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Avr upa menbaları Busyada karışıklık 
rlerlul vermekte d~vam ediyor, fakat •• 

vyet dostlarımız 
çok kuvvetlidir 
Tro,klstlerln ve Zlnovyefçllerden 
anların dışarda ve lçerde çıkardıkları 

mDşktllAf geçici bir şeydir 

ispanyada 
asiler 
Btlkt\met 

kuvvetlerine karşı 

Muvaffakiyet 
kazanmağa 
başladılar ~ l>lba de muJstellf menbalardan veri- sette ne derece kuvvetliyse, kendi da-

~ 1-berıer SeVJet Ruayada bir ta- hillnde de kuvvetlidir. Troçkistlerin Behobia 3 (A.A.) - Havu ajuw 
ı...._ - ka.ntııwkıar oJduiwıu ve bir t.a- ve Zinovyefçilerdett kalanların dıp.rda muhabirinden: 
~~ ~Hhfm p.haiyetlerin tevkif edil- ve içerde çıkardıklan mtltkWAtı biz, thtil&lcilerin diln saat 17,30 da La 
~ bildirmekte idi. geçici görüyonız • Punchayı ve saat 18,35 to San )larcial 
.:;:: Vcekovadan p1en bir haber Buna rağmen, radyolardan, Avnıpa kalesini ele geçirmeleri Uzerine bunda 
ta.:-,-• bani eeferberlik illn edildi- guetelerinden bir takım haberler mil- vuiyet ümitsizlctmittir. Zira ihtiWci-
~ dair., ecnebi kaynaklardan verilen temadi surette gelmektedir. ler, fehre bikim olan bUtiln tepeleri e
~ uılmz ve bunun askerlik Bunlan ihtiyat kaydile dercediyo- le geçirmiı bir vaziyette bulunmakta· 
~ &elmit olan gençlerin ıdWı al- ruz. Dieğr Tllrk gar.eteler! de, bu ha- dırlar. 
~~dan galat olduğunu bil- berlerden bahsetmekte ve Sovyetlerin thtiWciler, taarruz hareketlerini 
' • ŞUpheııiz ki, bugün, Sta- tekziplerini delil göstererek bunlara bilkfunet kuvvetlerinin elinde bulunan 
----~ Troçkist ve Zinovyefçl ina.nılmamasmı okuyucularına tavsiye Touriarte dağına kartı tid•etıi bir 
~arta kalanlar araamda etmektedirler. Bugünkü Son Posta re- bombardıman yapmak ıuretile buırla-

-.,i+me yapıyar. tikimiz, şu iki haberi veriyor: llllflardır. 
~in idamı 'Ve lJdncl gnıp mu- 8taıın BUrclata•n• gltmlf (DftNllnJ 1 OnrBde) 

,._~ bqlamuı, birçok tevkifler Berım 2 (Radyo ne> -Moakovadan Başvekı·ı 
-~ bunu g&tt.eriyor. bildirildiğine göre rahatsız olan Sta-
...__--.:qı, enelce de yazdılm)ız gibi, lin dinlenmek için Gürcistan& hareket D .. 
~ doet1armım, beynelmilel siya- (Det1am• ... üncüde) un gece 

1 
çllerin şikAyetleri 1~~~!'! ~~~!-

Takas sullstlma ll maznunu olarak 

22 me mur ve tüccar 
mahkemede 

Devlet şurası lüzumu muhaker· 
me kararını tastik etti 

Bundan iji sene evvel cereyan eden 
büyük takas suiistimaline ait tahkikat 
ve onu müteakip devam eden foramlite 
işi bitmiş ve Devlet şfirası heyeti umu
m iyesi bu husustaki kararını vererek 
İstanbul vilayetine bildirmiştir. 

Bu karara göre Devlet şQrası umu
mi heyeti evvelce haklarında vilayet 
idare heyetince lUzumu muhakeme 
kararı verilen 82 memur ve tüccardan 
yalnız 22 sinin lüzumu muhakeme ka
rarmı tasdik emtiştir. 

LUzumu muhakeme karan verilen-
ler arasında ticaret odasının o zaman
kı ıcıare neyetı reisi ve Şenır mecıısı 
birinci relai Necip Serden geçti, oda 
idare heyeti ualarmm heı:-1 ve bu 
meyanda odada uzun seneler idare he
yeti azalığını muhafaza etmi~ olan 
tüccar ve fabrikatör Hacı Recep Hav
lucu, tütün tüccarı Abdülgani, o vakit 
ki ticaret müdürü Muhsin Naim ve 
şimdi ticaretle meşgul olan o vakitki 
ticaret komiseri Bahri Doğan, ticaret 
mildürlUğU mUemyyizi ve şimdi tica
retle meşgul olan Nuri, o zamanki oda 
umumi kitibi ve şimdi Yüksek tktısat 

(Devamı ... ilncade) 

LUzumu muhakemelerine karar ~ 
rilenlerden birkaçı: Yuaknda sağda 
"Vehbi, solda Necip, ortada $ağda Jluh-
8in, solda Hacı Recep, aıağıdaki G<Mi 

Liman tasfiye heyeti 
T icaret Odası tarafından 

Mahkemeye veriliyor 
Ticaret odası bundan bir müddet ev

vel liman hanını almağa talip oldu
ğu aırada pey akçesi olarak verdiği 
10,000 liranın geri alınamaması yüzün
den liman tirketi tasfiye heyetini mah
kemeye vermeği kararlaıtırmııtır. 

Bu husuıtaki karan oda idare He

yeti tasdik ettiği İCjİn dava arzuhali ha· 

zırlanmııtır. Mahkemelerin açıldığı cu• 
-artesi günü müddeiumumiliğe müra • 

caat edilece~ir. 

Yüzme müsabakamız 

dairesi tarafından bu sabah :ı~ç;::~!:
1

:!~:~ı:ı:~~ ~ 
larla beraber dün gece saat 22,15 de • 
lzmir vapurile şelırimbe dönmllştilr. dinlenmeğe başlandı 

~~unun vecibelerinden kur- hususta tikiyetleri olan iıçileri 
İsmet İnönü Atatürk namına albay 

d:nıe- İsmail Hakkı ile Hariciye, Dahiliye, 
'f için amelesinin yevmiyesini meğe batlamıılardır. 
h-.... llatlerine care deliftiren, çok Şimdilik müracaatta bulunmuı yir
~·-;:!eli eski ameleyi çıkaran fabrika- ml beı kadar itçi vardır. Bunların din
h... :>&lllllduiunu anhyan allkadar ma- lenmesi bittikten sonra it vercalerin 
~ tkti.. izahatı dinlenecek ve vaziyet iıçi arka-
~ • t vekaletinden ahnan c- datlanndan da tetkik t>dilecektir. 
'~erine bQ meseleler baklanda tah- tı kanunu henüz meriyct mevkiine 

8'ı ba§lamııtardı. girmediği için bu meseleler sulhen hal 
~-· tabkibtm yapılmasına memur Jedile:cktir. Duna imkan bulunmadı
~ ~lan it bürosu ıefleri ve sanayi' ğı takdirde mesele vckilcıc bildirile
~ bu 1abahtan itibaren bu cektir. 

Nafia vekilleri ve Emniyet umum mü
dürü Şükrü tarafından bir motörle 
limanın ağzında karşılanmıştır. 

Başvekilimiz beraberindeki İktısat, 
Maliye, Adliye ve Sıhhiye vekillerile 
birlikte aynı motöre geçerek doğruca 
Dolmabahçe sarayına gitmiş ve Ata
türke mUliki olmuştur . 

lamet İnönü ile vekiller Atatürk nez 
dinde gece yarısından sonraya kadar 
kalmıalardır. 

Bu pazar L"'rılacnk olan yQzrM müıabaf:ıamıza iıtlralc Httıln'thn bir kafi. 
ıun daha resimlerini dercediyoruz. Yu!«ırıda soldan sağa doğru: Remzi, A
rif. Necdet. Nuyan. Aıağıda ıoldan sağa doğru: Salim Haaelı:i, HUıni, F• 

nüc, lbrahlm Şamil. - Talıilaa Spur at111famudatlır -
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bal~unda = ~~·u~~ 
Bu·· yük önderimizin ~--_..,-r9 1' değil mJ; 'eı 

Esassız ittifaklar 
Devletlerin harpten evvelki git\ zümrelendiği, grupla§tığr zaten dik

.kati ctlbetmiıtir: Bir tarafta ittifakı müiellea, öte tarafta itilafı müselles ... 
Gerçi, harpten evvel, Franı;ız - Rus zümresine İngiltere daha ıağ

lam bağlıydı. Fakat, ihtilaf had bir şekil aldığı takdirde, yine de bağlana

caktır. Çünkü aç ve ihtiraslı Almanya taraflısı olması, menfaatlerinin ru-
1 hile tezat teşkil eder. 

öyleyse: lngiliz, Fra~z. Rus grupunun karşısında Almanya, Avus
turya - Macaristan ve İtalya mı? Unutmamalı lci, İtalya, 1914 de Alrr.an
yayı yan yoldan bırakıp dönmüıtü. Çünkü, ta tepesinde bir Cermen blo
kunun kuvvetlenmesini istemiyordu. Bu, menafiinin ruhuna mugayirdi. 
Şimdi vaziyet değişmiş midir? Bilakis, ırkçılık nazariyesinin zuhurundan 
sonra, İtalya için, Adiryatik hikimiyetini kaybetmek tehlikesi büsbütün 
büyümüştür. Gerçi, Avusturyanın istiklali Hitler tarafından tanınmış bu
lunuyor. Ukin, bu ahde vefa ne kadar sürecektir? Bu siyasi ayrılığı, Na
ziler, tabiatı eıyaya zıt görmekte devam etmektedirler.•öyleyse? İstendiği 
kadar Hitler ve Musolini mülakatından bahsedilsin, bugünkü rejim ben
zerliği ve geçici menfaatler sayesinde bunlar her ne kadar anlaşmak gay
retini gösteriyorlarsa, hakiki menfaatleri hiç de bunu varid göstermiyor. 

• •T : ~ ; ·~ 1 ~ 
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Müzeoeır tarihi 
Enver Behnan Şapolyo, 

Remzi kitap evi. 1966, 75 Kf. 
Son zamanlarda gerek tarDı1 ve gerek 

&rkeolojik meselelere k&r'§r, sade t.ıniversite 

tarafından değil, Maarl! vekAletince de 
Terilen ehemmiyet, malQmatm na.ınl ve ne 
surette elde edllebllııceği hakknıd.a.ki ihzar1 
çalı§malara dair telm!k bilgileri takviye ede. 
cek eserlerin neı,rlııi icap ettirdiği halde, 
bu nokta uzun mtlddet na.zan dikkati celp 
etımJf olarak kaldı. Tariht ve arkeolojik 

tetldkatta çok geri bir ilm1 vaziyette kalıp • 
mm, tekııik bllgimlzin noluaıı olmumdan, 
bir de 11.aerinde ufrlfllan me.eelelerin t&ı1hL 
ne, )'aıı1 bu muelelerin bugüne kadar tetkl. 
ıcııe uıntanıarm elde etUklerl malumatın ne 
den ibaret oldul'Una ve bugUn vanlan netice. 
ntıı de blsl ne dereceye kadar tatmin etUAi -
ne d&lr hWbatıen bile oıaa bir uere Mhip 
olm.amammd&D dOfUlaktadır.Tarlhl uaul hak 
kmda TUrkçede mevcut yazılar, bundan tam 
211 eene evvel Jırfonoddaıı KAzım Şlııutııın 

terctıme elUA't ve bugün hiç blr llm1 kıymeti 
kalmamıı olan makale ile, Haydar Rrratm 
Guatave le Bon'daııdaıı tercUme ett1Ai tarih 
teaıcnc..tne UITaf&Caklara vardmıı olmaktan 
ço~ ~ blr,~~tfptan lbarettlr,'HallNlü-1&:. 
rlh aahasmdald terakkl.mtz, beynelıı:ıllel film 
Aleminde vanlan neticelerden bihaber kal -
dıkça lmk&ıı81Zdrr. Zaten, kollekut olmak 

luw..tyetiDden mahrum ve başka memlekeUer 
deki nmı tetkika.Ua irtibatı olmayan her 
mW1 gayretin ilme kazandıracafı yen! bir 
,ey yoktur 

Arkeolojlk-me.eelelenı gelince, bunda tek.. 
Dik malO.matm ehemmiyeti tarihtekinden 
çok daha fazladır; bUhasa&, esaa.lI bir hafrL 
yat ve müzecilik bilgilerinin mevcut olması. 
m icap ettlrlr. Halbuki, son zamanlarda A. 
nadoluda mevcut muhtell! medeniyetlerin tet 
klldne btlyük bir ehemmiyet verilmiş olma_ 
ama mukabil ne ha!riyat teknlğl, ne de müze 
ciliğe dair esaslı bir esere malik bulunma • 
maktayu:. Yalnız elimizde 1zmir ve Bergama 
müzelerlle lstanbul müzelerinln, ve Anadolu 
dald birkaç müzenin hiç de memnunlyetbahş 
olmayan kataloğla.rt vardır. 

