiyesi teknikumu tale· 

besinden olan \"asiliycva 1000 metreyi 
2 dakika 59.1 saniyede katederek, 2.2 
saniye farkla, yeni b·r dünya rekoru 
kurmuş bulunmaktadır. 

Tanınmış Sovyet rekortmenlerinden 
Znaminski, 10,000 metreyi 31 dakika 
45,6 saniyede koşmuş ve Leningratlı 

Liulko da 200 metreyi 21,6 saniyede 
katetmiştir. Mosko\'ah bayan Rogoji
na ise 200 metrede kadınlar için 25,8 
saniyelik bir rekor teds etmiştir. 

Leningrat bayrak yarışı taknnı 

4X 400 metrede 3 dakika 23,9 saniy(' 
He yeni bir rekor kurmuştur. 

Soprcu !oseliani ise yeniden hız al
madan uzun atlamada iki yeni rekor 
kurmuştur. 

Bir adım: 3 metre 36, üç adım: 14 
metre 12. 
Moskovalı sporcu Kalinin de yürü

yüş için yeni bir Sovyet rekoru tesis 

etmiştir. Kalinin 15 kilometreyi 25 da
kika 38,l saniyede katetmiştir. 

IS' _ı 

Rodyo ~keri birinci gelen yüzll- cüye: 
- Müsa.bakA:Jdaki ihtisasınızı dinleyicilere derhal anlatmanızı rica ederim. 

Futbol de 
Niçin muvaffak 
olamıyoruz? 

Takı:nlarımızın şimdiye kadar sey -
rcttiğim ovunları bına Türk futbolünün 
l:afi derecede <Constructive) yani ya· I 
pıcı olmadığı kanaatini vermiştir: O -ı 
yunlanmız lüzumundan fazla baht işine 
tabi oluyor. Muvaffakiyetsizliğimizi da
i:na şanss·zlığa hamletmenin kolayını I 
bulmuş ve buna alışmışız. Arkasında 
hakiki bir gaye o!an futbol oynamıyo
ruz. G:ıye varsa bile, devede kulak ka
bilinden gayet cüz'i bir mahiyette kalı
yor. 

Futbol bir bilgi, b!r ilim olarak ka
bul edılrnelid"r ve bir futbolcu kendisini 
bir varyete artistilc mukayese etmesini 
c; •renmelidir. Artist halkı eğlendirmek 

b 

surctilc işinde tutunabilmektedir. Fut -
bolcu da topa ve oyuna hakim olmasını 
öğrenmek suretile tııkımında mcvkiini 
muhafaza edebiimclidir. 

Bir boksçu, maç için hazırlanırken 
eldivenierini kaldırıp bir tarafa atmaz; 
biı tenisçi de şampiyonluk mücadelele-

rine hazırlık yaparken, rııketini torba • 
sına sokup dinlendirmez. Futbolcu daı 
topu ile öğrenmek mecburiyetindedir. 

Ben Türk futbol.usunun bir gaye ile 

oynadığını görmek isterim; her vuru -
şun arkasında bir maksat olmalıdır. Ha-
sım tarafına giden bir pas, bir yahut 
iki cefa için şanssızlık saydabi'ir fakat 

buna daim:ı şanssızlık denemez ki.. Aya 

ğında top dan bir oyuncuyu ben cebin
de elli lira bulunan bir adama benzeti -

rim. Oyuncu pası hasma verdi mi. cebin 
den elli lirayı çıkarıp bağışlamış tcUıkl:i 
ederim. 

Futbolde ister miidafaa isterse tra.
ruzda olsun her pasın her kikin ve her 

hareektin gayet kat'i bir mksadı olm<.
hdır. Futbol oyununda baht işi yoktur. 

Hiç bir hareket şansa bırakılmamalıdır. 

Oyun açık ve kafi bir gcıye ile oynan -
malıdır. 

Futbol için yalnız ko~mak, şişmemek 
kafi meziyetler değildir. Gerçi bunların 
kıymetini de ink<lr etmiyorum. Fakat 

iyi bir koşucı:dan ziyade iki ayağile ay
ni kuvvet ve isabetle topa vurabilen. 
vücuduna iyi muvazene veren ve topu 

başile de idare eden bir oyuncuyu ter
cih ederim. 

Şilt atabilmek, vücuda ahenkli bir m·· 
vazene vermek, kafa kullanmak bunlar11 1 
hepsi mütemadi çalışma ve tecrübeler· 

le elde edilen maharetlerdir. Az yuka
rıda futbol için bir ilimdir dedik. Bir 

insanın alim olabilmesi için de uzun ı;-ı 
zadıya ve yorulmadan çalışması gerek
tir. 

Her olimpiyad, dünyaya yeni ıpc 
yıld·zları kazandınyor; Berlin olimpiy411 

dmda da Amerikalı ]esse Ovens üç b 
rincilik elde etmeğe muvaffak olara 
herkesin nazaiı dikkatini celbetti. B 
zenci atlet şimdi vatanına dönmüş. N~ 
yorkta k~ndisine emsalsiz merasim ya 
pdmt§tlr. 

Resimlerimiz, üstte: Ovens 
olimpiyat köyünde milli futbol takım 
mızın sağ açığı Galatasaraylı N ecdetl 
beraber alınmış bir fotoğrafı, Yanda 
Zenci atlet karısı ve annesile öpüşür 
ken, Altta: Amerika sokaklnrmda otc 
mobille geçerken ı·~:1disine yapılan t 
~ahüratı gö;;termckt~dir. 

Memleketimize tngiltereden üç antre 
nörün gelmekte olduğu bu sıralarda fut-

bole dair gözönünde tutulması lazım- 111•• 
gelen bir noktayı yazmaktan kendi-

mizi alamadık. Muallim her yerde ders 

verir fakat bu dersi iyice ezberlemek işi, 

daima talebeye aittir. Antrenör bize fut

boıün teknik ve nazariyatına dair birçok 
şeyler söyleyip gösterecektir. Fakat bun 
ları öğrenip tatbik etmek bize düşen 

bir iştir. 
iyi futbolcu olarak yetişmek ve arsı

ulusal karşılaşmalarda muvaffak olmak 

!stiyorsak; durmadan çalışmamız ve 

Şirketi abonelerine ilan 
Şirketimizin Kadıköyiinde Muv.ıkkitho.ne · caddesinde G3 

nu;naradaki Kadıköy şubesinin 14 Eylül 193G tarıhindC;ı; iti 

baren İskele cnddcsindc Kadıköy Kaymalmmhğı k~r~ı~m~n 
I 

"Elektrik ve Gazcvinc,, nakledileceği sayın rr.üştcrilcr:::nize 

ilan olunur. DJREKTORLÜK 
. . . _, ... ~ .. . '' il' ı . ~· ... ~:2!1'!21'11!DS'f IEEd'3i~~~~ımm 

her şeyden evvel de yapacağımız her lll.l•flr!i'!~~Gl~2J~:BriiJZ'liila i!JBI~~~~ .-~---:: 
hareketi kat"i bir gayeye ve maksada 
dayamamız lazımdır. 

Yoksa r.:ıstgele antrenman ve en usta 

antrenörün hiç bir kıymeti kalmaz. 

Eıski bir futbolcu 

Polonya 
Almanya 

Futbol takımları 
berabere ı,aldılar 
Varşo\'ada yapılan Almanya - Po

lnnya futbol maçı birer golle beraber
likle nihayetlenmi§tir. 

Türk Anonim Elektrik Şit l<etip .. 1 

Anado u L'i eti Abone.erıne i an 
Şirketimizin Kadıköyüncl~ Muvaklcithapc caddesincle 

numaradaki Kadıköy şubesi ::ıin 14 Eylül 193G tarihinden ili 

baren İskele caddesinde Kn~ıkö} Kaymakamlığı karşısrnde 

··ELEKTRİK VE GAZ EVLJE,, nakledileceği sayın müşteri 

terimize iHin olunur. ""'lREt\.TORLÜK 

ACELE SATILIK 
Kocamustafapaşa caddesinde 217 nu- de acele satılıktır. Görmek istiyenle 

maralı dükkan ve yan•nd:ı.ki ev elektrik,] han~ karsısında bakkal Şükrüye müra 
havagazi, kuyu ve tulumbası olduğu hal caat etsinler. 



==ı=o================~=================:=:~==~===:~~===-===H~A~B~E=R·~ j\kşam-Poıt~•=ı===:=--:-=--=--============~=======-=~~===1~4~E=Y~L=O=L~---=19~3=o~===~ 

Dünyanın en zengin ve en . Romanqanıri 
Silah Kralı 
Ayaını meconsarnDlnl nlknırocn ır®nsnnnırn 

Knzo nne ınasoD evDeıncın 
Romanyanın yahudilere karşı şid-) 

detll dilşmanlığı ile tanınan "demir 
muhafız,, teşkilatı, bütün Romanya
lıların en zengin adamı dul silah kra
lı Max Ausschnitte karşı açtıkları mü
cadelede muvaffak olamamışlardır. 

Demir muhafız teşkilatmm Aus
schnitte'in aleyhinde harekete geçme
sinin sebebi, onun Romanya Ayan rnec 
lisi ikinci reisinin 22 yaşındaki kızı 
Livia Pordean ile evlenmeğe kalkış

masıydı. 

BugUn 42 yaşında bulunan silah 
kralı bir yahudidir. Gelin ise hiristi
yandır. Livianm doğmuş olduğu Kluj 
şehri evlenme haberini alınca sevinç 
içinde çalkalandı. Çok parlak bir dü. 
ğün için planlar tasarlandı. 

"Demir muhafız,, teşkilatı işe bur. 
nunu sokarak izdivacı menetti. Teb 
ditler savurmağa başladı. 

Teşkilatın gazetesi olan Porunka 
Vremitide sütün sütun yazılar çıktı. 

Dilğünden bir iki gün evvel ne~re. 
dilen bir başmn.ka.le şu satırlarla biti 
yordu: ''Millete kat'§I indirilmekte O· j 
lan bu ağır hakaret darbesine lüzumı 
takdirinde kuvvetle karşı gelebılecek 1 
izzeti nefis sahibi Romanyalılar kal 
madı mı?,. 

Bu unle, Max Auschnitt nişanlısı
nı ziyarete geldiği zaman evin önün
de yapılan umumi bir tezahürle ce
vap verildi. 

Kluj şehrinde talebe isyanı baş gös 
terdi. 

Çok geçmeden Livia Pordean evin· 
den lmyboldu. Max da sırra kadem 
bastı. 

''Demir muhafız,, düğün merasimi
nin gizlice yapılacağından şüphelene
rek onları aradı. 

Aşıklar demir teşkilatı atlatmıştı. 
Günün birinde bir kapalı otomobil 
r..omanya şehirlerinden Talll§ıvarda 

' atölik piskoposu doktor Paşanın ko. 
., JI öntinde durdu. 

Arabnda.n bir k:ı.dmla dört erkek 
, Tktı. Bunlnr Livia Pordean ile, iki 
hafta evvel katolik diniT• kabul etmiş 
,.t' vaftizi doktor Pnşa tarafından ya-

pılmış olan M.ax Auschnitt'di. Yanla
rındaki iki erkek de nikahta §ahitlik 
yapmak üzere gelen Romanya kabine
sinden iki nazırdı. 

Arkadan gelen· bir otomobil de ni
şanlıların hısım akrabasını getirmiş
ti. 

Madam Ma7.:s Ausschnit 

Nişanlılar piskoposun konağındaki 
hususi kiliseye girdiler, ve burada u
zun zamandır geciken nikah işi hal
ledildi. GUveyin evlenme hediyesi ola
rak geline takdim ettiği hayretlere 
şayan mücevherleri ve yeni evlilerin 
yüzlerindeki saadet gUlUmsemesini 
görmek §çin merasimde hazır bulunan 
lar pek azdı. 

Demir muhafız teşkilltı evlenme 
hadisesini duyuncaya kadar yeni ka
rı koca bal ayı seyahatine çıkmış ve 
Parlae varmıı bulunuyorlardı. 

Şimdi Pariste bulunan çütıer Ame
rikaya da gitmek suretile seyahatle
rini uzatacaklardır. 

