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Mazotlar yüzünden çıkan mesele 
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Filistin Arapları 
Jla(qanın yardımı ve teşvikile 

Bir faşist devleti kurmak 
-istiyorlarmış 

ltalyanlar evvela Yahudileri kazanmağa çalışmışlar, 
fakat onıan lngiltereden ayıramayınca 

müfrit Araptan elde etmişler 
l{udils 21 (A.A.) _Vaziyet, gergin deral birliği şeklinde idare edilecrk 

0hna.kta berdevamdır. Çünkü Arapla- tir. 
l'\ dÜŞün.mek için vakit bırakmak mak
~e örfi idare i18.nmm tehirine Lon
~ hükOmeince karar verilmesi hiçbir 
~ir hasıl etmemiştir. İngiliz memur
"'l"l, Arapları grevi durdurmağa ikna 
~eğe uğraşmakta.dırlar. Fakat, yeni 
hır takım tedbirler alınacağının ilan 
~ olmasına rağmen şimdiye ka
dar hiçbir netice elde edilememiştir. 

Bu planın teferruatı Arap ve Ya. 

Londra, 20 (A.A.) - Sunday Dis. 
lleç gazetesine göre, Filistinde Arap -
~ahudi anlaşmazlığının halline ma. 
d f olan proje, şimalde Suriye hudu. 

hudi seflere nrilmiştir. ·· .. 
ltalyan1n tefebbUslerl 

Bıt sabahki posta ile gelen "Daily' 
Herald,, gazetesi Kıulü.s muhabiri A. 
L. Ea.sterman yazıyor: 

Bugün mahalli Arapla.rm grev ko
mitesi, mevcüt greve devam edip et
memek meselesini görüşmekteyken, 

Filistin ayaklanmasının ardında gizli 
olan ve şimdiye kadar meydana kon
mamış unsurun bütün faaliyeti hak
kında maliımat edindim. 

Mosl;ovadaki giireşlerin galipleri: 
Büyük Jlust.afa Nuri 

Moskovadakl sporcularımızın 
muvaffakıyetlerl 

~ tüı 1re~ıte 
Yedi karşılaşmadan dördünü 

K @\ ~ <§) ifil <dl D k il ile cenupta Hayfa ve Karmel dağı 
:tasında bir lngiliz müstemlekesi ih. 

1 
ilsını derpiş etmektedir. Bu müstem. 
tke Musul • Hayfa petrol borusun ur! 
:~ Hayfa deniz üssünün himayesini 

Arap ihtil<llcilerinin tecavüzlerine kar

şı koymalG ilzcrc çiftliklerinde nöbet 
bekliyen Yahudi çocukları (lngili:: 

Açıkçası, Filistin isyanmm adrmaa 
ba.2ta İtalya olmak Uz.ere faşizmin oy
nadığı rolü öğrendim. 
- pıa.n;ttaıyanm imparatorluk emel- BüyQk Mu~~a!a, N~ri, M_ersinli_ Ahmet 
terini daha ileriye götürmek ve Akde· ve Kuçuk Huseyın Gahp "'ittin edecektir. 

\' Memleketin diğer kısmı Arap ve 
ahudi nüfuz bölgelerine ayrılacak 

~e bunlar belki de bir Kantonlar fe. gazetelerinden) 

lngiltere ile Türkiye arasında 
a~ıcerı ve uanı-ı 

iş birliği yapı1acak 
lt aı'~'an gazeteleri böyle yazarak 
Londraya Başvekilimizle beraber 

Mareşal Fevzi Çakmağın da 
gideceğini haber veriyorlar 

d Bir müddet evvel memleketimiz.. 
e ntisaıfir etmekle sevinç duyduğu. 

ltıııt J ngiliz Kralı Sekizinci Edvardrn 
ıt~areti ve bunu müteakip Başvekili. 
~ismet Inönü'nün J,ondraya bera. 

berinde bir heyetle gideceğinin anla. 
şılması, İtalyan matbuatında, diğer 

memleketler matbuatından daha faz. 
la bir alaka uyandırmıştır. 

(Deranu 4 üncüde) 

Klod Farerin adını taşıyan sokak 

Şehrimizde Klod 1 t 
Farere Jôyık A 

Olnıadığı bir şeref 
veriliyor 

tt ~od Jl'arer isimli Fransız muharriri 
b·htıınize gelip "belki bir şeyler kopara
)ılitirn,, ümidile "Yaşasın Türkiye,, di
~ Galata nhtımında nümayişler yap • 
it ~~a teşebbüs ettikten sonra, artık söz
rtıne inanan kimse kalmadığını görerek 
~ti. "Ankaranın dört kadını,, gibi bir 

01 r Yazarak hakiki tiynetini göstermiş 
~bu adam ne yazık ki burada bir 
)ı b adı Tcn1miş olmak şeklinde la
,_;• olrnadılt Wr terefe mazhar bulunu-

(~ inci •1fauuzaı 1 inci ıütununa.ki 
~ oku)".llDUZ~· Klod Farer 

. j 

nizi bir İtalyan denizi haline getirmek Sisi ki ette takım itibarile bir inci olduk, 
ten ibarettir. (Devanu.'4 ancilde) Eskrimde Sovyetlerle berabere kaldık 

Vaziyet 
:te~cof: l~'hlotl"ll llaha. 

Tehlikeli 
Isvlçre Devlet Reisi 

böyle söylilyor 
Bern, 21 (A.A.) - lsviçre konfe. 

derru:ıyonu reisi B. Meyer 235 milyon 
lsviçre frangı miktarında bir milli 
müdafaa istikraıi akti lehinde radyo 
ile söylemiş olduğu nutkunda ezcümle 
şöyle demştir: 

"- Büyük harbin sonundanberi 
hudutlarımızda ihdas edilmiş olan va. 
ziyet, bitaraflrğımız ,.e istiklalimiz i. 
çin 914 de olduğundan daha büyük bir 
tehlilce teşkil etmektedir . ., 

Yeni be!edlye reisler) 
·Ankara, 21 (Telefonla) - Balı. 

kesir belediye reisliğine azadan Na. 
dirin, Kayseri belediye reisliğine de 
azadan Hayrullahın intihapları yük. 
sek tasdika iktiran etti. 

·········-······ .. ····-··································· 
MUsabakamızda 

Kazananlar 
Adres ve isimlerin . 

neşri bugün 
bit:iyor 

Hediyeler Çarşanba günü saat 14 
den sonra idarehanemime dağıtıla

caktır. 

Tevzi işi dört gün silrecck 'Ve her 
gün saat 14 de başlayıp 19 a kaiW.r 

devam edecektir. 
Kazandıkları hediye isimleri adres
lerinden sonra yazılanlar birer 

fotoğraflarını getirmelidir. 

Dikkat : Sant 14 ten 
sonra 

! . : 
: . : : 

Bir iki gün içinde yerim.iz müsait : 
olunca, iştirak edenler arasında mü- i 
sabakamızı doğru ve derece derece 
yanlı§ halledenlerin numaralarını 

da ayrıca neşredeceğiz. Bununla ida
remizin hediye tevziindc ne kadar 
dürüst davrandığı ortaya çıkmış 

olacaktır. ___ ................ ········-·-··· .. ···---·--

Bu müsabakaların tafsilcitile dün §ehrimiZdc yapılan boks nuJÇ1:ntn yazı· 
81 ve di(jcr spor haberleri spor sayfamızdadtr. 

,"tJor;f;ovadaJ..:i güreşlerin galipleri: 
Mersinli Ahmet Ilüçük Hüseyin 

lstanbul kız ve erkek 

Muallim mektebi 
mezunlarının 
tayin listesi 

J\nkara 21 <Telefonla) - İstanbul 
Kız ve Erkek muallim mekteplerinden 
bu sene mezun olanlann tayin edildik -
leri yerleri bildiriyorum. 

Erkek Muallim mektebi mezunları: 
Niyazi. Muğlaya, Hüseyin Gümüşha

r:eye, Ziya istanbula, Galip Rizeye, Fik 
ret Sinoba, Sadettin Aydına, İsmail ve 
Mehmet Çoruha, Mehmet Fethi Muğla 
ya, Avni Rizeye, Celal Orduya, Osman 
Giresona, Cemal Samsuna, Reşat Zon -
guldağa, Ziya Muğlaya İsmail Burdu
ra, Namık Zonguldağa. Siyavuş Aydına, 
Mehmet Giresuna, Salah Bileciğe, Fa
ruk ve Naci Muğlaya, Mehmet Zongul 
ôağa, Mustafa Rizeye. Şinasi Çoruha, 
Necdet Manisaya, Sadettin Sinoba, Sa
dık fstanbula, Feyzi Yozgada, Kanber 
Karsa, Murat Orduya, İsa Çoruha, Ce-

mal Gümüşhaneye, Mehmet Zongulda
ğa, Kemal Muğlaya, Ruşen Denizliye, 
Hasan Karsa, Ali Neşet İstanbula, Yu
suf istanbula, Abdurrahman, Hamdi, 
Mustafa Yozgada, Hüseyin Trabzona, 
Osman Nuri Rizeye, Aslan Çoruha, 
Hüseyin Kütahyaya, Enver Orduya, 
Şaban Afyona, Necdet ve Kamil Gireso 
na, Süleyman Çoruha, Hasan Balıkesi
re, Ali Çoruha, Rüştü Giresona, Remzi 
Manisaya, Ömer Sinoba, Lütfi istanbu
Ia, Şahin ve Ali Osman Giresona, En • 
ver Yozgada, Kamil Samsuna, Vahit ve 
Necmeddin Muğlaya, Ruhi Aydına, Fct 
hi Çoruma, Uygur M. Arif Aydına, Şe
ıH Erzurumtı, Asım ve M. Eşref ve Fu
at Sinoba, Hasan tspartaya, Hızır Kas· 
tamonuya, Neşet Trabzona, Naci Ay • 

(Devamı 4 üncüde) 

- - 'tC' 





enim qö.dişüm: 

rercume eserleri 
nasıl okutmalı? 

- KUllUr Bakanlığının dikkatine -
ltiıu edebiyattan, tercüme edebLI Halbuki, bizim mekteplerdeki e. 

bııdan bahsedildiği şu sıralarda debiyat dersleri, tamamiyle hüdai na. 

Kutlulama programı 
hazırlandı 

26 eylOJdc, bundan evvelki seneler
de olduğu gibi, Türk dil bayramının 
kutlulanacağını yazmıştık. O gün için 
şu program hazırlanmıştır: 

Yakında bir toplantı 
daha yapacaklar 

de iki çift sözüm vardır. bittir? 
.y. .y. .y. "Ahmet Haşim ruhumu okşar, 

Oıınmde Rus klasiklerinden bir Yusuf Ziya ruhumu okşamaz!., hudut. 
ıı eseri ve bunun Fransızca, Al. ları içindedir. Hele dil değişikliklerin. 
ta tercümeleri duruyor. Ben de, den ~onra, 1'evfik Fikrete kadar bi. 

bir tina ile Türkçeye tercüme le yükselemiyoruz. Değil ki, divan 
orurn. Sonra, üç ecnebi dil bilen klasiklerini yahut Avrupa şaheserle. 
ltkadasımı davet ederek kitapları rini kavramak! ... Mektepler böyle o. 
tfine v:riyorum. Cümleleri birer. lunca, muharrirler yahut tabiler, ti. 
tt• k i •ı .. ,a tro müdürleri ne yapsın?... An la. • o uyor ve dinlet yorum. 11 cc. .; 

selikanın doğru olup olmadığı. mak zevk duymak için ilk ihzarata 
lttı" d mali?;, olmı .. ·an halk rağbet etmeyin.:e, ilik eden hakemler e ,·ar. .; 
-Aldığım rapor şudur: bir tek müessese bile bu lakaytlikle 

mücadele edemez... Ertuğrul l\f uhsı. ,,. . . 
"-Gerek Alman, gerek F~'.nsız 

ltrcim, Rusça eserdeki cümleleri 
Oıumuna mefhum, tabire tabir, ,b, mesele darbı mesel, ıstılfıha ıstı. 
le:kabul etmek üzere) sadakatle 

~Cli.ınc etmişler. Türkçesi de tıpatıp 
le olmuş. Serbest değil, tam bir 
~cUrne meydana gelmişh. Esasen, bu, 
t ta~te hikfnesi olmadığı için, böy. 
~tapınak zar~ri idi. Türkçe tereli. 
t eııiı:ı selikası da gayet doğrudur. 
~lnıı heyeti umumiye okudunduğu 
~~it "bir Türk mu~arrirl yazsaydı 
§~a türlü olurdu. Bu fikirler, bu 
~·bu t.ehassils bize yabansıdır. Zevk 
~111rıtı;ı.or!., hükmü veriliyor. Onun 
, 1~ bu ~serin halkımıza arzından mü. 
~r Yahut tabı hiç bir ticari menfaat 

lı~ emez. Zarar edilir .. Bu sahada 
~Una emeh sarfetmişsin? Yazık ..... 

"' ~ 4 

~ nalbuki bahsettiğim klasik eser, 
~ kil.sur lisana çevrilmiş, her birin. 
t halkın rağbetini kazanmıştır. 
q Niçin biz de böyle vahim bir ne. 
~~den korkuluyor? Niçin halkımız. 
Urnumh·etıe "aman tercüme eser. 

~t Soguk İ Milli olsun, yahut adaptr 
ıııjJ~ l i.Um ~hn ·a,tımtzA .ı,;,.:_ aih it .ınJze uycmtuısunın aıye bir ta. 

J> \'ar? 

nin Şt>hir Tiyatrosu sahnesinde halka 
ille yüksek kültür eserlerini seyrettir. 
meğe azmetmiş olması, ancak araya 
hafif eserler karıştırılmak sayt>sinde 
\'c rejisörün çdik iradesiyle, demir 
leblebi gibi yutturuluyor ... 

o\' ..... 

Yapılacak şey, her lisandan kırk 
elli kH!s ik tercüme ettirilip mektep. 
}erde ders gibi okutturulmasıdır. Den 

şah.ııran, Rusçadan çevrilecek olan e. 
serlerin bir kısmı için fedakarlıkla 
çalışacak bir mütercim olmağa hazı. 

rım ... Mukayesede kazanırsam, bir 
program üzere tercüme edeceklerim 

basılır ve bunlar mekteplercc satın a. 
lınır~, tabii ve mütercimi yaşatacak 

bir ~aridat da zuhur eder. Aynı şc. 

raitle ~lışan birçok mütercimler da. 

ha çıkacağında şüphe yoktur. Maarif. 
bizleri teşkil fi tlandrrabilir ... 

• • • 
Ancak bu yoldan gidilirse, bir 

tercüme kütüphanemiz zuhur eder. 

beyr.elmilel kültürü kavrıyacak bir 
zevk sahibi bir neslimiz belirir ve 

milli edebiyatı yaratmak için de mu. 
ka'.\·cse mharJını7 hncul olur. 

rvft-NOl 

Şehrimizde 

Gayri milli 

26 eylUl 1936 cumartesi günü saat 
18 de Ankara ve İstanbul radyolan 
birleştirilecek ve Kurum adına bir söy 
lev verilecektir. Bu söylev bütün Halk 
evlerinde radyo ile dinlenecektir. 

Halkcvlcri, söylev saatinden önce 
veya sonra, kendi bölgelerindeki im
kana göre dil hakkında konferanslar 
vermek, şiirler okutmak ve türlü te
zahürlerde bulunmak suretile dil bay
ramını kutlulayacaklardır. Halkevle
rinde verilen konf era.nslar ve okunan 
şiirlerin b:rcr kopyesi Türk dil kuru· 
mu genel sekreterliğine gönderilecek
tir. 

Tilrkiye gazeteleri 26 eyllıl 1936 sa
yılarında dil bayramını kutiuln.yacak
lar ve Tilrkiyedc dil çalışmaları üze· 
rine va.ztlnr vn.z:ıcaklardır. Bu yazıla
rın d~ bırcr kopyesi Türk dil kurumu 
genel sekreterliğine gönderilecektir. 

Büttın kutlama ve tezahürlerde şu 
noktaların tcb:ırUz ettirilmesine çalı

§ılacaktır. 
a.) Ulu Önder Atatürkün yüce hi

maye ve irşadı aitmda Türk dili üze
rindeki çalışmaların hergün daha cok 
genişli ye~ ytiksek bir faaliyet aldığı; 

b) Ana dilimizin geniş varlıklarını 
bulmak üzere yapılan ar~tırmaların, 

yalnız Türkçeyi değil, bütün dünya 
dillerini ve genel dil bilgisini ilgilen
diren yliksek bir buluşa vardığı; 

c) Yeni Türk dil tezinin üçüncü 
Türk dil kurull •yma işt irnk eden yer
li ve yabancı dil b lginleri tarafından 
da iyi karşılanmak surctile bir kat da
ha kuvvetlendiği; 

d) Türk kliltUrünün en eski kültür 
kaynağı olduğu gibi, Türk dilinin de 
bütün kültür dillerine ana kaynak ol
duıfunWl "Günes • n:ı ft>..t:ıriRile inkar 
ka6uı etmez bir şekilde orUıya çıktığı. 

Halka hitap eden söylev. konferans 
ve şiirlerde elden geldiği kadar her 
kesin nnlnyabileccği açık. sade, düz
gün, pUrUzsilz ve güzel bir Türkçe kul-

~ llu talebi biz gazeteciler daha i. 
~ anlıyoruz. Elimizde ölçüler var. 
~t; hnlkın rağbetini, binaenaleyh 
Da\rkini bunlarla takip ederek, A ,·ru. 
~ e.ı erleri arasında en hafiflerini, -
t ttit onları da serbest tercüme yoli. 

alnmava C'nhı:ınrnkhr. 

SOkak is:m~eri Suadlyede bir 

değiştirilecek otomobil kazası ..... daha basitleştirl.'rek alıyoruz. 

r Mesleki yorgunluğumuz içinde, 
~~~k~1rlık kabilinden yaptığrm !Z ha. 
tııu 1 \·e kıymetli tercümelerde, i~te 
~ tehassıslardan yukarıdaki leci ra. 

ttı, alıyor. ..... 
Ca ~etkik ediyorum: Başka lisanlar. 
t 

1
Yi tesir yapan eserler, bizde niçin 

~dırganryor? Bunun sebebi, bir tek. 
: geriliğimiz •.. 

~ . . 
H 1\fesel{ı, h~r hangi bir Avrupalı f. 
il "L k t b • . • ' 

~ı· :ıama n ı eşerıyeyı ıstısmar,, ka. 
hı ınden bir mefhum kolaylıkla anla. 
~;r ... Bunu tiyatroda da, romanda da 
~ lanırsınız. Halbuki bizde bu ter. 
~ köhnemiştir. Yeni nesil tarafın. 
~t ""anlaşılma?., yahut demode sayı. 
4~ l~nlık ahmaklığını istismar,. 
'-rı et!ız, ''eya buna yakın bir söz bul. 
{), ıı, ancak mefhumu bilenler bunu 
~1llıanhcaya, oradan da Avrupai bir 
~, e ~el·irirlerse ne demek istediğinizi 
tt "tarlar ... "Ahmaklığından istifadl' 

'i~ek,, diye serbest bir tercüme.}i klii. 
tlbi hi.~ eserde yapama~ıı11z... Ve bu 
ı .. ·· ~ozler bir sayfada sık sık geçerse 
'V~ "'•z " ~ kl k' il I · · 

Dahıliye Vekaleti, ,·ilfıyete gön. Suadiye asfalt yolunda bir kavun ara-
dcrdiği bir emirde lstanbuldaki gayri basının yanında yürüyen 11 yaşında A

milli sokak isimlerinin değiştirilmesi. liye, Suphi Tahsinin idare ettiği hususi 
otomobil çarpmış, Ali yere yuvarlanani biıdirmiştir. 
rak başından yaralanmıştır. Yaralı Nü

Bu emir iizerine belediye daimi mune hastanesine kaldınlmıştır. 
encümeni azasından Cemalettin Fa.-------
zıl, Ihsan Namık, belediye zabıt n• 
muamelat şubesi müdürü Zühtü, be. 

tediye harita şubesi müdürü Galipten 

mürekkep olmak üzere bir komisyon 
kunılmu:ıtur. Komisyon ilk toplantı. 

sını birkaç gün en•el yapmıştır. Top. 
lantılar devam edecek, lstanhulda 

mevcut 6200 sokak ismi gözden geçı. 
rilerek değişmesi icap edenler bir lis. 
te haJlnde hazırlanıp Ankaraya gön. 
derilecektir. Bu isimlerin yerine ye. 
nisi Hrilecektir. 

Istanbulda şeyhli, hacılı kelime. 
lerle karışık sokak isimleri de vardır 
Bu kelimelerin de çıkarılması \·e yer. 
)erine yeni isimler konması tetkik e. 
dilecektir. Tarihi büyük şahsiyetle. 
rin isimlerini taşıyan sokak isimleri 
aynen kala :ıktır. 

l'AZARTES. 
EYLÜL - 1936 

IUcri: 1!55 • Recep: 5 
Gllnc~ln Mizan burcuna girme-

vüıutın BrJ~ı 
18,10 

,,=. 4,24 12,07 15,34 18,10 19,43 4,0i 
.ıo 10,14 ti,57 9,24 12.00 1,31 9,5 r.., .. lto 

GEÇE.V SENE BUGUN NE OLDU ! 
Arnavutlukta. yeni bir isyan harcketfııln 

haşladığı blldlrlliyor. 
Bulgaristandan ka.ı;:an komUnlst çeteleri 

hududumuza iltica etmi§lerd!r. 

Şımdi tasfiye haline girmiş olan 
telefon şirketinin heyeti umunıiycsi 
tasfi~ e heyeti tarafından toplarıt.ıya 

çağırılmıştır • J 
Telfon şirketi 17 Haziranda tas. 

fiye haline girmiştir. Bu şirket mem. 
Jeketimizdeki şirketlerin en büyükle. 
rinden biri olduğu için tasfiye heyeti 
yaptığı tetkikat neticesinde tasfiye 
nin aı1c.ak 1940 senesi sonunda bitece. 
ği neticesine varmtşhr. Heyeti umu. 
miyeye bu cihet bildirilecek ve buna 
göre tahsisat istenecektir. 

Ayni içtimada şirketin son faa. 
liyet aylarına ait hesaplar da tetkik 
,.e tasdik edilecektir. 

1elfon şirketi malQm olduğu ü. 
zere faliyetini rotil ederken ça hştır. 
dığı )abancı ınemurlara bol bol ikra. 
miyeler tevzi etmesine mukabil Türk 
mem1ırlnrına en küçük bir ikramiye 
\·erml'ği bile - memurların mütead. 
dit miiracaatlarına ra~en - ihmal 
etmişti. Öğrendiğimize göre memurlar 
şimdi bu heyeti umumiyenin yapı) • 
masından eV\·el müsbct bir teşl'bbüs 

ynpma~a hazırlnnmaktadırlar. 

Kayseri 
fabrikasının 

faaryeti 
Bir yılda 2,200,000 
liralık bez yaptı 

Kayseri pamuklu fabrikasının 

açılışının birinci yıldönümü büyük 
merasimle kutlulanmıştır. Yerilen zi. 
yafette fabrika miidürü Fazıl bir nu. 
tuk söylemiştir. 

Kayseri bez fabrikası bir sene i. 
çınae ı3 mılyon mı:-u ı:- rıo.-,rıı11m ı5lır. 

Bu bezin kıymeti 2.200.000.liradır. Bır 
yıl içinde 1.800.000 Urnhk satış kay. 
dedilmiş, iki buçuk milyon liralık si. 
pari almmı!'ltır. 

Fırtına 
yüzünden 

Jli tısa t ve r\1a li ye 
vekilleri Sinopta 

lialdılar 
Sinop, 21 (Hususi) - Burada bu. 

luna'". iktisat \e l\In~iye Vekiller! fır. 
tına devam ettiği için dün de Sinopta 
kalmışlardır. 

Etraftan alınan haberler fırtı. 

nanın devam edeceğini gösterdiğinden 
Ege vapuru ela hareket etmemekte. 
dir. 

\'ekiIJer şerefine Halkevinde bir 
çay ,·eritmiştir. Gece \ ' l'killer vapura 
dönmüşlerdir. - Arif 

Bogazlar mukavelesi 
fçln pul 

Boğazlar mukavelesinin akdi hatı

rası olarak sürsarjlı posta pulları ba
sılmaktadır. 

Pulların üzerinde mukavelenin imza 
tarihi bulunacaktır. Bir defaya mah
sus olmak Uzcrc pek yakında çıkarıla
cak olan bu pullar muhtelif kıymette 
olacaktır. ~t b· e sogu u .,, ... e e ı~ın içi. 

... ıraz da Yunan efsanelerinden ya. --------------------- - --------.....:.----- - ---------

l~l'~ah isimleri karıştığını, Afrodif. 
~q ~n, Adonis'lerden bahsedildiğini 
~~~rıün ... Eğer kari Yahya KemaHr 
IQ 1 los iJahı genç Adonis bekliyor ö . 
>,··· Şiirini de okumadıysa büsbütün 

"clı ! 