Bay Enver, "Müzeler tarihi., adıyla neşret 
tlğt kltabmda mUzeclllğin, Ptaleme Filadofin 
lakenderlyede tem etmıo olduğu llk müze • 
derı başlayarak yeni devre kadar muhtelif 
mQzeler hakkmda verdiği tarihi malQmattan 
80Dra, yen! devirde garpta le§ekkül eden btl. 
yllk müzelerden bahsetmekte, eı:ı. mlijtemmel 
Jerf. Roma ve Sovyet Ruııyada bulunan fnkı. 
l4p müzelerinin manasmı ve ehemmiyetini 
izah etmektedir. Bunu takiben, Ttlrk müzeci 
lltlııfn tarihlne geçiliyor. Bizde ilk müze 
fikrinin Yavuz 7..amanmda ve kolleıc.tyon 
yapmakla ba.,ladığr malQmdur. Yeni devirde 
bunu ~ıuılr bir §ekllde dUşllnen, aynı za_ 

manda ilk M!!IBkil.ka.t mütehassmmız o. 
lan Supbl p&§adır. Fakat, Avrupai manada 
mtlzenln mtleaaiai merbum Hamdi Eethem 
Beydir. Suphl paşadan Hamdi beye, ve son 
zamanlara kadar müzec1llglmlzln geçlrdigl 
muhtelif aafhalan da kaydeden mUellif, bun 
dan aonra latanbul müzelerile, Anadoluda 
mevcut bir çok müzeler hakkında malil.mat 
vermekte, ve Anadoluda muhtelit Alimler 
taratmdan, muhtell! sahalarda yapılllllf o. 
lan hafriyattan da kuıaca bahsetmektedir. 
I.ararla durduğu noktalar üzerinde kma, fa. 
kat etraflı malümat veren mtlellit, muhtelli 
\·eallelerle mtlzelerlmizden, veya hafriyat 
ııahalarmdan çalınıp Avrupa müzelerine nak 
ledllen lcymeUl eıyanm nelerden lbant ol • 
duğunu zikretmekten de kendini alamıyor. 

Hüseyin Faruk TANUR 

lngiltere ile 

Tccaret 
anlaşması 

Dün Londrada 
imza edildi 

Dün gece ajansın Londradan ver
diği bir telgrafa göre, İngiliz dış işle
ri nezaretinde Türkiye ile Büyük Bri
tanya arasında bir ticaret ve klering 
anlaşması imzalannu!tır. 

Anlaşmanın metni on beş gün son-
ra neırolunacaktır. • 

İngiltere ile bir ticaret anlaşması 
yapmak için bundan iki ay kadar ev
vel iktisat Vekaleti müsteşarı Faik 
Kurtoğlunun reisliği altında bir heye
timiz Londraya gitmişti. İngiltere ile 
bir ticaret ve bir de klering anla§ma
aı bulunduğu halde klering esasları

nı her nedense yadırgayan İngiliz ik
tisadi ve mali mahafilinin hareketleri 
yüzünden klering iyi işliyememiş ve 
Türk İngiliz ticaretinden bir türlü iyi 
netice ahnaınanu§tı. 

Yeni anlaşma ayni zamanda bu 
.. -••J --• .a.u.c..C:JLt:\,;.C:IL.\.lL• 

tngilteredelri heyetimiz ayni za-
manda Karabükte kurulacak yeni de
mir ve çelik fabrikalarına ait teferrü
atla bazı devlet mübayaatma ait işler 
üzerinde de temaslarda bulunmuştur. 

Faik Kurtoğlunun riyasetindeki he
yetimiz bundan sonra Faris, Roma, 
Berlin, Viyana ve Praga gidecek ve 
bütün buralarda yeni ticaret anlaşma
ları müzakereleri vaprlacaktır. 

lzmirde büyük 
bir kaza 

İzmir 2 (A.A.) - Kemal paşada. Bel
kahve yokuşunun virajını, freninin bo
zoulmasmdan dönemeyip düşen bir 
kamyonda bulunan 18 yolcudan beşi 
ağır surette yaralanmıştır. Yaralılar 

memleket hastahanesine getirilmiştir. 

Bu sabah 
iki motosiklet 
kazası oldu 
Bugün saat 9,30 da vilayetin ö

nünde iki motosiklet kazası olmuş. 

tur. 
Ankara caddesinden yukarı çık

makta olan ıs.ı numaralı motosiklet 
vilayetin yanında virajı dönerken 
karşıdan gelen bir kamyonla çarpış
mıştır. 

MotörcU, kolundan ve başından 
ağır surette yaralanmıştır. Yakayı 
müteakip hemen kaçmış olan kamyon 
\'e şoförü aranmaktadır. 

Gene aynı dakikada viliyetin bü. 
yük kapısı önüden geçmekte olan 56 
numaralı motosiklet Cağaloğlu tara
fından g~len 1848 numaralı otomobil
le çarpışmış, neticede kimse yaralan. 
mamtf, fakat motosikletin ön tarafı 
''"'i"ra uğramıştır. 

Müzeye ve arkeolojik meselelere kar§ı aıa. ---·iiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiii;;;;,.._ııııİİİ-.ıİİİİİİıııİİİİİiiii;jjjlllİİİ.., 
ka duyanlar için çok krymeUI olan ve bizde 
btlytlk bir boşluğu dolduran bu eseri karne. 
rimtze tavsiye ederiz. ı 

Sc.-Bu. 
·' .• ___ ... 'Jıı"'.,,; _ ...... (.J '"'. ,,.. 

Mi Ki 
Afrikada 

hisleri yükselten 1e:ır!kekneır çüro" 
çorap glyml\'• 

bir hatırası matilkQm rnLI Pra 

onacak? , ~ıb 
Bir hatıra ki heyecanı Türk Öğreniyoruz ki, kadın ve erkfk,, ~ta 

yecekleri içinde tenevülük yalKtS Jı>1l' ~~ttıe inkilap edebiyatına geçmelidir dmlara kas değilmi§. Erkek ç~ap ,,tr ~d 
nın ç8fit fazlalığı kadtnlannkttd..,., b._va 

Büyük Onderimiz Atatürk festL Atatiırke de bunun kıyısında yer ay. betle on binde ilç nisbettedir. BU p ~ 
val dolayısiyle belediyenin dün gece rılmıştı. den kadın çoraplarının qta""4' ~ tfl 
Beylerbeyi sarayında verdiği baloy11 Ataürk, her Bal~anlı gru~un~~ edilmesi mihnki.in olduğu halde ~tO' 
şereflendirmişler, geç vakte kadar kendi oyunlarını seyır ve kendılerın: çoraplarını bir kalıba. koymanın ttıt" ~ti 
bahşettikleri huzurlariyle balonun ne-ı takdir ettikten sonra hepsinden a!.r.~1- nını bulamamt"Jflar. ·fif"I ~ te 
zahatJi neşesini baloya gelenler i~in mış üçer beşer san'atkarla da butun Neti.cet Çorap amillerin .. i~. de '.A ~ ..... 
büyük bir mazhariyet haline kalbet. Balkanlılar ile tek bir grup vücuda k J.T k ~'.~ ''il 

1 ettiğine göre er •etwer çu';" ,-. h~ 
mişlerdir. getiri1erek hep birlikte oyun ar oy- giymekte devam edeceklerdır. Ç "- '"' 

Balodan önce, festivale. iştirak nanmasını arzu buyurmuşlar ve bn rekabet vardır; çorapları h~ "tfll~ ~ 
eden ·Balkanhlar sarayın bahçesinde yolda yaprlan oyunlarla Balkan fes· mal, hem sağlamltklannı temın e 
oyunlar oynamışlar, Bulgar, Rumen, tivalini, Balkanlıların saadeti iç!n lü- yanyana yürüyemez iki hcıkikattrf• 
Yugoslavyah genç kızlar ve erkekler zumlu görerek daima teyit buyur-

0 
haldet ·~ 

gece saat bire kadar süren bu birbi. duklan Balkan birliğinin canlı ve o halde erkekler, kadınları~~ (1. ltr 
rinden güzel ve muvaffak san'atkara- hareketli bir remzini yaşatmışlardır. fazla çeşUli çorap giyebilmek içit' ~f tiıı • 
ne oyunlariyle baloya gelenlere em- Bu arada bir nutuk veren Trak. riik çoraplara boyun mu eğcceklenr_. t 

salsiz bir neşe kazandırmışlardı. ya bölgesi Genel lspekteri General Bu böyle olmamalıdır. ErkeklM'ı 11ı \d 
Satlenin pek güzel tenvir tesisa. IDlzım Dirik'in sözleri ile genç bir dınlardan daha az çeşidin~ ratsd•' I' 

tı vUcuda getirdiği bahçenin yüksek mektepli diliyle irat edilen sözlerde Yeter ki sağlam çorap gıys+nl6'· ~ 'tıı 
klBmındaki havuzun içine kurulan o- Balkanlıların birliğine matuf değer- dınl.annkile beraber, erkek çqroP .JiJ tat 
yun yeri geçen tecrübeden bu yıl isti- teriyle canlanmıştır nın da 8 tand.ardize edilmesinin (il'' te 
fad'" olunarak, bir yarım ada şek- Balonun sonlarına doğru etrafı- lıd 

~ aranma ır. ~ 'i 
line getirilmişti. Bu sayede bUyük nı çeviren genç ta.zimkirlarını teşvik Halkın~ 

havuzun etrafına yerleştirilen davet- için kendilerine hemen doğmak üzere ------------
lUer, tam bir mehtap fanusun bahçe- olan güneşin ış·klannı gösterip sor. ~-;:! 
ye yaydığı şiir içinde, her yandan muşlar ve: (Güneş!) cevabını ahnca\ r ~ 
oyunları pek güzel takip edebiliyor. kendilerinden güneşe dair bir parça • · · - · : 
ıard ı. okumalarını 1stemış1erdir. Koca k a r ı i 14 c ı iti 

Bu oyunlar AtatürkUn teşrifin- Bunun üzerine gençler, hep bir Kasımpaşa Karabaş m;_ha;::' '1'f' ~lı 
den evvel bitmiş, sarayın salonlarına • ağızdan: Fesçı sokak 22 numarad~ u~ ;ÇI 
geçilmiş ve oyunlardan küçük birer köprülü Hüseyin bels~gukluğU itfJ6' ~11 
kısım, teşriflerinden sonra, tekrarla- Dat b&§mı dunw:ı almqıı Çeşme meydanında Hacı tbrah JO' 
narak Atatürk, bütün gençlerin mu- Gtımtıı dere dW'l'l'laz akar! aldığı ilaçtan zehirlendiği d~ktor rif1 
vaffakiy~tlerini taltiflerine layık gör. Gtıneı ufuktan ıtmdi doğar 7.ef tarafından ihbar edilmesı uıe 
müştür. YUrtıyellm, arkadqlarl tahkikat başlamıştır. 

Sarayın alt kat büyük salonunun Kumar _ .. ıııo 
büyük kışmınr, bilindiği üzere, büyük Parçasını okumaya başlamışlar- Aksa.ray Valde caddes~~e ~~ 
bir mermer havuz işgal etmektedir, dır. kahvesinde Fuat ve Cemıl i.8Jl'.l~ fltl 
fakat havuzun suyu kesilmiş olduğun- Bu türkü, Ulu Ön derimizde gtlzel şahıs k\l.Mar oynarlarken ikiılC1 ıl ., 
dan burası dans pisti olarak ayrılmış, bir hatıra uyandırmaya vesile olmuş memurları tarafından yakalantll ~ 

l.c et Ç O I< 
HABERLER 
içeride; 

• Yumurta ihracat tacirleri dün biri 
Türkofis, dğlerl Ticaret Odaamda olmak 
üzere iki toplantı yapmr§lar ve İktisat Ve. 
ktı.letlnden yaj>ılan bir tebllğle İspanyadaki 

yumurtnlarımızm bedeli hakkında malumat 
edinmişlerdir. 