Romanyaya dönmek 1çln hiç 
cele etmemektedirler. 

Er kekleri nasıl 
etmeli? 

elde 

Amerikada bunu öğreten bir 
mektep vardır 
~----·-----

Amerikada San Diego daimi sergi· 
sinin binasında bir daire vardır ki bu
rada memlektin en talili adamı olan 
l!oruıoyu görürsUnUz. Bu kara saçlı, 

J. :lzel yüzlü ve çok yakışıklı delikanlı, 
niçin Amerikanın en talili adamıdır? 

Bilyük Pasifik Okyanus kıyılarının 
en gUzel kızları gUnde bir iki saat ge
lcrke Alfonsoya ilanı aşk ederler. Bu 
kı7.l::ı.r "Fon mektebinin., talebeleridir 
ve bu mektebin müddeti de bir hafta 

Son Diogo "Fon mektebinin,, 
güzel talebelerin gördü7:leri 

derslerin tatl>Vwtmı yaparken 

devam eder. Kurslar "aşk nasıl yapı
lır,,, "erkeğe ne suretle yanaşılır .• 
"aşık nasıl teshir edilir,,, ''sevgili nası! 
öpülür,, gibi mevzulardır. 

Alfonso bu kursların muallimi de
ğildir. Fakat, tatbikat için kullanılan 
bir vasıtadır. Buradaki fotoğrafta gör 
düğünUz gibi kadınların kucaklayıp 

öpmelerine karşı hiçbir heyecan gös 
termemekte, sadece bir mum manken 
halinde durmaktadır. 

Derslerinde hayli ilerleyip muvaffa. 
kiyet gösteren kızlardan bazıları Al
fonsonun bu buz gibi soğuk durumun
dan şikayet etmektedirler. Hatta bazı
ları tatbikat esnasında heyecana dU
şerek, onu eritmek için kulağına bir 
çok şeyler de fısıldamaktadırlar. 

"Fon mektebi,. başlangıçta sergiye 
sadece ahaliyi celbetmek için bir pro
paganda ve rekl~ım mahiyetinde ku
rulmuştu. Sonra, Amerikalılar aşkın 
ufak tefek tef crruatında cahil olan ba-

zı l·ızlara faydası dokunacağını göre
rek bunu devamlı bir hale getirmişler· 
dir. Mektep kızlara hiçbir tehlikeye 
meydan vermeksizin aşkın tekniğini 

öğretmektedir. Alfonso dediğimiz gibi 
k:ıdınlara k::ırşı fayet soğuk danandı
ğından, talebeler tatbikatta istedikleri 
kadar ateşli ve ruhlu davranabilmek-
tedirler. ÇünkU Alfonso bir mum man
kendir ve bu kursu idare eden de bu 
yüzden bir hayli para kazanmaktadır 

''Fon mektepleri., bir Amerikan ica

dı değildir. Bu mektebin müdürü olan 
ve kC"ndisine profesör unvanını veren 
Fran uva Latur bir tane Fransadaı 

bir tane tngilterede, bir tanesi de İtal
yada olmak Uzere böyle müesseseler 
iı;letmişti. Bu adam her nedense A•;. 
rupadaki mekteplerini kapatmıştır. 

bahtiyar kadını 
Nihayet iş evinde iş dilenirken öldü 

sinde içi en güzel çiçeklerle dolu ik 1 Arabacıya yollarda, nazan dikkati '(Viyana husıui muhabirimizin 
mcl-.tubu): 

Okuyacağınız satırlar müteva-
ZI bir çiftçi kızının dayamlmaz cazi· 
besiyle bütün kalpleri alevler içinde 
bırakan bir güzellik hikayesidir. 

Gençlik güneşi gözlerini rarlat-
tığı müddetçe hayatı, aşk ve kahkaha 
ile geçmiş, fakat yaşı ilerleyip de mu· 
kadderatı da aksi gitmiye başlayınca 

boyun eğmeğe mecbur olmuş ve cp 
çen hafta da Varşovada bir iş evinclc 
ölmüştür. 

Yoksulluk içinde ölen bu kadın 
bir arşüdüşes olmu Viyanada tacsız 

bir kıraliçe hayatı yaşamıştı. 

İmparatorun muhafız al.ıylar:nın 
zengin zabitleri onunla evlenebilmek 

için servetlerini harcadılar. o.ıun adını 

müdafaa için kılıçlar çarpıştı; tabanca 
tetikleri çekildi. 

Aşıkları arasında yapılan t'üel'olaı 

ona derin bir heyecan ve neşe verir· 
di. Bununla beraber her defasında 
da ağlar, 

görtinürdU. 
inler, müteessir olmuş gibi 

Bir vakitler bir arşidükün kansı 
olan Vilhelmine Adamoviç Völfing'in 
mocerası sahne ve beyaz perdelerin şim· 
diye kadar gösteremedikleri derece 
de romantik, ihtiraslı ve far:iahdır. 

Avusturya Arşidük.il Leopold bu 
kadının uğruna tac ve unvanlarından 
vaz geçerek, kendisiyle evlenmek 
için sadece Lcopold Völfling adım 
almı§tı. 

* • • 
Güzel Vilhelmine ile en umulmaz 

bir tesadüf neticesinue karşılaşmış -
tım. 

Adı Avrupa anarşistleriyle sabıka
larını tir tir titreten Viyana polis mü
dürü doktor Vahl ile bir miilakattan 
sonra, binadan çtkarken soka~·n kö_şc· 

atlt lıir araba durdu. .:elbetmek için şurada burada durınat1 
Arabacı ile yanındaki uşak, be· şehirde dolaşması, sonralara da ca~~ 

nim kl~vuzumun arkadaşları idiler. cayır tutuşan bir kalbin böylece te:ıalı • 
Merakımızı gidermek için böyle çiçek rat yaptığını süsliye püsliye anlatın' 
le dolaşmanın manasını öğrcnmeğ~ sı emredilmişti. 

koştuk. Ben kadını hiç görmemiştim. Ara_· 
Bu çiçekler rüzgarın ekin tarla · bacının sözlerini dinlerken göı?~ 

larmdaki başakları dalgallndırdığı mün önünde gittikçe solan bir gUı:ellı 

'll!adam Vilhclmin 

gibi, yürekleri dalgalandırm·§ olan 
bir kadın içindi. Onları kendisi sa· 
tın almıştı, ve sanki bir aşıkr tarafın
dan gönderiliyormuş gibi, oturduğu Lris 
tol oteline teslim edilecekti. 

-

ve ihtişam tablosu belirdi. 
O günlerde Viyana otellerinin ~.11 

lüks sayılan Bristolde bu kaoını göt 
meğe koşmuştum. 

Güzelliği gerçekten heyecan "e• 
recek derece idi. Canlılığı kar11 

" 

sındaki insanları kıvrandıracak mi" 
hiyette idi. Koketliği ise incelik "1 

zarafeti biribirine meze ediyordu. 
Bununla beraber gördüğüm ka~· 

nın eski Vithelmine'nin yanında bı( 
gölge kalacağını; artık ya~landığı• 
nı söyledi. 

Ben otelin salonunda iken çiçek• 
ler getiı ilip etrafına yerleştirildi. E'I: 
yaşlanan bu kadın misafirlerini bu•U 
dairede değil otelin umumi <.;a)onlarııı• 
dan birinde kabul ediyordu. Ark•• 
sında iiç erkek dim dik, hazır ol .,,.,. 
ziyette duruyorlardı. 

Uşaklarla garsonlar çiçekleri ge
tirirken her defasında dudaklanndJ: 

- Kont ne kibar adamdır J •• 
Sözleri dökülüyor ve içini çekiyor

du. Ağzından her söz çıktıkça baı~ 
ol vaziyette duran üç erkek ncrin bit 
h :irmetle egiliyorlardı. 

Kadının arşidükle uzun uzadıY" 
yaşıyamamasına hiç kimse şa~mamı~U. 
Çünkü Vilhelmineyi ne tabiat ve ıı• 
de şeytan bir tek erkek için yaratrnıf' 
tı. Arşidük Leopoll nikahlan kıyıırııı• 
dan evvel ona müthiş emlilc ve parJ 
vermişti. Bu zenginlik sayesinde lcl" 
dm hiç bitip tükenmez ışve ve çaP" 
kınlık içinde yaşamağa koyulı:xıq_ştu, 

Bu hayat yUkııck muhitlerde .,. 
sarayda endışe uyandırdı: :11rp 

dağların·n fakir bir köylüsü olan ar
şidük Viyanadan hemen uzaklaşına9' 
irade eöildi. 

Kendi namına bir vaiz vaprnası içi• 
Straussa yahut güzelliğlni Kana\ .. 
üzerinde ebediyen tesbit etmesı i~in ~dr 
şelanja ilham verecek kadar rnuhtr 
şem kadın bu iradeyi alır al 
ta özünden sarsıldı. 

Avrupanın diğer 

taliini denemeğe gitti. Fakat ::>Ü) ük f ti 
birlerden hiç birisi onu Viy?!"'a kad 
avutamadı. Viyana kendisi için haY1 

zevk ve neşe kaynağı idi. 
·ır Onu son defa Varşova ekspres• 

de gördüm, artık talie boyun eğrı1: 
bir re.hibeye benziyordu. Fakat, hl 
güzddı -1 

Siyah ipekten muhteşt:m 
rop giymişti. Genış kenaı lı ~f' 
ası da siyahtı. .. Kompartmanda yalnız başın• ~ 

Güzel bacak cemiyetinin sık sık yap tığı to7>1amnalardan birinin fotoğrafı 

Güzel bacak cemiyeti 
ıe n ır poaJ şelh1 ırn lrll n cdJ n ırn D'tm e~ nçn ır'il 
ınıe yaıpmaK neajp) e<dJDy©ırmlYlş 

Çok muhafazakar tanırunı~ 1ngiliz
ler bile, iktısadi sebepler kar§ısmdn, 
pek garip sayılabilecek tedbirlere 
baş vurmaktan çekinmemeye başla· 
c!ılar. Bu tedbirler arasında lngilterc
nin plaj şehri olan Margeyt de 
bu sene kullanılan usulü sayabiliriz. 
Margeyt delikanlıları güzel plajlarına 
rağbetin gittikçe azalmakta olduğunu 
görünce tcl{ışa dü~mekte idiler. ÇünkU 
buras: yazın denize gelenlerden kazan
dığı para ile kışın geçinen bir zevk ve 
eğlence yeriydi. Delikaniılar düşünüp 
taşınmışlar ve bu mevsim başında 

şehirlerini güzel kadınla doldurmağa 
karar vermişlerdir. Yapacakları işte, 
oranın ticaret odasına tanışmağı bile 
akıllarına getirmiyerck "Şurasını gU
ı.el kadınlarla dolduralım da, sonrası
na Allah kerim., demişlerdir. 

Bu karardan sonra "'Margeyt güzel 
bacak sosyetesi., adile bir cemiyet kur 
muşlardır. Fakat cemiyeti .kurmak 
için ne beyanname vermişler, ne ni
zamname yapmışlar ve ne de azaları
na. hüviyet varakası vermişlerdir. 

Buraya girebilmek için güzel ve 

mütenasip bacaklı olduğunu zannet 
:neleri bile kfıfi görülmü§tÜr. 

GördUğilnUz fotoğraf cemiyetin iki 
de birde yaptığı toplanmaalrdan birin 
göstermektedir. Toplanmalar gizli sa 
lonlarda değil, geniş plajlarda yapıl 

makta ve seyirciler güne.,, ışığmdaı. 

istifade ederken ve denizin tuzk ha 
vasını ciğerlerine dold•':l'"urken aynı 

zamanda bacakların gilzel kıvrımları
nı ve kadınların "ilahi ı;ekillerini .. do· 
ya doya gözetlemcktedirler. 

Güwl bacak cemiyetinin ilk tor.lan 
ması mcveim başında ga.zetcci ve si 
nema fotoğrafçılarının huzurile açıl 

mıştı. Bundan sonra ~ehi:- plfıjcıl:ırl:t 

dolup dolup boşaldı. 
Mevsimin hayli ilerlemiş olmasın: 

rağmen Margeyt plajlan hfıla kalaba· 
lıkttr. Şehir umumi harpten beri bu 
kadnr alış veriş yapmamıştı. 

