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Milletler Cemiyeti kon
seyi bugün toplanıyor 
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Almanyanın niyeti Kaldırımların 
Ukranya yeliyle _ sağından gidilmesi 

traradenı·ze ı·nmektı•rKararı tatbik ~dilmeğe başıandı a Fakat emrı yanllş anlıyan bazı 
memurlar bugün Beyoğlu cadde
sinde halkı şaşkına çevirdi ! Hitler bu istila hareketini nasll yapacak ? 

Çok müterakki olan lngiliz ve Fransizların elinden deniz yoli'le arazi almaktansa, .Şarktaki Slavlamı 
topraklarını kara yolile istil<i etmek, kendi memleketlerine sığamıyan Almanların ~'tine daha ziyade elver
mektedir: Petrole, madene, münbit toprağa ve Cenup denizlerinde limanı ara bu yodan kavuşmağı umu

~itlerin vazıh nutuk
larına rağmen, Alman 
diplomatı lngillzlere 
teminat veriyor: 

IHI c§l ır iP 
etmiyeceğiz ! 
Fakat Boı,avl kllk yıkılsın, 

8ovyet mua?ledesl bozulsun 

Sovyet harbiye nazır! 
~11\yor ki: 

uuşmanı kendi 
topraklarında 

teDc leriz ! 
!\iman lstiU\sına kar-
'• en bü yük sed o la n 
~Oçük ltlUli dağıl mak 
•~hlikeslnl gösteriyor 

yorlar ... 

2 nci sayfamıziladır.) 
• Almwıyanın ne yoldan Ukranyaya ve Karadenizc innU!k istediğini gösteren 

harita ••• 

llrlandalı Mak Mabon'a bin llra vererek 

ng-iltere kralını öldürt-
mek istiyen devlet 

Almanya imiş 
~Öylece imparatorluğu parçalayarak müstemleke elde 

etmek 
istiyormuş 

~ l ngiltere Kralına tabanca ile s ui
d t yapmak istediği suçiyle yakalan. 
d~ktan sonra 12 ay hapse mahküm e. 
~ldiğini üç gün en·cl ajans telgraf
ltı :tından haber aldığımız Mekmahon, 

1 ~hakeme.si esnasında bir ecnebi dev. 
etın tesirinden de bahsetmişti. 

11 Bu meseleye ait muhakemenin 
~al)j cevaplı tafsilatını İngiliz gaze. 

~ lıi. Dcyli Heral ddan naklen aşağı da 
er1Yoruz. 

btı - ı935 senesi teşrini enclind~ 
ı~ tada kendileri için casusluk e tmeni 
'<!t iye b" 
(f· • n ır ecnebi de.vletle temasa gel. 

1fın· .. 
~ly ı soylemiştin. Bu hadiseden ha r-

e dairesini haberdar ettin mi? 

~" - Evet, haberdar e ttim. Tek lifle 
tli;~ılaştığı mın haftasında haber ver. 

.4••••·················································· . 
Sporcular! 

Dilnyaııın en nıe§htır futbolcu ve 
a>ıtrmıörlerini>ı eserleri tetkik 

cdücrck hazırla>ıan 

Futbolcu 
Eserine yarın 
başlıyoruz 

• • • 
Gelecek hafta için biiyük bir 

Su toP.u 
• 

şampıyonası 

HozırltJ mağa 
başladık 

- Taf siUitı spor sayı/amı::da -...... , ................................................. . 
ispanyada 

Hükumetin 
vaziyeti 
fenalaştı 

Ihtllalcller hiltiln 
cephelerde l lerliyor 

( }' a:ısı 4 üncüde) 

:·························································· 

lot h- ~lan biten şeylerden ,·a kit va. 
...__ arbıye dairesine haber getiriyor 
.,4 .. 1 .. 

!AKBABA 
.! Bugünkü sayısı 

- Evet 
(Devamı 4 üncüde) 

l . 
: 

K rala suikast ı,mpnw.ğa memur edilen S 
Mak Mahon : Mizah şaheseri -·--·---·--·····---···--··-··-·-..... 

Haftanın bütün Yak'aJariyle 

r enkli resim lerle dolu bir 

Halkın, yolların sağ tarafından yü
rümeleri hakkında belediye daimi en
cümeni tarafından verilen kararın 
tatbikine başlanmıştır. Dünden iti-

baren Emniyet altıncı şube memurla
rı Karaköyde ve Eminönünde dura
rak halkın bu emre itaat etmelerini 
temine başalmışlardır. 

Belediyenin verdiği kararın bazı 

kimseler tarafından yanlış anlaşıldı
ğım öğrendik. Karar şöyledir: 

Yaya yolcuları gittik:eri yaya kal
dırımmın sağ tarafını takip edecek· 
!erdir. Yoksa yolun sağındaki kaldı· 
rımdan gidilip, sağındaki kaldırım

dan gelinecek değildir. yolun sağı da 
yürüyenin gittiği istikamettir. 

Bu emrin tatbikine nezaret etmek 
üzere polis merkezleri tarafından da 
kendi mıntakalanndaki geniş cadde 
ve yollara zabıta memurları gönderil
miştir. 

Emrin yanlış anla~ıldığmı bu sa
bah Galatasarayda duran iki memu
run hareketi de göstermektedir. 

Galatasarayda Fransiz tiyatrosu
nun karşısındaki kaldırımda yüzleri 
Taksime doğru duran iki memur Tak
simden gelen halkı yolun karşı tarafı
na sevketmişlerdir. Bu suretle Fran
sız tiyatrosunun önündeki kaldırıma 
geçen halk Galatasarayına doğru yo
l una devam etmiş ise de Tünel ve Te
pebaşından gelen halkı yolun sağ ta
rafından yürümcğe mecbur edecek 
memurlar olmadığından aşağıdan ge
lenlerle iki memur tarafından karşıya 
geçirilen halk birbirine karışmıştır. 

Gene tekrar edelim: Halk gittiği yo
lun sağını def.il, ancak üzerinde zulun
duğu yaya kaldırımının sağını takip e
decektir. Zabıta memurlarının böyle 
bir yanlışlığa sapmamaları için bu va
ziyetin etraflıca kendilerine anlatıl
ması derhal lazımdır kanaatindeyiz. 

Elektrik Şirketi de 
satın alınacak mı? 

Slrke tte yapılan teftişler sonunda böyle 
bir karar verllmesl lbtlmall var 

Nafia Vekaletinin Elektrik şirketi' 
hesaplarında sekiz kişilik bir teftiş 
heyeti tarafından tetkikat yaptırma

sına sebep, şirketteki bazı hesap vazi
yetleri hakkında yapılan bir ihbar ol
duğu anlaşılmıştır. 

Teftiş heyeti reisi Şefik'in riyase
ti altındaki heyet, madde tasrih edi
lerek yapılan ihbardaki meselelerden 
bir kaçını ele almış ve tetkikini bitir
miştir. Söylendiğine göre şirket aley
hinde yapılan ihbarın başlıca mevzu-

unu abonelerden kanun ve nizamna
melere oymadan alınan paralar te§kil 
etmektedir. 

Büyük b!r ketumiyet muhafaza e
dilmekle beraber teftişler neticesinde 

bazı pürüzler maydana çıkmış olduğu 
da söylenmektedir. 

Nafia Vekaletinin, bu vaziyet ta
hakkuk ettiği taktirde Elektrik şirke
tini satın almağa. karar vermesi muh
temel görülmektedir. 

All Baba ile güreşmek için 

Cim Londos ansızın 
Amerikaya gitti 

-----

Maçı kazanamazsa 

CimLondos 

dUnya 
şampi

yonluğu 
unvanını 

hay bede 
cek 

Atina, 17 (husu
si) - Cim Londoı 
evveli gün A tina
dan esrarengiz bir 
surette hareket et
miştir. 

Kendisinin Ame 
rikaya gideceği ve 
28 eylôlde meşhur 
"Ali Baba,, ile b:r 
ınüsabaka yapaca • 
ğı söyleniyor. Bu 
karşılaşma fevka· 
lade ehemmiyetli • 
dir. Londos eğer 

bu maçı kazana -
mazsa dünya şam
piyonluğu için ya • 
pacağr diğer müsa· 
bakalara giremiyc • 
cektir, -



Almaeyanın Ukranyaya göz dikmesi 

Karadenize inmesi demektir! 
Hitler, "Mein Kampf - Kavgam,, i

simli kitabında, iktidar mevkiine geçin
ce neler yapacağım anlatmıştı. Bunları 
birer birer tatbik ediyor. Şimdi de sı -
ra, Sovyet topraklarının fethine gelmiş
tir. Bol§evikliğe hücum bahanesile, Nü
rembcrgdeki son fırka kongresinde söy
lediği nutuklarda Hitler, bu maksadını 
açıkça ortaya atmıştır. Münbit toprak -
lan olan Ukranyadan, hatt§. madenleri 
olan U raldan bahsetmiştir: 

- Almapyarun nüfusu o derece ke -
siftir ki kilometre başına 136 kişi dü
şüyor. Ne kadar fenni şeraitle istismar 
edilirse edilsin bir kilometre murabba -
mdald toprak 136 kişiyi geçindirmeğe 
kafi değildir. Almanya, yeni toprak a
nyor. Bir taraftan eski müstemlekeleri
ni istiyor. 

Fakat, buraların yeni sahipleri eski 
müstemlekelerini Almanyaya verecek 
gibi bir tavır takmmamışlardır. Esasen, 
bunlar da Cermen alemine kafi değildir. 
Zira, Almanlar biliyor ki, düşmanları, 
bir harp vukuunda, Afrika ve Asyadaki 
topraklan 1914 de olduğu gibi gene 
kendisinden koparacaklardır. Halbuki, 
:Almanyaya, harpte olduğu gibi sulhde 

de sanayi için iptidai madde, yemek için 
gıdai madde lazımdır. Hitler, sun'i pet
rolden bahsediyor. Fakat sun'i gıda? 

Bunları, deniz yoluyla İngilizler ve 
Fransızlar gibi çok ilerle\niş milletlerin 
elinden almaktansa, kara yoluyla şark
taki Slavların elinden alması daha ko
laydır. 

Bu şerait albnda bir taarruza girişile
cek olursa, - harbin garbi Avrupaya 
sirayet etmemesi şartile - herhalde 
Fransa, Almanya, Belçika gibi devletler 
bitaraf kalacaklardır. Gerçi, Fransanm 
Sovyetlerle bir muahedesi var; lakin 
hunu sağ cenah fırkaları istemiyorlar. 
Bozulması için mütemadiyen propagan
da yapıyorlar. Alrnanyanın şarka doğru 
bir hücumu olursa, Fransanm bitaraf -
lığını temin etmek maksadile, Hitler, 
birçok seferler, garpta asla gözü olma -
dığınr müteaddit fırsatlarla itan etmiş -
tir. Şimdi ancak garpta, Fransız istih -
kamlarına karşı Rende istihkamlar kur
makla meşguldür. Bunların kat'i hudut 
olduğunu temin ediyor. 

••• 
Almanyamn şarkında memleketlerde 

ya Slav ya Cermen yahut da bunların 

melezi olan kiitleler yaşamaktadır. U
mumi harpten sonra, Almanya adama -
kıllı ezilsin diye, şarki A vrupada bir ta
kım büyük ve küçUk devletçikler halk 
edilmi5tir. Lehistan, Almanyayı ikiye 
bölmek üzere, Danzig koridorundan 
denize inmiştir. Şarki Pru~ya, ana vatan 
dan ayn kalmıştır. 

Vnktile Bolıevikliği A vrupad<1n tecrit ---

için Sovyet topraklarının şimali garbi
sinde halkedilen Litvanya, Letonya ve 
Estonya gibi devletler, bu sefer de, Al
manyanın Rusya ile mÜ§terek hudutla
rı olmamasına sebebiyet vermektedir. 

Öyleyse, Hitler, istila planını ne su -
retle meydana getirecek? işte, Çekoslo
vakyanın endişesi de bu sebeptendir.Bu 
memleket Ukranya ile Almanya arasın
da bulunduğu için bir istila yolu mu ola 
cak? Çekoslovakya bu yüzden, Sovyet
lerle sıkı sıkı anlaşmıştır. Toprakların
da Rus tayyareleri için üsler hazırla • 
mıştır ve Sovyetlerin son manevrala -
rında hazır bulunan Çek generalleri kı
zılordudan sitayişle bahsetmişlerdir. 

Çekoslovakyada olsun, Lehistanda ol
sun birçok Almanlar yaşıyor. Hitlerin 
ırkçı nazariyesi, bunları, ana vatanları
na doğru cezbediyor. Lehistan da, hem 
Danzig koridoru yüzünden, hem de 
bu ekalliyederinin muhafazası için, Al
manyaya aleyhtar grupla anlaşmak mec 
buriyetinde kalmıştır. Romanya ise, Uk 
ranya hedefinin tam manasile komşusu 

olduğu için, Alman diplomatlarının en 
fazla gayret sarfettikleri bir memleket 
haline gelmiştir. Ve, Alman diplomatta
n Fransız ve Sovyct taraftarı Titüles
koyu Romanya kabinesinden attırmak 

surctile bir muvaffakiyet göstermişler
dir. ikinci bir muvaffakiyeti de bugiln
kü haberler arasında okuyoruz: Küçük 
İtilafın bağlan zayıflıyor! Bu üç dev -
letten her biri, ayn bir cazibeye kapı -
lıyormuır 

Hütıisa, Alrnanyarun yeni planı, mev
cudiyetlerini sun'i saydığı ve kısmen 
Almanlarla meskun devletler üzerinden 
Ukranyanın münbit topraklarına, Rus
yanın petrollerine, madenlerine yürü -
mektir. Slav ilemini ezmek, daha müte
rakki olan İngiliz ve Latin dünyasını 
ezmekten daha kolay geliyor. 

Hitler böylelikle, Karadenizi de istih
daf ediyor. Çilnkü Ukranva demek, Ka
radeniz dernektir. Almanyanın Balkan-
larda son siyasi faaliyetine de ehemmi -
yet vermek lazımdır. 

Gerçi Ribentrop, İngiliz gazetelerine 
beyanatında: Almanyarun h:-r:.-tmiye -
ceğindcn ve anc<:ık bir rejim meselesi 
için böyle bir teşebbüse girişe :: ,: ·"lden 

b~l:.sediyor. Fakat, unutmamalı ki, o, 
bir diplo:nattrr. İtalyan <liı:lomatlan da, 
Tr.ıblus harbinden b:rkaç cün evvel 
sefirimiz Hakkı paşaya harbctmiyecek -
lcrine dai: teminat vermi: ' ::rdi. 

Almınyanın ne yapacağını bö: tcren 
plan Mein Kampfd.r. Hitler, her fırsat
la, bu kitabındaki fikirleri kuvveden fi
ile çıkaracağını ilan etmiştir ve Niirem· 
berg nutkund:ı ki sözleri de hatıi ayni 
!:kirde olduğunu ortaya koy~yor. 

Hüseyin Fanık T ANUR 

Küçük itil81 dağıl
mak üzere imiş 

Romanya hariciye nazırı, Sovyetlerle daha 
sıkı münasebet kurulamıyacağını s6ylilyor 

Pa.r:is, 18 - Bir çok Fransız gaze- ( 
teleri küçük itilaf devletlerinin ayrıl
mak üzere olduğunu yazmaktadırlar. 

Bu gazetelere göre, Romanya ltal
yaya, Yugoslavya Alma.nyaya, Çe
koslovakya ise Sovyet Rusyaya tema
yül etmektedirler. 

Gazeteler, Fransanın bu ayrılma

nın önüne geçmek üz.ere tedbirler al
masını istemektedirler. 
Romanya Hariciye nazırmm 

mUhlm bayanab 
Bc.rlin, 18 - Romnnya hariciye na

zırı Antoncsko, bir Alman gazetesine 
çok mühim beyanatta bulunarak ez
cUmle şöyle eöylcmiatir: 

"- Romanyanm Almanya ile olan 
münasebeti Sovyet Rusya ile münase
betile mukayese edilemez. Romanya, 

Sovyc'" Rusya. ile mevcut dostluk ve 
ademi tecavüz misaklarından başka 

olarak daha sıkı rabıtalar tesis etmek 
ta:rn.vvurunda dc~ıildir. Romanya. hü

kumeti, Sovyetlerin Yugoslavya ta
rafından tanınmasını, Yugoslavya.nm 

dahili bir siyaseti meselesi eeklinde 
telA.kki etmektedir., 

DAİREDE UYKU 
- Haftada kırk saatlik mesai kara

rına ne der Bin' 
- Çok fena a.ıi.ıim. Bu yüzden haf

tada sekiz soot uykumuzdan kaybedi
yorua. 

- Franatz kariliatürü -

HABER.- Akşam poslası 18 EYLUL - 1936 ~ 
=-

Almanya Rusyaya 
hücum edecek mi? 

Doğı·u mll; 
değil mi! 

Fransızların, 
Rusların 

Sovyet harbiye komiseri Voroşilofun ı 
Kiyef askeri mıntakasmda askeri bir 
tatbikatı müteakip orduya hitaben söy
lediği nutku dün vermiştik. Gelen mü
temmim malCimata göre Sovyet harbiye 
komiseri nutkunu şöyle bitirmiştir: 

•• - Memleketimize yapılacak taar
ruz hangi cepheden gelirse gelsin, onu 
ezmek iktidarındayız. Şu hakikat iyice 
bilinsinki kızılordu asla Sovyet toprak
larında harbetmiyecekti:-.,. 

L~on Blum d~mo~uaslyl 
mUdaf aa ediyor 

Sovyet Rusya ve Almıınyadan yağan 
karşılıklı nutuk sağanağı arasında Fran
sa başvekili Leon Blum da mühim bir 
nutuk söylemiştir. Demokrasinin mü -
dafaasmı yapan bu nutukta Blum ez
cümle demiştir ki: 

•
1 

- Demokrasiye hilcum edenler, 
aldanıyor. ingiltere ve Amerikada de
mokrasi ile ilerlediler. Milletler bugün 
bir tek kişinin otoritesine tahammül e
decek vaziyette değildirler.,, 

Fransa ba§vekili bundan sonra harp 
vaziyetine geçerek şöyle devam etmi§ • 
tir: 

"Harbin n~ticeleri insanlar için çok 
ağırdır. Harp bütün dünyaya kargı bir 
tehlike olduğu için suh de umumi ol • 
malıdır. Bu umumi slhü temin için de 
müştereken çalışmak lazımgelir. 

Büyük harbin neticeleri dünyay;:. 
o kadar ağır yiikler yükletmiştir ki. 
Fransa hiçbir vakit yeni me5'u1iyet1er 
altına girmiyecektir.,, 

1 
Leon Blum daha sonra Fransayı bey

nelmilel bakımdan izah etmiştir: 
"Fransa en iyi hükumet sistemi ola

rak kabul ettiği kendi sistemini hiç 
bir millete zorla sokmak veya aşılamak 
fikrinde değildir. Fransa silah yarışını 
durdurmak istiyor, bu arzusu nazarı 

itibara alınıncaya kadar söyliyecektir. 
Sulhun prenaiolerinden biri de atılan im 
zaları tanımaktır. Fransa sulh istiyor. 
Fakat eğer, yarın kendi emniyeti mev
zuubahı olursa, bütün millet yekvücut 
olarak hareket edecektir.,, 
Rlbentrop'cıt görr, Almanya 

harp etmlyecek 
Almanyanın Londra büyük elçiliği 

ne tayin edilen Ribcntrop bir I..ondra 
gazetesinin Berlin muhabirine ~ayanı 
dikakt b:r beyanatta bulunmu§tur. Ri
bentrop diyor ki: 

"- Avrupa vaziyetinin gergin olma· 
ıına rağmen, sulhün muhafazası imkanı 
nın halil. mevcut olduğunu zannediyo • 
ruz. Almanyanm Rusya aleyhinde ta • 
haffuzi bir harp açmak fikrinde olduğu 
iddiası saçmadır. Almanya, böyle bir 
harp için zaruri olan' malzemeye ve psi
kolojik ıeraite malik değildir.,. 

Almanyanın pek fazla silaha malik 
olduğu yolundaki iddiaları mübatağalı 
bulduğunu söyliyen Fon Ribcntrop Al
man ordu ve donanmasının baştan b:ı§a 
ısfaha ve tcnsikc, tayyarelerinin de ta
mire muhtaç olduğu bir sırada harbi dü
tünmenin delilik olduğunu ilave ederek 
iki senelik askerlik müddetinin dahili 
işleri düzeltmek kaygusile vazedilrliğini 
söylemiş ve sözlerine şöyle devam et -
miştir: 

''Almanya ile Ru~yanın müşterek hu
dutları yoktur ve pyet Almanya, farzı 
muhal, Rusyaya taarruz cynek fikrinde 
bulunsa dahi kıtaatınm Rus hududuna 

: .. ıc1ar. L t '!i$tan arazisinden nakledilme· 
si lazımgelir. Halbuki, şarki Avrupada
mevcut siyasi şeraite vakıf olan herkes. 
Lehi&tanın topraklarını bir harp sahne
si haline koydurmak taraftarı olmadığı
nı bilir. 

Hayır: Almanya harp istemiyor. Da
hili ve harici siyasetlerimizde sulh arzu 
sundan mülhem olmaktayız. Fransa ile 
tngilterenin arasını açmak arzusile it
tiham olunduk; halbuki asıl maksatları
rruz bunun tam zıddıdır. Büyük Britan
ya ile münasebetlerimiz mükemmeldir. 
Fransa ile de ayni şekilde münasebetler 
tesis etmek istiyoruz. 

Fransa - İngiliz dostluğile birleş • 
mek arzusundayız. Almanya, ıulhUn 

muhafazuını temin yolundaki mesaisi
nin muvaffakiyetle biteceği hakkında 

henUz hiçbir kim11cnin birşey söyleme
mesine rafmcn, bu uf urda, bütUn mcm-

Almanların, 
fikirleri 

leketlerin siyasi adamlarilc elbirliği et
mektedir. 

Fakat, her şeye rağmen, Almanya bir 
harbe sürüklenecek olursa, bu, memle
ketimizi büyütmek için yabancı toprak
lar fethetmek maksadile yapılmış emper 
yalist bir harp olmıyacaktır. 

Almanyanın iştirak edeceği harb, an· 
cak bir fikir lehinde veya aleyhinde 

y.:pılan bir harp olabilir. Biz Fransaya 
veya Rsuyaya karşı değil, bizim kendi 
idealimizi imhaya teşebbüs edecek olan 
bir fikre karşı harbedeceğiz.,, 

Fransızlara göre harp 

Pa.ris - Soir gazetesine "Harp ola
cağına inanmıyorum,. başlıklı bir ma
knlc yazan Fransız hariciye ve bütçe 
encümenleri raportörü ve radikal sos
yalist partisi reis vekili Leon Arc
himbaut da makalesinde diyor ki: 

"Bütün dünya matbuatı, bize hl
IA Nurembcrg nasyonal sosyalist kon
gresinden bahsediyor ve Hitlerin be -
yanalı etrafında iki kıtarun bütün ga
zeteleri tarafından mUtaleala.r yUrU -
tüyor. Alman başvekili bir kere da
ha oyununu gizledi. 

Son zamanlarda Avrupa hilk1imet 
merkezlerinden bir Ç•)ğunu gezdim. 
Orta Avrupada, ve bilhassa Tuna Av
rupasmda, herkes Hitler tehlikes1ni 
müdrik bulunuyor. 

Berlinin elinde, Franu dalma "l 
numaralı halk dUşmaru,, dır. Alman
yanın hakimi bizi, sllahlanrun Sov-

yet R usyaya müteveccih olduğuna 
inandırmak istiyor. 

Biz bunun doğru olmadığını bili
yoruz. Hariciye nezaretimiz de bunu 
biliyor . ., 

Fransız radikal sosyalist partisi 
reis vekili, makalesinin bir yerinde de 
~övle demektedir: 

"Ben harbe inanmıyorum. Fakat, 
Berlin, Alman tehlikesi karşısında 

bütUn Fransızların aralarındaki ufak 

tefek kavgaları unutmasını bildikleri
ni hisscdcrBE.', harp tamamen imkln
sız bir hale f"<'lcceklir.,. 