• KUnhal bulunan llnlvers:l.te jeolojl pro. 
fe~rltlğüne !sviçreU maruf jeolog Parejas 
geUrllmlştır. 

• !rakın llk milll bankasmm kurulduğu 
ve iami.nln zlra&t ve sanayi banlı:uı oldu. 
ğu ıehrlmlz mali mahatiUne gelen malil.. 
mattan anJ&§ılmaktadır. 

• Alman htlkil.metl Almaııyaya gidecek 
Ttlrk mallarmm menşe §ahadetnamelerin. 
de almanca meşruhat aramaktan Türk1. 
yeye mahsus bir cemile olmak üzere vaz. 
geçmiş Ur. 

• İstanbul evkafı hukuk mtlşavirl LL 
Ut id&rl bir sebepten dolayı istlta ebnlş
Ur. 

• Belediye bfr tamimle her hangi bir 
mmtakada türbeler veya camilerden kur. 
şun ve saire çalma vak'ası oıunıa o mınta. 
ka memurlarının kflmllen tecziye edllece. 
ğinl bildirmiştir. 

• Yeni btltçe Ue belediye fen memurla. 
rmın adedi ihtiyaca göre c;oğaltılmııtır. 

• TütUn eksperlerinin imtihanları bu ay 

ve kendileri bunu nakletmek lfttfunda cürüm aleti olım bir tavla ile 50 

L-'-19i9s'enesinde Samsuna ilk ayak T~-~ m. v·;-y. k azaS't; 
bastıkları ve Anadolu içlerine doğru Davutpaşa. Tekke kapısında. o va! 
ilerlemeye başladıkları ilk gün Ata- Sabri oğlu Rüat Etyemezde trsJ!l ~ 
türk, ilk şarkı olarak işte bunu dinle. beklemekte iken yukarıdan gel8? ,pi'/> 
mi~lerdi. Güftenin manasiyle o za- vaym sademesine uğramış ve bır Jtl1I 
m;nkı şerait ne kadar da birbirine det sürüklendikten sonra kurtarı 
benziyordu? tır. d rı f 

Ger~ekten dağ başını duman al- Vücudunun muhtelif yerlerin e g.rl 
nuştı; fakat en büyük Türk hi~edi. ralanan Rifat Ccrrahpaşa hasuı:rııl' 
yordu ki dağ başını duman almışsa sine kaldırılmış, 675 numaralı va 
gümii~dere durmadan akıyor ve ~üneş hakkında da tahkikat açıımr.Jtır. 1 uruktan şimdi doğacaktı. o halde. yü- lskorpinln Ukçe~"-" 
rüJ elim arkadaşlar J h t ıtlll'' 6t 

Atatürk yürümüştü, ve bekledi- Kumkapı Muhsine a un t11' 
sinde oturmakta olan 45 yaş!ııer~~ 

ği, istediği güneş, milletinin güneşi Kirkor kızı trok gece evine gıd p 
doğmuştu. ıskarpinlnin ökçesi kmlmış ve ~ ,ıt' 

Evet, Türkün dağ başını duman den dUşerek sağ ayağının bileğill 
aldığı zaman olabilir, ancak ey Türk mıştır. __/ 
g~nci, bilmelisin ki gümüş dere dur. 
madan akmaktadır ve güneş ard; sıra Terzi 
doğacaktır! 

Beylerbeyi balosu, böylece Türk 1 
inkılap edebiyatına geçecek bir hatı
ranın ı:;öylenme.sine fırsat ,·ermi' ve 
balonun kendisi de bu noktadan unu · 
tulmaz bir batıra değerini almıştır. 

Madem RAHIL. dl-' 
Berlin - Viyana seyahat10

1 
,t• 

dönmüt ve müşterilerini k~b;jrit• 
meye başlamış olduğunu bıl 1,, 

Adre8: Beyoğlu l(uloğlu sok"'~g 
cia:ade apartımam N o. i Tel.~ 

sonunda bitecektir. -----

·~ • İzmlrde evkaf m~murla.rmdan Servet 
matbaacı Safadan beş lira rtl§vet aldığı 

zannile yal<alanmı§tır. 
• EylW birde yapılan yabancı diller 

muallim muavinliği imtihanında kazanan. 
lann bu sabah yabancı diller mektebinde 
şlfah~ imtihanlarına başlanmı~tır. 

• Önümllzdekl cumartesi günU Heybeli 
adadaki deniz harp okulunda 1936 mezun. 
lan tarafından and içme merasimi yapıla. 

cakbr. 
• tkUaat Vek!letı yük t&§tma işlerinin 

dalml surette tanzimi ve tarifelerin kon. 
trolu için bir teşkilflt yapın.ağa karar ver. 
mlştlr. 

• Mühendis mektebinde bu ders sene. 
at.nden evvel mUhlm bazı tadllalm yapıl. 
maşına lüzum görUlmüstUr. TadilAt 21,000 
liraya mal olacalıta. 

Dısarda: 
• Loit Corç beraberinde oğlu ve kızı oL 

duğu halde bUyUk harptt'nbert llk defa o. 
ıara.k Almanyaya hareket etmi§Ur. Ora. 
da mesken ve zirai meseleleri tetkik ede. 

7 

:"ll'l'J~ 

/{ 

Bir kar güne kadar Mikinin bu ccktir. 
;ıı- • Fransız relsicumuru Löbrön, Lehl~-

ZA Yİ: 1907 numaralı pul beiye emsalsiz resimli romanına başlryoruz. tan ordusu umumi murettişl general Rydz 
ruhsat tezkeresini zayi ettim. Yenisini M n K n ile birlikte manevralardn hazır bulunmtış 
alacağrrndan hükmü yoktur. 1 ve bu münasebetle reiıılcumur misafirine 

Bahçekapıda Hamidiye caddesinde ~ IF' ~ n KA [Q) ~ Lejiyon Dönör nişanırun bUyük rütbesini 

6
1.2 numarada pul bayii: Hamdi !;. ______________ ,... vermlştlr. 

- Nedir bu kılık? 

- Siarra Guadaraniaya dağcılığa gidtyoruz. 
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1
•tanb\YJUda vola 

• Cl"arcı caddesi 
~llnhuriyet gazetesi tutturmuş, 
~ Kralına, boyuna "Sa Majeste,. 

~ söz, "haşmetlQ,, nun Fran-

~ bozuk imUlh bir şeklidir. 

Devlet 
demlryolları 

Cer mühendisi 

; '1-::: k~ltUrU tesirinde olduğu için 
't Q böyle )aı,.ııyor? ihtimal. Çün- Nafia vekaleti günden güne genişli -
~ tahatıini Amerika da ikmal eden yen Devlet Demiryolları için yeni cer 
~ ,lhrıin de, gazetesinde, vııı mühendisleri ,yetiştirmek lüzumunu 

~ el Ilı her 18• • geçt·kre ı'ngı·lı·zce görmüş, Devlet Demiryollan hesabına 

Yetiştirmek Uzere 
talebe gönderecek 

llJı 1 > etlt muhtelif memleketlerde tahsil görmek 
..,,. manasına gelen sözün baş üzere dört gencin gönderilmesine ka -

~rint H. M. diye yazıyor. rar vermiştir. 
~l'l Ben de Rusyada okuduğum için, Mühendislik tahsiline gidecek bu ft:n-o Veliçeştvo diyeyim, Alman· gençleri seçmek üzere eylulün 21 inde 
t..,. Cibrıeler yapmakla tanınan Zeki tstanbulda bir imtihan yapılacaktır. 
~l d Mühendis mektebinde yapılacak olan 
lh-~ oet.umuz Almancasını, Akşam 
---ıeaı bu imtihana yüksek mühendis ve fen 
"-- lllüdürü Bay Nazım İtalyan. fakültesi mezunları kabul edilecektir. 
~ 1

• Giritli Ahmet Hilali üstadı-
ı da Rum.casını yazsın.~ 

imtihanı kazananlardan en iyi derece 
alan dört genç evvela muhtelif memle
ketlerde Dcmiryol malzemesi yapan 
fabrikalardJ bir senelik bir staj devresi 
geçire::eklerdir. Bu müddet zarfında 

bir ecnebi dili öğrenilmesi mecburiyeti 
de vardır. Gençler bundan sonra iki se· 
ne de sekiz sömestrlik tahsili ikmalden 
sonra memlekete döneceklerdir. 

Devlet Demiryollanndan her 
bu şekilde talebe gönderilecektir. 

sene 

lla"salanın almıyacağı bir iş! 
~&Şlrıethl,, demiyeceksek "Muh. 
"'1 lltisafirimiz Jngiliz Kralı Seki
~ '.Edvard, diyelim. B uda hürmet 

" eden bir sözdür. Demokrat bir 
'ltkett ziyarete gelen, demokrat

ltt ~nınmış bir memleketin demok
~e lına hoş gelir. Onun bizden 

\iı ffkap beklediği yok. Samimiye-

ktridir.. • • Buğday fiyatları 
\ 8tr de teklifimiz V'ar: Bir kral, VOkseldl, fakat geçen 

"'ntleket· · · t tt' - · 
" l zı~are e ıgı zaman, seneye nazaran gene 
'hatırasını tebcil etmek üzere. 
~ht. a bir ~adde açılır, bir köprü ya- dUşUk 
"-d ~~la, Paristeki Üçüncü Alek- Buğday fiyatlarında son hafta ha -
\~ köp.r~ü bu kabildir. Jstanbul- fif bir yükselme olmakla beraber u
\ct lngıhz kralının ilk ayak bastığı mumiyetle fiyatlar geçen ayın fiyatla

deyi Londra caddeleri gibi mü. nna nazaran çok dütük, hatta geçen 
ltlel b. 

ili ,F'Y ır hale 8oktuktan sonra, is-
" ıll Edvard koyalım. 

CVl-NQ) 

~areşaı Fevzi 
~~k rnak Hopada 

da ,.. - .. • 
er f.eRera.ı Kizmı, korgeneral Mu

, Unıge~eral Tevfik ve umumi 
etti§ 'rab . k ınn U7.er olduğu halde bu 

3.Bıı.ba.ınıza gelmişlerdir. 

~~tısat ve Maliye ı 
~ler.ı~ı~ seyahati 

t Vekilı Cela.J Bayar ve Maliye 
i'uat Ağralı bugünlerde bütün 

'le cenup vilayetlerine şamil bir 
~ seyahatine çıkacaklardır. 

:Yahata iç ticaret umum mü
~taz ile İktısat ve .Maliye ve

nden bazı şefler iştirak ede-

' ~tanbul atletizm 
lbplyonluk larına 

Yugoslav 
ı!'lbplyonları da 
~tırak ediyorlar 
~ 20 eylUI cumartesi ile pazar 
~ latanbuı atletizm birincilikleri 

' lnalfiındur. 
~tbsabakalara Yugoslavların en 

\.~?den yi.nni kişilik bir grup 
~edecektir. 

Cim Londos .. 
ıstanbula 

~gelmiyor 
§:Ye festival heyetince tertip 

Olan Cim Londos güreş müsa-

'-. h.pıı!i~~ ve sonuncusu Dinar-

~ ~tarihi de 6 eylül olarak 
~-~tL 

senenin bugünlerindeki fiyatlardan da 
apğıdır. 

Son hafta içinde Borsada yumuşak 
buğday fiyatları S kurut 50 santim
den 6 lı:uruş 12 santime kadar satıl-

mıştır. Bütün haftanın fiyatı vasattıi 

5.77 dir. 
Halbuki geçen ayın ayni haftasında 

buğday satıılarının vasati fiyatı 6,18 
kuruş, geçen senenin ayni haftasında 

ise 5,97 kuruştu. Görülüyor ki bu se
ne fiyatlar daha müsaittir. 

Buna mukabil-buğday stoku gittik
çe azalmaktadır. Geçen sene ıehirde

ki stok 1498e ton iken bir hafta ev-
vcl 630 ve son hafta da 514 ton idi. 
Stokun bu şekilde azalması yağmurlar 
dolayısile mahsulü geç idrak eden Ka
radeniz havzasına istanbuldan fazla 

buğday gönderilmesinden ileri gelmek
tedir. 