Gelecek sene güzel bacak cenıiyetı 

daha genişlet !:çektir. 
Cemiyet şehrin ilttı:::adiy:ılına ı:ok 

faydalı olduğundan ne ticaret odasın 
dan ne de hükumetten hiçbir itirazla 1 
kar§ılaşmamı§tır. · · --· - 1 

t.ururken, gelen geçen ka·Jın erk 1.1' 
herkes bir defa başını çevirıP 

muhteşc:m güzelliğe bakıyordu· • 
Vilhelmine ise uyandırdığı al• 

kanın sanki hiç farkında değilr .i~ gi
bi davranıyordu. 

~ günlerde iyi parası vaıd·: ~ 
kat, Viyanadaki eski zenginlığl' 
göre bu hiç sayılırdı . O her harı 

111 bir ><adın gibi hayatının sonu 
kadaı geçinebilecek iraddaı• 111eı:; 
.un olacak yapılışta değildi. ~

ve heyecansız bir hayat ona ol~ 
demekti. Amerikanın meşh:.!ı sn'# 
kadını Hctti Grin'in esham ,·c tah f# 
lat """-tlannda kazandığı ·nııaı:zı:ı 111 
t:ervetl«-ri okuyunca niçirı k-:ndisİl'I 
ayni i~i vap:ım yacağını düşUndÜ·,. 

l~dı:s•"3.n oorsasr.d1 ovnr.1118
., 

a~la-tı . Bors.t oyunları , aşk ,.e ıc;~ 
oru-l"'rrın hiç de beıızemiyordıı t" 
mete·i~ine kadar bütün parasını J<• 
betti. ,_ 

Var§ova solıaklarında adeta f#. 

lenciliğe kadar düştü. Onun g~Ç t 
d t>ır 

hafuı 58 yaşında olduğu hal e -
evinde ölmesi bütün bu geçmişi l>3rılll 

gıcı 
hatırlattı. Daha 1935 başları z;rll 
zen,,.;., .,.,vıl::ıbilecek bir kadınını b r. 
yokc;ul'nk içinde ölmesi insarıı 
zıc.k olsun düşündürüyor .. 

f. JI• 
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Şöhrete kavuşan 
köy kızının 

esrarlı ölümü 
etti? öldürüldü mü? 

llabklr eden sanntkAr 
malıktlm oldu 

Direktör rüşvet: 
mukabilınde bazı 
kadınları programa 

sokuyormuş 

intihar mı 
aşka mı kurban gitti ? 

Bundan bir sene C\'vel Paris gazete 
1eri hemen her gün. Belçikalı bir köy 

kıtı olan ve köytlndı>n çıkarak k<'nc!ı 

acı akibcti devlet memurlanndan baş 1 
ka kimse bilmiyecekti. 

l{omediya mecmuasının sahibi şu 

sualleri sordu: Odct intihar mı et ti: 
Acaba bir aşk yüzünden mi öldürül 

dü? Hırsızlık için mi canına kıyıldı· ı 

Yoksa bir rakibi mi onu öldürmekle 

ortadan kaldırmak istedi? Kızcağııırı 

Parisin batakhanelerine sürüklendik· 

ten sonra ne olduğunu kimse bilmiyor· 
du. 

Odet babasımn 

frank mirasa konduktan sonra Parisc 

gclmitşi. Tiyatro mesleği için can atı-
l 

yordu. Sonra birdenbire jön prömiyC' 

mösyö Bervillc aşık oldu. Sahne mcbu· 

dunun sosyal hareketlerine adımlarını 1 \ 
uydurmak \'e onun kaprislerini gide-· 

rcbllmek için servetini çabucak har-1 

cadı Parasız kalan kızı delikanlı atı j 
verdi. Bunun li?.erine Odet ilerlemcktC', 

Parar.ını yec1il:tcıı so:ıra Orlcti fu lrı. 
afan ı.·c lıa'a'·lwnr: tc u · .;-• . cs·nc scb(, 

ol.mı Bcrvil 

' c·!duğu tiyatro mesleğinden birdenbire!' 
<>cl:ilerck ortalıktan kayboldu. 

Ölümü ise bir takım hakikallıın 

başına 6Öhret ,.c servet yolunda ilcr

liyen Odet Arignyn dair yazılar ve re

Slnııerini basardı. Odct Parisin Pala

Is • Roynl tiyatrosunda görünmüş ve 

~ok çabuk şöhret kaznnrmştı. P:ıris 
lnatineJcrin~n mabudu güzel ve yakı
~ıklı ınösyö Bcrville kalbini zaptedin

ce halk §Öhretinden ziyade onun şah· 
"Ina karşı büyük alaka göstcrmcğl 
~1amıştı. Odet artık dört başı ma-

l\i .. ~ .. ,. ....... 

~akat Odet genç yaşmda öldü. Hat
ta ~ kalsın riddi. hiiviyeti malum ol

~'Yan ölillcrin c;ukuruna atılacaktı. 
l{etldisini Bekıkada küçük bir mPZ<ır
hta, götürdül~r. Eğer Comedia r.C:lı 1 

1ll hur tiyatro mecm.msınm s::ı.hıhi 
Ocı lin esrarengiz :ıldbct:ni . ince<lrn 'ı 
1 • 
,.. Y1; nra.tırınaı.ll§ ol· :ı·clı, u~T::ı.d ;;,. 

Nıı ·d ıi!,' · l.ı'ı t ", !" ,, ı ,~ laıııı1 1a,1 
Odcl Aı iga 1 

. 1 
m:md:ı Uontpnrn'l"tn ç0k romantik b ı 
siması olan Per<>z!e rcvfrıti. Bu kor- 1 

kunr,; t1damm kıın 1Hl3:1 bir csır<'t hn

mcydana ç1knrclı. Tiyutrod~n çekildik

ten sonra me>şhur bir apa~ aynı za 

ya.Lı yaı:ntmış oldu~umı ancak po!isı 
bilmektedir. J\Ulhanbcyi onu Mont 1 

m:ı•rın bodrum palaslarına trkmıf; 

kız bUrük müşkülatla buradan kaça 

rak Sent Laza.r sokağında kendini bir 
1 od tyn n • .. bilmi~ \'C orndo acıklı ak be 

tine kcıYnl"ml!'·tıır. 

.., 
e~httr Alkazar rcı:iisilndc "1909 dan" .. 0 zlcri" mmıarcısrnı yapan Odct 

P0rrl': kr-:ın iz'ni takip C>fmiş ve onu 
od•ımndn ı·nıı rt>\ir::lr halde b!Jlunca 

üsWnde bulabildiği 30 frank parayı 
bir taraftnn C'('b'M indirirken i.ite ta. 

raftan da hemen polise telef on etmi~

tir. Polis onu Bişat haı-tahanesinc kal
dırmış fakat kız kendine gelemiyerck 
iki saat rnnra ölmilşliir. Yapılan otop-ı 
si de zchiı lcnme izleri göıiile.ıncmiştir., 

Vücutta dayak, yara ,.e bere izleri de 1 

bulunamamıştır. Bu ölüm doktorları 
bile şnşırtnn csr:ırcngiz mahiyette kal

mıştır. Çünkü kızın tabii bir öliimk 

can \'C'rmcdiğiııc şüphe yoktur. 

!ı;in rml ml'rak ed'lccek tarafı Od('. 

tin ö!Um hadisesi iizerinc meşhur jön 
prömiyf' Eer vilin de ortadan kayba! 
masıdır. 

Odetin Bl'lçikndaki ailesi Fransız 
poli""İnC' mifrncaat cd"rek nnaşi ist.C'miş 

\'(' bu ölümün kfıfi b r ceza olduğundıın 

mc. .. l'lyi sı'ı: el<'yip ince dokumak surt'-
1 ile zavallının kirli <'nmaşırlarmı dahn 

fazla kurC"alamnmalarır.ı ricn ctmiı::tir 1 
Odetin int har etmediği de muhak 

kaktır. Fakat nasıl bir ölümle öldü
riilmüş olduğu meydana çıkarılama- 1 mıştır. 

Hakaret eden Allce Ourger 

Matm::ı.zel Alis Burger geçenlerde, 
kontrolü altında bluunan radyo şirke
ti musiki direktörü Osvald Kabastayı 

tahkir etmiştir. Bu hadise meşhur 

.Mavi Tuna sakinlerini hayrete düşür

müştür. Eğer matmazel profesör Ka
b:ıstanın canını sıkmakta devam ede 

cek olursa mahk<'ınclere düşccC'ğinrl•• 

belki birkaç ayını da hapishanenin de· 

mir kapıları nrkasında gcçirc>ceğindc 
§Üphe yoktur. C'.cza mnhk<'ml'leri yaz 

tatiline ginncden zaten altmış gün 
hapse mahkum olmuş \'c hu malıkümi

yet muvakkaten tecil edilmişti. Fakat 
kızcağız inadından hi<: de vazgeçmiş 

değildir. 

Matmazel Alis Burger Avusturya 
radyosunun idaresinden epey zaman-

dır şik:"ıyetçi idi. Daha fazla susamıya
cağmı anlnymcn oturup profesi'ir Kn· 
~ ~tt mck ubn ynzmı;Jbt: 

•
1nnvaz radyosu halkın yarclnnilc 

yaşayan bir müessese olduğu halde si
zin burada bir takım amat<.\r kadınla

rı kullanıp herkesi tiskindirmeniz ve 
bizim gibi meslekten sanatkarları ih· 

mal etmeniz artık tahammiU edilmez 
bir hal aldı. Bugünlerde sizin direk-

törlUk makamınıza gelerek umumun 
\'C matbuat mtimesslllerinin huzurun-

cla meseleyi münakaşa ctmekliğimin 

ihtimali vardır ... 
Viyann sahnelcl'in 'ıı çolt se\'il~n bir 

Ha·.,ar~ t gU~en prof~sör 
Kab2sh 

sopranosu olan matmazel Alis Burger 1 
bu mektupta daha birsok ittihamlur 

da bulunduğundan ve sosyete kadınla
rının ziyafet. hl'diyc \'C rüşvPt mulrn-

hilinde radyo programlarına g"ircbil~ 

diklerini söyled ği için profesör l\a-

basta mahkemey<' müracaat ctmi~. çok 
münakaşalı ve harn:-etli geçen bir ccl

sC'den sonra hakim mHtmaztli ilti ay 

hapse m:ıhkum etmişti. 
MnhkO.miyC'ti tC'cil cd imi~ olmakla 

bernb<'r Alis davayı temyiz el tirmişti. 
Ancak bu arnd'.l. ycz tat!li araya girdi-

ğinden mesele eylül ayma kalmıştır. 

Şimdi bu dava temy~zden nakzan ge

lirse Viyana sosyetesi için yeniden bir 
dedikudu mevzuu çıkmış olacaktır. 

l?ntnn S('rt•NT(•ri Tmrtarmal.· ;r:in rn inri murda dıi~;iniilmii~ ta1ıliliye tPTtibatı. 
/Ju ancak r<'~İm lwlirulı• lmlnıı§ll. 

Şimdiki deniz altı gemilerinin 
DEDE~LERI 

Deınnz aD'to ~emısn yapmak fikri 
daha cır-ta çağda mevcuttu 

Deniz altı gemileri büyük harpte 
mühim bir rol oynamışlardı. Bahriye 
mütehassın:annın söylediklerine bakı
lırsa bu gemiler gelecek harpte 
çok daha .\ğır basacaklardır. 

1918 senesinden beri denizaltı 

gemilrci boy pos, biz ve elvrrltlilik 
bakımında:ı büyük bir terakki devresi 
geçirmişleı c!ir. Bugünün en güzel tah· 
telbahirleri, eski krovazörlerin büyük-

-
TJalgıç için ortaçoğ dii.~iirıceA~i. Tlwı. ı 
l\olimfa adr :ucrilmi~ti. özde !ıiiniil. 

İslit~ndcr de bununla deni:. 
dibine dalnu~tı. 

liiğündedir . Deniz üstünde hızlan sa
ttae yirmi beş mild~ fazladır. Ve 
hunlar günlerin en hayalperver İn· 
sanlar.nın rüyalarında bile göreme -
dikleri kadar müthiş birer harp va
sıtasıdır. 