Almanya iki hud~· tts birden 
tı6lrr. ~~mok ıstemryor 

Paris, 17 - Madam Tabui, övr 
ga7.ctesinde yazdığı bir makalede: 

"Almanya, politikasına tam bir 
istikamet vermek için Paris ve l\fos .. 
ko,·aya adamlar göndermiştir. Mos
ko,·ayn gidenler, Sovyet - Fransız 

anlaşmasına Rusların ne kadar em. 
niyet ettiklerini, Pa.::-ise gelenler ise 
Hitlcr 50 sene müddetle Fransa hu. 

dudunda harp etmiyeceğine dair bir 
anlaşma yapılmasını teklif ederse, bu-

nun Frans·zlar tarafından na.~nl kar. 
şı1anncnğını anlamak için uğraşıyor
lar. 

~Jmanya iki hududunda birden 
harp etmek istemiyor.,, demektedir. 

Almanyanın aulh ••rtlerı 
Par~. 17 - Almanyanın Londra 

cl r is l Von Ribbcntrop, bugün Berlin. 

deki Jngiliz elçisine yeni bir eulh muh
tırası vermiştir. 

Dolaşan rinyetle.re göre, mubtı. 
rada teklif edi1en şartlar fUnlardır: 

1 - Mıntaka1ara maluıus anlaş· 

malarla, Fransız • Sovyet paktının il. 
gasr. 

2 - KUçUk anlaşmanın dağılma-
Sf. 

Hay<dlaır~aışaı 
aaınDlyö Jhıarttoın• 
da kaUabaOok 
lstanbulda. işliyen unıumi nakil~ 

sıtal.arının hep8inden haZktn nwhtcl•f 
fika.yetleri 11ardır. Tramvayı cüJ ııo· 
puru da şikfıyetlcre meydan uermek· 
ten tızak kalamamı§tır. Bımdan yol· 
tıız Anadolu yakasındaki banliyö trtfl' 
Zeri müstesnadır. Bu, hatta oogonlaf 
hakikaten temiz, sc/crler mııntazts'/lt' 
dır. Fakat • .• 

Bütün yaz mevsimince, yani o 11.CJI· 
tın çok yolcıuru bulunduğu miidP' 
zarfında, halkın rahat rahat seycıhtıt 
ettiği seferler bir 'haftadır, nedcrıse 
lstanbul tramvayları kadar kal.obcıl•~ 
oluyor. Tam bir haftadır 18,15 tl6 

19,15 seferleri vagonların sahan1ık'111' 
rına kadar tıklım tıklım yolcu ile dtr 
lu olmak şartile yapılıyor. 

"/stanbul halkı tramvaylar dol4' 
!!Mile buna alı§ıktır ! ,, Denilmesi"" 
Tramvaylarda halk bu halden şikÔ!lel 
etmez, çünkfl o §irketin kendi keJ6' 
sinden b°'*ka 'bir §ey. dilşilnmediği,.ı 
artık öğrenmi§tir. Fakat Devlet 1JI' 
miryollan böyle mi ya1. 

Bu hal muhakkak ki bir kaç 111~ 
murun dalgınlığı yilzünden böyle ol· 
maT,tadır. Katarlara bir kaç vagotl 
iltivc edil8c halkın şikfrıJetine, hf1~ 
clıiıı akşam 19,15 seferinde olduğu !Jf' 
bi, memurlara bilet vermemek gt 
bi, hareketlerine, mahal bırakılmJJ· 
mlı1 olur. 

Bu uaziyetin her halde süratle dil
celti'U3ceğini umuyoruz. 

Halkın Dosfı' 

KOÇCJK 
HABERLER 

içeride : 
• lkUsat vek(LleUnln verdiği emir uzertıt' 

llman reisleri limanlar arasında i§lJyeJJ "" 
purları ho.reket etmeden evvel fazla yoJC11 

almmaması için kontrole ba,,la.m.ıalardJr. 
• Beledw• "' .. -· .. , ... ..., ... _ ,.... tfll• 

•·""~\oli.Uo•ı .,_,,, ..aııu .. W~lUAJ.ar m&l(ltl 

ğU, st&UaUk ıubcııl ve belediye matt>S"' 
taratmdAn i§&'al eımen kıamen e.h§ap kıszııel' 
kı\gtr binalar yıktırılarak yerlııe bir tek ııd
yük bina yaptınlacaktır. 

• Ecnebi kumpanya acenteleri ltepek ,ılıl 
havaleli birkaç madde için daha zJyade nt"' 
lun tcnz11AtJ yapamıyacaldarmı Ttırtcotl" 
blldlr~lerdir. 

• Sultana.hrnet hafriyatında meydana ç~ 
ltan 400 kadar Bizans ve Türk eseri rnuı:er 
nakledllmego bn§lanmıştır. 
* Mczunen memleketinde bulunan FJ 

ııctlrl Ponaot bir hattaya kadar §ehrıaıJ" 
gelecektir. 

* EmlAk kıymetlerinden yüzde 25 ten~~ 
vergilerin indirilme he.kkmdaki kanu~".J 
Anadolu yakumdakJ emltı.k sahipleri l§tıı"" 

~enıJyeccklerdlr. ÇUnkU kanun 982 sen~ 
den evvel yapılmı§ em.l(Lk tahririni ~ tır 
makta olduğu halde bu talırlr Anadolu ye:P' 
smd:ı ya_pılmaml§trr. 

• Sıhhiye vekili Relik Saydam Edltıl~ 
tetkiklerde bulunduktan sonra. ~öçıneııı"' 
görmek Uzcnı Kırklıı.rcllne geçmiştir. Orf • 
dan da bugün TekJrda.ğına gidecektir. ..,, 

• Edlrnekapıda açılan ehll hayvan een .. 
dUn ak§Am kapanmıştır. 

• Belediye otobUı lmUyazını kuıııınıt-' 
için tetkikata devam eUnektedir. ıı-

• Şehrlmt.ze gclmiı olan hııp!shaneıer ıııl 
mum mUC:tırU Mazhar dün MUddeıurcıll 
Hikmet Onatı r.lyaret etmiştir. 

11
,_ 

• Bir mUddettenberl Eııkt,ehlr aısker": reel 
va karargAhında 11taj gören kadın ta)')11 vr 
ml.z Sabiha Gökçen uçuş frövcsinl ııJnll~ nt 
Bu ıııtınasebeUe kadın tayyareciml.z ~cre11 

bir zlyatet vcrllmlşUr. 

* Yarın ıchrlmlze 400 seyyah 

Dışarda: 
l"l!ı.-o" * Romnnya kralı kı§ başlangıc:nd3 -r }'il' 

lovakyo.ya bir ziyaret yapac:-al<tır. ra 
kral Romaya gldt'cck dejtildlr. ~ 

* Pazar gUnU tayyare ile Yunanist.BJ1~11 ; 
decek olan Alman propaganda nazırl 

:l - Eski Alman mUstemlekc?eri. \JEls Atınada iki ı;Un kalacaktır. o 
nin iadesi. • Romo.nya ile Yugoslavya arasındll ~ 

4 - UçUncU Enternasyonalin faa. yapılan anla:Jmaya göre nom:ınyadn -rug et' 
llyetten men'i. lavyaya kadar dö§ellceck yollarla pct.rO~;.d' 

halinde Yugoalavyo.ya akıtılacak \'e 

Hit,ere 
sulh mükafatı 1 

taıstlye edilecektir. ı1' 

• Arnavutluk kro.lı birinci Zogo ?J~ar> 
do.n ağır rahataIZdır. "Ot' 
* Yugoıslav ba§vekill Stoyadtno~~bf11<' 

Çckoslova.kya.nm m~hur SkodA 111lı\h fa t:" 
ısmı gezdikten sonra Pra:;dıın Bclgrada 

Bir Finlandiya gazetesi Ndbel ıulh rek•t etml§tlr. "' 
mUkl'ıfatınm Alman devlet reisi Hlt- • NUrcmberg ltongrest münasebetfıe ıtP 

uı•t 
lere verilmesini teklif etmlft.lr. Bu man devlet dem.lryolls.rı bu ıebre sn 
tekllfl Arjantinli muharrir MacleJ l 2 lllllJ'Oll ldfl 1a&1a tqım:ft:::. 091• ' 

. • İngiliz amele komitesinin bug(1D t rııt.1 
Tilha da Riyo de Janeyroda ~ıkan narak hUl<Clmetın slltı.hlanma. poUtfl<&Jl'?l:., , 

!mpariel gazetesinde harareUe müda.- hale!etten vazge~me kararını verece~! 
faa etmiştir. miD edilmektedir. 
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Hltlere 
~rııecek sulh 
mükafatı 

'-. llQııı kelimesinden :ınladığımız ma-
ira.rıpk bir hale girdi. 

"4r ~. deyince hatıra mahut kuş 
\. · Ağzmda bir dalla pır pır uçan 
.. kut. . Sulh içinde yaşıyan milleti 
'- ldaın. halinde dtlşUQek, bu ada
.,,. ı. ağacın altmda çpbuğunu yak
~~ tasavvur edebileceğiz. Ü
~.._ au1h güvercini daireler çize-

11Cup durmaktadır. 
..__llan:nıki sulh şimdi, bir bakıma, 
~--~er gibi olduğunuz halde soğuk 
~ muhafaza etmek nevin
~ 1-r gey oldu. Silahlı olacaksınız ; 
~ BUlhperver. . Görüyorsunuz ya. 
le ti görerek hareket etmek böy
Gttabakild çe§nide bir sulh mantığını 

h koymuştur. 
~ llu arada Alman lideri Her Hitle
tıl....~ mUklfatı verilıne .. ini teklif s;;:r bulunuyor. Yeni telakkiler 
lft ında §a.şalamıg dünya, Hitleri 
\tan için harp edecekmiş gibi görü
'· Uç sene, dört sene sonra değil 
a... hemen şimdi bir huduttan öteye 
~erecekmi,ş gfbL . . Geçer veya 
~ez. Bu. "sulh kuvvetlerinin., 
~a.rmdaki kcsaf et ve dayanıklığa '&r. Fakat farzımuhal olarak 
~ kulUnun ağzından dalı diişUp bir 
lllt- kırılsa ve bir tırnağından şı
~ llpJr kan akmağa. başlasa, yani 
d........ llılllet geytana uyup ötekine sal
~ bulunsa, dUnya bir kere allak 

olur ya. •. 
ltaııat bozulur ya ... 

'lııa 8unı kuvvetle korunduğuna göre 
kuvveti bir müddet muhafaza et

~lçin veya sırf sulhun zorile mil 
birbirine saldırmamış olabilir. 

4iJt Bu itibarla insanlara. hnrp etme 
~: için sulh mUkif atı Yerilse yc-

h.._ ?ietae bu derece hl.kim olmak doğ
-~ takdire lA.yıktır!. 
'-.. Hikmet MUnlr 

411kara radyo 
-ıatasyoııu -

etımesul'ta kurul-
ınası kararlaştı 

l'· Ankaradan gelen haberlere göre, 
, iitkf;;ede tık büyük radyo ista.«1vonu 
~Qk . 
.. arada kurulacaktrı. Bu istasyo-
"llll -. • k ·r llt .... OJe .~·e eşı namesi hazırlan-ee:t r. Munakasa )'akında ilan edile-

tır. 

ka Tahminlere göre, bu istasyon in. 
tı için 700 bin lira gidecektir. 

'- istasyonun Ankaraya birkaç saat 
~f ede bulunan Etimesut'da kurul. 
lttı na karar verilmiştir. Burası i. 
•i L de büyük bir radyo sanayi merke-

qaUne getirilecektir. 
~ Posta idaresi rad,-oların idare 
,,."?• etrafında muvakkat bir talimat
..._e hazırlamaktadır. 
fil Büyük radyo istaaf-on la rı tesis 
'-batarıldıktan sonrattdyo işleri i. 

•Yn bir teşkilat yapılacaktır. 

~~yet?.!;~~in Solya muba· 
ita dub TaJltm babaıı ve Deniz· 
~ kooperatif veznedarı Ahmet T~ 
~ l· ı-:-~-'eri Mehmet Taltt kaJp 
~den vefat etmittir. 
~ ~pmrz Memduh Talata ve ıncr-
' difer yakm1anna beyanı taziyet l 

·~-Allahtan nhmc:t dileriz. 

Üniversite 
rektörü 

Yabancı dil mekte
binin faydalı 

olduJ{unu sUylOyor 
Oniveraite rabancı dil mektebi etra -

fındıı yapılan tetkikler üzerinde üniver
site rektörü Cemil Bil.el ıu beyartatta 
bulunmuıtur:. 

"- Gazetelerin buna dair yazdıkları
nı okudum. Mesele büyültülecek bir ıey 
değildir. Çünkü kalan talebeler yazıl -
dığı gibi ekseriyet değil, ekalliyettir. 
Bu senenin bilançosu ıudur: 

Yabancı diller mektebindeki haziran 
devresi imtihanlarına A ve B kurların
dan 2569 talebe girdi. Bunlardan 1984 
talebe geçti. 485 talebe ikmale kaldı. 
100 talebe de imtihanlara devam etme
• • ~1:m~ıe kalan talebeler için yaz kur
ları açtık. tkmal imtihanlcınna 481 kişi 
girdi. Bunlardan tahriri imtihanlarda 
49, §ifahi imtihanlarda da 38 kişi kaldı 

ve 394 ki§i geçti. 
Demek ki lisan imtihanlarına giren 

2569 talebeden 2482 si geçmiştir. Bu da 
normal değil, hatta normalin fevkinde 
bir neticedir. Kalanlara gelince, imtihan 
imtihandır ve neticeleri de kat'idir. Dil 
mektebinin kaldmlınası mevzuubahs de
ğildir. Yabancı dil itlerine bu yıl daha 
fazla ch C'.'ı"l"ivct ••rr·ı,.ccktir ... 

Meşhut cuı Umler 
kanununun tatbiki 

Me§hud cUrUmler kanunu i~in bu
giln \-eya yarın adliyede Vekil ŞUkrU 
Saracın riyaseti altında son toplantı 
yapılacaktır. Kanun bir tcşrinievveldc 
tatbik mevkiine girecektir. 

Dün yapılan toplantıda kanunun 
tatbikatında çıkması muhtemel olan 
bazı mUşkWitı mucip noktalar Uzerin· 
de görüşülmüştür. -----~-M.,..fl'*- ....-;,w..awla• 

TUrk gazetecileri 
heyeti 

Doet Yugoslavyanın samimi misa
firperverliği içinde seyahat eden 'I'Urk 
gar.etecileri heyetı dUn sabah Saray 
bosnaya gitmişlerdir. Sarnvbosnada 
gazetecilerimiz samimi bir - dostluk 
tezahtlrU ile kargılanmışlardır. 

Matbuat heyetimiz bu sabah saat 
yedide Saraybosnadan hareket etmiş
lerdir. Bazı Yugoslav şehirlerini zi
yaretten sonra pazartesi sabahı şehri· 
mime bulunacıı klardır. 

Bir 

HABER - Atqam J>08last 

Tapu ve Evkafta Kaçakçıllk 
iki sahte 
veraset 

Meydana çıkarılarak 
tahkikata başlandı 

GOmrUk muhafaza 
teşklU\lıoıo gayretlle 

Biri tapu, diğeri evkafta olmak üzere 
iki sahte veraset muamelesi meydana 
çıkarılmıt ve suçlular hakkında takibat 
yapılmasına batlanmııtır. Tapudaki sah 
tekarlığı Leyli isminde bir kadm yap -
mıftır. Bu kadın sahte tahitler de dinle
terek Kazgani Sadi mahallesindeki ölü 
Yusuf Ziyaya ait bir evin nısıf hisacai
ni üzerine çevirtmi§tir. Şimdi bu sahte
klrlık asıl varisin Bursadan ıehrimize 
gelınesile anlaşılmaktadır. 

Evkaftaki sahtekarlık da eski mah
hile ait evkafın tasfiyesi sırasında mey
dana çıkmııtır. Kamerhatun mahallesin 
de oturan Teodaraki isminde bir adam 
325 senesinde ölmüş iken evkafa intikal 
etmesi lizımgelen evi bir takım 1ah16lar 
tarafından 335 senesinde ölmilt gibi gös 
terilerek bir İtalyana satılmıttır· Bu iti 
yapanlar batka memleketlere kaçmışlar· 
dır. 

Zonguldakta 
iktisat ve Maliye 
Veklllerl kUmUr 

ocaklarını gezdiler 
Zonguldak havz.asınaa tetkikleri. 

ne devam eden iktisat Vekili Celal 
Bay:ır, Malıye Vekitf Fuat Afralı, J. 
ran t-efirt Halil Fehmi, sefaret müs
teşarı Nur' lsfendiyari evvelki gece 

Türkişin amele sinemasına gitmişler 
ve iki filmi sonuna kadar seyretmiş· 
terdir. 

Dün heyet, Türkiş ilk mektep ve 
büyük işçi pavyonlarını gezdikten son. 
ra Kozluya giderek tetkikler yapmış 

ıre 1 numal'alı ocağa inerek 3,5 kilo. 
-·~"ua n. ... , .... u w r --..· .......... · -
mişlerdlr. ' ' 

Akpm İran sefiri ve mlisteşarı 

vekillere veda ve gördükleri hüsnü ka
bule teşekkür ederek aynlmıştardır. 

Vekiller ve refakatindeki heyet 
bugün Ete vapuriyle diğer Karadeniz 
limanlarına hareket edecektir. 

Iş Bankası baş müşaviri Sami, 
Eti Bank umum müdürü llhami Na
fiz, Maliye Vekaleti tahsilat müdürü 
Şevket dün, vekillerin seyahatine iş.. 
tirak etmek üzere Zonguldaia hare. 
ket etmişlerdir. 

Çok azaldı 
Oç yıldanberi yeni bir tegkilitla çalı· 

tan gümrük muhafaza tetkilitı kısa de
nilebilecek bir müddet zarfında memle
ketimizde kaçakçılığı hemen de yok de
nilebilecek kadar azaltmııtır. Bu müca
delede kaçakçılık itlerinde büyük bir 
süratle karar veren ihtisas mahkemele
rine de bir hisse ayırmak lazımdır. Hü
kCimetin fevkalade olarak kurulan ihti-

sas mahkemelerinden, ikisi müstesna, 
diğerlerini kaldırması da kaçakçılığın 

çok azalmış olduğunun en bariz delili -
dir. 

A4lar vardır ki İstanbul mıntakası 

muhafaza te9kilitı ciddi ve büyükçe bir 
kaçakçılık vakasile karıılaşmamııtır. 

Muhafaza tetkilitı timdi daha ziyade u
fak tefek kaçakçıhklarla meşgul olmak· 
tadır. 

Maamafih muhafaza tetkilitı daimi 
bir 9ekilde her zamanki sıkı tedbirlerini 
muhafaza etmekte ve hiç hir zaman bu 

tedbirler eksiltilmemektedir. Esasen 
elde edilen muvaffakiyetin sırrı da bu
dur. 

Sporcularımız 
Odesada nasıl 
karşılandılar 

Türk sporcuları heyeti Odesa
ya varmışlardır. Türk misafirler is. 
kelede Sovyetler Birliği halk komiser. 
leri meclisine merbut beden tP.rbiyesi 
ve spor komitesinin blr mümessili ile 
mahalli spor teşekkülleri delegeleri 
ve matbuat mümessilleri tarafından 
seli.mlanmışlardır. 

Bir orkestra iskelede TUrk milli 
ma.rşiylc beynelmilel marşı çalmıştır. 

Limanda ve Türk misafirlerin in. 
düti at.elin,J)nünd~ Türk e ve R ça yazıl&.:nlliliva eden le\hltar asıl~u. 
lunuyordu. 

Llseler 12 sınıfa 
çıkarılacak mı ? 

Maarif vekaletince tetkil ediJ(n bir 
komisyon lise ve ortamektep müfredat 
progr:ımlanm yeniden tetkik etmekte
dir. Bu arada liselerin 12 seneye çıkarıl
ması da mevzuubahs olmaktadır. Fakat 
lise müdürleri kat'iyetle itiraz etmekte
dirler. Günlük ders saatlerinin arttınl-. 

masını istiyenler de bulunmaktadır. Bu
na da pedagoğlar itirazda bulunuyor -
lar. 

Komisyonun vereceği kararın bu sene 
tatbikne gec;ilnı iv!'.'c ~ktir. 

sanat tutun 
t1d ıene OıtOıte mektepte d8ndlliünden bahaeden M.M. Maamafih size tavsiyemiz. Madem ki bir sınıfda iki 

!ene ka~dınız. Demek zınniniz okuma:ı alm-yor Daha iyiı;i 
mcktebı bırakıp, bir sanat öğrenmeye bakınız. ihtimal bu 
sizin isin daha iyi olacaktır. 

D. ye: 

raıebeden para11 olan da olmayan da, resmt mektepler 
de iki sene bir sınıfta kalırsa artık tahıile devam edemez. 
Ancak husuat mekteplerde ücretle okumaeı kabildir, 
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Almanyanon 
••manevrası,, 
Yunua Nadi yazıyor: 
Almanyanm Sovyetlere karşı nldı· 

ğı mütearnz cephe en hafif manr ı

da bUytlk bir manevradır. Dencb: ir 
ki Lokarno meselesine yüksek sc ~ e 
verilmi' b!r cevapbr. Almanya bu 
hareketile analtmak istiyor ki Fran-
sız - Rus ittifakı ortada iken o hiç 
bir Lokamo müzakeresine yanaşmı· 
yacak veya her hangi bir Lokarno 
müzakeresinde bcrşeyden evvel bir ıt

tifakm kendi emniyetine muhalif ol
duğunu ileri sürecektir. 

Kırtasıvecıınkte 
rekor 

Burhan Felek, yazıyor: 
Eminönü tahsil şubesine bir mü

kellef vergi vermek için giriyor. lşini 
evveli şube memuru: 

1 - Kayıt memurluğuna havale 
ediyor. 

2 - Kayıt memuru Uç tane tahak
kuk bordrosu doldurarak tahakkuk 
memurluğuna gönderiyor. 

3 - Tahakkuk memuru imza edi
yor. MühürlUyor ve tahsilata havale 
ediyor. 

4 - Tahsilat tahakkuku olmıyan 
varidat alamam diyor ve işi İstanbul 
defterdarlığına gönderiyor. 

5 - Defterdarlıkta kağıt muhase
beye havale ediliyor. 

6 - Muhasebe de müıneyyize. 
7 - Mümeyyiz beyden damgaya 

gidiyor. 
8 - Damgadan evraka. 
9 - Evraktan daktiloya ·erffyor. 

İki mii7.ekere hazırlanıyor. MümC'yyiz 
beye gidiyor. 

10 - MUmeyya beyden sadireye 
gidiyor. 

11 - Sadireden tahakkuk müdür
HlfOne. 

12 - Tahakkuk müdürlüğünden 

tahakkuk müıneyyizine. 
13 - Tahakkuk mUmeyyizinde'ri 

\a"llSka>""' ._...._ m••••- .a. • ...._ı. • 
diliyor. 

14 - Bordro masası defterdarlık ev. 
rakma gönderiyor. 

15 - Evrak ta mümeyyir.e gidi
yor. 

16 - MUmeyyizden tahakkuk mü
dilrlUğUne. 

17 - Tahakkuk müdüründen mü
meyyize. 

18 - MUmeyyimen tekrar defter· 
darlık evrakına. 

19 - Defterdarlık evrakından mü
meyyize. 

20 - Mümeyyizden Eminönü ta
hsil memurluğuna. 

21 - Tahsil menıuru mukayyide 
havale ediyor . 

22 -Mukayyit de nihayet parayı 
tahsil için vezneye gönderiyor. 

Balyar dağında ma
den araştırma 

faallyetl 
Maden tetkik ve arama enstitü. 

sünün Balyar dağı madeninde yaptı. 
it arştırmalar bu madenin zenginliği 
noktai nazarından ~a~anı dikkat bir 
neticeye varmıştır: Ilu maden saha
sında müşkülat ,.e ~arp araziye rağ
men açılan galeri baş yukarı olmak 
şartile 420 nci metreye doğru ilerle. 
miştir. 1600 • 2300 metre irtifaında 

sarp kayalar içinde saklanan ce\ he. 
rin bulunduğu yerler aşılması çok :ıor 
manialarla dolu olduğu için normal 
topoğraf Aletleriyle bu yerlerde cahş
mak ve dojru netice ::.lmak imkanı 

bulunamamıştır. Bu ,·aziyet karşı-;ın
d:a memleketimizde ilk defa olar:tk bu 
iş fotoğrametri vasıtasiyle görülmüş. 

tür. 
Maden tetkik ve arma enstitUsfi 

Avrupadan fotoğrametri aletleri ge. 
tlrtml§ ve bu dağın muhtelif yerlerin. 
de kurulan kamplarla yirmi günde 
maden mıntakasıaın tam albümü vü
cuda getirilmiştir. 