Telefon aboneleri 
artıyor 

İstanbul telefonu Devlet eline geç
tikten sonra telef on aboneleri süratle 
artmağa başlamıştır. 

Bunda bittabi gerek tesisat, gerek 
mükaleme ücretlerinin indirilmesi 
amil olmuştur. Bu sebeple telefon ida
resi yeniden telefon makinesi sipariş 
etmektedir. 

Bu sene yapılacak 
yollar 

Belediyenin bu seneki bütçesinde 
İstanbul yollarının yeniden yapılması 
için 140.000 liralık bir tahsisat var
dır . 

Bu para ile evveli bozulmak üze
re olan yollar tamir edilecek, sonra 
Bebek - Rumelihisan, Şişli meyda-ı 
nmın asfaltı, Tozkoparan ve Kuledibi 
caddeleri yapılacaktır. 

Askeri derslerden 
lk male kalanlar 

Üniversite ve yüksek mekteplerde 
askeri dersten ilnp~ti}Mmlll8 kalan 
ıö.ruı ımunaruarı yapmnaKtaaır. Hu 
sabah .Mülkiye, Mühendis-ve l'):n "fa
kUlteleri talebelerinin ikmal imtihan
lan yapılmıştır. Yarın tıp fakültesi 
3, 4 ve 5 inci smıflarile Orman mektebi 
ve Yüksek İktısat talebelerinin ikmal
leri yapılacaktır. 

Irak Hariciye Nazırı 
bu akşam geliyor 
Irak Hariciye nazın Nari Sait paşa 

dün de yazdığımız gibi Toros sürat ka
tarile beraberinde Irak tayyare zabiti 
Sabah olduğu halde bu akşam §ehrimi-
7.e gelecektir. 

PERŞEMBE 

EylUI - 1936 
ıcrl: 18113 Cemazlyelahır: 11. 

v .. ı .. t .s.ı...ı. 0ııı. 

alo 
'·- l,01 12,14 111,311 18,40 20,17 3.4~ 
t .. ~o 0,21 15,83 9,13 12,00 1,311 9,03 

OZÇEN 8ENIC BtJdtıı-t NE OLbUY 

Adisababadaki İtalyan elçiliği Ha
beşlerin taarruzuna uğramış ve bu es
nada silah kullanan bir memur impa
rator tarafından zincire vurulmuştur. 

_....... ................. __ .ttblMl••••••lllllllllftlmMll"'*.-ı...._ 

lzmir sergisinin açılması 
ile başhyan 

Bu sevinç günleri aynı zamanda 
kurtul~ş bayramıdır 

Bzm Dır ba\\Oıra m o ve knll'mlerde sigar~ Ai~ilmemesini 
i
v.. .. . . zemzemle yıkanmış hır adet olarak 

BClfl>akan lsmıct nonu ıle lzmır k b• 1 tt' . a :.ı e ım. 

l"uannuı açdnıa resmınde bulunup Bu sntırları bir memleketin polı-
lstanbula ~Önen K~ru.? ba! ~az~~ısı sini tenkit icin değil. gördüıi'iım hir 
Asını Us, Fuarda gorduklcrını şoyle şeyin hende bıraktığı intibaı nakil için 
ce anlat~yor: . . _ . yazdım. 

. . lzm~r s~rgısı ~a.kk~.nda ~og~~ bı:r Yoksa Bükreşteki Rumen tıolL"ii 
fık~r edınebılmek. ıçın o:le ~ır. ıkı ~- sigara içmiş ve)a içmemiş neme ge
atlık kuşbakışı hır tetkık kafı değıl. rek. Jg ba~ında bizimki içmiyor )a: 
dir; adeta küçük bir kasaba genişli- Siz .,11a bakını 
ğinde olan sergi içinde günlerce do- o"""".&. nıııq\ n•n""" ~,, nıq\ n utk lYI 
Iaşmak lazımdır. u u 'WI u u ~ u u Y u u 

Vilayetler sergisini gezerken De. 
nizli ı;.avyonunda bana deriden yapıl
mış bir lastik ayJkkabı gösterdiler. 
Bu şekil itibariyle tıpkı kışın herke· 
sin kullandığı siyah lastiklerden fark. 
sız bir şeydi. Bu lastikleri Denizlide 
lsmaiı Hakkı isminde bir usta rugan
dan yapıyormuş ve alelide lastikler
den ıJ.aha çok dayanıklı olan bu ayak. 
kaplarının küçüklerini yüz yirmi ile 
yüz elli, büyüklerini de iyi yüz kuru
şa kadar satıyormuş. 

Sergiyi gezerken lzmir üzüm Ku
rumu müdürü Bay İsmail Hakkı ge. 
lip geçenlere bardaklarla "üzüm su
yu,, isminde yeni cins bir içki ikram 
ediyordu. Bu halis ve pastörize edil
miş üzüm suyudur. Bir bardağı bir 
kilo üzüm kuvvetinde olan bu üzüm 
suyu nefasetiyle memleketin her ta. 
rafında, bilhassa İstanbul \'e Ankara 
gibi şehirlerde büyük rağbet bulacak 
mahiyettedir. Bu suretle memleket
te üzüm istihlaki nrtmış olacaktır. 

1·an baş yazıcuu Ahmet Emin 
Yalman, bugünlerde ycılnız /ngiliz 
Kralınuı lıarcktleriyle alôkalı me~
lelere ehemmi.yet verecektir. Bu yüz
den lzmir Fuannda ismet lnöniJ'nün 
nutkundan kısaca ve şu girizgahla 
bahsedl.yor: : 

Bugünlerde bu sütunlarımızı 

yüksek misafirimizin ziyaretiyle ali.. 
kah mevzulara ayırmak istediğimiz 
için Basvekilin göz önüne koyduğu 
mühim memleket meselelerinin müna
kaşasını birkaç gün sonraya bırakıyo-
ruz. 

Bugün yalnız şu kadarını söyle. 
mek isteriz: Jzmirliler 14 sene e\-vel 
bugünlerde çok mesut dakikalar ge
çirmişlerdi, "Allahın bugünü de ,·ar
mış!,, sözüyle, eski karanlıkla yeni 
kavuştuklan saadet arasındaki dün. 
yalar kadar bü~ ük farkı anlatmak i
çin canlı bir ifade tarzı bulmuşlardı. 
Kurtuluş günlerini hatırlamak husu
sunda da, Jzmirin bayramlı fuar gün. 
lerinin ze,;kini ,.e he)ecanını duymak 
hususunda da bütün memleket İzmir-

Yabancı memleketlere ait pav -
yonlar arasında Sovyet Rusyanınki 
birinci derecede mükemmeliyeti haiz. 
di. Burada kısa bir tetkik dost mem- le beraberdir. 

leketın sanayileşme ~~lun~a ne kadar rorap meselası 
ilerlemiş olduğunu gosterıyordu. ince V K d Ge . 

/ bir zevkle hazırlanmış olan Yunan "--'~ u~~~ ad. zgınB, ç~rakü~. m~~e .. ~
r•'"·~·o.-u d~ tat .. Hr edildi. ~1.ıı;:ır 1'~"- Bwıacn UU1lse &yor. ugun nus,_,_ 
yoruı şeklen basittir. Orwında ge. mızda "Doğru mu, değil mi?,, sütrı
niş bir camekin içinde yerleştirilmiş numazda bizim u ele aldığımız bu 
olan pamuk bu pavyonu manalandır- ~•ek hakiklaU!n bir an önce ha//edil-
maktadır. melülir. Gezgin diyor ki: 

Başvekil ismet Inönü'nün sergiyi Neden kadınlarınkiler önce düşü. 
kendi eliyle açması lzmirde bü ·ük bir nülsün? Onları sonraya bırakmak i
se\•in~ uyandırmıştır. Bütün Jzmirli- çin bir~ok sebepler ,.ar: 
)erle beraber sergi için her taraftan 1 - Kadın ayakları yumuşak
gelen halk yıldızlı ve mehtaplı gece tır, basışlan oynaktır. iskarpinleri 
ile karışan elektrik ziyaları içinde bir de Ö\·le. Çorap onların altlarında ça. 
bayram yapmışlardır. Unutmamak bnk yıpranmaz. 
lazımC:ır ki lzmir sergisinin açılması 2 - Kadın erkek kadar ağır de
ile başlıyan bu sevinç ,.e neşe günleri ğildir. Bizim gibi sert yürümezler. 
aynı zamanda bir kurtuluş bayramı. Büün gün ayak üstü yaşamazlar. 
dır. Şu halde erkek çoraplarının der-

S D gara dine daha çabuk çare aramak gerek. 
- tir. Cinsleri çok oluşu nasıl bir en-

!i'elek Tanda, memurlan.n sigara gelmis anlamadım. Oda, fabrika mü
rıe kahve içnıeler!nden bahsederken. messilleri yerli malını bu çorap leke. 
son seı,ıahatindeki bir rastlayışını şöy- sinden ne kadar erken kurtarırlarsa 
le anlatıyor: o kadar yerinde bir iş görmüş olur

Ilu böyle oladursun, Orta Avro- lar. 
padan dönerken ayağım Bükreşe düş. --------------
miiştü. Şehrin ana caddelerinden (E
lizabet Bulvarı) Ye (Kale.'\ Viktorya) 
da dolaşırken bu iki büyük sokağın 
birbiriyle çaprazlaştığı yerde seyrü. 
seferi idare eden polis gözüme ilişti. 

Bir hayli yaldızlt ,.e renkli üni· 
forma giymiş olan seyrüsefer memu
ru bir eliyle belki de i~inde memleke. 
tin nazırları, genera11eri ve mebusla
rı olan otomobillere H>I gösteri) or. 
diğer eliyle de rahat rahat sigarasını 
içiyordu. "Belki tesadüftür. bu avare 
memur da bir istisnadır .. dedim. Fa
kat ertesi gün ba~ka yerlerde de ay. 
nı tir)akiHk n laübalilik sahnesinf' 
şal1it olduktan sonra bizde, dairelerde 

lktısat mUfettlşlerl
nln şehrimizdeki 

teftişi eri 
Şehrimizde bulunan 1ktısat vckleti 

teftiş heyeti 1ktısat vekaletin bağlı 
müesseselerde teftişler yapmaktadır. 

Heyeti teftişiye reisi ve aynı zaman
da mtisteşar vekili bulunan Hüsnü Ya

man da Marmara mmtakası ölçü ve 
ayar baş müfettişliğine giderek bazı 
işler üzerinde teftişlerde bulunmuştur. 
Hüsnü Yamanın öğleden sonra başla-

yan bu teftişi akşam saat 18,30 a ka
dar devam etmiştir. 

Bu teftişlerin mahiyeti hakkında 

henüz müsb<.'t bir "<'V bilinmemektedir. 

Sovyet dıl Alimleri 
şerefi ne zlyaf et 

s~lldo~ dUn Yunanistandan mü
~' tertip edenlere gönderdiği 
~' Pta bu karşılaşmayı - bizim 
"" ~ evvel haber vermiş olduğu- N·şanhnızdan kendinizi yavaş yavaş ayırın 

Sovyet sefaretinin Büyükderedekt 
yazlık köşkünde dün akşam tarih ve 
dil tetkik ccm'yeti azalarile üçüncü 
Kurltaya iştirak eden yabancı a.Jimler 
şerefine bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Çayı müteakip iki Sovyet filmi davet
lilere gösterilmiştir. 

• }'apamıyacağmı bildirmiş-

~~ karşııımda organizasyon 
\' Londosu beynelmilel f ede

Pl'otesto edeceği söylenmekte-

Çılgın Kan imzasile aldığımız mektupta deniyor ki: 

"18 aydanberi mşar.lıyım. Fakat bir kaç zamandanbe

ri bana izdivaç teklif eden patronuma aşık olduğumu 

anladım. Ne yapmalıyım?" 

CEVABIMIZ: 
Ilu hislerinizin muvakkat bir zaman için değişmedi

ğine kani iseniz nişanlınıza hisJcrinizin degistiğini yavaş, 
yavas anlatır, kendisini sizden aynlmıya ikna edersiniz. 
Ve size karşı mütekabil bir his besliyorsa patronunuzla ev
lenirsiniz. 

Kurultaydaki Sovyet alimleri bu ak· 
am Anadolu tetkik seyahatine çıka
caklardır. 