~ .... 
~l ~ir Avrupalının her hangi bey. 
I~ :•le} bir eseıi kolaylıkla Ye zevk. 
~d ~tıınasrnın sebebi, mektl'plerdeki 
~tl~ıs tarz· dır. Onlar, "Jıiimanizm,, 
~en I~urunu ulfl kültiirünü öyle 
"\ lfretiyorlar ki, Jüpiter'le Jü. 
'da lı:entffierfne. Icomşu hayla bayanı 
.ıJt r nıenus geliyor. Bütün beynel. 

~l ırıefhumlar, keza, öyl~ 

Açık~a konuşunuz 
Mardinden CNi§anlı) imzası ile aldığımız mektupta 

deniyor ki: 
"Birkaç zamandanberi beni almak istediğini söyliyen 

bir adamla nişanlı gibiyiz. Fakat ı,;_r;ok ;,!?e m!!~!:'.lll::! ~
zi biribirimizden ayırdı. Bana kar§r olan aşkına eminim. 
Bel:lemeli miyim, yoksa bu işi kesip tamah mı? 

CEVABIMIZ: 
' Mademki ni_şanlı vaziyete kadar geldiniz. Biribirinizle 

açıkça konuşmakta hiçbir mahzur göremiyoruz. Bu milla 

katınız birinci ve yahut ikinci şekilde bu işe nihayet vere 

ccktir. Herhangi bir mesele üzerinde mütereddit yaşamak 

çok sıkıcı bir şeydir. Siz pek tabıt cıarak kendısınin ne yap 

mak niyetinde olduğunu a.orabilirsiniz. Açıkça konur:n:ık

ta hiçbir fenalık olamaz bilakis bir çok ayrılıklar böyle 

zamanda açıkça konuşulmadığı için olmuştur, 

Bugünkü Son Postada ismet lıu. 
lüsi yazıyor: 

Mesele şu: 
üniversitede, lisan imtihanını ve. 

remiyen talebe diğer derslerden imtı. 
han vermiş olsalar bile sınıf geçemi. 
yorlar . 

üniversiteliler de buna itiraz e. 
diyorlar. 

Biz, diyorlar, diğer bütün cler.s. 
terden ımtihan larımızı verdiğimız i. 
çin sınıfımızı geçmiş addedilelim. Gc. 
riyc ?isan dersi mi kalıyor? Onu bır 
sınıf e,·ycJkinden takip ederiz. Mek. 
tcpten çıkıncıya kadar da ne olsa li 
san sınıflar ım bitiririz. 

Lisandan imtihan veremiyene sı. 
nıf l!eçirtmiyenlerin bu hareketlerinı 
şuna hamh·debiliriz: Dernek oluyor ki 
lisan dersi, her hangi ders kadar mü. 
himdir. ı~Lc;an imtihanını vermemiş 
tale!>e, o sene okuduğu sınıfı geçeceı;. 
kadar bilgiye sahip olamamıştır. 

Diğer derslerden imtihan ,·erdik. 
teri .cin sınıf geçmiş addedilmelerini 
istcy;n talebenin isteğinden de şu an. 
laşıl:yor: 

ı;nh·ersiteye süs için bir de lisan 
dersi konulmuş. Fakat üniversiteli i. 
lim, ı en dururken bu süs işine ehem. 
miye':. vermemiş. Bu yüzden ~ınıfta 
kalıxor. Olacak iş mi? 

üniversiteliden beklenilen şey sr. 
nıfr geçmesi değil, bilgili olmasıdır. 
Bilgi hazırlop yumurta gibi kola)lık. 
la elae edilip) utulamaz. Okumak, çok 
okumak lazımdır. Fakat henüz bizde 
kftfi aerccede kitap yoktur. Yabancı 
clillerden okumak mecburiyeti vardır. 

Yabancı dilden okumak için de 
yabancı dili öğrenmek şarttır. 

EYvelfı biz ilim ve fen husuc::unda 
ilerliyelim de, yabancı dil arkadan 
gelsin tarzında bir iddiayı doğru bula. 
in'( yorum. 

Evvela yabancı dil öğrenmelidir 

ki ilim \'efen arkadan gelebilsinler. 

)j. 

Mftllllô ®©J~{Q)ll~a~ 
Cumlıuriyclte ı·unus Nadi yazı. 

yor: 
Bir 1.amanlar hakikaten kalem, 

sahibıni başka bir meşgnll'ye ihti)aç 
göst~rmiyecek bir verimle geçindir. 
meğ'! kifayet etmiyordu. 

l•0 akat cumhuriyet rejiminin f e) zi 
sayesinde bugiin o, nankör \'aZi} etten 
kurtulmuşuzdur. Sanat icaplnnnı 

hakkile yerine getirecek bir kalem lıu. 
gün sahibini başka yaşama çaresi ara. 
mağa gitmek mecburiyetinde bıraknıı. 

yacak veçhile geçindirmek kabili l't 
ve kudretini kn1.anmı bulunuyor. Dı. 
ğer sanat e.5:erlcri için henüz bu hiık. 

mü k~fiyetle veremesek bile edebiyat 
için bu müspet iddiayı tereddütsüz o. 
larak ileri sürebiliriz. 

O halde milli ed~hiyat için değil, 

çünkü edebiyatın ga,;rimillisi muta. 
sa\'\'er değilclir. alelitlfık edebiyat için 
inkişaf meydanı açılmıştır. Şimdi ken. 
di dilimizde sanat eserlerinin mebzu. 
liyetle yaratılmasına sıra gelmiştir. 

Dil, ~anatkfmn fikirle traş ederk 
L~liyeceği bir mücevherdir. Bu işt~ 

sannt:n muvaffakiyeti duyguların 

mümkün olabildiği kadar derin ,.e ~e. 
niş ilim ve irfanla mücehhez olmn ı. 

na bağlıdır. Hududu yok: Bütün mu. 
hite \e bütün kainata şamil bir i lını 

ve irfandan bahsetmek istiyoruz ıfa. 

de tarzı manasına lisan ehemmi~ et. 
ljdi1·, fakat ifade mevzularında i.im 
ve irfanın rolü ondan daha az <'hem 
miyetli değildir. J. ~ bizce bn lı i 1c 
mesele hundan ibarettir. 

Çöpçüyü domuz 
zannederek vurdu

ğunu söylüyor 
Belediye temizlik amelesinden Srvaı

lı Hızır dün Maslakta Hakkının çiftli· 
ğinde dolaşırken çiftliğin bekçisi ab -
c1urrahman yolunu kesmiş, ne aradığını 
sormuş, çıkan kavga neticesinde Ab • 
durrahman av tüfeği ile ameleyi göğ -
silnden vurmuştur. 

Jand:ırmalar tarafından yakalanan 
bekçi amele Hızın domuz sannederek 
vurduğunu söylemiştir. Y::ırAlı amele 
hastaneye kaldırılıruştır. 
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(Baş tarafı 1 incide) 

Son defa Habeşistanm zaptedilme
si, İtalyanlar tarafından bu gayeye 
bir anahtar telakki edilmektedir. 

1.şte i.sin haki katı: 
1) İtalyanlar, Araplar arasındaki 

müfritlerin istiklal için bir isyan çı
karmalarına gizlice yardım etmiştir. 

2) İtalyanlar Yahudilerin, İngiltere 
yerine ltalyayı kendi üzerlerinde man
dater devlet olarak istemelerini teşvi
ke çalışmışlardır. 

3) Gene onlar, Habeşistanm imar ve 
tekemmülünde Yahudilerin teşriki 

mesai etmesini teklif etmişlerdir. Bu 
teşriki mesaiye mukabil kendilerine 
imtiyazlar verilecektir. 

Bir milddet evvel İtalyan murahhas 
lan gayri resmi Yahudi mümessilleri· 
le temasa gelmişlerdir. Maksat, bun· 
lar vasıtnsile Yahudi otoritelerini mu
ayyen bir plUndan haberdar edebil· 
mektL Bu temas, Mısırda olmuştur. 

İtalyanlar, Habeşistanın inkişafına 
Yahudilerin paraca yardım etmesinı 
ve müstemlekeleştirme plfı.nlarmı tet· 
kik edecek iktısa.di heyete bir Yahudı 
mümessilinin de iştira.kini teklif et· 
mişlcrdir. 

Bunun mukabilinde İtalya Habeşis· 
tanda Yahudilerin yerleşmesine ve 

Araplar İtalyaya "tahsil ve terbiye., 
için götürlilmüş ve Bariden devamlı su
rette Arap dili üzere radyo neşriyatı 
yapılmıştır. 

İtalyaya gelen Arap talebeleri büyük 
teshilat görmüş, İtalyan mekteplerinde, 
üniversitelerinde okutturulmuşlar, bazı 
mekteplerde parasız tahsil görmüşler
dir. 

Bunlar Filistindeki faşist faaliyetinin 
anahatlarıdır. Hele Arap isyanının Ha
beşistamn fethinden hemen sonra baş -
lamasını hatırlamak vaziyeti daha açık
ça gösterir. 

İtalyanın seferi, Araplardan bir çoğu
nu hayrete düşürmüştür. Şimdi İngiliz 
idaresini İtalyan idaresile değişmek hu· 
susunda tereddüt edenler bulunuyor. 
Ve propaganda bir yandan gittikçe de
rinleşiyor. 

İtalyanın yardımına emin görünen is
tik151ci müfrit Araplar, ingiltereden ve 
Yahudi milli vatanından kurtulup, İtal
ya ve Garpta İspanya olmak üzere (ta· 
bii asiler kazanırsa) Akdenizin şark kıs 
mında bir faşist devleti kurmak emelini 
besliyorlar. . e ıe 

• 
iŞ 

orada adeta "Yardımcı bir milli yurd,, (Baş tarofı 1 incide) 
kurmalarına müzaheret edecektir. Bu seyahatlerden bahseden Ital. 

ltaıyanlarm. noktni nazarına göre, yan gazeteleri, Başvekilimizin Lon. 
"İnhitat halinde bir devlet olan,, !n- drayı ziyaretinden maksadın Tiirk~ye 
giltere imparatorluğu, Filistinin bir ile İngiltere arasında bahri ve askeri 
Yahudi yurdu olmasına karşı Arap bir iş birliği muahedesi akti olduğu. 
mukavemetini asla bastıramıyacaktır. nu yazmaktadırlar. Romada çıkan La 
Halbuki, yeni kuvvet iktisap etmiş O· Stampa gazetesi bu hususta diyor ki: 
lan İtalya, tecssüsünü temin edebilir. "Başvekil ismet lrıönü, Hariciye 

İtalyanlar aynı zamanda İngiltere- Bakanı, ltlaliye Bal·•am, Genel Kur. 
nin bir parlfunentcr bir demokrasi sı- may Başl..-am, Deniz ve Hava müste. 
fatile bir isyanı bastmnak için k8.fi şarlurı ve ekspcrkrden mürekkep bir 
derecede §iddetle hareket edemiyece- heyet Londraya gidecekür. Finans, 
ğini ilave etmektedirlr. siyasa, Boğazlaruı talıldmi r'I{? Türl. 

Bu suretle Yahudilerin Filistindeki filosunun takviyesi m':seleleri Londra. 
ümitlerini kuvvetle artıramayacaktır. da görüşülecek tir.,, 
Parl!'ımcntolann engeline uğrnmnyan Tribuna gazetesi d~ mütenekki. 
1 aJya Jsc, bunu yapabilir. ren l'll'yahat eden İngiliz Kralının oıı· 

Fakat 1tnlyn.nlarm bu tasavvurunu üç Akdeniz devleti Jngilterenin Akde. 
Yahudi otoriteleri kati surette reddet- niz politikasına imale ettirdiğini te. 
mişlerdir. Yahudi otoriteleri, Yahudi barüT. ettirerek -şöyle demektedir: 
siyasetinin hiç sarsılmaz surette lngi- "Bu müUıkatlar ve /ngiliz Kralı. 
liz taraftarı olduğunu 1talyaya n.nlat- nın NalıUn yatilc gezmeleri ve bil. 
mışlardır. lıassa bu esr..ada rclaknlinde lngi/i= 

ltalyanln.rın iler.i sürdüğü plan da- lıarbiye ncuırı Duff Cooperin bulun. 
bilinde Yahudilerle ltalyanlnrm teşri· ması bunu açıkça ispat etmektedir. 
ki mesaisi ~ayri mümkün olduğu gibi, Tiirkiyc 11ariciyc l' ekilinin anın. 
Ha.be:iistan işlerine Yahudilerin yar- zın Atin.aya gitmesi de karakteristik. 
dımı dn beklenemez. tir.,. 

Kud'üsteki, İtalyan konsolosu, Fi- "Giamnle d'Jtnlya.. gazcte-;i de 
listindeki Yahudi otoritelerinin bir Tevfik Uüştü Arasın Atina seyahntilc 
çoklarının işçi fırkası mensuptan ol- lngiliz Kralının Atatürkü zi yaretini 
ması dolayısile fa.sist bir memleketle birbirine bağalamakta ve yazısına 
teşriki mesai edemiyeceğini Romaya şöyle devam etmektedir: 
bildirmi§tir.. "Zecri tedbirler zamanında lngil. 

İtalyanlar diğer taraftan Araplara da terenin rehberliği altında ve Italya 
Habeş fütuhatının İngiliz tesir ve itiba- aleyhinde teşkil edilen Akdeniz ittifa. 
nru sona erdirmek için başlayan atem- kı artık. filen me~cut d~ğildir .. F~~at 
şilmul bir mücadelenin daha başlangı _ ' son _Mdıse:cr lng-ıliz. Uıploı_n:ısısının. 
cı olduğunu işaret etmişlerdir. Ingılteı:enı.n Akdenız . p~lıtıkasında 

Araplara geçen harbin neticesinde kuvvc•th bır vaFıta halını alacak o. 

Jrakm Ma E du U Hi 
lan bu ittifakı tazelemeğe çalışacağı. , verayx r n n, cazın .. . 

J'sti'kl"l ld tt•w • • .. t • 1 . nı gosternıektedır. J~ondrad"n gelen 
d e e e ıgını gos ermış er,, ve nı- .. . w 

ha et F·ı· t" A 1 d k d' . haberlere gore, J.,ondrada Bogazlarm y ı ıs ın rap arının a en ı ıs- . . .. 
ti"kl"lle · . k b'l ~· . ·ı . .. lahkımı hususunda da muzakerelcr 

ü nnı azana ı ecegını ı erı sur - . 
m .. 1 d' yapılacaktır. Dıplornatlar gayet snri\ı 
uş er ır... . .. . . . 

diişunceler saıkıle Boğazların tahkımi 
Bu meyanda Mısırın da yeni kazanıl· 

nuş istiklalini İngiltcrenin orta şarktaki 
vaziyetinin sarsılmakta olduğuna ala • 
met olarak göstermişlerdir. İtalya, A -
raplara karşı hüsnüniyet beslediğini an
latmak için onların istiklal ümidini teş-

vik yolunda muayyen bir planın tatbiki 
ne ve onların İngiltereye karşı hareket 
etmelerine yardıma girişmiştir. 

Yahudi aleyhtarı ve İngiliz ve Arap· 
lara gizlice silah ve cephane vermek il· 
zere aleyhtarı propaganda için büyük 
meblfiğlar sarfedilmiştir. 

Tahmin edildiğine göre, bu yolda 
ton aylar içinde 200.000 sterlin kadar 
harcanmıştır. 

İtalyanlar Filistin Arapları arasında 
göze pek görünmemekle beraber sıkı 

bir terbiyevi seferberlik açmışlardır. Bu 
yolda bilhassa gen~ Araplara tesir edi
yorlar. Bu genç Arapları faşist örneği 
i..:zere milli hislerle dolduruyorlar. ital· 
r _ ~ml~~ okutulan İtalyan hocaları 

bugün üç mektebe kısmen muavenet et· 
miş, Aarap matbuatına para vermiş ve 
batta İtalyanca bir gazete bile çıkarma
ğa başlamıştır. 

işinin İngiliz endüstrisine bırak ı lma.! 
sını temine ç.alışmaktadırlar. Tiirk 
diplomasisinin Boğazların tahkimi 
vazifesini Almnnlara terkcttiği hak. 
kında vaktilc dolaşmış olan haberler 
doğru değildir.,, 

en 
m aı 

Paris, 20- Bugün, buraya ge]miş 
olan İngiltere hariciye nazırı l\f. Eden 
Başvekil 1\1. Blum ile uzun bir mülf1. 
kat yaprnı)tır. 

ılu mülakatta bütün beynelmilel 
me~cieler görüşülmüş ve görüşmeden 
sonra l\l. B:um gazetecileri kabul e. 
derek bu hususta beyanatın bulun 
muştur. 

M. Blum beyanatında. mülakat·n 
l\fiJletler Cemiyetinde taldp edilecek 
hattı hareketle, beşlt>r konferansı ,.e 
bu konfcı.ınsa c!it;cr <lc\'letlecrin de 
iştiraki meselelerinin !"Örüşüldüğiinii 

ve neticeden her iki tarafın da gayeti 
memnun kaldığını söylemlştri. 

HABER - ~kşam p<>Slasr 

Büyük Önder Atatürk C:ün öğleden 
sonra Heybeli adayı teşrif etmişler ve 
iskelede Başvekil İsmet İnönü tarafın 
dan karşılanmışlardır. 

Atatürk lsmet İnönü ile beraber Ba§ 
vekilin köşküne gitmişlerdir. 

AtatUrkUn doGduöu ev 
Atatürkün Selan:ikte doğduğu evin 

Atina Belediyesi tarafından satın alı
nacağını yazmıştık. 

Halbuki dün gelen haberler bu evin 
Yunan hükumeti tarafından satın alı
nacağını göstermektedir. Dün bu hu
susta Atinadan şu telgraf gelmiştir: 

Atina 21 - Türkiye Cumhur Reisi 
Atatürkün içinde doğduğu Se!fıniktc 
Apostolos Pavlos sokağında 71 numa
ralı evin Yunan hUkfu:neti tarafından 
istimlrık edilip tarihi bir hatıra olarak 
muhafaza edileceğine dair dün Make
donya umum valisi general Çipurasın 
bir knrannmesi neşredilmiştir. 

alim 
t y·nıeri 

(Baş tarafı 1 incide) 
dına, Abdülkadir Yozgada, İbrahim Er· 
zuruma tayin edilmişlerdir. Bunlar ora
daki ilkmekteplerde hocalık yapacak -
lardır. 

İstanbul kız muallim mektebi mezun
ları: 

Fahriye Zonguldağa, Nazmiye İstan 
hula, Nilüfer Zonguldağa, Nesime Ma
nisaya, Ayşe Samsuna, Masume Ağrı
ya, Mine Erzincana, Atika Bahkesire, 
Sabahat, Ayşe, Hacer Balrkesire, İr· 
fan Manisaya, Meliha Zonguldağa, Nec
det Manisaya, uman Sinoba, Şaziye 
Orduya, Müyesser Balıkesire, Makbule 
Giresona, Mes'ude Zonguldağa, Nuriye 
Erzuruma, İhsan Kastamonuya, Selma 
Sinoba, Necmiye Balıkesire, Mürvet 
Aydına, Cemile Zonguldağa, Mesrure 
Kayscriye, Saniye Zonguldağa, Meşku
re Eskişehire, Rikkat Denizliye, Emine 
Senihe, Yaşar Sinoba, Suzan Giresona 
Saadet Samsuna, Zehra Kastamonuya, 
Melahat Bursaya, Sevim ve Pervin Sam 
cunn, Hadiye 1stanb1Jla, Meliha ve Ne
... id.: Manısaya, ~u1...ıy .... t~ ..... ı. .. 1~ ~-

l ahat fzmire, Nezahet Balıkesire, Fet
hiye Zonguldağa, Cevriye Sinoba, Na
riye fzmire, Aliye ve Nimet İstanbula, 

Züleyha Samsuna, Ayşe Kocaeliye, Ziı"ı 
ieyha Gümüşhaneye, Melahat ve Mclil 
istanbula, Mahmure Balıkesire, Safiye 
Kütahyaya, Hatıce Aydına, Zehra Ba
lıkesire ,Sabiha istanbula, Nigar Mani
Faya, Gülçin Sinoba, Sacide Eskişehire, 
Neriman tzmire tayin edilmişlerdir. 