Yakm bir zamanda dünyanın en 
zengin çinko n kurşun madenlerin. 
den biri oldufu tahmin edilen bu ma. 
den üzerind .. tetkiklf!r ikmal •dilmhı 
olacaktır. 



.. . ,, 
l 

lngiltere Kralını öldürt
mek istiyen devlet 

Almanya imiş 
(Baş taralı 1 incide) 

- Harbiye dairesinden para al. 
madm mı? 

- Hayır. 
- Ecnebi devletten para aldın 

mı? 

- Evet .. Ve bu nakti evrakın nu
maralarını harbiye dairesine bildir. 
dim. 

- İsmini söylemekliğini istemi. 
yorum. Fakat bu mesele ile alakadar 
olan yabancı adamla kaç defa tema. 
sa geldin. 

- Bu adam benimle tahmınen ~O, 
3:> defa gfaü7 tü. Belki de daha faz 
la ..• 

na bir zarar getirmek niyetinde olma. 
dığına kanaat getirerek 12 ay ağır ha. 
pis hükmünü vermiştir. Suçlu, kralın 
yakınında halkın huzurunu bozabile
cek şekilde silfıh teşhir etmek ithamı 
altında bulunmuştur. 

.ıJ: :.:. .ıJ: 

Suçlu, \'akayı esas itibariyle hü. 
kıimete haber verdiği halde, kendi;. 
ni istihdam eden adamların tazyiki 
altında hadise meydanına kadar git. 
miştir. 

~tahkeme esnasında kendisine 
kralı öldürmek ta::ınn-urunda olup ol. 
madığı tekrar sorulduğu zaman şu 

cevabı yermiştir: 

- Yabancı devlet menı:ıubuna bir - Hayır, bilakis onun hayatını 
İngil;ı tarnfındaı,t mı takdim edildin? kurtarmak istiyordum. 

- E,·et. - Kralı kurtarmak için kullana-
- nu İngiliz, lngilterede mua). cağın yegfme u ul hu muydu?. 

3 en bir siyasi te;;ekküle mensup mu. - E\'et .. Çünkü aksi takdirde bu 
dur? işi kendileri yapacaklardı. 

- Evet. Vakanın akabinde suçlu karakola 

HABER - :Akşam posta..c;r 

ispanya • 
ısyanı 

~n Jan De Luz, 17 (A.A.) - Üç 
hükfunet tayyaresi San Sebastieni 
bombardıman etmiştir. asi kıtaatın 
ileri hareketi, sahile giden yol üz.erin
deki bir köprünün çekilmekte olan hü
kumetçiler tarafından havaya atılması 
ü:ıerine zorluğa uğramıştır. Asiler 
dün Orio mevkiine girmişlerdir. 

Asilerin Burgos radyosu bildiri 
yor: 

"Oviedo şehri ikl hükümet tayya
resi tarafından bombardıman edilmiş
tir. Bir hastane ve bir mektep hasarn 
uğramıştır. 

İhtilalciler bir çıkış yapmışlar ve 
hükümetçilerin mühim bir mevziini iş
gal etm;şlerdir.,, 
Asllerln yeni muvaffakıyetlerl 

Sevill:t, 17 (A.A.) - Albay Verala
nın kumandası altındaki asi kuvvetler 
Leoyu ve Oagnerayı i§gal etmişlerdir. 

Diğer taraftan General Molanın ku
manda ettiği ihtilalci kuvvetler c1e 
Guadarramadan Navas Del Markie~ 
mevkiine erişmişlerdir. 

Cenupta Toledo üzerinde yürümek
te olan Albay Yagne kuvvetleri hüku· 
metçileri inhizama uğrattıktan sonra 
Toledo yolu üzerinde kain Torijosa 
yaklaşmıştır. 

- Bu siyasi İngiliz teşekkülü de götürüldüğü zaman hadisenin aslını lspanyol ve Frartuz Fasl•rı 
~enin hizmet etmeklijin istenilen hü. doğrudan doğruya anlatmamış ve bu arasmda bir hftdlsa 
kiımctle a) n· gayeleri mi güdüyor? da gene kendisini istihdam eden adam 

- El'et. lnrın tenbihi üzerine olmuştur. 
- O hükumetin bu memleketteki Suçlu daha ziyade kendi şah.si şi· 

scfaretiylc tanıştın mı? kayetlerini ileri siirmiişti.ir. 
- Evet. Aynı zamnnda, .c:ıiikQtu muhafaza 
- Mevıuu bahsolan ecnebiyi, ken. ederse kendisini bu işe .sevkeden adam 

<!i e\•indc de gördün mil? ları yakalamanın da kolay olacağı 
- Evet. zannına kapılmıştır. 

- Jcap ederse, sefarete ne ;;eldi· Muhakeme tafsHatından anlaşıl. 
d~ girdiğini, sefarethanenin içini ve dığına göre, suçlu, krala lngilterede 
müzakerelerin cereyan ettiği odayı suikast yapılamadığı takdirde Fran.. 
tarif edebilr misin? sada yapılacağı yolunda bazı sözler 

- Evet. de işitmiştir. 
- Temas ettiğin ecnebt del!Jetiy. Krala dair bundan evvelki ha,·a-

lc icap ederse isimlerini dahi verebi- disleri de hatırlıyacak olursak. kral. 
1cceğin, diğer kimselerle tanıştın mı? }'ransaya yapmak üzere olduğu seya· 

Tanca, 17 (A.A.) - Tetuandaki 
Fransız konsolosu M. Serre, İspanyol 
Fası kumandanı asi General Argada 
bir noat vererek Fransa tebaasından 
Aguilardın idamı dolayısile tazminat 
ve tarziye istemiştir. Fransız ve İs
panyol Fasları arasındaki hudut bu 
talep yanndan evvel kabul ve temin 
edilmediği takdirde kapatılacaktır. 

Yakalanan bir yahudl 
Varşova, 17 (A.A.) - Viyana -

Varşova sürat treninde, üzerinde mü
him miktarda para ve çek bulunan bi· 
ri yakalanmıştır. Kendisine İspanyol 
diplomatı sUsU veren ve ilzerinde Is-

- Evet. h.atten muhtelif sebepler dolaytc;iyle panyol ve Lcv vizeli pasaportu bulu-
- Seni ev\'clfl küçük ve ehemmi. vazgeçmiş ve Balkanlara gelmişti. nan bu adamın Lehistanlı Yahudi ko-

yct.i hniz olmıynn işler için mi kullan. ~ ~ :,. mUnistlerden Madrid için iane topla-
' dılar. Niyuz Kronik gazetesi, krala ıııui. dığı ve bu parayı kaçak olarak geçir-

- Evet. kast me.c;cleı; inden mnhkfım olan Mck. mok niyetinde olduğu zannedilmekte-
- Olan bitenlerden lıarb!ye <laf- mııhon·uıı, rnuhtı!cm~i e.snaöuula nir. 

f_,oyd Corç Bitlerle beraber 

Loyd Corc 
Hltlerıe gö:t ,takten sonra 

Almanları müdafaa 
ya başladı 

Londra, 17 (A.A.) - Loyd Corç, 
Daily Express ~azetesinde neşrettiği 
bir makale ile Almanya hakkındak; 
intibamı yaz·yor. 

18 EYLUL - 1936 ~ 

Fatih noterini~ 
tevkifi 

Eski başkdtip fle 
dak tllo da tevkif 

edildiler . no 
f<'atih noteri ~hmet Şükrii" 

tevkif edildiğini dün yazmışt·k. ·AriP 
Şükrü den başka eski bsşk diiP 

li'c,·zi ile daktilo Münevver de i~ 
tevkif edilerS!k te\·kifhaneye gönder 
mişlerdir. s· 

Bu sabah onda her üç mazn~"~ 
ğır ceza mahkemesine getirilerel\ 

11
, 

Jem odasında ifacfolrinin a1ınırısE1 

başlanmıştır. dJC 
Ad llye miifettlşleri tarafııtdtf• 

yapılan teftişlerde 93:1 yılına a.~t ıuP 
terlere yapıştırılan pulların .so~6d l1 
yeniden yap·ştn ıldığı tespit Pd11 ıf 
gibi ayrıca 200l> liralık da pul şÇ 

_g_o_·r_ii_ı_m_ü_~_tu_·r_. ___ ~-----___.,/ 

Şirer lıı 

kocası ö!dü . •1' 
Sınema artisti Norma Şirt'rırı 

cası Tvning Thalberg, Holivuddll. 1 
yaşında olduğu halde ölmüştür.~:, 
ma aleminin en bü,yük simalnrırı ~ 
biri idi, Ye ona "Holinıdun ta~sıı ~ ,_ 
kümc1arr., deniliyordu. On senedi\" 
heri Metro Goldwin'i idare etme~ft. 

Norma 

di. / 
~~----------~~--__., 

Bir eroin 
Loyd Corç, Bitlerin birleşmiş ve 

mesut bir Almanya yaratmış olduğu. 
nu, bu Almanyanın emperyalist ga-

yeler istihdaf etmediğini bildirdikten kaçak ÇiSi 
sonra Alman ordusunun kunetli , ... O d'~ 
fakat dışardan gelecek ·taarruzlara nlversltell ge. çler it rafın 
karşı bir müdafaa ordusu olduğunu CUrmümeşbud vaıf' 
söylüyor ve diyor ki: yetinde yakalandl_t• 

"- Bazı gazeteler kasten veya Ça k d k d ıııv r§ı apı a un uracılık yap J~ 
kasitsiz olarak, Hitlerin kongredeki ta olan Kazım isminde bir adaIJl v r 
nutuklarından birinde me\·cut Ukrnıı. bazı gençlere eroin satarken '(]ııi'\ 
yn ve Ural sözlerini yanlış tefsir et. site talebeleri tarafından cürnıU ıııe~ 
tiler. Bitlerin bu suretle beyanatta but yapılarak yakalanmış ve ~ 
bulunma.sı, Alman işçi ve köylüleri a. t l" cd'l · t· es ım ı mış ır. ıır 

rasında guya sefalet mevcut olduğu ünivers :te talebeleri, bir mUdd~tıe' 
hakkındaki SoYyet iddia.sına ceva;> bazı gençlere eroin satarak zehirli) 

61 vermek i~indi. llitler, fena işletilen bu adamı yakalamak için ara.1arıı1~ 
zengin So,·yet topraklariyle Atman bir plan hazırlarnı~lar ve KazırnI ~ 
toprağının nisbi fakirliği arasında bir eroin verirk"n ııı:ılrı:ıl!!vtn nnlifll'rııa,ıı 

..,, .., '""••ıtl .... .ıh. Du ..-.u<L\l~ O ,,,.rttl 

resini haberdar ettiğini söylUyordan. bahsettiği yabancı sefaretin Londra- HUkOmet harn gemllerl tea11m-
Bu mesele filhakika o ecnebi de\'letin d:ıki Alman sefnreti olduğu manasını mi olacaklar 
bu memleketteki tebaalariyle alaka. çıkarmaktadır. Paris, 17 (A.A.) - D. N. B. _ Ge-
<ıar mıydı? ---------------

8 r ayaş tımarhaneye 
gönderildi 

geçmekte olnn müddefümumJ :f!ııvr 
de hadiseye el koymuştur. 11ı; 

Emniyet müdürlüğü kaça~çl 
bürosu tahkikata başlamıştır._/ 

- E\'et. Milletler 
- Krala hücum hustLc:ıunda alı· 

nan tertibata sebep neydi? Krala ni. Cemiyeti 
çin hlicum edileceğini izah ettiler mi? 

- n:rnın hiicumdan bu ecnebi Konseyi bugün 
memlel•etin menfaat göreceğini .söy. toplanıyor 
)edil er. 

- Acaba kral öldürülürse bu Habeş murahhasları 

neral Kueipo de Llanonun Sevilla rad
yosundan verdiği bir tebliğe göre, hü
kumetçi harp gemileri tayfalarının 
Malagada toplanarak teslime amade 
bulunduklarını, bunların Madrid hü
kO.meti tarafından aldatıldıkları için 
mücadeleye devam ettiklerini bildir
mektedir. 

Porteklze tazyık 
memleket ne "'Olda menfaat .zörecek· Umumi toplantıya .; ~ Londra, 17 (A.A.) - Liberal par-
ti? 1 ki 8 ınmayaca ar ti konseyi, kabul ettiği bir karar 

- Du hususta bana çok şeyler 
söylediler. Fnkat gösterdikleri sehtp. 
)erden biri, lcrnl öldürüldüğü takdirde 
imparntorluğun bazı par~aları diğer 
devletlere \'erikcekti. 

- l\Iüstemlekelcrden bazıları da 
verilecek miydi? 

- Evet. 
- Bir yerde apan.c:ız bir darbe 

yapmaları illtimalinden sana bahset· 
tiler mi? 

- g,·et. 
- I~ğer bu memleketin içerisin. 

de k:ırışıklık olursa harici işlere daha 
az kanşabileceğimizi mi ı.annediyor. 
lardı? 

- E,·et. 
- Kralın geçit resminde bulun. 

doğu S1rada senin ne yapmanı istiyor· 
Jardı? 

- Kralı vuracak ve bunun için 
150 İngiliz lirası alacaktım. Kaçmak. 
lığım için tertibat alınmıştı. Dokuz 
kişi ban:ı refakat edecekti. Den kala. 
balığın ge!"isinde duracaktım. 

- 150 İngiliz lirası, hayatını gö-

Milletler Cemiyeti konseyi bugün suretinde, ambargoya acele iltihakı , 
toplanıyor. Habeşistan delegelerinin için Portekizin tazyik edilmes'ini, 1s
umumi heyet toplantısına alınmaması panyaya lngiliz uçakları ihracının ya
hususundaki bazı formaliteler de bu- sak edilmesini ve bir mtitareke ve su
gün tesbit edilecektir. reti. tesviye için tavassut ves'ilesl a

Ancak Habeş salfı.hiyetnamcsinin ranmasım istemektedir. 
tanınmaması, İtalyanın Habeşistanda- Bir Amerikan fllosu lsJ?anyaya 
ki hukimiyetinin tanınması demek ol- ghUyar 
mıyacaktır. Bunun için her hükume· Vaşingt 17 (A A ) _ De · b . . • on, . . nız a-
tin ayrı ayrı karar vermesı lazım gc- kanlıg"'ının t 1..... ·· A . ep ıgıne gore, vrupa su-
lecektır. Yaba~cı memleketlerde bu- ları için bir filo teşkil edilmiştir. A-
lunan Uabe§lerın, Gorede bir Habeş miral Arthur F · r· ld' k d 
h .. k. · ld ... . aır ıe ın uman a 

u umetı mevcut o ugu hakkındakı edeceg"'· b r·ı ı 1 'd . . . ı u ı o spanya su arına gı e-
ıdd ıaları da nazarı dıkkate alınmıya- cektir. 
caktır. 

Bir taraftan ltalyanın Cenevreye 
fa.al bir surette dönmesini istiyenler 
diğer taraftan da kuvvete müracaat 
surctile genişlemeyi reddedenler ara
sında fikir ihtilafı vardır. Bu anlaş
mazlığın asamble başkanının seçimi 
ili.erine de tesiri olacaktır. Çünkü, 
Arjantin dı3 bakanı silahla arazi ka
zanılma.sına muhaliftir. Bunun için 
Belçika başbakanı B. Van Zelandın 
başkan intihabı düşUnülmektedir. 

Amerikada 
müthiş bir 

fırtına 

ze almak için çok az bir para ... o va. ___ F_r_a_n_s_a_d_a __ _ 
kit pek sıkıntıda mıydın? 

Vaşington. 18 ( A.A.) - Metcoro. 
loji bürosu deniz ticareti mümessilli. 
ğine ve Bnhrimuhiti Aslfısi sahillerin
deki ~ehirlere. bugün tahribatına baş. 
lıyacnk olan, harikulfide bir şiddette
ki fırtınaya karşı hazırlanmalarını 
bildirmektedir. 

- Doğrı:.r;u kendimde değildim. b•tt• 
Paranın bir kısmını aldım. Aynı 1.a- grev 1 1 
manda bu hadiseden hükumeti de ha. Işı-Herin yevmlye-
bc.rdar edebileceğimi sanıyordum. Hü. Y 

kQmetten, SÖyJiyeceklerime kulak \'Cr· leri ne zam yapıldJ 
mesini ve hadiseyi tahkik için sahibi Paris, 17 (Hususi) - Lil mensu. 
salahiyet birini göstermesini istedim. cat sana~;i amelesinin grevi meselesi 

- ~h ö!dürrncği hiç ta3Urlnrnı. halledilmiştir. lşı;i ıerin yevmiyeleri. 
Yerdun demek? ne yüzde altı nislx!tinde zam )apıhı-

- Rayrr.. caktır. Bo zıımmın iJk teşrinde ha. 
• • • yat pahalılığı dolayısiyle yapılarak 

Hakim, suçlunun, kralın hayatı· zamlar üzedne tesiri olmıyacaktır. l 

Fırtınanın şiddeti bilhassa North 
• Caralina'da nznmi tesirini göstere. 

ccktir. Ccnubp garbiden şimali şar
kiye doğru ilerlemekte olan fırtınanın 
sürati saatte 150 kilometredir. 

Salibi Ahmer imdada hazır vazi. 
yettedir. 

Hu fırtınanın 18 Eylül 1932 de
1 

:J75 kişinin ölümüne sebebiyet \'erenj 
f rtınadan daha fazla tahribat yap- 1 

masından korkuluyor. 

Adliye binası haricinde daktiloluk 
yapan Hayri isminde bir adam her
giln sarho1' olur, adliyeye girerek hPr· 
kese sataşırdı. • Sık sık yakalanan bu 
adam iki gün evvel gene adliyede za
bıta memurları tarafından dışan çı

karılmak istenince bağırıp çağırmış, 
memurlara hakaret etmiı;ıtir. 

Sarho3luk vakaları sayılamıyacak 
derecede çok olan Hayri dün Bakır • 
köy emrazı akliye hastahanesine gön
derilmiştir. 

Sarhoş olmayı itiyat edinen bu a
dam, hastahanede tedavi edild ktcn 
sonra çıkarılacaktır. 

Köpeğin kuyruğunu 
keserkt>n dayak 

yedi 
Fatih temizlik işleri amelesinden 

Sadrettin dün Balatta başı boş dola· 
şan bir köpeği öldürmüş. kuyruğunu 
keserken Hrısto ve Koço isminde iki 
kardeş yanına gelerek amelenin işine 
müdahale etmişlerdir. 

Sadrettin, kendilerini zabıtaya şi
kayet edeccğ"ni söyleyince iki kardeş 
ameleyi fena halde dövmüşlcrdir. 

Hristo ve Koı:o yahalanmışlardrr ---
Filomuzun 

ziyareti 
Yunanislonda l<arş1-

lomo hazırlıkları 
başladı 

Pire ve Atina donanmamızın Malta 
dönÜ§Ü yapacağı resmi zi}•arete hazırlan 
maktadır. Başta donanma amirali oldu
ğu halde bir heyetimizin Atinaya gele
cekleri bilindiğinden §ercflecine Yunan 
ordu ve donanması tarafından ziyafet • 

Beş yaralama 
vakası ~ 

Dün gece beş yaralama vakS~ 
mu~. yaralılardan bir kısmı has 
ye kaldırılmır.ılardır: tıÔ '' 

1 - Fenerde oturan şoför /!. ~· 
lah, Fil yokuşundan geçerken tş c1!V~' 
kasında hademe Rıza önUnU ıce~ 

1 
tıı 

ailevi bir meseleden dolayı Abdıl1 fJ' 
bıçakla iki yerinden yaralamıştır· 
za yakalanmıştır. r-s-ı:· 

2 - Samatyada oturan seyyaf C,.cı: 
kal Abdullah ile Samatyada .~.ı;i!'I' 
Kuleli sokağında 8 2numaralı dul< drl'I 
da bakkal İranlı Ali rakabet yUzl.itl 
kavga etmişlerdir. ııö;:İ' 

!ranlı Ali ekmek bıçağı ile I> 
lahı sol kolundan yaralamıştır ... ıııclt 

3 - Bcyazıtta Cumuriyet cadde .. tıt'' 
ekmekçi İhsan ile kızının nişanlı~ı r:~· 
ber Numan kavga etmişlerdir· f 
man attığı taşla müstakbel kYS111ıı r 
derini sağ gözünden ve ayağınd8 "'' ,,.,, .. 
hemmiyetli surette yaralamış, J 

lanmıştır. .;'' 
4 - I<emerbuzgaılı seyyar l<fl1sb' 

cu Kamil ile Büyükderede kibrit ıı;ı:· 
rikast amcJesinden Ahmet sarll0~ ııe 
la kavga etmişlerdir. Ahmet çıJC 
Kamili sol kolundan yaralarnışt~elfı' 

5 - Samatyada tramvay c9 te tıe 
de simit satan sabıkalı Mebt11 u~tt' 
Mustafa ve Ramiz isminde ilci Jt1 ,t· 
ri simit almak yUzUnden kB"~~ıı.~ 
mişlerdir. Simitlerin1n baynt 0 çt'ıcl$ 
sözüne kızan simitçi Mehmet bl 110Y 
müııtcrilerinden Mustafayı b9§~· 
yaralamış, kaçarken ya~ 

ler verilmesi mukarrerdir. iıl 1" 
Türk bahriyelileri için z;enı: 

ziyaret programı hazırlanacaktır· 

, Lüks bir ioplantı yeri '1 
1 

Jstanbulun ilk liiks ~incma.sı olan eski Elhaınranm yerine )et' 
'SAKARYA., c::fnemasT bütUn san'at sc\'erlerin müstrna bir toplıtl1 

yeri olacaktır. 

. \ \ . 