Fransa ve 
askerlik 

Belçika da 
müddetini 

Sovyet 
dostlarımız 

çok kuvvetlidir 
uzatıyor 

Dün bece geltm haberler Almanya-, 
dan so<..ıra Fransa ve Belçikanın da as
kerlik müddetini uzatmak üzere oldu
ğunu göstermektedir. 

Fransız harbiye nazın Daladiye dün 
mebusan ve ayan mecl:slcrinin ordu 
komiteleri reislerini kabul ederek 
uzun müddet milli müdafaa meseleleri 
üzerinde görüşmüştiir. 
Fransız gazetclrinin yazdığına göre 

Fransa hükumeti askerlik müddetini 
uzatmak için tetkikler yapmakla be· 

raber henüz müddet tayin etmemiştir. 
Kabine pazartesi ve salı günü Cumhur 
reisinin riayseti altında toplanarak 
bu hususta kati bir karar verecektir. 

Bir şayiaya göre askerlik müddeti
nin 2,5 - 3 seneye çıkarılması münasip 
görillmektedir. 

Belçikada da askeri muhtel~t komis· 
yon toplantısında umumi erkanı har
biye reisi askerlik müddetinin uzatıl
masını teklif etmiş ve umumi tasvip
le kar~ılanm!ştır. 

ispanya isyanı 

--~~ 

Asilcriı: bonıbaı'.fımanından sonra bir harabeye dönen San Sebasliyen şelı· 
rinden bir görünüş 

(flaş taralı 1 incide) Arjantin elçisini memur etmişlerdir. 
İhtilalcil~rin piyade kuvvetı' saat B d d t ura a olaşan rivayetler, spanya 

13,30 da hükumet kuvvetlerinin mev- hükumeti ile asiler arasında temaslar 
zilcrinc karşı hücuma kalkmıştır. başladığını haber veriyorsa da bu hu· 

La Puncha, son günlerde kendisin- susta henüz kat'i malQmat alınama
den sık sık bahsedilmiş olan zırhlı tren mıştır. 
sayesinde Anudanc bir mukavemet gös Gene bazı rivayetlere göre, bir kı
tcrmiştir. Üç saat mukavemetten son- sım ecnebi devletler dahili harbe bir 
ı'll "ht11flm"\~, ...... ~ ı'T;ı:> .:ı.; "":>oo ı.uc~- auu vc:ıuıeıc uzerc ~mcııK<r \.uıuuııı:uu 
re kc1rıp bir mesafeye. yaklaştıkları za- Ruzveltin tavassutunu rica etmişler • 
man zırhlı tren çekilmiş ve bir çeyrek dir. 
saat s>;>nra da krallığın sar.ı ve kırmızı 1 ()Un geceki fefgraflarmn hO'ls~sı 
bayrağı asılmıştır. ispanyada asiler lrun n Mala· 

Bu mevzii müdafaa etmiş olan halk- gayı almak i~in çok şiddetli harplere 
çılar cephesine mensup bütiln milisler girişmişlerdir. 
buluntlukları mevzilerde öldürülmüşler· Jrun önünde evvell<I gün cereyan 
dir. eden feci harbe ait gelen malümata 

Buı1lann arasında Fransız, Alman, göre, çok isabetli atış yapan a.cıi top<:u 
İtalyan ve Belçikalı olmak üzere bir ku,·vetleri hükumet kun·etlerine çok 
çok ecnebi gönüllüler de vardır. uıyiat verdlrmişlerdir. Harekrıt daha 

Yalnız 80 milis kaçmağa ve hududu ziyade topçu muharebesi şeklinde te. 
aımağa muvaffak olmuşlardrr. Fransız celli ~tmiştir. 
memurları, bunların siJShlarını alını§· Çok yükseklerden mahiyeti bel-
lardır. H olmıyan tayyareler de bombardıma-

Ayni saatte ihtilalciler, Behobia §eh- na i~tirak etmektedir. 
rinin varo§lanndaki evlere kadar yak- Asi kuvvetler lrun methaline hfı. 
1aım11 bulunuyorlardı. Buralarda ahali kim San Marcial sırtlal'ını da ele ge
muhacimlere karşı mukavemet göster· ~irmi~Ierdir. 
mck üzere barikatlar vücuda ~etirmiş- 1run önlerindeki ölü ve yaralılar 
lerdi. Halkın bu azimkarane hareketi, 1600 kişiden fazladır. 
ihtilalcilerin ileri hareketini durdurmuş Ecnebi harp gem~ erine homha 
tur. Ancak ihtilalciler, gerek truna ve ihtilalcilere mensup tayyarele
gerck Behobiaya gitmekte olan bütün rin dert bombasının İngilterenin Var. 
yollara hakim bulunmaktadırlar. cester kruvazöriyle Malaga açıkların-

ihtilalciler, bundan sonra hemen da bulunan bir Alman harp gemisine 
San Marcial kalesine karşı taarruza isabet ettiği Cebelüttarıktan bildiril
geçmişler ve büyük bir mukavemete mektedir. 
maruz kalmadan kaleyi ele geçirmişler- Mafag21 dUşmek Uzere 
d

. İhtilalcilerin .Malaganın üç kilo. 
ır. 

Behobia'da tüfek sesleri işitilmekte
dir. Halk, kıymetli C1yasıru ve mobilya
larını beraberlerine alarak ve hayvan 
lannı önlerine katarak Fransaya doğ
ru kaçmaktadır. 

Halkçılar cephesi milisleri, Behobia· 
nın her evini ayrı ayrı müdafaa etmcğe 
karar vermişlerdir. 

irunda ise pek yakında vukua gele
ceği tahmin olunan sokak muharebesi 
için hazırlıklar yapılmaktadır. 

Fuentarrabia'daki hükumet kuvvet
lerinin yedi buçukluk toplan, dün San 
Marcial kalesini ve ihtilalcilerin mevzi-
lerini bombardıman etmiştir. Fransız 

toprağında Briatou'da bir buğday tarla 
sına üç obüs dü~müştiir. 

San Sebastien'de sükQn hüküm sü-
mektedir. 

Ruzveltln tavassutu r·ca 
cdUmh~ 

metre öte.;;;inde ve üç muhtelif mevzi-
de bulunduklan anla~ılmakladır. Ge· 
len muhacirlerin kanaatine göre, :\la. 
laga teslim olmak üzeredir. 

Oviedo mmtnka.c;ında ise hüklı· 

met kuvvetleri süratle ilerlemekte ,.e 
;ehri almnk üzere bulunmaktadırlar. 

Fransa ye rdım mı ed yor 
Pariste Ümanite gazcte.ı;;i, İspan

ya sosyalistleri için toplanan paranın 
:l milyon franga baliğ olduğunu yaz
maktadır. Eko dö Paris de Fransa
dnn İspanyol milislerine siHıh gön. 
dermeğe de,·am edildiğini yazmakta
dır. 

Eski dahi ive ve h~ rlcfyec lcr 
Madrid'den verilen lıir habere gİİ· 

re, c.;;;ki dahiliye nkili ~alazar, aske. 
ri isyan hareketine iştirakten dolayı 
hap~edilmiştir. 

( Baştarafı 1 incide) 
etmiştir. Bu seyahat için fevkal:ide in
zibati tedbirler alınmıştır. Stalin zırh
lı bir trende seyahat etmektedir. 

Troçkinin Rusyada zannedildiğinden 
fazla taraftarı olduğu anlaşılmakta
dır. 

Kurşuna dizilen asktrler 
Paris 2 - Son günlerde Moskova 

nın cenubunda isyan etmiş olan efrat 
kurşuna dizilmişlerdir. 

Karışık ık hc.:berlerl 
Paris gazetelerinin birçoğu bu hare

ketler hakkında uzun yazılar neşret

mekte ve bazı malümat vermektedir
ler. 

Bu gazetelere göre Sovyet Rusyada
ki köylüler arasında bir baş kaldırma 
hareketi göze çarpmakta olup, Rusya
nın her tarafında büyük mikyasta tev
kifler yapılmıştır. 

Bu hareket bilhassa Ukranya taraf
larında bariz bir surette hissedilmek
te ve bu mıntakada sıkı askeri tedbir
ler alınmaktadır. 

:Moskoavdan 250 kilometre uzakta 
Pazan şehrinde çıkmış olan yangını 

söndürınek Ü?.Cre gönderilen askerler 
emre itaat etmemişlerse de bunun önü
ne geçilmiştir. 

Moskova ve diğer vilayetlerde bir 
çok memurlar ihtiyati bir tedbir ol
mak üzere tevikf edilmektedirler. Bu 
gibi memurların ksımı azamı evvelce 
Troçki taraftarı olarak tanınmış olan
lardır. 

Tekz'p!er 
Sovyet mcnabii, yukarda da söyledi

ğimiz gibi, bu şayiaların büyük bir 
kısmını tekzip etmektedir. Biz, Sov
yet ga?.Ctelerini de dikkatle takip edi
yoruz. Bundan sonraki muhakeme saf
halarını ve diğer haberleri günü gü
nüne dercedeceğiz. 

lstanbul 
radyosu 

Pazartesi gilnil 
mukavele 

uıU'1'1cl1 l.lıtı.ruı 

İstanbul radyosunu işleten şirketin 

müddeti önilmüzdeki pazartesi günü 
akşamı bitmektedir. 

Fakat hükumet şirkete henilz vazi
yetin ne olacağı hakkında bir tebliğde 1 
bulunmamıştır. Yalnız mı,ıhakkak olan 
cihet hüklımetin radyo i~ini ele almağa 
karar verdiğidir. 

Hükumetin iki aydanberi Anadolu 
tahsilatını şirkete vermemekte oluşu 

da bu kıırarı teyit etmektedir. 
Şirketin vaziyetin ne olacağı hak

kındaki müteaddit müracaatlarına hU· 
kOmet cevap vermemiştir. Radyo neş
riyatı vekalet tarafından idare edilir
ken programlarda esaslı tadilat yapıla· 
caktır. 

Ayni zamanda şimdiye kadar yalnız 
pazar günlerine hasredilmiş olan öğle 
neşriyatına gilnde bir buçuk saat ol
mak üzere her gün devam edilecektir. 

Takas 
surstimali 

(B~tarafı 1 incide.) 
mektebi pr~esörü Vehbi Sarıda!, oda 
muamelat şlıbesi müdüril Taip Servet 
de bulunmaktadır. Bu zevat takas sui 
istimalinin müsebbibi olmakla itham 
edilmektedır. 

Vilayet idare heyeti bunlar hakkın
daki lüzumu muhakeme kararını da
ha evvel vermiş olduğundan buna dair 
dosyanın bu akaşm müddeiumumiliğe 
tevdii çok muhtemel bulunmaktadır. 

Amerika bütçesinde 
açık 

Vaşington 2 (A.A.) - Cumhurreisi 
Ruzvelt tadil edilen şimdiki mali sene 
blitçes'nde 209.696.200 dolarlık bir 
açık olacağını tahmin etmektedir. 

Safi açık 156.996.300 dolar tahmin 
edilmektedir. 

Veni eserrer 
.....,_~J&EUWmam111ır::mım11ııımı ... 

Holivut lstanbul 
Magazin 

Fiyatını tenzil ile h<ıftalık olarak in
tişara başlıvan Ilolivut İstanbul Ma
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Misafirimiz yarııı 
1~ de ıreliyor 

~!!:!.!""~· -- ......,.,....,. ... 

lngillere lliikiimcforının şehrimizden avdet seval:cti.ndc mkıibıına 
cdUen Cumur /Jaşkanlıöı treni Sirkeci lstcu;yonunda 

( Ba~ tarafı 1 incide J ) tren ıki günden beri llaydarP:::" 
Büyük misafirimiz yarın sahatı Sirkeci istasyonuna geçirilmiştır 

saat 11 de İstanbula vas!I olmuş bu. Yapılan hazır ık ar fl'J 
lunacaktır. Uost kralı şehrimizde karşılq 
BUyUk m'saflrlm'z rıhttmda üzen hüJ ük bir istii<bal progralll' 

Atatllrk tarafmdan zırlanmıştır. Bu program mucl f 
kar•• anacak Hayc!arpa:-ndan kuıguncuğa çe f\ 

Yarın .sabah şehrimizi şereflendi· kapıdan R('ı--:iktnşa irndar otan ~· 
rece'{ olan dost memleketin muhte cahiller bovdan boya elektrikli' • $ 
rem Jfrah, Tophane Denizyollnrı rıh. lenerek ve ~abahlara kac!ar ~aıı 
tımında hizwt Atatürk tarafından 

karşılanacaktır. 