Den·zden 
toplanan 
mazotlar 

Gümrük resmi 
verilmediği için 
kaçak sayılıyor 

Gümrük muhafaza teşkilatı garip bir 
meselenin tahkikatına başlamış ve fı~ -
Jarla mazot müsadere etmiştir. Mesele 
~udur: 

Geçen sene limanımızda bir mazot şi
lebi batmış ve bütün limanı mazot isti
la etmişti. Mehmet isimli açık göz bir 
vatandaş bu mazot dolu ~ilcbin hamu
!esinin Boğazın sularına kapılarak akıp 
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na az or 
Sokaklarda ıstihkam,ar kazıldı 

ayork adas! ın fi en ltalya ara 
eçmiş olduğu bi d·rilyor 

Burgos, 21 - lhtfüılci kuvvetler istiyenlere ve silahlarını teslinı ed~ 
~avafrias"ı zaptetmişler, bö~l~ce Mad ihtilalcilere ili.§ilmiyecektir. ya' 
nde su veren ve Loyoza ndısınde bu. hukuku şahsiye ve yağma gibi ci1 
lunan su depolannı ele geçirmişler. "Zerden maznun oU.ınlar mah1:effı 
dir. IV.ı.adrid susuz kalmaktadır. verilecektir. f5 eıJlul sabahındaıı 

Barsclon 20 (A.A.) - Solidaridad baren 1..-ıtaatımız sev1:ülcetJŞ no~-1., 
Obrera gaztesi Majurka adasına ltal- rına süeZ icahatın i8tflzam ettiqi ~ 
yanların çıktığım ve İtalyanların ku. detle hücumda serbest olacaktır!,, 
mandasında bulunan adada şimdi iki ,,~ 
renkli İspanyol asilerinin bayrağı ya- Odesadan ispanyaya yiye 
nındn İtalyan bayrağının dalganlan· gönderlllyor-

1 
dığını temin etmektedir. Moskova 20 (A.A.) - So\')~~ 

Bu gazeteye göre, İtalyan subayı, birliği kadınlan tarafıudan !ı:!"PI""~ 
Rossi, adanın hakiki diktatörüdür. kadın ve çocuklan için toplanan )tf. • 

Jon Marş tarafından satın alınan cek ve içeceği götüren ilk vapur 
birçok İtalyan tayyaresi adaya gel- eyllllde Odesadan İspanyaya ıt• 
mlştir. Marş da bu tayyarelerden biri- mıştır. ~ 
le gelerek adayı ziyaret etmiştir. Vapurda 2000 ton yiyecek ,,-e ( 

Madrltte ı:lperrer kazı il yor arada beş ton tere yağ ile 300 totl 
Paris 20 (A.A.) - Buraya gelen ker vardır. 1 

haberlere göre, Madrit sokaklarında Burgos hUkOmetlnln bir tebıır 
siperler kazılmasına başlanmıştır. Ev- Burgos 20 (A.A.) - İhtilalci JıU rl' 
ler istihkam haline kalbcdilmektcdir. met komitesi, İspanyadaki ecnebi f' 

Ana?'6istıer Başbakan M. Kaballe· firlerin Sen Sebastiyene yerle.şmelf J 

roya müracaat ederek hükumetin zusunu izhar etmiş olduklarına d r 
"amme federasyonu komitesi,, ne çcv- olan haberle merkezi ve cenubi }.~ 
rilmesini istemjşlerdir. Bu komitenin rika hükQmetlerinden bir kıSJllıt ~ 
vazifesi bankaları sosyaliz.e, hususi Burgos htikftmetini tanımış oldtıld~ 
serveti ilga ve 17 den 45 yaşına kadar şeklinde ecnebi memlektlerde ort• , 
bütün erkekleri seferber etmektir. çıkmış bulunan şayiayı tekzip eU:V 

Kristof Kolomb ailesinin son yaşa- tir. 
yanı 76 yaşında Dük Verakuanun cu- Felemenk maslatuııtgnzıır• 
ma günü ku?'6una dizildiği bildiriliyor. ispanyayı torkettl 
General Molanın beyannamesi Llıhaye 20 (A.A.) - Madritteld 1,, 

Valladolid 20 (A.A.) - Asi general lemenk maslahatgüzarı ikide b:r d 
Mola, Bilbao ve Santander üzerine tay- lomasi masuniyetinin ihlhl ediJtııC:f 
yarelerle aşağıdaki beyannameyi at- olmasından dolayı hükUmetindell ııtl 
tırmıştır: dığı emir üz<"rine İspanyayı ter tf 

"Masum k11nı dökülmesine mani ol- miştir. Ma.anıafih, diplomasi ıniiJlS:: 
rnak maksadile kadın ve çocukl.a.rın betleri kesilmemiştir. 
kurtarılma.sı için icap ede>ı mithleti Faşist aleyhlarlerına 
veriyorum. Yanımızda mevki almal;: yapılan teberru ~ 

Banıelon 20 CA.A.) - Fasist Alfil 1, 
tarlarının mer.ırnz. x6mı~smt• ijlfô ,t' z n· enen 

Titü esko 
kadar yapılmış olan teberruatın l-e ~ 
nu iki milyon altı yüz bin peçet1 

baliğ olmuştur. _/ 

Hayatından endişeye Kaymakamlar 
dilşUlecek vaziyete arasında yeni 

gel dl tayinler ~ 
Sen Morç, 20 (A.A.) - M. Titü. Ankara, 21 (Telefonla) - ~it 

lesktinun sıhhi vaziyetindeki salah de. bulunan Eroh kaymakamlığınn 
vam etmemiştir. Öğleden sonra dok. sankale kaymakamı Avni, Nsı~ 
torlar, üçüncü bir kan nakli ameliye. kaymakamlığına Alanya kayntıı r' 
sine lüzum görmüşlerdir. Hastanın Ham!. Odac k kaymakamlığına IVf 
etrafındakiler yeniden endişeye düş. kaymakamı Abdülkadir, nut.ıı -
müşlerdir. kaymakamlığına Ferik ka) ıtııı~Ço· 

Bükreş. 20 (A.A.) - 1\1. Titü1es. Şevket., Keskin kayma!mmlığııı::ı ~~ 
konun ahvali sıhhiye.sinin bazı endişe. buk kaymakamı Ekrem, KızılcahS ııı' 

ler verdiğini öğrenen Başbakan 'I'ata kaym:ıknmlığına Koç..-.ehir kayntıı~o!· 
resko rnumaileyhe bir telgraf çekerek Basri, Niksar kaymakamlığına <' 
sağl•k temennisinde bulunmuştur. kudcii kaymakamı Pertev, ı\1'11~· 

Bazı gazetelerin ne~riyatı hilafı. kaymakamlığına Mecitözü kayınsl" 
na o!arak, Başbakan her gün ik! defa Fazıl tayin edilmişlerdir. ~ 
Titü:l'skonun ahvali sıhhiyesi hakkın. -------------
da tdefonıa maıumat isteyip almış. Pencereden düşiJP 
tır. ölen kadın rıd' 

Göbels 
Ainada 

gittiğini görünce derhal geniş bir kadro Atina, 21 - Alman propaganda 
vücuda getirerek bu Mazotları toplat • n:ızm doktor Göbels ile kar!sı dün ak. 
mış ve fıçılara doldurtınuştur. Mazot şam tay;rare ile Belgraddan buraya 
fonn fıçılarla şehre çıkarılarak bir yere gelmişlerdir. 
depo edilmiştir. Göbels beyanatında, komünist a. 

Tünel meydanında Sünbül sokd1 ıı1 
Ali Sadi apartımanınm dördilncU r 
tında oturan 24 yaşında Eleono~ 
minde bir kadın dün öğleden .,ı ' 
pencereden düşmü§, derhal ölıl1U~1 

Kocası J ak biraz sonra sol<ll ıl 
gelince karısının cesedi ile kıııi1 
mı§, bayılmıştır. ~ 

Kadının cesedi zabıta doktoru ll ~· 
di tarafından muayene edildiJ<tetl Aradan bir muddet geçince gij.mrük Jeyhtarı blok teşekkülünden bahset. 

muhafaza teşki15 tl bu işi haber almış· miş, bir haftaya kadar Budapeşteden 
tır. Batan bu ~ilcbin transit olarak li - D 

Y geçerek erline döneceğini söylemiş. 
manımızdan geçtiğini, binaenaleyh ha-

ld 
tir. 

mulesinden de gümrük alınmamış o u- - --------------
ğunu, nazarı dikkate ~1.an m~hafaza teş· Hlttt 1 nı11ıııııntııııııııııtllllllll1tııınlflillllllt1t111111ıtllllnıtı11ııl(flllftl 
kil~tı derhal f~çıl.arı ıçmdekı mazotlarla ({adı.kö lüier l\1fl'd 
miısadere ctmıştır. y e ' e 
Ayrıca bu hususta tahkikat yapıl - 22 eylQI 936 

maktadır. Sah gUnU akşamı 

Jsv·eç e sol iırkaiar Cünbüş 
kazan ı Muhittin• 

Stokholm, 21 (A.A.) - Sosyal. İn 
demokrat partisi, dün mebusan mec Marmara 
lisi ıcin ) apılan umumi intihaplarda 
parJ~k bir muzuff eri yet kazanmıştır. incisinde 
Mecl ıste ilk defa olarak sos yalistler Senel devriyesi 
\'t' komünis tler. ekseri)·ete m· lik ola. 9' utlulr nacaktır, 
cakhrclır. \ ·aziyet şudur: 2;;0 azalık. Su Cırsnh haçır~3Ymız. 
123 ü bunlara aittir. 

ra gömUimesine izin verilmi11tit· )1 
Bundan başka dün akşam ilzeri

1
l 

navutköyde de buna bemer bir 
olmuştur. fl 

Arnavutköyde Kösk caddeS' ııf' 
Marangoz Leonidanın kızı yedi)~' 
da Jale Arnavutköyde sucu sokLI ö'f 
teyy,esinin evinde oynarken du\·ııf ~1' 
düşmil:;, sol ayağı diz kapa.ğındlll1 
rrlmıştır. 

-.. Jale hastahaneye kaldın~ 



Uğurlu 
rakamı 

Nermin, bana: 1 
- Da.tum, dedi, eğer vahfl bir nqe 

ile, azam! dolgunlukla ve eğlenme.ile 
birkaç ay mes'ut bir insan olarak yap-

dunaa, itiraf edeyim ki, aaadeti q -
kı medyunum. çUnkU, afkm olmadığı 
)'erde hakiki aaadet yoktur. Sakin, ra
bat, hatta konforlu da olsa hayat, Uaeri
lle afk bnadlannı germemipe, hiç bir 
lbana üade etmu. 

Adı Hayatidir. Bana her 1eyi öğreten 
c. oldu. Bmde, benim de farkında ol -

Zlıadıltm bir kadın keıf etti, ve beni san
ki yoktan varetti. Kollannda yeniden 

hayata doğdum; rilnyaya yeni hialerle 
taze ve deği§miı bir etle geldim. O za
ınandanberi, onun hatası yüzünden, be
ter! limitsizliği tamamile yapdımaa da, 
bunu unutmuyorum, unutımyacağım 
da. 

Beni nasıl elde etti~ini anlatmıyaca
fnn. Zannediyorum ki, gözlerimiz ilk 
lrarııiaıtıfı anda onun oldum. Kendimi 

ınUdafaa etme&e imkin bulamadan, 
beni kabul etti. lhtti, Zdferinden o da 
hayrete dütmüıtU. Atknnda ne çaplan
lıiın, ne de iffetin yeri vardı. 

Hayati biraz acaip, bfraz bohem tabi -
atli idi ; çok neıeli idi, kadınlann ho -
§una giden bir hali vardı. Bir temmuz 
sabahı evime geldi, bana : 

- Haydi, giyin, dedi. Hem seyahat 
elbiseni .. 

twt ettim. Hazırlanınca, omuzlarım
dan yakaladı. Beni silrükliyerek: 

- Gell dedi. 

Appda, lrapmm önUnde bid kOçUic 
bir otomohil bekliyordu. Kilçtlcilk bir 
otomobildi, ve hayatımda bu bdar gü
zelini ıörmemittim. Yepyeniydi, her ta
rafı pınl pml parlıyordu. 

- Kimin bu 1 diye sordum, yoksa ıe
nin mi? 

- Bizim l diye ce·vwn> verdi. ____ ......._ __ ualtaftf.- "'B"'ıroen, nu· 

ınarası gözilme ilitti: 877. 

- 7 rakamı bana uğur getirir. 
- Bundan aonra da getirecek. 

Sonra aarbanm kapısını açtı: 
- Haydi, bin, dedi. 
- 7ileni nereye götürecekain? 

- Bilmiyorum, aklımıza eaen yere. 
Aık bize rehberlik eder. 

- Pakat, çamaprım yok. 
- Aldırma! Allah kerimdir. 
Yolda konakladığımız yerlerden ırra 

ile çorap, pijama ve geri kalan enikle
ri düzdük. 

Sayfiye hayatı Y•tamak istiyen iki 
tpk için mükemmel bir araba. Hayati, 
vitesi deği§tirdifi zaman, eli dizime 

~tlrtilnüyordu; bapru çevirdili zaman
da, aaçlanmu biribirine temas ediyordu. 
Her kilometrede, hele yol dilz olunca 
ınlltemadiyen öpüıUyorduk. Bütiln tabi 
ıt, üstlerinde kuılann cıvıldattıklan a
façları ve günc§li tarlalarile bize d<>iru 
&eliyordu. Bize: ''Mes'ut olun!,, diyor
du. Bu nıilsaadeyi, ürata vardırarak 
kullanıyorduk. Ah, o sene Herekede ge
çirdilimiz temmuz ayı 1 Hava mcaktt, 
biltUn ovalar çiçekli idi, kendimizi ova
lann, denizin, hatti günqin sahibi An· 

nediyorduk. 

Hayati beni seviyordu. Nazik, ince, 
dilwrtU değildi. Fakat beni anlatan ha-

reketler yapmafı •mimt JAflar bulması 
nı biliyordu. Kendi kendime, bu hayatın 
ba böyle devam ettikçe, bir gUn aona 
trtcefini dUfiinUyordum. 

Artık,ıehire dönmek zamanı gelmit -
ti. tki ay sonn, gene tatanbulda idik. 
Hayatımın çerçevetiyen kuvvetli bir ne-

tenin inaanlan olmuıtuk. Bilinmez ne -
den, birden aramın bir 10plduk ıtrcfi. 

Sebebini kctfettlm. Hayatinin bana 
brp '9Uiyeti defifiyor~ Vanımdlı da
lına suıuyor, a8alerimle ealdsi kadar ali 
kadar olmıyordu; buan, ıazlerinl ara
ınaıs mecbur oluyordum. tık zamanlar 

baaı bahanelerle ıelmemulilder yap -
lbap, IOlll'a da it yldlnden dolan can 
lıkmtılanndan bahMtmefe batladr. 

Zira iıleri iyi gitmiyordu. Zayıflıyor, 
lltafrnum ft lfnirll olayordu. Bir gün, 
otomobil~ o kOçUk ve rGzel otomobili 
••tmak niyetinde olc!utunu a8yleclL Ma-

Ton ton amca 

vahştııerln 

çıkıyor\ __ ~_:_~--~---~~:-=-:-ia.i~==-.-.~;;;;;~ 
Y azan : Niyazı A n m et 

adasına 

ni olmak iatedim. Hatti ağladım, bana: 
- Bunun senin batan yilzünden ol -

ciufunu görmüyor muıun? dedi. 

Birçok aylar böyle kavgalar, danl -
malar, kavgalar ve tekrar banpnalarla 

geçti. Hayati bana ıeldili saman, kendi 
kendime: '"Bu defa her ıey bitecek ar-

tık!,, diyordum. Atlı: tıpkı bir otomobil 
ıibl; tamir edildikçe bozuklulı:lan fu
lı lafl)'Or. 

!tarar verdlllm cQnU hatırlıyorum. 
BuıUnUn arüeainde Hayati gelmemitti. 
Geceyi dJtanda ıeçlrmiıti, sabahleyin 
cebinde bir randevu vaadi .. Bir kadın 
yunı buldum. Suratlarımız asık, yanya 

~ yürüyorduk. Birden durdum. ÖnUm
de, kıtldınm lı:enannda, 1rilçUk otomobi-

limiz, Hayatinin aattıtı 877. numaralı 
otom'lbil duruyordu. Eakl halinden eaer 

kalmamııtı, numara11ndan batb. Bir -
den gözümde Herekeye yaptığımız mu-
cizevi seyahat canlandı. O zamanki Ha
yatinin, timdi bana arkasını çeviren Ha 
yati olması mümkün müydü? 

Bir<ten bana sordu: 

- Orada, neye bakıyorsun? 
Kelimeler boğazıma tıkıldı. 

- Otomobil .. Küçük otomobilimiz. 
Otomobile soğuk bir nazarla baktı, 

omuztannı ıilkti. 

- Ah, evet! Peki, ne olacak? Haydi, 
haydi, yürü! 

Arkasından yürüdüm: Bapmı önüme 
eğmit. gözlerim yaılı. Anladım, her teY 
bitmittL 

877. rakamile gözUmUn 6nünde ilk 
defa aılamum hayali canlanıyordu. 

Nuh CEH 

iki başlı yılan 

Bu resmi çekmit olan adam, fotoğ
rafçılık hilelerini bilen kurnaz bir 
sanatkar deiildir. Hatt! lı:endiainin 

mealckle alika11 bile yoktur. Yaz 
tatilini geçirirken yanına bir de fotofraf 

makinesi alımı bir Amerikalı talebe
dir. Amerikanın Tepu vilAyeti Diın
mit mmtakumda dolaıırken bu iki 

batlı yılanı g8rmilt hemen makine
sine davranarak resmini çekivermit
tir. Yılan Engerek dnsindmdir. Ve 

her ild bqmda da birer çift göz, çatat

h blret dil ve korkunç ditlerl vardır. Be -------------
reket venin ki yılan henUz birkaç 

gilnlük oldutu için fotoğrafçıya ul -
dırmamıt ve kaçmalı akıl etmemiftir . 

Talebe tabiatın bu nadireai kartnmda 
merakım yenemenıit ve birçok ara
yıp taradıktan sonra, yılanın yuvaanu 

butmuıtur. Burada g8rdUfil diğer on 
alt ıyavru ile analannı da birçok uğ

rattıktan sonra bir torpaya koyarak 

Texaı tarihi tabit mi.besine hediye et
mi§tir. On altı yavru ile boyu 2 metre 

olan ana yılan hep tek bafhdırlar . 
Yalnız on yedinci yavru ild bafiıdır. 

Hayvanat ilimleri bunun milyonda 
bir teaadilf edilecek nadir bir vaka ol-

duğunu aöyliyerek Engereklerin Kro
tuı A trox ailesine menaup oJduklanru 
tcsbit etmiflerdlr. 

iki bat bir tanesinden iyidir der
ler ama böyleli de fil 1 
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2774 s e ne evvel bugün 

Anibal Kan'da Romalıları feci 
şekilde mağlup etti 

70 bin kiti Gidi 
_ Ollum, sat kaldıkça Romaya ancak bir fil kalmıttı. Bununla ben. 

kar,ı dlişmanlıiını unutma. Onlara ber ilk karplaftıtı Selplo~ malltp 
elinden geldiii kadar zarar vermek. ettikten sonra imdada plen Sempro. 
teu ıeri durma. Onlar bisim ezeli düt- niua'un kırk bin kifilik kuvvetinden o. 
manımızdır. ta:& Nninl harp meydanında bırsktı. 

Ba aösler, lapanya fethine giden A•nl'Al bu harple Galiye kıtaaını ele 
Kartaca kumandanı Hamillkar, dokuz seçirmiıtı. 
yaşındaki otlu Anibal'a siylUyorda. Roma, Flamlllius kumaaduında 

Anfbal, f8yle mukabele etti: elli bin kifilik bir ordu hazırbyarak 
_ Peki baba, anutmıyacağım. Kariaea kumandanı ilserlne anketti. 

Yemin ederim, ki sözftme sadık ola. Anfbal ba kanetln de kamanda• 
cak ve intikam alacağım. ıarı aa dahil olmak ilsere on bet blnL 

Babası ildüğU vakit Anibal on ııı kılıçtan ~rdf. Bir okadannı da 
sekiz yqındn idi. ispanya ordusuna esir aldı. Kendi telefatı 7alnız bla 
geld!. Soiuk ile sıcaia, açılıkla suauz. kişi kadardı. 
tuğa. meşguliyetle uykasuzluia pya. Bu matlAblJetten Hara itoma 
nı bayret bir derecede tahammül e. mü"1ktin oldula kadar fula uker 
den kumandanın otlu, kendisini az tophyarak Aniı.U mahvetmeje u. 
r.aınanda ael'dirdt. O, dalma nefer m~ıt!. Yeni ordu FablU. Mablmman 
elhblNiyle ukerler araaında yatıp kutrandaarndaydı. 
kalkar ve onların yeditfnf yer, onlar. Bu adam muharebeden mltema. 
dan hiç ayrılmazdı. Uç sene, daima diyln kaçıyor n Anlball saldan, sol. 
muharebe etmekte olan ordunun için. daıı ııkıştırmağa bakıyordu. Bir gtin 
de yapdı. Kartaca askeri, kamanclanlarlyle bt. 

Yirmi yaşında kumandan intihap rabf.r lçiaden çıkılmaz bir boiaaa sı .. 
edildi ve Kartaca Senatosu da ~unu 1u,ırnldı. Teılimden başka tek can 
kab~· etti. yoktu. Mukanmet etmek mahvolmak 

tıte o sin, babasının namhatlerl. 1 mektl Tek Kartacalrda ümit k&L 
ni ve babasına verditi sözü hatırladı: e • 

maı1uıtı. 
- Romayı ortadan kaldıracatım.. Anlbal ı 

dedi. _ Hiç korkma11n, dedi, k6rtula. 
Mükemmel ordun vardı. Aake. eaf& 

rin kendisine ve kencltslaln askere em. Kimse inanmıyordu. o, pyet dd. 
niyeti aarsılmamııtı. Vakit r~lnn•. diyetle: 
den Sagoutı muhasara etti. Romalı. _ Hem de bu akşam .. diyordu. 
)arın, Anibal geri çeldlmedtği takdir. 
• ., fi•• r •a.a....:. + •·. h'•=" 

tehd'tleri bir fayda vermedi. Antbal 
buıayı fethetti. 

Fakat Romalılar gene harp et. 
mediler. Fabltls'6 tarziye almak için 
Kartacaya sönderdiler. Kartacalılar 

tarı,jye veremiyorlar, Anlballn danı. 
mumdan korkuyorlardı. Red cnabı 
veruıek de itlerine gelmiyor, bu tak. 
dlr~! Kartacanın mahvedilecetfne L 
nanıyorlardı. 

