
Musolini Almanyaya değil, 

Bitler !ta/yaya gidecekmiş 
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Sovyetler hakkında Avrupadaki şayialar1n arkası kesilmedi: 

Sovyet Rusyada kısr1ıi 
seferberlik ilan edilmiş 

iki sınıf askere alınmış 
Blüherin tevkifi tekit ediliyor. Dün tekzip edilmesine rağmen, Paris 
menabii, Molotofun mevkiinden uzaklaştırılmış olduğunda ısrar ediyor 

-· ; s; 

" " n - Bir çok zabitler, idamları tasvlb etmediklerinden tevkif 

Geçen •~iri lzmlr panagır;ndan bir görünüı 

Çok muvaffak bir eser : 

iz mir panayırı 
·----'~ J.ı11.111~ ~ 4:ku ilo 

Dün açıldı 

~ ..,,.. bulunan Stll"tl/l(M ,ehrlne getirilen blr hiJkfunet tankı ile bir 
. "'1Jgare 

ispanya laciası 
lıombardımanlarla ixi 
taraf da mahvoluyor 

..,adritte 300 ölü var, Malaga 
da bombardıman edildi 

tyi bir menbadan ağrenildiğine g8re 
diln truna kartı yapılmıı olan taarruz, 

edilmiş, alayların yerleri deaıştlrilmiş, Troçkiyi 
öldürmek istemişler 

Baltık filosu amiralı 
tevkif edilmiş 

TUrkmt'nlstan, Özbekistan, ve Kır1mda Stalln'e karşı isyanlar 
meydana çıkanlmış; GUrcU komtlnlst partisinde bir lhtllAI 

şebekesi bulunup 40 kişi tevkil olunmuş 

Radek ve Buharin 
idamdan kurtulacaklar mı? 
Büttin radyolamı verip bir çH 

büyük şehirlerde Jkind tabılerle bil
dirilen dünkü haberler arasında 
yalnız Molotof un azli Sovyetleree 
tekzip ediliyor. 

Lenlnln karmmm tevkifine, mare · 
~....u.ı.U-4'._. ..... .._., ... ~....,&.." "''"~ -t-·.-...ıı.r.....ııı• 
.., •°"'8ta te'ftfrat ,-.pıldJtm& 
ve Kınm eumurrelsi lbrahlmofu il· 
dfirilldUftlne dair ayni menabiln ay
ni günde neşrettikleri haberler tek• 
zfp edilmi§ delildir. 

(Yazdan 4 üncüde) 

Yunanistanda 
Faşizm 
başlıyor 

Avrupa gazete!erince hakn meı:cut 

Başvekil Metaksas ,,aıterUen sovget Gepeu polia teıki· 
bUyle bir parti 

kuruyor ldtının reiai Yogada 

Bolşeviklerin 
emniyet 
lcşkilitı 

G. P. U. 
Ve Çeka lslmlerflp 
eskiden şUbret aran 
bu teşkllAlın yeni 
vaziyeti hakkında 

maltlmat 
101 numara ı odada oturan 

reı-, her ••hlrle hu•u•I te e. 
fon cihazı eayealnde konu~ ur. 
Onu kimse d nı yemez, O, 
l•l•d ıını dinler. 

( ı· azıaı 4 üncüae) 

Atina, 12 - DlktatörlUk tesis et
mft olan başvekil Metaksa1, gazete. 
lere verditi beyanatta ezctlmle de- ' 
mittir ki: 

Büyük yüzme yarışımız 

"- Almak istediğimiz tedbirlerin 
heniiz başında bulunuyoruz. Bir telt 
faflst partisi bulunan ltalyada n 
buna benzer dlter memleketlerde ol
dufu gibi kuvvetini Yunan milletin
den alan yalnız tek bir milU htlk6-
met cephesi olacaktır ..• 
Yunan milletinin mflll fllkil8Bne yar· 
dım etmek için her çareye bqvura 
cağız.,, 

Londradan gelen haberler, başve
kil Metaksasın memlekette yeni bb' 
parti kurmağa karar verdiği bildiri
liyor. Bu yeni fırka tamamile ttalya
daki faşist ve Al manyadaki nazi fır. 
kalann,. benziyeeektfr.,, 

Misafir 
Kral 

Onümllzdeki pazar gQnil 11f1pılacak olan Kavak - Moda arası biigQk ,,0:
me makavemet yanıımıza iftiraJ{eden yüzücülerden aolda Begko~ klli
bllntkn Nezih, sağda Anadolu K1übünden Fikret. 

~--drlt, 2 (A.A.) - HUkamet kuvvet 
~ baınıuırda tam•miyle ihata edil • 
,._._o~ Hueıca fdıri üzerindeki tu
~ arttırmaktadırlar. Hilktbnet 
'etleri, Eetramaduede terakki et
-- hun ıehri İle aıUerin taamıılan 
ı... la~dane mukavemet etmektedir -
~ litıkomet kuvvetleri.. trun civann
•a.-~ mühim sevldlceni nokta olan 

Yarışa dair tafsilit spor sayıfamızdadır iki muharip tarafın vaziyetıerinde bir Varın kara sularımı· 
değfıiklik husule getirmemiıtir. İhtilil- ---------------------

.:-'&qaya hikim bulunmaktadırlar. 
\ ~edo ihtilllcilerinin Salas kaaaba11-
~~ll etmiı olduktan tıaber verilmek-

~anerln tayyareleri, dün Malagayı 
-~e bombardıman etmİflerdir .. 

ellerin kuvvetleri, ekserisi lejyoner ol- za J(lrmlş bulunacak 
mak üzere 1500 kiıiye baliğ bulunmak- Muhterem mlaalirimlz lnglltne 
tadır. hiUdlmdannın memleketünlzi zil/fU'ft

Komun~atler de kabineye 
a:ınıyar 

Madrit, .; ( A.A.) - B. Giral tim diki 
kabinede bazı tadilat yapmak ve §İmdiye 
kadar kabineye girmemi§ olan halkçılar 
cepheaine menıup partilerden bir çok 

. (Devamı .J flncilde) 

leri intUJalannı gazef.emlz namına ka 
ra aulıannuzdan itlbtııYn teablt için 
arkru:lıaşımız Yeüı Onen dlln t1fJtt 

Çanakkakye gitmlfti. 
Arkadafımızdan aldığumz Uk M

gra/ı dercediyoruz: 
Çanakkale, 2 - Adatepe ve Koea

(lhouu • llndüla). 

Titülesko hükiimete 
muhalefete karar verdi 
Şabık hariciye nazırı Romanyanın en 
kuvvetli partisinin llderllğlnl kabul etti 

(Yazısı 4 üncü sayfada) 



Yunanistanda faşizm 
Bu sabahki telgraflardan anlapldıtzna cGre, ifte Yunaniatan da fqizm olu· 

yor. Bunca siyasi çarpışmalardan 10Dra, Alman ve ttalyan uaulil bir idare orada· 
da kuruluyor. 

Bir mart isyanı Userine kralbp ihyası fikrini ilk olarak tlddctle ileri ıflren 
General Metaksaa ağustos ayı zarfmda birdenbire başında bizzat kendiainln 
bulunduğu hilkftmete bir darbe yaptı. Parlamentocu rejimi devirerek idareiörfiye 
yolilc faşizme geçmek siyasetini takip etti. 

Eskiden en ufak bir vab ilzerine derhal galeyan eden Yunan halkı ile, bu 
deği§iklik karpaında hareketsiz blnuıtır ..• Bunun aebebi nedir? Birincisi, bizzat 
bir mart ihtilllinin acı dersidir. Bunu Yunan milleti, her ne bahasına oluna 
olsun tekrarlamak istememiştir. Diğeri de, ispanyadaki dahili muharebenin bu 
bisaiyatı kuvvetlendinni§ olmasıdır. Doğrusu, Metaksas, tam iyi uman• seçti ve 
emelini yerine getirdi. Böylelikle, "devir faşistlik devri!,. nazariyesi bir kere daha • 
tahal.kuk etmiş bulunuyor. Yunan milleti gibi, liberalizmin en •ilam sanılan bir 
uzvu da parlamentosuz, fırkalIZ, serbest matbuataız, liberal hürriyetsiz olarak ya
pmağa kail olacak. 

"Şu milletin karakteri böyledir, o, hürriyete Atıktır, liberal ananeleri vardır, 
dayanamaz, isyan ederi "'Fransız ve Yunan milleti de bunlar arasındadır!,. ıibi 
iddialar da böylece :hayli çürütülmüt oluyor. 

H~ F_,. TANUR 

Sofyada 

Komünistlerin - ~ --........ 
Havadis bir silah deposu 

peşinde ölenler Sofya (hususi muhabirimizden tele
ispanyadaki ~r~i takibe giden bir fonla) _: Sofya zabıtası dUn akfUD Sof· 

FrallSIZ gazetec1Sının patırdı esnasın- yanın bir kenar mahallesinde komllnlst
da öldürüldüğü haber veriliyor. lere ait bir ailih depoıu ketfetmiftir. 

Habeş harbinde de yine handlc Depoda üç hafif mitralyöz, bir çok ta
peflnde bir lngilfz gazeteelsl kurban banca. aekis el bombaaı, binlerce flpk 
Kİfmlfti· ve bir kızıl bayrak bulurunuıtur. 

Bu adamlar, takip etmekte olduk-
lan bu harplerle doirudan doğruya 
ve fiilen alAkadar mi11etlere mensup 
deiiJdirler. 

'Bu itibarla yalnız kendi TUifele
rl ufrunda ve dünya halkma havadi:f 
yetiştirmek gayretile atilyorlar. 

Yatağmda uyuyan, fahrikumcla 
kendi çarkının başında çalışan, diik
kliımda,oturan, sokak köşelerini dö
nüp dolaşan dünya halkına handls 
yetiştirmek gayretile.-

Gueteciler için türlil pyler siy-
1enD11•ı..1< .. -o-••• ı-.ı.~ a. ...... wu ,., 
111iieSr bir vasıta olmaları dolayıst
le gazıetecllerin milletler arasında 
haq1 bile çıkarabileceğini söyliyen
ler olmll§tur. 

Eter gazeteciler harp çıkarmlfSıl 
veya - haksız yere - çıkaracakmış 
gibi giSrfiniyorsa, ı,te bllyilk harpte~ 
beri bir Babet harbinde, bir lspanyol 
muharebesinde ba töhmet1erinln ceza
sını eanlarile ldeml§lerdir. Artık dün 
ya efkln umamfyesi gazetecilere ta
kılmasm ! 

Hikmet MDnlr 

Parlstekl Suriye 
heyeti memleketl

mlze de gelecek 
Paristen verllea bir habere tire 

Pariate müstakbel Suriyenin vazi1e· 
tini ta)'in için l'raua De mtlsakere· 
lercle bul1111&n Suriye mllU heyeti J&

kıncla, lraktan Jqilis manduım bl
dınn anl•pnıp yakın bir aal•pnı 
yaparak dlneeektlr. 

u-..+ dK•flat. 'l'llt4rf~ J1e •· 
nrarak Suriye ile memleketimiz ara-
sıncla bir anlatma ... ~ mbake
re edecektir. 

Limanda bir mazot 
vapuru dellndl 

Roman1aclan selen muoı Jiiklü 
bir No~ ftf11l'11, lbullclan s•r· 
ken altı delblenk .... ı ..-ıta 
bllflamıttır. 

yara muvakkaten dalp~la b· 
patıl•1111 da muoı pwıkta 4na• 
ettiğinden npur limanın ldrJea. 
memesi i~n açıla alınml§tır. 

Musolini Berline 
değil, Bitler 

ltalyaya gidecekmiş 
Bu abahki poeta ile gelen ''The Pe

ople,, pzeteel diplomatik muhabiri ya
sıyor: 

"Avrupamn iki atnmmıı diktatörü 
Hitler ve Kwıollni, mali bir IUrif içe
riliııdedlrler. DUıı onlar yabancı mem
leketlerden l8tikrud& bu)1mmak hUIU-

swıda ~jeler hamlamaktayken dip
lomatik Dıahafllde de bu iki phaiyetin 
birblrile buluprak m.tıet.erek dertlertni 
glSrllfmek 11zere oldukları rlva,eti clo
JatJyotdu. 

Bitlerin propaganda namı doktor 
Göbels, V enediğe tayyare ile giderek 
M:usolirunin propagaııda nazm Binyö 
Alf iyeriyi gördü. 

Bunun neticesi olarak HiUerin ltaı
Y.nda gizli bir istasyona tayyare ile gi
derek Musoliniyi ziyaret edeceği ileri 
sürüldü. 

Evvelce, Musolinin Bitleri ziyaret 
edeceği söyleniyordu. Bu havadisi Ro
ma ciddi telakki etmiyor. Çünkü Mu

gizli cereaynlarmı teeıdl eden bu gibi 

rivayeUerin neticeel ne oluna oJaun, 
hakikat, her ikislııln de paraya tlddet
le lhtiycı olduiu merkezindedir .. 

Bitlerin bahahya mal olan yen!den 
11illhlanma pllnlan ve )(UIOlinlnln 
Habefilltandald ftltuhat harbi, prek 

Almanya ve gerek İtalJUIDl mali v• 
ll&itlni korutmqtur. 

Bitler bir illtikraz için J'ranA)'& bat 
vurdu. Aynı amanda l'ramaya, ''.Al
manyanm muvafık kuvvetlerüdn ~ 
ce tedafüi maksatlar için,, olduğuna 
dalr teminat verdi. Parlat ziyaret et-

mit olan Alınan lktıeat dlrektöril 
doktor Şaht delletile Bitler Almanya-

nm Franudan ziyade Rusyadan endi
şe ettiiğni ihsaa etti. 

1'U110linl iee lngi1iz ve Amerikalıla
rın mtlşteftken iştirak edeceği beynel
milel bir iatikruda bulunmak tasav
wnındadır. 

'5Qlini ltalyna toprağından aynlmama- --:-:::---:---'.~------
ğ, itiyat ettiğine göre, böyle bir seya- Veni bir gazete 
hat varit olamaz. Memleketimizde hua.ıd eller tara. 

Bu takdirde şimdi şöyle bir mesele fından ilk çıkanlan Türkçe gazete olan 
ka)Jyor. "Evliya dağa gitmediğine gö- "Ceridei Havadlı,, netrinin ,U.llneü yıl 
re, dat Evliyaya gelecek midit~.,, dönümihıde tekrar çıkmaia bat1-ıftır. 

Diplomatik mahafilin kendine has Uzun ömür dileriz. 
' 

HABER - ~m Poatur 

Maçkada bir tramvay faciası 
Zavallı bir kızcağızın 

bacağı kesildi 
Diin akpm Maçkacla feci bir tram 

ftJ' kar.ası olmUf, ktiçilctik bir kız
cağJzın tramvay altında bacağı kesil· 
ml§tfr. 

llaçkada Sililahane eaddealnden 
Betfktaş latlkametlne gelmekte olan 
vaıman Narinin idaresindeki 209 nu
marab tramvay arabası Meşrutiyet 

camii karşmında 13 namarab nd• 
oturan Nlyazfnin kızı beş yapnda 
Gönül adlı yaV1'11cafı caddenin bl1' 
tarafından dfter taNfıu pprken 
altına almış ve tekerlekler laftlh 

yavrunun sol bacafını kesmi§tir. 

Vatman Nuri tevkif eclllmlştlr. 

Kiltabyada bftytik 
bir linyit 

madeni bulundu 
Burada kurulacak eodllstrl merkezinden 

Borsa ve lstanbula elektrik vermek 
mtlmkUn gUrDIOyor 

lmıir anıulusal panayırının açılış t•bmmı organbe edecek ve bir 
meruimbıde bulunan lktısat vekili t kuracağım. 
CeW Bayar yolda unayi programı. Kütahya 11eyahatinden çok i)'i 
yeni fabrikalar ve uınumt iktisat işle- intibalarla dönmU, bulunuyorum. Ka
rimiz hakkında ıu beyanatta bulun- den eııstittlmilz burada faydalı çalJto 
muttur: malar yaplDlfbr, Teeblt edlleD Uııylt 

.. _ Konya Ereğliai komtnnası ha- miktan 10 milyon tondur. Ba teJdlde 
Z11'4ır. Başvekil General lsmet lnönU bir sondaj ve ettlt, memleattmtw 
müait vakit bulursa açılma merasimi- birinci defa yapılmıfbr. Beni on4I 
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--------------------~---:-ne rlyuet edecektir. Başvekil Malat- b1mı1rı~l~ ~~:uıer1arıa· ~-~~ Irak Har·ıc·ıy 
ya kom.binumm da t.emellni uğurlu •WAA -..-.-
elile atmayı vaadetmiştir. Eylı'.U so- Hazreti stlleymanm tahtmı bulmut N 
mm4a trn1ell Ereğliye, sonra Malat- kadar leVindlm. Hatta manan, bula azırı 
yaya gitmek ihtimali vardır. ondan raz1a lhtip.mh ı&ilndD. Varın aebrlmlz 

Yakmcla prk vlllyetlerinde bir tet- Bu madeni iflet:meye bqlaymca ora- k"' bl b f~ tlaı 
kit eeyahatine çıkmayı dtlşUnUyonım. 111 bir endu.tri merkezi olacaktlr. Lln- gelere r a "il 
Bu seyahatte Iğdıra uğrayarak pamuk yitin tonunu bir buçuk liraya mal ede- kalacak fi' ~71 

KDÇCK bileceğiz. lstanbulu, hatta Bunayı bu- Irak hariciye nazm Nuri safi '1f• ~lltb 
rada kurulacak bUyUk elektrik santra- p, yarın şehrimizde bulunac:aı ...- ~u 
lmdan tenvir etmek mllmldbı olacak- Papya c•• sene bir. tayyare kP"" _ .. tır HABERLER 

içeride: tır. geçiren ve ayaklarından elln al .. t, 
İkinci beş senelik plln mtbvecjdeleri tarip olan oğlu Salahaddin de ltttn 

• Daa OnmW ftPUllle llllrtmt. GOO Ankarada basılmaktadır. Yalrmdı ka-1 kat etmektedir. 
Btretmar npmtte IOO .,. Çar l"wdlDaD4 n ti şeklini alacaktır.,, 1 Dost Irakın harldye uarı 

~~ .. !!°.:=.~ ..... w .,. Is dalreal_ reisi =~!~~~-~ulldıktan so~'----
cakl&rmm buradaki avw muk&blll t&LzlDdeD ı ıcaret 0088JQdb 24 saatte!' 
kurtulmalın lçba 711>duı teaebbQaler buSUD Dün tehriaıize celen il daireli reisi 

~~ ,apdw.Jr dellflk • Eniı Behiç bu .. balı ti~ odalına cel yedi h 1rsızl1 
D IQID ......,.._ toplumaıa 1ılıf'am•ı • mit ve orada lf dairesiılln ıebrimizde 

tll'. bulunan met11urlarfle CÖıilf!lÜfd1r. vakası old LI il= 1;!* m:::::ı:::: Enis Behiç bu setabatlılde Zonıul· Son 24 1Ut içinde ~ 
tnıw dan J&pdıqtır. D8Dkt1 tabrtrl 1mt1 • dak, OrdU. Girnoa, s.-aon, Trabzon B 

Rize v• ıtastamoou vna1etleriıacle ·- ha- bınıslık vabaı olmuttur. u buluda •11ftffü olaalal' ,_ .... mıarson ., 1ar pJudır: 
llfalııl tmtftwdan gtncelııl9rdlr. yatml tetkik etmittirJt daireel relal -. 

1 
_ Xalllnpapda Bedreddin 

• l48elere leyi'! meccani girmek ..Uyen radall Ege nuntablı ve daha aonra Bar 
ınoo taıelMDID tmtlbam cltbl ~· saya gidecektir. lealnde bekçi Abdullann oduı"8 

• ıımnt Qald fmit: mektebi tctareııl 1ra kah Kadir clriP qyumı 

:!ıs.~ mDnaMtla k•ndlblt bU • Bekçi Salimi rt!-.!~~ku=: 
• Şebrllldsdelcl l'raıı8IS meJltePlerl nıu • _, 

.... tttt-* 1ılr t.edrt.d ,..cnını ıı.- •• 1 d . . e 1 111e s1ren bir p!ua bir IU= 
• .,,. •• ~..,. t.etklk lçba mwU ldarellne .,.,_ o ur n er ati eJarak kaçmıpr. 
mlflerdlr 8 b b ~ d 3 - ApawtkayUnc1e Vel4el ~ 

• u~ wddel• tDh1larnıda dOn u sa a a11.rceza a yaJmnm hbmetçl Jmmma lund ..:::· 
... trua lldecek b~ l'elal ee • muhakeme edllmete bul e11>11e1er saJmıttır. ._ ı. 
mal JmmbtlD de lfUrald19 bir topıuts ya - b 1 d elan _..... r_ 
J11m11 ... tnaıa ,... * aı,. ........ aı an ı • - cu.u ıabrikasm ~~ 
.......... lmklm o1ap cılD''Mlltı tet.ldl' edil. ur ameleledndta Etem ollu il ~ 
;. Bundan bir mUcldet en-el Suayburnu Bekir, Şnket Gserlnde ça;o:'k.? 

• Baftlum ba __. bOSUk gt~deb paçavra mahzenleriade hmahk yapmak il paketi bul rak 1 
claıla,ı lııu .... tus ~bnm esca oı • isterken kendiJerln• 1111111 ola bekçi pra una ,,_.,I/ ~ 
m'Ufblr. • Salimi öldUrmekle ıuçlu Serlda ve Ab- dır. ~ ı \ 

• IPdal ~ tıllW lallılD 17 Ura dullahın muhakemesine, bu sabah ap 5 - Aynnsarayda ltaraba! ~ "' \ ı 
__.._ ~ iddia ecllJmll ve IUlll bt"muaı tinde Yunusun evine hırsız gıre -.._-ı 
- ·- ceza hakyerinde batlanmıttır. .,.ı, f~t, 
llllılD tnldfJDe arar TenlılfUr, Serkia ve Abdullahdan batka cinaye- biaelerini çalmıttır. _tt,.-.., 

• Te1Q1se ua olaD DehrtmlS ala' ~ 6 - Eyiipte Ni§anca mabaıo ~ 
re1ll 8u&dSn yerine dolmzuncu tllt;l#8 m~ tin yapıldığı bıçaiı uklayan Abdulla • Davutatada 28 numaralı eve ~ :ıtl 
bmeet relll Reftk"bl t&Jlnlndm ~ek hm metresi Saime de IJIUDunlar ara • 1 1~~.-. mit ve 65 cumhuriyet altıni e -:r .._ w...ı Kadılra)'" ıcart&l lakele.. unda bulunmakta idi. lira çalarak kaçmııtır. şuph• 

- --•AH .. 9_ Gerek Serkil, ıerebe Abdullah, n- ... onclurmacı T-'At yaL-ı- - -.-.d:_...J ı .. .ı .. ı tamir etUrmeğe karar ~--· ..._ u ... __ IUJlll,_.. _, ... ,,, 
b1elerlD tam1rlDe yakında ~tJr. velce polis ve lıtintak hlkiml huzurun 7 _Vefada manav çıkmaz to ~ 

• ~La.Doul Uıılvendteetntn mubtıellf faJdU. da vermit olduklan ifadeleri, cflrüm hak da İbrahim km Havvanın e~ ,, 
~ 0nna1ımtuıanıarma1111 alıQtq kında~ ikrarlarını mahkemede kat'iyet girerek bul -ya ,. .. ı--ur. şu,.-
.....__ ~ ..... ......._, tık ol8f9ll büuk f&.. 1 dd - 1·1 rdl -:s 111U&UO' ~ ..._.... -·----' --1 .... w ... _ e re e......, e r. . K . N . ktadır I ldlltıllılala ..._. bntlb&Dlal'I ,,_-..c. Mahkeme çafnlan phitlerden bir rıne eçı urı aranma ~ ':;a 

•Balkan ı..uvau ~ ıoıer1nde Ber. d ı h ar•f1" 
11n ıııo.trtte psetesUe ıııo.ue ca)'lunc ıa- kıamı ıe1mem1, oıdutundan, bunJarm Ana o u ı s 
lleteliııden Ud mullan't1' ft 11 ecnebi ıuete. ihzaren celbine ve muhakemenin 30 ey- e· k .. aıtıf1 
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Zabıta bu huuta taaa-
maktadır. 