DBIWL-na 

iki aşık 

Beklır olan Sadık. Tablmcteld a· ı bir ıenelik ceza Ue lmrtulmupı. Bu 
llethaneıerden birinde bhveıini içi- ceza. hldiıeleri deliftirdi. Kararaıa 
>ord'ta Senenin bu ilk 1Usel cinleri· bir ruhu olan Klmile, mahk1lma acı· 
llba ıllklıiı içinde nete uyuıcbnyordu. mıttı. Sadıl• kartı duyduiu hialeri de 
~ ,ıner yildO. Jraclmlan ıilse1 deitfmitti. 
~rdu. Cac!c!eden ıeçenlere elik· fyilqmiı ve rahat halde olan Sadık, 
'-tıe "aJüa ile büıJordu. Yanında· cuib bir adam olmaktan çıkmqtı. 
.. lllaaya ıelip oturan euner ylb16 Bu emniyet bahfeden çocuktan der-
-- da ıöztınden bçm•m'fb. hal ayrıldı. Çünkil bu adam Kimileyi 

Biru 10nra, ıenç, unpn ve IOl- anlıyamudı. Şimdi, maJıkQm olan 
lan benbli bir adam kadmm yanma genç için derin bir merhamet, bir tef· 
leldi. bir ıeyler 10r4u. kUfretti, ta- kat duymakta idi. Artık hapishaneye 
~ çıkardı, ateı etti: Pan, pan t onu ıörmek için gitmeğe batlamııtı. 
lkl kuru ve yırtıcı ıeı. Korkudan mü· Halbuki, Sadığın yamna ıeJdiği za· 
leveWt bir çığlık. Kadına ·bir ıey ol- man, en candan lllardılarmdan bile 
lrlaııqtı. Fakat kurtunlardan biri Sa- ainirlenmeğe bqlamııtı. 
dıiın kalçasına isabet etmitti. lnun, kendiaile uyupmıyacak bi-