Roma sefirinin bir rUn sabn tU. 
keodi. Senatoya atderek siydlji fi&ta. 
nrA eteiinl kaldırdı: 

- Harp ile aalh bunun içindedir. 
Onlardan birinin intihap r.amanı gel. 
mij&ir •. dedi. 

Senato uaaı: 

- Siz tstedJiinlzi intihap ediniz.. 
dedfJrr. 

ti. 

Fabfila eteğin Alınrd ve: 
- Öyleyse harp olsun .. dytp kea. 

Aniballn tstedlj1 olmqtu. 

••• 
Anlbal denizden ltal1aya bir fe1 

yapamıyaeafmı biliyordu. Klmaeafn 
batı nhayalfne gelmiyecek bir plln 
kurıh:. Yüz bin ki§lllk bir ordu ile PL 
retlf~ dağlarını reçerek Italyaya indi. 
Fw t, ayak butıtı &il• ukeri yirmi 
altı Hne lnmiı, birçok fillerden ellndt 

· ı getirildi. Boynuzlarına zifte bu. 
laAJDlf çalı demetleri (eçirildL Hep. 
iline birdn ateı Yerilerek aalrYerildL 
Gece yarraı bir dehfet halinde Roma 

u'trltrl UzerlH turUyen blalerce 1. 
kOz, Anlbali kurtardı. 

• • • 
Anlballn en bUyUk 

Ceanbt ttalyada Kan 
rıa.ta oldu. Roma orduau kumandan. 
larm"an Varron, askerini geri dönUL 
mlyecek derecede Anibal ordwıuna 

yaldattırmııtı. Romablann kuvveti 
sek!ten bin piyade, altı bin d•arl 141. 
Arılbalin kırk bin piyade tle on bla 
110nrfal vardı. 

Kartaca kumandanının harpte 
en stvdifl manewa, dUşmanını sllTa. 
rl 'Tasıtulyle urmak ve iyle hU~uma 
g··;mektl. Bunu her harbinde yıpmlf 
ve 111 uvaffak olmutt11 Kan muharebe. 
.inde de bu 1olu tuttu. Atlılar yıld1. 
rım atiratiyle Roma ordusunu ardı. 
ıar. 

Mlllttan önce 838 yılı, 21 Eylll 
gtlntt. ban dan 2774 aeM enel vak ı bL 
lao .,_. harpte Romahlar '10.000 nefer, 
bir kl'!!so108, iki ordu defterdarı, seL:ı: 
ıea aenato uaaı, yirmi bir fırka kL 
mandanr uyt etmişlerdi. Anibalin te. 
lefAtı dlrt bini Galyall olmak IMN 

5..JUa idi. 

Moday a u y mak için 
lsvıçre de 

sllAhlanıyor 

lsviçre de ötelcl milletlere uydu t1e lıuiçre .raoaf 10t10f maltlulepıele yOı> 
luna koyuldu. Son ha/t.a yapılma ordu manevrasında ikinci fırka ıaıı11a1~ 
motörıihleıli ciüiitarnlanı. çok müeHir birer kıla olabilecelclerlnl iıbal 

Bu geçit reami U t:en.sdorf da yapıldı. 



Eseri hazırlayan : Nüzhet Abbas 
Dikkat: Bu yazı, yalnız pazartesi, çarşanbtt ııc cunıarlesi günleri neşredilir. 

Bir futbolcunun anform kala- Su topunun tarihçesi 
bi 1 m esi için birinci şart hakiki 1931 senesi vat<rpolunun memleke· • .:::.;.-:. '> ~ ;; • saray merasim yaparak 1932 şaınpl· 

bl•r sporcu ruhu taşımasıdır timizde bidayet tarihidir. Bundan bir ~ yonu da oldu. Galatasaraylılar rnUrrı· 
çok seneler mukaddem bu oyunun Ga- kün olduğu kadar hususi maçlar yap-

- 2 _ yemeklerden daha fn.?Ja güçlük çekil- latasaray yüzücüleri tarafından oy- mağa uğraşıyorlardı. Bu sırada l. $. 
diğini de araştırmalıdır. Midenin in- nandığı riveyet edilmekte ise de ne K. klübü henüz teşekkül etmişti. :Meı-Anform kalabilmek için birinci 

şart; hakiki bir sportmen ruhu taşı
maktır. Vücudundan azami randıma
nı alabilmek bir sporcu için azami bir 
gaye, hiç bir şeye feda edilmez bir 
arzu ve emel şeklini aldıktan sonra 
hepimiz kabiliyetimize göre anform 
kalmakta güçlük çekmeyiz. Fakat 
evvela §Ul"asını kaydedelim ki anfmm 
kalmakla ağır sporlara hazırlık ara
sında büylik bir fark vardır. Biri di
ğerinden kati esaslarla ayrılmıştır. 

Anform bulunmak için birinci şar
tın psikolojik olduğunu, yani bu hu
susta en bUyiik amilin bir arzudan 
başka bir şey olmadığım kabul ettik
ten sonra; işin fizyolojik cephesini kı
saca tetkik edelim. 

Bir atlet, bir futbolcu kendini an
form his.setmediği vakit iki şeye dik
kat etmeli ve düşkünlüğünün sebeple
rini bunlarda araştırmalıdır. Bunlar
dan birincisi: Vücudunda bir arıza o
lup olmadığı, İkincisi de ruhen bık
kınlık ve bezginlik hissedip etmediği
ni inceden inceye araştırmalıdır. 

Genç futbolculara bu hususta bi
rinci tavsiyem, her mevsimin başında 
kendilerün bir doktor muayenesinden 
geçirmeleridir. Bu muayeneyi en iyi 
ve en emniyetle yapacak doktor, aile 
hekimidir. Eskidenberi a~lenin dert
lerile, ufak bUyUk hastalıklarile uğ
raşan bir doktor elbette sizi hiç tam
mıyan bir t.abibe müreccahtır. 

Bu sıhhi muayenede her şeyden 
evvel dikkat olunacak ve inceden in
ceye tetkik edilecek cihet, futbolcu. 
nun kalp ve ciğerleridir. 
Bilhassa kalp adalesinin idmana karşı 
~österdiği aUUlimeli tetkik edebil· 
mey 1çin mua.y,cnenin sıkı liir yii% met
re sürat koşusunun hem.en akabinde 
icrası son derece şayanı tavsiyedir. 

Ciğerlerde kalp kadar ehemmiyetle 
tetkik olunmalı ve hiçbir arıza. bulun
madığına kati bir kanaat hasıl edilme
lidir. 

Doktor muayenesinin müsbet bir 
netice verdiğini ve futbolcunun ciğer 
ve kalbinde hiçbir arıza bulunmadığı
nı tesbit ettikten sonra sıra dişlerin 

1 ve bademciklerin muayenesine gelir. 
Sıhhat bilgisi bize, çürük dişlerin 

ve bademciklerin yalnız sporcualrr de
ğil, herkesi son derece sıhhattan dü
şürdliğ'Unü kati olarak bildiriyor. Bun 
lar üzerinde genç futbolcu arkadaşla
rnnın son derece titiz davranmalarını 
tavsiye ederim. 

Yalnız spor için değil, sırf sıhhi va
ziyetimiz için de olsa dişleri ih}'l'lal 
kadar yanlış bir hareket olamaz. 

Bundan sonra hazım meselesini ele 
almak lilzımdır. Hazmın muntazam olup 
olmadığnu, yemeklerden kaç saat son
ra hazmın itmam edildiğini ve ne gibi 

san vücudunun kazanı olduğunu kabul kadar doğru ve ciddi olduğu bilincmi- kür klüp mevsimin ilerlemesine rsğ· 
edecek olursak bu kazanın matlup şe- yor. men bir su topu turnuvası tertip etti· 
kilde çalışıp çalışmadığını b1lmek mu- İlk resmi vaterpolu maçı 1931 sene- Fakat buna yalnız turnuvayı tertip 
hakkak surette 18.zımdır. sinde Şirketi Hayrieynin Büyükdere- edenle Galatasaray iştirak etti ve ma· 

Her cihetten mükemmel oldukları de inşa ettirdiği lidoda tertip edilen çı ( 10-1) kazandı. Şurasını derin tees· 
halde, anform kalabilmek hususunda 17 temmuz 1931 yüzme teşvik müsa- sürle kaydederim ki bu maç Galatasa· 
sırf mide bozukluğundan ve alınan gı- bakalarından sonra oynanmıştır. MC'z- ray yüziicülerinin en kıdemlisi ve sU 
daları iyice eritememek yüzünden sı- kur günde dört klUbün takımları çar- topu takımının göz bebeği rahmetli 
kıntı çeken futbolcular az değildir. Bir pışmıştı. Bu karşılaşnn k!üpler Bey- Şerefin son oynadığı ve klübüne temin 
çokları belki bunun doğrudan doğruya koz, Beylerbeyi, Galatasaray ve Deniz ettiği zafer oldu. Maçın ertesi günü bir 
mideden geldiğinin farkında da değil- lisesi idi. 1.f.açlar sırf bir başlangıç ve (hücumu dem dimağı) neticesinde za· 
dirler. Bunun için bu meseleyi burada hazırlık mahiyetinde olmuş ve netice vallı Şeref aradan sıJTıldı gtttl. 
kısaca anlatmağı faydalı buluyorum. de inşa ettirdiği havuzda tertip edilen 1933 senesinde bir yenilik göze çarp 

Evvela şunu unutmamalıyız ki ye· Deniz lisesi de Beykozu (2-0) mnğliip tı. Futboldaki ezeli Fenerbahçc - Ga· 
mekleri hazmı güç ve kolay diye iki etmişti. Galatasaraym ilk takımı ek- latasaray rekabeti bu sahada kendini 
kısma ayırmak, sonra da her şahsa sik kalan bir oyuncunun verini de ma· / "" j ihsas etmeğe başladı. FenerbahçeliJer 
göre bunun da değiştiğini nazarı iti- ruf 100 metre koşucusu Galatasaraylı calibi dikkat bir alaka uyand:rdı. Bu· bir sene zarfında bir hayli terakki 
bara almak mecburiyetindeyiz. Raufla doldurarak şu suretle çıkmış- nunln beraber su topuna benzer orta- gösterrr.işler ve Galatasaraya rekabet 
Hazmı güç yemeklerin midemizi tı: da henliz bir şey mevcut değildi. Oy- edecek dereceye gelmişlerdi. Şampiyo-

dört saat kadar yorduğunu, halbuki Ahmet - Suat, Şeref - TaUit, "llfeh- nayanlar da ne top tutmasını ne de naya Deniz lisesi, Galatasaray, Fener· 
buna mukabil hazmı kolay gıdaların eli, Mebrür, Rauf. top atmasını bilen vardı; su topu de- bah!:e ve Beykoz iştirak etti ve finale 
ise iki saatte eritildiğini bilerek ye- Bundan bir hafta sonra yine teşvik mcğe yliz şahit lflZlmdı. Bir hafta için bu defa Galatasaray ve Fenerbahçe 
mek yersek meselenin mühim bir kıs- yüzmelerinden sonra st! topu maçları- de bir iki yüzme kitabında vaterpolu kaldı. Galatasaray (3-2) yine şampi· 
mını halletmiş oluruz. na devam edildi. Fakat bu defaki maç- bahsi okuyan ve nizamnamede hatala- yonluğu kazandı. 

Yemek hakkında son nazariyeleri lar 1931 senesi İstanbul mmtaka şam- rı gözden geçiren meraklılar bu defa- Bu şampiyonayı federasyon tarafın 
burada uzun uzadıya mcvzubahs et- piyonluğunun ilk safhasını teşkil edi- ki maçların bir arpa boyu daha aslına dan merhum Şerefin hatırası için vaı· 
meği muvafık gönniyorum. Ancak yordu. Bir hafta evvelki başlangıç ve yaklaşmasına. hadim oldular. Kura ne olunan ''Şeref şildi,, takip etti. (Gala· 
kısaca bildirmek istediğim esasları ha.zırlık maçlarından sonraki bu müsa- ticesinde Galatasaraya Beykoz düştü tasa.ray t. S. K. takımile çarpışmış ve 
saymanın da faydalı olduğuna inanı- bakalar yüzücüler ve seyirciler arasında ve (8-0) mağlüp oldu. ilk defa bu maçta mağlup çıkmıştı. 
yorum. , Ü .. Galatasaraym büyük farklarla ga· Ru mağlubiyetin en büyük sebebi de 

Evvelfl bir futbolcunun yemeği her ' S t Unda ğ,, ten İS le be temin etmesindeki en büyük ~mi\ şüphesiz bcynelmile şöhreti haiz Al· 
hangi diğer bir kimsenin yemeğinden t u r n u va s 1 n 1 takımın sırf iyi ve seri yü?.enler· man milli su topu takımmm en güzide 
farklı olmaması kanaatindeyim. Şu Dagv cılık kıu·· bu·· den müteşekkil olmasıydı. Yoksa bil- oyuncularından bay "Kordes,, in t. s. 
şartla. ki ne yersek yiyelim son derece tün yüzücüler bu yeni oyunun K. takımında yer almasıydı. 
iyi çiğnemek liiznndır. Sonra sporcu- kazan d I sırlarına tamamile bigane idi. Galata- 1931 senesinde tekrar vatanına av· 
nun yemekleri arasında çok fazla mik saray takımında her oyuncu kravl yü- det eden Alman antrenörün yerine Ma 
tarlarda et veya kahve ve çay bulun- Muhiddin tistündağm koymuş oldu- zebiliyordu. Bunlar arasında en ziya- caristanın maruf oyuncularından bay 
mamasını da ileri sllrmek isterim. Ne ğu Celençkop kupası teni5 müsabakala- de mevcudiyet gösteren ve nisbeten Ferensfy getirildi. Bu ateşli Macar 
olursa olsun bu gibi gıdalar, hatta faz rının finalleri dün Tc:ksimdeki Dağcı _ teknik yüzücülere malik bulunan D('- gcncindm Türk yüzil<'ülilğU çok isti· 
la miktarda ekmek bile esasen vücudun Iık klUbüntin kortlarıntla yapıldı Neti- niz l!sesi idi. Bnhriyelilerimiziıı bu fade etti ve etmektedir. Ferensfv fi', 
h 6u"""ı 11~ıa.ul>•ısı..a.tı sonra uu u~uuJl t: .t urK su topu oyuncuıarı tam 1'ır B) 

er uman ifraz ederek define ISVk -.ı:ter şbyledir: k . d rd çalıştıktan sonra 1934 Rusv. a seyahati 
güçlük çektiği asitleri fazlaalştırdığı- Tek Bayan: ortadan çekilmeleri her esı acın ı ı. 

Eğer devam etmiş olsalardı şüphesiz ortaya çıktı. Türkiyeyi Rusyada tern-
için şayanı tavsiye değildir. Buna mu- Bayan Gorederetski, Bayan Kumeyro bugün onların da Galatasaray ve Bey- sil edecek takım aşağıdaki surette teş-
kabil sebzeler, meyveler çok bol; ni- ya 6-0, 6--0 galip, Bayan Gindorf, koz gibi kuvvetli ve sağlam bir temel kil edildi: 
şastalı yemekler ise mutedil surette Bayan Eliada 6-1, 6-0 galip. lizcrine kurulmuş bir su topu takımla· 
yenirse azamı istifade temin edilmiş Tek erkek: rı olabilirdi. 
olur. Futbol mevsiminin soğuk zaman- Suat Jaffeye 6--1, 6-0 galip. Bu maçların neticesinde Galatasaray 
tara tesadüf etmesi itibarile vücudun Sedat Şirinyana 12-10, 6-3, 6--4 ve Deniz lisesi finalist olmuşlardı. o 
kalori ve enerjiye ihtiyacını karşıla· galip. ana kadar yaptığı müsabakalarda iyi 

1 

mak üzere kuru üzüm ve hurma. por- Çift erkek· 
· bir varlık ve enerji gösteren bahriye-takal ve emsali ycmi~len.len arzu edil- Suat.Sedat, Baldini, Orhana 6-0, 

lilcrin Galatasarayla karşılaşması has dig-i kadar vemcg'Ti de son derece :ıaya- 6 2 galip 
.J • - • bir alil.ka tevlit etmişti. Galatasaray 

nı tavsiye görürüm. Az veya çok ye- Jaffet, Banbino - Kris, Şirinyana 
yeni teşkil ettiği: 

mek meselesine gelince lüzumundan C.--3, 6-1 galip. ltfemduh _ Nevin, Ahmet _ Şeref, 
fazla gıda almaktan fayda değil zarar Muhtelit: Mehdi, Sıwt, Mebrür takımile gürültü-
gcleceğini ve fakat sofradan- aç kalk Bayan Grodetski, Vedat Abut, Bayan lü ve çetin bir çarpışmadan sonra De-
makla da yine iyi bir netice alınamıya- Kurtelli Fahriye 6-0 6-0 galip. niz lisesini (2-0) yenPrek 1931 tstan-
cağmı düşünmek kafidir. Aleliimum Bayan Kurtelli Suat, Bayan Rabia bul mıntkaası su topu şampiyonu ol-
antrenman esnasında fulbo1cul?r, haz Neşete 6-1, 6-2 galip. muş ve vazedilen kupa ile beraber 
mı kolay, kuvvet ve enerji verici ye- Tek erkek: memlekette yeni bir sporun ilk şampi-
meklerden bol bol yerlerse ve bunları Suat Sedada çok sert bir oyundan son yonu olmak şerefini de kazanmıııtır. 
da sıkıntı çekmeden muntazaman yak-, ra ancak beş sette 6-2, 6--4, 6--2, l9:>2 senesi deniz mevsimi Ti.irk su 
tıklarına dikkat ederlerse anform kal- ~6 6 2 galip 

-.- • - • topu ve yüzücülüğü tarihinde bir dö· ı mak hususunda bu noktadan kaygılan Tek Bayan· 
· nüm noktası oldıı. Su sporlan fedcrası mamnlıdırlar. Bayan Grodetski Bayan Gindorfa 

yonunun Almanyadan getirttiği yiiz. 
6-0, 6-1 galip. me ve su topu antrenörü bay Teget-(Devamı var) 

"Naili - Sa/va11, Orhan - Halil, Ad
nan, Suat, Mehdi. 

Takımın en zayıf yeri kaleci idi. 
Rusyada muhtelif Eehirlerde oynandı. 
Bunlardan Moskovada Sovyet milli 
takımile ve Leningratta yine B milli 
takım ile ~ apılan maç hariç diğerleri 
kazanıldı. 

Avdettc hem İstanbul şampiyonlu· 
ğunu hem Şeref §ild'ni yine Galatasa
ray kaznndı. Bunu müteakip senelerde 
maalesef su topu sahası yalnız Gala
tasarayla BC'vl~oza kaldı. Seri yüziicü· 
ler ve teknik oyunculardan mürekkep 
Galatnsaray takımı 1935 §ampiyonu 
olduğu gibi geçen haftada yine Bey· 
kozu yenerek 1936 şampiyonu da oldu. 

Yokluk içinde olduk~a iyi bir temel 
ata su topunun taamümü ve terakkisi 
arzu ediliyorsa şu şartlan s~·z öniindc 
tutmak elzemdir: 

" ' ' ,.. . . .. . . ~ ... .. . . Çift Erkek: hoff sayesinde su topu namı altında 1 - Kapalı ve kışlık yüzme havur.u 
2 - Şehrin mlinasip yerlerinde de· 

niz ü1.crinde yazlık havuzlar ve su to
pu tesisatı. ·Gazetemizin su topu 

• şampıyonası 
Federe, gayrifedere bütün klüplerin, 

mekteplerin iştirak edebileceği 
müsabakalar 26 Eylül cumartesi 

başlıyacak 
Gazetemiz tarafından büyük bir su topu tampiyonası hazırlanmaktadır. Su 

sporlan federasyon ve ajanlığının kontrolü altında yapılacak olan müsabakaların 
§eraiti şudur: 

ı - Su topu müsabakanuza bütün mektepler ile, federe, gayri federe ve e · 
kalliyet klüplerinin bütiin amatör sporcuları iştirak edebilirler. 

2 -- Müsabakalar turnuva usulile yapılacaktır. 
3 - Maçlar iki kategori üzerine yapılacak ve büyükler ile küçüklerin şam

pıyonlan gazetemiz tarafından ayn ayn konacak olan iki kupayı kazanacaklardır. 
4 - Karşılaşmaların tarihi 26 eyllıl cumartesi ve 27 eylıil pazar günleridir. 
S - Turnuvamıza girmek istiyen mektep ve klüplerin murahhasları, en 

nihayet 23 eyllıl çar§amba günü akşamına kadar hergün gazetemiz spor servisi-
De müracaatla kayıtlarını yaptırmaları laz:mdır. 

6 - Su sporlan İstanbul ajanı tarafından ~ekilecek kur'a ile turnuvamıza 

bılflınaaılr n hakemler su sporları federasyonu tarafından seçilecektir. 
1 - Küçüklerin ve büyüklerin birincilerine i:azetemiz tarafından konan ku· 

p verilecektir. 

Suat Sedat çifti Jaffe, Banbin.oya 
cereyan etmcktr. olan bu garip oyunun 

6-0, 6-3. 6-3 galıp aslının ne olduğu anlaşıldı. 
Muhtelit: Oyuncular lek el ile top atıp tutma-
Bayan Grodetski Vedat çifti Bayan smı, top siinnesini ve biraz da şilt 

Kurtelli Suada 6--0, 6-3 galip . 
çekmesini öğrendiler. İşten anlayan 

Takım itibarile netice: 
bir hakemin nezareti altında oynanan Birinci Türk dağcılık klübü, 17,5 pu
maçlarda biraz daha biçime girdi. Yal 

van, ikinci Fenerbahçe kliibü 14•5 pu • mz iştirak eden klüplerin adedinin ilk 
\'an, ürüncü Güne§ 5 puvan, dördüncü 

:s seneye nisbetle artacağı zannolunur-
Tarabya. ken ancak dört klübün iştirak etmesi 

Bebek, Pika, Serve Nişantaşı kortları 
hayreti mucip olmuştur. Meydandan 

3 - Antrenör 
4 - Mümkün ·olduğu kadar fazla 

maç yapmak suretile hevesi uyandır· 
mak ve oyuncuların oyun kabiliy~tini 
artırmak. 