. 
~ 2 EYLO'L - 193~ 

ı, !_emm t;JÖl!ÜŞÜm : 
~ - -~ ,._, .... ._._.... 
9 ~ a(ğe1tce<e n on~ n ifil 

'ırıı fe«:D taırafı U 
, 
"' 1 "lntransigeant,, gazetesinin lspan· 

tadaki muhabiri, ihtilal gürültüsü a
dıl' llsıllda öldürülmüs .. bil• # 

Zavallı meslektaşımız ... 
~ l>aha geçen gün, ayni gazetenin 

~akalesinde, geçen asrın telakki· 
ı!I Sine nazaran gazetecinin tarifi şu ol

·icO dıığu yazılıy~rdu: 
dtıf "h b" ner hangi bir mevzua dair • ı: 
ııt ~aka.leyi bir saatte yazabilen bir a
rıı~ "el trı.,, 
~· 'Fakat, alt tarafta deniyordu ki: 

. "Bu tarif eskiydi. Çünkü, evvelft, 
ır sa.at çoktur. Yanm saatte, belkl 

4e daha evvel yazıp bitirmenin kola- ı' 
hııa bakmalı ... Dahası da var: Tel
trafhane, telefon merkezi bulmalı, 1 
leJs· . • t ız telgraf ve belınogram tesısa ~ 

rıJ• taıırnanın raresine bakmalı. Yoksa 

1~ ~leminde; kıvılcım çı~ naf.i_Iedir. 
la.kalelerin ba,.·at balıga doner ... 

~ .)_ J 

tiki makaleye bile ihtiyaç yoktu•:· 
aralı bir adamın son nefeste vası· 
ttini Yermesi kabilinden, soluk solu- j 

ta eriştiğin telefonun başında beş on 
t~liı:ne söyliyeceksin ... Bunu ~öyliye · 
1lıne.k. için fırtınalı havalarda tay. 
lreıere mi binmek ıazım? mnecek
ıı. Bazan pasapor~"'uz olarak hudu1 · 
~tı aşacaksın, bazan kurşun yağ

~llru altına, bazan hastal~klı ~~~ar 
l taklıklan havzasına gırec"ksın ... 

~ 9 Uncu asırda, gazeteci tipi, tiyatro 
fan çıktıktan sonra, bir gece lokanta 
\alla giden, kafaları şampanya ile 

fifçe dumanlanmış kadınların ara· 

Gümrükler 
Vekili 

Bugün Şark 
vllA.yetlerlne 

seyahate çıkıyor 
Evelki gün Anakraya giden gümrük ve 
inhisarlar vekili Ali Rana Tarhan bu 
gün şehrimize gelerek şark seyahatine 
çıkacaktır. Vekile bu seyahatinde in
hisarlar umum müdürü Mitat ve gürn- 1 

rük erkanından bazıları refakat ede
cektir. Şehrimizde mezunen bulunan 
gümrük umum müdürü M.ahmut Nedi
min de vekile refakati muhtemeldir. 

Bu seyahatte fran ve Sovyet Rusya 
hudutlarındaki gümrük teşkilatımızla 
şark vilayetlerindeki inhisar işleri, bil
hassa ucuz sigara ve içki satmak ci
hetleri tetkik olunacaktır. Seyahat bir 
ay kad:ır <-ilr(' 0 C'!üir. 

Cihan~~r ~anaUzas· 
yonunun tamiri 

Bundan bir müddet evvel yağan şid
detli yağmurlar ve büyük selden dola
yı birçok kısımları harap olan Cihan
gir kanalizasyonunun tamirine başlan
dığını yazmıştık. Bu sebeple Cihangir· 
de Akarsu, Hardal, ve Tavuk uçmaz 
sokaklarile Boğazkesende Sefer bostan 
ve Akarsu sokakları dün sabahtan iti
baren nakil ,·ası11:ırma kapatılmıştır. 

Rif mücahidi Fasa 

3 ayhk maaşlar 
Tediye ve bağlanmn 
şekilleri değiştirildi 

Maliye Vekaleti bir kararla. üç ay· 
lık mütekait, yetim ve dul maaşları· 
nın tediye ve bağlanma şeklini esasın
dan değiştirmiştir. 

Bu ay başından itibaren tatbikin~ 
geçilen yeni şekiJ şu essalara dayan· 
maktadır: 

Yeniden maaş bağlanacak veya 
tahvili yapılacak mütekait. dul ve 
yetim maaşları ic;in sahipleri on be-. 
gün i~incle haberdar edilecektir. Sa 
hibi bulunama1.sa vekalete malümat 
verilecektir. 

Maaş tevziatı yirmi gün sürecek 
Ye sorıra istihkaklarını almamış olan 
tar üç ay i~indc istediiH zaman mer· 
kezlerden pamlarını alabilec('klerdir. 
Yalnız mazeretleri sebebini hildirmel{ 
mecburiyetin dedirler. 

Mua}ene Hsikalarrnda mallıliye· 

tin Nthit olduğu veya tekrar muayP· 
neye lüzum olmadığı i~arct edilmiş 
olan malüllerden başka bütün diğel" 
malüller üç ~enede bir muayene ed: -
lerek malüliyet derecelerini yeniden 
te~bit ettireceklerdir. 

\~ekalet bilhas .. cıa aylık sahiplerint' 
iyi muamele edilmeği esas tutmuş vr. 
maaş sahiplerinin ki~ler önünde u 
zun 'tlüddet beklemelerinin önüne ge
çemiyen malmüdürlerini tecziyeye kıt 
rar vermiştir. 

~da oturarak, makalesini yazan 
daınaı. Ne müthiş değişiklik! dönebilecek mi? Dil kurultayına 

Paristen bildirildiğine göre bulun- iştirak eden yabanCI Gazeteci, bu son asra kadar, kar-
1~1nda yalnız içtimai rekabetin teh
~ esini görürdü. Ötekinin berikinin 

P21 ' ~iddetini celbeder, suikast kurşununa 
tır; ~lltban olur; baltayı taşa yurur, boy· 
ı•' ~ llnu sehpa ipine kaphnr; fincancr 
ıı5 ' , atırlarını ürkütiir, linç edilirdi. Fa· 
. ,fi' ~~~· büyük röportnj usulü zuhur et

duğu Rcünyan adasından şimali Afri- profeslirler 
kaya naklini istiycn mücahit Abdulke- Toplantılarını bitiren üçüncü dil 
rimin istidası Fransız müstemlekat kurultayına iştirak eden yabancı pro· 
nezaretince tetkik edilmektedir. Ab- fesörlcr dün Floryaya gitmişler ve 
dulkerimin ailesile beraber Fasta ika- Atatürk köşkünü ziyaret etmislerdir. 
metine mi.isaade edilmeı:ıi çok muhte- l\fisafırler..? köşkte bir çay ziyafeti 

lgınden bcri iste hö .. ·le hir siyasi ve 
mel göri.ilmektcdir. verilmiştir. 

çr ' :. J • • 

•mai gaye uğruna olmadan, sıTf 
ltıe..~lek\ h" · k 11 · · k l , .. ıınıet :-;ehebıle e eRını o • 
~~"~ıt S r "Ogru rna. :f 1mT.:! bt•lnnJl\'Or ! ~ Irı 

ır naoer alabılmel< ıçın ... 

il/o il/o "" 

~ Bin türlü fedakarlık, bin türlü 1 
~~Yl'~t ... Ve her gün diinya ahvalini 

Boğazlar 
mukaveleslnl 
,, -~-.a•-....--.r:- d-

tasdik etti 

1 dugu gibi bildiriyorsun. Fakat. 
~i :d, Yolar bir haberi buram buram Ye

~ev ·ı}o 
:ll~' <t r. Telgraflar alıyorsun ki, J..on-

Belgrattan bildirildiğine göre dost 
Yugoslav hükumeti 20 temmuzda 
Montrödc imzalanmış olan Boğazlar 

anlaşmasını resmen tasdik etmiştir. 

,~~d~, ~~~linde, Pari~te, Molotofun 
ıl t\ Cdıldıgı, Kızıl Orduda temizleme 

ı l>ıl<lığı, Kırım cumuneisi lbrahi· 

lranh bir devrialem 
seyyahı 

'"' Ofun Öldürüldüğü heyecanla çalk:ı-
~ • ~ııı:~r. Bunları, memba göstercre'k 
,r.r ~~dı.rıyorsun. Yalnız 1\lolotofun azı: 

1932 senesinde !randan ı:;cyahata 

başlayan Yadullah Mubassar şehrimi
ze gelmiştir. Bu İranlı genç bütün Ak· 
deniz c:cvrcsi ve şimal memleketlerini 
gezerek memleketimize gelmiştir. Kül
türel tetkikler yapan 1ranlı genç bura
dn.n Çin ve Japonyaya. doğru yoluna 
devam edecektir. 

fi' "Zıp ediliyor. Bütün diğer ahrn1 
}~ t Sovyetlerdc feYkahidc günler 

·di~ ~ Şandığmı gösteriyor. Buna rağ· 
l ~ ttı: 
ere 

~h' lşte Molotof azledilmemi~ ... Uv-
~~r • . T 1 

ınuş! - diyenler oluyor. ram vaya ası an 
~~ llerıce bu, gazeteciliğin en nıüşküı POCU k ların 
l~i~azetecinin en acınacak tarafıdır. '\' 
~:.!·oksa anlat: nen, her giin türlii ebeveynine ceza 
~~ l~ haberler ,·eririm ki hiç biı·• Emniyet müdürlüğü tramvayların 
~ ııp. edilmez; Soyyet Rusya ahvali· arkasına veya kapılarına asılarak ka
~t .daır en işlenmiş tetkik yaıılarmı za çıkmasına sebebiyet veren çocukla
~ .. •daın kararları da dahil olmak ü- nn babalarını cezalandırmağa başla
~ e,_ en yeni ye doğru haberleri hi~ rnıştır. 
t~ dık ... .Molotcl' haberini de, menşe Dün bu şekilde ilk ceza verilmiş, 
1~~rerek neşrettik. Molotofun azli tramvaya asııhrken yakalanan altı ya
(ql\l'tı değilse bile böyle bir şayianın şında üstenin babası Yuvan bulunarak 
~~/ada çalkalandıih doğrudur. Ili1. hakkında takibata başlanmıştır . 
.,_~tt Uydurmadık, büti.in dünyada do-=========================== 
~l l\ bir şayiayı da \-:ıktinde ok uyu- ~in, gazetecinin vazifesi, menşe ı:rö~ 
~~tına bildirmek, bir ga1.etenin e· tererek havadisleri yazmaktır. 

11
1 \'azif eleri arasındadır. 1\loloto! (VA-NO) 

~)'de \'arit olmamakla beraber, ekse ~ot: 
~~~dumanın bulunduğu yerde at<>ş ispanyada öldürülen gazeteciye daiı 
~~ .ttlunuyor. Yani: bir s.ayia, bir Hikmet '.Münirin yazısını ikinci sahi- · 
-~~~·~: arka."ından bir de bakıyorsu- femizin birinci sutunu ortasında oku-

İ\ı, şayia doğru ~ıkıyor. Onun j. yunuz .. 

Dil bilginlerinden Yunan profc~Ö· 
rü Anagnastapulos memleketine dön~ 
mü5tür. 

n-~· 'I)._..~ .. ,..- .. _ '9'1'-1"'~ı.."ne!"'1-- 1,-q 

günlerde Anadoluda Dir seyahate ~r
karak hafriyat }'erlerini gezecekler 
dir. 

Beylerbeyi 
sarayında 

bu akşamki balo 
Balkan haftası rnünasebctilc şchri

miz.e gelen heyetler şerefine bu akşam 
Beylerbeyi sarayında Belediye tarafın
dan muhteşem bir balo verilecektir. 

Baloya iştirak edenleri götürüp ge
tirmek üzere iki vapur tahsis olunmuş
tur. Saat 22 de başlayacak olan baloya 
her yarını saatte bir vapur gidecektir. 

Balkanlı misafirlerimiz dün şehrimi
zin görülecek yerlerini gezmişlerdir. 

ÇARŞANBA 

I;;y!Ul - 1936 
HiC'ri 18:>!> Cf'm:ızlJC'liıhır: 

L!-yleklE'rin gitmesi 

vün•~in Bel~ı 
JX,42 

Uı.lul .s.ıı-h Öq)ı 

oto 
r,a._ 3,l59 12,14 15,54 18,42 20,19 3,11 

tu'!.~o !l, 18 5,32 9,13 12,00 1,36 9,00 

,JEÇEN 8ESE Bl'tlU1' NP; OLıbOY 

tngiltE'ro SUvcyşi 1'apalacak olursa İtalya 
nın da Mcsinayı kapatacağı rivayeti dola§ _ 
maktadır. 

tngilleE'rc Maltıt nc.la.~ında hava hUcumlan 
na karşı tertibat a.lmnktadır. 

_htiyatlı olunuz 
~1'-al:ir) imzası il aldığımız mektupta deniyor ki: 

~ ,'~ u olan iradımızdan dolayı sevdiğim adamla ev
·~~ tfft~{bmemiz imkansızdır. Kendisinin olmam için 

~ lltar ediyor ben de onu çok sevdiğim için daha uzun 
d~ bu arzularına mukavemet edemiyeccğimi zannedi-

yorum. Ne yapmalıyım?., 
CEVABIMIZ - ihtiyatlı olmanız 15zımclır. Sizin icin 

bu mukavemet ne kadar ağır olsa da istikboı'ini ıı:i c.i.i~iinc -
rek vazgeçmeniz lazımdır. Bu vaziyetlerde bir çoklarının 

,·erdikleri sözleri tutmadıkları görülmüş tür. 

~~~ 
Ingiliz Im paratorıugu

çok sağlamdır 
Yıkılacağına dair biltün tahminlerin 

boşa çıktığı anlaşılıyor 
011'"\) 151 ft 0~~ {("@ Halayık ~u sefer~ başka bir fikre ka-
~ pılır, zehır sandıgı sudan kana kana 

Sal~ 0 al m ©J 0 lr içer ve odasına çekilir. Ertesi gün kal-
Tan gazetesinde, Ahmet Emin Yal- kınca başının ağrımadığını görmesin 

man ya::ıyor: mi? .. Artık Cem.şit mesut ve bütün sa· 
Vakit vakit rivayetler çıkar: Büyük ray memnun. Yapılan inceleme, umul· 

Britanya imparatorluğu son nefesleri- mayan şifanın üzüm suyundan geldi· 
ne geldi. Gayri tabii ölçüde neşvüne- ğini meydana çıkarır ve Cem.şidin em· 
rnadan sonra tabii ölüm bu imparator- rile üzümden şarap çıkarmak usuli.! 
luğu bekliyor. Buna kanaat verici se-ı nizam altına alınır. 
bepler gösterilir: Kanada, cenubi Af- ~@m aı ınıya 
rika, Avustralya kendi başlarına alem-
ler .. Bunlar neden imparatorluğun yü· ~®W<Sı ll'lHSl~ft 
künc ortak olsun? Dünyanın her mem· Sadri Ertem, "Ankara - Biikreş., 
leketi, Mısır, Hindistan da dahil oldu- serlavhasile bir smJahat mektubu sil
ğu halde, kendi ham mallarmı kendi- silcsine ba.fladı. :Z..Tesrin güzelliği hak
leri mamul hale getiriyorlar. Uzaklar- k111da bir fikir vermek i.çinj şu başlatı
dan ham mal toplayıp kendi işçisini gtcı dcrccdiyoruz: 
çalıştırmak imkanını bulan ve mamul Romanya vapuru ... 
mallarını dünyanın her tarafına satan !stanbul çocukları, hele Boğaziçinde 
!ngiltereye artık ekmek kalmadı. 1n- büyüyenler için bu, bir vapurdan çok 
giliz iktısadi sisteminin, hele şu buh· daha başka bir §eydir .. Beyaz bacalı. 
randan sonra çöktüğünü göreceğiz. ln- mavi suların üstünden beyaz bir kuş 
giltere dünyanın geçit yerlerini tutma- gibi süzülüp giden gemi Boğaziçinde 
ya şimdiye kadar kıymet veriyordu. yaşayanların çocukluklarına ait sihirli 
Artık buralarda da tutunamıyacnk. bir parçadır. 
Mısırda hoşnutsuzluk son derecede, Boğaz kıyılarında, gölgeleliklerinde 
!rak ve Filistinde 1ngilizlerin vaziyeti kaydırak, saklambaç, esiralmnca bir
berbat... dirbir oynayan iri gövdeli çitlenbik 

Yakaların ilk sisi dağıldıktan sonra 
bir de ne görüyoruz? Büyük Britanya 
imparatorluğu içindeki manevi rabıta
lar sihirli surette kuvvetlenmiş, Hin
distandaki dahili gürültülerden daha 
az bahsediliyor. Snora, İngiltere buh
ranın tesirlerinden her memleketten 
evvel sıyrılmış .. Parasını istediği yer
de düşürüyor, istediği yerde tutuyor. 
Refah içinde yüzüyorlar . 

ağaçlarının koyu yeşil dalları arasına. 
dalyan bekliyen nöbetçi gibi yaslanan 
çocuklar sade onu beklerler. Beyaz 
martiyi herkesten önce görmek. ma
halle arkadaşlarına haber vermek zev
ki için tehlikeleri gö7.e alırlar, günleri
ni bir kuş gibi dallarda tüneyerek ge· 
çirirler. 

Şirket vapurlarını seslerind('n. du
manlarının biçiminden tanıyan Boğaz 
çocukları için bu vapur büyüklerin bü
yüğii, denizlere açılan gemil<::rin en si
hirlisi idi. 

Aşı boyalı Boğaz evlerinin kafesleri 
o.rd.ındo. 47.. mt "ocuk ba.)ı unun sular 
üstünden sekişini seyretmek için göz-

miş, Araplık aleminde mevkiini iyileş- lcrini çini mavi Boğaz ufkuna 5aplar-
tirmiş. Filistin gürültülerini bertaraf dı. Onun gelişi, onun geçişi ne kadar 
etmek için Araplık aleminden tavas- tılsımlı idi. Onun bacasının ucunu gö
sutlar baş gösteriyor. renler, sesini işitenler bir saniyede 

Hoşnutsuzluklar içinde boğulan Mı
sıra bakıyoruz; yeni bir ittifak mua
hedesini gönül hoşluğu ile imza edi
yorlar ve lngiltereyle tatlı bir bal ayı 
munasebet tarzına girişiyorlar. Ingil· 
tere Irakla da münasebetlerini düzelt-

Bi.itün bu muam.ınalara bir cümle insanken bir deniz kuşu, marti haline 
içinde cevap bulmak güc;tür. Fakat en girerler, denize akın ederlerdi. Çocuk-

luguv muzda hepi~iz onun içinden kayıp 
esaslı amilleri araştıracak olursak ŞU 
kelimeler üzerinde durmak ihtiycaını geçtiği sularda bir harikuladelik se
duyarız = zerdik. Onun dalgasını heybetli bir su-

yun karalara doğru akınını düşünür· Hareketli muavzene, emniyet, ser-
best istifa, münakaşa hürriyeti. halkla dük. Onun için beyaz çift bacalı va
hi.ikfımetin hamur halinde olması. u- purlar limana girerken kıyıların Arna
mumi işlerde hususi menfaate yer \'C.'- vut kaldırımları üstünde takunyaların 

tahta, kunduraların kösele ökçeleri rilmemesi ... 

ş <a1 ır aı IQ) o ını ık®~ 'ff n 
~'İF~a\li'iH~~n 

C11mh11riyctfc Jlf. Tur1ıaıı Ta11 yazı

yor: 
Şark mitlojiı:ıi, aloklün bulunuşunu 

Cemşidin yaşadığı devre bağlar. CC'm· 
şit de muhayyC'l Yeya muharrer bir 
şahsiyettir ya, bunu gec;elim. Hikave 
bir kadeh Rarap kadar tatlı olduğu 

i~in onu hatırlıvahm ve hatırlatalım : 

Cemşidin göz beb<>ğindcn üstün tuttu
ğu ve sihirli bir bebek kadar güzel bu
ltıp sevdiği bir halayığı YarmıH. lPt" 
bu kadın müz'iç, muannit bir bas ağ
rrsına tutulur, kıvrandırıcı bir ıztırap 
'icinde ömür geçirmek ıstırarında ka
lır. Ne hekim ilacı. n<> sihirbaz efsı•nıı 
wvallınm ba~ındaki a<!rıyı gidererrez. 
Yarı dünyava hükmeden Cemşit hav
rette, l<rzca.ılız da fervııt \'<' fiaan jrin
rle. A:vlar böyle g-cçerken hasta halayık 
bir gün vata~ından fırlar. <'ekti'!'i :ı;;.. 

rınm zorilc hUtiin sarayı <leli gibi ciolnc.: 
maya başlar. Biitiin canlı ma hliıka1 rı 
karşı bir nefret. bir tiksinti ta~ıdıf1 

i~in yanma kimseyi almaz. tek ba"'n" 
damlara tırınıımr. dchliHıerc fTirer. h'-
\'Uldara sn1 ·ııJur, durmnr'"'n dinlenır"· 
den geznıe~e koyulur. () c;ırada vohı 

kilere uı~ar. bakar ki r:r kÖ!"l'de lrnc:ı. 
bir tekne üzüm. Saravla:-ırı hali m:ı-
him. Her ı;:ey bol olcltıfr-u irin birrok 
sey unutulur, h('der olı•r. Bıı iiziim 
dP övle vüz l\stii bıraJPlm•c.:. el<~inıi'? 

köpüklü b'r su h:ı.lini :ılm:ı.~a b~ .,,1~. 

rııc:. O focıır fosur J;ö>'liriis hastanın 

uzanıp giden kof ve sert izler bırakırdı. 
Vapurun kalın sesli düdüğü ile. çocuk
ların, ince neşeli c;ığhğa benziyen ba
ğırışları Boğaz sularının ufkunda göz
lenirdi. Vapur sanki sade onları avare, 
avare kıyılara doğru koşturmak, he
yecanlandırmak Ye ardında bıraktığı 

beyaz köpüklü izler üstünde uzun uzun 
düşündürmek Ye çocukları bol bol ko
nuşturmak için bu yerlerden geçerdi. 