Deni~altı gemisi fikri yeni de~ildir 
İnsanlar af>lrlardanberi deniz..ı~~ında 

seyredebilecek gemileri düşünüp dur

kişinin iDc benzer bir şeyler tuttuktan 
görülmektedir. 

Bu ipler apğıya hava veren 
boru olsa gerek . 

Yirminci asır denizaltı gemilerinin 
atalannd.ırı iki tanesinin daha resiinle
rini kopye ettik . Ortaamda • bayralt 
ve ucunda yet değirmeni gibi bir dola
bı olan plan on sekizinci asırdı 

çizilmi§tir. Fakat bu kaba taslak 
resim ~imdiki denizaltı gemilerine 
eski Kolimfa'dan çok daha yalandır. 

Ağzından projektör gibi rtık u-
lan balı1< biçimli tekneyi mcıbur 

Kruikşank 1843 de çi:ımİ§ti. Rcaaara 
denizaltı gtnüsi diye bir şey yapı

labileceğini düşünerek, belki de bu 
fikirde olanlarla alay etmek ıçın 

bu resmi çizmİ§tir. İtine doğru iJerH
yerek balığın yüzündeki ifade, res
samın bu iti yaparken pek ciddi ol
madığını, bilakis alay ettiğini göster
mektedir. 

Denizaltı gemilerinin inkişafiyle 

sıkı &ıkı alakadar olan dalgıç tr<hi
.zatma on &eki:ıinci v• on do~ 
&sırlarda sok bilyilk ehemmiyet ve
rilmişti. Burada rcsmiini gördüğUnw 

ve bir çanı andıran tertibat, batmq I!· 
milerin i~inden mal çıkarmak i~ on 
sekizinci asırda dütünülmü§til. De
mek ki bugünün dalgıç çanı premibi 

muşlar; Fakat, bugünün en müttka· 18 İMi amn dcni::altı gemilerirıc dair 
mil taht.:lbahirleri sayılan lngfüzlt· vlnn dü~iinc·Psi bugiiniin dü~iirıccıine 
rin Ultra Modern gemisi Taymis gibi pP.k de aykın dPğil. 
bir gemiye yol açabilecek hiç bir icat daha o zamanlar düıünülmUftli. İki 
da hulunamımuşlardı. dalgıç ~anın içine girmif, birisi de 

Bura.la gördüğünüz resimlerden elindeki N>ru ile batında ıeffaf bir dal· 
birisi orta çağ insanlarının neniz- gıç ba§lığı olan üçüncü dalğıca han 
altında yokuluk edebilecek bir ~emi vermektedir; bu üçüncü dalsıç i9e 
hakkında tuhaf düşüncelerini göt.ter- deniz dibinde serbestçe dolaprak, ba-
mektedir . O zamanki insanlar buna tan gemiyi arattırmaktadır. Fakat 
"'Kolimfa , adını vermişlerdi; t çi yal· bu da ancak taslak halinde ka1mtt ve 
nız bir k:şi alabilecek büyüklükte resimden i•uiye gitmenüıtir. 
bulunan bu vasıta bir cam fusu>·a ben- Bugü,1Un denizaltı gemileri, resim• 
zemektcdir . Büyük lskenderin bir ]erini gördüğünüz çılgrn taaavvurlar-
"Kolimfa,. ya binerek denizalt.nda dan gerçı çok uzaktırlar, fakat eıki· 
seyahat ettiğine dair bir efsane vat lerin bu çılg·nca düşünceleri olma-
sa da , bunu i.sbat edebilecek itimada saydı ;)clki de şimdiki denmltı ce-
şayan tarihi hiç bir kayıt yoktur. mileri :1iç de inkişaf etmezdi. 

Kolimlayı çizmiş olan artist her Bugün büyük devletlerin hemen 
halde iO;;: dramatik düşünceli biı hepsi durr:nadan denizaltı gemisi yap-
adamdı. Denizaltı gemisi aşağıda makta ve bunu deniz harp vaaıtala-
iken yukanda da bir kayıkta iki ruun en mühimmi saymaktadırlar. 

181.1 ~Pn,.sirult• rl>,s$am Kr:ui§anlf laraP, 
mdarı ~·i:ilcn bu denizaltı ıMnM 6a&ı 

na balıklarını bile ürkütecek """"" p,lria f'İ1!tM. 



Sokakları elmas olan bir ülke 
CstQn bastıOınız yer eımas1ı:orö 
yalnız ülkeye kimseyi serb stçe 

bırakmıyorlar 

DUnyannı en kıymcUl toprak p&r• • lır. Buraamı ylnc ~cclcrt dUıtiMlcrle 
çası Afrlkanın gl.\.l'p uhlll rl boyunca pro~ktör aydınlatır. 
t,Uanan kısımdır. Maden naarrı tAra!ından ırıuınhı.n-

500 kilometre uzunluğunla olan b" mıı blt lzln olmadıkça hlc kimse glre-
4ar ısahada kum t pclerlnd n, k.yalar- remu. 
dan vo atat.en bnıJka blr teY görilnmu, Alekı&ııdr k6rf~ıtndc hUkfıınet 400 
b na rQ#m«m lnglltcro b&nkumm ka· den faala kuıcı kullanmaktadır. :Oi
saları kad r sıkı bir rnuhafua altın· kenll l tin içlnc bir defa glrtın amele 
dadır. orada altı ay krılıne.k mccbur!yotinde-

, dlr. 
ÇUnkU orada. yUrUycn lnıanlar el· 

:rhas UstUno bumaktadırlnr. Oranj ır
mağının BPında.n Kap "hrlne 300 ki· 
lomelrc kalıncaya kadar o saha elmas 
Ulk~sidir. Toprağın her karışında el
mas vardır. Bunların bazısı loz kadar 
uf ak kimisi de on binlerce lira değe
rindedir. 

Aleksandr körfezi elmas mndenciliği
nin merkezidir. Burasını 24 kilometre 
&"enişliğinde dikenli teller kuşatmı§· 

Anı le madenden çıkıp giderken. 
acaba lınu yuttular mı diyen röntgen 
ıııflle muayene olunurlar. 

Geçenlerde tatil ın.Uddeti esnasında 

çalı§mak için bir marangoz aletlerini 
beraber götürmek içlrt izin istemi§ti. 
aletleri röntgen ışığı ile muayene olun
ca, dcstre, çekiç ve keserlerin oyulnrak 
lclerlne bizim pa:rnmızla 75,000 lira de
ğerinde elmas gizlenmiş olduğu mey
dana çıkarılmıştır. 

Hayd Yit: nslkeDetıeırn ın~elfil 
D<cUD<elksDycn yaıpaırn adam 

İngiliz zenginlerinden Sir Normanl 
Hill'in oğlu doktor Gray Hüt çok tuhaf 
bir koleksiyon yapmağa merak sardır
mıştır. Bu zat bundan bin sene evvel 
darağacında can vermiş olan katil, hır
sız, haydut ve asilerin iskeletlerini me· 
zarlarından çıkarmaktadır. 

Son onbeş gün zarfında babasının 

Stoklriçte şatosu arazisinde böyle on 
üç iskelet bulmuştur. 

Şimdi koleksiyonunda tam kırk tane 
iskelet vardır. 

Doktor Hill kendisile görüşen gazete 
eilere: 

''Konağımızın arazisinde bir mezarlr· 
ğın mevcuc;liyetinden haberimiz yoktu. 

Gc~en sene jilbile şenliklerinde havai 
fişek ve ateş oyunlraı için bir meydanı 

temizlctiyorduk. Kürekler bir kuru ka· 
fataıına çarptı. Toprağı dikkatli kaz-

dırmağa bagladım. Meydana bir çok is· 
keletler çıktı. Bunların hepsinin de el· 

teri arkalarına bağlanmış bir vaziyet 
ıöıteriyordu. Demek ki hcpıi daraiacm 
da can vermiılerdl. 

hkeletlerin yanında bulunan eski pa
ralar, kemer ve kundura tokaları bunla· 
rın birinci Edvard zamanında gömUl-

dUklerini eöıtermektedir. Nitekim Bri

tit mUzeıi mUteha1111ları da böyle söy
lemektedir! • ., 

Et yiyen nebat 

-Et yemekle 11'a.5~yan bu nebat bir kob;·a 
ytlatıi~ıı rıe 7carlar andtr1yor 

Evlerinde kedi, köpek yahut kuş gibi 

hayvanlar bulundurmaktan çekinenler 

bulunabilir. Fakat, insanlarda kendi e

liyle yeti§tirip· büyütmek isteği vardır. 

İşte böyle bir Bteği gidermek için ba

yağı canlı hayvanlar gibi et yiyen ne

batlar vardır. 

Bu ne~atJardan birisi Darbingtonia -

dır. M'şhur tekamül nazariyesinin sa

hibi Çarls R. Darvin bu nebatın esasen 

denizde yetiştiğini; fakat, suların çe· 

kilmesi üzerine kendini karaya alıştırdı

ğını söylemiştir. Nebatın yapraklan 

yoktur; lnvrıla kıvrıla 14 santim kadar 

yükselm~ktedir. Büyüdükçe yukan kı· 

sımları kalınlaşmaktadır. Tepesindeki 

başa bcnziyen yumru aıağıya doğru 

bükülerek, nebata, bir kobra yılanı şek· 

lini verir. Parlak renk, ve tepenin al

tmda içeriye ~ık girmesine müsaade e· 

den açrkbk nebata gayet güzel bir görü

nüş verir. 

Nebatm içi ılnek ve difer b8cekleri 
çeken bir cinı bal ifraz eder. Böcekler 
içeriye ıirdiler mi mahvolurlar. ÇUnkü 
boru ılbi olan bu için iki tarafında baı
lan &§ağı doğru küçük dikenler vardı~ 
Hazım mayii olan bal ıibi ifrazat sinek 

ve böcekleri yakalarken başapğı diken 

]er de onların geriye dönmesine mani 
olur. Eğer ortalıkta sinek ve böcek yok

sa· bu nebatn günde birkaç parça et 

vermek lazımge1ir. Nebat Amerikanın 
Pasifik Okyanosu sahillerindeki tepe· 

lcri karla ö:-tü!ü yüksek dağlarda bu°
lunmaktadır. 

Et yiyen nebatlardan birisi de ''Kabar 
cık otu., denilen bir su ncb~tıdır ki, 

sakının tepesinde. suyun sathında sarı 

bir çiçek açar. Havuz ve su birikintile
rinde bulunan bu ot kurbağa yavrula-

rını, sivrisinekleri ve yakınlarına sokul

mak ihtiyntsızhğında bulunan bütün bö 
cekleri yakalayıp yer. 

Habeşistan scrgüzcştinden ve Akvam 
cemiyetinin zecri tedbirler harbinden 

muzafferiyetle çıkan Musolini ağustos 

~ . 
ayında 53 ytma bastı. Fakat, İtalyada 1 
bu doğum yıldönümü kuthılanmaz. 

Çünkü fa~ist liderliği nazariyat bakımın f 
dan yaısızdır. l 

B'"'R .,, .. ~ ... HA c. - Akşam roııtft!t 
===== 

Mfıymmı 'farırı llcmuman'ırı torunu Vi::al ile gelini Swıderi sırtlartnd" 1.-ıyml?t bir;ifor.rk A'ndar bahnlı rff11~ 
1 c miiefltılıcr/,•rfo lıf':mmi~ ipchli .~<'rmayclcr olduğu lıolde )'C'rlerd<' ~ccd,,rc 1.-tıtklttlrU~ Mrıl~re~ llltıtllitutt nrD; 
&ıtıdatı geçtiler. Gelin meselenin cidd iiyctinc lzit,,· al dırı§ etmiycreh arasıra clm't'.ğmı lml<lımtfıl~ lltffll att'nttcsil' 

alt iist etme/den zerre lmclar çckinmcmıi~tlr. · 

Hindistanda mtıkaddes maymunların 

Görülmemiş düğün alayı 
Mukaddes sayılan iki maymuf1 
için değme z nginlerin yapamı• 
vacakları rnuhteşenı bir dOQOtl 
yapıldı ve böylece iki mahlQI< 

birleşmiş oldu 
( Bombrıy lıusrısi muhabirimizin 

nıcl:tubu) : _ 
Yakıcı güneşin altında ve sevini 

kinde calkanan biltiln bir sehir halkı· 
~ . . 

r.ın iıtfrakiyleVizal adındaki mııymunla 

Sunderi adındaki genç bir maymunun 
dl.ğünU ynpılmıştır. 