Bu saydığım noktalardan b
0

ri dahi 
eksik olduğu takdirde yeni başlayan 

bu spora da rahmet okumaktan başka 
hiç puvan alamadılar. çekilen Beykozun yerini yeni su topu 

Müsabakalardan sonra birinciliği ka· Sı·-~ Erler 
takımı teşkil eden Fenerbahçe doldur- «.K4 

::ananlara kupalar, ikinciliği kazananla- du. Neticede yine Gal:ıtasarayla Deniz ---------------

çare yoktur. 

ra da madalyeter bizz<ıt Muhiddin Us- lisesi finalist oldular. Aynı iki takımın 
tündağ tarafından alkışlar arasında yine finale kalmaları her ikisinin de 
verildi. memlC'kttin en kuvvetli yüzücülerine 

Hususi maçlar: ................... -------
Kar agü nı rük 
Stadında 

Dün Karagümrük stadında yapılan 
busu5i bir maçda gayrifcderelerden Ye
sildirek genç spor klübü çok muvaffa· 
kiyetli bir oyun oynıyarak gene gayrifcl 
derelerden rakibi Akınsporu 2-1 yen· 
miştir. 

ve az çok tekn;k denebilecek oyuncu
larına malik olduğunu isbat etmiştir. 
Filhakika bu sporun memlekette başln 
dığındanberi iki sene zarfında Galata
saray karşısında en kuvvetli rakip ola
rak Deniz lisesini bulmuştu. Her ikisi 
de su topunun memlekette revaç bul
ması ve tanınması için cidden şayanı 
şükran surette çalışmışlardır. 

~on final maçında Bahriyeliler sa
hada isbatı vücut etmediler ve Galat.a-

Kadın - l'Jostumyemekten aon,.. 
idm.an yapmak, iyi değildlr.l 



elih dünkü maçta Romanyalı 
rakibini yendi 

Genç boksörümüz bilhassa 
ravuntlarda çok güzel dö !00 metre sürat ko§'IUU nihayetlenirkeft 

Atletizm şampiyo-~omanyalı profesyonel boksör Teodo 
?taku beklenilen ifdnci milaabakasmı 
d~ Taksim stadında hayli kalabalık 
bir seyirci kütlesi önünde Melihle yap
tı. Seyirciler arasında Adliye vekili Sa
llsoğıu Şükrü ve Orgeneral Fahreddin 
dt bulunuyordu. 

Saat üçü biraz geçe gençler arasında 
llçcr dakikadan üç ravuntluk ka1'1tlat -
llıaıara başlandı. 

Avaysi - izak 
llk iki nvuntta şiddetle devam eden 

lııı nıaç sonuncu kısımda şuursuz bir 
diSğüşe intikal etti. Neticede hakemler 
berabere karan verdiler. 
Yani - Muvaffak 
lkinci ravunt Yaninin hakimiyeti al

iızıda ve diğer iki devre tammen bera
bere olarak gUzel bir müsabaka yaptılar 
~eticede Yani puvan hesabile galip gel- J 

Sabri - Ali 
. Çok sert olan bu maçta Alinin daha 
llabetli vuruşlar yaptığı görülüyordu. 

Bilhassa son devrede Sabri adamakıl 
h dayak yedi. Neticede Ali haklı olduğu 
hlibiyeti kazandı. 
Haşim - Hıristo 

Bu karşılaşma da şiddetle başladı 
lıirinci ravunt Haşimin hafif bir üstün
liiğü il~ bitti. 

İkinci ravuntta faikiyet Hrisloya geç
mişti. Sıkı direklerile rakıöini bir hayli 
hırpaladı. 

Son kısım gene Hristonun mtltemadi 
ücurnlarile nihayet buldu ve puvan 
esabile Hriston galip geldi. 
'llelih- -Teodoresku 

&i rRınna-nyaıı ~ıe=M"emiln ~açma 
-clmişti. Evvela Teodoresku bir iki da
kika sonra da Melih alkışlar arasında 
ringe çıktılar • 

Melih epeyce sinirli, yüzü sapsarı 
ıcçen haftaki rakibine çok faik döğüşen 
'l'eodoreskudan ideta çekinir bir hali 
l'ar. 

Orta hakemi bulunamıyor; nihayet 
birkaç dakika geçtikten sonra Küçük 
leemal bulunup getiriliyor. 
Diğer hakemler: Peter, Necmi, Corce 

"iç. 
Müsabaka sekiz ravunt üçer dakika. 
Rezlmler çekiliyor, maç başlamak ü

ıere. Fakat Melihin ır.enejeri Romanya 
laun dlıterine kavuçuk takmasına itiraz 
ediyor. 

Teo4orcsku mukavelede takmaması 

İçin bir ıey yazılmadığını söyliyerek bu 
iddiayı reddediyor. Melih nihayet bunu 
lı:ııbut ediyor ve saat 4,45 de maça bat -
1-ıuyor. 

BiRiNCl RA VUNT: 
Melih ilk yumruğu vuruyor. Fakat 

sok sinirli ve kaçak döğüşüyor, buna 
tağnıen açık buldukça hücumdan da 
teri kalmıyor. 

1K.tNCl RAVUNT: 
Çekingen ve sıra bekliyen Melih, bu 

?avuntta da bir hayli fırşat buluyor ve 
tdcı sağ direklerini yapıştırıyor. Devre 
aortunda Romanyalı da mukabele edi -
,... Fakat Melihin kafası Teodoresku
~ y(lzüne çarparak RomanyalryI ka-

Melih Romanyalıyı hırpalayan 

şından yaralıyor; gözil kan içinde kalı
yor. Biran duralıyor bu esnada Melihin 
hücum etmemesile büyük bir fınat kaç
mış oluyor. 

UÇtlNCtl RA VUNT ~ 
Gene şiddetle baJlıyor. Ve Melihin 

üstünlüğü ile geçiyor, Bizimkinin yerin 
de kaçıştan ve sıkı vuruılan cidden mü 
kemmel. 

DöRDtJNCtJ RA VUNT: 
Melihin üstüste yaptığı hücumlarla 

geçiyor. Teodoresku Adeta sersemlemiş 
bir halde. Melih artık kaçak döğüımü-

yor. 
BEŞlNct RA VUNT: 
Romanyalının açıldıit glSrlllOyor mcı 

hur sollarile bir iki sıkı yumruk atıyor. 
Korakorda soldan yaptışndığı 

Aperkuntlar da çok güzeldi. 
~u ımmı oma yatr ba1dm bfdrdt. 

ALTINCI RA VUNT: 
Bu ravuntta Melihi daha ziyade mü· 

dafaada gördük. Romanyalı gittikçe açı 
lıyor ve sağlı sollu mükemmel çalıır -
yor. 

YEDİNCi RA VUNT: 
Gene Melih üstün döğüşüyor. Yakın

dan, sıkı vuruşları güzel fakat devam et 
miyor. Hasmını takip etmemesi hata .. 

SEKtZtNCt RA VUNT: 
Çok şiddetli başladı ve öylece bitti. 

Melih kapalı döğüşüyor. Romanyalı son 
ravuntta bir şeyler yapmak istiyor. Fa -
kat Melihin fırsat vermiyen oyunu Te
odoreskunun bir ıey yapır.asına mani o
luyor. Ve müsabaka Melihin puvan he· 
sabile galibiyetile nihayetleniyor. 

Müsabakadan sonra Romanyalı mil • 
sabakanın sekiz ravunt olmasına itiraz 
etti. 12 Tavunt üzerine bütün kilolarda 
boksörlere meydan okuduğunu söyledi. 

Bu defiyi Yorgo kabul etti ve gelecek 
hafta karşılaşmaları kararlaştırıldı. 
Eğer Melih çalııtığı yerden izin ala

bilirse, o da Romanyalı ile on iki ravunt 
luk bir müsabaka daha yapacağım ıöy -
ledi. 

Dünkü müsabaka esnasında herkesin 
nazan dikkatini celbeden bir ıey oldu: 
Gong hakemliğini yapan zat dakikalar
da mütemadiyen §8şırdı. Ve hemen he
~bütün ravuntlar 10 ila 20 eaniye 
eksik oynandı. Hele son ravunt pek ça
buk bitti. 

nası dün bitti 
4X400 bayrak yarışında yeni 

bir Türkiye rekoru kırıldı 

yumrukl.arından birini savururken 

Bu vaziyet karfısmda Romanyabnın 
fazla nefesli olma11 hasebile boksörleri-

miz lehine bir hareket yapıldığı teklin
de bir dedikodu dolaımaktadır. Biz bu
nu böyle iimit etmemekle beraber çok 

müstait yumrukçumuz M~lih aleyhine 
olabileceği için bir daha meydan veril • 
memesini temenni ediyoruz. 

O. Jl. Kutnak 

İstanbul Atletizm ajanlığının tertip 
ettiği atletizm seçmelerine dün devam 
edilerek bitirildi. Fener stadı bir gün 
evveline nazaran daha kalabalıktı. Dün 
üç adım atlama atnrenörün arzusu üze
rine yapılmadı. 

4X400 bayrak yanşında Galip, Meh
met, Recep, Melihten mürekkep Güneş 
takımı, 3,38 4/10 ile bir Türkiye rekoru 
tesis etti. 

DUnkU yarışlarda alınan teknik neti· 
celer şunlardır: 

200 Metre: 
ı inci Melih (Gilneş) 23 - 2 inci 

Vedat <Bahriye) 23, 2110 - 3 üncü 
Nazmi (Bursa), 23, 5110. 

Bursalı Nazminin yaptığı bu derece 
yeni Bursa Tekorudur. 

Gülle atına : 

Rusyadakisporcu
larımızın dünkü 
karşılaşmala~ında 
Güreşçilerimiz 3 - 4 ga ıp geıaıfer 
Bişikletçilerimiz takım halinde birinci oldular 

Eskrimciler berabere kaldılar 
Futbolcularımız ikinci maçların ı 

bugün yapacaklar 
.. sanıncı kilometreden itibaren Sovyet. 

Gureşte lerdcn bi~, T~r~lerden _üç m~bık bü. 
.. • tün t>nerJılerını sarf edıp gıderlerken 

Moskova, 20 (Özel) - Gureşçıle. büyük bir talisizlik eseri olarak Ta. 
rimiz ilk karşılaşmalarım bugün ıatın bindiği bisikletin zinciri çıktı. Ta 
(dün) akşam yaptılar. l!t zinciri yerine koymıya çalışırken 

Hüseyin, Nuri, Mersinli Abmet Orhan da ona yardım etmek ümidiyle 
sayı hesabiyle, • B?yük Mustafa da geriledi. Sovyet bisikletçi bundan lc:ı. 
tuşla galip gelmıştır. tifade ederek mesafeyi açtı ve fert 

Ankaralı Ahmet sayı hesabiyle, itibariyle yüz kilometrenin birincisi 
Saim ve Necmi tuşla mağlnp olmuş. oldu. 
larclır. Neticede takım itibariyle 4 • 3 Türk takımı, takım itibariyle bL 
kamnmış olduk. rinci. Sovyet takımı ikincidir. Fert i. 

1 inci Etem (G. S.) 11,98 - 2 inci 
Tevfik (Bahriye) 10,80 - 3 üncü Ço
ban (Fener) 10,56. 

400 Mania: 
1 inci Faik (G.S.) 151 - 2 inci Tevfik 

(Bahriye), 62, 1/10 - 3üncü Münci 
(G. S.) 155, 5110. 

800 metre: 
1 inci Galip 2,4 (Güneş), 2 inci Re • 

cep 2, 3130 (GüneJ), 3 üncü Mehmet 
(Güneş). 

Cirit: • 

" 

4X400 bayrak Yan§ı fina1i GüneşU 
Melih birinci geliyor. 

1 inci Melih 49,27 (Güneş), 2 inci 
Şeref 42,82 <Güneş), 3 üncü Merkodiı 
35,82 (Günq), 

Smkla yüksek atlama: 
1 inci Haydar 3,40 (G.S.), 2 inci Sa

dık 2,70 <Fcnerbahçe), 

5000 metre: 
1 inci Rıza Maksut 16,4 8110 (Gü • 

neş), 2 inci Teoharis 16,47 3110 (G.S.), 
3 üncü ishak. 

4 X400 bayrak yarışı: 
GüneJ 3, 38 4/10 ile birinci, Fenerbab 

çe de 3,46 ile ikinci olmuştur. Bu suret· 
le atletlerin seçmeleri yapılmış ve ls • 
tanbul şampiyonası nihayetlenmiştir. 

Bisiklet tibariyle Sovyet birinci, Orhan ikinci, --------------

yarışında 
(Radyo) - Yüz kilom~tre bisik. 

let müsabakası bugün saat on birde 
Moskova • Leningrad yolu üzerinde 
yapıldı. 

Türk ve Sovyet bisikletçileri bü. 

Talat üçüncü, Hakkı dördüncüdür. 
Derecelerin altıya kadar olması evvel. 
ce kararlaştırıldığından diğer iki Sov. 
yet de beşinci ve altrncı oldular. De. 
rece: üç saat 14 dakika Z1 saniye 
dir. 

Eskrimde 
yük bir enerji ile müsabaka.ya başla. :MoskoYa, 20 (Özel) - Eskrimci. 
dılar .. Yirmi beşinci dakikada Türle terimizin ilk karşılaşması bugün 

grupundan Eyüp hastalana~ak m~a- (dün) yapıldı. Ve takımlar berabere 
bakadan çıktı. Sovyet ve Turk musa. kald 1 bıklan yorulmamak için ellinci kilo. ı ar. 

metreye kadar pek açılmıyorlardr. Sa. Futbolcu 1 arımız 
at on üçe altı dakika kala birinci elli 
kilometre bitti. Müsabıklar gittikle. lkJncf maçlarJOI 
rı istikametin aksine dönerek ner1e. bugUn yapıyorlar 
meye başladılar. Bu arada sürat ba. 11 lk 1 · f tb 1 t k R . a ·ev erı u o a ·ımı u~ya. 
zan 60 kilometreyı buluyordu. Altını. . . . . .. . 

· t d C' ti d ·k· · dakı ıkınca maçını bugun Sovyet muh. 
şıncı kılome re e ~ovye er en ı ısı t 

1
. 

1 
kt 

. d" e ıtıy e yapaca · ır. 
geriliyerek arkada~larına yetışeme ı. 
Ier. Yetmiş beşinci kilometrede üçün.---------------

çü sovyet bisikletçisi de gruptan ge. Fransa 
ri kaldı. Zaman, 1.aman yaklaştıysa 

damuvafakotamadı. nusuretleSov. Fı·nlandı·ya 
yetlerden bir, 1'ürklerden üç bisiklet. 
çi 90 ıncı kilometreye kadar geldiler. Atletizm takımları 
Doksanıncı kilometrede Hakkının bL berabere kaldılar 
sikleti bozuldu. Peşinden gelen oto. 
mohiıden yedek bir bisiklet alarak yo. 
lun:ı devam etti. Aynı zamanda bir 
SoV) et bisikletçinin de bisikleti kırıl. 
dı. O da yedek alarak devam etti. Dok. 

Fransada Klomp stadında ya. 

pılan Finlendiya • Fransa atletizm 
müsabakalarında iki taraf yetl"i,.er 
puvanla berabere ~lmışlardır. 

Balkan oyunları 

Bulgarlar 
Hangi atlet lerl 

yol layorlar 
Atinada yapılaca'k olan yedinci Bal • 

kan oyunlarına gidecek olan Bulgar at• 
!etleri eylCılün 24 ünde otomobille Sofya 
dan Demirhisara ve oradan da trenle 

Atinaya gideceklerdir. Oyunlara ışti • 
rak edecek olan Bulgar atletleri 18 kişi· 
den mürekkeptir. Atletlerir. idare amir· 
leri ivan Kaçef ve yiizbaşı Kiroftur. 

Dün Sofya stadyomunda yapılan son 
seçme müsabakalarmda Bulgar atletleri 
şu neticeleri elde etmişlerdir: 

100 metre biı inci Nikoıa Kalivnof 
netice 11.8 saniye. 

200 metre birinci Boris Stefanof ne • 
tice 24.2 saniye. 

400 metre birinci Karlo Nayvirt ne
tice 56.9 saniye. 

800 metre birinci Gançef netice 2.11 

dakika. 
151)0 metre birinci Vanef netice 4.41 

dakika. 
5000 metre birinci Yordan Naçef ne· 

tice 17,14 dakika. 
10,000 metre birinci Yordan Petrof 

r.etice 36.31 dakıka. 
Diğer müsabakaların seçmeleri henUa 

sona ermemiştir1 
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HOseyln mtıthlş bir btsle sarslldı. O anda 
halifenin kızı Ztlbeydeye aşık olduğunu, 

onu dellce sevdiğini anlamıştı 
- Nihayet beni sana bu hakikati . 

söylemeğe mecbur ettin. Sen .• 
- ??!! ..• 
- Vakıa. sana bunu söylemek iste

mezdim ve hiç bir zaman da söylcmi
yecektim. Fakat dediğim gibi beni 
sen söylem.eğe mecbur ettin. Sen be
nim kız.'Dl değils'in! 

-Ah! 
- Evet. Bunu bir iki kişi müstesna 

hiç kimse bilmiyordu. Herkes seni be
nim kanımdan gelmiş biliyor. Fa.kat 
bu doğru değildir. Sen halife Mustası
mm k1zı değilsin! 

Halifenin sözleri Zübeydeye fevka
lade tesir etmietl. Bir ııeyler söyle
mek, belki bir şeyler sormak istedi. 
Fa.kat o kadar ummadığı bir hadise 
ile yüz yüze gelmişti ki bütün metane
tine rağmen mefkftrcsi darına dağın 
olmuştu. Kendisini toparlayamıyor. 
Sa.dece: 

- Ben onun kızı değilim demek! 
diye kekeliyordu: 

- Evet, değilsin! Bana karşı içinde 
beslediğin kinin sebebi de budur. An
ladın mı 5imdl? Ne o neden gözlerin 
yaşardı? Müteessir mi oldun? 

Zübeyde yavaş ye.vq kendisini to
parlıyordu: 

- M'uteessir mi oldum? Hayır .. Hiç 
bir va.kit! 

- Peki o halde gözlerin neden böy
le Yatlandı? 

- Bileklerimi çok sıkıyorsun, artık 
dayanamıyorum da ondan. 

Hakikaten Zübeydenln elleri mos
mor olmuetu. Bunu nasılsa Mustasnn 
de. f~ketU. Yahut onun da elleri yo
nıtdu l·I ~~s.lclarnır ge\'§etti. Böy
lelikie Zübeyde 1 lleklerinl kurtardı. 

Zübeyde bileklerini kurtarır kurtar
maz scdırin Ü?..erine çökerek ellerile 
yüzünü örttü. 

Halife onun karşısına dikilmiş, bir 
homurtu halinde konuşuyordu. 

- Evet! Bütün söylediklerim ha
hil•at ve doğrudur. Sen benim kızım 
d .. -i l in! 

s~mrn o rla sedirin iliıtUne ZUbeyde
nin yam başına çöktü. Ses ve tavrı 
birdenbire değişti: 

- Bu söylediklerim seni çok Uzdü 
mü Zübeyde? diyerek inkar ettiği kı
zının saçlnrını okşamak istedi. 

Fakat halifenin eU, Zübeydenin saç
larına dokunur dokunmaz, Zübeyde 
yeri'ldcn fırladı. Artık sakinleşti. Az 
evvel öğrendiği müthiş ha.kikatm sa
demcsi nisbeten geçmişti: 

- Hayır, elini çek ve odamdan çık! 
Artık bana ne tek bir kelime söyleye
bilir, ne de ba.nn. dokunabilirsin. Sen 
beni ~imdiye lmdar haksız yere hap-

seden bir canavardan başka bir şey 
değilsin! 
Mustasım da yavaş yavaş doğruldu. 

Artık o da için için uydurduğu Zlibey
denin kendi hakiki kızı olmadığı fik
rine tamnmile inanmış rulunuyordu. 

Şimdi ikisi karşı karşıya, yüz yüze 
duruyorlardı. Zübeyde kapıyı göstere
rek tekrar etti: 

- Çık odamdan! 
- Odandan mı? 
- Doğru .. Artık burası benim odam 

değil! Derhal burasını ve sarayım 
terkediyorum. 

Zübeyde kapıya doğru yUrilmeğe 

başladı. Fakat iki adım atmadı ki ko
lunu bir el yakaladı: 

-Nereye? 
- Bu benim bileceğim eey .. Nereye 

istersem gidebilirim. 
- Hiçbir yere gidem€zsin ! Hem 

dinle beni, sana bir gey söyliyeceğim. 
Zübeyde kendisini kurtarmak iste

di. Fakat ne mümkün? BilA.kis o anda 
Mustasmı öbür elile Zübeydenin diğer 
kolunu da yakaladı. Geriye doğru 
şiddetle çekti. Zübeyde müvazencslni 
kaybetti. Musta.smı da esasen ancak 
ayakta durabiliyordu. O da mUvazesi
ni kaybetti. lkjsi birden sedirin üze
rine kucak kucağa d~tüler. 

Mustasnn şimdi Zbileydcyi kuca
ğında sımsıkı tutuyor ve gözlerini bU
yülemek ister gibi gözlerine dikerek 
konuşuyordu: 

- Hayır! Hiçbir yere gidemezsin. 
Ve hiçbir yere de gitrniyeceksin! 

Zübeyde mczbuhane çırpınıyordu: 
- Bırak beni! Bırak beni diyorum. 
- Bayır, seni bırakmayae&t,~, ve 

sen beni nllyecekS!n! Dinl~meğe 
mecbursun! Sen benim kwm değilsin, 
ne zarar? Fakat kanın olacaksm ! 

Bu son üç kelime Zübeydcnin üze
rinde fevkalade bir aksi tesir yaptı. 
Acı, acı fakat zayıf bir feryat kopa
ra.bilerek kendisini bıraktJ. Esasen az 
evvel babasının kendisine içirmlş ol
duğu uyutucu zehirde tesirini göster
mcğe başlamışb. Zübeydenin gözleri 
ennsıkı kapandı. Yumruklan sıkıldı. 
Çenesi kısıldı. Başı fıldır, fıldır dönü
yordu. Gözlerini ve yumruklarını aç
mak, bir §eyler söylemek, konuımak 
istiyordu. Fakat ne mUmkUn? 
Mustasım da uyutucu zehirin yavaş 

yavaş tesirini göstermekte olduğunu 
fark etmeğe başlamıştı. Zübeydeyi bı
rakarak ayağa kalktı. 

Şimdi yerde vücudu taka.llQs eden 
ve kendisinde en yırtıcı ca.navarlann 
hissedecekleri hırslardan daha kuvvet
li hırslar uyandıran kızını seyrediyor
du. 