Ko~aımokll 
"Ta11,, da Hıı,.lıaıı Felek ya:tıyor: 
Medeniyetin ölçüsü nedir? diye dü

~ünmüşler. Yani bir adam medenidir. 
medeni terbiye sahibidir denebilmek 
için ne olmalıdır? diye dü::ıiinmüşler 
aramışlar \'e şu ölçüyü bulmm;lar: 

Müsamaha. 
Bir adam hoşuna gitmiyen aykırı 

görünen şeylere karşı ne kadar müsa
mahakar ise o kadar medenidir. Siyasi 
fikirden, içtimai terbiyeye kadar . 

Geçen sene ba~mda Londradaydım. 
Bir gömlekçi dükkanında çetrefil bir 
dille derdimi anlatmaya çalışırken 
Türk olduğumu, sporla uğrıwtığrmı 

falan anlattım. Kar.:.ıımdaki tczgiıhtar 
dn bir fut bolcu im· s. Sözü ister istemez 
oraya sürükledik. Ben o sırada oynan
mış olan İtalyan - İngiltere maçından 

bahsederken İtalyanların S<'rt oynadık
larını işittiğimi söyledim. 

!ngiliz satıcı bana: 
- Çok güzel oynuyorlar. Yalnız c;a

buk kızıyorlar, dedi. Ve bunu adeta 
bir ırk kusuru gibi söyledi. O 7,aman
clanbcri bütün dikkatimi olur olmaz 

dikkntini <'eler w• trkr"rlnn bir narrn 'l.'' şeylere hiddet etmemeye sarfcdcrim. 
ı:ıu alıp a·~zıM fTötiir. Tahammiir cden

1 
Lakin mümkün mü?.. O bir terbiye 

her n<'snc gibi bu ilzüm suyu da acı. meselesidir. 
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Sovyetler hakkındaki şayia- Almanya FraosaY 
ların arkası kesilmedi taarruz ederse ... 

Sovget RuıyatlaA-ı Troçkist - z;.. 1 
novyefçi hareketler, nwhahemeler, teo' 
killer, idamlar ve •uikıastlar üzmne, İ 

dünyruıuı her taraluulan bugün de ı 
lıeyecanlı haberler gelmekte devam 

mi seferberlik yapıldığım, iki sınıfın 
silah altına alındığını bildiriyor. Bir ~k 
zabitler, 16 kişinin idamını terviç etme
mitler, ve tevkif edilmişlerdir. Lenin
gradda bulunan üç alay taşraya sevlı:e
dilmiş ve Leningrada Gürcistandan üç 
alay getirilmi§tir. 

.. Bugün öğleden sonra dolaş:ın şa
yialara göre., Rus harbiye komiseri 
Voro,ilof, Troski taraftarlarının su~. 
kastine kurban olmuş ve öldürülmü~-

Lehistan derhal ordusile 
Fransanın yardımına koşaca 

etmektedir. 
Dünkü lz.aberler amanda yalnız 

Molot-Ofun az!i ve 16 malıkikman i
dam edüme~;p gizlitt bir yere ali· 
rüldüğü hakkındaki haberler telczip 
edildiği halde, Leninüı loarısuwı te,_ 
idi olunduğuna, Kızıl orduda geniş 
nıi.kgaıta temizk~ler yapddığınn. 

ıark ordulan başkumandtuu mareşnl 
lllüherin nezaret altına alındığma, 

Kırım cunwrreiıJi lbraJıirN>fun bir 
suik"(ISfe kurban gittiğine, Ukragncı, 

Gürciatan ve Tiirkmenidan gibi yer
lerde büyük mikgQJlfa 'h!dip hareket
leri olduğuna tlair 'leabnler ayni 
~nbalardan ayni zamanlarda veril
diği halde tekzip edUmemi§tir. 

C -.·sen. Sovyetkrin Troçki&t rıe 
Zinoo11efçUeri kökünden temlzlemPk 

Gene Paria mcnabii, bu sabah, Mos -
kovanın Molotorun tevkifi hakkındaki 
haberi tekzip etmişken, bugün öğle 
üzeri ayni haberde ısrar etmitler, tekzi
be rağmen Molotof işten uzaklaştırıl -
mıştır di:-e haberler neşretmişlerdir. 
Oalodan gelen bir telgrafa göre, Troç

kiyi öldürmek üzere Norveçe gelen ba
zı BolJcvikler keşfedilmi!tir. Norveç 
hükiimeti Troçkiyi muhafaza edeceği 
gibi, arkadatlar. da Troçkiyi müdafaa 
etmeği lberlerine alm.ııiardır. 

Vorof"ofun il OdrUtdUIUne 
d•lr bir f•JI• 

(Vler Joumal) BükMşten aldığı 
şu haberi neşreylemiştir: 

tür.,, . . .. . 
Not: ü~ncü sahifemizin birinci 

sütununu okuyunuz. 

Sovrallar kuvvatlldlr 
Sovyel Rusyada bazı harekıetler 

olduğu sağdan aolda:ı gelen haber
lerdf'll anlaşılmaktadır. 

EMUen, 16 kifirıin Ulamı ve muha
kemenin devamı da bunu isbat edi
yor. Ancak, Sooyet rejiminin çok 
kuvvetli olduğunda ve bu gibi bulı
ranlan lı."Olaylıkla atlatacağırula da 
şüphemiz gokt11r. 

Biz, dotrl:ılmuzu daima ve daim'.J 
daha kuvvetü görmek isuriz. Esaaen 
böyle olduğunda da fÜphe yoktur. 

HABER 

ameliııesine giri,tiklm de 16 kişinin Bolşevı·kıerı· 0 idam edilmesinden bellldir. Dün, bi-
zim gibi, dünganın bir role yerlerln-

• 
emnı-

:.:: :: ::;~,:bı::diz:; yet teşkilôtı G.P. U. 
blltün radyolar agni haberleri tek-
mrltanıftı. Bu sabahki posta ile gelen lngiliz-1 gerek iki yUksek Sovyet lideri aras~n: 

Bugün gekn haberler i3f! puılar- ce "Sunday Express., gazetesi iki sene! daki herhangi telefon muhaveresını 
dır: evvel kaldırılan "G. P. U . ., üzerinde dinleyebilir. 
Tedip h•raketl nasıl olu~or? ısrar ederek şöyle bazı malumat serde- Bu takdirde, dairesinden ayrılarak 

Sofya, 2 (Hususi muhabirimlzdea, diyor: yanı başında bulunan ve "Siyah oda,, 
telefonla) - Bu sabahki Bulgar ga . "Grigori Yagoda,, bu teşkili.tın ba- nam.ile anılan "Dinleme merkezi,, ne 
zeteJeri Sovyet Rusyaya dair verdik- şmdadır. Ve gimdi günde 18 saat ça- gider. 
lert haberler arasında Londradan al- lışarak Stalinin büyük temizleme fa- Lubyanka binasının kendine has bir 
dıkları telgraflara atren şunlan ya- aliyetini,. idare etmektedir. kısa dalga - yollama ve alına telsiz is-
zıyorlar; Teşkilltm kararglhı olan Lubyan- tasyonu vardır ki her hafta değişen 

'"Sovyetlerin Baltık filosunda bf"' ka isimli çiy kırmızı taş binanın .. 101,, gizli bir tul mevci bulunuyor .. 
çok zabitler Troçki taraftan bulull- numaralı odasında gece geç vakitlere nh .. tlh .. ,. , 
malt şüphesile tevkif edilmişlerdir. kadar oturuyor &ovyet ere gllra fehrlmlz 

Filonun amirali Dalef acele Mosko- Orada Staıinden aldığı yeni aallhi- 8owyet muhafl inde ıae ••rıe 
vaya çağırılmıştır. Bu zat da Tr~kf yetlerle, her hangi kimseyi, rütbesi denUmektedlr: 
taraftarlığı şüphesi altındadır. ne olursa olsun - Stalin aleyhindeki "Her yerden ~kan haoodi.!leriw ha-

entrikalarla miinaııebettar go-rdüğil" ~· So,'}·et cumuriyetlerinden Türkme- kikatle alcU:an olmatl:ığıt pradan 

Pa.riste bµlunan Leh generali Ridz ·f 
Smigli, Fransız hava nazırı Piyer Kot 
ve Fransız erkini harbiye reisi general 
Gamelin ile birlikte hava üssünü zi
yaret etmişlerdir. 

Harp sahalarını da gezecekler ve 
manevralarda bulunacaklardır. 

Madam Tabui Fransızca övr gaze
tesinde yazdığı bir .makalede, Lehista
nm Franaaya malzeme ve sili.h sipariş 
etmesine ve dahilde harp sanayii ihda
sına yarayacak olan .kredilerin, gene
ral Ridz Smiglinin Paristeki konuşma 
larınm esas mevzuunu teşkil ettiğini, 
Lehistanla Fransanın 1923 muahede
sini tekit etmiş olduklarını söylemek
tedir. 

1923 muahedesinde ise, Fransa. Al
manya tarafından taarruza uğradığı 

takdirde Lehistanın otomatik o.>Urette 
Fransanm yardımına koşacağı tasr:!ı 

Titülesko 
muhalefete 

geçiyor 
Sofya, 2 <Hususi muhabirimiz tele -

fonla bildiriyor) - Sofya gazetelerine 
Bükreıten gelen mal(\mata göre Titüles 
koya yeni Romanya kabinesi tarafından 
Londra elçiliği ve Milletler cemiyeti 
nezdinde Romanya daimt murahhaslığı 
teklif edilmi,se de sabık hariciye nazı
n bunu kabul etmcmittir. 

tyilcgmiı bulunan Titüleako yalanda 
memleketine dönerek Romanyanm en 
kuvvetli partisi olan milli çiftçi partisi
nin ba9ına geçip hUkQmetle mücadeleye 
batlayacaktrr. ·Bu partinin lideri Miha
Iaki parti liderliğini TitUlcskoya bizzat 
kendisi teklif etmiftir. Titüleskonun 
bu teklifi kabul ederek hükumetle mtı-nlstan, Türkistan ve Kırımda da St•- :saman - tevkif edebilecek bir kudrette s...n.:~ ı.: -2---L-- "G p U . ... ~ .. -.~ n.•, .... ,,,__...,. . . .,, gız-

line karşı isyan hareketleri meydana icrayı hüimiyet etmektedir. Zi polis teşkildtından bah!ediyorlar. cadeleye karar "YCrmeai Bükreı maha -
çıkarılmı.Ştır. Polill f.elkilltmm bMtm tebekeei "'-n.-.ı..ı .rr.. D n -2: •• _ L:- -· .. ,,.1• 1 .. _ filinde büvük bir ali~ ~~dmnıAtır. 

Gürcü komünist partisi azası ""'ra· onun DUJ'Osunaan ıcıare caııemınewr. "'"'-- .1- • n,,.:ı;ı· ı........ vazıyenn nazıKugı ı a n wara 
,.. G . • y .. ~ .. telef r de ola Bu, \,7(Ruuw-BV1nnoye ~~IÇ68"""se alan hülr\lmet Romanyada bugün cari sında büyük bir ihtilal -bekesi bu- ngon G6......., onu e ın · u'l'l'l"nt1"-ye ,..;_.,_~,.. ıu.. Ja.arflerini 

:.o- rak ve bir düğmeye basmak suretile r· --- " ...... ~ u-ı olan örfi idareyi daha altı ay uzatmağa 
lunmuş, kırk ki~i tevkif edilmiştir. So R tih' 24 b . teşkil eden bir tertiptir ki "HiikUmet ve son zamanlarda çok lcuVYetlenen aske 

Hariciye komiseri Litvinof. So-et ~et uayanm en m ım ge nn- . • :J- · z· Es'.: 
' .,, den birinde bulunan muavinlle derhal sıyası ~reaı,, manaaına ge ır.. "'..- ri mahiyette tetckklillerin kapatılma•-

Rusyanın bugünkü .harici vaziyetini temasa ge<;ebilir. den "Çe'lul.,. mrm. o.un yerini sonra.. na karar vermqtir. 
gözönünde tutarak daha mutedilln• d" 1 dan "G. P. u.,, aldı. l'akat "G. P. U.,, Romanr• 8.,.11ı••nın bir tekz' ... I 
hareket için StaJin nezdinde temen. Onun miiUlemeaini kimse m eye- ..,. .,. ... 

mez. da bundan iki sene wod bıldınlmtftır. fstanbul, 2 <A.A.) - Romanyanm nilerde bulunmuştur. 
rn .. ırn G. P. U. nun telefon hatları Şimdi her memlekette o'ltluğu gibi Ankara elçili&i, Romanyanın ecnebi Bunun neticesinde Rade~ SokoJnl- ~~.. " 
~dna ~·- c_:ekilmiftir ve polis Sovyetler birliğinde de emaiyet Dahi- memleketlerdeki bir çok elrilerinin isti-kof ve Buharinin idamdan kvtala- ~&... ~&'4,,- ;s 

gözü altındadır. liye nezareti tarcıfmdaıı temt.ı edil- fa etmi• olduklarına ve hariciye nann-caklan kuvvetle söyleniyor.,. :s 

Uk d Fakat Yamda, isterse gerek iki işçi, mektedir." nın da istifası muhtemel bulunduğuna ranra a heyecan varnn, ~~~~~~..,;,_~~-=-~~~~~~-::-~~~~~~~~~~~ 
L'lntransigeant'ın Moskovadaa öt- 1 e dair gazetelerde intipr etmiı olan ha-

rendiğine göre, Ukrayııanın mahtelif spa n ya ıs yanı berleri kat'i surette tekzip etmektedir. 
ıehirlerinde bariz bir heyecan aezil- Bu haberler, asıl ve esastan iridir. 
mektedir. ( BQf taralı 1 iacide) Asiler 1&5 nefer telefat 

Ordu mutasavver hareketlere k&T· zentm genit mikyasta kabineye ittirak 
§1 ihtiyatlı olmak emrini almıı lnllun- terini temin eylemek mabadile bir ta -
maktadır. kını tqebbüslerde bulunmU§tur. Şimdi-

Diğer taraftan, gerek Moaknada ye kadar kabineye i!tirak etmemif olan 
ve ~erek eyaleUerde, muhtelif komi partiler, .oayaliatler. komüniatler, ve 
serliklere mensup aıemurıar. Ye dfğtr basklı nuyonaliatlcrdir. 
idue ada•lan arasında U.tiyat leabt Hana ajıamı muhabirine yukardaki 
olan tevkiflere de•am edilmettedlr. ma)Qmetı wrea .at, caki aoayalist na -

Muhtelif tarihlerde n abepJerle ndarduı B. Prietodur. 
Troçki ile münasebeti anlaşılan me- B. Prieto. ademi mtidahale meseleain-
murlar hakkındaki şüpheler ~ da- den de bahsederek t'SYle deıni§tir: 
ha kuvvetlidir. .,_ Fransanm bize karıı ittihaz et -

Sıav~et muhaflHnln iz.... miı olduğu hattı hareket hakkında çok 
Şehrinıbdeki Sovyet sallhiyettar sert bir hüküm vermek istemem. Fakat 

mahafili suikast meselesiae ve yen• dana fazlasını yapabilirdi ve yapmalı 
tevkiflere dair Auapanın muhtelif idi. Zira Franaanın hareketi. diier mem 
menbalarından çıkan hanctialerin hu
susi mabatlara mataf olduğunu işa- lcketleı-in uilcre yapmıt oldukları mü· 

nhuetin tc3Uini tahdit etznit değil
ret ettikten •••ra rami Sevyet a-
jan.ın olu (Tas) da• plftek hava. 
dislerin resmi Ye iaaadacall mahiyet
te IHllanduğana siyle!Mktecllr. 

T.. ... ... """ Me ..... 
c 11 r telpafl 

Meekon. 1 (A.A.) - Ta a.fanar 
bildiriyor: 

dir-
, ...... 1r ..... 

stlh lta .. n• 
Heıtclaye, 1 (A.A.) - Hallçı rep 

he Pranşıı - ispanya hududu tberln 
efe. 18 dea 55 yaşına kadar bütii• et:· 
keklerin ilah altma alınmasını em· 
ntmıştir. 

lerdir. 3G esir, on beş m~ralyöz alın
mıştır. 

Diier taraftu asiler, Eatra.ada
re cephelerinden biriade lllikhlet kuv 

.etleri tarafmdan hezimete ufratıl-
mıttır. 

Guf puzcoa cephesinde de ullel' 
plaltürtülmiiştür. Kıtaatımız, Ovtedıı 

uileriae yarlhıa et.ek lzere Asta· 

riede ilerlemeğe çalışan bir asi kel•· 
na ptlskitrtmqtilr. 

Madrldln IHHnllardımanında 
lll•nı•• 

Pariaten gelen babalere göre, Mad
rit ıehri asilel' tarafından bombardıman 

eöildifi ıırada ltO lri!i ölmiittür. Da -
biliye Ye hariciye ne.zaret1eri1e timal is
tasyonunda büyük huarlar olınuıtur. 

Askerlik l~lo son 
yoklama 

Kadıköy ukerJik ıubcsindcn: 

1 - Şı.ıbemi..H mensup yerli Ye yaban 
cı 332 Jofumhı:lar ve bunlarla muamdc 
ye tabi diğer doğumlulann ıon yoklama 

... ..,. ..,_tinin tea'rl 
Bükreş 1 <A.A.) - Buı ıiyatıal ma

hafilde teyit edildiğine göre Tataresko 
nun Titilleskoyu kabinenin dı!lnda bı -
rakmasuua sebepltıi.nden biri İtalya -
Romanya yakınlaşmasına muarız olem 
adamlardan birinden kvrtulmak husu -
sundaki arzusudur. 

İtalyanın timdi Romanyanm zecri 
tedbirci siyasaamı unutmaya Ye iki mem 
leket ara.emda ekonomik miirıuebctleri 
daha ziyade inkişaf ettirmeğe miitmıa
yil klunacağı ümit edilmektedir • 

Sultanahmet birinci aullı hWwk mah
kenıeaiD.dcn: 

Davacı; Büı:haneddin.. 

Dava ohuıan: 1atanbW kasaplar T. 
A. !&rketi. 
~re&l düşünlüdü: Bürhanettinin 

davası sahibi bulunduğu namile muhar
rer istanbul kauplan Türk anonim şir
ketinin 169 numaralı kiuesilli havi 500 
liralık hi1&e senedini zayi dtiiinden do
layı mahkemeye müracaatı üzerine 33/ 
373 numaralı dosyasile yapılan tetki -
katta l!ltyi ms•e snedinc ait temcttiıin 
kimaeye verihneınni hmusuna tfrkcte 
iht.r n pntdcrle ilinma 13 4 9Jl 
taril:ainde karal' vcriWifini ~ lnı kanr-

edilmektedir • 
Lchistana kredi verilmesi 

nun bu hafta sonunda iyi bir 
bağlanacağı sanılıyor. Bdf 
zatların , bu silô.hlann, vaziyet .. °'..,-.. .. , 
sa olsun, Framıanm müttefik 
herhangi biri.,· ne tevcih cdilnU . .,. ... lıh.. 
dair teminat almak istedikıeri 
niyor. 

Manevra era c tt' 
Reims, 2 (A.A.) - Gcntral 

Smigly He general Gamelin, .,._.,.., .... 

Ye on dördtincü fırkaların 

mıntakasmdaki manevralaJ'JllılS 
bulunmak üzere Reims'den 

~ .......... 
etmiş?erdir. 

Generaller, orada general J111•4'aırtı1 
ye Lt'jyon Donör nişanının 

rütbesini vermek Uzere oraya 
olan reisicumur Bay Lebrune 
olacaklardır. 

M safjr 
( Baı tarafı 1 i 

tepe torpito rnuhripleri bu sa 
at sekizde Çanakka!eye geldi. 

Araba vapuru ile İstanbul 
derilen on beş otomobil de btl 
geldi. 

Torpitolarınız yarın saltah 
dea Imroz açıklarında Nahllll 
karşrhyacaklardrr. 

Kral S•ddülbahlrde kara'8 
harp sahasını ve mezarlıkları 
edecektir. 

• •• 
İngiliz kralı Sekizinci Ed.ı1tcl 

karasularımıza girmiı olacakUt· 
misafirimizi karıılamak ~ 
general Fahreddinin riyaseti 
da bir heyetimiz Kocatepe \fC 

tepe muhriplerile dün akıam .-C 
da Çanakkale boiazı dıpna 
hen hareket etmittir. Heye• haf 
den Billend Utaklıeil ile in_ti!iı: • 

- -~· "3'-i•---;r ..M•~'1lil 
fakat etn,ektedir. Orgen~ral 
din, kralı Cumhurreiaimiz n~ 
ıılıyacaktır. Atatürk harekctteıı 
generali kabul buyurmutlardıt· 

Büyük misafirimiz yann 
harp sahasında yatan İngilizlere,, 
zarlıklan ziyaretten sonra O 
Fahreddin deltletile harp .aha ..... 
cektir. Bundan sonra Nabl~ 
kral doğruca limanımıza gcler~ 
bahçe nhtımana çıkacaktır. 

Sanıldığına göre Modada 
deniz ve yelken yantlarında ~ 
türk refakat edecektir. _ ~ 

Kral hususi şekilde memlek~_.. 
yaret etmekle beraber misafiriıııi' ıı' 
ne büyük tenvirat yapılacak ,,e 
raf İngiliz bayraldarile süıle 

Misafirimiz pazar akşamı 
Viyanaya hareket ede:eklerdir·;. 
husust trenlerini kralın seyahJ 
sis etıniıtir. ~ 

Kralın yatına refakat ede~., 
giliz torpito muhribinin BoğaP""". 
ti Boğazlar anlaımasmm Bol 
geçecek ecnebi harp gemileriııe 
lan bydmın Dk hadisesini tef~ 
tedir. Bondan evvel Karadeıt 
Romanya torpitoçeJı:eri ıelmftd.tJ' 
muhripleri Akdeni%den geleıı 

gemileridir. o"! 
Cuma akJammdan itibaren ~ 

Beyazıt kttlelerfnde elektrilde 
tank muhterem misafirlmisiıl 
ilk harfi (E) yanlacaktır. ~ 

Bir rivayete g8re Batye1dl !,..,.. ' 
n\l kralı Çanakblede 
Fakat ıehrimizdeii allkadar 
b5yle bir teYe ihtimal ftT11fn-~ 

Kraf r.nrez ... ..,.~Jo 
Çanakkal~. (lnıımd ~~ 

- Xralm yabam bacu ~ 
bt karasulanmf2 dt!mcfa b.t~ 
halın babkmle ıaqpl ~ 
daa haber. ftTDmckmtiT. 

SO"Yyet balk komiserleri lllfflı..f baş 
kanı Bay Molotof 31 atatesta me
ıuniyetindea dönmüş ve nzifesin(ll 
1eaiden başlaauşbr. 

Ba emr~ itaat etmiyenler kaça'~ 
muamelesi ıöreceklerdir. 

lan 1 eylfil 936 tarihinden itibaren her
ıün saat dokuzdan on ikiye kadar hükil 
met dafresinde qağıdaki taksimat üze
rine yapılacaktır. 

dan üç sene ıeçtifindım •e nriiRehiit •t==========;;~; 

SovpUerda ••ferbertflr 
Sofya, 2 <Hususi muhabirimizden te

lefonla) - Nezaret altına almdıp ev
velce !aaber ~n1en Uzakprk kızılordu 
batkmnandaru Mareıal Blüherin tevlif 
edildift Pıuis menabiindcn haber veril
melrtedfr. 