Bu düğiin Hind hUkumdarlarma 
m:::hsus Lütün m~ddi ihtişam ve dini 
merasimle kutlulanmıştır. 

Dini ateşler yakılnu'j, ııkı oruçıa • 
tutulmuş, binlerce ağız ilahiler söylcnıiş. 
tir. Muazzam bir zafer alayından 

:SOnra inle~ zi ·af~t 
wrilmiştir. 

Vizal ile Sunderi mihracelcre ma:1 
sus şatafatla evlendirilmişlerdir. Çiln
k i\. onlar da maymunlar dünyasının birer 
kralzadeleridir. Vizal maymun tanrı 

Hanuman'ın torunudur; Sunderi de 
Nasik şehrindeki nmymun mebedinde 
hılunan bakire maymun rahibelerin 
<-n mukaddesidir. 

Hem Vizal hem de Sunderi birer 
~ aşındadır. Bombay eyaletinin Şimai 
nııntrkalarında yüz binlerce Hindli mil· 

ridi olan peygamber Andhracleva Bhag· 
vat aylarca arıyarak ve aramalar• esna
sında kendisine allah tarafından val.i \ 

gelerek Vizalr bulmuştur. Bulduğ J 1 

maymun da bütün maymunların ve doğ' 
n.dan doğruya büyük tanrının sulbiln· 
den gelme llanuman adlı maymunun 
torunudur. 

Hind peygamberi maymunu bul 
dcktan sonra iki ay onu yanında ala 

koymuştur. Sonra bir gece gene tan · 

m!an haber gelerek Vizal'ın evlendiriJ. 
mcsi emrolunmuştur. Gelen haber şoy 

1~ emretmiştir : "Bulunacak gelin, H-i
numan tanpaklarında vakfedilmiş bakire 

maymunlardan biri olacaktır.,, Bu se
fer peygamber, tanrının torunu Vi
zalı da yanına alarak bütün tapnakları · 

nı dolaşmış ve nihayet nasikdc iste
nen ::-:safta bakire maymunu bulmuştur. 

Kendisine kısaca deva denilmekte 
olan bu peygamber taslagı adam, yılla; · 

danberi yapmakta olduğu propaganda • 

larla Hindlileri eski vedaların yazdık· 
lan an'aneleri yer.iden diriltr.ıe!t içi" 

~:andırmağa uğraşmataydı. Nitekim 
geçenlerde yaptırdığı bu gülünç dUğün 

alayı ile emeline muvaffak olduğu dd 
görülmektedir. 

Bu düğün için üç esaslı şarttan bi
rir.cfai, gelin ve güveyi tac ve asası da 

de.bil olduğu halde hükıimdarlara mah
ııus elbiselerle siislemek: ikincisi, Hind 
li an'anesine göre dini bi. düğUn ala-

yı }'apmak: iiçüncüsü eyaletinin bütün 
zenginleri ile belli başlı hem~erilerini 

muazzam bir ziyafet sofrasında doyur
maktı. Aç. fakir, fukarayı doyurmak 
kimsenin aklına gelmiyor da esasen 

hıt.. ~ize gdinfo 

grrtlagına kadar tok olan zenginlere zi· 
yafct çekiliyor; Ne tuhaf bir an'ane ? 

Birinci ve üçüncü şartı yapmak z~· 

bir iş değildi. Deva'nm daveti üzerine 
bütün zenginler kislerinin ağızlarını aç· 

tılar ve lazım olan her şeyi temin e~ 
tiier. İkinci şart ise maymunların ~Ü ·· 

tüı• bu tören esnasında uslu durup dur-1 
mıyacakları meselesi idi. Güvey iki ay 

kc.dar talim ve terbiye '!Örmüştil. Geii· 
nin de küçük yaşındanberi rahibeler m.ı

n&s!mnda yetişmi§ oldu~n::ıdan , mü
mısebetsizlik yapmıyacağı sanılıyordu. 

~-- 1bu ki öügün ak.yında c büyük hır
çınlığı gelin göstermiştir. 

İkide birde yüzünü örten ::luvağ: 

çekip atmağa, yanındaki genç maymu:ı· 

la cilveleşmeğe kalkı§mıştır. Bereket 

vc-rsin ki gelinle güveyin arkasında oir 

çok rahip ve rahibe yürüdüğü için bu 

mi:nasebetsizlikler pek ;ıeriye gideme-, 
miş. ancak zararsız bir işve !'ıalindc 

kalmıştır. Alay yerlere secdeye yatmı ? 

binlerce müteassıp Hindlinin arasından 

geçip de açık havada kurulan kocama:1 
mihrabın önüne gelince, gelin yanında 

~iiı·cyin fotoğrafları 

eenç il!hların blrleıtiklerlni retr'~ 
göstermek için giydikleri harmanyel 
ettkleri biribirine ba&lınmııtır. p 

Vizal ile Sunderi timdi kar ı1' ııf1' 
oimu§lardı. büyük Hanuman'ın ır• ~· 
yerine ıetirilmigti. Tannnın dil~ıııeol' 
nin yer yUzünde yapıldığına tahıd fil1Y 
muşlardı. Hem gök hem yer il 
idi. tll~ 

Müzik ve dansla yapılan bir 5'~0 • şcn!iklerder:. sonra davetliler on ııi. fı 
•ttılt 

metre uzaktaki ziyafet çadırına g~ diri' 
Vi.ı:ıl ile Sunderi de otomobile b1111<6f 
le:ek kendi ikametleri için kurutan ~ •• pe 
ke do~ru yollandılar. Her ik•'1 IC' 
·orgun ve çok sinirli bir halde ol~ıı1 

!a beraber Deva'nın nüfuz ve te 

oııları sakinleıtiriyordu. . iiC' 
Kögk mabedlerden birine bitıŞsf' 

ti. Burada maymunlar ihtiyar paPdı!· . 
lnrın kontrolu altında yaııyaca~la~aı'" 

Bu düğünü, zavallı inaan og0\a" 
nırı , yirminci asırda bile ne bıJda rit'~ 
şt.ylere inanmak saflığını göıterdikle .ıst· 
bir örnek diye yazdım. Uydurma ~a· 
masm bir hakikatten daha hak~ 

... .--f 
k: kocasının ipek harmanycsinde · pire 1 • .... ·--··· .. ···--·-··--·-··-·.. :.= 

aramağa kalkışm:ş fakat bu kadınlık • 

Yazifesini sonraya bırakması için güç- H A 8 E R ~ 
ı ~r· 

lükle kandırılabilmi§tir. Istanbulun en çok satılan 11 f 
Mihrapta bizzat merasimi Devd kiki akıam gazeteıidir. Uarıla) 

y~pmrştır. Maymunlar binlerce agızdan rmı HABER'e verenler kare i 
erkan türküJer, ve uğultulardan serseme d 1 : er er. ,; 
döndükleri i~in hiç kıpırdamadan us· ..,..-· ................................................... 
lu uslu oturmuşlar; duadan sonra bul 
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Muhammen bede~i 40oô lira olan 200 ton çimento "Sün'i port-
1'11~1 21 ..._ 9 - "36 pa•arlfli ıünü saat 10 da Haydarpaşada gar 

~"-" dahilinde 1 tnci ~tletme komiıyonu tarafından satın almacak· 
' İlttJtlHerin 300 lira in\lvakkll t~lhinat ile kanunun tayin ettiği 

~lta\at'I va kanunun 4 Ünc\l l'ftadd~si mucibince işe girmeye manii 
llnt b'1lurun1.dıfttna dlir beyanname vermeleri lazımdır. Bu işe 

~t •u·\narne H&7tlarp&fada 1 incl iıletml! komisyonundan paraıı~ 
,._k V.tllmektedir. (960) 
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HABER ;- ,\l'tgı Posta ... 
:: 

- ~-N'"'" ___ ,,__ __ , ... --- ...... --~.::a...~-w~ 
+ur~- --m..v..v~~, 

Her pakette bir kupon, her 50, :100 , 150, 200 kupona inhisar mamutahnff~n 
LİKÖR, ŞARAP, KANYAK, t.tlKS StGA'Rl\, A. V MALZEMESi verilir. 

ıkra m iye~ i 

YENiCE 
Aytrca : Hediyelerle beraber alacağınız kur'a numaralarile yılbaşınna çekHecek BÜYUK YENiCE pt 
\;ANÖÖSVNbA Foraot Turlng 1936 modeli zarif bir Fort otomobili veya bunun yerine bir Fort kam
yonu veya Fort trakttitU, ~30 liralık BLAVPUNKT RADYOLARI, REVUE SAATLERİ, 1ÇK1 SER-

VtSLERt, SOFRA TAKIMLARI v.i .. 

. ' ... "-!"' . . ~ 

Erke\r \'6 ltt4ıtılara 

UKURTULU$,, 
Biçki ve dikiı dtdinesl 

MUdiresi: Mm. PapatYan 

Haftaniıt 4 gtınU kadınlara, l ıunu 
dikiş bilen erkekltre, günde üçer saat 

Fransız usulile biçki ve diki§ dersi ted
ris edilir ve 3 ayda ınaritçe musaddak 
diploma verir. Feriköy T~peüstü 11& 
Neı. liapuyırı aputım:u,t. 

SA ,.iLiK K.lCllR HANE 

Kurtuluşta Sinemköyünde Kuyulubal 
sokafında 241 numaralı hane Bayın ne 
sibe 4 kat 7 oda 1 ınutlak 2 hala salı· 
lıktır. · 

.• 

Deniz Levazım 
Komis onu 

Sntınaıma 
ilanları 

Cinsi 

Zeytiı: yağı 20000 kilo 

Sabun 30000 " 

tahmin mUt1dhkal 
bedeli teminatı 

Lfta Kt. Lit'a Kf. 
10200 00 765 00 

9600 ÔÔ 720 ÖO 

münakaa ğÜft ve 
Miti 

26/ 9/ 936 cumarteıi 
10,5 

2619193' cuma rteli 
ı ı.g 

Yukarda cinı ve miktarları ile tahtnii\ hed•ll•rl •• mu•tkkat 
t~Mil'latları yazılı olan iki kalem erzak hizalarında göaierilen gün 
ve ıaatlerde kapalı 2.arf uıuliyle alınacaktır. Bunlara alt tartname 
komisyondan her gün parasız veri lir. 

İsteklilerin 2490 ıayıh kamında yazılı \Teıikalarla l•lıdtf: ha
vi kapalı zarfı belli giln ve saatlerded birer saat eneUne kadar Ka 
tımpa•ada bülunan kömityon başkanlığına v•mıeleri, (1007) 
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rıltac:atız ! .. 
Pardaya.n böyle aöylenirken şid

detli bir tazyikle hayvanı uzun 
_dart nala kaldırdı. Beygir timdi 
uçar gibi gidiyor, karnı yerleri sü
pürüyordu. Fakat biraz sonra bu 
riditle hayvanı çabuk yoracağını 
anladı. Eter, beygir 6lecek olur· 
aa yerine bir batkasmı bulmak im
kanı joktu. Hem aiı seviyordu ve 
hem de yeni bir hayvan alacak ka
dar paraaı yoktu. 

Bu:nlan dütünUnce adamın Ö· 

nüne çıkmak için kestirme yollara 
ıaptı. Fakat Mondidiyede atını 

dinlendirmek için durduğu ıırada, 
takip ettili adamın on beş dakika 
evvel yemek yiyerek yola çıktığı· 
nı öğrenince: 

- Şimdi, onun bana evvelce 
oynadıiı oyuna mukabil ben de 
kendisine bir oyun oynıyayım ! di
ye dütiindü. 