(Devamı var) 

KADIMLAD BEMi 
~N. L~1e R / ıFDnisô ~cmaın 
Nakleden: Hatice Süreyya 
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Muraddan evvel, aşkı ancak hayal 
meyal tanımıştı. Evvela genç kızlığın 
uzaktan uzağa his~cdilen şebnemler 
gibi af, temiz, işklli, geçici ve hafif 
aşklarım duymuştu. Sonra., kocası .. 
J{endisinden hayli yaşlı bir erkek .. 
Fakat çok şık, çok kibar, çok cazip 
bir insan .. Uzak akrabadan oluyordu. 
Evlerine gidip geliyordu. !Ik izdivaç 
teklifinde bulunan lsmct olmu.stu. O 
da, bunu umulmadık büyUk bir saadet 
telakki edip derhal annesine baş vur
mu!Jtu. 

- Canım, bu adam senin baban ya
şında .. Hiçbir vakit kendisile uyuşup 
anlaşamazsınız .. 

Bütün aile, böyle eöyliyerek isyan 
edince, o, ~hur tnadlle hemen dnya-

1 tıyordu: l 
- 1lle o .. Yoksa kimseye varmam! 

Muradına nail oldu. Üç sene müd
detle tam manaslle mükemmel bir 
ömür sürdüler. 

Kocası, bir sabah, hasta bile olına
dan, yatağında sönüp gitti. Ölümiln 
çirkin manzarası semtinden bile geç
memişti. Sanki mışıl mışıl uyuyormuş 
gibi, beyaz çarşaflar arasında kibar, 
müsterih yüzilc yanıp duruyordu. 

Ölümünden sonra yetim bir çocuk 
gibi kalan karısına, Esat bey epeyce 
blr servet bıraktı. Bir de çocuk: Enis .. 

Genç, güzel ve ?.engin olan lsmetin 
etrafını birçok erkekler kuşattı. Çoğu 
izdivaç teklifinde bulundu ve reddedil· 
di. Çoğu da flört etmeğe kalkıştı. Bun 
!arın içinde bazılarını, lsmet, sever 
gibi olduysa da bUtUn hisleri. saman 
alevi gibi, parladı, söndü. 

Erkekler, onun hakkında, teessUfle: 

HABER - :Akşam postası 21 EYL'OL - 1936 ~ 

Hahralarını anlatan ·: EFDA1ı TALAT -204- Yazan: IHSAN~ 

dolaşırken iki neferi Devriyeler 
ölü 

En 10nunda sabahki vakanın kahra· 
manı olan, onbapnın katili olan TUrkUn 
hücresine gittim, batımı uzatarak içeri
ye baktım. O, daha uyumamııtı. Küçük 
alçak iakemlenin Uzerine otunnuıtu. 
Bapnı iki eli arasına almıı, dalgın dUıU 
nüyordu. Dıvanı harbin verdiği kararı 
kendiıine tefhim etmiı olacaklardı. O 
artık ölmUı sayılırdı. Verilen hilkilm ya
nında idam daha hafif bir ceza kalırdı. 
Zavallı, timden aonra hayatının her da· 
kikaaında ölilmU tatacak, vatanından, 

muhitinden, doatlanndan, hatıraların -
dan uzakta, cehennemi bir yerde azap 
içinde ömrünU alirUkliyecekti. 

Yanım.da duran onbaııya dönerek sor 
dum 

- Ne zlman sevkedilecek? 
- Haa .. Onu size söylemeyi unut-

hım. Binbaşı Baver karan koloncle gön
c!erdi. Sevk tarihini kumandan kararlaş 
tıracaktrr. 

Katil, bizim konuşmamızı duymuş, 

başını kaldırarak bakmıştı. Beni gör -
müştU. Donuk gözleri üzerimde bir 18.h-
2a kaldıktan sonra ba§mı çevirdi, gene 
eski vaziyetini alarak düşUnmeğe baş -
ladı. Her şeye omuz ıilken ve l>lUme su
samı§ bir hal alan bu soğuk kanlı deli
kanlıya doğrusu hayret ediyordum. 

Oradan yürüdük. Yanındaki hücre -
ye baktım. Galatadaki baloz vakasırun 
kahramanı Mahmut burada bulunuyor
du. Bu ı:avallı çocuk, bir battaniyeye 
sanlmıı, ot minderin Ustüne kıvrılmış 

deliksiz bir uyku kestiriyor. 

Bu tefti§i bitirdikten sonra yukarı

da odama çıktım. Biraz istirahat etmek 
ihti~cını duyuyordum. Ceketimi çıka
rarak portatif karloyalya uı:andım. Kaç 
gündür ki hep böyle yatıyor, soyunup 
dökUnUp bir banyo alıp birkaç saat ol-1 
ıun uyku uyumağa bile vakit bulamı · ı 
yordum. 

YENi BiR CiNAYET 
Henüz dalmıştım ki odamdaki şehir 

telefonunun acı acı çalmasile uyandım. 
Henüz şafak s<sküyor, pencereden içeri 
zayıf bir aydınlık giriyordu. Yatar -
ken elektriği sl>ndürmeyi unutmuıtum. 
Sabah ışığı ile elektriğin ziyası biribiri
ne kanımı§ odaya garip bir aydınlık 

içinde bırakmııtı. Telefona koıtum. Te
lefonda Galata polis kumandanı kapi · 
ten Sedan vardı. Teli§lı bir aeıle soru -
yordu: 

- Kolonel uyuyor mu? 
-·Uyuyor ... 
Telefo:ı.da ayni ses telaşla soruyor: 
- Siz kimainiı:? 
- Ben kolonelin hususi katibi Ef<lal ! 
- Ha ıiz misiniz, ben polis kuman • 

danı Sedan. 

'
1
- Hissiz!,, diyorlardı. 
Kadmhı.rsa: . 
•·- Başkalarını ateşliyor, kendisi 

buz gibi soğuk!,, 
Ne mesut, ne de gnmlıydı. SurdinH 

bir saz ft.leti gibi az ses çıkararak ha
yatm bUtUn nağmelerini y&§ıyordu. 

Hem sonra, Enis var ya .• 
Bukle saçlı bir bebek olan Enis, ya

v~ yavaş çalışkan, zeki, uslu ve 80-

vimll bir mektep çocuğu oldu. 
BUtun sevinç menbaları ondaydı. 

Annelik hayatını §(Syle bir göz önUn
den geçiriyor: Evl8.dmın kendisine en 
ufak bir ıztırap verdiğini, kalbini bir 
gUn olsun incittiğini ha.tırleyamıyor. 

Yok yok hatırlıyor .. Bir hafta mü
temadiyen surat asmıe ve sebebini 
söylememişti.. Sonra, kı7.amık da çı
kannı~tı .. Az ıztırap mıydı bunlar? ... 

Bu kızamık, En~eln biricik hastalığı 
olmuştu. Ve şimdi işte, oğlu yirmi ya-
6mdaydı. Geçen hafta yaşını tamam· 
!adı. Kadınlarla a!Rlı:adar olmağa da 
~ladı. Olur ya .. İsmet, hu tabii ka
nuna nasıl itiraz edebilir? Bu kışı İs
tanbul dışında geçirmek istemesi de 
hep bu hissi bağların neticesidir. ls
met hanım; b'liyor .. 

,._İstediği gibi yaşasın, varsın!,, 

bulmuşlar. 
dım. Odam güne§ i~indeydi. Demek ~ 
vakit hayli ilerlemi§ti. Karyoladan at 

- Bir emriniz varsa bana söyleyiniz 
- L<itfen kolonel uyanır uyanmaz 

'" her ·.reriniz. iki İngiliz bahriye nefe
rini öldilrdüler. 

- Kim öldUrmüg? 
- Belli değil 1 •• Meydanda kimseden 

çüpbeyi icap ettirecek hiçbir ıey ve hiç 
bir kimse bulunamadı~ı için kimseyi de 
tevkif edemedim. 

- Nerede olmu§ bu vaka? 
- Gala tada Arkadi sok;ı - - 1a .. Dev-

riyeler dola§ırken iki neferi yere neril· 
mig, ötu bir halde bulmu§lar .. 

- Tabanca ile mi vurulmuşlar? 
- Hayır, bıçaklarla .. Muhtelir yerle· 

rinden .. 

- İsterseniz kumandanı kaldırayım. 

- Haytr. Biz tahkiakta başladık. Şe-
hirde bulunan efradı toplayıp derhal ge 
milere yollıyoruı:. 

- fki askerin öldürülmüş olmasından 
cidden teessüf ederiz. Tabii. işin içyUzü 
yakında meydana çıkar, katiller de ya
kalanır. 

- Yarın saat onbirde limanımızdan 
bir vapur kalkıyor. Onunla hidematt 
şakkaye mahkum ettiğimiz bazı mah -
puslan sevkedeceğiz. Sizde de böyle 
ağır mahkumlar varsa bu Fransız gemi 
sine teslim etmek ilzere bize gönderiniz. 

- Bizde böyle bir mahpus olup ol -
madığmı bilmiyorum. Tahkik eder, size 
telefonla malCımat veririm. 

Telefonu kapadım. Son cevabı bililti -
zam vermiştim. Hala içimde onbaşı Ko
perin katili olan delikanlıyı kurtarmak 
üvıidini taşıyordum, 

Diğer taraftan mütemadiyen katiller 
oluyor, hergün bir iki İngiliz polisi ve 
askeri öldürillüyordu. Bunun 5onu neye 
\·aracaktı? Daha dün sabah onbaıı Ko
oper, yirmi dört saat geçmeden de iki 
İngiliz bahriyelisi ahreti boylamışlar -
dı. İngilizler bu cinayetlere likayt kala
cak değillerdi ya .. Fakat ne yapacaklar
dı? fşte bunu merak ediyordum. 

Uyku sersemliğim henüz: geçmemi§tİ. 
Karyolanın üzerine oturmuı diltUnüyor 
dum. Acaba uyandırıp son vakayı kolo 
nele haber versem mi? Ya herif henüz 
ayılmadı da beni kovarsa .. Müjde değil 
ya, bir feliket haberi .. Hemen yetiştirip 
adamı rahatsız etmekte mana var mı? 
Yarın öğrensin ... 

Telefonda verilen malCımatI bir kağı· 
da yazarak koJonelin masasına bırak -
tım ve tekrar odama dönerek karyolaya 
uzandım. Yorgunluktan o kadar bitkin 
hale gelmişim ki derhal uyudum. Ne ka
dar zaman geçti bilmiyorum. Bir takım 
gürUltülerle uyandım. Sesler Balların 

odasından geliyordu. Etrafıma bakın -

diyor. Geçenlerde, btr çekmeceyi ka
rı§tınrkcn, tesadüfen eUne mektuplar 
geçmi§U. Kızcağızın oğluna ne derin 
ve samimt hislerle bağlı olduğunu 
mektuplarından (\ğrcn~iş ve nna1ı1' 

gururu kabarmıştı. Böyle bir atkın 
önUne geçerek mesele çıkarmanın ne 
!Uzumu var? Şimdiye kadar En sin 

yapmak istediği hiçbir şeye mani ol
mamıgtı. Bunu, biraz evladını kırama
yacağı için, biraz da felsefesinin tar· 
zından dolayı yapmıştı. Zira, hnyatta
ki gUzel saatlerin pek kısa olduğum• 

kendi tecrübesile pekA.la bilmiyor muy 
du 1 lşte, kendi de, gençliğinin son gn.l 
7-el saatlerinden istifade edivor .. 

Yorgunluk, bir humma gibi, dizle
rinden göğsilne, göğsünden başına 

doğru yükseliyor. Duvar saati, mUte. 
raddit darbelerle zamanın geçtiğ'ni 
hatırlatıyor; sanki, İsmetin uyumama. 
sile alay edip duruyor. 

Sa.at altı olmue ! 
- Neredeyse Emine gelip beni bu

rada. perişan halimle görecek.. O da 
beni tetkik edip dunıyor zaten .. Her 
kesin gözil Uzerlmde .. Alemi:ı meral~ 1 

hislerini tatmin için mevzu oldWJi • 1 
Yatıyor .. 

layarak ceketimi giydim ve koridora çı· 
karak elimi, yüzümü yıkadım. O gilllı 

::nU Krokerdeki mahpusların ziyaret g"'· 
idi. Ziyaretçiler bir hayli kalabalık ola' 

rak koridoru doldurmuşlardır. Diğer ti' 
raftan kolonelin odası da ziyaretçiler• 
dolu dolup boşanıyordu. Balların yari 

na çağırmadan ve iş icap ettirmeden gir 
rnezdim. Tekrar odama döndüm. O dl 
benim bugün ziyaretçilerle meşgul ol
duğumu bildıği için beni çağmnıyordılo 
Nöbetçi polisini çağırarak ziyaretçilt~ 
birer birer içeri almasını tenbih etti~ 
Onlara müsaade kartlarını yazarak ver• 
dim. Bu iş on bire kadar aUrdU. 

işim henüz bitmişti ki bir polis gel•• 
rek kolonel Balların beni binbaşı Bave • 
rin odasında beklemekte olduğunu sö'f 
ledi. Derhal gittim. Bizim ihtiyar kU • 
mandanın- halinden akşam hakikatell 
biraz fazla kaçırdığı belli oluyordu. )'iJ-

zU ktpk:rmızı kesilmiş, surat asılın1'9 
kaşlar çatılmış, gözler kan çanağırt• 
dönmüştü. Beni görür görmez: 

- Oğlum, artık bu işin tadı kaçtı. 
diye söylendi. 

Tecahülü arifaneden gelerek sordudl: 
- Hangi işin efendim. 

- Hangi işin olacak? Bu adam ötdW 
mclere bir nihayet vermek lazım artılıı' 

Ben hiç ses çıkarmadan kumandaııJ 
dinliyorlum. O sözlerine şöyle devarn (. 
ti: 

- Akpmki hidiseden tabii haberitl 
vırdır. 

- Evet duydum ve çok müteessir 
oldum. 

- Artık çok oluyorlar,bu rezaleti "ia• 
panlar kimlerdir? Bunu mutlaka meyd~· 
na çıkarmalı ve müsebbiplerini şiddeti~ 
tecziye etmeliyiz. Şimdi, biz bu gibi 
müessif hadiselere karşı icap eden ted • 

birleri alacağız. Fakat her şeyden evvel. 

şimdiden sonra bu gibi hSdiselerin telctf 
"yl' rür etm" ,esi için bundan evvel bo 

çirkin ve küstahça hareketlere ces:ırtf:i 
etmiş olanları ibreti müessire. olmal< e4 
zere mümkün olduğu kadar şıddetle t 

ziye etmek lazım. Bu şiddetli ceza dl 
ö!Umden lngka bir şey o1am.ız. Binaeıı' 
aleyh onbaşı Koopcri dün sabah öldUre' 
herif derhal idam edilmeli<lir. 

Bu son sözler üzerine iliklerime 1"' 

dar titredim. Dilim biribirine dola~tf
Hiçbir şey söyliyemedim. Kolonel yüı:U' 
me dikaktle baktıktan ıonra dedi ki: 

(Devamı var) 

Çarsafla.rla vücudu temus eder et• 
.. ''" mez titrcmcğc başlıyor .. Soğuk ve dU 

düz ç::ı.r5aflarla hummalı ve hareketlJ 
vücudu bir tUrlU uyuşamıyor .. Bunl9' 
da, saat gibi, telrfon gibi, onun dU!ı 
manı ... BUtUn dünya, hatta. harltJY 
olnn şu oda bile, dUşmanlarlle dolU·· 

Annesi, teyzesi; dayısı, hizmetçl91" 
Herkes, herkes düsman .. 

Sade Murad. 

Murad? 
Düşünüyor ve isyan ederek birdt: 

b're doğruluyor: Nasıl olmu§tu d:ı., 

~··r"ddan mucizeler beklemişti? ?ııfıJ' 
r. • -'lı.. biitün diğerleri gibi değil ıni1' 
di ! Bir erkeği, bir ilah telakki etırı" 
nin ne manası vardı? .. 

Başının içinde, bir takım cUmle ~ 
çalan. gür.el bir musikinin gUftellJ• 
gibi dola,eıyor. 

"- Seni ararım .. Sen bana yenl t11 
hayat veriyorsun.. Seni göm1eden tt' ,t· vel, meğer klmaeyf sevmemiflDJ.. b 
ta y&§amamııım.,, J 

BlltUn a,eıklann sözleri ne Jc• ıt"" 
h., ·ma knhptrr. Fakat, yine de itı 
lır.. ) 

(Devamı,#· 
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BQyUk liee kolonya kiloluk 
BllyUk Df§e kristal kolonya 
640 No. konsol aau 
M37 No. bQyük kon.sol aaau 
Zeplin esansı 61 ~o. 
4 N o. Pertev kolonya 
Çlzglll Pertev kolonya 
KUçUk kristal kolonya 
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JoU Fam 91~ kolonya 
Joli Fam 9180 kolonya 
Çiçelderlm eaanaı 180 No. 
Eve esansı 115 
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Elektrik el feneri pilli 
Üç ktl§eU kristal saat 
MllstaW maden aaat 

Cam uclu mürekkepli 18Wo kalemi 
Yıldmm trq bıçağı 
Esana büyük kutu 11 No. 
Dit macunu 

Eaana kUçtık No. ıo Nectpbey 
Eaana No. 9 

Krem Pertev yalaız 
Briyantin Pertev 
Tr8§ sabunu 

El sabunu 
Krem Soley 
Şov Mor 
Krem Pertev yağlı ve yağsız 
Losyon 

çU mahallesi 39 Pl, 589 - Bedia Ferdi 
Adresi yoktur. M, 590 - G. Akgül 

Galata Mahmudiye c.Karakaşoğlu han 2 
L. 591 - M. Eylip Galata mahmudiye 

c. 11,13 (Büyük havlu 2 adet), 592 -
Nezihe Kabasakal torun s. 6 No. (Kadın 

§apka taslağı) ,593 - Nezih tlkesen 
pertevniyal lisesi talebesi 313 Ol, 594 

- Mualla Beyoğlu 29 uncu ilkmektep 
K, 592 - İsmi ve adresi yoktur, M2, 
596 - Cemal Gaziosmanpaşa III sınıf 
B, 597 - Kenan Büke Bakırköy ist. c. 
elektrik şirketi Jl, 598 - Fehmi Agun 

Haydar aşık karadeniz c. 41 A, 599 -
Asım Galata merkez nhtım han 24 S. 
GOO - Robcr Ortaköy hafız Ali s. 1 B, 
CıOl - Salih Nami Nema} Beşiktaş 18 

inci okul 430 S, 602 - Bayan Nevin 

Aksaray Laleli camii karşısı (2 adet şap 
ka taslağı), 603 - İsmi yazılı değil 27 5 
A, 604 - MUnir Şişli acemyan ap. 6 G, 
G05 - Meliha Enver Beyazıt vezneciler 

Lı: 606 - Mehmet 443 Fatih itfaiyesin 
"" de S, 607 - Fehmi Galata 181 No. otel 

'-' ÜSab~kamız~ iştirak et:t:l~lniz za- M2, 608 - Baha Akkan Yerebatan bila 
~ ~n elinıze verılen numaralar ne ise Hahmer ap.2 C, 609-Hasan Basri Erler 
numarayı cetvelimizde arayını7. Bu D.O. elektrik şirketinde M2, 610 -

,~rnara karşısında isminızi ve adre- Halit Zenginoğtu Üniversite ayniyat mu 

~~'lizi bulacaksınız. Adresinizden son- hasibi s, 611 - Mustafa Remzi Kapalı 
~ da ya kazandığınız hedıyenin adını, çarşı takkeciler ı. antıkacı A, 612 -

~-hut ta (H), CL), ( .J) ve ilAh. gibi bazı Nermin Gaziosmanpaşa talebesi (Uç 
~ "rtl er bulacaksınız. BU harflerin lambalı avize), 613 - Dündar Kat is
~ 4'ogi h~d_ıyeye tekabül et:t:igini de YU• tanbul lisesi talebesi <Kadın şapka tas

tSGElrıelakı ııst:ede arayıp bulabılirsıniz. Jağı), 614 -yoktur. 615 - Hakkı Gü

tı - Şükrü Taksim kazanlı çeşme 131 Halit Edimekapı Salmatomruk meydar. lensoy Bursa setbaşı halkvei karşısınd:ı 
~S7 - Hasan Akçay B. O. Sakıza- c.ık s. 35 S, 573 - Münevver Eyüp Ve- hakkal Y, 616 - yoktur. 617 - Lcvi 
'1 'llenner s. 12 N, 558 - M. Süley- zir tekkesi 17-19 Jl, 574 - D. Berik Beyoğlu balıkpazar (beş lambalı avize), 

it Mengen Fatih sofular İskendcrpa- Bronz mobilya mağ. Taksim No. 3 A, - SON -
~ ~ 3 B, 559 - Mebrure Nışancı K. 573 - Güner Ardalı Tt'pebaıı aynalı --------------
' 11'tafapap leblebici köıe 290 L, 560 c;.eşme kızılcık s. 35 Jl, 576 - Salabad-
4' Ali Ziya Taksim Sürpagop akaretler cin Şişli halaskargazi c. çankaya ap. 1 
~ 67 O, 561 - Cemal Sevengül Sirke Jl, 577 - Tahsin Haydarpap istasyon 
~Uhürdarzade han 28130 (Kadın ku §efi S, 578 - Dikran Gedikpap Neviye 
~ ı), 562 - Hayriye Şimşek Şişli Nl, '· 22 S, 579 - Cemal Bora asteğmen 
~ 3 - Adresi yazılı değil Jl, 564 - Kasımpaşa Akbaba yokuşu 3 F, 580 -
~~ullah Gökmen Taksim Yenigaraj M. Gürsel Aksaray haseki c. açıkgöz a. 
bı:rı.\, 565 - Mahmut Şehremini İbra- ~3 MI, 581 - Ahmet Yenipoatanc kar 
'I ~vuı m. ayık s. 8 "Lı, 566 - ~ııunda"TôtOğri'fÇıN:--m - "'Seaaf'Şlll 
t,CciJıe Zeki Be iktaş Vişnezade No. 5 Kaç Osmanbey Ahmetbey sok. 54 Nl, 
~'t:S67 - LOtfiye Arsan Kumkapı kul- 583 - Kemal Uymsa11ts. Vefa lisesi 
İıl '· 44 A, 568 - Hilmi Tudaç Ayaz- 364 H4, 584 - Alaeddin Anman Sıra
.: ~ni kibarı. 7 K2, 569 - Nevzat serviler c. 199 E, 585 - Orhan B. O. 
, tanselim Tabakyunus c. 40 Fl, 570 yenişehir kaşkaval s. 5 N, 586 - Necati 
ı~ ~uzaffcr Öke Feriköy adsız nefer s. bmit üs bahride başgedikli <Orta boy 
~ t\, 571 - Hikmet Besim Küçükmus konsol saati), 587 - Polis Nevzat Pap 

fapil.§8 vakıf mektep a. 3 Fl. 572 - 1-ahçe M2, 588 - Kerim tstinye kürk-

Venn daınısDar 

4 
~rikeda "'Kanguru clmuı,, adlı )'eni bir dnn.c knd rdilmi~tir. Kalifor:.i-

gP.nç bir arti.3ı, biraz da korku tcll•in eden bu damın figürlerini 
'-......._ ıe/.:rar ediyor .. 