Bu uhneyi mOthiı bir cDrflltil takip 
... Herkea kendini kaybeden yaralı• 
D1a etnftna toplanmqtı ve bir imdadı 
ldaht otomobUi ile butane)'e sldrill· 
48. Jl'lltec9.Ue ,._., ksrudmnede 
~elinden ""'uaı ., ...... ,, ,... 
titlll polleler OAU lllMr b'ID'lı 1*a
ber alıp en J1km poU. komlaerlillae 
~~~a'L , .•. 
"-a. memuru olan Sadi, metreainhı 
lldlkataislildedae nihayet ....... için 

- mclUrmek latemlttL lillla JaaDu-
-ıa alı..,..., .. oldufundan eU dt:n-
~ -.,.. Wma labet edecekken 
lıabüati oJmıyan ladılı yanlaimftr. 
'l'elıentır haJinde lflenen bir ctlrOm. 

Sadık, kenaine ıeldiği zaman, ilk 
d8tOndt110 feY· kendiainl bu umulma
c1ak ~ya kurban ed.-n kadın oldu. 

Tuhaf feY, ondan hiç bir teJ bek
le.nıyorc1u. Yalnız, bdmm trajik ve 
81rarh yilzilnOn bir kaç ebemmiyetab 

riaile ahbapbiım zorlaması için budala 
olmahdır. Maamafih ıWUnç olmak Use
re yaratılmlf ban insanlar da vardır. 
Sadık da elinden ıelen her ıeyi yapıyor, 
1nıililine yaranmak için hatıra hayale 
ıelmiyen çocukluklar yaptıiı oluyordu. 

Bunun en kötilıU. Sadi hapishane
den çıktıktan 10nra oldu. Enell lki 
aıığm evi etrafında dolapnap batla· 
dı. Sadığın bulunmadıiı bir samanda 
Kimilenin yanma ıtnneie bile ceuret 
etti. &aylemele lüzum yoktur ki, atq· 
li eımer bc!m tekrar onun metreai ol
makta tereddüt etmedi. 

Şimdi Sadi, onun ıö.dlnde yeılne 
bhramuıdı. ÇUnkO, yaptıktan aıkma 
kartı cöıterdiii fedaklrbktan dopyor
du. 

Betbaht Sacbk da t1Jlhafzlillnclen 
emlndL Bunu haber almca baynte 
de 40pneııll. Her teyl oldutu libl b· 
bul eden 1'lr adam oJmamıa raımen. 
K•mDenln hareketlerinde IOD cOnJerde 
ı5rdlltl delltlJdlli bir tUrlll bumec!e
tıılyonla. 

Dllllml,.tlnl bybetmlf, hulyala· 
rmdan 11JftJm11 olan Sadık çok uaplı 

Nlha et blr ıiWı aatut 

--~ vinden çıktı. Bir aut sonra döndü. 
Sevdili Klmile ile Sadiyi biçimsiz 
ıardl. 

fW tılbk n bir tlbuıca HSL Sadi
yi 81411rm8ttil. 

- Ah yaralandım, diye balzrdr. Bu 
1rrada Dmile alellcele eiyinmif, imdat 
iıtemek tlaere merdivenlere kopıuftu. 

Tevkif edilen Sadık yaptiı rolden bir 
gurur duyarak, intikam atımı bir ac!am 
rahatbiiJe hapilhaneye doğru ilerliyor· 
du. 

NuA Cem 

ılaaiaini hatırlıyordu. Kendinl kunet· -----------
Jl laluettili zaman, paetelerde mtlthif 
lalr tebalWde Tabimdeki nbmn taf· 
llbatmı okudu. Ouetelerin nep'etmlf 
'1duk1•n fotolraflar kadım daha IJI ta• 
bn•vnı yardım etti. Ona sllzel bu· 
lla,orc!u. 

Klmilenin - bdmm adı - llhhati 
llaJdnnda haber almak ~ iki defa 
1-tueye ıeldiiini öirenince derin bir 
... cluydu. 

0n bq Cilnlilk bir ihtimamdan IOD• 

" saelrahat devrini evinde ceçiımek 
tlaere hastaneden çıktı. Bir divan il· 
~ UAnmıf Olan Sadık, cUnleri IO

.. pime. ılbi buJu1ordu. 
Bir ,u., öğleden ıonra, ihtiyar lds
~ bir kadının kendiainl 18rmek 
~ haber verdi. Bu Kamile idi. 

lronupa heyecanlı oldu. Birbirle
'inden dostça, sık ıı1ıc konUf1D8 vaadi 
.. •Jtlldılar. Jamile her gttn reliyor
... Aralarmda bir yakınlık bafl•mııtı. 
'-unm tlbanca ile yaralama hadiseli
.._ danamı benber takip ettiler. 

Btklm brpama beraber çılmuflar-
ii. Nihat celıeden IOlll'8 otomobille Sa· 
~ evine liderken dudaldan ilk de-
4' birbirlerinin ıstınplarmı eritmek il· 
"'- birlqti. 

Bu tatb hulya, Dk zamanlar bq 
'4Ur6ctı denecek bc!ar sevkle yap· 
~u. 

batirulı Klmlle, munffakiyetin· 
._ auıur duyalı bu udedil lpkmm il-

ispanyada 
yegane harp 

muhabiri 

ffte me bir mllJODda ancak 
bir kitlye dUtecek 'biJ' watfelliD sahi-

Ton ton amca f 

kampa çıkmı•t• 
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eaiDI vermekten bir ani bu clu· 
u. Sadılm evinde yerlqti, ve 

•yluı, Sadinin mahkamtyetiııe b· 
deıram etti. 

bi ~lan bdm; fapanya muharebele- ------------• 

.......,. adar kümeyi öldtırmemlt 
8adf, beraet etmem.ekle beraber, 

rbıln en clv clvU ,erlertn4e clolq • 
~ fabt liWı kullanmamakta • 
chr. Bu bdDl !spanyada btrtcfk harp 
mulıablrl madmaed ~ -, ~k'tur. 

ŞbrJdl pneraJ l'ranko'nun ordaal1Je 
dolqmakta" Alman ıuetelerlne 
harp haberlel'l ;retJtt;hmektedJr. , 

Yazan: Niyazı Ahmet 
--------------------------30 B sene evvel bugün 

Husrev Paşanın önüne kefen
lere sarllmış bir heyet geldi 
Osmanlı tarihinin en çok kan akıtan 
Paşası, Sultan zadenin başını geç kestiği 
için cellAda beşyDz sopa vurdurmuştu 

Hllarev pap, OBmanlı tarihindf'} diğini yapardı. Süvari, topçu ouUla 
en çok kan akıtan hlr sadrizam ve kuvvetler iki cUnlük yolu bir günde 
kuman.dandı. Aklına gelen adamı der. alıyorlardı. 
hal, kendial çadmnda sandalya tize- Hüarev paşa ordusu Erzurum L 
rfne oturur, kaqısmda bqnu kesti. nUne.sellnce Abaza pap hiç bir te. 
rlrdL clarlkte bulunmamııtı. Ne kalelere 

Bir gtla Maaiaa beyi Sultanzade girmlf, ne de phtr için yiyecek temin 
Hacı papa•• ildtlrillmesini emreL etmiıtl. Abazanın müşaviri Kaya 
mitti. Kea41al rene çadırının öninde ılll Şeyh, kalenin Ustüne çıkarak HtiL 
oturuyor, aeyrediyordu. rev papnın ordU8unu seyretti ve: 

Her emrini saniyesinde yapan - Bu gelen asker bu kaleyi alır. 
celll.t, o ctın yavaştı. Çok atır hare.. Gayri çare yoktur. dedi. 
ket ediyor, Jsteksiıllii yüziinden bel. Abaza, karp durmanın yersiz ft 
il oluyorcJu. Arkadqlanndan biri manuı& oldquau anlaymea miiuke. 
yanına yaklqtı: reye l1riftl. 

- Koca c:ellAt, dedi, ne yapıyor. 1628 yılı 18 Eylül gtlııtl, 308 seae 
sun, elini çabuk tut, HUsrev pap Ju. enel bugün HU.rev papam öniae 
ursa senin bapıu vurdurur. bir heyet ıelclL Böyle heyet, tarihi• 

- Bo)"lln kesmek, benim için 1§. hiç bir samanında, biç bir yerde si
ten blle delil.. tp geç yaptıtımın se.. rtllmemiıtl. Hepsinin boyunlannda 
bebl, boynumdan korktutumdandır. birer kefen uılı idi. Bu: "Boynumu 
Uldilreeelim adam Sultanzadecllr.. elindedir. lstediifnl yapama. HepL 
Hiiarev paşa belki vaza•r diye 1L mizl ildllreblllr, fQ boynumuzdaki ke. 
Tal yapıyorum. Sonra: tenlere arahiliraln,, demekti. 

- Niçin öldtlrdtin? .• diye beDlm Gelenler, Kayaerili Şeyh Jle dL 
bqımı 'f'111111&11D1. fer altı ŞeyhlerdL 

Hlsrn pqa, verdjfi emri seri Abazanın teklifi şaydu: 
aiaeak adamlardan delildi. CellAcbn - Sadrl.zamın çok iyi ahbapla. 
ftl yavq yaptıflnı ıörilyor. Dlflerini mutan Mullhattln ata emanet ola. 
11ardatarak sona bekliyordu. rak kaleye söaderilirae teslim elam. 

CellAt, beklemenin faydasıs ol • ta. 
dulunu anlayınca lflnl bitirclf. Ve Bilsrev pqa teklfft kabul etti. 
S11ltanzadenln ba§ını g6vdeslnden a. Abaza pqa cta kaleden çıkarak R.._ 
yırdL rev papnın yanma geldi. 

Celllt .U.lı .at4frwı &tml•Mın• • Hbrey ı~ le tfa 
~ ua--....,..._~ı.-.~.._ ..... --f-niWniwr~inlir'fi.mliftinfjf:i~~ 
dı: en son 

rece memnun olmqtu. Bu, kendi v&L - Tls fU cellldı yıkın, ayaiına 
bet yflz deynek Turan.. BenJm emri • 
mi s~ yapmanıa ne demek oldutanu 
slnUıa ... 

Ve celllt, bet yUz deynefl afl7et. 

tet ve kork11RDa lfad ediyordu. Bn. 
elan prur dU)"llyordu. 

Abaza papdan alınan phlr T4~. 
yar Mehmet papya verildi. 

le yedi. -------------. ... . 
İfte bu Hüsrev pap, Huankale. 

de asi Abaza pap tarafından sıkıt
tınJmıı olan Yusuf papdan bir mek. 
tap aldı. Kendisinden imdat lstenl. 
yorda. Ymllf pqa: 

- .biler, uker yirmi dn sonra 
pleeek diye .. ayorlar. Dala& önee 
plbdne manfflkl1et Hlbaetle ha. 
mi olur. clfyordu. 

Bu haberi alan HilsreY pqa der. 
hal hareket etti ve topçu kuınanda:u. 
na fU haberi pndercli: 

- Erıuruına V111ul8mden tlç sin 
aonra toplar' yeti,._ lnunandannı 
bqını eelllda vereeetııa .. 

Emir emirdL Btlarev pqa lllyle. 

Lml4nl hayvanat ba:'t,.e.ttnde ,,--~,.,• 
dalgcaıcanncıan miitMIW olan ıu ked 
~ cı., ytlpl'l/Of' 

Yapışık kardeşlerin evlenme 
tecrübesi muvaffak netice 

vermedi 
Amerikalı yapı

pk kız kari Jer
den Viyolet, ge
çenlerde C yma 
Mur iaimli bir 



Kasımpaşall güreşçiler 

Biz Yaşara 
meydan okumadık 
Fakat gösterilen ihmale karşı 

feryat ettik diyorlar 
Dün Ka:-:ımpaşa Spor klübü ida., 

re heyetinden aşağıdaki mektubu al
dık. 

• • • 
Tan gazetesinin 15 • 9 - 36 ·taHhli 

nüshıJsında çıkan (Kasımpaşalt gü. 
reşçiler dünya şampiyonu Yaşar ve 
arkada~larına mc~dan okuyorlar) 
başlıklı yazısı üzerine, yazmak mec. 
buriyetinde bulunduğumuz şu taui
hin muhterem gazetenizde neşrini ri· 
ca ederiz. 

bir hak değil, bir vazifedir. Kendi. 
sinin bahsettiği resmi müsabakalarda 
karşılaşacağımız tabii olmakla o günü 
bekliyoruz. Ye hem de hiç bir tav_i. 
yeye hacet kalmaksızın çalışıyoruz. 

l<'akat ne yazık ki büyük ve zengin 
klüpler gibi tam vesait ve milli takı. 
mm antrönörü ile değil, kimsesiz ant
rönörsüz ve unutulmuş bir tarzda. 

Tekrar ederiz ki, mesele uzun ça· 
lışma ve didinmelerden sonra hak e. 
dilmiş ve bir muzafferiyet ve galibi. 
yetinin mutlu neşe ve istirahat günle. 
rini idrıik eden Yaşar ve arkadaşları
na meydan okumak değil, dışarıda ve 
içeride Türkiyeyi temsil edecek takım

lar tespit edilirken bu takımlara gi. 
rebilecek güreşçilere malk olduğumu. 
zu, fakat maalesef seçmelere bile ça. 
ğırılmadığımızı efkarı umumiyeye bil
dirmektir. 

Bu iddiamızı minder üzerinde f e· 
derasyonun ve mıntnka erkanının gö. 
zü önünde ispat ettik, 7.amanı gelince 
bir kere daha filen ispat edeciğimiz 

tabiid~r. 

Saygılarımızla. 

Kasımpaşa Spor Birliği 
idare Heyeti 

At letizm hakem ler ini 
davet 

/stanbul Atktizm Ajanlığından: 
19 ve 20 Eylül tarihlerinde yapıla. 

cak olan lstanbul atletizm şampiyo. 
nasında Jıakcm1ik yııpacak1arın mua,. 

yen günlerde saat ikide li'enerbahçe 
klübünde bulunmaları rica olunur. 

Baş hakem: Ünvan. 

Melih 
Bu pazar yapa
cağı maçta 

Romanyalı boksö
rü dövebilir mi ? 

Geçen hafta Kiryakoyu güzelce 
dövmeğe muvaffak olan Romanyalı 

boksör Teodoresku'nun, bu pazar ge. 
ne Taksim stadyomunda Galatasaray. 

Boksör iJf elilı 

lı Melih ile karşılaşacağı malUmdur. 
tık müsabakasında, boksu adama

k1llı kavramış, bilhassa sol yumrukla. 
rı çok sıkı, tekniğinin ele mükemmel 
olduğunu gördiiğiimüz Teodoresku, 
l\lelihle yapacağı sekiz ra\'untluk mü
sab..'lkayı da - birinci dövüş gibi -
aynı netice ile bitirebilmesi, o derece 
muvaffak olama7.c;a bile boksörümüzü 
yenme..ı;;i muhakkals mıdır? •. 

Bu suallere cernp verebilmek çok 
güçtür. 

Yukarda yazdığımız gibi, Roman. 
yalı yumrukçu çok nefesli ve çok tec
rübeli mükemmel bir boksördür. Fa. 
kat biraz açık dövüştüğünü geçen haf
ta gördük. 

Melih ise hasmına nisbetle daha 
az tecrübeli, fakat her iki kolu da iyi 
işliycn, cesur hir P'Pnr.fir. 

Rakibinin açıklarını görebilir de. 
bunlardan istifade etmesini de hece. 
rebilirse muvaffak olması muhtemel. 
dir. O. ıll. K. 

Kasımpaşa klübü Türkiyede gü. 
reşle uğraşan klüplerin en yenisidir. 
Ancak, üç senedir güreşle meşgul ol. 
masına rağmen bu kısa zaman zarfın. 
da gö.-.terdiği muvaffakiyet ve terak
ki bütün sporcularca mahimdur. Ge
çen yıl lc:;tanbul klüpleri içinde Jstan. 
bul tecrübesizler birinciliğini kazanı. 
şı bu çalışmanın en canlı bir şahit ve 
deliJidir. Bir de şunu iJtlve edelim 
ki Knsımpaşa klübü İstanbul klüple
ri içinde en fakiridir. Bakımsız ve 
yardımsızdır. Son defa Rusya ya gi
den llalkevleri güreş takımının seçil. 
ınesinde klübümüzden hiç bir güreş. 
çinin ç.ağırılmamış olduğunu hayret. 
le görmemiz üzerine 56, 61, 78 kilo
larda Türkiyeyi temsil edecek olan 
,.e bu takımda yer alabilecek güreş~i
Jere malik olduğumuzu, halbuki ta. 
kım seçilişinde tamamiyle unutuldu. 
ğumuzu efkarı umumiyeye arz için 
mürahha.~ımızın 'l'an gazetesine vaki 
olan beyanatı dünya şampiyonu Ya. 
f8ı,l'In şahsına meydan okumak şeklin
ıJe tefsir edllmiş olması daima ta vazo 
ve mah\iyeti kendisine şiar edinmiş 
olan klübümüz bu şekil meydan oku
manın amatör olan teşekkülümüz için 
nfibimevsimdir. 

Yaşara gelince, bugün o minder 
üzerinde gerek ana vatanda, gerek 
yaban ellerinde hasımlarının sırtı

nı yere getirerek kazandığı dünya 
şampiyonluğunun mutlfiluğunu idrtlk 
ediyor. 

Kronometrör: Adil, Sait, Vedat A k d 
Ahut, Nurettin, ~·adolski, Yüzbaşı n ara a 
Fuat. • . ~·· Lik maçlan 4 teş-

.Muvasalat hakemlerı: \ uzhaşı . • f d b I 
llüsamettin n Celal, Cehti Şahin Gi· rtnleVV e aş lyOr 
ray, Recep, Ferruh. Ankara, (Hususi Muhabirimizden) 

Gelecek resmi mU.cınbakaya kadar 
bu üm·an onun hakkıdır. Fakat aynı 
zamanda her Türk gencinin Yaşara 
gıpte etmesi ve onu geçmeğe çalışması 

Atlama hakemleri: Ali Riza Ce - Şehrimiz futbol klüpleri murahhas-
mil, Melih, Yüzbası Zeki. ' · lan d~n futbol ajanı B. Danyalın baş-

- knnhgında ikinci bir toplantı yaparak 
Atlamalar hakemleri: Hihmet, şild ve lik müsabakaları etrafında gö-

Yüzb:ışı Nuri, Sudi, Ekrem. ril§müşler ve yeni lik heyetini seçmiş-
"""'"====================--------------------------------------~ 

::: • "<tt • . : . . ' ~ '. . 
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ANKARA ELiŞLERi SERGiS iND E 

·10. OQ Lira Mükafat -DAGITILACAKTIR 

Evlerlnde Çalışan Bayanlar 
Bu fırsattan istif ~~e ediniz ! 

Küçük san'atlar arasında bilhassa aile sanayiini 
için Ankarada 29 Birinciteşrin 1936 da açılacak 
bayanlanmızm evlerinde vücude getirdikleri: 

teşvik 

sergide 

DANTEL· OYA· BRODORI EL TRıKOTAJI 

ELBiSE - ÇAMAŞIR · ŞAPKA ve BENZERi 

Eserler teşhir olunacak ve seçilecek eserlere 2000- 1500-
1000 liralık mükiıfatlardan maada 6 tane 250 ve 40 tane 
de 100 liralık mükafat dağıtılacaktır. 

Hemen: 

Elişleri Sergisi Bürosuna miiracaat ediniz ! 

Tirkof u - 4 üncü Vakıf Han. latanbul 

lerdir. Yeni heyet şu zevattan te§Ck· 
kül etmektedir: 

B.B. Danyal, Ankara Gücünden 
Hikmet, Gençler Birliğinden Asım, 
Kmkkaleden Hüseyin, Altınordudan 
Servet, Çankayadan Salahattin ve De
mirspirdan Refik. 

Lik müsabakalarına başlama tari
hi 4 birinci teşrin olarak tesbit edil
miştir. Lik müsabakalarını şild mü
sabakaları tak'ip edecektir. 

Bölgemiz futbol ajanları bu sene 
yapılacak müsabakaları idare edecek 
hakemlerin seçimine hususi bir ehem
miytc vermektedir. Ajanlık bu işin 
esaslı surette halli için şehrimizde ha
.kemlere mahsus bir kurs açılması re
yindedir. Lik heyeti de ajanlığın bu 
reyine tamamen iştirak ettiğinden 

kursun hemen açılması için teşebbüse 
geçilmiş ve futbol federasyonundan 
kursu idare edecek bir muallim gönde
rilmesi istenmiştir. 

Kursa iştirak edecek hakemlere 
diploma verilecek ve ondan sonra dip
loma&r olmıyanlar hakemlik edemiye
ceklerdir. Klüplerin hakem namzedi 
olarak göstereceği her sporcu kursa 
iştirak edebilecektir. 

Çanakkale kupası 
Bölgemiz başkanlığının Montrö 1..a

fcri hatırasını tesiden koyduğu Ça
nakkale kupası maçlarına bu hafta 
da devam edilecektir. Geçen haftaki 
maçlarda mağlup olan Ankara Gücü, 
Muhafız Gücü, Altınordu ve Güven. 
spor takımları tasfiyeye tabi tutul
muşlardır. Bu haftaki maçlar Genç
ler Birliği - Demirspor Ye Çanka
ya - Kırıkkale takımları ar:ı..cıında ce
reyan edecektir. 

-
" HABE ,, Su topu 

şa~piyonluğu 
~~ <e"VDlYID<dlce Meda haVlUJZlYJ!MldS 

m tYısalQ>akaDaıra başoaını oyoır 
iki hafta evvel gazetemizin tertip etmiş olduğu, yalnız sporcularımızın de!O 

Fransız matbuaatmın bile büyük bir alaka ile bahsettiği Tarabya - :Moıl' 
yüzme yarışından sonra, şimdi de mektepler, federe ve gayri federe ktUpltr 
arasında büyük bir su topu turnuvası hzzırlamakta olduğumuzu birkaç giitl 
evvel bildirmiştik. Bu hususta müracaat ettiğimiz su sporları İstanbul ajanınd811' 
müsabakamızı kontrol ve himayeleri altına alacaklarına dair cevap aldığı11111 
için, bugün programımızı neşrediyoruz: 

1 - Su topu müsabakamıza bütün mektepler ile, federe, gayrifederc ve t' 

kalliyet klüplerinin bütün amatör sporcuları iştirak edebilirler. 
2 - Müsabakalar turnuva usulile yapılacaktır. 
3 - Maçlar iki kategori üzerine yapılacak ve büyükler ile küçüklerin şal1'' 

piyonları gazetemiz tarafından ayn ayrı konacak olan iki kupayı kazanacaklard'.'" 
4 - Karşılaşmaların tarihi 26 eyliil cumartesi ve 27 eylUl pazar günleridıt• 
5 - Turnuvamıza girmek istiyen mektep ve klüplerin murahhasları, e~ 

nihayet 23 eylfıl çarşamba günü akşamına kadar bcrgün gazetemiz spor servisi' 
ne müracaatla kayıtlarını yaptırmaları Hizımdır. 

6 - Su sporlan İstanbul ajanı tarafından çekilecek kur'a ile turnuvarnıı• 
başlanacak ve hakemler su sporları federasyonu tarafından seçilecektir. 

7 - Küçüklerin ve büyüklerin birincilerine gazetemiz tarafından konan lcl'' 
pa verilecektir. 

. . {' ~ . . ' ~- ·"" -. ..... ~ . ·. ~ . . ' . 

T o p u 
müsabakaları 

~ 

932 senesinde ilk yapılan (su topll) miisabakaalrı §mnpiyonu Galatasar?f 
takımı (ayalda safjdaıı birinci merhum Şeref, y(.'rdcldlcrden soldan birtll' 

ci merhum ı.l!ehdi, ortadaki gazetemiz muharrirleri11de?ı Suat Erler.) 

Galatasaray klübünün kıymetli lara geçen sene her nedense de''11~ 
yüzücülerinden ve su topu takımının edilmemişti. 
güzide oyuncusu merhum Şeref için su haber Aldığımıza göre su sporl~ 
sporları federasyonu 933 senesinde nın yeni ve faal federasyon başk8 ~ 
bir şild müsabakası yapmakta idi. Celal, Şeref şild müsabakalarffl 4 

(Şeref Su topu şild müsabakaları) devam edilmesini temin edeceğini ''81 

namı altında üç sene yapılan bu maç. etmiştir. ,....../ 

Halk evleri 
sporcularının 

Rusyada yapacakları 
müsabakaların 

programı 

Sovyetler Birliği beden tcrbiy~si 
ve spor komitesi Türk - Sovyet spor. 
cuları arasında yapılacak karşılaşma

ların programını şu suretle tesbit et
miştir: 

18/9 tarihinde Türk futbol takımı 
Moskovada Dinamo sahasında Mosko
vanm en kuvvetli futbol takımı olan 
Dinamo takımı ile bir maç yapacak • 
tır. Havanın fena olması maçın ya
pılmasına mani olmıyacaktır. 

lbJJ s {t lYı lr'\) ©! a ğ 
~lYJ~alSD 

Tenis maçları ıı 
iki senedenberi ,·apılmakta olll 

. ' Üstür.dağ kupası tenis turnu,·aS'~. 
geçen hafta Taksimdeki Dağcıl·k Jilil' 

(t 
bündc haşlnnmıştı. Bu cumartesi 11 
pazar giinlcri turnuvanın dömifİ1111 

ile finali için karşılaşmalar yaP'ııı· 
cal:tır, 

B•· maçlara iştirak etmiş olnf\ GB' 
latasaray. Güneş. Fenerhahç~ rrıı~ 

... ı· 
ya, Bebek ve Dağcılık klübü teıtı.!I> 

8 ıe 
!erinden en çok purnn alarak f!J1 

911• 
kalan takımın ismi (f'stündağ~ kil dl 

ı;:ına \'azılacak ve - na,-:s kupasıtı .. . . r 
oldu*u gil>i - bir ~f'ne sonraki il' ,.,. 
s:ıbakaları kazanacak olan tak nıa 
rilecek tir. 

20/9 tarihinde Leningrad şosesi Ü· 

zerinde 100 kilometrelik bir bisiklet 
yarışı yapılacaktır. Bu yarışa Mos-

kovadan iki takım iştirak edecektir. !===-===============~ 
Aynı gün kültür ve istirahat parkında btetitl 

ve Dinamo takımlarının bir mu ., Türk ve Moskova iskrim ve güreş ta- · · . b' 
kımları karşılaşacaklardır. Leningradda Türk futbolcularıle 

Türk ve Moskova takımları arasın maç yapacaklardır. .,,. 
rlh1 

daki müsabakalar Türk futbol atkımı Bundan sonraki maç 30/9 tll ·r1' 
ile M'oskovanın en kuvvetli takımla- de Kiefde yapılacak ve orada 'fl.i J 

rından biri arasında yapılacak ikinci futbolcularına karşı Dinamo taıcıfll 
bir maç ile nihayet b.ulacak ve Türk 
heyeti 22/9 tarihinde Leningrada ha- oynıyacaktır. • .., 
reket edecek, orada da futbol, bisik- Keza Kiefde güreş, bisiklet ,,e 
let. giireş ve iskrim müsabakaları krim miisabalan yapılacaktır. . 

• Jc"r 
yapılacaktır. Tiflis veya Odesada da son bıf it 

24/9 tarihinde Kraşnaya, Zar i&, şılaşma yapılması dü§Ünülmekted ' 



'l 

kuvvetleri hava tehlikesin• 
-enız ,. 

den endişe 
etmemelidirler 

Tayyare hücumlarznın ataklarında 
tnuva/f ak olmalarına imkan yoktur 
lfOCUMLARINDA MUVAFFAK OLABiLMELERi iÇiN EN AZ 20000 KADEM ALÇALMA· 
lARı LAZIMDIR !el BUNA DA KRUVAZÖRLERiN SEKiZ VE AL Ti PUS ÇAPINDAKI 
~MODERN T'J~.llTOLARIN 4,7 LlK TOPLARI iMKAN BIRAKMAZ. 

Yazan : lnglllz donanması blnbafllarından Kenneth Edu•rda 
lfarp gemilerile tayyareler arasm- faalan bir tarafa attığımız takdirde(ne gelinceye 
~ ~iddetli ihtilafı ancak bir hakem bile bu şekil de tehlikeli sayılmamak- kadar fena 
~ebilir: O da modem harptir tadır. Çünkü atılan bombalar asri halde sarsa
t;.;:~1'eler ve sulh zaamnı milmareae- zırhlıların zırhlı güvertelerine kadar caklardır. 

göz önüne alınarak birçok tah- nüfuz edememektedir. O vakit yilksekten bomba atan 1İa· 
l.ı.. _e_r _yUriltUlebilir. Fakat bütün bu Üçüncü şekil; hava kuvvetleri tara- va filoları, yalnız bir gemiden dej'll. 
~er Jıakikata şöyle böyle yak- fından atılan torpitolarla hücumdur. birçok gemilerin atılan seri ateşli tay 
~ olur. Sulh zamanmda, yapılan Bu da bir filo üzerine yapılacak hava yare toplarmm güllelerine hedef ola· 
~ tayyare kuvvetleri bir hücumunun en tehlikelisi addedilmek- caklardır. Modern harp gemilerinin 
~geçince bunlar, hakiki tayya- tedir. Tehlike yalnız torpitonun yara- en aşağı altı tane 4,7 pus çapmda, ga
._ lllermilerine maruz bırakılamazlar; tacağı feli.kette değil aynı .zamanda yet seri ateşli tayyare topları vardır. 

Dört gemiden mürekkep bir filoda 
ise toplann yekfinu yirmi dört ede!'. 
Bu filoya ilave olarak rabtedilecek 
kruvazörlerle torpitolar da hesaba ka
tılmalıdır. Modem kruvazörlerin ee
kiz ve altı pus çapındaki topları he
men hemen tamamile şakuli vaziyette 
endaht edebileceği gibi modem torpi
toda 4,7 lik toplarile aynı vaziyette 
ateş edebilir. Böylece hava filoları 
20.000 kademden aşağı da oldular mı 
çok zor bir duruma düşerler; halbuki 
yüksekten atılan bombalarm isabet 
edebilmesi için şöyle böyle ancak 
20.000 kadem yükseklikten atılması 
li.zımdır. 

Dalgıç bombacı ise bUsbUtQn daha 
:ıor bir yolculuk yapmağa mecburdur. 
Bunun sadece dalgıç olması ke~iyeti 

JiurtulduJdarmı farz 
etsek bile uzun men
zilli tayyare topu ate
§İnin mc!DZiline girer
ler. Hele şimdiki ye
ni usul tayyare topla
nnm tesirleri bilsbü
tün başkadır. Bu top
ların menzili dahilin
de çok alçaklara dL · 
mak mecburiyetinde
dirler. 

Böyle yapmakla da 
hedef ittihaz ettikle
ri gemilerin her tür
lü toplarının menzili 
dahiline ve muhrip
lerin yakıcı makine
li tüf ek ateşlerine 

girmiş olurlar. Ata
cağı torpitoyu sıh
hatlı bir surette isa
bet ettirebilmek için 
muhriplerin mania 
ateei UstUnde gayet 
alçağa inmçğe v~ de-

.J"1ıriplerin ince uzun namlulu topları hava cndahtları için çok clveri§lidir. ~a nial>eten ialikrarlf""'blr ~ğı~lll:liOO~k ... a~deııwm~i~rtAiif;J;ar.:.:-
koymaktadır. Evvell 4,7 tayyare top- fa düz bir uçuş sathı 

te bunlar gemilere de hakiki bomba-, değ:ştirmesile düşmanın elde edeceği lannın ateş hattını söküp geçecektir almağa mecburdur
lttıa mukabele edemezler, yahut ata- tabiye kazançlanndandır. Bu hattı geçmeden evvel de her çap- lar. Muhriplerin VÜ· 

~ar. Şimdi de filonun tayyareye karşı tan topun ortalığı ateş içinde bırakan cuda getirdikleri per 
Pakat hakiki bir harpte canlı bom- olan müdafaalarını gözden geçirelim: engeline çatacaktır. Bu engel bütün deden tam da sıyrılıp 

~ve torpitolar, tecrübelerin verdiği Yüksekten atılacak bombaya karşı havayı yüksek iştialli mermilerle dol- çıkacaklan zaman 
~le daha sahil\ isabetler temin ede- olduğu gibi her türlü hava hücumla- durur. Bundan sonra da sayısız maki- ise, bütün gemikrin · 
Clek -kild h k ~- · T ta neli tüfeklerin aynı zamanda dört beş ikinci derecede siluh-tt~ - e are e"°' gcçırı ır, yyare rma karşı evvela karşı tarafın harp 
'"'ll['edicı· toplar da ı"sabetlı" nı· ...... ıarıa şeridi birden bo .... ıtan yangın "lkancı lannın hep bir aı•ız-~ tayyarelerinden mürekkep keşif filo- socw ~ 0 

tlıdaııt edilir. ları vardır. Son umumi harpte bu bas- kurşunlarile yüksek i§tialli mermile- dan patlayacaklan 
ll1--- al h ta k d d rini de hesaba katmak gerektir. Bü- müthiş bir gülle yagw • uusen ey yyare a.rşısm a o- km elemanlannın tesirlerinin geniş 
~anın itil kalacağını iddia edenler tün bu türlil türlil ateşlerin arasından muruna tutulacak-
~ce biraz fazla mübalagaya sapmış bir ölçüde ekBtlttiğini gördük. O va- sıynlıp geçebilen bir tayyarenin ata- lardır. 
""llUJlmaktadırlar. kittenberi ise radyo vasıtasile istika- cağı bombada isabet için hak kazan- Demek ki 

b_ h 1 meti bulmak, havadan keşif hizmetle- mış olur. bir donanma-
"~~. va Ucum arı için üç şekil var-
'"'I' rl öyle inkişaf etmiştir ki, düşman- Havadan torpito bombardmıam ge- yı hav~ 
b..8irincisi; yüksekten bomba atmak. dan 200 kilometre uzakta bulunan bir miler için en büyük tehlike sayıldığm- :;aca~-~ü
~ tekil donanmaya karşı ciddi bir donanmanın tayyarelerin mevcudiye- dan buna karşı müdafaa da en bilyUk lem : ~~ 

tike sayılamaz. Bomba tayyareleri- tinden gafil olarak hava baskınına tertibatla düşUnUlmilştUr. Bunu tak- d~lild~Y ~ 
lalıı l§ine bava topları ve karşı tarafm uğraması ihtimali kalmamıştır. d" ed b"lm k · · to ·ı tan t ~ ır e ı e ıçın rpı o a ayya- ğt1 ve söyl • 
le, cı tayyareleri müdahale etmese bi- Hava filolarının mevcudiyeti hisse- renin hedefini görünceye kadar alçal- diği gibi ::. 
~acak bombalarm 1sa.bet nisbeti dilir edilmez de "harp tayyareleri,, maaı lhmı geldiğini düşünmek ıazım- lay kolay ba· 

kulak nisbetindedir. bunlara kartı gönderilir. Bu harp tay- dır. Bunların yaklaşma esnasmda p.nlacak iş-
ftt İkinci şekil; dalarak bombalamak- yarelerl düşman hava filololarmı - bun- harp tayyareleri hiç bot durmaz Ust- lerden değil. 
ti : Bu_ şekilde .. tayyare bombalayaca- lar ister torpitolar ister bomba atan ma lerine saldınrlar. Burada vaziyetleri dir. 
~~ennnin ilstune doğru çullanır ve kineler, olsun • gemilerin top menzili· çok mUşkillle§İr, çünkü taşımakta ol-
~ emin olmadıkça bombasmı tayyareden atılan torpito hücumun- dukları torpitolann ağırlığı dolayıaile 
~ Yine mukabil tedbir ve mUda- dan Mkmmak için filonun seyrini de manevra yapamazlar. Tayyarelerde:ı . 

Ztrhltlor ilatilfl6 "top'lu 1Hlcum: DiltnlOft tay
yareleri do"4nmamn sahaMM girer girme:ıı harp 
tayyare"leri tarafından~ uğrar'lar. Harp tay-

yareleri OtSlan ister istemez dotlanma '"" top ate
li dahiline sokulmağa icbar eder. 

M uhriplerin ağır m4kine'U fil/ekleri tayyar• 
kar§ı te.rirU atldh'lardu'. · -

a.adcn torpil hücumu: Dü§man tayyaresi sağdan yakla§arak zırhlı istikametinde torpili acele atmaktadır. 
~ .. muhteli/ .. ateı aahalanaa g~erek lnmıya k4t1.a1' ge'lebilmeai büP.k bir f<lflB'J bağlad&T, 

Tayyare hücumunu de/edebileceği yil.k8ekliğV 
Tayyare 1&.iicumlarını S0.000 kacıen. ~61 
~ topJtn def~. 



Şahsi korkularından başka hiç bir şeyden 
neşet etmlyen teselli sUzlerl nihayet 

budala Mustasımı kandırdı 
- Haydi biriniz Bağdadın kapılan

m açıp bu korkak askerleri içeri 
almak için emir verin • Biriniz de 
söylediklerimi Huligtlya bildirsin! 
Hazır bulunanlardan biri: 
- Bendeniz kapılann açılması em

rinizi tebliğ etmeğe gidiyonım diye
rek dı§&l"l fırladı. M:ustaımn söz. 
lerini Huli.gQya tebliğ etmeğe gö-
nWlü olarak razı olacak ikinci 
adamm çıkmumı bekledi. Fakat 
hiç kimsenin yerinden kmıtldamadığı
m görünce sornıağa mecbur oldu: 

- Sözlerimi Hulagfiya bildirmek 
istiyen kimse yok mu? 

Cevap yok! 
Bir daha, yalnız bu sefer sesini bi

• raz daha yükselterek sordu. 
Gene cvap yok! 
Mustasım bu sefer phıslara hitap 

etmeğe mecbur oldu: ' 
- Sen, Sabahaddin bu vazifeyi 

neden yapmak istemiyorsun? 
Mustasım billlhm vezirlerinden 

bulunan Sabahaddin kekeledi: 
- Neden isteudyeyim, neden em

rinizi ifada bir dakika tereddüt 
edeyim? böyle bir gey kabili tasav -
vur mudur? 

- Peki o halde neden cevap ver-
medin? 

- Aklıma bir fikir geldi de .• 
- Nedir? 

- Diyonım ki? HulAgdnun hemen 
gelmek üzere olduğu nereden bili
niyor? Maltim l1.iniz kaçan bir ordu 
kendisini kovalıyan dUemanı he
men enııeslnin cllbinde sanneder. lete 
korkarım bu bedbahtlar da H~ 
d"nilon kimsoyj cnnolcrinin dı'bin

de zannediyorlar. H&lbu ki kim bi
lir, b':ılki de Hullg:O asker na.mı al
tında kabiliyetsiz kumandanlarm 
idaresinde k8l'§I8m& çıkanlan bu 
korkak herifleri bozduktan sonra 
gerisin geriye Hemedana dönmilgttlr 
de bunların haberleri bile yok. 

Orada hazır bulunan diğer kuman 
dan ve vezirler de mllfterek men
faatleri icabı olarak Sabahaddini 
müdafaa etmek lUzuınunu hissetti -
ler: 

- Çok doğru düşünce! evet bu çok 
muhtemeldir. Hem de casuslarımız 
vasıtasiyle Hul&gQııun ordusunun 
miktanru mükememl olarak biliyo
ruz. HuligG bu kadar askerle Bag
dadı kuşatmağa kalkacak kadar ap
dal değil ya? 

- Benim kulağıma çalmdıydı. E
suen Hulag(l Bagdadı aptetmek 
aevdumdan çoktan vaz geçmiı. O -
nun maksadı Suriye taraflanıu ele 