Rcıma menabii. Sovyet Rusyada taa-

Asi eri• bir mat Qb yet 
Mattri.l hilkiDMti urbiye- num 'tt 

teblitl bilttrriyer: 
Sierra Gaada.rrıuna böJgeleri~

den ltfrtne asiler ficNetli bir taanuıa 
geçmişler, fakat hü~t\met kuvvetle;·r 

tarafından püskürtülmüş n takip e
dil.mi§lerdir. 

Kadıiröy mahallatıı ~ ı eylül den 30 
eylCıl 936. 

Kızılcoprak nahiyesi: 1-1.teırin-9-36 

dan 15- 1.tetrin 936. 

Erenköy nahiyesi:. 16 1. tepin 935 
dan 31 ı. te~ia gl6:. 

zuhur ettmdiğinden tmıettuatm ken-
disine verilmesi talebiMen ibarettir. 
Mahkeme tarafında• bu yolda bir karar 
verildiği ibraz olunan mahkeme kararı 
aaretinaea anlatılmı,tır. 

lltnhtrın 21-s-g.33 de yapl!Gfı ff 
davanm lJ-5-936 da Nıame et'lildijj 
doe.yanın tetkikinden ~· 

Bu i&iblula -icaret' lcMuau ... 43-7 



2 EYLÜL - 1936 

Baba 
oğul 

!f.ikkı, bebaSJnı seviyordu. Babaaı o·ı 
lrıaan için bu bir baktır. Baba da 

ltııll· i~ter: Çünkü, onun da dünyaya 
. dıaıni hayırla andıracak bir evlat 
diğine hiç olmazsa inanması ili -
r. 

' ~kı kendisini dünyaya getiren a -
"'ıı ıeviyordu; çünkü, biri birlerinin 
.. •k, hem de karagün dostu idiler. 
~ .. _birlerinin zaaflanru çok yakından 
""'Yortardı. Niyazi - baba - kansı
'-"""" Hakkının annesi - çok genç yaş
~yDettiği için, her iki adam, baba 
«ttt llavvanm kızlarına kar§ı ayni gid 
'lııt c ve ayni neviden bir zaaf duydukla· 
~her zaman itiraf ederlerdi. 
'-" k~ babasına, ayıplamam da anla 

bır gülümseme ile: 
~"""" Baba, haydi, seninkilere git! dedi

olur. 
() anda, ikisi de mücrim olduklarını 
lctan açığa söylerlerdi. 
Seneler geçti, fakat Hakkının babaSJ 

~Çleı1medi. Sağlam ve haşin adamlara 
hsus seksapeli genç lazlar üzerindeki 

tı· .. 
~ ırını kaybediyordu. Çapkınlıkta en 
~Yaffak devirlerini yaı1ayan oğlu besa 
t a ona hor bakmağa başlayan genç 
~ların bu hali, Niyazide garip bir asa-
1Yet uyandınnaktaydı. 
~lia~:ı ~~ vaziyetten korktu; işin ha
ıo a.ı~ı bılıyor~u. Bildiklerini babasma 
~ Yledı, o da gızlcmeden itiraf etti. So
llnda rla: 

'1t - Görüyorsun ya I Artık hayat beni 
kadar etmiyor, dedi. 

1' d ll'akat, iyi evlat işi böyle anlamıyor -
~· Kadınlar babasından yüz çevirince, 

d ct ~~r arasından en münasibini, yaşlı
&'. t· . ır kadını, içinde aşkın hfila sönmedi-
\~1 mütemadiyen hatırlatmak üzere 
'11~ • • 

0 ..zı için seçti. 

lcıvra~ç ıayıtabilecek kadar vücudu 
n ın·~a ?lan Saniye, hoı bir kadındı. 
gıay'!a~l nesent erkePi bile kendisine 

İ>'iliğ' • ~c .. "l;ıs;: şun oır ""taı cıu .......... y .. 

ının hududu yoktu. 

~~zıltopraktaki köşkte, ihtirasları 
dtrı ~rla.van kokulann topraktan ve eıya 
~ • ıntışar etmeğe baıtadığı bir akıam 
) tın~e. Hakkı, bayan Saniyeyi akpm 
~tneğıne davet etmitti. Hindi yendik-

ıonra, derdini kadına açtı: 
hıı - Saniye, bana büyük bir yardıma 
lunacaksın, dedi. 

- Beni korkutuyor.su~ ı 
~ - MUıterih ol. O kadar güç değil. 
ilkat h · · • e emmıyetsı~ ele sayılmaz. 

tıı·- Senin en iyi ka<iır. dostun değil 
1Yirn' 

~·; Peki! OirıJe 1 Babamı ne kadar sev-
1 1tni !>ilirsin. 

....... Eveti 

de- binle 1 Çok üzülüyorum. Bugünler 
1 

de hana kuruyor gibi gelivor. Bu .vüz 
ll Ölecek. 

' kanserden mi? 
' Evet! Kalbinde .. 
' Birisine mi aşık? 
' Yazık ki, sevgilisi yok. 

- Demek, büyük bir aşk yaşıyorsun? 
- Hem de en büyüğünü, en ihtiraslr 

srnı .. 
- Peki, ziyafet ne zanu .1? 
- Belki de bu gece .. 

• •• 
Hakkı babasının gizi\ ziyaretlerini 

yakından takip ediyordu. Fakat, bu va
ziyette:ı endişe de duymağa başlamış • 
tı. Babacımın evvelce .boynuna sanldı· 

ğı halde, şımdi sadece: 
- Dostum, şimdi kendimi yirmi yaş 

gençleşmit·· 
Şarkısmı terennüm ettiğini görüyor

du. 
Yüzünde neşenin verdiği bir parıltı· 

nın mevcudiyetine rağmen, hareketlerin 
de her zamankinden daha fazla bir ağır· 
Irk vardı. 

- Peki kız seni seviyor mu? 
- Çrlgmca. Benden başka kimseyi 

gözü görmüyor. 
- Onu yakınlarda gördün mü? 
- Pek değil. Son teklifini hatırlıyo-

rum. Maamafih. aklım başımda .. O da 
işi anladı, sanırım. Allahaısmarladık. 

Ona mektup yazacağım. Vadetmiştim. 

Mazur gör. Beni artık kimler idare e· 
diyor, biiiyorsun? 

• • • 
Ertesi gun, Saniye Hakkıyı görmeğe 

geldi. Her zaman neşeli olan kızcağız 
soruyordu: 

- Babaların nasıl, iyiler mi? 
- Evvela gunu söyliyeyim. Annem, 

Allah rahmet eylesin, namuslu bir ka -
drndr. Ne diye soruyoraun? 

- Eğer, daha birkaç baban varsa, 
ben de senden yardım istiyecektim. 

- Onu biç görmedin mi? 
- Vazifemi yaptım. Memnun olma 

dm mı? Daha ne yapayım? 
- Hayır. hiçbir şey .. Teıekkür ede

rim, dostum, teıekklir .• 
Canı çok sıkrlmıttı· On beş gün baba-

• .... --- .. J ~ 

bekledi, nihayet bir gün şöyle bir mek
tup aldı: 

" .. Onu bir daha görmedim .. Halbuki 
seni severek beni aldatıyormuı. Çocu· 
ğum olduğun için, ıeni affediyorum. 
Baban kederli ama, günahkar değil .. ,, 

Zavallı baba! 
Nuh CEM 

ADta mDDyon klşD 
gezme~e 
çokoycır 

(Paristen bildiriliyor) 
Fransız amelelerinden ömürlerin

de hiç tatil yapmamış olan altı mil
yon erkek, kadın ve çocuk önii.müzde
ki hafta 7.arfında Fransa içine yahut 
deniz kıyısına seyahate çıkacaklar
dır. 

Bu son zamanlarda kabui edilen 
senede on beş gün mecburi mezuniyet 
ve tatil esnasında tam yevmiye veril
mesi hakkındaki kanunun neticesi
dir. 

'- baha iyi ya 1 Rahat içinde 
-.... 0 ·· Tam yevmiyeli mezuniyete ilave- ı 

• bunu istemiyor. 
..._ ten ameleler, Fransız şimendifer ida-

O halde, benden beklediğin ne? resinin ailesiyle birlikte seyahat eden-
..._ Onu sevmeklig~ ini .. ....., lere yaptığı tezilattan başka yüzde 

Onun hesabma mı? kırk nisbetinde daha bir tnezilat ic::ti-
' Evet, onun hesabına.. yebileceklerdir. 
' Çok tuhafll.. Otel ve pansiyonların da IQ.ecburi 

, ...... ~akayı bırak! Bu yardımı yapacak izin almakta olan ailelere yüzde yir-
Şırndiden teşekkür ederim. miden yirmi beşe kadar tenzilat yap-

~ l>eki, bu nasrl olur? maları bu kanunun iktizasındandır. 
tlı-~. Ona, bir gececik bu hülyayı tattı- ........................... :: .. ······a:-n::::n-ıı:s::ıx 
~;:~rübe edelim. , ...... A~·;j;· .. ~;·ı;i 1 k ~-~ • ~i 
s~~ Tecrübe etmelisin. Masrafların i- g ve bostan H 
~ e, şu parayı al! :t H 

t\ c~ uzun sürmedi. Birkaç gün son • i! Eyüp Arpaemini mahallesinde i~ 
~-~1Yazi, canlı kanlr, kapıyı vurmadan r: Tekk~. sok.ağı?da 22 numaralı ~ltı °:H 

lcının odasına girdi· h dalr yuz yırmı beş ar~rn bahrelı ah :: ' . .. .. ~ .. 
, Ah! Evladım, evladım 1 ~E şap bir ev ile bu evin önünde türlüii 

~t bil~. ne oldu! Kocaman çocuk, An- ~i meyveli ve sebze yetiştirmeğe elvei~ 
, ~~~· fi rişli biri büyük öteki küçük iki ha·iE 
, bvilıyorum. :: vuzlu bir bostan kuyulu ve iki bu-:s 
, eme Allah aşkına! Sahih mi? Si çuk masura suyu olan on iki dönüm~S 

lr... - l<ıskanıyor musun? Genç, güzel H .. !: 
· ~~ hassas h tt~ · 

1 
,· :: mulk bostan acele satılıktır. Görmek H 

ı. , a a msam - an arsın. :: . . n 
...qrıattand bil b" k :: ıstıyenler o mahallede polislikten J: 

ırmasrnı en ır ız. :: .. . •• 
' l>eki d , :: mutekaıt Bay Halile, pazarlık için i: 
' , a ı ne . •• K d k •• 1 l L-.a......t Ah ne gil 1 . . H 1 :: a ı öy Vişne sokak 33 numaralı :: 

·\~ ~ ze ısım. e e •• •. :: 
~~ •u, vücudunun beni mest eden ko- g eve muracaat. H ,b. Bütün mazi .. Bütün hal.. Bütün ii::n:::m::::::m:::m::::::::::::ııır.u:::m::.:::::ll 
~ l 
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285 yıl önce bugün 
Kösenı valde sultan 
sarayda öldürülaü 

Eşyaları arasında on sandık altın, elli bin 
kuruşluk 2700 şal bulundu 

1651 yılının iki Eylül günü, bun. laymc.ya lrndar hademelerin kılıcı al
dan 285 yıl önce bugün, Osmanlı s:ı· tında can verdi. Bunu gören diğ•;r 
rayında, tarihin çok kanlı bir dramı· Hadımlar korku ile kaçtılar • 
nm ilk perdesi oynanıyordu. Bir kısmı ilk atılışta yaralanmıştı. 

o gün, genç ve ihtiyar sltanlar l Süleyman ağan.n adamları Va\ue 
iki fırka olmuşlar ve birbirlerine ob.n Sultanın odasının önüne geldikl~·i 
düşmanlrklarnu açığa vurmuşlardı. 1 vakit Kösem Sultan se.'3lendi: 

Vaziyet şudu: O zamana kadar - Geldiniz mi? .. 
barem ağalan ile çok iyi geçinen Yal. 1 Valde, yeniçerilerin, kendi ad:ı.rn-
de Sultan, yeniçerilerin mu,·afakati Iarınm gelmelerini bekliyorlardı. Dt 
olmaksızın sadrazam tayin olunduğu. şarıdan: 
nu görünce; sarayda kendi nüfuzun- - Evet, geldiler .• Dışan buyurtt-
dan üstün bir nüfuzun bulundu(runu1 nuz .• sesi duyuldu. 
anlamıştı. Bu, genç valde Sultanın nii Valde Sultan gelenlerin ynbar.('l 
fuzuydu . oldukalnıu anladı. Bir an ne yapa 

Kö·em Valdenin intikamını alma . cağını düşündü. Kaçmak mümkün ~.e
ğa karar veren yeniçeriler genç Val. ğildi. Her taraftan sarılmıştı. Çıl~ın 
de Sultanın güvendiği kimseleri orh- gibi odaları dola~mağa başladı ve en 
dan kaldırmağa karar verdiler. nihayet dolaplardan birinin içinde 

Bunl.'lr kapıağası Süleyman, pa· saklan&nağa karar verdi. 
diş.ahın mualimi Rayhan, müsahip Is Hadmılar içeri girmiş, Va!de 
mail ağalardı. • Sultanı anyorlardı. Cariyelerden bi 

Büyük Valde Sultanın taraftarı ri, etrafa saldıranların hiç bir yah·:ır. 
olan Bektaş ağa da bu işe önayak o. maile amana gelmiyeceklerini anla· 
Iuyordu. Yeniçeıııiler, Süleyman, Ra) dL içi titredi. Valde Sultan aldü-
h.an ve lsmail ağaların Mısıra sürül rülecekti. Bunun önüne geçmeği rlii. 
meı:;ini istediler. şündü. Kuvvetle yaJ'ılacak bir şey 

Hadım Süleym3n ağa, casusları yoktu. Hemen ileri atıldı ve: 
vasıtasiyle bu isteği, daha karar ve - Valde Sultan benim .. Ne isti. 
rildiği sırada haber alınca vakit ge. yorsunuz? .• 
çirmeden harekete geçti. On dört ha· Diye bağırdı. Sadık cariye, kendi 
dım ağasını yanına topladı. canı ile sadakatini isbat edecekti. Jlt'a-

- Beni öldürmek için karar ver- kat hadımlar, onu tanıdılar: 
mişler .• diye söze başladı ve şunları - Hayır, bu Valde Sultan dcğil-
söyledi: dir .. diye tekrar aramağa başladılar. 

- Beni öldürür veya nefyederJer. Kocası Ahmet, oğulları Murat, 
se sizin buradaki haliniz haraptır. Hiç İbrahim ve torunu l\lehmedin padi. 
bhlulb .ınll4\. k4lama.r.51n.ız. Onun L Ş.'\hlıklnnnı gören ihtiyar Kösem Yal 
çin bizim aleyhimizde karar verenleri de, dolabın içinde ölüm terleri döl,ü. 
biz öldürelim: yordu. 

Hadımlar, ağalarının tdı:1ifini Bir aralık ayak sesleri, içinde tıu-
çok yerinde buldular. On dördü bir- lunduğu dolaba doğru yaklaştı. mr 
den: el kapıyı tuttu ve açtı. Artık her şey 

- Oldürelim ! . mahvolmuştu .. 
Diye kar~ılık verdiler ve bu u- Valdenin, benzi sapsarı olmuştu. 

ğurda yapılması lazım gelen fedakar. - Durun, dedi.. Sonra: 
Iıktan çekinmiyeceklerine yemin etti. - Benden ne istiyorsunuz, altın 
ler. mı? .• Durun öyleyse, hepsini vereyim. 

Artık vakit geçirmeden harekete Üzerindeki altın ve müce,•herat·n 
geçmek lazımdı. Süleyman ağaya sa· hep,gi, odasının içindekilerini, avuç a 
dık yüz yirmi baltacı da silahlandı vuç etrafa dağıtmağa başladı. Fakat 
Hademelerin uyumakta olduğu c:ıara· bu esnada diğer bir hadım ağası p<!r. 
yın h&s odası penctre.-.inden şöyle ha. denin iplerini kesmekle meşguldü (_ 
ğırdılar: şini bitirdikten sonra Valde Sultana 

- Siz uyuyorsunuz, yeni~eriler yaklaştı ve: 
ise hepimizi öldürmek için sarayı s:ı.. - Boynunuzu bana doğru UZ'i· 

nyorlar. Büyük Valde Sultan ile İt· tınız Sultanım .• diye gülerek elini boy
tifak etmişler, padi~ahı öldürecekler. nuna doladı. lpi gerdi ve Kösem Sul. 
Bektaşı tahta çıkaracaklar, Valde d.- tanın boğazına doladı. Sonra çekti. 
ona varacak.. "Valde kavi ve demeli bir miza~ta ol. 

Bunu duyan hn<!emei ha.~a ayak . duğu için hayli zaman ölümle penço-
1andı. Hepsi silahlanarak sofaya çık. leşti. Burnundan, kuiaklarındnn .sev 
hlar. Diğer odalarda uyuyanlar da Jabei hun re,·an olarak celladın elbi. 
sofada toplanmışlardı. Birinci odn selerini lekedar etti ... 
had~mesi, yeni~erilere daha ziyade ~ • ~ 
düşmandı. Çünkü çok arzu ettikler: v s alde ultırndan bahseden birakç 
yeniçeri ağalığı hep ocaktan yetişenle- t ·h t 

arı sa ırı: 
re ,·eriliyor, kendileri terakki etti 

"Valde Sultan iyi kalpli bir ka. 
rilmiyordu. Bunların oda ba~ısı faz. 
)asiyle Valde Sultanı seviyordu. M·-ıi dındı. ,l/erclln(laki Büyük Valde lıa-

nını o yaptırmıştı. llsT.iidardaki J'1l
yetindeki hademelere gürültü etme-
melerini ihtar etti. de camii onundu. /Jlısırda, 1(alıir#' 

Sözünün dinlenmediğini görüne- . 
eline ge~irdiği bir deyneği, her za
manki gibi kullanm:ık istiyerek onla 
rı dairelerine ı:;okmağa çalıştı. Faka! 
eski çamlar bardak olmuştu. 

- Tiire mel'un! diye bir ses yü:... 
seldi. Sonra hirkaç hademe, oda başı 
larının r • ~rine atıldı. Bir kacı hl .. 

~ . 
sürii hademe daha takip ediyordu. 
Kalabalık etrafa dağ·ldığı ' 'akit oda 
başının parça parça vücudu etraf:ı 
fırlatılmış bulunuyordu. 

Bunu gören Süleyman ağa mem 
nun oJdu. İşler yoluna girmişti. l~:ı 
na susamış hademeleri daha da tah . 
rik etmek lfızımdı. naşlarına geı:•ıı 
Ye Valde Sultanın daire ine doğrn 
yürüdüler. 

Ha/.nrli tekkesine Nil suyu getircuk 
bir suyolu yaphrnuştl. Y elimkre 
maıaş bağlardı. Sadaha dağıtmak için 
<idamlarına itim.at etmez, kendisi lıas
talıanelere, hapish~lere gider, yok· 
sullara yant~n ederdi. öldüğü rakit 
hanında altın ile dolu on sandık bıı. 
lundu. Daircsincleki e.,uası ara~rnda 
elli bin kuruş kıymetide iJd bin ycdı 
yüz şal çıktı., 

,. 
Yakacıkta satılık 

arsalar 
Yakacığın en güzel yeri olan Sa· 

natoryom caddesinde gayet ucuz fi
yatla satılıktır. 

Arzu edenler Şeref otel müste
cirine müracaat. 

B.u daireyi üç yüz hadım muhııfa- j 
za vedıyordu .. Ba'? kapı oğlanı, nt o! 

1 dugunu anlı yamadan, kendisini topar. __________ ..,._.._ ·--• 

t 



Izmir panayırı 
açı dı fırnakları 

çok emled olduğunu göstedyo•. Zevk- kemir"!ek adeti 

•• u 
İzmir, 2 (Hususi) - Başvekil İsmet 

İnönü V'e vekiYct dün saat 14 de İzmir 
rıhtımlanm, vapurları kayıktan doldu
ran on binlerce kişinin alkışları arasın
da şehrimize geldiler. 

Başvekilimiz liman ağzında vali Faz
lı Güleç, Mevkii müstahkem kumanda • 
m ve saylavlarımız ile belediye mümes
silleri tarafından karşılanmıştır, 

Alkışlar arasında rıhtıma çıkan ismet 
İnönü şehir gazinosunda kısa bir isti
rahatten sonra otomobille şehri dolaş -
mış ve Belediye reisi Behçet Salihten 
yapılan işler hakkında izahat almıştır. 
Bundan sonra vilayeti, ziyaret eden is
met İnönü fahri reisi bulunduklan tz-
mir atlı atış klübünün açılrş merasimini 
yapmışlardır. 

Panayır de 

İsmet İnönü saat on yedi buçukta 
beraberinde vekiller ve askeri erkan ol
duğu halde panayır mahalline gelmiş -
lerdir. 

Merasime istJklal marşile başlandık

tan sonra İzmir Belediye Reisi Behçet 
Salih nutkunu okumağa başlamıştır. 

Nutkunda Atatürk tarafından kurtarı-

le tanzim olunmuştur. Yunanlılara da e 
bilhassa teşekkürler ederim. Tırnak hastalıkları 

Mlııl bir toprantı yeri Saçlar gibi tırnaklar da sıhhatm 

Arkadaşlar, lzmir fuarına beynel
milel bir ehemmiyet kazandırmağı da 
düşünüyoruz, en evvel herşeyden mü
him olan İzmir fuarının milli bir top
lantı yeri olmasını istiyoruz. Eğer 
biz bütün memleketin bir senelik ik
tisadi hareketini sadakatle gösteren 
bir sergi yapabilirsek asıl o zaman va
tandaşlar nazarında ve beynelmilel 
sahada nazarı dikkati celbedecek iyi 
ve güzel bir eser vücuda getirmiş olu
ruz. 

Sergiye bir çok vilayetler iştirak 
ve muvaffakiyetli eserler teşhir etmiş
lerdir. Toplu bir yerde memleketin e
serlerini gördüğü vakit insan kendi 
ihtiyacı için bir çok kıymetli şeylere 
tesadüf ediyor. Bunları dışarıya tanıt
tırırsnk bu yüzden memlekete servet 
gireceğini umarım. İktisadi münase
bet herşeyden evvel tanımak ve tanıt
mak meselesidir. Yalnız eser teşhir e-

herhangi bir değişikliğine karşı has
sastırlar. Ağır hastalıklar baştaki saç
lar da olduğu gibi tırnaklarla da iz bı
rakır. Bunun da sebebi, kan cereyanın 
müntehalarda en zayıf olmasıdır. İşte 
bunun içindir ki kan cereyanında bir 
aksaklık oldumu uclar hemen gıdasız
lık emareleri gösterirler. 

Ciddi bir hastalık tırnağın başından 
ucuna kadar uzanan oluk gibi bir yiv 
bırakrr; bu yiv tırnakla birlikte uzar 
ve nihayet kesilir. Tırnaklar düzensiz 
oldumu güzel biçimli eller şekillerini 
kaybederler. 