Otomcbll 
h oırsozDa rıınıuıı 
fab(fD!Kası 
buOundu 

Liyon da üç gangster tevkif edil
ınl9tıı. mımarın tevkiii azerıne "9P

yenl usullerle çalışan beynelmilel bir 
haydut çetesinin de izi meydana çıka
rılmıştır. Fransız polisi bu gebekenin, 
son yılların hayrete değer teşkilatı ol
duğunu söylemektedir. 

Liyon polisi Sollard, Artaut ve 
Boyer adlı Uç şüpheliyi yakaladıktan 
sonra oratya bunların ali.kadar 
oldukları bir de fabrika çıkmış-

tır. Teşkilat ilk önce otomobil çal
makla işe başlamıştır. Çaldıkları oto

mobillerde kurdukları bu imalathane
de derhal tanınmaz bir hale getiril
mekteydi. 

Hele son zamanlarda cenubi Fran
sada otomobil hırsı?Jığmın adeta bu
lqık bir hastalık gibi ortalığı kasıp ka 
vurduğu, b'lhassa ecnebt, otomobille-

rinin sırre kadem bastığı görülüyordu. 
Çalınan otomobilleri tanınmaz bir 

hale koyan garaj kılıklı fabrikalardan 
simdiki halde ikisi bulunmuştur. Bu 
işle meşgul olan en azı daha iki gara
jın bulunduğu zannedilmektedir. 

Garajlar otomobillerin şekillerini 

değiı;tirdiktcn başka bunlara muhtelif 
yabancı memleketlerin plakalarını 

takmakta, turist, klUplerinin vesikala-

nnı temin eylemekte ve böylece oto
mobillerin Fransız hudutlarını a~ma-

larını imkan dahiline sokmakta idi. 

T"şkiHitın ikinci derecede yaptığı iş 
de kasa hırsızlnrile soygunculara en 

asri atat ve edevatı temin etmektir 

Bundan başka biiyük mikyasta paro. 
ordinolan ve tediye bonolarının, milli 

sigorta poliçalarmm sahtelerini yap
maktır. 

Tahkikat henüz illt safhalarında ol
duğu için daha ne gibi marifetler yap· 

tıklan tamamile tcsbit edilmiş değil
dir. 

<dlaırus(S)zDeır 

Tabiatın verdiği yüzle iktifa et
miyerek, insanın sırtına da yüz res
mi yapmağıı başladılar. Londranm 

''London Casino,, isimli bir modern 
bannda dansözlerin sırtlarına yüz 
resmi yapmaktadırlar. Bu suretle 
dansözler seyircilerden epey uzak 

bir mevkide seyircilere sırtlarını ç~ 
virerek dans etmektedirler. 

Fikir, fevkaladedir. Fakat boya 
ile yapılan yüzler, kızların ken

di gilzel yUzleriyle bir teza.d teşkil 
etmektedir. Londradaki b~, bu yeni 

fikir yüzünden halk arasında büyük 
c..---...--- t kazanmıştır. B r 118.fta fçın-

10,000 sterlin Lasılat olmu§tur. 

Üç ay içerisinde bu binaya 100,000 ki
şi gitmiştir . 

İşin asıl mühim tarafı, barda her 
gece 700 ''~eye kadar şampanya açıl
dığıdır. Tabii bedava değil ... 

Meırnlh yoDcflozoınıa IEvDD ka<dlnvııoaır 
tensn~ 'teD91raf ırlYIDe't saıD@lr\lDaııro-
oört mütehassıs ınıa gnıremnyecell< 

geceli gündüzlü bu şı· · k f' 1 · d • • 1 1 A ının en §t say ıye yer enn en bırı 
Ş e U'::laşıyorlar olan Vina de Mardaki gazinolara evli 

lngilterenin Slough şehri civarında-
ki ıssız bir yerde dört kişi ''Kısa dal-~ kadınların girip çıkmalanna dair neş -
galar,. la dünyanın dışına haberler redilen talimatname bura kadınları ara
göndermeğe çalışmaktadırlar. sında şiddetli bir heyecan uyandımuş -

Bunlar telsiz telgraf araştırma ens- tır. 
titüsünlin mütehassıslarıdır. Kurduk- Belediye meclisi evli hiç bir kadının 
ları hususi istasyondan, milyon~arca kocasından yazılı izinnamesi olmadıkça 
kilometre uzaktaki yeni dünyalara rulet salonlanna giremiyeceğini emert· 
haber göndermeye, orasile temas te- · · mıştır. 

sisine uğraşıyorlar. Belediye reisi bundan başka kumar 
MUtehassıslar rndyo dal~alannı bi"" salonlarına girmemeleri icap eden me -

takım makineler vasıtasile dünyanın 
dışına göndererek hareketlerin fotoğ. 
raflanru da hususi plakalar Uzerin(' 
çekmektedirler. 

Günün birinde bunl:ır belki de ma 
kinelerinin tıkırdadığmı işitecek ve 
merihten bir haber alacaltlardır! 

Mütc~~ssıslardan birisi The Peop c 
gazetcsının muhabirine şunları söyle
miştir: 

. "- Uzun gecikme akisleri., adı vc
rılmekte olan esrarengiz hadiseyi tet
kik etmeğe uğraşıyoruz. Bunl::ı.r mahi 

yeti henUz anlaşılamıyn.n bir takım 
ye:ıerden gelen telsiz akislcridir. Bı 
akıslerden dört dakika yirmi saniyed~ 

ge_len birisi boşlukta yirmi üç milyon 
mıl mesafe katetmiş olduıfunu göster 
dl. b 

murlarm isimlerini bir liste halinde ver

meleri için ticarethanelere, resmi da· 

irclere ve bank:ılara tamim etmiştir. 

iş arıyorum 
FU'ın tezg:ıhtarı iş arıyor. Kefil Ye

rir ekmek salnr. 
Valdtte M. Rumuzuna mektupla 

milrııeaat. 

sonra yer yilzilnc dönen bu işaretler 

acnba meı ih yıldızında işitilmiş midir? 
Dünyamızdan çok pek çok uzakta 

olan başka bir dünyanın bizimle te

masa girişmek istediğine dair izler ve 

sesler bugün işitilmiş bulunmaktadır. 

Araştırma istasyonunda bundaıı 

Kadıköylülere Müjde 
Marmsra ıncl•I gazlnoeunda Sahibinin Sesi akuyuculanndan 

BAYAN SUZAN 

Acaip aksi seda ve ses dünyasını 

1 ar~tıran bu mütehassısların karşılaş
! tıgı meselelerden birisi de merih ile 
ye~ yUzU arasında mUnasebet tesis 

1 
edıp. edemiyecekleri keyfiyetidir. 

birkaç hafta evvel mütehassıslar şim

diye kadar hiç tanınmamış bir ]şaret 
aldılar. Acaip bir dalga telsiz cihazla-

nnda bir takım ihtizazlar vücuda ge
tirerek bUtlin istasyonu büyük bir h~ 
yecana düşürmüştii. 

8eetek8r K•arnet ve aakslfon Bay ŞDKRD TU NARIN BugUnden ltlba.-en her .. Bır telsiz felgraf işareti boşluk 
'h'"•am saza iştira~ effeceklGrl sayı" dlnleylcll"'re blldlrlllr. l":.nde 

4
0,000,000 mesafe~i aı::arak me-..,......,.111••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• rih yıldızına varabilir mi? Atmosferde mil.}'.onlarca mil mesafeyi a§tıktaıı 

• 

Herkes Acaba merihten bir haber 

mi geldi diye telaşa düsmüştii. Bu i§in 
ergeç bqarıla.cağı umulmaktadır • 



10 HABER- Akşam poslası 

R.AD 7 (J ) SiNEMALAR 

BEYOCLU 
lSTANBUL: 

18,80 çay ııaau, damı musfldsf, 19,80 Yu 

sut Ziya Dcmird to.ratmdan mllll danslar, 20 
TOrk musfld hcyeU tara!mdan tUrkçe eser. 
ler 20,30 Safiycnin i§Urak1le turkçe eserler, 
ve halk garkıları, 21 plakla ııololar, 21,30 
stüdyo orkestrası, 22,80 Ajana haberleri, .... 
\'!YANA: 

18,40 gramofon, 19,20 konugmalar, 19,40 
konacr, 20,0,, m:ıat, haberler, hava raporu, 
o gUn kanı.rlqtırılacak program, yeni mUsi.. 
ki parçaları, 23,05 haberler, hava raporu, 
23,16 Avusturya bestekArlannm eserlerin _ 
den mürekkep konser, 23,ISO kitaplara. dair, 

24,05 konuıma. 2t,20 konser, 24,50 gramofon, 

BERL1N: 
18,05 gramofon, 18,35 konuıma, 19,0,, eğ. 

Jencell konser, 20,05 seyahat, 20,20 piyano, 
konaerf, 20,60 gUnUn ak181erf, luıberler, 21,15 
mualld, 23,05 bava raporu, havadis, spor, 23, 
35 gece yayını, 

BUDAPEŞ'.l'E: 

18,05 konu,m.a, 18,85 piyano, 19,05 konu§. 
ma, 19,40 gramofon, 20,45 edeb1 yaym, 21,15 
çingene mwıilds1, 22,25 haberler, 22,45 ope. 
ra arkeat.ram, 24,05 ca.zband takımı, 1,05 son 
haberler, 

BOKmcş: 
19,05 koneer, konferans, 20,85 gramofon. 

konfcram, 21.SO oda. musildBi, havadfs, 22,10 
p.n kOllerl, haberler, spor, 22,ISO kon.ser, 
23~ ıran.sızca ve almanca haberler, 24, ru. 
mence ahberler, 

PABtS (P,T,T,) : 
18,40 gramofon, konu,ma, 19,05 orkestra 

konseı1, haberler, 19,40 orkutra kOllerl, 
l:aberler, 20,40 orkestra konseri, edebiyat, 
21~5 garlulıı.r, 21,60 komedi, havadis, 
ROllA: 

18,20 eğlenceli konser, m.,at, yabancı dil. 
lerde ltonuşma., 19,55 eğlenceli konser, ıran. 
r.ızcıı haberler, 20,55 Yunanistan için yayın 
havadis, gramofon, 21,45 musiki, turizm ya. 
)'mı, 22,55 eğlenceli musiki ve dans havala.. 
n, istlrahaUerde ~ıyes parçaları, 24,05 hava.. 
dls, 

.. ~ Anadolu ve Rumeli 
vaklan civarındaki birliklerin bi· 
rincikanun 936 sonuna kadar ih
tiyaçları olan 81000 kilo ekmek 
unu ciheti askeriyeden verilmek 
şartile yaptırılacak ve bu itin mü
nakasası Selimiye askeri satın al
mak komisyonunca 2 - 10 - 936 
cuma günü saat 16 da açık eksilt
me suretiyle yapılacaktır. 

2 - Ekmek işinin muhammen 
bedeli 2430 lira oulp % 7,5 temi
nat akçesi 182 lira25 kuruıtur. 

3 - Tem inat akçeleri münaka
sa saatinden evvel tüm muhasebe 
veznesine veyahut her hangi bir 
malsandığına yatırılması ve mak
buzlarının vaktinden evvel komİs· 
yona verilmesi şarttır. 

4 - Bu işe gireceklerin resmi 
vesaiklerini ibraz etmeleri ve bu 
suretle bu işle meşgul olduklarını 
ishal ettirmeleri meıruttur. 

5 - Şartnameler her gün ko
misyonda görülebilir. (1336) 

1 - Anadolu ve Rumeli Ka
vakları bölgelerindeki tümen bir
liklerinin birinci kanun 9J6 sonu· 
na kadar olan ihtiyaçlarının temi
ni için 12600 kilo sığır eti 2 - 10 
- 1936 cuma günü saat 15 de a
çık eksiltme suretiyle alınacaktır. 

2 - Sığır etinin muhammen be
deli 4914 liradır. 7o 7,5 teminat 
muvakkatesi 368 lira 55 kuruıtur. 

3 - Teminatlar münakasa saa
tinden evvel tümen muhasebecili. 
ğine veyahut her hangi bir mal
sandığına yatırılarak makbuzla
rmm vaktinden evvel komisyona 
veril:nesi rne§ruttur. 

4 - Bu işe gireceklerin bu itle 
meşgul olduklanna dair resmi ve
saik ibraz etmeleri ıarttır. 

5 - Şartname her gün komis
yonda görülebilir. (1331) 

TURK 
SARAY 
MELEH. 
iPEK 

13Ul\IP''t 

YILD.12 

TAN 

s Blldirmeml§tır. 
Şirley As 

ı Kadmlardan bıktı:m. 

ı Kanundan kaçılmaz 
• Cürüm ve Ceza ve En 

çılgın gecesi 
ı Avlanan gfuıW ve Çöl 
ar~lan 

ı Blldlrmeml§tiD. 
Al.KAZAR ı Mohfkanlarm sonu 
ŞIK ı Tarzan yamyamlar arasın 

do. (hepal birden) 
ŞARK ı S1yl\h inci, İngiliz ajanı 

ve Cim Londosla, Dinarlı 
?dehmetle Atınada: 

OUMURt'FET ı Programım bll<llrmeml§Ur 
ASTOR'f A ı Blldirmemlgttr. 

ISTANBUL 
ı Samsan ve Kallfornlya 

haydutları 

ı Sefiller (türkçe) ve 
Gece biiblilil 

ALEMDAB ı Karyoka, Böyle br kız 
Oynatılır mı 

AZAB ı BlldlrmemlgUr. 
KEMA.LBEY s Blldlrmem.l§tlr. 

KADI KOY 
B.AL1ll · ı Blldirme~Ur. 

OSKUDAR 
RALZ ı Blldfrmemlgtir 

KARAGOMROK 
OZEI ı Kanun kuvveti, Fatih 

düğüne gidiyor ve Har 
biye mektebinin 100 ci 
senei devriyesi (Türk-
çe sözlü) Varyete 

BALAT 
MtLLI Ölümden korkmayan a. 

dam ve Roma çılgmlıkları 

BAKIR KOY 
1\ttLKIY ADt : Şendul 

TiYATROLAR 
KADIKÖY stlREYYA TİYATROSUNDA 

HALK OPERETi 
Bu ak§Am saat 21,415 

TARLA KUŞU 

l arın a.k§&m Taksım 

Bahçeslnln kapalı 

kımımda 

'farla Ku§U, aynca görWmeml§ elektrikli 

Kukla 

J~t~bul ~~~~t~~~~ 
Satma ima Koniusyonu-' ·ilan~an 

Gazdan korunma evi için 163 
kalem kimyevi alat ve ecza 26 Bi
rinciteırin 936 pazartesi gönü sa
at 15 de açık eksiltme ile satın alı
nac~ktır. Muhammen tutarı 2800 
liradır. Şartnamesi her gün komis
yonumuzda görülebilir. isteklile
rin 210 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplariyle beraber Fın

dıklıdaki komutanlık satın alma 
komiıyonuna gelmeleri. ( 1175) 

Cebeci hastahanesi için 83 ka· 
lem alat 26 Birinciteşrin 936 pa
zartesi günü saat 15,30 da açık ek· 
siltme ile alınacaktır. Muhammen 
tutarı 1t12 lira 30 kuruıtur. Şart
n:ımcai her gün komisyonumuzda 
görüıebilir. latek!ilerin 83 lira 42 
kuruıluk ilk teminat makbuz ve
ya mektuplariyle beraber Fındık
lıdaki komutanlık satın alma ko
misonuna gelmeleri. (1176) 

9 uncu Kor için pazarlıkla :.atın 
almaca}: şunlardır. 

10 tane 35 X 55 eb'adında du
var aynası. 

6 tane 300 mumluk pctro maks 
radyum lambası. 

5 tane lavabonun 3445 make 
kataloğu. 

15 tane tabii dö li No. 3622 ma 
ke kataloğu. 

10 tane tabii dö nüvi No. 3680 
make kataloğu. 

15 tane karyola arkalığı 3625 
make kataloğu. 

~H~@lr~al ©l@Uaıınım 
<9J o Iroco Do ~o aı ıra 

Geçenlerde kliçilk mikyasta bizde de 
yapılan sigorta dolandıncılığma tn
gilterede senelcrdenbcri muhtelif §e
killcrde hem de fazlasile rastlanır ve 
orada bu iş çok inkişaf ettirilmiş, hat
ta denebilir ki bir meslek halini bile 
almı~ttt. Sırf bu :13~ takibi için son 
zamanlarda, İngiliz Dahiliye vekaleti 
polis te.skilatında ayrıca bir şube de 
vücuda getirmiştir. 

Yalnız sigorta iıılerile uğra§a.n bu 
şube kumpanyaların ne suretle atlatıl
makta olduklarına dair hayrete şayan 
birçok kurnazlıklan myedana çıkar

maktadır. 

En çok dolandırıcılık yapanlar ara
sında birinci dereceyi şoförler almak
tadırlar. 

KüçUk bir kazayı bahane ederek 
kumpanyalara mUracaat eden §O· 

förler aylardanberi çatlak duran fener 
camlarına varmcaya kadar her şeyi 
tazmin ettirdikleri gibi kumpanyanın 
tamirhanelerine giren arabalarmm 
eski yeni ve ve kaza ile hiç de müna
sebeti olmayan bütün eksik ve gedik· 
leri tamir ettirmektedirler. 

Dolandırıcılar listesinin ikinci sıra
sını tutanlar küçük gemi sahipleridir. 
Bu gemilere yüklenen ve sigorta etti
rilen mallar muhakkak bir kazaya 
uğramaktadır. Kazaların muntazam 
fasılalarla tekeITilr etmesi hele sigor
ta tediyat biUi.nçolannda bu gibi ta-
leplere verilen tazminat yekunlarının 
son zamanlarda çok kabarması, sıkı 

tahkikata sebep olmuştur. 

Prof es lir K. 
K6mürcanın 

Modem ve herkese elzem kltaplan 

Am~ ve tatbikt kambiyo 
Yeni mubıuıabe usuıu 
Ticaı1 malQmat ve bankacılık 
lkUsat timi • • • • 
thUsas mubn.scbelerl ('11rket, sanayi 
ziraat, banka) 
Ticari ve mo.11 hesap l cl. kısım 
Zihnt hesap kaideleri 
Logaritma cetvelleri (yeni rakam) 
Yeni hesabı ticari (muto.ssaı eser) 
Ma~ cebir (1.sUkraz ve sigorta he. 
saplan) 

Başlıca satı§ yeri: İkbal k1tapev1 

Ki'§. 
3~ 

122,50 
10~ 

87,50 

1715 
70 
20 
56 
200 

100 

3 tane Zenit müdevver duvar!========================= 
saati. 

1 tane Zen it kontrol saati. 
2 tane nalbant takımı. 

teklileri ile pazarlıkları yap~mak 
üzere 23 - 9 - 936 çar§anba gü. 
nü saat 14 de Fındıklıda Komu-

6 kilo tımar süngeri. tanlık satınalma komisyonuna iel-
Yukarda yazılımları verecek is- meleri. (1458) 

21 EYL'OL - 1936 ~ 

Çocuk Esirgeme 
Merkezinden : 

Kurumu Genel 

Ankarada Çocuk Sarayı caddesinde yaptırılacak apar~ 
sinema, kapalı havuz ve garaj binaları inıaatı kapalı zarf usuliyle 
siltmeye konmuştur. 

Ke§İf bedeli 204550 liradır. ]hale 1 Birinciteırin 936 perte!': 
günü saat 15 de Çocuk Eıirgeme kurumu genel merkezinde y•P1 

caktır. 

Büyükdere, Büyükdere cadaesin
de 209 N. h kahve kar~ısırida 104 
metre murabbaı arsa (937 mayıs 
sonuna kadar). 
Beyoğlunda Kamerhatun mahalle
sinin Çokursokak sokağında 47 
N. lı üst kat altı odalı ev (937 veya 
938--939 senesi mayısı ıonuna ka. 
dar). 
Üsküdarda Tebağlar mahallesin
de 13 N. h Hayreddin çavuf mek-
tebi (937- 938- 939.senesi ma
yısı sonuna kadar) . 
Köprünün köprü altı mahallesinin 
Kadıköy iskelesinde 88/ l N. h 
dükkan. 
Köprünün köprü altı mahallesinde 
Kadıköy iskelesinde 88 N. lı dük
kan. 
Köprünün Adalar iskelesinde 8 N. 
h dubada baraka. 
Büyükderede Büyükdere cadde
sinde 90 N. lı kahve yanında 67 

10 

180 

36 

2400 

2160 

420 

metre murabbaı arsa (937 senesi _._ .. 

0,75 

13,50 

2,70 

180 

162 

31,50 

mayııı sonuna kadar). 13 0,98 j 
Yukarda semti senelik muhammen kiralariyle teminatları ~ 

olan mahaller teslim tarihinden itibaren 937 senesi veya 93lY" 
seneleri mayısı sonuna kadar kirayaverilmek üzere ayrı ayrı f. 

artbrmaya konulmuıtur. Şartnamemeleri levazım müdürlüğünde 
rülür. istekli olanlar hizalnrında gösterilen ilk teminat makbuz"' 
mektubiyle beraber 29 - 9 - 936 salı günü haat 14 de daimi erı'
mende bulunmalıdır. (B) (1228) 

~ 
Kefif bedeli 631 lira 48 kuru§ otan lstanbu1 25 inci mekt~~r 

tamiri açık eksiltmeye konulmuıtur. Keıif evrakı ve ıartname•1,_ 
vazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar eksiltme günündetl fİ' 
son 8 gün evvel bayındırlık direktörlüğünden vesika almak ve 481 
rahk ilk teminat mal{buz veya mektubiyle beraber 22 - 9 - 936 
günü ıaat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (1.) (1082) __/ 

Tl:J Q KiVE 

llRLlL.\T 
BANKA51 

-DAOA 
BiRiKTiREN 
RA~T--L;Q~Q 



Türkiyenin en büyük sigorta şirketi 
Bir mll)'ondan fazla sermaye ve lbtl)'alı tamamen memleketimizde bulanan 

ez TCRK 
müessesesidir 

SERMAYEDARLARI: Türkiye iş ve Ziraat bankaları 
lstanbul, Yealpostabane kartısında, BUyDk Kınacıyan han - Telefon ı 24298 
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İRtanbul llarh·i As
keri kılHatı ilunları 

1 sııı. Karaciğer· Barsak· Mide .,. 
Tedavisi için 

Tümenin Enincan ıarnizcnun· 
da bulunan kıt'at ye miieaaeaal 
eratmm ihtiyacı olan 22200 kilo 

TUZLA IÇMELEID 
Mevsiminden istifade ediniz 

aade raiına ihale gününde talip ~ '/ 
çıkmadıimdan pazarlıia çevril- fr ı 16 Hazlran-161 inci Teşrin 
Qıiftlr. Muba111men l»edeli 1Sl40 
liradır. tik teminab 1165 lira 50 S AÇ 

BAKiMi 
iaıruttur. Şartnameaini ıörmek 

uti.Jenl• &.. IÜD Sabnalma Ko
miayonuncla paraus alıp ılrebi · 
lirler. Pmrbkla ibelesi 2 1 mcl tet 
rin 1938 cuma güııU aaat 11 de 

GUzelllğln 

En birinci ıartıdır 

Petrol Nizam 

içme tıenleriflin VQp11rları ltlprllde11 
L ••· 7. 40 .. e. 40 • 9. 08• ti• 13.. ıa • 18. llO dlr. 