On dakika sonra tekrar hayva
nına binmit, bu sefer öleceğine 
bakmıyarak çılgınca ilerliyordu. 

- İki saattenberi, diye söyleni
yordu, ya Fauıtanın Kont dediği 
adam benden evvel Hmiyene vasıl 
olacak, veya daha evvel elime ge· 
çecek, bir defa yakahyacak olıam, 

bırakmam. Fakat eier ıehir dı~ın
da kendiaine yetifemez isem, içe· 
ride bulmak güç olacaiı için, du:r
maz tehri geçer ve öte taraf ta bek
lerim ••• Gene yakalarım ..• 

Pardayan yolunun üzerine ge-

len bir tepeden ileri baktıiı U· 

man bir saman arabasından başka 
bir şey göremedi. Arabaya yak~ 
la~rp da, tarif ettiği şekilde bir a
damın yarım saat evvel geçtiılni 
öğrenince, son bir gayretle hayva
nını dört nala kaldırdı. Fakat hi
raz ileride Amiyen şehrinin evleri 
görünmeğe baılamıftı. 

Pardayan, Kontun tehire gir
miş olduğunu anlayınca, dütiln
mek için durdu. Bir müddet sonra 
şuna karar vermişti: 

Amiyenin etrafını dolatarak di
ğer kapıdan girmek ve yol üıtiln
de beklemek. 

- Haydi bakalım, benim cesur 
Kontum, pencerene otur ve şehire 
girenleri birer birer gözetle!.. 

Pardayan, Kontun şehirin Paris 
tarafındaki kapısına yakın evler
den birinde, bir pencerenin arka· 
sına saklanarak kendisini gözetle
diğini düşünüyor ve adama oynı· 
yacağı oyun aklına geldikçe gülü
yordu. 

Şövalye nihayet şehirin etrafını 
dolaşarak şimal kapısından içeri 
girdi. Hava oldukça kararmıştı. 

Amiyenden gelen ve Sen Pol'e gi
decek olanların geç.meğe mecbur 
oldukları caddnin üzerinde bulu
nan bir otele indi. Hayvanının 
teri kurumuftu. Kendisi karnını 
doyurduktan sonra biraz dirlen
mek istiyordu. Halbuki yolu sa
baha kadar tarassut etmek lazım-

hiden can sıkıcı bir haldir... Y o
ruluyorum Hüget, artık yoruluyo
rum! 

Hüget bu sözleri iıitince heye
canla bajırdı: 

- Demek, artık dışarıda rahat 
edemiyorsunuz? .• Otelimin kaba
hati nedir?.. Hem zannedersem 
ıize karıı bir küıtahlıkta da bu· 
lunmachm.. Burada kalınız, ote• 
lin en temiz yatağı ve en iyi jan· 
bon ve şarapları emrinizi bekli~ 

yorlar. Kıtın güzel bir ate! karşı
tında rahat etmek, dıtarıdaki fır
tınalara ıöğüa germekten elbelte 
daha iyidir... Başınızdan geçen 
ıeyleri anlatırsınız; bunlar benim 
pek lıotuma gider. 

- Ah, HügetJ Şimdi yemek ye
miş olmaklığıma rağmen c1ğzımı 

ıulandınyoraunuz ... 
- Eğer ,aka etmiyorsanız bu 

ıuretle bütün düşüncelerimi tahak
kuk ettirmit olacaknnız ... Bunlan 
tek:'&t etmeğe lüzum yok zanne 
derim? .• 

Şövalye gayet tatlı bh s~sle: 
- Biliyorum, dedi, kalbini? pe!: 

hassa•, hem pek &evimli bir ka· 

dın3tnız ! Şair olduğunuzu bilmi
yor musunuz? .• 

- Ben mi? 
- ·Tabii siz!.. Öyle bir havat 

levhası anlattınız ki, benim gih il 
eski bir kurdu bile ağlatacaktı ... 
Evet, Hüget ! Size temin ederim 

ki, yarın sabah heyaire bınmek 
oldukça güç olacak. ı> ,..

Hüget sarardı "'c aözl~rini aıa· 
ğıya indirerek mırıldandı: 

- Yarın sabah mı? 
- Evet, yarın tıaat yedide Sen 

Denizde bulunmam li.zım .•. Sabık 
krallarımızın ebedi uykuya dalmıt 
oldukları türbeyi ziyaret etmek is
tiyorum. 

Biçare Hüget ıözleri yeisle do
lu c;,larak: 

- Mösyö lö Şövalye, demek be
ni aldattınız? dedi, beyhudd üınit· 
\ere düşürmekle fena eltiniz ... De
mek gene dağlara çıkacaksınız? 

- Öyle, güzelim! Yalnız beni 
dinleyiniz, şerefim ve eski bir bor
cum bana tekrar kırlara açılma.mı 
emrediyor ... Fakat, ümit ediyorum 
ki bu seyahatim pek kısa ıürec.ek
tir ... Eğer geri dönüp de iatiraha
te ihtiyacım olduğunu biaaederHm 
emin olunuz ki buradan başka bir 
yere pitmiyeceğim ... Siz de bilini· 
niz k\, şimdi dünyada biricik sev
diği 'l: kimse sizsiniz ... Siz benim 
mazim ve gençlik devrimsiniz._ 
Babam burada yaıadı ... 

Hüget müteesiar bir tavırla: 
- Bonsuvar, Mösyö lö Şövalye! 

dedi. 
Şövalye gülerek cevap verdi: 
- Bonsuvar, aziz dostum! 
Pa.rdayan birkaç dakika ıonra 

yatmış bulunuyordu. 
Sabahın altısında hizmetçi kız 
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SERMAYEDARLARI: Türkiye iş ve Ziraat bankalara 
·--.. Istanbul, \'eniııostahanc karşısında, Büyük Kınacıyan han • Ttıolefon: 242!J3 
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VUCA CLKC LiSELERi 
Kuranı ve DlrektörU : Nebi oijlu Hamdi Oıkmen (J .. AŞÇI ARAYANLARA-· 
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tarafından uyandırıldı. Hemen 
beygirinin takımlarını hazırlıya

rak bir dilim puta ve bir şişe şa
rapla otelden ayrıldı. Bu sırada 
ömrünün sonunu muhakkak Devi
niyerde geçireceğini tekrar tekrar 
Hügete vaat etmişti. 

Hüget, Şövalye gözden kaybo
luncıya kadar arkasından baktı. 

otelJen içeri girerken: 
- Acaba onu bir daha görebile

cek miyim? diye düşünüyordu. 
Pnrdayan saat yediyi biraz ge

çe Sen Deniz türbesinin önünde 
durmuş ve hayvanım bir halkaya 

bağlıynrak, nazarı dikkati celbet- İ 
rneT.ek için bir meyhaneye gire· 
rek yolu gözetlemeğe koyulmuştu 

Tam saat 7,30 da Paris tarafın. 

dan bir süvarinin geldiğini gördi.i 1 

Adamın elbisesi bir asilzadeye 
benziyor ve halinden yola çıkacn· 

ğı anla~ılıyordu. 
1 

Pardnyan adamı derhal tanıdı 
bu. Fnustanın Aleks?.ndr Farnezc 
ya:rdıfiı mektubu alan uşaktı. 

Süvari ır.eyhaneden yüz adım 
kad~ı ileride durarak hayvnndnn 
indi ve civardaki evlerden birisine 
girerek kayboldu. Bir müdde! son· 
ra evden çıkarnk beygirine bind: 
ve geri döndü. 

'\>ardnyan: 
- Güzel, diye söylendi. Meb 

tup postacıyn verildi. Şimdi posta· 
cıyı bekliyelim ! 

Paristen gelen adamın avdetin-

den on dakika kadar sonra, evin 
ahır kapısından bir süvari çıkarak 
y<lva~ bir yürüyüşle Damartın'a 
doğrn ilerliyordu. 

P.ndayan bunu görünce, o da 
bevı;irine atlıyarak uzaktan uzağa 
adamı takibe başladı. 

-- Bu adam, Fauıtanın Kont 
dcJ~ğj zat olacak. Fakat acaba 
ne K onlu? İsm İni öğrenmek isler
dir.• .. Adam sende, ne olacak san
ki? .. . 

Süvari bir müddet sonra hayva
nını 5Ürntliye kaldırdı. Parda.yan 
da bu hareketi taklit etti. Aradan 
bir müddet geçmişti ki süvari ta

kip olunduğunu hissetti. Fakat 
hayvrnım mahmuzlıyacak yerde, 
dur~u. Pardayan da durdu. Önde
ki adam, sıra ile, süratli. adi 
yiir::yüşlere geçti, Şövalye adamın 
hPr seferinde aynı şeyleri yapıyor
du. 

Öndeki adam arhk takip edil
diğ•tıll! tamamiyle kani olmuştu . 
Dar.-?artinde durmıyarak Senli •e 

ge1d; ve meşhur Lö T onmo dö Ba
k üs oteline indi. 

Mektubun sahibi otelin büyük ka
lo'1u.ndn y<':nek yiyordu. Pardayan 
cl .ı •radl\ \°emel< yedi. SüYnri bir 
mil·lc.'et oturdt•ktan sonra. saba
hı-, t·ekizinde muhakk<'k uyandı

r:1rıı ?.:! ını tcnbih cclerck odasına 
çtkf : 

P .u dayan kendi kendine: 
- Eğer bu herif saat beşte 

c 
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kaikuıazsa, asılma[!a razıyım! di
ye 'löylendi. 

O~asına çıkarak, hayvanının 

&al\t be§te hazır olmasını tenbih 
etti. Uyumazdan evvel bulunduğu 
vazi:ıeti tetltik ettıktcn sonra: 

-- General Farneze giden melc
tubı.ı almak istiyorum, fakat nasıl? 
diye düıünüyordu, adamı kızdırıp 
düelloya davet etmek ve bu suret
le ö'.tlürmek işin en kol ak taraf ıy 
dı F &kat o, ismini bile bilrr:ediği 
bir adamı öldürmeği ve hatta yR 

ralaroağı kendisine yaraşhrnmı
yordu ... Fakat mektubu da muhak 
kak a.lmas1 lazımdı!. .. 

- Adam sende, diye söylendi 
e1bettt: bir çaresini bulurum 1 Ev· 
velfı şapkı:.mı çıkarır ve nezaket· 
le: Mösyö, lütfen General Farne
ze götürdüğünüz mektubu bana 
verir misiniz? Eğer hu liitfü esir. 
r~mezseııiz size ebediyen teşek. 

1. 'i.r ederim ... 
işte gayet t;ıllı b;r 5"'!3 ve giiler 

b:r yüzle söyliycceğim bu sözler
den sonra i·.~eğimi kabul edeceği. 
ne şüphe etmiyorum. 

Pardayan meseleyi hal için böy
le bir çare bulduğuna memnun o· 
larak uyudu. Sabahleyin saat be~· 
1e kalkmıştı. Yatağından kalkar 
knlkmaz ilk iş olarak pencereyi 
açtı . Hem giyiniyor, hem de dışa· 
rısmı gözetliyordu. 

- Bizim mösyö nerede ise dı
şarı ç.ıkar ! diye söylendi. 

Pardnyan giyineli epey olduğu 

halde. süvnri halô. dışarı çıkma· 
mıştı Acaba hakikaten saat ıe
kizd;: mi kalkacaktı? 

Saat yedi olmuştu. Pardayan 
sebrndemiycrek garsonu çağırdı: 

- Su asilzadeyi saat sekizde u
vand ırmağı unutmazsınız zanne

derim? 1 
- Hnngi asilzadeyi mösyö? · 
- Akşam, benden biraı evvel 

buraya gelen zat. Yolda yalnız ca.· 
nı :n sıkılıyor, hall~ri pek hoşuma 
giden bu asilzade ile yol a---kadaş
hğı fapmağı pek istiyorum ... 

- O halde efendim, hakikaten 
teesüf ettim. 

- Ne demek istiyorsun? 
- Bu zat da eminim ki, beilim 

kada: müteesir olmuştur ... 
- Sonra? 
- Sonrası, o zat sabahın üçün· 

de yola çıktıda ... 