Tırnakları ısırmak yahut kemirmek 
umumiyetle çocuklukta kazanılan kötü 
bir adettir; eğer bu adeti durdurmak 
için teşebbüslerde bulunulmazsa haya
tın sonuna kadar devam eder. 

Tırnaklarını kemirmek adetinde 
olanların parmak uclan kırmızı ve yır
tıktır; tırnak adeta mevcut değil gibi
dir. Ve çok çirkin bir manzara arzeder. 

Sık sık iltihaplar ve bulaşık hasta

"Güzcllil.; beynelmileldir.,) sözünü bugünlerde isbat eden edene.. l'İ 
k.abarelcriniıı en parlak yıldızlarından matmazel Anita dıt Vel gcrçeJcfC11 
pt§ıklcak bir gü.zel aynı zamanda C§siz bir sanatkar olduğun<lmı Londra 
ayartarak kendine çckm~tir. 

Bu haftadan itibrcn Londra kabarelerinde lngrlizlcrin kalplerini t 
edecektir. 

lan izmirin bu kurtuluşu daima minnet
le anacağını, fena bir tali eseri olarak 
yanan ve harap olan şehrin kısa bir za
manda iman için kültür park ve sergi
nin mühim rol oynadığını söyliyerek 
açılış resminin yapılmasını İsmet lnö
nünden rica etti. Bunu müteakip İsmet 
İnönü kürsüye gelerek şu sözlerle ser
giyi açtı: 

den vilayetlerimiz ve şehirlerimiz bu
radaki satışlarının ehemmiyetli olma
sına bUyük bir emel bağlamamalıdır. 
Bu zihniyet hasıl olursa bütün şehir
ler kendi eserlerini tanıtmağa gayret 
ederse dahili ticarette münasebet ve 
mübadele o nisbette artar. Muamele 
o kadar artar ki, onun nereden geldi
ği tahmin olunmaz. Bunun faydası 
herşeyden evvel sergilerden gelir. 

lıklar olur. Çünkü, ısırmaktan hasıl ----------------------------~ 

"- Bu hareketli günlerde tzmi.rlileri 
sclamlnmağa geldik. tzrnir fuarnun, bü 
tün memleket için sevilen, beğenilen 

ve her sene mütckfunil bir 
hnline gelmesine ehemmiyet veriyonız. 
Vilayet, vekaletlerin ve güzel lzmir be-
lediyesinin bu eserler üzerinde çok ça
lıştddanm b.llirim. Fakat neler yapddı. 

Neler yapılması temenni olunabilir? 
Bunlan fuvan gezdikten aonnı. aöyliyc
bilirim. Müsaade edersenız hep beraber 
gezelim.,, 

225 yerli firmanın ve Sovyet, Mısır, 
Yunan hükumetlerinin iştirak ettiği 

sergi hakikaten görülmeğe değer bir hal 
dedir.t ştirak edenler arasında 90 Ana
dolu ticaret odaSI da vardır. İstanbul 

ticaret odasının pavyonu cidden güzel 
ve çok zengindir. 

Trakya pavyonu gezilirken General 
K.azrm Dirik Başvekile izahat v~rdi. 

İsmet İnönü gece Belediyenin ziyafe 
tinde bulunmuş ve şu büyük nutku söy 
lemiştir: 

Başveklllo nutku 
Arkadaşlar; 

bmir fuanru her taraftan gör-
dükten sonra muvaffak bir eser kar 
sışındayım. işitiyorum ki, böyle bir 
eser vücuda getirmek için çalışanla
rm başında İzmir belediyesi ve ik
tısat vekili vardır. Bir kaç sene ev
vel burası bizim bildiğimiz boş ve 
Adeta harap bir saha halinde idi. Bu 
nu iktısadi hareketlerin bir toplantı ye
ri ve bu memleketin sanayii için bir 

nümunc sergisi olarak düşilnmek ve bu· 
rada bir kültür parla yetiştirmek fikri 
ası1 ve yüksek bir düşilncedir. Bu sene 
bir kaç ay içinde elde edilen neticeler 
ileride bu dolaştzğuruz yerlerin !zmirin 

güzelliği :ıe hakiki, ahenktar bir mec • 
mua olacağı ümidini insanda kuvvetli 
bir surette uyandırıyor. 

Dost Memteketıerln 
Pavyonları 

İzmir sergisi arsıulusal bir sergi o
larak düşünülmüştür. Senelerdenberi 

buraya dost memleketler iştirak ediyor. 
Bu sene Sovyetlerin güzel bir pavyonu

nu gördük. Dost memleketin cer sene 
her sahada yaptığı terakkileri yakından 
görmek bizim için memnuniyeti mucip 
bir müşahededir. 

Sovyetlere İzmir sergisine daima e

hemmiyetle iştiraklerinden dolayı bil • 
hassa teşekkür etmek isterim. Mısır 

pavyonunda pamuk sergisi ve pamuk sa-

hasındaki terakkileri bende iyi bir in -
tıba hasıl etmiştir. Diğer eserleri de 

beğenilecek haldedir. Mısırlrlara sergi
mize gösterdikleri aHika için hassatan 

teşekkürler ederim. Yunan pavyonu, 
Yunanlıların bize istifade edilecek bir 

Sergi ve sanayllmlz 

Arkadaşlar, milletlerin hayatında 
harici ticaret gıbi dahili ticaret de mü
him bir rol oynar. Hatta harid tica
rc.'t daralınca dahili ticaretin genişliği 
bir çok sıkıntılarımıza başlıca çaredir. 
Memleketin muhtelif kısımları arasın
da karşılıklı tanışmağı temin etmek 
bakımından İzmir fuarı güzel bir eser
dir. Sergi gerek endüstri gerek ziraat 
nazarında Türkiyeyi tamamiyle tem
sil edemiyor. Varlığımız bu gördüğü
müz eserlerden fazla hem çok fazladır. 
Bunun sebebini herşeyden evvel her 
vilayetin böyle bir sergiye her vila
yetten ve her taraftan fazla ehemmi
yet vermemesinde aramalıdır. 

u ..... ~ı~ --.. :-t- -1-ıı.1:;r,.:-! 

tamamhyarak esginin inkişafına hiz· 
met etmelidir. Vilayetlerimiz burad ı 
tanıştıklarından sonra gelen sipar·ş
lerle sergi aynı zamanda insanın gö 
zünü de doyurmalıdır. 

Sergide Jrnlduğum mühim bir ek
sikli~ lzmir civarında turizm için ~~
tifadcli olan bir çok şeylerin teşhi: 
edilmemiş olmasıdır. Halbu,ki lzm'r 
turizm noktaı nazar,ndan çok kırme! 
li köşeleri oan bir yerdir. Gclece!.; 
sene ayrıca turizm köşe~i laı.ımdır. 

KüıtUr ve lkllsadl faatlyetlerl· 
mlzde"I iter 1 hamle 

Arkadaşlar, 
Sergi bütün memlekete ~amil bli 

yük bir toplanma yeri ve arsıulusa~ 
büyük kıymeti haiz Türkiyeyi tanıta
cak bir ' 'astta hnline gelmesi için 
,·ilayctlerin, lzmir ,.ilflyeti de dahil 
olduğu halde daha fazla çatışması 

lfi.zımdır. Biz aramızda hükumetin 
mesul adamı olarak bunu söylerken 
gelecek st?neler daha iyi çalışacağı
mızı size söz vermiş oluyoruz. 

Türkiye kültür ve iktisadi faali
yetleri mütemadiyen halecanda ve 
ileri hamlede olan memlekettir. Bü 
yük bir kültür faaliyeti olan ıUl ku
rultayını kapadıktan sonra lzmir fu· 
arını muvaffakiyetle açmış bulunu
yoruz. Memleketimizi kültürd ve e
konomik sahada ileretmek için Büyiii:: 
Reisicumurun yakın alakaları hepi
mizde hürmet uyandırmaktadır. İz
mirlilere selam ve muhabbetlerini 
götünneği bana emretmişlerdi. 

Arkadaşlar, huzurunuzda bu va 
zif eyi ifa etmek benim için şereftir. 
(Şiddetli alkışlar) 

lzmirde binlerce vatandaştn burn· 
ya toplandıklarını sevinç ve memnu
niyet içinde olduklarını gördüm. Ge· 
lecek sene Izmir fuarını bugün gör· 
düğümden daha iyi bir tarzda göre · 
ceğimize kuv\·etle eminim. lzmirdc 
gordüğümüz iyi kabulden dolayı lz
mirlilere teşekkür eder ve mü...,aadP. 
ederseniz size muhabbetle Yedn et
mek isterim. 

Baf vekll geUyor 
Başvekil ve vekiller gece saat 11 de 

ziyafeti müteakip lzmir vapurile istan
bula hareket etmişlerdir. 

olan yarıklardan içeriye mikrop ve kir 
çok kolaylıkla girer. 

Yaşını başmı almış insanlan bu 
huydan vazgeçirmek im.kansız dene
cek kadar güçtür; bunun bir tek çare
si vardır; böyle adamların el güzellik 
ve şıklığına merak sardrrmalan ve 
tırnaklarını muntazaman manikür et
tirmeleri l~dır. 

Sağlık normaledn aşağı oldumu tır
naklar delik deşik içinde kalır. Delik
ler çok küçüktür. Ancak bir iğne başı 
kadardır ve sıhhat yerine gelinceye 
kadar bu delikler trrnaklarm üstünde 
kalır. Vücut hasta oldumu tırnaklar 

da çatlamalar da görUlilr. Fakat bu 
biltün hastalarda değil muayyen na
turalarda oıur. rıer ıki ııaıc:ıe ere zeytın 
yağla masajın çok faydası vardır. 

Tırnaklardaki çatlaklar mikrop ve 
kir yakalamak için daiınt birer kay
nak olacaklarından, parmak ucları 

zeytin yağma batırmalı ve çatlak ge
çinceye kadar eldiven yahut parmak
lık takmalıdır. 

Tırankların üstünde görülen uf ncık 
beyaz noktalar, tırnak cisminin höcre
leri arasına hava girmesinden ileri ge
lir. Bunun önüne geçmek ve tedavi et
mek için hiçbir şey yapılamaz. 

Güzellik meselesi bir tarafa bırakıl
sa bile ayak tırnaklarının batması çok 
rahatsızlık verir. Böylelerinde tırna
ğın kenarlan uzadıkça kendisini ihata 
eden etin içine batar; ve batan ucu 
kesmek hiçbir fayda vermez; kesildi
ği takdirde tırnak daha sivri bir şekle 
gireceği için rahatsızlıkla ıztırap da 
artmlmış olur. 

Bunun iyi çaresi tırnağın serbest 
kö§esini V şeklinde kesmektir. V nin 
açık kısmı tırnağın ucuna doğru gel
melidir. Canınızı acıtacağmızdaıı kork 
mayınız çünkü tırnağın hassas ve can
lı kısmına doğru yani derin kesmeğe 
lüzum yoktur. Bu V tırnağın merkeze 
doğru uzmaasına sebep olur böylece 
kenarlara olan tazyikı kaldırır. 

Batan ayak tırnakları, daha doğru
su etin içine doğru uzayan tırnaklar 
umumiyetle gayet yuvarlaktır yahut 
kanburdur bu kanburu törpüleyip dü
zeltmekle büyük bir rahatlık hissede
ceksiniz. Küçücük, ince bir törpü bu 
işin kolaylıkla yapılabilemsini temin 
eder. 

'f. 'f. • 

Ayak tırnaklarının sağlığı aynı za
manda giyeceğiniz ayakkabıya bağlı
dır. Daracık ve küçük ayakkabılarda, 
ayağa büyük gelen kunduralar kadar 
zararlıdır. Kundura vurduınu irc;an 
nasıl basacağını bilmez, hem ayağın 
tabii biçimini hem de tırnakları bozar. 

J,,üzumundan fazla büyük ayakka
bılar da ise, ayak kunduranın içinde 
serbestçe ve bol bol bulunmak yüzün
den nasırlar peydahlanır. 

Ayak baş parmağı tırnağının reklinı 
kaybetmesi hiç nadir vakalardan de
ğildir. Bu tırnak gayri tabii bir suret
te kalınlık pcydahlıyarak insanı ~ok 
rahatsız eder. Böyle olunca bir dokto- J 

Kavak -Moda 
Arasında bilyük yilzme müsabakamız Jçtf 

Kayıt müddeti yarın bitiyor 

Kara!.: - ıYluda mi!saba/;amrza <ştirf• k edecek ~porculardan ikisi; sol~ 
Vefa J.:lübilnden lla11uli, sağda: En tarıınmış mukaucmetçilcrimizderı 

ncrbalıçeli Hikmet ,J/clilı 

Gazetemiz'n tertip ettiği, Kavak -
Moda arası büyük yüzme mukavemet 
yarışına iştirak edecek yüzücülerin 
kayıt olmaları için önlerinde ancak bir 
gün kalmıştır. 

Yarın akşam müddet bitecek ve bun 
dan sonra kayıt yapılmıyacal ~ır. 

Öbür gün hakem ve müsabıkların 
listesini neşredeceğiz. Birkaç gündür 
ilan ettiğimiz gibi müsabakanın esas
ları şunlardır: 

1 - Türk spor kurumu su sporları 

federasyonu ile İstanbul su sporlan a
janlığından himaye ve kontrolü altındıı. 
yapılacak olan bu müsabakaya amatöı 
olmak ~artilc, her sporcu başka hiç 
bir şarta tabi olmadan girebilecektir. 

2 - 6 eylfıl pazar sabahı saat 7 de 
köprüden kalkacan vasıtalar, müsabık-
ve hakemleri alarak yarışın başlıya-

cağı Rumeiikavağı vapur iskelesine 
götüre.:cktir. 

3 - Saa~ 8,45 de yüzü: ülere hareket 
emri verilecek ve her müsabıkın ya-
nında bir kayık olduğu halde, yüzücü-ı 
ler, müsabaka başhakeminin hareket 
emrinden evvel sporcuların tarif ede
ceği rotayı takip ederek Modaya yol
lanacaktır. 

4 - Başhakem, doktor ve katibi 

ra gidip tırnağı çıkartmaktan başk:ı 
çare yoktur. Tırnağın böyle olması 

ihmalden ileri gelir. 
Tırnak batması ekseriya baş par

makta zehirli iltihaplar yaparak güç 
vaziyetlere sebep olur. Böyle vakalar· 
da hemen sıack asil borikli pansoman· 
lara baş vurulmalıdır. 
Eğer asit borik pansumanlarmdan! 

bir faydn görülmezse doktora gitmck-
1 

tc katiycn gecikmemelidir. Başınıza! 
tehlikeli i~ler acarsınız. 

Doktor' 

taşıyacak olan motörler, yUziİ'~ 
takip eden kayıkların etrafında dS 
dolaşacaklardır. • I 

5 - Her yüzücünün yanında gıd.~ 
olan kayıklarda birer de hal> 
bulunacak ve sporcuların kat"iyyeıı 
yıklara tutunmamasına dikkat et~' 
mükellef bulunan hakemler 'J 
halinde yüzücülere gene kayığı tıl ı 
malarına dikkat ederek meyva ver' 
verebileceklerdir. &ti 

6 - $andal tutan müsabıklar 

hal disıtalifr deliceklerdir. ~ 
Müsabakayı terketmek isti yen/' 

kendisine fenalık gelenler ise e 

sandala sonra da motöre alınarak t 

vi edile eklerdir. 
7 - Tahminen öğleden sonra 

15-16 .:ırasında Modaya varıld1ğ•1, 
man müsabaka evvela yüzücülere 

1
, 

edilmiş 'llan ve orada büyük yaıı' 
1 

gösterilen hakemlerin durduğu ı1I 
önünde ni:ıayet bulacaktır. 

·rı 
8 - Gazetemiz tarafından bı , 

ikinci, ''e ücüncüye muhtelif hed» 
verileco::ktir. i 

9 - Müııabakamıza iştirak el~ 
ıstiyen müsabıklar. 3 eylfıl tarihİ11t ô 
dar her>" Ün saat 9 dan 17 ye J;S~ı 

~ •• 8cıı 
gazete:niz spor servisine mur. ~r 
kaydol :mılıdırlar. Yüzücülerirt11ı 

11t 
yıtlarını y..ıptmrken gazetede . 

1 
l 

dilmel< uzere bize bir de resinıterıfl ./. 
recekle::-:iir. ~~: :' 

eıı· 
ZA Y 1 - Sarıyer iskelesine .. rı1 ı1' , 

Çalı kuşu ismindeki motörüntU11 
5 

1 

yene ~ehadetname i nüfus tezkC:e 
balıkçı madrabaz tczkcreleriJll1 

·.: ~ 
ettim. Yenisini alacağımdan csi<l· 
hükmü yoktur.. 11111 

Sarıyer çarşısında 22 nu fll' 
dükkanda lbrahim oğl · [!O 

lt 
ı 

4 
l 
l 
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Olimpiyatlardan intiba'ar: \ 

Bayrak 
.. i"'tt' 

Olimpiyatta lngili:: bayrak talanu. 

lt~enberi olimpiyatlarda Ameri- ve Wykofftan mürekkep Amerika. ta
ları la.r 4Xl00 ve4X400 bayrak yarış- kımı 39,8 saniye gibi inanılmıyacak 
4X ili dainıa kazanırlardı. Bu defa bir derece dahi elde etti. Gerek Oven
tı~ de inanılmıyacak bir rekor yap sin gerek Metcaefin bayrak dğiştirme
ka beı halde mutat hilafına 4X400 ü de pek antrene olmadıkları göze varp-

Y ttUer. tı. Zira Amerika Draper ve Wykofftan 

il~erikaıııarm §imdiye kadar ken- maada Gleemann ve diğer bir koşucu-
0 d e !nahsW5 bir an'aneler! vardı. aan mure.ıtkep berat>er çaıışmış ve yek 