Mrıoalcol 
Erzincanda Tilmen Satmal~o· 
miayommda yapılacaktn. (1310) talamin 

bedeli 
iM• ... 

t.mnatı ................ 

Tümen birlikleri için 25250 ki· um Um IOOOO Kilo 79IO 00 
Lir• "'· 
581 28 18/9/938 ,..... ıol 

A~ kanıma bir kabve kqıfı almdıkU. 
kabızııaı defeder 

Yemeklerde9 ~ uat llOIU'& a1mlnl 
llAzıvsızıJOI. ııd4f ekflllk n )'1llllDL 

1-mı pderir. ~ tatmllk .. ko. 
~ lale eder. BOROS markab am'ba. 
l&jma cDJrat. DepolU: .,... .. Jloı. 

lo ıade yap 1 - 10 - 936 aaatı ... -• 

ıs da 1mpa1ı ....o. .1mec:a1mr. Mektep 
Teklif mektaplan aaat 11 • kadaı kltaplarınızı 
kabul edilir. Muhammen bedeU Yorulmadan tekmil olaTak tatanbul 
22725 lira, ilk teminatı 1705 lira· Ankara caddesi tnkılıp kitaphaneain 
clır. lateldiler tartnam•Ji ılrmek _d_en_almmu __ . _______ _ 

1'1i 
Pirinç 50000 ,, 9500 00 712 IO 28/9/938 ,, 
Zeytin 20000 ,, 4000 00 300 00 28/9/938 ., 
Nohut 40000 ,, 4000 00 300 00 28/9/138 n 

Kuru üstlm 20000 ,, 3800 00 270 00 21191931 ., 
Kuru fasulye 40000 ,, 4400 00 330 00 :",/9/938 ., 

9Caa ...,_.. Ttatpoet•• 8rkul AfP •· 
8ok. No. fT. üzere her sün Ye eksiltmeye itti· 

rak içia belli tiln •• 1&atte •na· 
nun 2, 3 üncü maddelerindeki ve-

Kitap satın alıyoruz 
Eıki ve yeni harflerle her nevi kitap 

1ar ve okwımq yeni harflerle lise kitap 
Jan i7f fiyatla satın alınır. İstanbul An· 
kara caddeıi 155 No. 

Yakanda cina n •iktvlan ile t.ehnaia bedellm .. ID1lnkel 
teminatlan yurlı olan altı kal- erzak hialarmda aWerllea ıQ 

ıiblan ft teklif meldaplariyle 
birlikte Lüleburgaz tümen satm 

ve saatlerde kapalı wf uaali1le ••mac ...... . 
Her birinia ............ k•llJODllın ...... ...,... YWlllr. 
lateldilerin, 2490 ıaJili kanmada yazılı veaiblarla teklifi haYI 

~T.-ı~Toii~~irftiifiir.t---.~..-.--~.-~ı.nrt--.ıtttrrtap-kttaphaaesl 
°(301) (1282) pqada bulunan komiıyon baılwılılma vermeleri. (109&\). 
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MAGLOP FAUSTA 

ilmeje mahka.dur ve ölecekl •• Size' Jer onua öliimUyle alAkadardır. decli. 
ola• hinaetim Jtizlnden, evvelce tam Kapmua dibbade d111'&D rele, kendi 
'bu iti Japaealun mracla elimi çeldha. kendine: 
Fakat bu an tekrar gelecektir." - Bea do bö7Je dlfUaib'ordum, 

Parclayan titredi, papum aeal ba. diye söylendi, bu ullude muhakkak 
aa katı olarak karar Tenaif oldaiu. biaim pzJi cemiyetten olacak. KendL 
au göateriyorda. abıl her halde Klemaaa ceuret ver. 

Jak Kleman, kralı bir intikam L m.ı için ıindermif olacaklar. 
cin delil, Adeta bir qk içJD öldUrmek Pardayan tekrar söze başlaml§tı: 
isti1ordu. - Size bir teklifte bulunmafa 

Şövalye, papum ba karamu hiç ıelmlftim. Kabul etmenlzl rica ede. 
bir kuvvetia defiıtiremiyeceifal ula. rim ... 
mııtı. Esasen böyle bir pye Uizum - Buyurunuz ... 
7oktu, Franaa krab keacli akrabası - Şl1!9cll Bluvaya gidiyorum. 
detf ldl ya.. LUtf en benimle beralter relmenfzi iL 

Jak Klmaa: tiyeeetim. 
- Parcla;raa l ded.I, bua bekle. Bunları dinllyen Burgavan, ba 

illeti teklif elmit&lalz. Gfda. kralın sizlerin dOştincelerfne aydUfana gö. 
nfabndan idfade ed•iYenil bir rerek: 
amana kHar beldmeaal emre&•lftl. - Tamam 1 diye aöylendL 
ala. .. Ne dlfbdQtialld bilafyorum. Jak Klemaa 18e boiuk bir sesle 
Fakat ValY&nın llze bir fayduı dokL batırmıştı: 
aaaj'ı müddetçe 711pmeeı fp elfm. - BJayaya mıT 
den geleni yapmata bumm. Fakat - Evet, 11Z1lD mllddettlr canım 
Gfı ballkmclaki diifibaeeleriaJs 7erlne sıkrlıyor; etlenmek için seyahate çık. 
aelclilden 80Dl'a, ...... •lsaade edin, tım. Dlnkerke kadar gfclfp, geri din. 
YUiftml yapa)'Dll... Kralul aaa..ı. aa. dUm. Yolda yalnızbk canımı sıkmıt
ae.ı öldlnatlftl- S.. de baala o. tı. Şimdi Bluvaya yalnız sftmek Is. 
nun tflunu ildtlrffeil&. .8f& lflabi temJyorum. 
bitirip, krala ihUJaena kalıaadı, de. Jak Kleman Utriyerek tekrar sor. 
dfğinfa zalUll, IWue Nal TQ&e&lnn. da: 
... ••edeaü7ecekt1r_ Dua bunu - Blavaya ha't 
.ıiylemek i9D mi plclfnlzT Pardayaa IAka7dane Gttap ver. 

- HaJır, lleab 'fakU detfl 1 
Bu mada .. nastır relal Burgu. 

--. Parclayanla Klemanıa balunduk. 
Jarı odanın koridorucla, a7aklaruaDI 
8C1ID& ....... u.117oria. Odada 
....... 191181'1 dfalaatk bere ka. 
... kulaitnı ftnll. 

lak IDlmı•: 
- Bekll7ecelim, fakat zannede. 

rlm ki. ..... pdl ·~lil'ftil•ll .. 

dl: 
- Bnı. Blavaya. Fakat, ne için 

Bhna1a da başka yer delil? diye so. 
racklmıL ÇiinkU Fransaaın timdi en 
etleacell vı kalabalık yeri Blavadır. 
Evvel& orada kralı girmek milllkiL 
dilr ... 

Reis BurpTaD dıpnda ı 
- Bravo! diye siyleniyordu. Ar. 

tık PardaJ&IUll, KJemaaı kandırmak 

MACLOP FAUSTA 2lt ---------------- -----------------------80;.I ~ mayaya ılbneli kararıqtır. Par .. ,.. branmhk ısm•• ..... 
mııu. Buda iki fayda vardı: Biri tarken, .bal,.. .. d1lnnll "11fall lllr 
Gbi tefflk etmek, OdnNI de ltcmal otele ıtrerek, •flUUM... ,atala 
ve ı rkaclqlanam kendlalade11 aynL ratmlf ft dlflUatle IMltl••.P. 
dıktan aoara ahmttle Jb tut1a111 o. -i'~ ki llorherl ft-. 
la'ft hlldmlyetladekl zaafı tiSl•lk... ıa Ois1e h .... 11 ıı•1r•1& :S..daa 

Her tef Jıasırlanmlf, kapını• L llOUa •• ra11aatmt 
nln4e bir araba ile oa iki adam bekll. Aml •-le ... ela IA .. Butla• 
)'91"da. iki rtln entl Pamaaıa IU. sonra ne ile llfrapeaktı. ••t ettljl adamlanlan lldll n te4arL Dik Dupı..üa JUIU ıldlp L 
ki içt11 BltMJa sltlllfleTdl. l'a•taya llaoiı• bMr oraü kalark ViJolet. 
mahsus olan arabaya bindL Yuma tuıa ..-klarma mlnblıllik •I 
MJrti9 O. Lea11 da alqtı • J&PllÜı&T Ba pek 4e ... bir it de. 

l'aasta llankttl ......... bitin fildi. a .. ı.JaUyar l•11•lar 111ra1 ta. 
emel n laaretttl.taln PP11f olda. W olvlar! diJ• ........ 
fa bfaa)'I...... 19flrirll• aklıaa HUgetln yamaa ıWI• llh._ 
Pare:&,.. retdL Püat ....... 11qnu aw orada aı ıw.aı11t1ıt 
alladı- O, llmlf... Ktatlll dt ba Ba lldacl t*U dalaa lnlftfık ..._ 
dertten kut111•111ta. Bir .. , I09l'a lQ70rda. Soara bu• da ...,. • ...,._ 
Fattm ile maiyeti Blava 101• lzerln. rek ll1l•dl: 
de1•ner. - A._ - .., l'rumda JÜ•t 

. • • ' • • • • ' • • • ..... , .............. " .... o ka. 
Pauta Parlaten, Jako ... lerln dar ~ yol var kL. Bu yolların ;ran. 

manastın yanında oJan Notrdam dl lamada •laclar ft ilkte • stl•et
Şan kap1S1nclan pbrba, Şlvalye di Y•hua ntmv ol•Mlll da... 
Pa!'dayan da abl latlkamettea, yani Kırlanla ...... 4olıpn•k. a. 
Se.ı Deniz kapısından phrt -stryor. 11f~an yardım edip kanetlllerle çar. 
d11. PlflUk. kbnleJe tabi ohaamak k.adL 

Yaıalaq oldllfa postaaaaa ar. 81 içia laot Wr flklrtl. 
tık tehlikedea lnlrtalmq oldWiDa Pardayaa baalan iki sb .ı......_ 
aaladıtındaa Granliadea dlnmil§tu. dlktea soıara hnlrlu Waerek tek. 
Aadyende iki ıta llalmıftl. y alaız.. rar Parise diamlptl. IJk.rastreldlll 
hk•.an canı sılulı)'orda. a4una DBk 41 Glsj Mrm., n BluYL 

Söval1• timdi Dd 181 dlfbtlyor. da t1aafn• d8J'1111e&: 
du: Bnel& Morhul ildirmek ı bu - Bea de B111ftJ& alderha t de. 
herifin bapnı ezmeden dünyadan aı. mitti. Fakat akim& pla yeat bir fLı 
decC'i< olana, kendial bUyiik bir mat. ldr!e 7oluna dtitftlrdl. Yalaı& S.. 
lGbf7ete afra•11 uyacaktı. Budan D11nJzdea BU,.te ......... lpa ,.._ 
sonra da, sırf HflgeU kartarmak lçta m 3k lstemi7ord11. 
teıllm oldafa d• Gi:ain kendisine Sea aellrlae S.- Notrda• 
yaptığı tahkirleri kıhciyle bolazına kl11ö"tllladea pttL Bnel& Jl.tverl 
ı.kı)·arak pis viicudunu ortadan kal.( sokağından ve soara ela ldlçtlk klprL 
dınaak- !le1ı1 ı.- Slte1e slrclia S.. Jak IO-

• 
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STIKLAL LiSESi 

DiREKTtJRLDGDNDEN : 
l - İlk, Orta ve Lıne ıcısımları için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Kayid için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine az miktarda yeni talebe alına

cağından okula girmek istiyenlerin biran evvel müracaatları tavsiye olunur. 
4 - lstiyenlere kaytd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 
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.--KIŞ YAKLAŞIYOR 
Galatada EKSELS OR 
Büyük Elbise Mağazasında 

Şehzade başı, Polis karakolu arkasında, Telefon: 22534 

S•r•~h•neb••• Horhor caddesi 

LiSESi 

Elbiseye dair ihtiyacınızı en ucuz 
liatlarla alablllrslolz 

PardesUler lnglllz biçimi ıs t/2 Liradan 

HAYRiYE 1OUndUz1 

An• • ilk • Orta • Lise • Tam de' r ı 
Okulumuz bu yıl eördüğü teveccWı ve rağbetten dolayı ilk aır.ıflardar. iut.ıc11 <..r yabancı dil tedrisatına yeni biı 

tcıkilttla mWıim bir istikamet verilmlıtir. Kızlar kısmı ayn bir dairededir. Mektebin buıuıi otobüsleriyle nehari 
taJebe her gün evlerinden aldınlır. latiyenlere tarifname gCSnderilir. 

Kayrt için her gilD saat 10 dan lfl ya kadar direktörlilğe müracaat edilmelidir. Telefon: 20530 -......................................................... ., 
,, Empermeablize Gab,ardin17 t/2 " Muşambalar her renkte 11 t/2 " KostOmler ,, ,, 15 1/ 2 " Kadın Mantoları 11 '12 " Çocuk Muşambaları 5 112 " Kadın ,, 10 '12 " 

;~~t::!.i; -··-····ı Dit ağız hutalıkları hekimi 

NESIP DOLUNAY 

SATILIK HANE 

3 kat yeni ve kigir 4 oda ve altuida 1 
dükkin vardır. Kurtuluı çeımemeyda· 
ru 27 No. talip olanlar ayni haneye mU

tacaat tt&inler. Gayet ucuz fiyatla ore

Yalnız Ekselsyor Galatada 
SATILMAKTADIR 

:: 
Taksim tramvay durağı karpsm

da Zigana Ap. No. 2 
Tünel İstiklll Cad. RUştU paşa il 

Apartıman Tel. 43413 li 
rileeektir . 

• 

MA~OP FAUSTA: 

bjının yukarısındaki Jakobenler ma. 
nastırının kapJBinda durda, hayvanını 
bir yere bağladıktan sonra manastırın 
kap1sını çaldı. 

Kapıda ufak bir delik açılarak 
kapıcı papas bqmı uzatmı§ ve Parda. 
yana ne istediğini sormakla beraber 
bıı nıanastıra ne misafir ve ne de zi~ 
yacetçi kabul edilmediğini ilbe et. 
mişti. 

Pardayan ne bir papas olduğa ve 
ne de misafir kalmak istediğini söyle. 
di!\ten sonra, yalnız tanıdığı bir pa 
pa-; He göriişmek istediğini bildirdi. 
Fakd aldığı cevap, manastırdakilern 
hariçten hiç bir kimse ile görüşemi. 
yecek leriydi. 

Bu haber Pardayanın keyfini ka. 
ftr:lı . Nihayet Jak Kleman ile konuş. 
mak istediğini tesadüfen söyleyince 
kapı ardına kadar açıldı. Şövalye bu 
hafo r.aşarak içeri girerken kapıcıya: 

- Fakat benim atım? diye sor. 
d~ 

- Bunun için merak etmeyin! 
ŞinıJi ahıra götürerek muhterem rei. 
simizin atının yanına bağlarım. 

Papasın, manastır reisinin atına 
Adc;~ hir kudsiyet vererek söylediği 
söılcr Pardayanrn pey hoşuna gitti ve 
bir lrnhkaha atarak: 

- Amin! dedi. 

-- Ultfen şu odada bekleyin, 
Fr:.-r Klemana şimdi haber veririm. 
. l\apıcı, ziyaretçiyi muavinine tes. 
lim ec.Jerek koşmuş, fakat Klemanın 
odas•:ıa gidecek yerde hemen reis Bur. 
guvanin yanına çıkarak, Frer Kle. 
man ile bir asilzadenin görü~mek iste. 
di~~ni bildirmi~ti. 

Burguvan, gelen adamın mutii. 
b Jak Klemanla mahut mesele üze. 

rinde görüşeceğini zannettiğinden, 
Khm:anı kapıya göndere~ği yerde, 
ziyaretçinin, papasın yanına götürül. 

m~!ni emretti. Çünkü bu suretle ko. 
nuşulan şeyleri anlıyabilecekti. Kapı. 

cı bunun üzerine Pardayanın yanına 
dönerek kendisini Klemanın hücresine 
göti•receğini bildirdi. 

Papas önde, Pardayan arkada Jak 
Ktemanın oturduğu odanın kapısı ö. 
nün~ geldiler. Kapı aralıktı. Kapıcı: 

- işte burası! dedikten sonra çe. 
kildi. 

Pardayan içeri girdiği zaman, Jak 
Kleıtıan ufak bir masanın önünde ya. 
zı yazmakla meşguldü. Evvelce de 
yazdJğımız gibi, Kleman diğer rahip. 
Ierd<'n daha fazla bir hürriyete malik 
ve ~ ·azmakla beraber odasında hokka 
ve Jmlem bulundurmağa izinli idi. 

Şövalye içeri girinci başını çe. 
virdi. Hemen elindeki kalem kağ:dı 

sakladı. Sapsarı yanakları kızarmıs..t 
.. '!J .. 

tı. Ayaga kalkarak Pardayana doğr~. 
ilerlt'di: 

- Çok şükür Allaha! 
Pardayan papasın ellerini sık'tık. 

tan sonra: 

- Senin yanına çıkmak da amma 
gü~müş! .. diye söylendi, müsaade e. 
dersen biraz oturayım? 

Kılıcını çözüp yatağın kenarına 
oturJu. Etrafına bir göz gezdirdikten 
so:ııa: 

- Aman azizim, burada nasıl ya. 
şıyahiliyorsun, trbkı mezara benziyor. 
dı!di. 

Jak Kleman, kemirici bir ha...ı;;ta. 

hğm insanlara -verdiği son derece 
ha.c;3as bir sesle: 

- Allaha çok şükür! di) c ınırıl. 
dandı, 
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- Burası bir mezar gibi ... Niçin 
kapıcı gibi serbest hareket etmiyorsu. 
nuz ... Zaten yiizünüz o kadar şeffaf. 
laşmış ki, sizi ~örenler diri diri meza. 
ra gömülmüş bir adam zannedecekler. 

Klemanın dudaklarında acı bir 
tebessüm gezdi. 

- Azizim, siz karanlık bir yere 
giren güneş ziyası gibi etrafa hayat 
veriyorsunuz ... Burası pek kederli 
yerdir ... 

- Niçin burada kalıyorsunuz? 
- Bunu istiyen bendeğilim. Ma. 

nastırda büyütüldüğüm ve oraya ya. 
pışık bir sarmaŞtğa benzediğim için 
bir tiirlü ayrılamıyorum. Ben yürü. 
miyorum, Şövalye, beni taliim sevke. 
diyorI 

Pardayan bir dakika sustuktan 
sonra: 

- Ben buraya girdiğim zaman 
ne yapıyordun? dedi, fakat Jak Kle. 
manrn kı1.ardığrnı görünce: 

- Peki, peki! Sırlarımzı öğren. 
mek istemem, diye söylendi. 

Fakat bunu söylerken göz ucuyla 
Jak Klemanın sakladığı mektubun a. 
çıkta kalan ucuna bakmıştr. Hayretll' 
tebessüm ederek: 

- A, a!.. dedi, ~iir mi?.. Bana 
şair olduğunuzu söylememiştiniz! 

Genç papa4 hakikaten şiir yazı . 
yordu. Pardayanın bu sualini işitinct> 
birdenbire duraladı. 

Şövalye hemen kağıdı alarak oku. 
mafa başladı: 

- Ooo! .. Ne büyük istidat? Bura. 
da y:ızdı2ınız aşk. Her halde aşk ila. 
hi olacak .•. Meryeme olan aşk olacak. 
Buradaki yazınzıdan maksat bu de. 
ğil mi? 

I\leman. arararak mırıldand : ı 
- Baıan böyle diğer insanlar gi. 

bi, eğlencelerle vakit geçirmeğe ça. 
hşıyorum da •.• 

Pardayan bu sırada kağıdı evirip 
çeviriyordu. Jı'akat birdenbire gördü. 
ğti bir isim üzerine irkilerek mırıl. 

dandı: 

- Mari dö Monpansiye!.. Ahl 
Ah! .. Bu ateşli yazıları Düşes dö Mon. 
pansiye için yazıyorsun demek. 

Pardayan bunlar: gayet hafif 
söylemiş ve Kleman duymamıştı Şö. 
va iye şöyle düşünüyordu: 

- Acaba Üçüncü Hanriye besle. 
diği büyük intikamı ona kim aşıladı
Şimdi anlıyorum .•. Düşes dö Morır.an. 
siye denen kadın zavallı Klemannı 

aklını başından alarak Fransa Kra. 
hnı öldürmek için kandırdı ... 

Sonra papasa dönerek: 
- Dostum, ben şiirden pek anla. 

mamakla beraber, bunlan pek hoş bu. 
luyorum ... Kendisine hitap ettiğiniz 

kimse de bunları beğenmemezlik ede. 
mlyecektir. 

Jak Kleman kiğıdı alarak göğsü. 
ne soktu. 

Pardayan devam ediyordu: 
- Haydi bakalım, sizi son defa 

Şartr'de gördüğüm zaman kafanız1' 
doldurmuş olan kara düşünceleri u. 
nuttunuz mu? 

Papas boğuk bir sesle sordu: 
- Hangi düşünceleri? 
Pardayan eliyle, vurur gibi bir 1. 

şa ret yaptı. 
Jak Kleman hafif bir sesle: 
- Valvayı öldürmek (in vermıt 

olduğuğunuz karardan bahsetmek is. 
tiyorsunuz zannederim? 

Papasın takındığı korkunç tavra 
hayret f'den Pardayan tasdik etti: 

- Evet! 
- Ne için vazgeçe>:im? .• Valva 