geçirmekmiş. Bizim orduyu mağlGp 

ettikten sonra bu istikamete git -
miş olması lhımdır. 

- Hem Huli.gft pek lll bilir ki 
Bagdadı muhasara ettiği takdirde 
btıtUn fellketler bqma gelecektir. 

- Geleceiğ varsa, göreceği de var. 
- Sonra her şeyden evvel bir defa 

biraz beklememiz, vaziyeti iyice öğ -
renmemiz lbmı. Bakalım harp naaı1 
olmuş? Bizimkiler nasıl ve ne ~ 
kilde münhezim olmU§lar? Hadise
yi önce tu beceriksiz kumandanlar -
dan iyice öğrenmeliyiz. Mağlfıbiye

tin sebeplerini ve mesullerini kat'i 
blr şekilde tesbit etmeliyiz. Hull
gfi ile görüşmek ondan sonra gelen 
bir meseledir. 

- Hem de farzı muhal, Hulig\i 
cidden iddia edildiği gibi. arkadan 
gelmekte ise sızın bu yüksek nasi
hatSnizi bir zaaf da telakki etmek 
kUstahlığında bulunabilir. 

-Muhterem Halife müsaade ederler 
le kendilerine bir darbı meseli ha
tırlatacağmı. Gece vakti hiç bir işe 
bqlamaym derler. 

- Çok doğru bir söz. 

- Eğer o cUr'etl gösteriyorsa gel-
sin de Bagdadı muhasara etsin baka
lnn. NeuzU billah arz ettiğiniz gibi 
m&hvolmalan zati akdeslerinin bir 
nefesine bakar. Şöyle Bagdadm surla
rına kadar bir çıkmağa tenezzül 
edip surların üzerinden bir dua oku
yup üfleseniz, ne!esiniz surei sur gi
bi tesir ederek dü~manı anı vahit
de mahveder. Ne Hulag(l kalır ne 
Kullgit. .. 

Şahst korkularm.dan başka hiçbir 
teYden neşet etmiyen bu sözler budala 
Mustasunı nihayet ikna ett!i. Artık o 
da §imdiden Hulagfıya adam gönde
rip kendisini tehdit etmenin lüzumlu 
olmadığına kani olmuştu . 

Bu ıırada orada hazır bulunan ve
zirlerden biri tekrar söze karıştı: 

- Halife hazretleri. Zatı&lill'iz oda
nıza çekilip istirahat ediniz. Biz gelen 
askerler ve zabitleri isticvap eder, 
hakiki vaziyeti öğrenir ve zatıalinize 
yarın sabah arzederiz. 

Mustasım bir dakika kadar tered
düt etti. Sonra yorgunluğu galebe ça
larak bu teklifi kabul etti. 

- PekAla! Yann 82.bah bana key
fiyeti haber verirsiniz. 

Saraya gelen vezir ve kumandanlar 
çekilip gittikten sonra Mustasım bir 
hamlede eski teyleri hatırladı. Güzide 
ile yanda kalan zevki aklına geldi., 
Hiddetle oraya doğru ilerledi. 

(Devamı var) l 

KADIMLA• BEMi 
~+ 1'L L "'* R / Hissi Roman 
Nakleden: Hatice Süreyya 
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İsmetin evi.. Gece.. Aile araamda I 
briç oynanıyor .. 

Garip"değil mi: merhum hacı Hüsnü 
pqenm r.evcesi de, oynıyanlar a
namda.. Çok muhafuaklr olmakla 
beraber, zegin olan Zübeyde hanıme
fendi, asriliğin bazı masum c,.
zibelerine kapılmıgtır. Onlardan 
zibelerine kaprlmI§tır. Onlardan biri 
de - kumar olmamak şartilc - briç oy
naamktır. 

İş~. masanın etraf mdakilerden 
biri: Sami dayı.. Eski zaman ıık

larmda.'1 bir zat.... Meerutiyet dev
rinin hariciye memurları geklinde gi
yinmi§.. Plastron boyun bağı, tek 
gözfök, yakarı dolr'a fırçalanmış 
blyıklıır ... Kenk de balmumu gibi. .. 
Doynu, yüksek yakalığının içinde) 
hareketsiz duruyor... Yüzüne bakm-ı 

ca, tabutta yatan giydirilmif kuptıl
nııt bir hristiyan ölüsüne benziyen 
hali var... Saçlan ortadan ayrılmıı 
ve boyamnış. Fakat tam manaaile 
kestaneye değ11, ayni zamanda yeeUe 
de çalıyor .. 

- Haydi, oyna, hemşire!. Aklın ne
relerde yahu? .. 

Malike teyr.enin sinirli hali öteden
beri malfundur. Fakat bilhaaa 
bu gece, her kesi neredeyse tınnalıya. 
cak gibi bir vaziyeti var.. O derece 
a1abt... Zira odada içerledikleri var .. 
Kuzum Briç eğlenmek için mi oyna. 
nılır yoksa ilemi kızdırmak için mi? 
Ne oluyor Zübeyde abluma? Bir tür
lü kararmı vererek elindeki iskambili 
atamıyor! 

Etrafına bir göı atıyor. Kar§ısm-j 
da lsmet oturmaktadır. "Mor., o ol-

Hatınluuu anlatan: EFDA'll TALAT -201- Yazan: IHSAN A~ 

Şimdi bütün mesele, kızı sofra 
başında söyletebilnıekti 

Bu taslerimi dinliyen Ermeni dilbe· 
ri, takdirkir bir &UlÜfle: 

- Senden korkmalı, dedi. 
- Neden? 
- Çünkü her ıeye çare buıayor-

sun. 
Cevap verdim: 
- Hele senin mev.::udiyet ve arzu

lann oluna .• 
İçini çekerek köıesine büzüldü. 
Bakkalın önünde arabayı durdur· 

dum. Onu arabada bıraktım. Ken
dim dükkana girerek telefonu açtım. 
Fakat Miralay Ballarla konu~acak yer· 
de nöbetçi polisi ile konuştum. Polise 
beni ali.kadar eden mühim bir şey olup 
olmadığını sordum. Nöbetçi, Miralay 
Ballann Harbiyeden dönmediğini ve 
her ıeyin normal bir vaziyette devam 
etmekte olduğunu ıöyledi. Bir iki sa
at sonra Krokere döneceğimi söyli:ye
rek telefonu kapadım. 

Arabaya döndüğüm zaman Mattna· 
zel ••• T yı merakla beni bekler bul· 
dum. 

- Konuıtun mu? • 
- Konuştum. Söylediğim gibi an-

lattım. 

- Kızdı mı? 

- Hayırı. Harbiyeye gideceğini, 
bir kaç saat orada kalacağını söyledi. 

- Bu cihetten bir korkumuz kalma· 
dı. Artık neıelenebilirim. 

- Tabii!. İstediğin kadar neşe ve 
zevk senin hakkındır. 

Hürriyet abidesine giderken sağ 

koldaki kilçük kır kahvesinin önünde 
arabadan indik. Kahvenin içinde bir 
kaç masa müıteri ile dolu idt Kız bun
lan görünce içeri gimıek istemedi. Hal-1 
buki ben buraya tenhalığından dolayı 
gelmiıtim. Dıprda oturalım diyemez
dim. ÇUnkü hava müthit ayazlamııtı. 
Ben böyle müıkW bir vaziyette iken 
gazinocu ihtiyar Ermeni karısı kota ko
fa geldi. Bizi görünce: 

- Hoı gelmitsiniz. Ka ne zaman
dır uğramoordunuz? Diye karpladı. Bu 
kır kahvesine bizim sevgili . ile daha 
bir kaç defa geldiğimizi söylemittim. 
Kadına: 

- İçeride müıteri var. Biz rahat 
edemiyeccğiz. Deyince atıldı: 

- Böyle lif olur. Ben size içeıide
ki küçük, hususi odayı hazırlıyacağım. 
Orada kimıe sizi rahatsız etmez. Bat 
bap kumrular gibi konuıuraunuz, ol
maz? 

Buna doğrusu çok sevindim. Kadı
nın arkaunı sıvazhyarak: 

- Olur, olur. Sen orada güzel bir 
masa hazırla. Biz de seni memnun e
deriz. 

duğu için, bundan bilistifade, bir 
mecmuanın yapraklarını kangtınyor. 

Malike teyze diyor ki: 
- Abla! lstanbula son döndUğün • 

denberi sana bir hal oldu vallahi .. 
Bir dalgmlık, bir dil§Unce ! Ne oluyor
sun yahu?.. Sen de farkında mıım 
kuzum . 

Sami ağabey! 

Sabık hariciyeci, "ll havle!,. dergi
bi bqmı sallıyor. Böyle kablumbağa 
gibi oynaraalar, BOn tramvayı kaçıra
cak .. Otomobile binmek IAzım gelecek. 
Ne mUnUebeti var sekiz otuz paraya 
gidecekken bir lirayı ıulamamn ?. Of, 
ıu oyun hayırlIBlle bir bitse .• 

Malike te)'R, sell!ni yumup.tarak: 
- lamet ! Kızcağızım .. Haydi, yanı

ma otur da bana ufur getir! - diyor. 
İsmet, iıteıniye istemlye yaldqı

yor. 

Bu akpm o derece uyuşukluğu var 
ki.. Kımıldanmak atem1yor. Hiçbir 
teyl gör.den kaçırmıyan bir ihtiyar kız 
olan Malike teyze, bunu gör.den kaçır
mıyor. 

- Senin de annen gibi öyle birhalln 
var ki, evlA.dım .. Vallahi muhakkak 
biraz tebdili havaya gitmen 13.zmı .. 

ihtiyar kadın bu sözlerimden çok 
memnun kaldı. önümüzden koga kop 
gitti. Ben de içeriye girmekte müte
reddit olan daktilo kızı belinden kav
radığım gibi gazinonun bu küçük oda
ya giren arka kapısından içeri soktum. 

Matmazel ... T nedense bu akpm 
pek çekingen davranıyordu. Fakat ken
disine karıı gösterdiğim fedakarlıktan 
da çok memnun kalmıştı. Bu memnu
niyet yüzünden okunuyordu. Bu iti· 
barla dır ki kendisini içeri bir az zorla J 

sokuşuma bile itiraz etmedi. 
İkinci pencerenin önünde ayakta 

duruyorduk. Bir kolumu atmış onu 
kendime doğru çekmittim. Öylece ka
ranlık tepeleri ve daha ötede t§ıkları 

pml pml yanan ıehri ıeyrediyorduk. 

ihtiyar Ermeni kadını çabucak bir 
sofra hazırlamıştı. Hele, kendisinin 
memnun edilmek vaadi, kadmcaftıı 

pire gibi yapnuıtı. Her ıey hazırlan· 
dıktan sonra: 

- Güzel gil%el eflenin. Bir emri· 
niz oluna seslenin. 

Diyerek kapıyı çekti, gitti. 
Kızı, yil%U pencereye dotru cel

mek üzere masaya oturttum. Ben de 
yanına çöktüm. Artık işimin en mUhim 
tarafına gelmittim. Şimdi biltUıı mese
le, kızı, bu sofra batında söyletebil
mekteydi. Bu hususta masanın lberini 
doldurmuı olan bira ıitelerlnden de 
yardım bekliyordum. Plinım ıu idi: 

Bir iki fite boplıp da kınn bap 
hafifçe dönmeğe batladığını, hislerinin 
galeyana geldiğini anladıtım saman 
bililtiıam duriun, ma!uun bir bal ala
ca lCtım. O, bu halimin farkindi ol&cak 
ve: 

- Nen var, ne dü~:!nt!yortc.n? 

Diye soracaktı. 
O zaman ona her zamanki gibi ıu 

manidar cevabı verecektim: 
- tılerimil 

mİ§ti. Bu sebepledir ki bir içki ıofrr 
sı batında diz dize oturduğumuz bu.::; 
npn dilber ile zevk dolu bir kaç 
geçirmek arzusunu duyuyordum. 

tık kadehler çabucak içildi. tkinc:i' 
ler fazla beklemedi. UçüncUleri dôr' 
dilncüler takip etti. Ve sevgilimle tat' 

h dakikalar geçirmeğe başladık. aer 
ıeyi ve herkesi unutmuştuk. Bir ta~ 
tan içki, diğer taraftan saadet zevki 
zi utmerli sarho1 ediyordu. Bu ~ 
kalardan gaşyolmuş olan sevgilim bil 
aralık güzel gözlerini dolduran minnet' 
tar bir bakışla bana bakarak: 

- Ha bak sana bir şey söyliyec~ 
tim. Unutmuşum. Dedi. UkaydaJI' 
bir eda ile: 

- Söyliyeccğin ne idi? Diye sur 

dun • 
- Her halde seni alikadar edece 

bir fCY· 
- Anladım. Söyle bakalım ne iJl1İt 
- Söylemem. 
- Neden? 

' Dudaklannı itaret eoerek: 
- Evveli bedelini isterim. 
Bütün ihtiraaımla dudaklannı öptUlr 

ten sonra: 
- Haydi bakalım, timdi söyle. 
Dedim. 
- Kapiten Benet, bugün bana Ltfl' 

draya gönderilmek üzere gizli bir rapi# 
yazdırdı. 

Heyecandan yUreğim ağzıma geııoi! 
vaziyette onu dinliyordum. Faka~ 
susuyor. Vereceti haberin Jaynıer 

arttıtmak-iatermf1 rfbi bir har.eket~ 
pıyor ve merak edip etmediğimi ~~r; 
mek üzere yüzüme bakıyor. Sot 
§Öyle devam ediyor: 

- Bu raporda yazılan §eylerin -"' 
alakadar edeceğini zannediyorı:.m. 

Ben tehlikeli bir numara daha yıl' 
Emin idim ki o beni nqetendirmek, yorum: 

memnun bırakmak için bana bildikleri- - Canım timdi iti. raporu bı~ 
ni, bilhassa en yeni ve en mühim ma- Sen yanımda iken bir ıcyle meuul 
llimat olan Benetin raporunu söylemeyi mak istemiyorum. 
bir marifet bilecekti. itin en mühim Sözlı:rimin samimiyetini ~ nüvaıi~ 
tarafı, kızı gece evden çıkarmak ve o- rimle tamamlıyorum. Kızcagız, me.s tJI 
nun maneviyatını benim lehime bir ıe- Beni ellerimden tutarak kötedekı 
kilde hazırhyabilmekte idi. Şanaımın k::::~penin üzerine sürükliyor: 
da yardımile bu iki mühim iti de mu • _ Beni dinle. . . Söyliyeceklerfd 
vaffakiyetle halletmittim. Bana adeta çok mühimdir. 
kin besliyen bir kadın kalbini yarım sa- Kanapeye kucak kucağa outruyof1SI' 
at içinde tekrar kazanmıttım. · Onu Muhabbet dolu bakıılarile gözlerimi lıl' 
konugturmak ve ondan sır almak o ka- tı Artık · ,_ na oeııııif: mat rıyor. ıJ ıuvamı • ..ı 
dar mühim bir ıey olmıyacaktı. . v.. b tın den her f17" 

·~ "b' L- tır. ~. en ısrar c e Bir kaç defa da söyledı •• m gı ı ucn _ . . . • ı;ıO' 
diğer daktilo kıza kartı daha fazla me- soyl :·-;ektir. Ben bılilris lakayt g 
yil hissediyordum. Fabt bu meyil hiç · nUyorum. Yakamı sarsıyor: ) 
bir zaman Apk olmak haddine gelme- (Devamı vat 

Doğru söylemiyor muyum, abla?. Me
seli. Bursaya yahut Yalovaya g:tsin .. 

Daha doğrusu beraber gidin.. Böyle

likle rengi falan nasıl yerine gelecek
tir, görilrUnıUn! 

Zübeyde hanım: 
- Ben de o fikirdeyim ama.. - dedi. 

- öyleyae bundan kolay ne var? 
Yarmdan tezi yok, hazırlayın bavulla

rınızı .. Vapura atladmız mıydı, ver eli

ni Yalova .. Hem~ bavuı almn
nızı hem gözUnUı uıcık yefillik gö

rür. Fikrinir.deki gam kasavet neyae 
o da dağılır. . . Beni aorananu val
lahi ben de gelll'lm. Hem Enl.eili 
de götilıiirdUk, ne iyi olurdu. 

Merhum HUınU paşanm zevcesi: 

- Gelmek istene .. - d:ye mınldan
dı: 

Ve bu kadar dUfiindükten sonra, 
yegil çuhalı muanm Ur.etine geliıı 

filz,el bir kart attı. Doğruau Sami da
ymm beklediği hiç de bu değildL 

Aman yarabbi! Gel de şu kadın kısmı
na briç öğret ve oynat! 

tnsnnı kudurtmak için b're birdir· 
ler alimallah .. Tevekkeli defil, saçlan 

uzun akıllr-·· kuıa demezlE:rdi .. ŞiJXl~ 
kilerin saçlan kesildi, akıllan u~ 
fakat, eskiler .. lşte bu Zübeyde 
da onlardan!.. ~ .. 

- Yazık delil mi bu bacağa? ;:._,ı 
çin attm bunu, abla!.. Allah dstt" 
için yapma böyle ,eyler •• Beni çıl 
mak mı iltlyonun? 

lamet, uauııa: t* 
- Siz bu akfam hepi.üz ıfnirlll 

ni21! - ded1. 
Oç ihtiyar bakıgtı. UçUnUn de :: 

daklarmda ayn ayn ifadelerde ~trt. 
aemeler haaıl oldu. Malike teyzeııua;· 
aivrikoz, keskin.. ZUbeydeninki ~ 
basta.. Sami beyinki iati1'.az ile h 
bir şefkat melezi.. ao 
DördUntın en alnirlili kimdir! .• tll 

ihtiyar bunu dil§UnUp yan gösle • 
gerı"'erine baktılar. _..,,. 

tamet, mahcubane gözlerini 1- · 

dikti. 
Malike: 
- Haydi, haydi.. Kavga çık~ 

deiillz.. Sen, Sami ağabey, şu 01-

clddiye almak huyundan vazgeÇ.• s; 
de abla, geri al şu yanlı~ attığı~ ·re
lanı .. Oyunu da bir ayak önce bıtı 
lim .. S:ı.at ncredeyee bfr oluyor. ) 

( o~uamı ""' . 
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Büqük müsabakamız 
~ediye kazananlar1n isimlerini 

neşrediyoruz 

lsimlerlnlzin sonundaki harfleri 
bu listede bulur ve karşısındakini 
Okursanız ne kazandığınızı öğre
'11rsin1z. 

-4._ Büyük §i§e kolonya kiloluk K- Elektrik el feneri pilli a_ 
o_ Büyük §işe kristal kolonya Kl- Uç kUşell krtatal ea.a t 

ı:ı_ 
s•o No. konsol saati K2 - MUstatU maden saat 

'-
6437 No. büyük konsol saati L- Cam uclu mürekkepli lstllo kalemi .. _ Zeplln esansı 61 No. Ll- Yıldırım tra§ bıçağı 

tı _ • No. Pertev kolonya M- Esans bUyük kutu 11 No. 
o_ ÇlzgUl Pertev kolonya M'.1,2 - Dl§ macunu 

it_ 
Küçük krlatal kolonya N- Eııaııa ktlçük No. 10 Necipbey 

Etı_ 
KUçUk masa eaati Nl- Eııaııa No. 9 
Joli Fam 9125 kolonya 

Ilı_ JoU Fam 9180 kolonya O- Krem Pertev y&lmz 
Ilı_ Çiçeklerim esanm 180 No. 01- BrlyanUn Pertev 
it~ - Eve esansı 115 

P- Tr8.§ sabunu 
ı_ Pl- El sabunu .. 

Esana 2030 
lı ._ Elizabet eııan.eı 8SO s- Krem Soley 
ı_ Dört köşe kristal saat Z- Şov Mor 
Jt _ 

Mürekkepli ve kur§UD kalemli T- Krem Pertev yağlı ve yağsız 
ka1em, elcktril: lüks feneri pili Y- Losyon 

OkuyucuDaramoza 
Müsabakamıza ıetırak e t t lQlnlz za

"'an elinize verilen numaralar ne ıae 
~ numarayı cetvellmlzde arayınur.. Bu 
"'u mar a karşısında i s min iz i ve adre
taınızı bulacaksınız. Adresiniz d en son
.. _ da y a kazandıQınız h e d iyeni n adını, 
~-hut ta (H ), (L), ( .1 ) ve il6h . gib i bazı 
••arfler bulacaksınız. B u harf l e r i n 
lıaengi hediye y e tekabül ett lQln i de yu
lcarıdakl llatede arayıp bulabillrsın ız. 
3
33 - Ali Bentürk Galta ovazinyan han Bele Şişli terakki lisesi smı fS 371 (Or
~4 O, 334- Halil İbrahim Gelenbevi or ta konsol saati), 380 - İbrahim Sultan
~ Okulu 22 L, 335 - Sabahat Uçan hamam 26 (2 adet büyük havlu), 381 -a: kız ailesi 195 M, 336 - Yurdagül Nedim Atkın Ağacamil aakn S. 33 F; 

keci eski aydın oteli karpıı 382 - Nadya E. Sayıner BUyükada 
lfo. 1 H2, 337 - Bayan Şlahte Yeni 
~ cezayir S. Kemalli ap. 23 G, 338-
1.cktn Öney Taksim Belediye tahlil fU· 
beti H, 339 - Servet Beykoz Yahk<Sy 
tııha!iyeci C, 340 - Cevat Şenman E
>iip orta okul sekreteri Kl, 341 - Meh 
'"~apr Yuvakman Ka.raı_üınrllk A
~??ap ~U karşnmda 199 H, 342 
l'uauf Edirnekapı derviş Ali m. anamos 
'· Ll, 343 - Yz. B. Hayri Davutpa§Cl 

::~ !op. Tb. S, 344 - Hikmet lst. erkek 
~ 6 - E, 833, O, 345-lhsan Kiılik Ça 
Pl Ördek kasap M. Karaçelites 25 G, 
346-Mediha Şehremini Mimar acem mah 
hakaJcı S. ıs H3, 347 - Mustafa Cibali 
bıııiL kutu fab. Mücellit S, 348 - Y. 
l>tırıirta, Fazlıpaşa 's. 10 Bakırköy il, 
349 - t. Reıat Çeşmemeydanı yolcu 
~ilde S. Galipbey Ap. 21 Jl, 350 - M. 
\1 thbi A. Hisar yenimahalle ni§Clllgah 
20 B, 351 - Ali Akdoğan Askeri ihtisas 
lbahkemesi memuru G.Antep H4, 352 
...._ Bayan Begem Haliçfeneri kiremit 
lbah. Köroğlu 11. 4 7 (!tadın şapka tas
ltğı), 553 - Mehmet Boşka Kurtuluş 
hiıeeikçi L 211 Nl, 354 - Mustafa Os
~Haliç fener köroğlu s. 26 N, 355 -
İbrahim M. Ali oğlu tı bankası arkası 
!'IUQıara 8 kahvede Hl, 356 -
~lnııak Beyoğlu Taksim çeşmesi s. 3 
t, 357 - Necdet Faik Esen Eyüp kunı 
ltavak c. 51 K2, 358 - Osman Bulut Ga 

Mebmetcik s. 33 E. 383 - Niyazi Tepe
bap Çatma mescit 2 Nl, 384 - Nermin 

Kartal 234 N, 385 - Agop Agya Sul
tanhamam C. Atlr efendi han 14 1, 386 
- Hosep Beteryan Jl, 387 - Şevki Ço 

rak Firuzağa karakol s. S G, 388 - On 
nlk P!rınan efedllCpap tiyatro C. 43 f, 

389 - Necmiye Hamalbap Samanlı 
meydan 32 01, 390 -Aysel Nedim Ak 

kuzu Beyoğlu mahmutağa yoku!u 14 t, 
(Devamı VCIJ') 

Italyada iş 
Ucretlerl artıyor 
12 eylülde toplanan nazırlar mecli

sinin mesai programında iş ücretleri-

nin arttırılmasına dair bir madde var
dı. Bu tedbir, mensucat ameleleri-

ninkinden be..şlıyan arttırma faaliyeti
ni tama.mlıyacaktır. 

Arttırma yüzde 7 ve 10 arasında.
dır. Bu arttırma amele ve patron 

sendikaları arasındaki uzun gUıilltü
lcr<len sonro. kabul ecilmiş bulunmak
tadır. 

Amele ürretlerindeki yeni arttır

malar nakliyat memurlan federasyo-

nu tarafından ileri siirülmüştUr. . O

tomobil nakl iyatı yapan bütiln amele
ler ücretlerinde yüzde 5 ten 8 e kadar 

lata kemeraltı c. 76 İ, 359 -- Ziya Sil· 
l?ıerkan Harb. okulu istihkam öğretme
ili A, J60 _ Rasim Kumkapı tiyatro c. 9ir arttırmanın husulüne yakında şa-
.\zaıt ap. 57 M, 361 - Bayan Hamiyet hit olacaklardır. 

(Stefani) 'leyuıt karakol s. 11 H2, 362 - Nihat 
t.ırm.paşa acı çeşme kulaksı% 9 Ml, Veni eserl e r 

Ho!ivut 
f stanbul magazin 

l153 - Enver Abay lst Ziraat mek, asis 
tanı F, 364 - Mehmet Ali Eyüp lmi E 
1lıiıı rn. tekke S. 18 Kl. 365 - Kerope 
ltalusyan Tahtakale 49 <Gramofon), 
366 - Bayan Eymen Maçkapalas No. 
S S, 367 - Bayan Zarife Gedikpa§Cl Bu mecmuanın 17 Eylill nüshası 
lıaıuam c. Nevriye s. 4 7 A, 368 _ Mu- güzel hikayeler ve gil7.el resimlerle en 
~fer Tersin Aynalı çeşme yüksek ap. son sinema haberlerini yüklil o!arak 
(tlektrik süpürgesi), 369 - Mehmet çıkmıştır. 
~a!çın Çelik Sultanahmet 3 ter mah- Bu mecmuanın birinci sayısı çık-
<ıtadın kumaşı), 370 - Silleyman Sa- _m_rş_t_ır_. ___________ _ 
'-tya sancaktar mah. tekke S. 712 (Ka 
clın kumaşı), 371 - Nurettin Ergök 
1t, 372 - Sungur Tekin Sertoğlu ök
'tlıce civan hazar s. 41 Ankara G. 373 
'-Şadi Halk eşya pazarı Ankara N, 374 'Yan Semin Asmaltı mescit minare S. 
20 F, 37 5 - Nurettiin Berkin Begiktaş 
ltaYİçi çiçekpazan 7 H3, 376 - Salih 
'iılırıaz Galata arap camii mahkeme s. 
12 S, 377 - Ayhan Topkapı maltepe 
C. (Fotoğraf makinesi), 378 - Recep 
.\ti Ogan Nip.ntaşı rameli c. Cabi ap. 
~<kadın şapka taslağı), 379 - Acar 

Fatihte 
Acele satılık a rsa 
li'atihte Kıztaşı'lda Sofular udde 

sinde Uç tarafı mu.ctuam cadde, .:.eni 

ze naıır, tramvaya ve çal'Şl}'a pek ya 
kın, ('ivarı kantllen mamur. 702 mel 
re murabbaı, kısmı izamı mUJk mUs 

tatilUşşekil ve altı p~aya mufrez arsa 
acele satılıktır. Ta.liblerlniı. saat on. 

dan bire kadar HABER gazetesinde 
BaY. 'Fethiye mUracaatıarı. 

HABER - :Akşam postam 

Şikô.qetler temenniler 

Haliç şirketinden 
çıkarılanların 

hakları ne olack ? 
Haliç şirketi zarar ettiğinden bah

sile belediye hissesini vermeyince şir
ket vapurlarına belediye tarafından 
haciz konmuş \•e 98 bin liranın tahsili 

için r~e mahkemeye müacaatedilmiş
ti. Bu zamandanberi Haliç seferleri 
beledıye tarafından işletilmeğe baş· 

lanmış ve bir müddet sonra müşteri 
az olduğu kanaatile çalıştmJan va
ceği söylenmişse de lafta kaimrştn. 

Bu ,·aziyet tabiatile kadroda ten· 
sikat yapılmasını icab ettirmiş ve 35 
memur açığa çıkarılmıştır. A~ıkta 
kala~ bu memurlara ikramiye verile
ceği söylenmi~e de rafta kalmıştır. 

Çıkanlanlar arasında, şirketin ku· 
ruldJğu tarihtenberi, yani 28 sene
dir çalışmış olanlar da ,·ardır. Bun
lar vaktile belediyeye müracaat et
mişler: 

9 

a u <SJ tYı ifil !hl caı o aı m aı <ğJ a ıra o a ırd a 
'1alşayanDar vaır<dl o ır 

- 11 rı •~ 

_ Hakkınızı şirket verecektir! insanlar bir mağarada yahut 
Sözüyle karş1laşm1şdılar. Şirkete bir toprak oyuğunda yaşıyorlardı. 

baş ·ıurmuşlar: Bugünkü dünyada da hala bu tarz-
- Belediye tesisatı devralırken da yaşıyan insanlar mevcuttur. ltal-

blze böyle bir teklifte bulunmadı. yanın şimali Afrika müstemlekesi 

Ş kli de Ce .. ap almıslardır Tarabulustan 100 mil kadar içeride bu--a n • :ı: • 
!unun Ciğrinna köyünde insanlar ha-

Hulasa, baş vurmadıkları yer la böyle yaşıyor. 
kalmıyan ve şirket zararda iken bile Mühim bir kısmını Yahudiler teş-
açığa çıkarılmıyan bu memurlar bu- kil eden bu köyde evler toprak altındadır. Yahut kaya içine oyulmuştur. 
gün perişan bir haldedirler. Onlar için kuş bakışı bir gözle ortalıkta bir şey göremezsiniz. Yukarıki 

Belediye belki de kadroda tensi- resimde bir Yahudi hahamını yeraltı evlerinden birinde Yahudi çocuklarma 
kat yapmağa mecburdu. Fakat ken- ders okuturken görüyorsunuz. (daire içindeki resim) dershaneye girilen yo-
di alacağı olan 98 bin liranın tahsili lu gösteriyor. · 

--~------------------------~~-için mahkemeye müracaat ettiği za-
man bu yekuna, açığa çıkardığı a
damların almağa hak kazandıkları 
ikramiye miktarını da acaba ilave e
demez miydi? Her halde bu mağdur 

memurları düşünmek belediyenin bir 
vazife.sidir sanıyoruz. 

BOyDk Umanlar 
ticaret faa liyeti 
Roterdam ticaret ve sanayi odası 

bqlıca limanlarda 1935 senesi za.rfm
da.ld faaliyete lllt bir ista~ .ne§ret
miştir. Bu istatistiğin mühim rakam.
la.mu alıyoruz ki limana giren gemi
lerin tonajını göstermektedir: 

1 - Nevyork 25.352.284 
2 - Londra 21.829.113 
3 - Roterdam. 20.933.244 
4: - Mamburg 18.214:.977 
5 - Anvers 18.068.910 
6 - Kt1b& 16.763.910 
7 - M.arsilya 16.611.897 
8 - Hong - Kong 15.34:0.273 
9 - Senga.pur 14:.800.027 

10 - Liverpul 13.981.4:79 
11 - Lizbon 12.159.871 
12 - Yokohama U.968.509 
13 - Yeni Orlean 10.958.760 
14 - Sutampton 10.755.721 
15 - Kuraçao 10.481.496 
16 - Havr 10.466.007 
17 - Osaka 10.4:10.4:30 

Beynelmllel 
llmlnttcum blrllğl 

Üçüncü beynelmilel ilm'i nücum 
kongresine iştirak eden 16 milletin 
murahhasları Düsseldorf beynelmilel 
ilmi nücum birliğini tesis etmişlerdir. 
Alman ilmi nücum merkez heyeti şefi 
olan Doktor Hubert Kersch, reis in
tihap edilmıştir. Birliğin merkezi 
Düsseldorfde bulunacaktır. 

Bundan başka, her memleketin bir 
murabbasından terekküp etmek üz.e
re bir mesai komitesi seçilecektir. 
Kongreye iştirak etmemiş olan davet-

li devletlerin bu komiteye girmek üze
re yeniden davet dilmeleri kararla§tı
nlmıştır. 

Almanyada 
katollkler gençleri 
ter bi ye edemtyecek 

Al!llanya maarif nezareti, rahiple
rin katolik gençliği teşkilatında, mek-

teplerde dini tedrisat yapmak gibi fa
aliyetlerini meneden bir kanun nee -
retmiştir. Bu itibarla kilise, gerek 

mekteplerde muntazam dini tedrisat
tan, gerek katolik gençlik teşkilatla
nnda faaliyetten menedilmiş bulunu-
yor. 

(N. z. N) 

SağDok Cğütlerl 

Tansyonlar ve kan 
tazyikleri 

Son yıllarda matbuat ileminde l 
"Yüksek kan tuyiki,, diye boyuna ya· 
zdar çıkmakta, herkes, bilir bilmez, 

bundan bahsetmektedir. Birçok kim· 
seler bu derdin umum sağlığı bozduğu-

zan sersemlik ve kısa soluk almalar· 
dır. 

Unutmayın ki bu izler yalnız yük
sek kan tazyikine mahsus değildir ~ 

Daha birçok intizamsızhklann alamet-

"JU1 ••• ....... 1ıııtıı~~7."i'>~~~~=~~~-+.J.C1n.w~ ~~'-

Yüksek k::n tazyiki hiç de yeni 
bir ıey olmadığı gibi hatta bir hastalık 
bile değildir. 

Kan vücudu bqtan bata bir takım 
borular vasrtasyile dolapr; bunlara da-

mar, §iryan vesaire diyoruz. Kan dere
si kuvvetini adeli ve içi bG§ bir pompa 

olan kalpten alır. Pompa kendini büz· 
düğü zaman şiryanlarda lıir dalganın 

geçtiği duyulur. Bu dalgayı parma
ğınızı her hangi bir şiryan üstüne ko-

yunca hissedersiniz; buna nabız diyo· 
ruz. Nabza ekseriya bilekte bakılır; 

çünkü burası en muvafık yerdir. Fakat, 
dediğimiz gibi büyükçe bütün §iryanlar· 
da da hissedilir. 

Dalga bu borulann boyunca geçer· 
ken, içeride tazyik artar. Normal sıh
hate iken hususi bir alele ölçUleb'ilen 

bu tazyik geni§ hudutlar içinde az çok 
bi;- istikrar gösterir, tazyik, vücut ha· 
rekete geçince artar. 

arttı-

yüksek kan tazyiki 
kendi kendini zehirlemekten ileri ge
lebilir. Bağırsaklara dild-;at etmek ve 
yemek iperinde akıllı davranmak su
retiyle bunun önüne geçilebilir. 

İr.3aru semirten yemekler eksiltil
melidir. Bunlarda proteyin vardır 

Ve posaları nesçlerde kalacak olursa. 
zarar verirler. 

Et günde ancak bir cefa yenebilir. 
Fakat dana ve sığır eti, böbrek ve ci
ğer yenmemelidir. Tatlı hamur 'işleri, 

turşu ve gekerlemelerden ukınmahdır. 
Sade çorbalar, hafif balıklar, yumurta 
tereyağı, süt ve peynir bir zarar ver .. 
mez. 

Taze meyve, taze sebze bol bol 
yenmelidir. 

Yüksek kan tazyiki olanlar için 
mutedil eğ%eraizler faydalıdır. Fakat 
her ~ürlil heyecan ve vücut yorgun· 
luklarmdan . çeldnilmelidir. Havam; 
odalara uğramamak bilAkia bol ve te· 
miz hava lhımdır. 

Heyecan bile kan tazyikini 
nr ve artma hiç de normalden 
sayılmaz. 

Tasa ve üzüntü hiç gelm~. 
hariç hayati olduğu gibi ve güler yüzle ka· 

lnsan yaşlandıkça şiryanlarm alas
bul etmelidir. 

Doktor 
tiki duvarlannın katılaımaaı dolayısiy· ---------------
1~ kan tazyiki yükselir. Katıla§ma, da· 

marlan darlaştırır ve kalp kan cereya· 
nmı damarlann içinde yürütmek için 
daha fazla ça.tıımağa mecbur olur. 

Bazı hastnlıklar ve oa..-ı adetler in
sanı genç y&fta ihtiyarlatır ve yüksek 
bir kan tazyikine sebep olur. Demek 
l.i yüksek k:?:l ta-yik: bizzat bir haa· 

talık değildir ve fakat hastalığın izi-· 
dir. Eğer sebep anlaşılacak , :uru, ça· 
resinin bulunması mümkünC:ür. Gene 
yaşta başka biç bir sebep olmaksm:ı 

kan tazyikinin yükselmesi peklikten 

yani bağınaklarm iyice işelmeyip ka· 
bız yapmasından ileri gelir. 

Ancak bu gibi hallerde kan tazyi-
kinin indirilip indirilmemesi keyfiye· 
tine bir doktor karar vermelidir. 

Umumi sihhatte tehlikeli bir bo-

Çocuk kUtOrUmlDğft 
salgını 

Yeni yeni milthi§ hastalıklar son. 
zamanlarda doktorlan alakadar e~ 
mektedir. Bunlardan biri, lsveçteki 
çocuk kötürümlüğildilr. 

Vikaye için alman tedbirlere rağ
men, çocuklarda görillen felç, eenu .. 
bi lsveçte tahribatına devam etmek• 
tedir. Son dört hafta zarfında Gö
teberg eyaletinde 129 hastadan ıs 5'. 
ölmüştür. Meşhur lsveç profesörtı 
Hoeger, hastalığın. sıtmada olduğu 

gibi, bataklık sahalarda yetişen siv
ri sinekler tarafından nakledildiği fik
rindedir. Bu hastalığın intişar ettllf 
sahalarda suların tasfiyesine itina e
dilmektedir. 

(Dagtm Ny'lıderJ 

zukluk yoksa uzvi bir hastalık da -------- ------
mevcut değilse, hasta ilk izleri tedavide 
bir çok şeyler yapabilir. Bu ilk izleri 
müzmin bq ağnlan, kirli deri, kabz, 
uykusuzluk, romatizmamau ağnlar, ba 

ZTYİ - 931 fstanbul Erkek muaJ,. 
Um mektebinden aldığım şahadetname
mi kaybettim. Yenisini çıkaracağmıdım 
eskisinin hükmü yoktur. 464 Beh..wia 
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RADr() 

lSTANBtn.: 
18,30 eay aaaU: Danıı muaiklai ve Gavtn 

kardtıf}er, 19,80kon?enı.ns, Doktor All ŞUk. 
rU tarafından, 20 TUrk musiki au heyeU, 
20,30 lılOnlr NuretUn ve arkada§l&rı taratm 
dan TUrk muııtklai, 21 Solo pllklar, :u,80 
stUdyo orkeatraları, 22,30 ajana havadlai, 
VİYANA: 

18,M piyano konaerl, 19,40 konuoma. aaat, 
haberler, bava raporu, ulua&l yayın, 20,51:1 
mwıikW piyes, 23,0!5 haberler, bava raporu, 
23,15 eaıcncell konser, 23,tiO kon\llllla. 24,0:ı 

• konaerin devamı, 24,60 gramofonla elana pllk 
lan. 
BERLlN: 

18,35 ede~ yayın, 18,55 hukuk! nulhat • 
!er, 19,21i musiki, 20,0ti gelecek haftanın prog 
ranu, 20,2!5 piyano musiklai, 20.~ ga.n kon • 
seri, 23,05 bava raporu, h&n.dla, apor, 23,~ 
eğlenceli konser. 
BUDAPEŞTE: 

SINBllALAR 

TtJIUl 
SARAY : 

TAN 

BEYOCLU 
• BllcUrmemlıUr. 

Şlrley Aa 
ı Kadmlardan bıktım. 
ı OOnW dedikoduları 

ı BlldlrmemiıUr. 

ı Avla.nan (ÖDW ve Çöl 
arkadaıılan 

ı Blldirmemlşttr. 

ı Mohika.nlarm aonı. 

ı Tarun yamyamıu aramı 
da (hepai birden) 

ı Wonder Bar ve Koraanlar 
dUomanı 

OUMlJlltVl:'r ı Define adaaı (tUrkge) ve 
lki yUzlU adam 

ASTORTA ı PergUnt ve HayduUar 
yat&ğı 

ISTANBUL 
ı Samsan ve Kallfornlya 

.~ ~;;;~~~-\, Sanato~~v~t~c~crln~~~~:.e!!ı~tğınt!~ ~!~!?.!!~!ti ,,ı) 
"rsef>aı. ~~fJ;. susada imal ettirdiğim battaniyeleri mağazalarımda ucuz fiyatlarla satmakta oldu.,numu 211ııJI' 

~ ~!l" terem halka bildiririm. 
~~~~~~~ Sipahi oOlu Hasan Hüsnü Bur•• Pazarı 