1 
a bayrak yarışlarında koşan atlet- diğerine alışmış bir bayrak takımı ha-

~~~ hiçbir şahsi müsabakaya girme- zırlamıştı. 

OODmpDyattan 
göırlYışDeır 

- İçeri giremiyerek kapı dışında do
laşan tayuad insan bolluğu . 

- inamlmıyacak rekorlar. 
- Dinmeden yağan yağmur ve koca-

karı soğuğu! 

- Ne Fransızcası ne de İngilizcesi 
kendisinden başkasına bir mana ifade 
etmiyen Speaker. 

- Hergün 100.000 kişi ile hali işbaa 
gelen stadyom ve Los Angelosta görül 
miyen kalabalık sucukçu bolluğu. 

- Irk ve milliyet çeşiti. Bilhassa in
ce bıyıklı zübbelerin kesreti. 

- üçüncülükten yukarı derece alan 
atletleri teşci eden seyirci kütlesi 1 

- Lokantalarda bir saat beklemeden 
garsonu bulmak. 
- Sabahın altısından akşamın altısına 

kadar sokaklarda Hitleri görmek için 
bekliyen :ıalk. 

- Hav . . ian altın madalye kazanan • 
larl 

- Bolbol padelbot yarışı, ördek kap
ma ve alçıdan güvercin vurma müsaba
kası. 

- Müsabıklarla kadın müsabıklar 

arasında çöp çatanlar, başgöz edilenle
rin dikkati celbedecek derecede mcbzfil 
olması. 

- Gece yarılarına kadar kalarak 
projektörlerle devam edilen atletizm 
müsabakaları. 

- Kadın müsabıklar arasında milzik 
hol artistlerine müşabehet ve güzeller 
kolleksiyonu, 

- Müsabakaya girmeden evvel On
dülasyon yaptıran tazeler. 

- Gazeteci bolluğu ve dert anlatmak 
zorluğu. 

İşte size §İmdiye kadar yapılan olim
piyatlarda görülmiyen ve Berlin olim
piyatlarına has bazı hakikatler. 

Suat ERLER 

Dünya rekorlarını altüst eden 
Amerikalı zenci atlet 

Jesse· Ov en s'in 
Asıl isnıi 

Son üç hafta bütün dünyanın gözleri 
durmadan rekor kıran mükemmel vü • 
cutlu, kahve renkli bir delikanlıya çev
rilmişti. Onu Jesse Ovens adile çağın· 
yorlar. Fakat adı Jesse Ovens değildir, 
asıl ismi Jeyms Klevland Ovensdir. 

J essenin ailesi pamuk istihsal mınta· 
kası olan Ohio vilayetinde Klevland 
şehrine göç edince oğullarını muhtelif 
devlet mekteplerine yazdırdı. 

Jesse çok sıkılgan bir çocuktu. Fair 
mont orta mektebine girdiği ilk gündü. 
Muallimi ona sordu: 
-Adın ne? 
- J. C. Oven Madam t 
Bayan öğretmen bunun üzerine: 
- Jesse Oven fena bir ad değil! de

di. Çocuk da bu yanlışı düzeltmiyecek 
kadar utangaçtı. 

Mektebe devamının ikinci senesinde 
"Jesse,. kendi adının büyük manşetler
le gazetelere basılmakta olduğunu gör
meğe batladı. Ona "atletizm harikası,, 
diyorlardı. Artık ağzını aç,p adını dü
zeltmek için bir ıeyler söylemek zamanı 
geldiğini sandı: 

ne ·d-? 1 1 • 

Ovens 

Herkese bunu anlatmağa kalkıştı ona: 

- Böyle iş mi olur! Sen J essesin ve 
J esse olarak kalacaksın! .. dediler. 

Kürek yarışlarının 
acıklı hiili 

((kı1ataıuıray su sporları kaptanı E-ı 
min Etem.den CJ§ağ1daki mektubu al
dık.) 

30 ağustos pazar günü Yenikapıda 

yapılan, İstanbul bölgesi ikinciliği kil· 
rek teşvik müsabakalarında, müsabaka 
hakemi olarak bulundum ve yapılan bü 
tün yanılan, batından sonuna kadar, 
gerek almıt olduğum vazifenin icabı 
olarak, gerekse eski bir kürekçi sıfatile 
ve gerekse her kilrek yarışının bana ver 
diği merak ve alakanın tesirile, dikkat 

vatın bu hareketlerine mani olmak için 
hakemlere alenen talimat verildiğini söy 
lersem, kürek sporundan biraz anlayan 
ve sevenler, bu zavallı ve temiz sporun 
nerelere düşürülmek üzere olduğunu 
kolaylıkla takdir ederler. 

bir 1 ve bir sene belki de daha uzun Acaba bu takım koşmuş olsaydı bu 
le Z8.ınanda yalnız bayrak değiştirme- rekoru elde edebilecek mi idi? Belki 

Çalışmış olmasıydı. Meseli 1932 bunlar bayrak dğiştirmede hiç kayb
~~lyatıarmda lOQ metrede birinci etmiyeceklerdi; lakin Ovens olsun 
l'akıkınci gelen Tolan ve Metcaef bay- Metcaef olsun bayrak değiştirirken 
Oli Yar:ışmda koşmamışlardı. Berlin yaptıkları uf ak hatayı muhakkak ki 
1lir rnpiyatiarında da 'aynı şey bekle- fevkalade koşularile telifi ettiler. Mu
"ttıık~ mutat hilif ına bu olimpiyatla- hakkak olan şu ki eğer bu iki mucize 
l( bır harikası olan G. Ovens ile atlet evvelden sopa değiştirmeğe ha
h etcaerın bayrak yarışında yer aldı- zırlanmış olsalardı, bugün dünya re
~ldil. G. Ovens,Metcaef, Draper ru 39.6 ve belki de daha aşağı ola-

Ba kan oyunlarından 
bir hatta evvel 

• ve itina ile takip ettim. 

Eğer bazı klüp idarecilerinin, kendile 
rinde deniz sporlan hakkındaki ihtisas· 
lannın nereden geldiği pek anlaşılama· 
dığı halde, bu profesyonel devşirme 
usulünü kaçamak olarak tatbik etmek 
şöyle dursun, alenen ve resmen müdafa 
aya bile cüret ettiklerine bizzat şahit 
bulunmuş olmasaydık, bu vaziyeti basit 
tedbirlerle ve bu idarecilerin hüsnü ni· 
yetine müracaatla önlenebilecek geçici 
ve mUessif bir hadise olarak telakki e
der ve sükfitu tercih ederdik. 

Şmeling 
120 000 lngiliz 

lirası istiyor 

caktı. 

4 X 400 de ise Amerika zenci yıldız
lannı koşturmadı. Bunları koşturduğu 
takdirde büyük farkla kazanacağı bu 
zaferi kaybetti ve İngilizlere kazan
dırdı. Halbuki bütün dünya 4X 400 de 
de Amerikalılardan yeni bir dünya 
rekoru bekliyordu. 

fstanbul atletizm 
• şampıyonası 

yapılacak 
Balkan oyunlarına gidecek olan at

letlerimiz, Yunanistana hareketinden 
bir hafta evvel yani 19 ve 20 eylfil cu
martesi ile pazar günleri İstanbul atle
tizm şampiyonluğu müsabakasını yapa 
caklardır. Bu müsabakada 100, 200, 400 
800, 1500, 5000, 10.000 metre koıular 
lar; 110 ve 400 metre manialı koıu, 
uzun, üç adım, sırıkla yüksek atlamalar 
ve gülle, disk, cirit atma, 4X100 ile 
4 X 400 bayrak yarışları yapılacaktır. 

,~~ ağır siklet boks tampiyonu 
'ıng zenci Joe Louisle tekrar dö -
~ . ek için 120.000 İngiliz lirası iste-

,:~·. <Bizim paramızla 762.000 lira) T e n is 
~ ~IUıe 60.000 İngiliz lirası garanti 

~l: dıği halde ilk fiyatından hiç inmiye-

şampiyonunun 

eğlencesi t> Alnıanyaya dönmUştür. 
'~ ~nya §ampiyonluğu için yapılacak 
tlinc ıng • Bradok dövüşU Bradokun sol 

lrL 4c Ve dirseklerindeki artridis hasta

~· ~Unden 19 haziran 1937 tarihine 

~ 
binicileri-m-iz._in-
80n mOsabakaları 

el llıovaffaklyetle 
:"am etmektedir 

"'I rllıı olimpiyatlarına iştirak et-

.\ı!;1an süvari zabitlerimiz Şimdi 
t11t. nranın Ahen şehrinde; Alman 

tİQııUı, Fransız, Çekoslovak, Romen. 

~,:u ve cenubi Amerika, Breziİya, 
ba"r lfoJanda, Finlandiya, Italya. 
hiı.ı ~arka, Avusturya ve Macari.~tan 

Ctler· • '-haı ının yapmakta oldukları m 11-

c:alara da girmişlerdir. 
b11CU l'at Kola, Saim Polatkan Eyüp 
Sa~' Cevat Gürdan, Fahri Alman 

111,1\ !11t1tay şimdiye kadar ,·apılmı1 
'lıtıa:8rt müsabakada iyi derecel~r 

a ınuvaffak olmuşlardır. 

İngilizlerin meş -
bur tenis şampi • 
yonu H. W. Aus
tine, Bunny laka

bı takılmıştır ve 
bütün dünya onu 
bu lakabile tanır. 

' İngilizcede Bunny 

ayni zamanda tav
şanlara verilen la
kaptır. Austin ken 
disine bu lakabı ver 

miş olanlan utan
dırmak için tenis 
sahalanndan kur· 
tulup da bot za -

man bulunca resim 
de gördüğünüz gibi 
duvarda tavşan gö1 

gesi yapmakla eğ -
!enir. Çok muvaf -
fak oluyor değil 

mi? Bir tecrübe e
din, bakalım pek 
kolay görünen bu 
eğlenceyi siz de 
yapabilecek misi-ı 
~iz? 

Maalesef itiraf etmek mecburiyetin -
deyim ki gördüğüm vaziyetler ve edin
diğim intıba, beni olduğu kadar, bu 
memlekette kürek sporunun tekamülü
nü özliyen ve amatör sporculuğa kıy • 
met veren her ferdi yeise düşürecek bir 
şekildedir. 

Beynelmilel nizamlar; balıkçı, kayık
çı, gemici, deniz amelesi vesaire gibi ma 
işetini denizden ve deniz vasıtalarile 

temin eden veya etmiş bulunan ve ya 
çektiği küreğe mukabil para alan her 
şahsı profesyonel addeder ve bu gibi -
terin amatörlerle yarıştırılmasını mene
der. Memleketimizde de resmen bu ni
zamlar caridir. Buna rağmen maalesef 
her sene bazı klüpler tarafından bu şe· 
kilde bir iki kişinin kaçamak olarak a· 
matör yarışlarına sokulması, bu işi ön-

lemeğe vazifedar makamların elindeki 
tahkik imkinlannın azlığı sayesinde 
mümkün olurdu. Fakat bunlar nihayet 
münferit vaziyette kalır ve umumi vazi 
yet üzerinde tesirleri mahdut olurdu. 

Fakat bu sene yarış adetlerinin art -
ması üzerine fazla kürekçiye görülen 
ihtiyaç, bazı klüpleri, şüphesiz daha güç 
olan ve emek sarfını icap ettiren amatör 
yetiştirme usulünü tamamen terkederek 
açıktan açığa. kendilerine çok daha ko
lay geleni profesyonel devşirme usulü
nü ihtiyara sevketmiştir. 

Bu suretle bu sene kürek yarışı saha· 
larımn bir profesyonel dampiğile isti -
laya uğradığına şahit olduk, ve ders -
!erinden, im'tihanlarından ve askeri 
kamplarından iktisat edebildikleri mah· 
dut zamanlardan kürek sporu yapmak İ· 
çin istifade ederek müptedi yarışlarına 
giren 18 yaşlarında hakiki müptedi ve 
amatör talebelerin, alamanadan veya 
iskele sandalından çıkartılarak yarış 

sikifine oturtulmuş olan. ve ilk defa bu 
yarışa girdikleri için, onlar da müptedi 
addedilen 27-28 yaşında profesyonel 
!erle yarışmasını gördük 

Avrupa us•ılü müteharrik olan otu -
rakları, alamanada veya iskele sandalın
ı, nlışvkları gibi kürek '<ekebilmek içirı 
bağlayarak yanşa girmek istiyen bu ze-

-Fakat söylediğim vaziyet, bu hususta 
sükQtu, üç buçuk kupa ve madalya: ka· 
zanmak için kUrek sporunun ve alelO· 
mum amatör sporun atisine yapılan SU• 

ikasde iştirak şekline sokmakta, ve bil· 
tün kürek sporunu sevenlerin, ve onun 
inkişaf ve terakkisine çalışanların ve bu 
nun ancak amatörlUklc mümkün olduğu 
na inananlann bu halle mücadelesini İ· 
cap ettirmektedir. 

Bu memlekette amatör kürek sporu· 
nun inikşaf ve terakkisinde ve bu spcr 
run modern ve A vnıpai esaslara intikal 
ettirilmesinde herkesten fazla ve herkes 
ten önde emek ve gayret sarfetmiş olan 

ve daha da edebilecek olduklarını haklı 
olarak iddia edebilecek vaziyette bulu· 
nan İstanbul ve Türkiye şampiyonu Ga· 
latasaray kürekçileri, bu mücadelede 
ilk adım olarak, müptedilik ve amatör
lük vasıflarını artık kaybeden müptedi 
ve kıdemsiz yarışlarına; bu vaziyet ıslah 
edilinceye kadar, iştirak etmemeğe ve 
ancak, kıdemli yarışlarının hersini ka
zanmağa çalışarak, dalıilete düşmüş ba· 
zı teşekküllere, kürek yarışma nrofes • 
yonel sokmanın yalnız hakiki müptedi 
ve amatörlerin hevesini kınnağa ve bu 
suretle kürek sporunun atisini baltala
mağa yaradığını. kıdemli yarışlana göre 
tayin edecek şampiyonluğa erişmek i· 
çin ise bu usulün ne kadar beyhude ol
duğumı isbata karar vermişlerdir. 

Galatasaray su sporları kaptanı 
Emin Etem 

..... _. .................. -... ······--··--···--ı . : . : HABER . 
lstanbulun en çok satılan ha-i 

kiki akıam gazetesidir. ilanla ·İ 
rmı HABER'c verenler kfır e .f 
derler. i 

......................................................... ! 
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Halifenin muhafızları HulAgftya teklif 
ettiler: 

- Eğer şu yanındaki adamı bize teslim 
edersen sana da para veririz. 

Aykfıt bir anda tepede duran iki at- - HUcum edelim mi! 
lıyı gördU. Hemen istikametini bu ta- - Ya arkalannda veya etraflarm-
rafa doğru çevirdi: da başka askerler gizli ise? 

- Yegane kurtuluş Umidim bu iki - İmkanı yok. Her taraf apaçık. 
atlıda. Kaçmayıp durduklarma bakı- Tabak gibi görUnUyor. Asker olsa ne
lırsa ya halifenin ileri gelen adamla- reye gizlenebilir? 
nndan, yahut da iki yiğit olacak. - Karşıda bir koruluk var. 

Artık onlara iyiden iyiye yaklaş- - Var amma, bu da bir şey ifade. 
mıştı. Ayk\lt bu iki adama bir daha etmez, oraya gizlenmig askerler mey. 
baktı: dana çıkıp buraya gelinceye kadar biz 

- Aman Allahım, hayret! Ne görü- Bağdadın kapısına varabiliriz. 
yorum. Ta kendlıli, Huli.gfı .. Gökbige- - O halde hUcum edelim. 
min babası. Yanındaki Buğatimur. Ne 
görUyonım? Ölmek üzere olan insan
ların gözüne bir takım hayaller gözü
lrllrrnUş. Galiba ben de artık ölUyonım 
da hayal görüyorum. 

Maamafih tereddüt edecek, bir aa
niye vakit kaybedecek zaman değildi. 
Çünkü arkasındakiler karış kanş ona 
yaklaşıyorlardı. Son bir gayretle mah
rnuzlnrmı kanatırcasına atının karnı

na b:ı.tırdr. Ve avazı çıktığı kadar: 
- lında.t büyUk komutan! diye hay

klrtlı. 

Hulagü ile Buğatimur ancak o za
man bu adamın kovalanmakta olduğu
mı anlo.dılnr. Ve kendilerini tanıdığın
dan dolayı b"iyiik bir hayret gösterdi
ler. Mac.m:ıfih hiç tereddüt edecek za
man dej'ildi. 

Hulagu haykırdı: 
- Merak etme delikanlı. 
Timur ,peşimden gel! 
Hulagfı ile Boğatimur kılıçlarmı sı

yırarak gelen ntlılan önlediler. Hafüe
nin atlılan Mylc önlerine çıkan iki 
adamı görünce tcrcddiltle duraladılar. 
Hulagfınun ate§ gibi keskin gözleri 
bUtün cesaretlerini kırmıştı. 

M 'Sonra Aykut da atını döndü
rerek Hulagi'ınun yanında yer aldı. 
Sağ omuzu fena halde sızlıyordu. Bu
nun için kılıcını sol eline aldı. 

Bu sırada halif.cnin adamları ara
sında bir takını konuşmalar oldu: 

- Türk! 
- Evet. İkisi de Türk. Kıyafetlerin-

den ve yUzlerınden belli. 
- Burada ne arıyorlar acaba? 
- l{im bilir. Bana öyle geliyor ki 

bunlar öyle lalettayin adam değil! 
Baksana kıyafetlerine! Bu kıyafette 
olabilmek için en aşağı yüzbaşı olma
ları 18.zım. 

- Yüzbaşı mı? Yok canım! 'O zer
lerinde ne nişan var. Ne de altm, gU
müş, elmastan bir işaret. 

- Sen ne anlarsın budala! Tlirk za
bitlerinin savaşta bir neferden farklı 
giyinmediklerini bilmiyor musun? 

- Peki ne yapmalı? 

- Bana öyle geliyor ki bunlar mu· 
hakkak casus olacaklar. Eğer bunlan 
diri diri tutar esir edersek halife he-
pimize ayrı ayrı onar altın verir. 

- İşte akıllıca blr söz. 

- Durun ben teklif edeyim. 
Aralarmda yirmi ad.mı kadar bir 

mesa.f e vardı. Bu ıırada halifenin u-
kerlerinden biri birkaç adım ilerledi: 

- Sizi öldürmek iatemiyoruz. Gö
rUyoreunuz ki siz Uç, biz on Uç kletyiz. 
Kaçacak bir yeriniz yok. Sizi hakla
mak bizim için işten bile değildir. Q. 

nun için teklif ediyoruz. Teelim olun! 
Hullgt1 sordu: 

- Kimin namına teslim olmamızı 
teklif ediyorsunuz 1 

- Bağdat hatif esi Mustasım Bil-
18.h namına. 

Aykut Hul&gQya fıııldadJ: 

- Vakit kuanmağa çalışınız. 
Hullgtı sordu: 
- Fa.kat blzlm sbe bir zaranmız 

olmadı. Halife Mustasım Bllllh, hiç 
'btr tnı~ l~lemtyen 'khrutelerl tevıı.1! c:.4C"J. 

mi? 
- E.. Sen çok sonıyomm. Elbet 

eder, neden etmesin? Hem kim demiş 

ld hiçbir suç işlemediniz diye. Halife
nin düşmanı bir haini tutmanma, ge. 
bertmemlze mani oldunuz? 

- Ne yaptı bu adam? Suçu nedir? 
- Suçu halifeye ve hallf enin adam-

larma karşı gelmesi, Batdadı altilst 
etmesi, sayısız derecede adamın canı
na kıyması, saraya kadar 10kularak 
oradan bazı kimseleri kaçırmağa mu
vaffak olmasıdır. 

- Bütün bunlan tek bir adam mı 
yaptı. 

- Evet. Şu yanınızda bulunan ib
lis. Halife onu öltl veya diri yakalaya-

cak olana bUyUk bir mUki.fat vaadettl. 
Tabii diri yakalanırsa mUklfat mik
tarı daha çok. 

(Devamı 1111T) 
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alışmış olduğu pek sevdiği babasının 

böyle bir cinayet işlemiş olduğuna ih
timal vermek bile onu son derece muz
tarıp ediyordu. Fakat sonra vicdanı 

galebe çaldı, ne olursa olsun meseleyı 
iyice anlamağn karar verdi. O da bir 
kere şu mahut evin t~kilfıtını görmek 
istiyordu. Kimse görmeden girdi, araş
tırdı. Her şey yerli yerinde durduğu 
için derhal odaları tcsbit etti. Anla
mak ieted"ğini anlamıştı. Eve avdetin
de derhal babasının yanına gitti, ha
linden ciddi bir ~ey konu"'m:ık istediğı 
anla~ıhyordu: 

- Baba seninle ciddi bir şey konuş
mak istiyorum. Vaktin var mı? 

- lılil.him b'.r işim yok. Görü§cblli
ltz. 

Sonra mUtebesslm de1ikanlmm yü
zUne baktı, ilave etti: 

- Yokea hayırlı bir paber mi var. 
Evlenmeğe mi karar verdin? 

- Yok efendim. Ne münasebet, şu 
penbe evin vakası, Şadiye hanımın ci
nayeti hakkında tafsildt istlyeceğ'im. 

Adamm kaşları çatıldı. Asabi bir 
sesle: 

- On senelik hiklyeyl ne diye gene 
tczclemek istiyorsun! 

- lstlyonım, çUnkU içimde bir hls
b:.ı kadının masum olduğunu söyllyor ! 

- Sen de o deli Ahmet beyin sözle
rine kapıldın değil mi? 

- Hem o, hem de ba§ka sebepler 
var. 

- Ne gibi! 

Habralarını anlatan ı EFDA11 TALAT -165 - Yazan: IHSAN!!! 

Acaba, lngilizler glderlerken 
bizi de götürürler mi ? 

Fena halde canım aılalmıftı. Koıup 
yukan ulonda diğerlerinin içinde bu 
kötü yaradılıtlı herifi adam akıllı tokat
lamak istiyordum. Çünkü o, bu adilitile 
benim kanımdan alanlan lekeliyordu. 

Karpmda Kimilin taklidini yaparak 
aıntan tnılliı: çavuıunu apğıya gönder 
dikten eonra ben de yukan kata çık -
tını. Eneli Krokerin kantin memurunu 
çaprarak misafirlere her tUrlil ihtimamı 
göıtenneıini tenbih ettim. Sonra herifle 
rin odalannı huırlattım. Binada mev
cut aıkert eıyadan bir kıımıru buraya 
çıkarttım. Her odaya münuip miktarda 
karyola, masa, dolap •eaalre koydur -
dum, Yataktan yaptırdım. Bu sırada gü 
ruhu liyUfllhun ortadaki salonda top -
Janmıı, biribirJeriJe dertıeıiyorlardı. He 
rifleri, pbıt ehemmiyetlerine nuaran 
mncut odalara tablm ettim. En mute
ber olanlarına birer ldfilik, bir ıınıf a
talıda olanlara lldter kitilik odal1T ver
dbn. Diğerlerini de koğuı usulü ulonda 
yan,.ana yerlettirdlk. 

Saate baktım. Beıe geliyor. Eh, ne 
ise, daha pakf ıökmeğe yanm uatten 
afala vakit nr. Bizim kolonelin emri 
harflyyen yerine ıetırildL Aılandan ka
çan tavpnlar gibi bu hiyanet ve ahltk
mhk dmaallerl İngill.z himayesinin al -
tına aığmdı. Bunun bayle olmaama 
bt'l1J'lll lltemudim. Fakat ne yça -
ymı; onlann bir gUn gelip nasıl olsa be
Wanm bulacaklarını dOtllnerek, fimdi
ld halde hadisatın cereyanına tabi ol -
makta mfb ne çare Tardı. 

OnJann bulunduğu aalona girdiğim 
zaman hepsini ıtudüm pilklüm olmuı 
bir vaziyette gördüm. Blrlblrlı;rile ko -
UU!JUp .Jç11 .. ,,1ınGn •v&&&• •y•1ı.la1& ıtuyit 

ermf§ti. 
tngili% zabitlerine te!Whk edeceğini 

dütünerek HVinen Kimil de lkl eli p -
kafında dUtUnUp duruyordu. İçlerinde 
en .ojuk kanhu •ki polis mUdUrU Tab
sindi. O, blse lrilatahlığmmın cezasım 

gösterecellnl bağıra bafn'a söyliyen 
hapetlG ..ıı efendi tabaıbu. ve riya
nın bir nUmunnl haline ıi.rmitti. Ben i
çeri girer clnnez heplfnden enel aya
ğa kalkıyordu. Hepsinin g<Szleri dudak
larımda ••• Verecefim bir haberi, ı6yli
yeeeflm herhanrl bir ıeyi merakta beldi 
yorlar. Ve nihayet ben bir ıey ı8yleme 
ylnce içlerinden biri merakından patb-r 
yor: 

- Affeder1lnl% be1ef endi, biz burada 
mı kalacafıd 

- E•etl 
Bir dlferl aoruyor: 
-Ne kadar? 
- Vulyete g8re tayin edDecek. 
Sualler devam ediyor: 

- Anlatırım baba, penbe eve gittim. 
- Ne maksatla! 
- Yanındaki kireç ocaklannm vazi-

yetlnl tetkik etmek iltiyordum ! Bu 
cilmle Naill beyi gayri ihtiyari irkilt
ti, reııgi, uçtu. Helecanla aordu: 

- Bu ocaklardan kim ıana bahaet· 
UT 

-Durmue! 
- Belli bu adam aenemln biri. Bl· 

lir bilmez kon111uyor. 
- Hayır baba, hiç aeraem defli! 

Anlattıktan gayet makul Karbonun 
neırettiği zehrin arazı tamamen tarif 
ettiği rtbidir. Şadiye hanımda da aym 
allim görUlmUı, kadın da çocuk da 
ocaklara kurban gitmiştir.. Okalt dö 
karbonun insanları nasıl r.ehlrledlfini 
bilmiyor musun baba! 

- Herhalde senin kadar ben de bi
lirim! 

- Mt1saade edersen bllmedifhıe 
hUkUm vereyim .. ÇilnkU biimil oll&y· 
dm, raporunu o §ekilde vermesdiıı ! 

- Neden! Sarhoıluğun da al&iml 
aynı defil midir! 

- Evet ama, ortada böyle bir me
sele varken, niçin mutlak fenayı tercih 
etmeli. Hem ölen çocufun kaıum tah
lil etseY.din it derhal meydana çıkar 

- tnıilizler latanbuldan ıiderlerae \ 
biz ne olacafız? 

Bililtizam omuz kaldırarak: 
- Bilmem 1 diyorum. 
O zaman bir tel!ttır batlıyor. 
- Bizi Kemaliıtlerin ellerine bıra • 

kırlana halimiz ne olur? 
- Ne olacak hepimizi ipe çekerlHI 
O zaman, o methur softa ullvat ıe

tirmeğe baılıyor. Hepıinin yUı:O endite 
bulatlarile örtillU... Bir tanesi yalvarır 
gibi toruyor: 

.- Acaba, İngilizler ıiderlerken bizi 
de ıötUrürler mi? 

- Bu onların vereceli karara bağlı .. 
- General Haringtonun bizim buraya 

geldiğimizden haberi var mı? 
-Var. 
- Kendilinl ıCSrebilir miyid 
- General ilterse ... 
Onlara cevap yetittirmekten yorul • 

dum. Nihayet diyorum ki: 
- Bir arzunuz varsa bana bıber 18n 

derlrainiz. 
Onlar hep bir afudan, bir 1011oycu 

alıyı gibi tqekldlrler ederler .. , ı ben 
dıprı çıkıyorum. 

Sabahleyin aut yedide kolonel Bal
lan uyandırttım: 

- Beklesin, kendisini tfmdl plznnm 
demiı. Yarım saat sonra haber geldi. 
Yatak odasına çıkarak yaptığım itleri, 
bUtUn komik tefernıatile uzun uzadıya 
kendiaine anlattım. Kolonel bir taraftan 
çay içiyor, diğer taraftan beni dinliyor, 
ara 11ra gUlUmıilyordu. izahatım bittik
ten sonra sordu: 

- Hepsini ıetirdin mi? 
-Evet. 
- .rcn.ıa.ı Dctı nna oırazaan bi11JC'1 

~önderirim. Yukan b:raber çıkanz. 
Ben §ahsan onları buraya ne için davet 
ettiğimizi ve nziyetin ıon teklini anlat 
mak isterim. Bu doıtlann hepsi ingili.z
ce bilmez. Sen yanımda bulunursun. 

Atağı odama indim. Bütiln ıeceyi 
uykuıuz ıeçirmiştim. Ayakta duracak 
halde değildim. Fakat bütiln bu itleri 
bir raporla Eaa.t beye bildirmedikçe iıti 
rahat etme~e hak kazanmıı addetmiyor 
dum kendimi... Masanın baıına geçerek 
gece ~eçen vakaları, kimleri Krokere 

yerden kim ıelecek diye kapıya 
dum. Kapı açıldı. Evvel!, elleri kel 
li. ~ .. ta boylu karayağız bir del 

arkaıından da İngiliz kumanda 
nıenıup bir polis içeri ıirdi. Ye 
kalktım. Memurun uzattığı 
ıarfı açarken ıordum: 

- Bu adamı neye getirdiniz? 
- Meyhanede bir takını adamlatl f 

ralamıı. " 
Bu ıefer elleri kelepçeli adama 

dilm: 
- tım!.ı ne ıenin? 
- Mahmut! 

- rUrk milalln1 
- El4amdUlilllb ..• 
- Ne '.ıalt ettin, bakalım. 
- Halt malt etmedim. Biraz k 

mek için Galatada bir meyhaneye 
mJttim. Balozda eğleniyordum. 

lçmlftbn. Derken koplllerden bir 
romca bir ıarla çaldırmağa hora 

le batladılar. Kan beynime fıtlardJ. 
tık onlan dinlemele tahammOJOıD 

nwmıtı· TilrklUIUme dokundu _.. 
Ulan ıuıun dedim. Susmadılar. "u .... 
run,, dedim, oturmadılar. O saınaJ1 
oldu. 

- Ae oldu, anlat ... 

- Kağıtta yazmışlardır, okursull-
- Sen söyle bakalım. 

- Ne olacak kopilleri önilme ki f" 
Bir ikisini §İ§Ieyiverdim. Derken bit 
giliz polisi göründü. Herifler onu 1 
ce tımannak, bağırmak, çağmna* 
diler. O köpoğlu da bir ııey yapaca~ ... 5:\,1 ........... ,.. ... ,ı ..... 14 ...... t·-·3· _a ____ _ 

korkutacak. Kafasına bir iıkemte 
dim, o da ıerildi, kaldı. O sırada it 
rilail kadar poliıler geldi. Beni ya""' 
dılar. 

Poliıe sordum: 
- ölen var 11\1? 
-Yok. 
- Yaralılar nasıl? 

- Uç taneti ağırca... ) 

(Deva~ 
~------------------

naklettiğimizi tafsilatile yazdım. Polis ___ , ________ _.,_. 

~elamlyi çağırarak, raporumu polis KUR UN Do'<foru 
müdürüne gönderdim. Artık biraz olsun 
uzanabllirdim. Krokerde tabii hayat Necaeddin Atasa(!Ufl 
baıtıyordu. Memurlar itlerine ba,Iamak Her gUn 16,30 dan 20 ye kad" 
Uzere idiler. Perdeleri çektim. Portatif Lalelide Tayyare apartımanlarıJS° 
karyolama uzandım. ıatl" 

da daire 2 numara 3 de hasta 
RUMCA ŞARKI YUZUNDEN tf 

Kendimden henüz geçmiııtim ki ka • nı kabul eder. Cumartesi günleri 
pım hızlı hızlı vuruldu. den 20 ye kadar muayene para.sıf" 

- Giriniz! diye bafırdım. Yattıtnn ll.•dı•r•. _________ _.,_. 

ve... 
- Söyle söyle ne demek iltiyoraun? 
- Ve, böyle feci bir yanlıılık ol· 

mazdı. 

İhtiyar adam aerin kanlı görUnmek 
latiyordu. Llkayıt bir tavırla: 

- Benim kanaatim kaU .. Yanılma· 
dıfmıa eminim! 

Delikanlı kendini zaptedemedi. Ar
tık fena halde ainlrlenmefe başlamııtı. 
Gayri ihtlyarl: 

- O halde hakikatı ketmed:yorau
nuz.. Bunu bilerek yapmıpınız! 

Naili bey aynı eda ile aordu: 
- Penbe evde kaç kişi beraber ya· 

tadığını biliyor musun? .. Ölen oğlan
dan maada iki kız, bir de hizmetçi var
dı. Karbonun artlara bir teY yapmamıı 
olmuma ne dersin! 

- Gayet baalt, çocuklann yatak 
odalı evin öbUr cihetinde denize karşı. 
Şadiye hanımın kl ile ocaklara bitigik. 
Duvarda baca yeri var. Hortum gibi 
bUttln r.ehri çeklyor, odaya dolduru
yor. Ölen çocufun betlfi de tam aoba 
dellfinin önUnde.. iyice t"tkik ettim 
Her ıuretle iabat ederim ki birkaç ay 
bk çocuk yuttuğu bu zehirli havaya 
dayanamaz ölür. Söylediklerim doğru 
değil mi? 

- Bence değil! 
- Demek sizi ikna edemedim! ti6f'I 
- Hayır! Hem on sene so~ -p• 

işleri karıştırmak dosru değildıt· " 
dın kurtulmuş. Olan o!mll!J, her 
unutulmuş! 

- Ya vicdan azabı? 
İhtiyar doktor yerinden fırlacU: 
- Ne demek istiyorsun! ~ 
- Demek istiyorum ki, ~valll ;.,« 

dmda görülen sarhoşluk alaıınf ..,pO 
yuttuğu zehrin tesiriledir. Ve sl1! b "' 
anladığınız. bildiğiniz halde sust~ 

- Metin! 
Delikanlı şiddetle devam etti: .. ..MI 
- Küçük Abdullah da bu yıp;,ı-

~lmUştü, bunu da pekala bildiğtnfı 
de yine sustunuz! 61' 

- Demek beni itham ediyoflllll 
le mi? ~ 

- Mu.teessüf öyle, siz bil ;;iJ' 
halde aükQt etmek cinayetini 

nb! ' 
Naili bey koltuğuna çöktü, al~ 

ki terleri sildi, çok korktufu ~ 'fid' 
ke ani demek nihayet gelmişti· 
bir sesle mırıldandı : l)#f) 

(Devanaı 

fa 
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e,ara kazanan kadınlö .. n esrarı: 
- _c::a - - · -

Ş VE S T E R !.u 
Aile:er mürebbiyelerden ne . beklerler, 
mürebbiyeler ailelerden ne bekliyorlar 

ı.~~!!!~~d~!:1tara-~!i~!li~!~!ı~~~~~rcas~z~kBu!~:kol!~!~D!!i.Ne 
~ UZanan şehrin yüksek apar- ağlayan küçücük vücuttan kucakların- o? Çocukları terbiye edecekmiş. Ço
l'llı. '? kısmının caddelerinde görü- da tutan büyük bir kadın ve erkek cuk böyle mi terbiye edilir? Zaten o-

az.aa. beyaz peike baş örtülerinı kalabalığı.. Doktorun kabinesinin bu- nun yüzünde. ı değil mi yavrucuklar 
.;nıbeyaz elbiselerinin omuzları- lunduğu katın, iki oda ve daracık ko- bu hale geldi?,, · 
~~~· kış ise ipek lacivert ridorunu dloduran bu kalabalığın yüz- Sonra kapının dibinde ayakta bekli
\ır liizgardan uça uça elleri ya !erindeki hüzünlü manzaraya rağmen yen, yaşile mütenasip olmıyan bir kı
~ arabasının sapma veya bir her kafadan ayrı bir ses çikıyor. yafette giydirilmiş bir kızcağıza döne-
~ ~line yapışmış - bilinmez ne- Umumi mevzu hastalık olmakla be- rek: 
'dogru - giderler. Hangi mil- raber buna temas eden her şey söyle- "- Kız, git bak dedi. Esma kadm 
'lursa olsun, kim bilir hangi niyor. Fakat dinleniyor mu? Orası da ne yapıyor? Haydi o kokana böyle 