Patdaynn bir küfür savurduk
tan sonra saat beştenberi hazır 
duran hayvanına fırhyarak dört 
nala Amiyene doğru ilerlemeğe 

ba§ladı. Hayvanını hem dolu diz· 
gin sürüyor, hem de söyleniyor
du: 

- Yalancı heriflere itimat edi· 
niz ~akalım! Bense bu mektubu e

le geçirmek için nazikane bir çare 
düşünüyordum!.. Bakınız! Benim 
şu nezaketime kar§ı nasıl kabalık
la mukabele ediyorlar ... Postacı e

fendi, zannedersem birbirimizi da· 



t 
~ 
~: 
'.4lof &çy saa.u, da.nl musikisi, 19,80 mo. 
St(~kin Teyzo tarafından) 20, TUrk 
~ 'ıı beyeu tara!ından kl~1k eserler, 20, 
~ ve arkada§lan tarafmdan Türk 
~e halk varkılan, 21, solo keman; 
' 22 • Krayzler ve Kazals)m birer 
~.h,.:ao Aıındolu ajanBI haberleri. 

~ ... Şl'E: 
~ Orkestra konseri, 19,25 konferans, 
~1Yano lle ıarkı, 20,35 konferans, 21,05 
~ on, 22,15 haberler, 22,30 Fransız mu. 
Sı. 23,25 cazband takımı, 24,05 senfonik 

~r· ..,_ . 
S l&rkılar, 21,35 Bclgrat operasından 
~ oPera yayını, 28,05 son haberler, 

" Şı ~.Q(s l'&dyo orkcııtrası, 20,25 konferans, 
'~1§ sanatklrlarm eserleri, 21,20 
~ , 21,85 musiki, 22,10 konferans. 
~~kılar, 22,8!:; haberler, 22,50 mandolin 
)b."'-..ı, 28,25 orkcstraa ltonscri, 
~VA• s; kU~Uk orkestra konseri, 19,05 konU§ 
~ • 20,45 piyano ve keman koI18C!ri, 21,10 
~ :UalkJ. ve ıarkılar, 21,85 senfonik kon. 
~ • .20 apor yaymı, 24,05 dana havalan, 

~· PIY&no konseri, 19,05 konU§malar, 
~ '1ıııanca yayın, 21,45 opera havaları, 
~berter, 23,2.0 piyano konseri, 23,45 
~ haberter, 
lt OVA~ 
~ balk prkıları, 20,05 muhtelif ııehlr. 

tıaklı, Z2,05 yabancı dillerde yayın. 

SiNEMALAR 

BEYOCLU 
TUKK a Bir saatlik milyoner •e 

Gece yarısında bir ses 
SARAY Karhaman haydut 
MEl..EB. ı Programmı bildlrmeml§tır 

iPEK J mlnUl dedikoduları 
tiUl\tJ"'? > Vazife kahramanı ve Bir 

gün sa.na gcleceğlm 
YIL1Jl2 ı Avlanan gö.nW ve Çöl 

arkadqlan 
TAN ı Marohuana ve :r,tkiar 

sönUnce 
ASTORYA 1 Ölüm kervanı, Zozo. Hot. 

gibsonun intikamı. 
ALKAZAR t Yıldırım kaptan 
şra t Tarzan yamyamlar arasın 

da (hepsi blrden) 
UtTMURIYE'J' ı Define adası (tUrkçe) \"e 

iki yüzlü adam 
ı,ARH a Wonder Bar ve Korsanlar 

dil§mant 

ISTANBUL 
HlLLI ı Şandu 8Uılrll adada ve 

İngiliz kralının memleke
tlmlze zlyareU filmi 

WLAL 1 Blldlrmeml§tır 

Al..f'..MUAR ı Meyerllng faciası ve Dla. 
volo allro.t §amplyonu 

AZAR 1 Boğaz!cl prkm n V~ 
ter bllcum ediyor 

llEMALBlt'F ı Bosna sevdaları ve Kor 
sanlar definesi 

KADI KOY 
ı A§k bando:ıu 

OSKODAR 

1 

.. =ı:::~::::::::::::::::::::a:::~~~-.~~~~-:.-:.~·. :: 
Diş Hekimi :: RALll 

\ı Ferit Ramız ~~ ftıtLLI 
ı blldJrmemtştır 

BALAT 
Tivoll cambazhanesi (tllrk 

eı İstiklal Cad. Rüştü paşa :: 

tski~~~;·p·,~;~ı~·~I o··-~ K AR A 7;:~:·~~ 
~· ı Kanun kuvveti, Fatı dllğU 

alıyoruz 
ne gidiyor ve lsmet lnönU 
nUn lzmir panayırmı açışı 

-~1tski ve yeni harfler her nevi ki. 
'~t Yeni harflerle lise kitapları T 1 Y ~ T R O L A R , 
~t id fiyatlarla satın alınır. Ev • KADIKÖY S'UREYYADA 

ı._,t de adarn gönderilir • Adres: Is. HALK OPERETi 
~ul Ankara caddesi 155 numarada 
tlll llp kitaphancsi. 

llttı ıncktep kitaplarınızı yorulma. 

~:rtık.io"ırl!A.;.kntnp-
~~ t n de o alanız 

Buakşam saat 21,45 te 
DENİZ HAVASI 

Yarm ak§am 
D<>Jl'l•rbe.vl UJc.l• tJyatro 

sun da 
BAL1ME 

' . - . 
lstanbul ... Belediyesi . Ilanlaı·ı 

Keıil becl eU 
348,75 ,~i caıni sebilinin tamiri. 

~~l?~a kaymamakhk binasının 
~, .. , 3367,48 

~hul kışlasının açık!a akan 
~ ?'aıının ana mecraya bağlar 

~ti 979,60 

ilk temniatı 
28,85 

253 ... 

72,80 

~·L t iıleri müdürlüğü binasının 
qtJarı tamiri. 1886,12 141,46 
'rııkarda kefif bedelleri yazılı olan mahaller tamir ettirilmek ü

' 'Yrı ayrı açık eksiltmeye ko nulmuıtur. Keıif evrakı ve tart
lerj levazım müdürlüğür.de görülür. istekli olanlar hizaların-

tö,terilen ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber (fen ve
\. 

1 hulunması ıarttır.) 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ile 15 -
936 aalı günü saat 14 dedaimi encümende bulunmalıdır. 

.. '(B.) (966) 

l d 
d~n. 200 numaraya kadar 15/Eylül/936 Sah 

l den 400 ,, ,, 16 ,, Çartanba 
l en 580 ,, ,, 17 ,, Perıenbe 
l den. 760 ,, ,, 18 ,, Cuma 

den. 820 19 Cumartesi ll " ,, ,, 
elediyeden aylık alan emekli ve öksüzlerin Eylül 936 üç ayhk-

~ )'qkarıda yazılı günlerde cüzdanlarındaki tediye sıra sayılarına 
~İra"t Bankasından verilecektir. Aylık ıahiplernin numarala· 

~ ınüracaatları ilin olunur. (B.) (1247} 

Saraçhaneb••• Horhor caddesi 

HABER - ::Alieam Poıtası 
c 

Memleket mektupları 

Gaı~n Alfil~®IP~e 
sa~Oo~ nşoeırn 

Gaziantep (Hususi) - Gaziantepte 
sağlık işleri cidden mükemmel dene
cek bir haldedir. Merkezde bir memle
ket hastahanesile, Amerikan hastaha
nesi, operatör Mecit Barlasın hususi 
hastahanesi, doktor Saip özerin do
ğum evi, Belediyenin dispanseri, yedi 
serbest doktor, dört die hekimi ve beş 
eczahane vardır. 

Mem1eket hastahanesinin faaliyeti 
her türlü takdir fevkindedir. Baş he
kim Nuri Aktarım sekiz yıldır devam 
eden çok manalı ve büyük himmetleri
le gitgide modernleeen hastahanenin 
salgın kovuşu, idare pavyonu ve bü
yük polikliniği sonradan ilave edilmiş· 
tir. 

Acmrikan hastahanesinin yanı ba
şında kurulu ve onunla rekabet halin· 
de bulunan memleket hastahanesi bü
tün bu çevrenin ihtiyaçlarına cevap 
vermekte ve yetmiş beş yatağından 
hemen hiçbiri boş kalmamaktadır. 

Hastahanenin son dokuz aylık fa-
aliyeti şudur: 

975 yatak hasta 
315 ameliyat 
3165 Hi.boratuvar muayencs1 

9814 poliklinik muayenesi. 
377 heyeti sıhhiyP 
380 adi rapor 
42 kuduz aşısı. 

Bundan başka 2264 frengili tedavi 
edilmiş, 2990 sıtmalıya otuz kilo kinin 
dağıtılmıştır. Yine bu dokuz ay için
de 27800 tifo, 8600 menejit, 32500 çi
çek aşısı yapılmıştır. 

Amerikan hastahanesi daha faali
yetini devam ettirmektedir. lki dok
torludur. Haftalık ücret on liradır. 
Fakirlere parasız bakmakta ve hatta 
ilaç vermektedir. 

Operatör Mecit Balarsm hastahane
sinde röntgen de vardır. Doktor, Ab
dülkadir Gökselle birlikte çalı§ıyorlar. 

Saip özerin doğum evi, önemli bir 
ihtiyacı karşılamıştır. Bina villa §ek
linde, temiz, muntazam ve fiyatlar her 
keseye uygundur. l{ıymetli doktor, pa
rasızlara meccanen bakmakta ve aynı 
zamanda çocuk esirgeme kurumu baş
kanlığı da üzerinde bulunmaktadır. 

'!51r de trahöm lıastahanesl vardır. 
On be.s yataklıdır. Baş hekim İzzetin 
çalışmaları sayesinde modem bir sağ
lık yurdu haline gelmiş ve memlekete 
olan hi:r..mctlerindcn büyük faydalar 
görülmekte bulunrnu§tur. Trahomun 
adeta salgın halde bulunduğu şu hava
Hde bu hastahanenin mevcudiyeti çok 
isabetlidir. Seyyar hastahane kamyo
neti köylüyü dolaşa'rak hastaları teda
vi etmektedir. 

Belediye dispanserlerinden de fay
da görülmüştür. Gençliği zehirliyen 
kötü kadınlar da hastalık başlayınca 
buraya alınarak tedavi edilmektedir
ler. 

Vilayete bağlr Kilis ilçesinde 25 ya
taklı bir hastahane vnrdır. Baş hekim 
Emin Bilgenin kıymetli mesaisile git
tikçe gelişen hastahanenin son dokuz 
aylık faaliyeti şudur: 

351 yatak hasta 
1750 poliklinik 
517 laboratuvar 
130 ameliyat 
Nezip ilçesinde trahom nisbetinin 

çok fazla olduğu görülerek bir dispan
ser açılmış ve bu yurttan beklenen hiz
metler görülmüş, Nezip kazası dahi
linde trahomlu nisbeti gittikçe azal
makta bulunmuştur. 

iŞ ARIYOR 
Galatasaray lisesinde tahsil görmü§ 

muhasebe ve usulü muzaifeye aşina 

makinede seri yazan bir genç iş aramak 
tadır. Taşraya da gider. 

Müracaat Vakit propaganda servisi 
B. Y. 

ACELE SATILIK EV 
Feriköy Rum kiliccsi yanında Keşfi 

efendi sokak 2 No. 
Müracaat ayni mahalde 

~I HA YRiYE LiSESi 1GUndUz1 
0 • . .. . .. _. ~na • ilk • Orta - Ll~e . Tam d~~re . 

~lı:uıurnuz bu yıı eoroııgil teveccilh \'e rağbetten dolayı ılk smıflardar. ıtibarc.r. yabancı dil tednsatma yeni biı 
~ t.la ınUhim bir istikamet verilmittir. Kızlar kısmı ayn bir dairededir. Mektebin hususi otobüsleriyle nehari 

her gUn evlerind=n aldırılır. 1ıtiyenlere tarifname gönd~rilir. 
}{ayıt için her gUn saat 10 dan ]Aya kadar direktörlUğe milracaat edilmelidir. Telefon: 20530 

·14 J!!YL'OtC- 1936 

Büqük müsabakamız 
Hediye kazananların isimlerini 

neşrediyoruz 

isimlerinizin sonundaki harfleri 
bu listede bulur ve karşısındakini 
okursanız ne kazandıQınızı öOre
nırslniz. 