Kral mütenekkiren seyahat et 
mekte olduğundan ~imdiki halde ~eh
rimizdc kalacakları müddet isin bir 
program tespit edilmemiştir. 

Kendileri .şehrimizin nerelerini 
gezmek is1i)orlar,o;;a geldikleri ıııman 
arzuları ,·eçhile bir program tanzim 
edilecektir. 

Krala Cumur başkanhjiı 
treni tahsis edıtdl 

Misafirimiz şehrimizde üç gün 
kaldıktan sonra pazar günü, kendile. 
rine tahsis edilmiş olan Cumur Baş
kanlığı hususi treniyle Viyanaya gide. 
cektir. 

Her türlü istirahati cami olan. 
u11 uıı:nyun naucı 11 1 ~ lJUı ç 

Yugoslavya 
Dört mUstakll vHAyete 
taksim edllecekm' ı 
Bclgrad'dan ltnlyan Stefani a. 

jansının verdiği ma!Umata göre., Yu
goslav Başvekili Stoyadino\'İÇ Hırvat 
lideri Maçek ile uyu~ma~a çalışacak 
v~ Sırıı - Hırvat ihtil:Hlarının halli i. 
çin bazı im ti) azlar verecektir. Bu me
yanda 931 temel yasasının lflğvı ,.c 
Yugosla\' idari istiklfilini haiz dört 
vilayetin taksimi mc\'zuu hah.solmak. 
tadır ki bu vilfıyetlei Sırbistan, Uos· 
na, Hırvatistan \'C Slovakyadır. 

Hugün olan iki kaza 
Dün gece Kartal mezbahasında ko

yunları kesmekte olan kesici Seyit oğ
lu Hüseyin bir koyunu keserken bıça
ğı birdenbire kaydırarak sağ ayağının 
damarlarını kesmiş ve hemen numune 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

Bugün saat 11 de, Üsküdar Bala
ban caddesinde marangoz Karnik usta
nın yanında çalışan Tunusbağı Etem 
Paşa sokağı 54 numarada mukim Hü
seyin oğlu Hüseyin sağ elinin parmak
larını planyaya kaptırmış ve iki par
mağı kökünden kopmuştur. 

Yaralı derhal Nümune hastahanesi-
ne kaldmlmı§tır. (50) (3208) 

.~J;~ 
~'\ 

olan rnro;:ı lc 1er konacaktır. . ., 
• 1Cllr Bunlardan başka Galata if. 

sünd•.•, ~arayburr.und;ı Kızkule" 011' 
Şem~ipaşada büyük tenvirat ,s 
caktır. 

Akav ~irketi lfn .. ·rİ"'e ,·e tJ 
·' ~ J J nı 

idar~si cuma günii ak~amı s.'lat 2.-
itibaren bir kısım vapurlarını 111. 
tahsis edecekler, bu \·apurla!" 0 J 
saat bire kadar Boğazda dola~ 1 
Balkan fe.sti\'aline iştirak edeıt 11~~1· 
ler d~ kendilerine tah.,.is edilcce~ 4ff 
larda milli dansları oynıyacak ,·e 
kılar söyliyeceklerdir. .. fol 

Eyülün 6 ncı pazar giiıtU ~ 
1 

koyunda büyük deniz yarıştarr j:/ 
lacaktır. Yarışlar Il:ışbal<nıt 

lnönü'n.iin himayesi aıtmcl~I 

Japon~ 

donanması ,, 
Büyük bir manevrıı' 

~ıkıyor ... ,ı 
Japonyanın Londra biiru\ıtı' 

iiği umumi harp me~eleleri 1tal< 
1
1_ 

İngiliz hükumetine bir nota ,·e~ 
tir .• ·ota ile Japonya, Londra ~~ 
masına istinaden 11.059 tonlu1< "''' 
to mu hrihi ve 15,59 ton 1 uk deıl ,-ec• 
gemisi bulunduracağını haber 
mektedir. . 1 ı'' 

Diğer taraftan Japon bahtı) 1f. 
T b.. .. k ı . ,·rıt > • zırı agano u• .. u · nı· mane . ı 

• " • ·111 il 

cak olan 70 Japon harıı gcl11L'
1 tfll 

tiş ic.in tayyare ile Tateymayıı gı~~"· 
tir. Manena sahası gizli tutultt1 
dır. __/. 

Ticaret Odas111d~9 
bu sabahki toplıtf1~çı1" 

An karada 29 birinci teşrind~c:i jÇ ~ 
cak olan el ve ev sanayii sergı·rı•ıı 
bu sabah ticaret odasında bir tO ..... d~ 

}\Ilı v o· 
yapılmıştır. Bu içtimada ;..n ı 1l1 -t 
bu sabah gelen Türkofis nıerl<l'lll~ ', 
düril Akil, sanayi mtifettişi Pil 111uJ 
lktısat vekf•leti sergiler fahri c:tıJ!· 
viri Salahaddin Refik bulunillıı~ 

\J/J l 

Parfs, ~ - İspanyadaki ecnebi elçi· 
ler, muhasematı insanileştirmek veya 
durdurmak için en kıdemli sefir olan 

Hükümet Mantreal, Dre~t ve na
ras • Tire.c; konsolosiarını, Atinn ve 
Panama elçilerini, Londra lıüyük eı. 1

1 

çisini ve kati bini azletmiştir. 
gazin zeng~n yazılar ve güzel 
lcrle çıkmıştır. 

resim· ı ls.oanyol GC,Jrüsdcr 
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Borç 

tl ladl Ceıtı, ıene bnıile kavga etmit l 
Old:lten, arala.nnda kayganın ekıik 
ı..ı. tu )'oktur. Hele iıe para da karııtt 

8~UtUn mahalle ayağa kalkar. 

yardım talebile hemen hiç gelmiyece -
~im. 

Sadi göderile bir §eyler soruyor gi
biydi. Sadık devam ediyordu:. 

q ırJtaç ıün evvel Sadi, Fahireye -
~-:- ç~uldarla beraber kansının 
"- li bir deniz ıehrinde yapılacak 
h.ıııi lral1u için epey para vermişti. Hal -
hl ~r:zaı bunlan sarfetmig, hepsini 
Ji«ttltnuıti. Koca, yaptığı münasebetsiz 
~en babıetmef e kalkınca, kansı aç -
tık ~lınu yummuı ıözünü, bu kadar
!! hır P~rayı kansından esirgemesinin 

1 e .dernek oldqğunu sormuş, Sadinin iı
pttirı. bozulduğuna, eskisi gibi bol bol 
.;;• larfetmenin zamanı geçtiğine dair 
tıa. 1edilderine hiç ehemmiyet vermiyor-

.,._ - ~albuki, batkalannın aeni yot
tt;_lı: içın tttuklan yolu ben de öğren -
~ diyordu. Meseli, dostun Sadık. 
;:;:te beraber olduğunuz, çalgıcılıktan 
~ Çılçnıadığı ve meçh!tl bir sanatkar 
~ Ufu ~anesile her ı;aman param çe 

'or, Bıı:e &elince, küçük bir masraf. 

it ~u •on delili de zikrettikten sonra 
•i.ııi Yükıcltince Sadi: 

ht - Sus bakalım artık 1 decij. Bu k.adar 
~ırrn... Biliyorsun. Sadık bize bitişik 

t\ı.r duyana ne der? 

~ - Vız gelir, quya.rsa duysun. Hakkın 
rı., ne düşündüfümü öğrensin. Aklı başı 

rclir. 

L - Seni menediyQrum f Buna hak -
'lll Yok? 

ıa!~nlrlendi, daha fazla bağırmağa bat 

b~- Evet, bir soyguncu! Soyguncu! 
<:.ger • 
8•• • ilindi karşımda olsa, daha ağrını 
0Ylıyeceğinı. 

'a Bu •ırada ltapının zili çalındı. Sadi 
Paa bi n r halde ayağa kalktı: 

ı.. .. "?1 lia, ne diyordum. Ah, o olma• 
a· lZmetçi kadın : 
- 8.ay Sadık? dedi. Salona aldım. 
- Peki, ptki 1 Şimdi ıeliyoııım. 
lf faınetçl kadın ~ıkınca: 

...... - itte. ı&rdUn mu, aklıma &elen ba
~ da &eldJ. Ya duyduysa f Ne kadıar 
~ çıt lanldım bir adamdır. Biri aa-

llttftliyecek ı 
!Shıı sekti : 
.._Neyse, bakayımt 

~· atır •fır yilrilyerek, omuzlan dU
~ &rlr:adapnm yanına ıitti. 

~u bir masanın Uıtilne eğilmiı. re
~ bir nıecmuanın sayfalannı kanıtı· 

Vaziyette buldu. 

'-u. aamimiyetle elini sıkarak : 
'Bonjur, naaılam? 
~ ~ UZ'attr, fakat ötekisi biru te -
~)~iltle 1tktı (yahut Sadiye öyle gol-

~ Oh .• ı Çok iyiyim. TetckkUr ede -

8-di biru daha canh: 
~l bekliyordum, dedi. Zaten ge
"' de aöylemigtin. Geliıine ~ok 

diın. 

1ıft ":' ~ahih ml? Musikiıinasın sesinde 
'-111 1'tllıza ifadesi vardı. O kadar çok 

"1ıindin? 
' ~lbct 1 Ne diye ıardun? 
'\Pooı Hiç bir tcY yok! 

'l>dclı Sevinmem tuhafına mı gitti? 
tt .. ~ arkadaşlığımız, bilirsin, nadir 
~nlardan biridir. 

a_dı~~şe doğuran bir sükuttan sonra, 

' ' 1':,,.et 1 diye mırıldandı. Ben de öyle 
tıcdiyordum! 

' Zan mı ediyordun? 

llt~ l3'4na yaptığın her büyük yardım -

S..di a·· .... k . ....._ azwnu cstı: 

>tt Bırak 1 Bundan bahaetme ı Bu, ga
ıt. ı.b·· b ~~c . 1

1 ir ıey.. Sonra, sen bena ver-

- Evet .. Umulmayan bir talil Son 
eserim, biliyorıun, kabul edildi. Tabcdi
lecck de. Şimdiden epey para verdiler : 
Cebimde. Görüyorsun ya, bundan son
ra yanına bir "soyguncu,, olarak gel -
miyeceğim. 

Ağır kelime üzerinde duran Sadi ken
di kendine: 

- İ§itmiş, dedi. Evet, karımın bütün 
söylediklerini işitmiş. Şimdi, onun bu 
yarasını nasıl sarmalı, bu çirkin hatayı 
nasıl tamir etmeli f 

Arkadaşına acı bir tarzda gülümse
mekle cevap verdi. Ve düşünmeğe baş
ladı .. Birden kafasında bir §İm§ek çak
tı: Bulmuştu. 

Mmldanmağa ba§ladı: 
' -Bana anlattıklanna ne kadar memnun 

olduğumu tasavvur edemezsin. Kazan-

dığın bu para.. Hele eserinden .. Çok, 
pek çok sevindim. Bu sevinç hem sana, 

hem de bana .. ÇUnkü, senden bana kU
çük bir yardım da bulunmanı rica ede
ceğim. 

- Bir, ne??? .. 

- Evet, m.:ınkünse bana ödünç para. 
Sadece kırk kırk beş lira .. En krsa za -
manda öderim .. Tatil sonunda .. 

Sadık pşkın bir tavırla : 

- Nasıl? Sen, sen, benden yardım .. 
- Evet, biraz sıkıntıdayım. Doıtum .. 

Ortalıkta b'uhran var, biliyorsun. Sene-

nin bu mevaimi.. Hele insanın karısı 

benimki gibi sert de olursa .. 

Düşündü ve sonra riyakar bir eda i
le: 

- Bu, seni sıkmasın! dedi. 
Musikişinas şiddetle: 

- -·· __ . . . ... . - ..... -... -••Gı.L&a. .. , ""'-··-

bilyük bir haz verir. Evet, sana sıkıntı
lı bir anında yardım etmek .. Benim şim
diye kadar tatmadığmı bir haz.. Ve 
bugün .. 

- Evet, bugün? 
- Evet, anlıyarnıyorsun. 