Bevkile bunlara: şüpheli. söyliyor, o da gerdan mı kırıyor bu-l;; Ş\'ester !.. Büyük salonda oturuyoruz. Bir ara- na? .. ,, 
~otlar. hk i~eri biri sekiz dokuz yaşla..-mda Büyük çocuk hemen onun tekmil 

\. llb Türkçe karşılığı hemşireye ge- temiz yüzlü, altm gibi san saçlı, diğeri haberini de verdi: 
~a ben size asıl Türkçesini söyli- küçük, dört yaşında kadar gösteren, "- O da gözlerini a~rp - başile işa
~: Dadı .• Yahut meşrutiyet devri minik birer yavru girdi. İkisi birden ret eedrck - başını böyle , böyle sallı-
~e: Mürebbiye. karşımda oturan biri yaşlı diğeri genç yor ..• , 

~unıann kararghı olan Taksim ce iki bayandan daha gencinin kuca- Kızcağıı çocukların elerinden yaka-
kadar sık ve toplu görüldük- ğına atıldılar: !ayarak diğet odaya götürdü. Şimdi / 

bir Yerdeyiz. Burası doktor Ali "- Anne baksana dediler. Şvester anneleri, kucağında çatlarcasına ağla-1 
_\.._ -~ kabinesi ... Ekseriya §U kapı- bizi polise verecekmiş.,, makta olan küçücük bir bebeği bir eli
~ "Pllı odanm arkasında hastalıkla- Büyük anne buna tabammill edeme- le göğsünden bastırarak, diğer elile de 

hnÇeatnde - inlemesini bereceme- di. Hemen taamıza geçti: altından yakalayarak bir top gibi mü

Benim şaştığım ailemizin eski adamı { 
Esma kadınla nasıl anlaşıyorlar.~. 
şimdi çocuklan içeri götüren kız da 
bir ayn musibet .. ,, 

tahsil görmüş olduğu anlaşılan bir A> 
man kadını başka bir Türk mürebbi,._ 
sine dert yanıyor: 

••- Böyle çocuk büyür? diye sona
yor .. Çocuklar hep hasta. Niçin fena 
bakılıyor. Ne yapmak istersem yap
ma şvester. O hadle neyim ben? Bu 
elli ikinci çocuk benim büyüttüğüm. 

Cenubi AtDas denizini 
geçmek için 

temadiyen havaya zıplatan bir tueye 
dert yanıyor: 

"-Evinde adamın var mı? Başmda 
bil k'i derdin var şekerim. Hepsile ayrı 
ayn uğraş dur. Ah çocuklar olmasa 
onlarm derdini kim çeker ama. Ne ya
payım ki çocuklar boynumu büküyor.,, 

O söyliyor, beriki dinliyor ve bir 
yandan da çocuğunu durmaksızın zıp
latıyor, diğer taraftan da durmadan 
(evet) amkammda başmı sallıyor: 

"'- Hem, diyor, genç bayan, bir evin 
adamı her şeyde o evin sahiplerini 
dinlemelidir. Biz böyle gördük. Şimdi 
nerede o eski adamlar.. Şöyle bir evde 
yetişecek, orada kırk yıl kalıp saçını 
süpürge edecek adamlan göremiyo
rum şimdi. Hizmetçi dediğin terbiyeli, 
temiz ve laf dinler olmalı .. ,, 

Ama dünyanın her tarafında böyle ba. 
Bir daha mı? Nayn, Nayn..,, 

Bu mtlrebbiyesi, dadısı, hizmetçisi 
yerinde olan ve belli ki vakti hali de 
yerinde bulunan ailenin bayanı içini 
dök.meğe başlamıştı. İşte evlerde çalı
şan kadınların da içyüzü sayıp dökü
lüyordu. Not defterimi çıkararak not
lar almağa başladım. 

Anlaşılan bu bayan çocuklann mU
rebbiyesin'i de hizmetçi fasilesine dahil 
edip çıkıyordu. 

Burada dinlediklerimi ki.fi gördüm. 

Muhatabı genç bir Türk kızı .. O da 
bir çocuğu yalnızca doktora getirmie: 
"- Kolay mı? diye söze başladı. Bu 

giin bu evde yarm ötekinde, ben bu işi 
kendime meslek olarak seçtim ama 
ilk bulunduğum yer çok iyi idi. Yok
sa tahsilim ve bildiğim lisan sayesin
de daha iyi bir iş de yapabilirdim.,, 

Koridorda kendi kendime düşUntı
yorum. ve: 

z ~Uiğindeki terakki. bUhassa deniz tayyareclllğl. ııahaauuladır. 
~ 1'eaın&ni gördüğünüz tayyare, Cenubt Amerlbı - Frmua 11eferini 
ih ·~ in§a edUmiftir. 860 beygir kuı·vetlndt>, dört motörle çallftlll 
1ıil"~ .. C~111tf AllA. J_.iwi iilftii.rule. dört unlr.ruuı bel Ml/uarecilllyk 2'e 

0 l!Ük alarak saatte 350 kilometre bir sürıat I.""pabUecek kabillyetfetlir. 

"- O uvester olacak Alman mada
mı bir ukala. Gören, çocuklar benim 
değil onun mnneder. Biz altı kardeaiz, 
beşimiz erkek yalnız ben kız. Hepimi
zi - annesini işaretle - arsla.nlar gibi 
bu kadm bnyiitmiiş. Ne ~rsiniz? Çç
cuk bakmakta annemi beğenmi:ıı;or. 

Koridora çıkıp karşı odanın kapısı 

önünde durdum. 
- Herhalde işin burada da akisleri 

olacak. diye düşünüyordum. 
Tahminimde yanılmamı~nn. Çok te

miz ve muntazam giyinmiş ve iyi bir 

- Hakikaten kolay bir iş değil, di
yorum. Hem iyi tahsil, hE>m yüksek 
görgü istiyen ve sonra da nankör olan 
bir meslek.,, 

A. Faik Güneri 
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Bir aevinç dalg.ıaı Metr Klodun 
J\izünü kapladı ve meaudane tun· 
ları mınldandı: 

- Şu hakir hayabmın aahibi ! 
Babanın kalbine verdiğin silin· 
nıiyecek ıururdan dolayı Allah se
ni takdia etsin! 

Klod bunları söyler söylemez 
hemen kesesinden çıkardığı zehir 
titeaini ağzına götürerek hepsin\ 
birden içti. 

Viyoletta, bir uçurumun kena · 
nnda bulunan insanlar gibi tuhaf 
bir bat dönmeai içinde bocaladığı 
İçin bu hareketi göremedi. 

Şarle gelince; o, eaaaen duydu 
iu ıeylerin tesiriyle beyninden vu
rulmuta dönmüttü. Birkaç sani
Ye ellerini yüzünde tuttuktan son 
l'a Viyolettanın gözlerine baktı 
Şimdi, genç kız sevgilisinin naza· 
rında aöylediği ıırla bir kat daha 
aevildiğini anlamııtı. 

iki sevgili gözleriyle anlatınca 
birbirlerinin kucaklarına atıldılar 
Şarl, Viyolettanın elinden tutarak 
kloda doğru ilerledi. Yüzü hali 
san olmakla beraber yüzünün çiz
aileri temiz bir kalbe malik oldu· 
iunu gösteriyordu. 

Dangulem, Metr Kloda eğilerek 
tunları söyledi: 

- Efendim, aizi ıevgilimin ba· 
.... olarak aelimlamama müsaa
de etmenizi rica ederim ... Ne ol
duiunuzu bilmiyorom. ,ani unut ;I 

tunı ve bu sır kalbimden ailindi. 

Bu hal.sizi hayrete düıürmesin ! ... 
Birkaç ay kadar bir adamla bera
ber yqadım; o adam benim ru
humda o kadar büyük deiitiklik
ler yaptı ki, eski itiyat ve diifün
celerim tamamen değifti. Şövalye 
dö Pardayan bana öiretti ki, bir 
adam adalet ve iyilik etmek gibi 
hislerden mahrum bulunana kr•I 
bile olaa, kötü bir adamdır; mu
habbet ve af gibi yükaek hiıleri 

varaa, mesleii ne olursa olsun, 
hürmete f&yandır. itte aiz bu 1· 
kinci 11nıftansmız; bunun içindir 
ki size elimi uzabyorum ! 

Kral bile olsa kötü bir adam· 
dır; muhabbet ve af gibi yükaek 
hisleri varaa mealeği ne oluna ol· 
sun hürmete f&y&ndır. itte ıiz bu 
ikinci ımıftanıınız; bunun içindir 
ki size elimi uzatıyorum! 

Şarl sözlerini bitirdikten son· 
ra gayri ihtiyari elini Kloda doiru 
uzattı. 

Klodsa derin bir nefeı alarak 
mınldandı: 

- Şimdi kızımın saadetinden 
eminim! 

Violetta: 
- Sizi takdis ederim! Lutuf· 

kar Şarl! •• 
Oh babacıiım. .• Artık sen de 

mesut olacaluın dedi . 
Klod bütün saadetini gösteren 

bir tekilde tebessüm etti·. Gene bu 
esnada buz gibi bir ter aaçlann • 
dan ataiı bopndı, iki tarafa aa!· 

Sözü birdenbire dudaklarının 
arasında kaldı. Klodun kıskaç gi
bi parmakları boğazına gömii\
müttü. Yüzü evveli sarardı, son
ra korkunç bir manzara aldı. lnH· 
kam ve kinin vermit olduğu hırs
la o da, celtadın boğazına yapış
tı. Şimdi, iki adam olanca kuvvet
leriyle birbirlerinin gırtlakların: 

sdayorlardı. Her ikisinin de evİ!l
den uğrayan gözleri birbirlerine 
dikilmiı, ağır ağır çalan çanın he'!' 
vurutu damarlanna bir zehir gibi 
doluyordu. 

Bu vaziyet birkaç saniye eh· 
vam etti. Nihayet Belgoderin par
makları çözüldü batı omuzlarının 
üzerine düttü. 

Klod, bir saniye kadar daha 
parınaklarını ııkm&kta devam ~t
tiktensonra, ellerini bıraktı. Çin. 
gene olduğu yere yuvarlandı. 01-
müıtü. 

Klod yere eği:erek elini kalbi
nin üzerine koydu, çingenenin öl
düğünü iyice tınladıktan son"a 
doğruldu, tıbkı uykudan yeni U· 

yanmıt ve fena bir rüya görmüt 
bir.adam tavriyle etrafına tatk':o, 
tatkın bakındı. Manastırdan ge· 
len çan sesleri dikkatini çekti, f'!l 
kat bu çanın neden çalındığını an
lıyamıyordu. Birdenbire, aklı bn.
tına gelince vaz:yeti anladı; sa~· 
larını yolarak: 

- Cenaze çanı! Cenaze çanı! .. 
diye babırmağa ve manaatırın ka· 

pısına doğru koımağa batladL. 
Kapı arkasına kadar açıktı. Kapı
da beklemkte olan bir ask~r, kar· 
tıdan gözleri evinden uğramı' sa· 
çı batı darmadağın olmut bir &• 

mın kotarak geldiğini görünce: 1 
- Dur! diye bagırdı. 1 
Fakat Klod nöbetçiyi falan gör· 

miyordu. Bir yıldırım gibi kapı· 
dan girdi, fakat bu anda bir han
çer yemit gibi Bağırarak yerinde 
durdu. 

Viyolettayı Dük Dangulemin 
kucağında görmüıtü. Zavallı kı
zın yüzü bembeyaz, tıbkı bir ölii 
gibiydi. 

Bu esnada Diık sallanıyor ve 
düımek üzere bulunuyordu. Klod 
bu vaziyeti görünce hemen koş3 • 
rak bütün kuvvetiyle ikisini d~ ku · 
cakladı, yavat yavat dıtarı çıkar• 
dı. 

Gözleri Viyolettaya dikilm!f, 
bağırmamak için dudaklarını ıst• 
rıyordu. Onları ilerideki küçüle 
menbaın yanına kadar götürdü, 
Evelce bu menbaın yanında Lui• 
dö Monmoransi, Moröver tara· 
f ından haçerlenmiıti. 

Klod ikisini de yavatça çimen· 
lerin üzerine bıraktı; elini su He 
doldurarak Viyo:ettanın takakla. 
rını ıslattı, zavallı kız biraz sonra 
inliyerek gözlerini açtı, tıbkı Fa
ustanın sarayında, idam salonun
daki gibi tebe11üm ederek mırıl· 
dandı: 



HABER 
~~ARA~A k'AOU~ 
ÇELiK YÜREl<.Ll: 

DOK TOR ÇAYMERS 
lN 'GE\i~;lMES9~ 

el'\ ~Oi'1oıt.: 

~-~-K~CJRE)C ~\.tNE BiR. 
81ÇAK GETiRM\~t>i ...... · 

Çelik yüreğin 
sergüzeşti 

' ' 

Şirketi Hayriyeden: ISTANBUL AMERiKAN KOLEJi 
Yalnız Çarşamba Günü 

~-===-r==-------- Amerikan Kız KoleJI ' R o b er t k o ı eı ~ ..... = =-
KUZ KDSMD: Am.vutktly,Teı. 36.16lJ 9ebetc, Te1,3S .•• 3 : !ERKEK KIS 

Saat ı 7 de Usküdardan Ke.bataşa ve 
Sirkeciye ve 18 de Sirkeciden Kaba
taş ve Üsküdara yapılmakta olan 

Mektep, lnghlzceyl en iyi öireten il T tnlleaaasecl r. Almanca ve~• Franmuc• llıt y.rJ • 
mUtehaasıs muallimler taralN1dan öjrell&lr. Mlıll terb&r• ve kUUUre •on derrce attemflll 
verllfr. Aile hayatı 1a•at11ır. KUtUphaneıerl mUkemmeld~r. Kız ve erkek beden terbıye• 
sporlar talebenin bedeni 'tekemmUıUnU temin eder. Lise kısmı derslerine munzam o• 

ticaret ller8'ert gh•erıhr. 

MÜ he ın d 1 s Kı sm o Ame~t ve nazari Ud.!llerıe e lt ktrık makine '/C Nafia müha.'lrlisı yet; 

Araba seferlerinin 2 saat evvel ya
pılacaQı ve saat 2 de Usküdardan 
Kabataşa ve 20, SO da Kabataştan 
Usküdara olan Araba vapurlar1 se
ferlerinin yapılmıyacaQı ilan olunur. 

KAY 1 T O ÜNLER• t l Ağustou kadar Çarpmba günleri saat 9 :00 dan 12 :00 ye kadar. 

l Ağustostan Sonra Ça11amba Te cumartesi günleri saat 9 :00 dan 12 :OO kadar. 7 Eylfıldcn sonra her cün
.Fazla malumat için mdtbaPla...,.. tUzat ımüraceat edileh!lir.. 

s.raç11 ... .-............... ı 

HAYRI YE LiSESi 
An.· ilk· 01"111 ·UM .. T•m devre AMBASADÖR 

Lokanta ve birahanesi açıldı 
Okulumuz bu yıl sördüğü teveccilh ve rafbetten dolayı ilk sır.ıflardan itibar<.r. yabancı dil tedriwtma .,

te~kilatla mühim bir istikamet verilmiştir .. Kızlar kısmı ayn bir dairededir. Mektebin hususi otobüsleriyle 
t:.ılcbe her &iln evlerinden aldırılır. lsti}enlere tarifname gönderilir. 

Gece~ri fevkalade 'ftryete, da•, •lqamlan 21 e kadar tab1&t '7S lrurutltur 

....... ' ı... • - .. • • ......... ·i·' ~ 

186 MA~OP FAUSTA 

- Babam. .• Benim Klod bab;,.. yoletta bu anda, Klodun yüzünde-
cığun. 