A- BUyUk ılfe kolonya kiloluk K- Elektrik el feneri pllll 
B- Büyük ıtıe krlataı kolonya Kl- Uç ktlfell kristal aaat 
c- 640 No. konsol saaU K2- llU.staUl maden saat 
D- M37 NO. bUyQk konaol 1&&t1 L- Cam uclu mUrekkepU iBtllo kale:inl 
E- Zeplin eaanm 61 No. Ll- Yıldırım traf bıçağı 
F- 4 No. Pertev kolonya M- Eaana büyük kutu 11 No. 
Fl- Çizgili Pertev kolonya Ml,2- D1f macunu 
G- KUçUk kristal kolonya N- E1&n.1 kUçtık No. 10 Neclpbey 
H- KUçUk maaa saati 
Hl- Joll Fam 91~ kolonya 

Nl- Esaııa No. 9 

H2- Joll Fam 9180 kolonya o- Krem Pertev yağsız 

H3- Çiçeklerim eaanaı 180 No 01- Briyantin Pertev 

H4- Eve eA!l.11 1115 P- Trq aabunu 

ı- Esans 2030 Pl- El eabunu 

tı - Ellzabet esansı 8!10 8- Krem Soley 

J - Dört kö,e krl.!ıtal saat Z- Şov lıfor 

Jl- lıfUrekkepU ve kurıun kalemıı T- Krem Pertev yağlı ve yatsız 
kal om Y- Losyon 

O klUlyucu Daııro muza 
rslmlerlnizln sonundaki harfleri yukarıdaki 
cetvelde arayınız. Cetvel size ne kazandı

ğınızı gösterecektir 
22 - Petro Papanikolan Bilyükada 
Ankarapalas oteli B, 23 - Ömer Çil Ga
lata Fenerler idaresi G, 24 - Nedime 
Çetinel Beyazıt Temab sok. No. 5 Ap 
M, 25 - Mehmet Akengin Fatih Otluk 
çu yokuı Fahribey sok. 3 A, 26 - Nec
JA Başar Beyoğlu 9 uncu ilkmekteP. 526 
P, 27 - Orhan Aksaray Valde ~amii 
karıısı Alyılmaz A. C, 28 - Şadan K. 
Ayasofya medreıe ıok. 25 İl, 29 -Ah
met H. Gilrenç Y eıildirek çeımekebir 
aok 21, O, 30 - Fikret GUrenç Ayni ad 
res Ol, 31 - Nizameddin Fatih Keçeci 
çeıme ı. 21 Pl, 32 - İbrahim Ağ Fatih 

Niıanca Beğceğiz C. 35 Z, 33 - Vahan 
Ulber Yeniköyde Yazmacı Nl, 34 -
İfakat Ökdem Fındıklı dere içi hardal 
S. 3 H, 35 - Kirkor Atabek Harbiye 
Meyve S. Merdivenköy Ap 4 A, 36 -
Güney Er Maçka Muradiye mahallesi 
27 (Bu. dOlabr). 311 - P'Miiitik Hınıp 

Kumkapı çqme S. 5 t, 38 - Raif Nec
det ve Ahmet Muratlı merkezi G, 39 -
Erkoltan Saraçhane nefer S. 5 Ml, 40 
- Nezahat Kızıltoprak Ziverbey yok 20 
L, 41 - CeUilet Giray Cerrahpaıa kü
çük çeşme s. 18 (Kadın kumaıı) 42 -
Necdet S. Vefa lisesi 4 B. 973 (Yasdık), 
43 5- Müzeyyen Çağa Büyükada Gil· 
zeller S. 1 H, 44 - Avni Çetin Fatih 
Çırçır fenerli S. 17 Z, 45 - Abdi Kutlu 
olsun Uskildar Tabaklar orta s. F, 
49 - BedrUnnisa Usküdar İhsaniye 
Sultaniye S. A, 4 7 - Erdoğan Altındağ 
Usküdar Ayazma Seloğlu No. 10 B, 
48 - Vahan Galata doğruyol okçu 
Musa 78 H, 49 - Edip Bilener Tarlaba 
şı Altınbakkal No. 16 G, 50 - A. &-say 
Sirkeci küç. Karadeniz oteli A, 51 - Ni 
hat lst. Erkek lisesi 803 B, 52 - Fey
zi Tezel, Cağaloğlu Nunıosmaniye No. 
4 O, 53 - Tübin Çemberlitaı katip Si
nan yok. 9 P, 54 - Mihran Şişli ebekız 
sok. 25 İl, 55 - Mübeccel Berkan Fa· 
tih İskenderpap havlucu s. S, 56 -
Novart Şirin pınar Tarlabaşı Hacı Ahmet 
S. 9 İ, 57 - Küçük Müveddet 4 üncü 
vakıf han Esnaf cemiyetlerinde F, 58 -
Bension Bareı Orhan freski han fıncan
CJlat' 4 H, 59 - Saliha Aksaray Kemal 
paıa yeıiltulumba S. 42 A, 60 - K . 
Erdoğan Ankara misakı milli C. No. 68 
Kl, 61 - Seniha Tekin Kibrit ve çak
mak inhisarında C, 62 - Burhaneddin 
P. T. T. Kursunda Beyoğlu H, 63 -
Mehmet Akar Maden arama enstitüsü 
arşiv memuru Ankara H, 64 - Suat Ga
latasaray L. No. 4 O, 65 - Pakize Dön 

Türkiye Ziraat 

mez Ankara C. Meserret oteli S, 66 -
Mehmet Demirer İzmir Karataş orta 
okulu kapıcı İl, 67 - irfan Süvari ön 
yUzb. Cerrahpaşa büyük tulumba S. 
27 A, 68 - Özdemir Ubeytoğlu Edirne 
kapıda diş doktoru F, 69 - Kemal Ka
ragUmrük eczanesinde G, 70 - Necati 
Çetiner Ortaköy çiftlik s. 4 t, 71 - ta
mail Tan Emniyet 6 ncı şube 2434 po. 
Jis F, 72 - ARO Çotiloğlu Posta kutu
su No. 16 A, 73 - Nevra Rana Gedik
pap cephaneci s. 2 H, 74 - Hasan Caın 
cı yokuıu No. 4 Haliç fener (bir lambalı 
avize), 75 - Cemal Okay Cağaloğlu 
Hilhhmer c. 58 H, 76 - S. T. Orkunt 
Vipıezade mahallesi 10, Beşiktaş (Ka
dın şapka taslağı), 77 - Nesime Vezir 
köşkü sok. 5 Arnavutköy (Yastık), 78 
-Yakup Yemi§ Değirmen s, 9, F, 79-
Bcsim özoğlu 4 üncü vakıf han asma 
bt bakbJ cemiyeti A, 80 - Kenan 
Sertel Pangaltı Seymen s. 23 G, 81 -
Şlikrü İnhisarlu nakliyat kaleminde 
Cibali M, 82 -Şoför İsmail Şişli Meci 
diyeköy dere ı. 44 01, 83 - Kostantin 
Edirnckapı bostan s. 22 H, 84 - Semih 
Zoroğlu Ça'I'§lkapı didar H, aprt. 5 A, 
85 - Mustafa Naci Ankara c. 177 ber
ber B, 86 - İsmail Oygur Beşiktaş yıl
dız c. 30 H, 87 - Sacide Gören Aksa -
ray hacı Halit s. No. 4 (Kadın şapka 

taalaığı), 88 - Hatice Gökbulut Süley 
maniye Avnipaşa s. 16 G, 89 - Mehmet 
Ali Firuzağa Bolulu Mustafa ap. Bcyoğ 
lu tı, 90 - M. Erol Kasımpaşa Bahriye 
cad. 71 A, 91 - Josef ve Antuanet Sir
kesi sucu s. 4 S, 92 - Remzi Doğanca 
16 ıncı okul öğretmeni t, 93 - M. Çol
ban Üsküdar yenimahalle fmnCJ s.22 tı, 
94 - Vahit Tura Karaköy Kölemen 
s. No. 4 şekerci H, 95 - İlyas Akdilek 
Karagümrük Kurtağa derviş Ali çıkma 
zı 37/ 1 Börekçi F, 96 - Osman Şem11i 
Falay Bakırköy zeytinlik Ömer Naci 
s. 100 A, 97 - Bayan Fikret Ya§ar Ba
kırköy Cevizlik hatboyu 44 F, 98 -
Mişon Bakkal Laleli apart. 'Altında A, 
99 - İsmi yok. Pangaltı dolapdere C. 
214 Ll, 100 - M. Ali Ayabakan Tak
sim Utant s. 18, 101 - Yakup Holmen 
Ortaköy Yenimahalle gürcü oğlu s. 
O, 102 - Danimarka sefareti Tepebaşı 
A, 103 - Dr. Sıddık Dora Beşiktaş 

yenimahalle ıhlamur c. 69 t, 104 - Or
han Posta nakliye memuru N, 105 -
Cahit Etüs Sultanahmet Akbıyık ha• 
mam S. 34 B, 

(Devamı var)' 

Bankasından: 
Bankamızca alınacak ıeluen bet adet portatif yazı makinesi ka· 

palı zarfla ekıiltmeye konulmuıtur. Eksiltmeye ittirak ıartları: 
1 - Teklif mektubu {teılim müddeti tasrih edilmelidir.) 
2 - Görülüp tecrübe edilmek üzere teklif edilecek makinelerden 

bir adet. 
3 - Müteharrik akaamın analiz raporu. 
4 - % 7,5 teminat akçesi 
S - Yedek aksamın ayrı ayrı fiat liıteai. 
Ankarada Banka Levazım Müdürlüğüne verilmelidir. 
Eksiltme müddeti 15 eylül 936 akıam ıaat on dörde kadardır. 
Banka tercih hakkını muhafaza eder. (1035)_ 

• ıl 



/spanı'Cda asilerin, taşta.-ı duı-arlar ., .. -rı J.., ı~i" ı .'miş siUilılarivle. knr fj:c.'.al.iluc• f.<1f'f.-:ı frpede bir ,,.,,.,.r..; tutu 
yornwıj lıissiııi ı eı ip /;c, 'JJ cliiHeı i dt !JÜ.ı.11. • .". l c.:lr. IJu resim. Ger.°'•; .. l U u fo'nuı ı.urıctio :ne m.cnsup üç va/iri 

mm.l .ız<rm asiyı gösteriyor. 

ŞaışoDaıcak bDır ırce~rım 
İngilizce Daily Hernld gazetesi 10 Eylül taı ihli nüshasında bü. 

tün bir sa) fa olarak ~u şayanı hayret fotoğrafı ne~retmeı.tedır. Muhabir 
Watkins. askeri bir miğft>r giyip l,tare kfıta c;ilfthh olarak iştirak ederek bu 
resmi, hayatı pahasıııa almıştır. l\Iad ridin 'fermopil geçidi olan Ye San Ra. 
fael'in yakınında buluMn bir me\'kide sağdn. birinci plilnda, kayalara ~ığın. 
mış ohrak, hükfımt'tçilerin bir mitral yüzü ısll'diğini görüyorsunuz. Fonda, 
bu mitral) özle \Urulmuş olan asiler vardır. lliikfımetçilerden hirin;n cese .. 
di lrnyanın lishirıcle .} atıyor. A~ilerden ikisi hfılfL endahtta bulunu.> orlar. 
Bunlardan sol<la tüfek ahın. kadındll'. 

HAFTAN iN 
RESiMLERI 

lngflt~r~ Kralı Bulgarlstanda il:cn IJ11lgar Kralı ile alınm:.ş rcsmi.
lngilltCre l1mlının Aı·usturyada deri pa11~1 !on re parlak düğmeli ı,cşil ce. 

ldetten mürı.ekkep avcı elbisesiyle bir av e&ı1'18ında alınımı n::snıi. 
Sıcalı:!arın /ngilterede ~I~ htfl;lm olı!ı-i11 errclcrc!a dört r•"r:r krnn b!r ~!'n&l~ •nize atladliı eı"""'* 

tene olarak alınnuı ıa11anı di.kkct resimleri ••• 