Sadık cebinden para cüzdanını çıka
rarak: 

- Ne kadar ihtiyacın varsa ali dedi . 
KUçUk bir tereddütten sonra, Sadi ar 

kadagının dediğini yaptı. 

Birden her ikisinde de bir ferahlama 
belirdi. Sonra da, öteberiden konuşma
ğa, ıakalaşmağa başladılar. Biribirlerin
den memnun, teskin edilmi§ olarak ayrıl 
dılar. 

Faakt, en ziyade memnun olan Sadi 
idi. İhtiyatsız karısının yaptığı büyük 
bir hatayı tamir etmiş bulunuyordu; 
karısının bu ihtiyatsızlığı biribirini se
ven bu iki arkada§ı biribirinden ayırma
ğa kadar varabilirdi. · 

Nuh CEM 

DlYıoııyaınon en 
garip Dşçn 
sarııdDkaso 

Fransada kanları altın baha.sına 
olan adamlar vard.u-. Bu adamlar dün
yanın en garip amele sendikası olan 
ve geçenlerde hiikıimetçe resmen tas
dik edilen "Kan verenler birliğinin., 
azasıdır. 

.Bunların vazifesi Faris hastahanele
rinde ameliyat yapılırken kan vermek 
için çağrıldılar mı h:!men kO§mak
dır. 

Cemiyet azası yalnız hasta.hane me
murları, polis ve itfaiyeden seçilmek
tedir. Kadınlar birliğe giremezler. 

Cemiyete girmeden evvel namzedin 
bütün mazisi iyice tahkik olunmakta
dır. Kanlan muayene edilir ve bu adam 
lar cemiyete girdikten sonra içki içrne
meğe ve kendilerine tayin edilen liste
lere göre pehriz etmeğ.-: söz verirler . 
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11 yıl once bugün 
Türk inkilabı 

yeni bir devre girdi : 
Tekkeler kapatıldı 
A tatttrk Kastamonide: "Biliniz ki TiirkJye 
Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler 
ve mensuplar memleketi olamaz,, demişti 

1650 yılında lstanbul, zaman za- Atatürk, bu kararı, 25 ağusto~taa 
man nükseden bir hastalıkla çırpını- bir eylüle kadar süren seyahatlerin-
yordu. den döndükleri vakit vermişlerdi. 

Osmanlı tarihinin çok acıklı sahi Büyük şefin Kastamonuda verdik· 
felerinden olan bu vak'alar, Tarikat · leri nutuklar, taa.c:ı.qubun kökünden 
çılann birbirlerini çekememesi yüzün- kaldırılacağını müjdeliyordu. 
den doğuyor ve çok defa feci, çirkin, Kastamonuda dinlemek mazhari· 
iğrenç ve kanlı neticelere varıyordu. yetine eriştiğim bu nutukları haya-

1650 yılında Şeyh Abdülkerim adlı tımda hiç bir vakit unutamıyacağım. 
bir şeyhe şöyle bir tezkere yazılmış - Bu nutuklar, Atatürkün Tilrk mi11eti 
tı: "Raks ve devran ettiğin için se· üzerindeki sevgi ve kudretinin çok 
ni menetmek vacip olmuştur. Tekke- canlı bir misalidir. 
ni basıp seni ve sana tabi olanlar. Kastamonu, o güne kadar en çok 
katlederiz ve tekkenin temelini bi r tekkesi olan bir vil:lyetti. Mensupla· 
kaç arşın kazıp toprağını deryaya rının ne kadar taassuba saplanmış 

dökeriz. Bu dereceye gidnmedikçe o · olduklarını söylemeğe lüzum görmü-
tekkede namaz kılmak caiz olmaz." yorum. Ulu Önder fes yerine şapka 

Ayni sene Demirkapıdaki Halveti giyilme.c:ıinfn mantıki olduğunu izah 
tekke.si basılmış, yakalananlar sop<ı ettikten sonra, lneboluya hareket etti .. 
ile kovalanmıştı. ler. O gün terziler, Kastamonu so-

,,. • • kaklarında dellal gezdirerek şapka 

Müftü Yahya efendi tekkeler için dikmeğe başladıklarını ilan ediyor-
şöyle bir mısra yazmıştı: lardr. Şef, Inebolud:ın döndfüW va-
Mescidde riya pişeler etsin ko riyayı kit, şapkalı Kastamonulular tarafın-
Meyhaneye gel kim ne riya var, ne dan karşılandı. 

mürayi Tekkelerin ilga.cır yıldönümlinde. 

Tarihçi Naima bu me.<Jele hakkın- Atatürkün o vakit Kastamonuda !'Öy-
da şunları yazıyor: "O zaman onu lediklerinden bir kaç par~a alıyo-

tekfire kalkıştılar. Lakin Yah}a efen rum: 
di gayet vakur ve mütehammil oldu " ... Mevcut tıari!.-atlerin gaym~i ken-
ğundan böyle şeylere ehemmiyet ve... dilerine tabi olan kimseleri dünye. 
mezdi. Mütaassıbin gidere~ italei Jj. vi ve manevi olan ha.yatta Baıadete 
:14111 .ız.ı.llı\41. Cill. ~ şalüfe :;:;, ::>G) . mazhar k1almaldtan başka ne olabilir?. 

:t- ~ ~ BugÜn llmiflı bütün şünwliyle ;11cde-
Tan'hin hangi devrini kanş- niyetin parlak ışıl.-ları karşısında fi. 

bnrsanız karıştırınız t~ubun lan veya falanın irşadı ile medenı, 

milletleri en büyük feHiketlerı· manevi Batıdeti anyacak kadar ipti-
sürüklediğini görürsünüz. dai insanlann Tü1".kiye medeni camia-

Bu, her millette böyledir. Bu yüzde.t suıda mevcudiyetini asla kabul etmi
milyonlarca insanın kanı, yok paha- yorom.. (Şiddet:IJ. alkışlar.) 
sına akmıştır. Elendiler ve ey millet, büinlz ki, 

Bugün, bu sütunlarda 11 sene ev- Türkiye cumuriyeti !}eyhler, dervi1-
velinden, 192:> yılı üç eylül gününde ıı ler, milritler, Tnım$Uplar memleketi 
yani on bir sene evvel bugünden bah- oüımaz l En doğru, en hakikf tarikat 
sedeceğim. medeniyet tarikatülir. Alcdcniııetin 

Hepimizin yaşadığımız bugUn, Türk emir ve talep ettiğini ı•apmak, insan 
inkilabının yeni bir devire girişiniıı olmak i(in kôlidlr. Tarikat rüesası. 
J1!1dönümüdür. bu dediğim hakih:ıü bütün vuzuhu ite 

Bir giln önce cumurreisimizin ha~ idrak edecek ve ~ndiliklerinden der
kanlığında toplanan vekiller heye: hal tekkelerini /.xıpatacak, mürit· 
ti: lerini.n artık rilşte vasıl olduklarını 

a) Tekkelerin, zaviyelerin kapatıl- elbette kabul e<k<'eklerdir.,, 
masına, 

b) llmiye sınıfı kryafetioe, 
c) Devlet memurlarının kıyaf etint' 

dair bir kararname çıkardı. 
Bu kararname ile Türkiye cumu

riyeti içinde hiç bir tarikat, bunlara 
mensup hiç bir şeyh ve derviş ve mü. 
rit olmryacağı, bu sınıflara ait hu
susi kisvelerin ve Unvanların , tUrb ~ 
ve türbedarlıkların ilga edildiği bfı
dirili.yordu. 

Yakacılita satılık 
arsalar 

Yakacığın en gil:zel yeri olan Sa
natoryom caddesinde gayet ucuz fi
yatla satılıktır. 

Arzu edenler Şeref otel müste
cirine müracaat. 

' ~tnin bir çoğunu azar azar ödedin. 
....._ 'NVet, §Üphesiz .. Fakat, biraz evvel! 
......._ c, biraz evvel ne olmuş? 
....._ ~akkımda böyle düşünülmesi .. 
)( eli misin? 

100 ila 200 gram kan için vrilen as- ===========!:::================ J 
gari ücret bizim paramı::::a C19 kuruş- lar bu kan vericileri cemicyti için iş le- " 
tur. 900 dan 1000 gram kadar için ile- tilmcktedir. 

lııiL! . 
, ~ıınas baıını salladı. 

ba~aYtr, hayır! deli değilim. 
..,_ • canJı bir ifade ile devam etti: 

~ok tükllr 1 Bundan böyle sana 

ret 4823 kuruştur. Ücret dn:ma peşin 
verilir. 

Bundan başka zengin hastaların 
vakf etm.iş olduklan bir takım pan-

Ran vericiler millet uğruna yap
makta oldukları h.'.imıet yilzünden has-· 
talandıkları takdirde bu vakıf paralar-! 
dan bir de maa§ alırlar. 

Söylcnwğc lüzum yol: 7.:i, topl!i olarak yapılan jlmnasti~n tek başına 
yapılan1a rc!'!31 d.aha bi1y ik bir zcııl."i ı:ardır. Resmini gördüfii1nüz dl5rt genç 
~::, viicıdlanmn bütihı ncşcsilc hiır, fakat ah<>nkli, hareketli bir dan.sı, ~

kılarma ttydurarak yapmaktadırlar. 
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Muhterem misafirimiz lngiliz Kralının 
da hazır bulunacağı 

Büyükadadaki 
müsabakalar 

Sahildeki dalgalar 
gibi ... 

..... ...... 1 

I 

Bu haftaki büyük 
deniz yarışlarının 

Büyükada Halk spor klübü 30 ağus
tosta atletizm ve bisiklet müsabaka.la

, n tertip etmişti. 

programı 
Bu hafta panr günü Modada ya

pılacak büyük deniz yarışlarının pro
granımı aşağıya koyuyoruz. 

Ayni günde şehrimizde bulunacak 
olan muhterem misafirimiz İngiltere \ 
kralı 8 inci Edvard da müsabakaları 

huzurlarile şereflendireceklerdir. 
Bu yarışları sporcuların hamisi Baş-

vekil ismet İnönü himayesi altına 
almıştır. 1 

Y~lara saat 14 de ba;lanacaktır. 
Yanı sahast 800 metre üzerinde tan
zim olunmuştur. 

Sahanın bir tarafında deniz işlet

mesi, Akay, Şirketi Hayriye tarafın

dan seyircilere tahsis edilecek vapur
lar sıralanacak ve bunlann karşısında 

çizilec.ek muvazi bir hatla saha tahdit 
edilmiş olacaktır. 

Deniz yolları iki büyük vapurunu, 
Akay Erenköy, Göztepe vapurlarını, 

Şirketı Hayriye 73, 74 numaralı va
purlarını yarışlara tahsis etmişlerdir. 

Yarışlara 6 klübün iştirak edeceği 

(klasik - tek çifte) müsabakasile baş
lanacak ve bunu: 

YARIŞ PROGRAMI 
Kürek: 

Sıra Saat Dak. yanşın nevi 
-,-

l 14 00 birlik kla5ik 
2 14 20 Deniz filikaları 

3 14 40 iki çifte klasik 
4 15 10 yedi çifte kanca 

baş 

s ıs 30 pad. bot. batır-
ma müs. 

G 16 00 dörtlük klasik 
7 16 20 tahlisiye kürek 
8 16 45 can filikaları 

9 17 00 dörtlük klasik 
10 17 30 beş çifte ala-

manlar 
11 17 50 su üzerinde ka-

yak 
12 18 10 tahlisiye göste· 

rileri 
Telken: 

Saat 

ıs oo 12 M2 şarpiler 
16 00 Olimpik yole dinğiler 

25 M2 metre kareye kadar 

Kimlerin yapacağı 

Klüpler arasında 
Deniz talebeleri 
Klüpler arasında 
Profesyoneller 

Amatörler arasında 

Klüpler ara!irnda 
Tahlisiye U. M. efradı 
Deniz müessest"lerj 
Klüpler arasında 
Profesyoneller 

Amatörler arasında 

Tahlisiye U. :M. efradı 

Klilpler arasmda 
Amatörler arasında 

Takip edecektir. Bu suretle yarış-ı ~oda. deniz klübünde 
lar fasılasız bir surette 14 den 18,10 a 1ecektır. 

kadar devam edecek ve ayni ~kşam 

bir (balo) veri-

Kavaktan Modaya 
Büyük yc;zme yanşımız'n kayıt 

müddeti bugün bitiyor 
Şinıdiye kadar 30 

genç nıüracaat etti 
:Kavak • Moda arası büyük yüzme 

mukavemet müsabakamız için kayıt 
mi'addetl bugün akşam üzeri nihayet 
bulacaktır. Şimdiye kadar ismini yaz
dJran gençlerin adeti 30 U bulmuştur. 