Sultan Hamam 4 - 24 BeyoGlu lstlkUU caddçsl 376 

İstanbul Yedinci İcra memurluğwıdan: 

SalAhaddinin uhtei tasarrufunda olup Eni. Yalova gezı· n ı·sı· ~:~~,:~~'!;n:cr~~:~\=:o~:'!\:e ~;;;v: 1 
UçUncU derecede ipotek alıı.cakluıı Mehmet 20 - 9 • 936 Pazar günü Şirketi Hay riyenin ~ numaralı vapuru ile ~·aP'" 
ve Aliye ola.n borçtan dolayı paraya çcvrtı. lacak olan Yalo\'a gezintisinden, hava ]arın bozuk gitmesi yüzünden sarfı•'' 
mesıne karar verilen latanbulda Kalcndcrhıı_ zar edilmiştir. Bilet hamilleri biletl~ri aldıkları bayilere iade ederek par• 
ne mnhallcsinde (668 ada, ft parsel) eski 
ı2, 14, 16, ıs. 20, 22, 24 yeni 12; 14, 115; ıs !arını geri almaları rica olunur. 

Alemdar Gençler Birili' 
Spor Klübü Jlüdürlü41l __.... 

kapı No. lı iki dUkl.nı olan kA.gir Ferah si. 
neması namlyle manıf maa mUştemllA.t U • 
yatro bina.sının tamamı açık arttırmaya vaz.. 
olunmuştur. 

Hududu: Tapu kaydına nazaran bir tarafı 
Şehzade caddesl ve bir tarafı 7 parsel Zil. 
beyde ve 2 parse!Rıfatvelparael Hazım vesa.. 
ire ve bir tarafı da 9 parsel Ali Rıza, Mehmet 
vesaire ve 88 parsel Em.ine vesaireye ait em. 
lA.k ve bir tarafı da Şehzade mektebi aokağı 
ne mahduttur. • 

.. • • ;ı, • •• .... • ' • J ~. 'J. ' ;- • •• 5' 

,'..~· .~ .. _:: .. Js'f_ANBuL .... nı\nıct>··A·si<.E.nt ·":".·:·.-.· 
··:· < · ~ .. ,-.···· ~Ô'AATI iLANl~·An{' ·1!~ ~·-~:.~·;:·.·.; 

. '. . ~ . .. . . . ... . . . . - ~ ... 

18,M aaıon orkestra.aı, spor haberler:!, 20, 
10 konferans, 20,40 musiki 21,25 Vlyanadan 
naklen musiklll piyes, 23,05 haberler, 23,30 
çingene orkeetrl181, 24,25 cazband, takımı l, 
10 son haberler, 

hayduUan 
BiLAL 

1 
Blldlrmemf§tlr Me.omhası: 99S metre murabbaıdrr. Tamamı 

ALICIU>All 
1 

Meyerll.Dg faclam ve Dta.. na yemlnll Oç ehlivukuf tara!mdan 48960 
Cinsi Mikdarı 

Ton 
184 
280 

M. bedeli ilk teminatı 
Lira 
7700 

14000 
14000 
15000 

Lira 
578 

1050 
1050 
1125 

Ek. ıekli Ek. tarihi S. 

volo atırat ıamplycmu lira kıymet takdir edllml11Ur. 

1 
BotufçJ p.rkm ,.. V&hfl Evsafı: 12 No. lJ dUkkAn demiri tııtorlu Arpa Pazarlık 22/9/936 tS-~ 

BtJKREŞ: ıer bttcum ediyor ve derununda camekAn ve zemini çini dUııe. 
K&MALBl:1' , Boma avdalan ve Kor mclldlr. 14 No. h mahal tiyatro binası: Çift 

,, 
" 

16 
16,,, 
11 

19,05 konser, konterıı.rı.s, 20,otO gramofon, 
havadl.11, 2l,10 &ramofonla opera yayını, ısu 
rahat ccıasmda haberler ce spor 23,50 tran 
81%Ca ve almanca haberler, 2-l haberler,. 
PARIS (P.T.T.) -

ııa.nlar .deflneat kanallı nhııap ve Uzerl camlı kapı Ue glrllir, 
K A D l K O y zenıtnt renkli çini blr ta~ık üzerinde bir gl§e 

280 
300 

,, 

HALl!I ı BUdlrmemloUr. 

OSKUDAR 
llALIC ı Golem (Deli Kral) 

KARAGOMROK 

mahalll ve iki tarafında Ust kımnları camlı 
ve çift kanallı iki kapı Ue ikinci antreye 
girilir; bu antre üzerinde iki tarafta ikisi üst 
katlara ve lkisl birinci kat locala.nn& çıkar 
moza.ylk merdivenler mevcutb.ır. İkinci antre 
den camekA.n halinde bilyUk kapılarlle zem! 

,, ,, 

18,0!5 orlrestra konseri, 18,3:'.i konu§JDa, 19, 
05 orkcStra konseri ve viyolonsel konseri, 
19,35 ha.vadt!, 20,otO orkestra konseri, konu~ 
ma. 21,85- edebi hatıralv, 23,35 havadis, 
BOMA: ı Kanun kuvveti, Fatl dU • ni çimento ısap Uzcrine ahşap dl:lşcmell ve 1-

Yukarda yazılı arpalar ayrı ayrı alınacaktır. Şartnameler tf' 

til günlerinden maada her gün komiıyonda görülebilir. Pazarlıi• it 
tirak edeceklerin belli gün ve saatte teminat mektup veya mak~ 
lariylt> ve kanunun 2, 3 maddelerindeki veaika!arla Lüleburgazda fit 
men satın alma komisyonunda bulunmaları. (300) (1283) , 

18,20 dans havaları, yabancı dillerde konu~ 
ma. llm&.n haberleri, turizm haberleri, graıno 
fon, 20,10 Holanda dilinde turizm haberlerl, 
20,25 eğlenceli musiki, frıı.rı.sızca haberler, 
20,55 Yunanftıtan fçln yayın, 21,10 havadis 
gramoroa. 21,45 operet ayymı, istlrc.hat es. 
nasında kctıuşma ve turizm haberleri, sonra 
dans havalan, 2-l,20 inglllzcc haberler. 

ğUne gidiyor ve Harbiye çlnde 320 koltuğu havi Uyatro salonuna gl -
mektebinin 100 Uncu ec. rilmektedlr. tııbu salonun iki cihetinde ve Uç 

Cinsi ViktaTı T. Fıyatı Teminatı ihale tarihi nci devriyesi (türkçe) katta salon dahilinde korkuluklu ve yağlı 
B A L A T boyalı a.rnınn ahşap bölmeli ve kapıları Kilo Ku. San Lira 

Bulgur 109200 13 SO 1106 24/9/936 Perıenhe ı: ölOmden korkmayan a. 
dam ve Roma. çılgmlıklan 

BAKIR KOY 
JflLKh' ADI : Şcndul 

Bir muhasip iş arıyor ................ ===·--·--· .. -·== 
~luzaaf qsul üzere defter tutmağa .............. - ...... - .. ·-·--·-· :r 

muktedir bir muhasip, çok müsait bir TEPEBAŞI TiYATROSUNDA ii 
.. 

1 
Dram Kısmı i: 

ucret e iş aramaktadır. 
A

n:nES K. k 1. Birinciteşrin Perşembe akşamı ji 
ı.r.~ : ürü pazar camE ka;·. ;\ saat 20 de fi 

Şısında Sark f otoğrafhanesi vasıtasi· • - MAKBET U 
-;;I e;;;S;;. ;;B;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;: ·~ Yazan : W. Sha kes pea re. Türkçesi :i'! 
..ı ')li M. Şükrü Erdem i 
Yakacıkta satılık İİ FRANsız TtYATRosuNoA 

H Operet Kısmı iı=· 
arsalar ı· D u D A K LA R 1 N i 

Yakacığm en güzel yeri olan Sa- il Yazan: Yves Mirande. Müzik: Mau-:
1
1 

natol"Vom caddesinde gayet ucuz fi- :: rice Yvain. Türkçesi: Ekrem Reşiti 
yatı~"satıbktır. İj Çocuk Kısmı il 

Arzu edenler Şeref oteJ müste- İ! F A T M A C 1 K İ 
cirine müracaat. li Yazan :Afif O bay. Müzik :Fehmi Ege!: 

iium::.:a11:maı:amw,..•n1 •••::nan 

TLJOKiVE 

l 1 Q~LiT 
BANKA51 

1 

yağlı boyalı '55 Joca ile ber iki tara!tan çr_ 
kılan mozayik merdivenlerin birlqtlği kori. 
dordan inen kapı ile glrlllr ve H5 koltuğu 

havi bir balkon mevcut olup işbu balkon, zc.. 
min salonunun kısmen tl%erlne doğru çıkını§ 
bir haldedir. 

Sahne: M~terl salonundan yUksek ve böl 
mc lle ayrılmış ''e saz yerini havi ve muhte. 
lif perdelerle muhtelif kapllar ve odalar, al. 
tında bodrumu vardrr. 

Birinci katta yekdlgcrine geçen içlçe 4 o. 
da, bir salon olup zemin katında aynca halA.. 
!ar vardır. Sahneye bitl§lk ve pa.rad1 kısmm. 
dan gçen Şehzade mektebi sokağı cihetinde 
2 oda, mutbak ve bir hala.dan mUrekkep blr 
kısım daha vardır. Bina dahilinde elektrik, 
t~rk°" euyu, hnvagıızi ve yangın al1ndürmc. 
ye mahsua aynca BU testaatı mevcuttur. 

16 No. lı kısrm dUkkö.n: Kapısı da bir lstor 
ıu zemini malta dö~cll ve ayrıca camckAnlı. 

dır. 

18 No. h lnsun, kısmen 16 numaralı dük. 
kl.nın ü.stUne gelen Uyat:ro blnnsınm bir par 
çaaıdır. 
Kapıdan glrildlktc mozayik bir merdivenle 

yukarı çıkılır; bir koridor ve buna muttaml 
diğer bir koridor Uzcrlnde 'l oda ve l hal! • 
dan ibarettir. 
Binanın esası kft.glrdir; tak8lmatı dahUiye. 

ai ve loca tııkslmatının aksamı muhteli!esl 

Pirin~ 61500 25 00 1154 4/10/936 Çarıanba 1 S 
K. Fasulye 106400 12 50 998 30/9/936 ,, ! 
Nohu~ 106400 10 00 798 28/9/936 Pazartesi ı 

Çanakkalede bulunan Tümen bir!iklerinin yukarıda yazılı datl 
kalem erzak hizalarında yazıldığı ıünlerde kapal ızarfla. eksiltııı11' 
konulmuştur. Şartnameleri lstanbulda amirlik ıatın alma koıni•~ı 
nunda görülebilir. isteklilerin belli gün ve saatlerden bir aaat e~ 
tekliflerini kanuni veıikalariyle beraber Ça.nakkalede Tümen ,.t~ 
alma komisyonuna vermeleri. ( 278) ( 1 ()61) 

Ataiıda yulaflara verilen fiyatlar Korca pah:ılı görüldiii~"~ 
den yeniden eksiltmeleri 25 Eylül 935 cuma günü saat 1 6da ız,rııt 
Tümen satın alma. komisyonunda yapılacaktır. İstekliler §arttı'~~ 
ıini her gün komisyonda görebilirler. isteklilerin belli gün ve sısştı" 
de kanunun istediği belgelerle komisyon:ı gelmeleri. (276) (1076) .. ~ 

Tutarı ilk tent•,,.,. 
Yerleri Miktarı Lira Ku. Liro ~· 
lzmit 44500 2091 50 157 11" 

Adapafarı 29000 1444 20 108 ~ 
Tuzla 227000 11009 50 825 M1 

Gebze 190000 3424 00 706 'fi' 
ahOap bölmeli ve ahıııı.p döoemelidir. 
Arttırma peşindir, artt:mnaya l.Jtir&k ede. fi' 

ceklerin muhammen kıymetin yüzde 'l buçuk Açık eksiltme ile 20000 kilo pi· 1 - Eksiltmttye konulan it= .• o 
nlabetlnde pey akçeslnl veya m.illl bir ban • livlık pirinç ıatm ahnacaktrı. Ek- nar hisarın 744 ton yulafı, 600 cır 
kanın teminat mektubunu ibraz etmeleri ~· 
ıcap eder. Ustte bırakılma tarihi.ne kadar siltmesi 2-1. T e~rin 1936 cuma gü arpası, Alpullunun 960 ton ocl11 

, 

olan mUterak1m vergi tanzifat ve tenviriye nü saat 16 dadır. llk pey parası 2 - İhaleleri kapalı zarfla f' 
ve ıcarel vakfiye borçlan medyun& aittir. 420 liradır. Bir kilosunun muham- l k 
(20) senelik vakıf paraaı mll§terlye aitUr. pı aca tır. ~ 
Arttırma ııartnamcsi 26--9-936 tarihine men fiyatı 28 kuru,tur. Şartna- 3 - Pınarhisar vulafının bed1~ 

mllsadll cumartesi gUnU dairede mahalli me ve evsafını görmek istiy~nler 44640, arpumın 30000, AIP" 
mahauBuna talik cdllecekUr. l9-l(}-936 ta. her gün komisyonumuza gelbilir- d 
rlhlne mü.sadlf pazarteal gtınU sa.at H ten o ununun 18240 liradır. 
16 ya kadar yapılacak blrlncl arttırmada art ler. 4 - ihaleleri 28 Eylül 936 pi' 
tırma beden bırıncı ve iklncı derecede ipotek Eksiltmeye girecekler ilk pey zartesi aünü •aat 15, 16 da vi•" 
alacaklıların maUubundan fazla ve ayni za... parasına ait makbuzla belli gün ve 
manda muhammen kıymetin ~de 7ti ı.ıtnt de yapılacaktır. ı 
tecavUz ettiği takdirde üstUne bırakılır. Ak. saatten evvel Çorlu Kor. satın al- 5 _ Yulafın ilk peyi 3348 ,r 
ili takdirde en çok arttıranm taa.hhUdü bald ma komisyonunda bulunmaları 1• P" 
kalmak Uzcre arttırma 15 gün daha temdit panın ilk peyi 2250, odunun il~ 
edilerek 3-11-936 tarihine mUsadit ıınıı gU. lazımdır. (1380) yi 1368 liradır. Tümen muhatt~ 
nU ııa.At 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ___ A_da_p_a_z-~-r-ı-~-s-1-i)-.e-m_a_h-ke_m_e-si-bi. • tı 1 k 1 k aJ<bıJ' 
ikinci arttırmada a.rttmna bedell birinci ve ııne ya rı ara a ınaca m 1 • 
ikinci derecede ipotek aıacaklılarm mauu. rinci hukuk hakimliğinden: la komiıyona vaktinde mektııP 1 

bunu temin etmek Uzere en tok arttıranm Adapazarının Çıracı sokağında l"d' 1 rı verme ı ır er. 1 UstUnde bırakılır. berber İsmail hanesinde Adapazarı • vi'S 
2004 No. ıı tcra "e ınAs kanununun 126 istasyonu müteahhidi Müslim oğlu A. 