• • • • • • • • • • 
Bu andan ıonra ıeçen dakikalar 

gerek Klod, ıerek Viyoletta, ıe· 
reksı! ayılmıt olan Şarl için tarif 
edilemez bir saadet içinde ıeçt1. 
Her üçü de saadetlerine irwnemı· 
yorlardı. Birçok ıuaUer, üatüste el 
adanalar, çılım sibi öpüfmeler, 
göz yatları, velKaıl uzu ıstırap· 
lar çektikten ıonra ıaadete kaTll· 
tan iııaaııların :bliyle ıbir miidde~ 
tiir türlü hareketlerde bulanduk· 
tan ;soma biraenbire akılları ~
larına gelerek içinde ol duldan va· 
ziyetin fenalığını anlamaia ba.t· 
!adılar. 

Şarl ile Viyoletta için bulun
dukları vaziyet eayet iyi idi. Saa· 
detten mestolmuılarclı. Klod için 
ise vaziyet' büsbütün batka idi. 

Viyoletta kurtulup da ıev.gili· 
ıine kavu,fhlktan ıonra Klod için 
ayrılmak, yani ölmek zamanı ıet 
miıti. 

Dük Dangulem, Kloda bakınca 
Bare sokağındaki evde ıördüğü 
ve sakladığı esrarı açmak için çok 
uğra§tığı adamı tanıdL Fakat b:.a 
anda onu, sevgilisinden baıka 
kimse alakadar etmiyordu. 

Viyoletta ise ne nitanlııını Vfl 

ne de daima baba diye hitap etti
ii adamı gözden kaçırmıyordu. O
nun için, sevdiğine DV11fmak 
büyük bir sevinç kaynağı idi. Vi-

.ki kederi, avallı adamın •özleri· 
aüı ıevailiaine dikildiiini •ördü. 
Kalbine doian bir hiale fena ı.a. 
kikati anı.-., aibiydi. 

Eüerini Dükün ellerinden çeke
rek bqım Klodwı göpüne daya· 
du 

- Babe.cıfrm, seytUi babacı
flm, neniz Tar? .. Fe.mtanm batak
hanesinde beni ~lduiunuz za· 
man göstermi, olduğunuz sevinci 
neden şimdi göstermiyorsunuz? 

Klod korku ile kızının yüzüne 
bakarak söylendi: 

-Sus yavrum! Sus! 
- Fakat ağlıyorsunuz babacı· 

ğım ... Neden böyle hıçkırıyorsu
nu2? 

- Sevincimden kızım ... 
Viyoletta bu anda garip bir Jı;s. 

le Kfodun ölümü göze alarak sak
la•nak istediği sırrı söylemek ar
zusuna kap1ldı. 

Sapsan yüzünü Klodun yüıün~ 
clayıyara'k söylendi: 

- Hayır babacığım! eledi, sen 
bu anda sevincinden değil, belki 
kederinden ağlıyorsun!.. Bugünkü 
halin evvelce ifkence salonund!\ 
beni kollarının arasına alarak neh· 
re atıldığın zamana biç d~ ben
zemiyor .•. 

- Sus, bet baht kız! 
Bu sözleri itilen Şarl: 

- İfkeuce alonu! diye mırıl· 

Kayıt için her gün saat 10 dan l6 ya kadar direktörlüğe müracaat edilmelidir. Telefon: 20530 

·---

dandı. Şimdi, çoktandır anlamakl 
isted.iii m~thiı sırra vakıf olacağı
nı zannetti. 

Klod bir eliyle gözlerini kçar
kea diier eliyle de Viyolettanın 

aizuıı kapemaja uğraııyord.a. 

Viyoletta karar verdiji teYin 
teairiyle sararmlf, fakat göaterdi
ii cesaretle de ku,-vetlemait bir 
halde aözlerine devam ediyordu: 

- Evet.. Ben, o iJkeace odaaıu 
da ölecektim .•• Monaenyor Dük, i· 
yi bakınız! .. lıte babam... 

Klod bu •ÖZÜ bağırarak reddet. 
ti: 

Mo . 's· - D.leDfGrıt ln&ma)'IDIZ • !Z 

de bitiyorsunuz ki onun babau 
Prens Famezdir.-

Viyoletta devam etti: 

- Babam, beni küçükken kol
ları arasına alan Ye bütVn bayatr 
nt bana vererek büyiik bir .fefkat 
ıösteTen zat budur •.. Moneeny01', 
ıizi seviyorum, mukadderatım si· 
zinkiyle beraberdir ... Sizi unutma· 

ğı hi_ç bir zaman dütünmedim.
Çünkü bildim ki sizden ayrılmıık 
benim için ölümdür ..• 

Klod, ıimdi liıçkıra hıçkıra ağ
lıyordu: 

- Kızım! Biricik eYlidım1 diye 
inledi. 

Dük DanaWeın ise titriyerek: 
- Birbirimizden ayrılmak mı! 

Jedi, .evgilim ni_p.nlun, ölclüjümi; 
mü Utiyoraun? 

187 

- Ejer benim wadetim babA
mın felaketini doiuracaba, .ayrıl• 
mamızın mutlaka 1izım ,ıeldij1ni 
itiraf ederim. Dinleyiniz monsen• 
yor! Babamın ismi Metr Klod'dur. 

- Yavrum, merhamet et!- E· 
vet, merhamet et te sus L 

Viyoletta, eski zamanlardaki 
kahraman kızlar gibi büyük bir 
caarede: 

- Babam Parislidir, diye ae
Yam etti, hundan ba.Jkuuıı bil• 
mem. Beni büyüten odur •.. Beni o 
derece ıefkaıle büyüttü ki. bunu 
ancak ben bilirim... Momen70r, 
babam Dütün ömrünü beaim uğ· 

namda feda etmi,tir. Bugün be-

nim hayatta bulunmam, nrf onun 
sayesindedir... Bir müddet ayrıi• 
diktan sonra tekrar meydana 9k
maıı gene 'benim hayatımı kurtar• 
mak içindi... Beni iyi dinıeyiniz. 
sevgilim! •. itte ılk günde beni ö· 

!ümden kurtardığı zaman ıimdiki 
ıibi ağlıyordu. Ne için ajladığın• 
ıordujum zaman kendisinin be-
nim babam olmad~ eskiden 
Pariı celladı olduğunu ;aöyJec:li .•• 

Fakat bana bakınız monaenyorı 

ben eski Paria cellid.ı Metr Klo
dun kızıyım! .. 

Şart Dan.gulem 'J"eDgi sararmıft 
saçlan dikilnaq bir halde iki a.dıtıı 
ıeri fırladı •e ellet'iJle yüzünü ka 
p~arak inledi: 

-Cellit!- .. 
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SiNEMALAR 

BEYOCLU 

• GECEL - GUNSEL - KlZ - ERKEK 
Eski: ı nk ııap 

VUCA CLKC LiSELERi 
Kayıt muamelesine 

Kuranı ve DlrektörU: Nebi oğlu Hamdi Ülkmen 

baılanmııtır. Cumartesi ve pazardan başka her gün 10 -
müracaat edilebilir. 

• 

17 arasında okula 

\' 4J&.tov"' . 22 n.. 

ıa,1320ptyano _ keman 110tıatıan, 2: aporı ·---------- Cağaloğlu, Yanıkıaraylar - Telefon: 200ı9 -=---------· 
'tıı> dans muıııklal, 24 dana p!A.klan 

l8 Al>EŞTE: 
2Q .ao Çigan orkestra.Ilı, 19,80 kontel'B.M, 
1-~o - garla, 20,85 konterarus, 21,10 Ga.. 
ltr rl, (operadan nakil), 22,05 hsber • 
,..: . 23,ao radyo ııaıon orkestrası, 
·~o: 

'lQ~,fO keman koll.Berl, 19,05 konuşmalar; 
~ ~ğleııceU radyo orkestr88I, 21,40 eski 

.A 23.f r, 21,M orkestra konseri 23,15 pltı.k, 
~;. h.G_:rranaızca haberler, 

-..Oıt.A.T: 

TURK 

&!El.EK 

VILDIZ 
TAN 

IŞIH 

ı Bir saatlik milyoner ve 

Gece yansında bir ses ~-·••••• 
ı Blldirmemlştlr. • Avusturya ''SEN JORJ KIZ MEKTEBf., ----•ı 
a SaWık qk 

a Şu bertin a~kı, Yılmaz 

1 
tayyareci 

ı Blldirmemlştlr. 

• Daktilonun aşkı ve , 
Altı karılı kral 

ı bildirmemiştir. 
ı Blldlrmem!ııtlr 

LEYLi-NEHARi 
Oalata Çmar sokak No. tO 

Tedrit.at liıanı Almanca, ondan maada Türkçe, Franıızca, lngilizce. 
Kayıtlar·21 Ağustostan itibaren Cumartesi ve Pazar günlerinden maada her giln saat 9-1 re kadar 

ikmal imtihanlan 14 Eyluldedir. Derı baılangxcı 15 Eyluldür. 

~50 radyo orkestrası, 21,25 
llı-~2,ao pltı.k, 23 haberler, 
"-- , 23,45 dnna muslklsi, 
''1'".\lfA: 

ALKA7.AB 
ı,AHK 

pll\k, 21,30 ASTOHY A 
23,20 halk 

ı Bildirmemiştir. 

1 Kovboyun şerefi, Zin - İLAN J GUzel ıllylntş gilzel zev-kler doğurur 
dan kaçkınları ve Sana ı Akay idaresinden verilen vekili bulun • Kendi elinle kendfnl sUsle 

~f9,G metro la.la dalga) 18,30 keman kon. 
~ 19,25 Rlchard Vagncrln (TRİSTAN und 
lth..~EJ operası, 24,30 Gece musikisi, 
-v~Ş: 

tapıyorum. duğum 129 cüzdan numaralı Rasimin 1 En iyi. en çabuk u•ullerle •ize bu zevki 
tıUMURIYE1 ı Atını sür süvan, Eski- maaşında kullandğım tatbik mührü- I a,uayacak mUesse•e : 

19· la • raaat haberleri, 19,03 Romen musikisi, 

mo ve Maskeler aşağı mü kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan 

1 

Kadıköy A1tıyol aOzında (Bayanlar Biçki ve Dlklf Ev~dlr) 
eskisinin hükmü yoktur. Alime Kaıyo't m uame061to 

l S T A N B U L r··nnn··z·:n11rmmı:w.··w··2· .. ·rr············ "- •• lB'I .-ı ~ ~ 11 7 ue fka<dJa 1r 
• öıumden korkmayan ii°. .. 0 iş ··He.< i·m; ··········H ır u e ır g u ını ~ 'bll liiiiU u u v ~ aktUaUte, 20 konserin de\·e.mı, 20,20 

~?aruJ; 20,40 pl!k, 21,15 posta kutusu, 
M.. _keman konseri, 22,10 §arkılar, 23,45 llll.AL 

adam ve Zozo :: H ı·ı ·ı :: - Sergi bergüo zlyaretçllere açıktır 
ı Pepo, Knokavt ve Va- ~~ a 1 1 ya S ~i 

zifc kahramanları 1:: Akb :: h,.~a, 
--onoVE...,..: 
~,71 metreli istasyon) saat 21 ilı\ 18 ara. 
'-cr1i Phllipa lA.boratuvarlarmdan karışık 

Saadet ve 17 numaralı g en H 
polis otomobili n Viyanada toplanan Beynelmilel di§ H 

0 n~rtyatı yapılacaktır. • Boğaziçi ıarkısı ve Vahşi g tababeti kongresinden avdetle hasta-g 
!er hücum ediyor ii larını tedaviye başladı. g 

AZAR 

KDIA.Lıuı:ı ı Işıklar sönünce ve Tek •• •• ii Ankara caddesi 66 li 
aaa kasırgası, Kovbo - ::.. • .................. -...... ... ..... :: .: •• m::::a:::ı:::: ........................... :ı ......... . 

h latanbul komutanlığı birlikleri 
'nanatı için 600 ton yulaf satın 
'lnıacaktır. ihalesi ıs Eylül 936 
~ günü saat 15 de kapalı zarf 

Yapılacaktır. 

d Muhammen tutarı 3ı500 lira· 
il'. Şartnamesi komisyonumuzda 
~~~ldüğü gibi 250 kuruş muka
~ınd~ verilebilir. isteklilerin 

~ 63 lırahk ilk teminat makbuz 
ıl \'eya ınektuplarile 2490 sayılı ka 

tıunun 2, 3 üncü maddelerindek\ 
veaaikle beraber teklif mektupb· 
ını 'h ı· J aleden en az bir saat evve· 

•
1ne kadar Fındıklıda komutanhk 
'~brıalına komisyonuna vermele . 
tı. (88) 

l ZA.yt - Üsküdar nUfusundan aldı
~1~ nüfu~ kağıdımı zayi ettim. Yenisini 
tıır~racagundan eskisinin hükmü yok-

yun intikamı 

KADIKOY 
SUREY'f A ı Programını bUdJrmemiştlr 

HALii ı Barkarol (Venedik garkıs) 

OSKODAR 
HALE ı Turandot 

KARAGOMROK 
O'l&!f ı Tiyatro ve sinema Canlı 

kukla vcsa.lre 

BALAT 
l\ftı.ıJ Demirhane mUdürü ve 

Esrarengiz adam 

TiYATROLAR 

·r AKSİM BAHÇESİNDE 

HALK OPERETi 

Buakşam saat 21,45 te 
TR LA KUŞU 

büyük operet 3 perde 

~uhtelif Elektrik Malzemeleri 
' T abmin edilen bedeli 35000 lira olan yukarıda cinai yazılı 
C\ ~e askeri fabrikalar umum müdürlüğü ıatınalma komisyonun
~·) ı0-936 tarıhinde cuma gLinü saat ıs de kapalı zarf ile ibak 
~~ ecektir. Şartname bir lira 75 kuruı mukabilinde komisyondan 
~l)llir, Taliplerin muvakkat teminat olan 2625 lirayı havi teklif mek· 
~tl;~nı mezkur günde ıaat ı4 de kadar komisyona vermeleri ve 
~l derinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ven· 
~ ntezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (776) 

~uhtelif Elektrik Malzemeleri 
, 1 l ahmin edilen bedeli (27000) lira olan yukarıda cinsi yazılı 
~ ;eı:xae Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satmalma komisyonun
\ı ı._10-936 tarihinde pertembe günü saat ıs te kapalı zarf ile 
)~: edilecektir. Şartname (bir} lira (35) kuru§ mukabilinde komiı-

an verilir. 
~M 'faliplerin muvekkat teminat olan (2025) lirayı havi teklif mek · 
~ll:~•nr mezkur günde saat (14) de kadar komisyona vermeleri ve 
"iı,11lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve-
~ mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (775) 

Mevsimlik 
9eldlğini 

yeni modellerimin 
sayın müşterilerime 
arzederim 

Y. 
, TE~zm 
~~anbuı Venipostahane karşısında 
~to nur yanında Letafet hanında 

• 

tLAN 

tyi tilrkçe ve fransızca bilen bir tUrk 
bayanı daktilo olarak alınacaktır. İngi-

lizce bilmesi şayanı tercihtir. İstekliler 
İstanbul 150 posta kutusuna izahname 
göndersin. 

Bir muhasip iş arıyor 
Muzaaf usul üzere defter tutmağa 

muktedir bir muhasip, çok müsait bir 
ücretle iş aramaktadır. 

ADRES: KUçükpazar camE kar· 
ş1smda Şark fotoğrafhanesi vasıtasi· 
le S. B. 

Fakir kızın 

evlenmesi 
Bu krem pudraya medyunum 

Hayatımda en büyük emelim 
mesut bir yuva kurmak arzusu im 
tabii fakirim beni her erkek ala· 
mazdı tesadüfen parfümeri mües. 
sesesincicn bir esans almak istedim 
tesadüf olacak bana NECiP Bey 
yağsız kremini verdiler müessese 
yalnız bu kremi kullanmaklığnnı 
tavsiye etti bir sene bu krenü tec. 
ıübe ettim çehremde bir pembelik 
fevkalade değişiklik gördüm mü. 
temadi üç senedir NFr•p Bep kre. 
mi ve pudrasını kullanıyorum bu 
müessesenin bütün mallarına med 
yunum çiinkü benim fakir bir kız 
olmaklığıma rağmen iyi biliyor. 
chım kl evlenemezdim NECiP Bey 

o o 

+RAS --

İdaremizin ı285 lira 88 kuruş keşif bedelli Ahırkapıdaki iskele 
tamiri 7 - IX - ı936 tarihine rasf:lıyan pazartesi günü saat 11 de pa• 
zarlıkla ihale edilecektir. isteklilerin ihale evrakını bedelsiz olarak: 
inhisarlar lnıaat şubesinden almaları ve muayye ngünde % 15 muvak · 
kat teminat parasiyle birlikte Kab!ltaşta levazım ve mübayaat ıubesin
deki komisyonda hazır bulunmaları. (779) 

•. • • '."r.4'l0' • • . . 

:· istaıbhUı ·f:Befodf esr "iı§nı · · 
·, ··"·r .... ,, . .. :;-. ,. ~- :, ,. ' y ' :··~ ; arı 

• • • ' • ~ ' 1 ·'. • • "' • 

En çok En az 

200 170 Cerrahpaıa hastanesi 
210 160 Haseki ,, 

60 30 Beyoğlu ,, 
50 40 Emrazı zühreviye 
45 35 Zeynep Kamil 

565 435 

Hastanelere 936 senesi içinde lazım olan birinci nevi ekmek ,, 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmu,tur. Ekmeğin bir kilosuna ı ı kurut 
ı O para fi at tahmin olunmuştur. Şartnamesini istiyenler levazım 
müdürlüğünden parasız alabilirler. Eksiltme 8 eylül 936 salı günü 

saat ıs de daimi encümende yaptl<lcaktır. istekliler 2490 No. lı ka

nunda yazılı vesika ve ı 74ı liralı:t muvakkat teminat makbuz veyo. 

mektubile teklif mektubunu havi kapalı zarflarını yukarda yazılı 

günde saat ı4 te daimi encümene.: vermelidirler. (8) (660) 

Hepsine 7308 lira 60 kuruş bedel tahmin olunan ve belediy~ 

merkez müessesatile kültür idaresi için alınacak olan kağıt, zarf, mü· 
rekkep, kalem ucu ve saire gibi 106 kalem kırtasiye kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Listesi ve ıartnamesi levazım müdürlüğün

de görülür. Eksi!tme 8 eylül 936 salı günü saat ıs de daimi encü· 
mende yapıiacaktir. istekiiierin 2490 No. h krınuncia ya.zı~ı vc::.ik& 
ve 549 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubunu havi teJc. 
lif zarflarını yukarda yazılı günde. saat ı,4 e kadar daimi encümene 
vermelidirler. (B.) (661), 
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Bütün dünyada rağbet kazanan 

KrernvePudr sı 
a a 

~~~~~·; O Z M O R Fuarında da 
ayni rağbeti 

Kazanacaktır 
lzmlr Fuarında Tokalon Pavyonu 

Tokalon kremleri kadın arın en sadık 
llikl •• guze dostları olup 

ve muhafazasını ve değerini 
yegane müstahzardır 

• • 
erının 

---~ 
s i M o E -----. 11•~1111111nıın~lli---nı~11ı~mı~ıın111~~oonımıınmooaıı~nıınıınımMınıııııımmı~ııınıııııı•ınınınıııınmınınıııınm ıı~ınıınıı!lll' 

R A M A · Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 20<J kupona 1nhisaı mamulatından 

Bahçesinde 3 Eylul 1936 Perşembe gUnU 

··n et üğünü 
HER GuN BAHÇEYE MURACAAT 

Telefon 41065 
~ 
-~ 
-~ 

LlKOR, ŞARAP. KANYAK, LÜKS SlGARA, AV MALZEMESİ verilir. 

-=x 
...... 11111 ................................... ,~ 
- ~ 
~888888 Sinırli ve ciğerleri za.rı f ol~n.lar . ~ggg;-. fi 
8 Bunaltıcı sıcaklarda rahat nefes almak ve ıınırlerı teskın e~mek X ~ 
C> CJ ' c=ı 
Q .. ~ ~ 

8 ıçın R 1-~ 
8 Ç A M Losyonunu B: JI 
~ kullanınız ~ fi 
§Ciğerleri temi;ler. Çam ağacının bütün ~ifai tesirlerini ha zdir 8 il 
g Çam l->,yonile banyo y3~ınız, cildt: güzel!ik verir. Kokular. ·zale ~ fi 
8 eder. Asabi zafİyt'llP.rİ geçirir. Ferahlık ve neşe uya1'..f.rır .. 8 1 ~ 
~88 Şişesi 60 kur~ştur. - Büyük eczanelerde bulunur. 88!. i 

ikramiyeli 
YENiCE 

Ademi iktidar 
VE 

-~ Ayrıca: hediyelerle beraber a!acağmrz kur'a numara!arile yılbaşında çekilecek BÜYÜK YENICf: 
"ffi PİYANGOSUNDA f ordor Turing 1936 modeli zarif bir Fard otomobili veya bunun verine bir 
i; Fotd k3.myonu vey~ Ford traktörü, ~30 liralık BLAVt'UNKT RADYOLARI, REVUE '.>AATLE· 
1 RI iÇKi SERVİSLERi, SOFRA TAKIMLARI v. s . .• 

~~l_gevşe" llğlne 
Karş_, 

' ·--; ~ 
'-.~~ 

. . " ~ 

if-IT i YARLlbl 
YOK EDr""? 

Tafs·,at: Galata posta kutusu 1255 Hormob~n 

~~mıııJıım~~~ınmmnını~ınıımııımıııwı ııııııııı ııı ,ıııııırını~oo1111111 ııınımnı~ı nı~ mınıım,ınımıııııınıını~mmınııınıııııııımımıl!llıımınııımı1m ·;ı ,ıı. ıı ~~ nınıı ınııı . rnııı , .ı • ~ -- --
··-----~-~-- ~ski F EV Z 1 A Ti ----...-~ 

Vatııı BOGAZiç• LİSELERİ Vatıs•~ 
Kızlar ve erkekler için ayrı böfüklerde: Ana, ilk Orta ve Lıse s~nılları 

Kayıdlar başlamıştır. lstiyen!ere me;<tep tarifnamesi gönde?"ilir K nyıd ve tafsilat için her gün rne~· 
!ebe ve yalnız tafsil~! a!~~ için Yeni~ostanc arkasında Bas.ire t hanında Özyol idarehanesine "',;;), 

racaat edılebılır. Arnavuthoy, tramvaJ• caddesi Ç!/'esaraytar. Tele/on: 36.210 ~ 
. ·. . ... ,. . . . " . ~ _,. .. . .. .,. ............ -. .. ~ .... ~ 

/" AllEMı tKTIOt\K 

i~~~!~r~!t:y~yar \ 
larıı gençlik ,.e dinçlik verir. 

., t\HPINTI YA 
ev rol 

oirebırdır .But un sırın ııobetlerıııe, 

•.::.:;:::-!<' h:ı "'11 ..... :.ıra ha yo t vrrı r 

TERi KOKlJVU 
Hidrol 

derhal keser Vücuda zarar ver&ez.. 

Her ec?.l\nede bulunur. 40 kuruşt&1 ' 