6 - Şartnameler her gün le' 
mcı maddesine tevfikan hakları tapu ırtcille. li, ve Jzmit Sakarya kışlası karşl!lın. satın alma komisyonunda görjj 
rlto aabtt olmayan ipotekli alacaklılarla dl. da bakkal Ahmet hanesinde kiracı A. bilir. (287} (1213) ~ 
ğer allkadarların ve irtı!ak hakkı sa.bipleri. dapazarı istasyon müteahhidi l!llma!. =--""'-· nın bu haklarını ve hususile faiz ve masarife İstanbul 7 inci icra memurıuP 
dalr olan iddialarını ıııı.n tarihinden 20 gUn le. d 
içinde evrakı mUıbıtelerlle birlikte dairemize Adapazarında tüccardan Numan an: o· 
bll<llrmcterl lA.zımdır. Akel takdirde hakları Akif yöntmen ,·ekili avukat Eşref Ta. Kira bedelinden dolay! ma.bPuS JI 
tapu ıı!elllerlle sabit olmayanlar satış bede. nakol tarafından all•yhinize Adapa_ lup satılmasına karar verilen k~36 
!inil} pnyl&§ılma.smdan hariç kalırlar. D

1
aha zarı istasyon kaldn;rm inşaatı sıra.sın. sandalya ve sair ev eşyası 22/91 S t" 

fazla malumat almak ıstıyen!erin dairem zin gününe gelen 11ah saat 12 den l JJ 
934/72!56 No. ıı dos..,..•ında mevcut evrak ve da almış olduğunuz çimento bedelin. _.ıı.tJlı> 

.J- d 67~ ı· ~ k kadar Gedikpa.şa. Müsellim sok""' ııı· 
mahallen haciz ve takdiri kıyınet raporunu en ·> ıra .,o tıruş alacak davası bil 
görUp anlıyabllecek1erl llAn olunur. ikame edilerek gösterilen adrese ya. 11 No. lu hanenin önUnde hazır (İ' 

·Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cafaloğlu Nuruosmaniyc cad. Ne• 
(Cafatoğlu Eczanesi yanında) 

Telefon. 22566 

zılan dm·etiye üzerine ikametgahınııı nacak memur tarafından birinci J t 

terk ve nereye gittiğiniz belli 01 mndı. ::;t.ırm==a=s=u=r=e=ti=le=s=at=ı=la=ca=gı=~ ==il=an=~~~ 
tından tebligat bizzarur Cumhuriyet derek işbu da\•a zımnında teklff t::. 
gazetesinin 19 Temmuz 936 tarih ,.e len yeminin icrasına mahkemece fl1' 
437:> No. lu nüshasilc ilanen yapılmış rar ,·erilmiş olduğundan muhıılct bl' 
\'e muayyen günde isbatı vücut etme. 7 - 10 - 936 c;arşanba saat 10 'wıt· 
diğinizdcn bu kcrre da\•acı rckili a. rakılmıştır. Yevmi mezkörda bdtl"' 
''ukat Eşref Tanakol tarafından gı manız aksi ütkdirde yeminden ftı' !" 
yap kararı ile yemin teklif edilmiş ve etmiş addoJunarak hakkınızda gt ~ 
hu suretle ilanen gıyap kararının teb. ben hüküm sadfr olunacağı jJlll 
lığiyle muayyen günde lsbatı vücut e. tcbliğ olunur. (1332) 



Marmara DssObahrl Satınaıma ko
misyonundan : 

Cirui lıilom T. Bedeli M. teminatı eknltme ıekli eksilt· 
me ııün ve 

Lira K. Lira K. .ati 
Pirinç 50.000 12500.00 937.50 kapalı zarf 24/9/ 936 

s. 11 

Sade ,.alı 25.000 21250.00 1593. 75 ,, ,, " 
,, 

" S.14 

Kura üzüm 10.000· 1800.00 135.00 açık ekıiJtme " 
,, 

s. 16 
Zeytin taneei 25.000 8250.00 48875 kapalı zarf 25/9/936 

s.11 
Zeyli~ 7aiı 8.000 4400.00 330.00 açık ekıi!tme ,, 

" S.16 
Sabua 25.000 8750.00 656.25 kapalı zarf ,, 

" s 14 

11 

Yukanda cim ve miktarlan yazılı 6 kalem enakm prtnamele· 
rine göre eluiltmeleri hizalarında göıterilen tarihte lzmitte tersa· 
ııe kapııında ü11übahri ıatmalma komiıyonunda yapdacaktır. Sart· 
nameleri komisyondan bedelsiz alınabilir. lıteklilerin teklif mek· 
tuplarını ve kanuni belgelerini ayni sün ve ıaatten bir saat evvE:line 
kadar komiqon reiıliline vermel.-ri. (1043) M. M. Vekôletinden 

Cinai Milıdarı 'tahmin bedeli Muoolıht teminatı M. M. Veklleti Em.akin inpatıubeainde münhal bulunan bir 
Kilo Lira Kr. Lua Kr. hendisliğe mühendiılik diplomasını haiz bir mühendis 

Sıiır eti 
Kuzu eti 
Koyun eti · 

98725 29617 50 
14353 57~1 20 

5000 2000 00 

37358 70 

2801 90 
En son verilecek ma&f 300 liradır. Tiipler tenitini öjrenmek 
fazls malGmat almak için her gün Ankarada M. M. V ekileti • 
ıubeaine müracaat edebilirler. (307) (1378) 

Yukarda cinı ve nıikdarlan ile tahmin edilen bedelleri ve mu
vakkat teminatı yazılı olan üç kalem yiyecek 29 Eylül 936 tarihine 
rutlıyan salı aünü saat 11 de kapalı zarf uauliyle alınacaktır. 

kapalı zarfı belli ıün ve ~tten bir aaat evveline kadar 
tada bulunan komiıyon bqkanhp"la vermeleri. (1141) 

, ' ----------------------C i Mi Milıtan J'ahmin "-leli llaoalılıal • 
Kilo Lira Kr. Lira Kr. Şartnameti 187 kurut mukabilinde komisyonumuzdan her gün Necip Bey verilir. lıteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı veıikalarla teklifi ha · Sıiır eti 14377 4313 10 : 386 24 

Dl Macunu vİ kapalı zarfı belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kaaımpa-
ş pda hulunan komisyon bqkanlıiına vermeleri. (1140) 

Kuzu eti 2092 838 80 ı 
Yukarda cinı ve miktarları ile tahmin edilen bedelleri ve mu 

kat teminab yazılı olan iki kalem yiyecek 29 Eylül 938 tarihine 
lıyan talı tünü aaat 14 de kapalı arf uaulile alın•cektır. ~tnam 

"i üksek ailelerin ve bilhatlle 
~en terin lezzet ve kokusunu se· Tahmin edilen bedeli "19250" lira olan "25000" kilo aade yalı 
... '\ ~e kullandığı yegl.ne dit ma· 29 Eylll 936 tarihine rutbyan salı tünü aaat 15 de kapalı zarf uıuli7- 1 

ıi lcomiıyondan her iün parasız verilir. 
eunudur. Dişleri beyazlatır, mik- le alınacaktır. 
roplan izale edıer. Türk malıdır. Muvakkat teminab "1443,, lira "75,, kwut olup ıartn•meıi ko-

f 1erde bulunur. milyondan her sin paruıs verilir . 

lıteldi.:erin 2490 sayılı kanunda ya~dı vesikalarla teklifi 
kapalı zarfı belli liin ve ~aatten bir saat evveline kadar Kasım 

..,.Pla"ti~· JlfidllllllMIJ;'W •Jlh JrUhlncla JUllı vw&alarTa tRtffi ha 
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252 M.A~LOP FAUSTA 
-----------------------------..-..---------------------nuz? Partae dlnU:yorüf detti mi? de. 
dl. 

Katerln hiç sesini ~armadı. 
Kral lllzlerlne denm etti: 

- Konferanam bitttlt dakikada 
biz de yola pbnz. Zaten artık canım 
mkılmala bqlaml§tı. 

Katerln: 
- En ziyade hoıanaza lfden ta. 

raf da buruıclır, dedi, iç sıkıntmm. 
dan patlryaeaktım diyorsunuz. Ent. 
Parise avdet etmek, Luvr'cla yahut 
bqka :yerlerde hoşunuza lfden ef .. 
lencelere kavapnak, kı:yafetinlzl de
ifttirerek sokaklarda sezmek, mtlsa
mereler tertip etmek ve nihayet tiirlB 
tUrlU delillklerlnbe ve adamlanma 
para yetfftlnnekten uan11111 olan haL 
'1 tekrar l8JaB ettirmek fati7oraana, 
defli mlf 

Kral eab-orda. Anaeelafn sizle. 
riDI lhtl)'&I' bir kadının pveselltl b. 
bilin den dball7orda. 

Kral~ sert bir seale: 
- tktidanıuz bir hl~ olarak, bir 

kral sil.esi gibi Parise dinmek hiç 
de istenecek bir şey delil! dedi. 

- Neden iktidarım bir h~ olsanf 
Bana anlatır mmııuz Aıınecfim? DU· 
filncelerinize, kıymetli 11&11hatlerlnl
u biiyük bir ehemmiyet verdlifmi bL 
U7onnunız. 

- Etajeneronan toplandıimı ve 
bazı feyler lstedftinf unui11701'81111U1 
pllba T Eter bulan kabul edecek o. 
lanaun yalnıs isminiz kral blaeak 
n lrilttln lktldannn elfnlzden gide. 
cektfr. 

- Adam mdel .. Jstl7eeeklerl P1 
tir Od Bpernon gibi adamm uledll· 
... delfl .. , 

- Ya JOnl'a81, latedilderl temi
nat? Bularm hepel dlpanlarınıza 

maliyenin kontrol edilmesi hakkını 
vermiyor ma .. 

- Madam, bunlann ne ehemmi. 
yeti var ldf Da adete zadeglnın 
memnun olmadıfı şeyleri anlatmak 
için kaleme almmlf bir şeydir ... Ma. 
demki Lorenlerle banttık... 

- Ay, sen bu banımayı ciddi mi 
zannediyorsan 7 

- Dik d8 Giz indi berine yemin 
ettikten unra nuıl inanmam? 

Uçbell Banrlnln büyük bir inanç 
ile sö:yledltl bu aizlere Katerin rül· 
mekle iktifa etti. 

Etlenceye pek ziyade dUtkUn o
lup kadın ve sefahatten bqka bir py 
dUtenmlyen U~acfi Hanrl, Fransa. 
da en dindar v. •tlteusıp bir kral 
olarak tanmmıftı. Onan nazannda 
incit tlzerine yapılacak bir yemin, ve
rilen llldn tutalacatma kAfi bir de
lllcll. Bunan için anneaine tanlan 
·~ledl: 

- D8k dl Gizin &iatercliif bas. 
aaaf7ete tabiidir demiyorum. O bu 
suretle hareket ~tınefe mecbur ol· 
mqtur. Efer benimle banpnua ne 
kazanacaktır? Us'in elinde esir ol· 
dala için ya açıktan açıla isyan ede. 
cek veyahut da bize sadık olmata 
mecbl'? olacaktır. İsyanın kendisfne 
neye mal olacafnu blldltlnden, bant
matı daha muvafık balmuttur. B_:ı 
hareketinden dolayı kendisine teşeq 
ldlre borçla dettllm, fakat kilisede e. 
llnl incile basarak yemin ederse ae
deJ inanmıyacafuD 1 ; 

- Dikkat et otlum ı 
Ranrt bu ihtarla alay eden bir 

sesle: 
- Krlyon elbette Jbına olan ted. 

birleri almıp. eledi, itte kendlal de 
pJlyorr .. 

MA~OP FAUSTA 

nan lhtilll kardinali oldata lfbi. 1 
Giz sapsarı oldu. Zira bu sefer 

hUcam cephedeacll ve f8phe yok ki 
fırtına neredeyse kopacaktı. 

Kral devam etti: 
- Fakat mösyö, ben karcletlerL 

nlzden bahsetmiyorum, llzln sallhl. 
:yetinizi soruyorum. Onları sizin ya. 
nmızda •6rdiiiiim için pek memnu. 
nuJD- Uç kardeşin bir arada balan. 
maSJ pek hOfllma rldl:yor- Fakat, aL 
ze soruyorum ki burada l§lnlz nedir? 

Bu esnada Katerln d8 Mediçl, 
kralın yanına gelerek tahtın önünde 
durmuıtu. Da d111'11f Gbe meşum blr 
hadisenin meydana ıelmat ihtimali. 
nl hatırlattı. Etrafına seri bir na. 
zarla baktı. Kral taraftan olan -. 
bitlerin kendi üzerine atılmala hazır 
olduklannı g6rd8. 

Kendi kendine: 
- Eter flphell bir harekette bu. 

lunurlarsa, ada•lanmı ptmrm, it
te o zaman hesaplquul diye alylen. 
~ .~ 

Fakat henUz tereddlt ediyordu. 
Tarihin bize her itte mttereddit ola. 
rak hareket ettltlnl blldlrdlfl lta •· 
dam gene tereddUt ediyordu. lfl tat. 
blrkla halletmeli mUnaalp g8rerq: 

- Bqmetmaap, ben de dlfer llell.. 
yorlar gibi asilzade mufının bir me. 
basa olarak refdba 1 dedL 

Kral sert bir eeale nalfni tekrar. 
ladı: 

- Hayır, sizin etajeneroya delfl, 
benim yaanna ne lpa plmlş oldufa
nazu aoruyorum 1 

Sizler teladltklrane, vazl7et ise 
mUthittL Giz ptırarak anl&fllm&ı 
birkaç kelf me sl:yledl. Kardinal ise 
'1ddetle kardeşinin a7afına butı: 

- Ne bekll7on1111. kılr~lanmm 

çekelim! demek istiyordu. 
Kral fee a7111 flddetle devam etil. 

yorda: 
- Yalnn defli, yannm.a bir aiirll 

de adam toplryarak ıelmftlllnb. Sizi 
bu halele sirenler, ba memleketin 
krahnm siz otdutaının, benim ise 
udeee bir silse oldata•• tahmin e. 
deeelderdlr. 

Kraliçe: 
- sır 1.. cll)'e batırdı. 
- Bırakmıs madam! Bitin aziz. 

ler namına yemin ederim ki, Fransa. 
da bir tek kral vardır ve o al:ylerken 
herkesi• suması Jbımdır. Battl aL 
sla bile madam! .. Muhterem antca za. 
dem maiyetinizi takdir ediyordum ... 
Pabt içlerinden birisini• ebfk oldu. 
tan• ı&rdUm ... O nerede? 

Giz daha fasla uraramame için 
bembeyaz olarak: 

- O klmdlr, Slrf decll. 
- Bllmf7or musunuz? Hani Şartr 

Katedralinde beni öldürecek olan 
papu. Galiba onu Parfate unuttunuz? 

Bu ahler odada .Pk gflrültUsii 
sfbl patladı. Krabn taraftarları a. 
rurada botuk mırıltılar ve 618m IA.f. 
ları .dolqtı. Ka1abr kılıcını yarıya 

kadar •yırdı. Kont 41 Luftll7 han. 
çerini blabtlttbı pkararak, aaJdtane 
tırnaldarmı kaznnata bqladı. Ayın 
zamanda intikamcı bir nuarla Gize 
bakıyordu. 

Dik dl Giz her teJln blttlftal 
anbyarak kapıya clinmtlf ve (imdat 1) 
diye batırmak tlzereydl ... Katerin dl 
Medi~ birdenbire lnee kolunu uzata. 
rak, nadiren kallandıfı Amir bir seda 
ile: 

- Mslyö dl Loren, beni dinleyL 
Dizi dedt. Krallçe)'I dinleylnbl .. Kral 
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H o R M o B • N 1 Dig ağız hastalıkları hekimi 

NESIP DOLUNAY 

Tebletlerl Her eczanede arayınız 

Taksim tramvay durağı karşısın-
da Zigana Ap. No. 2 ~'•••• 

iŞ 1KL1 GECEL - GUNSEL - KIZ - ERKEK 
Eski: lnkılAp 

CLKCJ LiSELERI NEON VUCA 
RE KLAMLARI Kuram ve 1.1ırektlrU : Nebi o jllu Hemdi Ülkmen 

ucuz ve taksltle 

CiP ERSES 
Kayıt muamelesine batlanmıttır. Cumartesi ve pazardan baıka her ıüıı 10 - 17 arasında okula 

müracaat edilebilir. 
Cağaloğlu, Yanıkıaraylar - Telefon: 20019 

Galata : Sesli Han •••M.Ll!!.m• Saraçhaneba,ı Horhor caddesi 

HA YRiYE LiSESi 1 aundaz] 

Ana - ilk • Orta - Lise • Tam devre 
- - -----Mektep kitapları ] Okulumuz bu yıl ~ördUtu teveccllh ve rağbetten dolayı ilk sınıflardan itibar,n yabancı dıl tedriaatma yeni biı 

Mektep kitaplarınızı kolaylıkla almak istenıeniz Ankara cac:fc!esinde t kilatla mühim bir istikamet verilmittir. Kızlar kısmı ayn bir dairededir. Mektebin hususi otobüsleriyle nehari 
t;.lebe her gün evlerinden aldmlır. 1sti}enlere tarifname gönderilir. 
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MA~LOP FAUSTA 

söylememe müsaade ettiler. Hunu is.

1 

temiyor musunuz oğlum? 
Kral homurdanarak: 
- Çok sert muamele ettim değil 

mi? dedi, haydi tamir edin bakalım ... 
Sizi dinliyoruz madam I 

Salondakiler oldukları yerde put 
kesilmişlerdi. Yalnız Dük dö Giz ka. 
pıya çe,;rdiği yüzünü tekrar krali. 
çeye döndürdü. O zaman Katerin: 

- Mösyö lö Dük, Şartrde zatı şa. 
hane aleyhine kurulmuş gizli bir itti. 
fak keşfedildi. Bundan tabii haberi. 
niz yoktur. Bir papas kralı vuraca. 
ğını söylemiş ..• Fakat Allah kili.senin 
büyük evladını korur .. Suikast tatbik 
edilememiş. Bu papas Şartre kadar 
sizin alayınıza karışarak gelmiş .•. 7A. 
tı şahane bunu söylemek istiyordu •.. 

Dük: 
- Fransada, bu kadar hain bir 

;.taninin bulunabileceğini ümit etmi. 
yordum •.. diye mırıldandı. 

Kraliçe gayet tatlı bir gülüşle: 
- Kral, azi~ amca zademize mü. 

Jakat vermek ı:;erefini esirgememiş ise 
de, bu ziyaretin sebebini öğrenmek is. 
ti.) or •. Başka bir maksadı yoktur. 

I\ral bu sözleri başiyle tasdik eL 
ti. Odada bulunanlar \'aziyetin düzel. 
miı;; ~Jduğunu görerek, rahat bir ne. 
fe . ., aldılar. Luvany tırnaklarını te. 
mizlediğinden hançerini yerine koy. 
du. i\layen bir manda gibi soluyarak, 
oh! dedi. Kardinalın dudaklarında so. 
luk bir tebessfün belirdi. Kral koltu. 
tun arkasına yaslanarak esnedi. 

Giz metin bir sesle: 
- Sir I ve siz kraliçe hazretleri, 

fBnu biliniz ki ben Bluvaya değil, sa. 
tleee pte dl Bluvaya geldim. Eftt, 
konferansa değil, kralın huzuruna 
geldim. Kardeşlerimi ve diğer tanı. 

dıklarımı yanıma aldımsa, bunu ı-es. 
men söylemefe m~ur olduğum söz. 
leri, Fransanın bütün asilzadelerinin 
dinlemesini istediğim için yaptım. 

Kral: 
- Buna hiç bir mani yoktur! .. de. 

di, kapıları açınız? Herkes içeri gir. 
sin I 

Bu emir derhal yedne getirildi. 
Kapının kanatlarını araına kadar a. 
çan bir uşak: 

- Efendiler, haşmetpenah sizi is. 
tiyor ! diye bağırdı. 

Merdivenlerde ve taraçada bulu. 
nan ı,ütün zabitler içeri girdiler. Sa. 
lon ağzına kadar dolmuştu. içeride 
yer bulamıyanlar, merdivenin sahan. 
lığında ve ilk basamağında biriktiler. 
Herkes merakla ne olacağını bekliyor. 
du. 

Kral, Gize dönerek: 
- Amca zadem, işte istediğiniz 

oldu, sizi dinliyoruz! dedi. 
- Geçenlerde Şartrde huzurunu. 

za kabul olunduğum zaman Pari lile. 
rin krallarından nzgeçemiyecl'ğini 

ve en kısa bir zamanda payitahta a'·· 
det bu)urmanızı istediklerini arzet. 
miştim. Şimdi de, buna bütün 1''ran. 
sa ahalisinin aradaki ihtilafı kaldıra. 
rak Pfendimizin Parise avdet edip 
devlet idaresini elinize almanızı i"'te. 
diklerini ila\'e edeceğim. 

Benim hakkımda, hiç ~ebep yok. 
ken dahili harbe sebebiyet ,·ermiştir, 
gibi bir takım asılsız dedikodular do. 
!aşıyor. Fransaya ihtilaf ,·e karışıklık 
tohumları saçanlar, beni asilerin rei. 
si olarak göstermek istiyorlar. Hal. 
buki ben ordularınızdan bir tane.~inin 
kumandanı olmaktan başka bir şey 
delilim. Araya nilak sokmak istiyen. 
ler, eter bu itlere bir son verilmesini 
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rica etmiyecek olursam, büsbütün işi 
azıtacaklardır. 

Efendimiz, ben yalnız kılıcımı 

emrinize amade kılmak ve hiç bir se. 
hep yokken ortaya çıkmış olan ihtila. 
fa bir son vermek üzere buraya gel. 
dim. 

Kraliçe: 
- Hiç bir şey olmamış gibi değil 

mi? diye söylendi. 
Gizin söylediği sözler, hazır bu. 

lunanlar üzerinde derin bir tesir yap. 
tı. Gizin taraftarları, on beş sene. 
denberi besledikleri ümitlerin birden. 
bire yıkıldığını görerek büyük bir su. 

kut hayale uğramışlardı. Diğerleri 

ise, şimdiye kadar görülmemiş bir va. 
ziyette, Gizin böyle hareket etmesine 

pek de itimat etmiyorlardı. Bnutarın 

arasında Dükün en yakınlarından o. 
lan yirmi kişi gayet sakin duruyorlar. 

dı. Onlar bu sözlerin ne demk olduğu. 
nu biliyorlardı. Uçüncü Hanriye ge. 
1ince, bu sözlerden memnun mu oldu. 

ğu, yoksa hayret mi ettiği hiç belH ol. 
muyordu. Çiinkü yüzü gayet lakayt. 
ti. Annesine dön düğü 7.aman kra llc;e: 

- Amca zademizin sözleri haki. 
kate.'1 asil ve necip bir insana yakı~a
cak -;;ekildedir ..• Allah bu sözlere -:a. 
hit olsun ... dedi. 

Kral, annesinin c.•hemmiyetsiz \'e 
manasız gibi görünen şu sözlerinin 
hakiki manasını anlam·ştı. Hemen }f'
rinden kalktı, her zamankı gi~i hir 
yumruğunu kakasına dayıyarak: 

- Mösyö Dük, şu sözlerinizi ) e. 
min masası başında da tekrar eder 
misiniz? 

________ ...... .._ ______________ __ 
nah! Zatı şahaneleri ne vakit arzu bu. 
yururlarsa ... 

- O halde mihrabın önünde diz 
çökerek kitabı mukaddesin üzerine 
anlaşma yemini edeceksiniz, demek? 

- Hazırım Sir ! •. Parise döndük. 
ten sonra arzu buyurursanız Notrda. 
ma gider ve .•. 

Kral, Gizin sözünü keserek: 
- Mösyö lö Dük, her kilisede bir 

mihrap vardır. Allah ise her yerde 
hazır ve nazırdır. Böyle bir yemin için 
Notrdam kadar Bluva Katedrali de 
aynı işi görür ... 

- Benim için daha iyi ..• Bunun 
için yarından tezi yok? .• 

- El·et, yarın! .. ~akat kim bilir, 
yarın neredeyiz? Onun için bugün. 
hatta şimdi olmasını tercih ediyorum. 

Giz yeniden tereddüt etti. Bunu 
her ne kadar saklamak istediyse de, 
yiyecek gibi kendisine bakan Kate-rin 
bunu farketti. Bunun üzerine: 

- Eğer arzu buyuruyorsanız, 

hemen şimdi! dedi. 
Kral: 
- Kriyon, biz kiliseye gidiyoruz. 

Efendiler, siz de oraya geliniz. bte. 
rim Ju bütün Fransa bu yemine şahit 
olsun! Ha) di, şimdi beni biraz yalnız 
bırakınız! dedi. 

Herkes dışarı çıkarak bu mera. 
simde hazır bulunmak üzere yola ko. 
JUldu. Giz dört köşe avluda kardet
leriyle konuşmak üzere biraz durdu. 
Kriyon da kralın askerlerini hazırla. 

mak n Gizlere hiç bir şeyden korkm1. 
yor gibi görünmek için dışan çık~ıt
tı. 

Dük belirsiz bir surette tereddüt' .'imdi kral ve annesi yalnız kal. 
ettikten sonra cevap verdi: mışlardı. Oçüncii Hanri sevinçle: 

- Şüphesiz değil mi ha met.,!!e:.-~--=-=....A~nn~ewıwum"mi..ıuılBl.Ju:ıld.a.... _ _ ___ıt.1 