Aşılması çok mr bir mesafe dahilin
ae yapılacak yanşnnıza iştirak etmek 
hakikaten wrlu ve aynı zamanda da 
mUJıJm bir cesaret 'işi olduğu halde 
ortaya bu kadar çok gencin atılacağı
m doğrusu ~k tahmin etmiyorduk. 

Bu yekUn ihtimal bugün akşama 
kadar daha da kabaracaktır. 

MU.sabıkların isim ve resimlerini 
iki gündür neşretmekte idik. 

Yarm da sporculann tam listesini 
bildireceğiz. 

Birkaç gündür il~ ettiğimiz gibi 
müsa.bakamızm programı §Udur: 

1 - Türk spor kurumu su sporları 
federasyonu ile İstanbul su sporlan a
janlığından himaye ve kontrolü altında 1 

yapılacak olan bu mUsabakaya amatöı 
olmak ~artile, her sporcu başka hiç 
bir şarta tabi olmadan girebilecektir. 

2 - 6 eylul pazar sabahı saat 7 de 
köprüden kalkacan vasıtalar, müsabık-
ve hakemleri alarak yarışın başlıya· 
cafı Rumelikavağı vapur iskelesine 
götürecektir. 

3 - Saat 8.45 de yüzücfilere hareket 
emri verilecek ve her müsabıkın ya
nmıla bir kayık olduğu halde. yüzücü
ler, müsabaka bnşhakcminin hareket 
emrinden evvel sporculann tarif ede
ceği rotayı takip ederek Modaya yol
lanacaktır~ 

4 - Başhakem, doktor ve katibi 
taşıyacak olan motörler, yüzücülerı 

takip eden kayıkların etrafında daima 
dolaşacaklardır. 

S - Her yüzücünün yanında gidecek 
olan kayıklarda bire:: de hakem 

bulunacak ve sporcuların kat'iyyen ka 
yıklara tutunmamasına dikkat etmekle 
mükellef bulunan hakemler istek 
halinde yüzücülere gene kayığı tutma 
malarma dikkat ederek meyva veya su 
verebileceklerdir. · 

6 - ~andal tutan müsabıklar der · 
hal diskalife dcliceklerdir. 

Müsabakayı terketmek istiyen veya 
kendisine fenalık gelenler ise evvela 
sandala sonra da motöre alınarak teda· 
vi edileceklerdir. 

7 - Tahminen öğleden sonra saaı 
15-16 .ırasında Modaya varıldığı za 

man müsabaka evvel5 yüzücülere tari! 
edilmi! ~lan ve orada büyük yazılarla 

gösterilen hakemlerin durduğu mahal 
önünde nilıayet bulacaktır. 

8 - Gazetemiz tarafından birincı. 
ikinci, ve üciıncüye muhtelif hediyele· 
verilecektir. 

9 - Müsabakamıza iştirak et:nek 
istiyen müsabıklar, 3 eylCıl tarihine ka· 

dar hergün saat 9 dan 17 ye karlaı 

gazetemiz spor servi ine miiracaatl~ 

kaydol:naltdırlar. Yüzücülerimiz ka

yıtlarını yJptınrken gazetede neşre 

dilmek üzere bize bir de resimlerini ve· 
re;ceklerdir. 

Muvaffakiyctle neticelenen bu kar
şılaşmaların dereceleri şunlardır: 

100 metre: 1 inci Melih Güneş 12 
3/5, 2 inci Vasil B. Ada 12 5/8, Uçün
cü Zeki B. Ada. 

200 metre: 1 incı Melih Güneş 26 
8/10, 2 inci Mehmet Güneş 26 8/10 3 
üncü Zeki B. Ada. 

Mukaı,'emet küçük tnr (7 Km.) 

1 inci Maksut 24-35 3/5 Güne.~. 2 in
ci Dardana 2.5-22 3/8 B. Ada, 3 üncü 
Foti B. Ada 

Bisiklet mıuıl:vemet (11 Km.) 

1 inci Nejat B Ada 24 Da. 2 inci 
Bernardo B. Ada ~O Da. 3lincü Bülent 
B. Ada. 

Voleybol Adalar turnuvasında da 
Büyükada hükmen galip gelmiştir. 

Klüpler davet 
ediliyor 

İstanbul bölgesi su sporlan ajanlı
ğ\ndan: 

1 - Bölgemiz kürek şampiyonası 

Saçlarınız.ı yukarı doğru kaldırın 

) 

I 

• ·,;tr 
Kıvırıp buftlclcr haliae g~ 

Eskiy ~n ya_#.1 ti 
makines• şerıtlB 

yeniden 
kullanılabilir . ~ 

Yazı makinenizin şeridi de]~oıİfJI 
ya yırtık degilse kullanılmaz b~ 
geldiği zaman değiştirmeden . " 
kullanılabilir. Bu takdirde şeri~i .. bit cı' 
bobin üzerine toplayınız ve ikı uç ııo 

la makine yağı akıtınız. Bir ge~~ 
. k ~ erııdı vazıyette kaldı tan ve yagı . ti 

sonra bir gün evvel kullanılmaz btr~ 
le geldiğini zannettiğ;niz şeridi ıe 
kullanabileceksiniz. 

Eld·venrerini%1 
yıkarken... -,1 

Elidveninizi su veya sabuı:ıla 'f .,..~ . ~ , ... 
6 eylül 936 pazar günü saat onda Mo- Bu mükemmel neticeyi olabilirainiz 
da koyunda yapılacaktır. Klüpleri,1 ya-

ken bir kaç damla da zeytın yagı ~ 
~ız, neticeden çok memnun olaca~ 

~~a:e:::t~t~~~!c:~~:~na hususi vası-110 ~q UA "•V6 A:. '"V. 
ı - Yelken şampiyonası eyliil 4 • • ..... "'{1 fi ... ~___!"~ 

cuma, S cumartesi, 6 pazar günleri ' llm•llİllİ••llİ•ıil•••••••••••llli••-~ 
Moda koyunda yapılacaktır. • • • • • • I< 

3 ~ Yüzn:~ seçmelcri .. S e~lül cu- fş sahibi kızlar (Ç n guze il 
martesı, 6 eylül pazar gunlerı Moda 
yüzme hc:.vuzunda yapılacaktır. 

Klüplerimizin yelken için cuma gü
nü saat onda t. S. K. klübünde bulu· 
nacak hakem heyetine ve kürek için 
de müsabaka günü yarıştan evvel hn-

' r-.r..·-

liğ olunur. 
• • • 

T. S. K. İstanbul bölgesi başkanlı
ğından: 

Mühim bir mesele hakkında tebli
gatta bulunulmak üzere bütün mütte
fik klüp murahhaslarının 4-9-1936 
cuma günü akşamı saat 19 2 kadar böl
ge merkezinde başkanlığa müracaat et
meleri önemle bildirilir. 

lngitterede 
lik maçları 

İngiltcrede profesyonel tik maçla
rına geçen hafta başlanmıştır. Bir kaç 
stadda birden yapılan bu maçtan 30 -
40 bini bulan seyirci kalabalıkları 

takip etmişlerdir. 
Meşhur Arsenal takımı Evertonu 

2 - 3. Şefild de gesen senenin şampi
yonu Sunderlandı O - 2 mağlup et
mişl~rdir. 

Koşucu Oveos 
profesyonel oldu 

Nevyork 2 (A.A.) - Uç defa olim
piyat :ıtletizm şampiyonluğunu k~zn: 
nana ve adeta bir harika olan zencı 

Josse Ovens, profesyonel olmuştur. 

Kendisi beraberinde yine olimpiyat 
şampiyonlarından Talan olduğu halde 
on haftalık bir tiyatro turnesi için 
haftada beş bin dolar mukabilinde bir 
angajman alm15tır. 

HABER: Ovens, on birinci Berlin 
olimpiyntlarmda Amer~~aya üç birin-ı 
cilik kazandırmıştır. Yuz metrede 10, 

3/10 ile dünya rekorunu, iki yüz metn• 
de 20, 7 /10 ile olimpiyat rekorunu. 
uzun atlamada 8 metre 6 santimle olim 
piyat rekorunu yapmıştır. Tolan. geçen 
olimpiyatların 100 "'e 200 metre yarış
larında rekor yaratan zenci koşucu

dur. 

Varı ağır s·h let dilnya, 
şampiyonluğu 

Viyana, 2 CA.A.) - Belçikalı bok
sör Roth, Avusturyalı Lazek'e on beş 

ravuntta s~yı hes~bile galip. gelerek f 
yarı ağır sıklet dunya §ampıyonu ol· l 
mustur. 

Geçenlerde dahti
lodan tutun da \ez
gahta satı5 yapan
lara varıncaya kn
.far birçok l:adın 

patronla görüşüyo
rum. Konuşmamız 

kadınların görünii~· 

lcri üzerine döndü. 
Bu zat bana ~el~i 

düzeuinde clik!mts z 
süsünde ihmalci g:, 
rünen l:admın işLı

de de liyakatsiz oln· 
cağım ı.çıktan aç!ğa 

söyledi. 
Güzel tanzim edil 

miş saç, iyi bakıl-

nıış eller, tertemiz .. .. .. -.. . g4l1' 
ütülenmiş elbiseler Burada katip ro1unde gordugunüz Klodet ı:<olebr 
bu zata •şte kabili- likle i.J de kiJ.dreti birbirine iyi 1r1ezcet11ıi§tir. ııİ' 

yet ve istidat için birer ölçü imiş zelliğ'i, derisinin temizliğine t>Je# 0 

B"" de duyduğum sözlere hak verir Ne kadar çok ve sık yık~ırsa d 

gibi oluyorum. Güzel görünüş, tcn:ıi~ kadar güzelleçi~ ~zcl~nır. 
çeki dilzen insanın saygı ve scvı;isını .;t f., 
çeker lşte bunun için iş sahibi kız w Çalışan kızların alınlarında ·ıı ;ıt 
kndın.lar kılık kı afetlerine, sils V.? kenarlarında çizgiler: çenelerııı~,, 

y · · · 1 · larmda ve gerdanlarında bu(UŞ· _..ıÇ' makyaja tuvaletkrıne ıstırahat erın-
1 

d h b_ .. lJP" _,,, 
• k., lar hasıl olur. Bun ar a a ~ 1"1'"' 

den biraz fedakarlık yaparak va 1 ~ eda • d'l k 1 e""r. v-~:t 
• . . 1 ta t vı e ı .rsc o ayca g ır- ~ııı w 

sarfedebılmelıdır er. 1 . .. .... 1 k hu"usi :nıUJJ" ~ıı: 
. erı yuze suru ece " or"" 

Sabahleyin !-üz tuva~ctini~i ~ı~knt krem, yıpranmış olan nesi<'lı?tl # 
lice ve ağır agır yapabılmenız ıçm on dan kaldırarak yerlerine yeni ,.c 
dakika daha erken kalkın. Her -;;ece cik deri çıkarır. ~~ 
yr.tağımza girmeden on, hatta on beş Hepimiz masa ba§ında atalet~g,tclf'' 
dakikanızı: der'mzi temizlemke saç hayattan şikayet eder dururuz. rı 1 ~ larınızı iyice fırçalamak için kullanı - nız da var. Fakat bunun çarefiy0ııı" 
mz. değil kı. Yazıhaneye giderkerı )<J ıılt 
Eğer saçlarınızı kendiniz düzeltemi- yansında tramvaydan inerek sı t>l~ 

yorsanız iki üç haftada bir, berber yürüyüş, hafta sonlarında ise l<lldJ111 

diikkıinına gidiniz. Saçlarınızın orrdu vücut mümaresesi, sağlam bir 
ltsyonları yatakta bozulur Bunun için elverişli tutmağa çok yar r. gilll 
yatmadan evv<'l başınıza b1r ağ geçi· k 1 biltUrı ıı' 

Dışarda çalıtıan ız ann ,,0ıııı .. 
riniz·. bir vemPni ile sıkı sıkıya bağ b' drs ı- M 

J yanag·ında duracak ır pu • ,.•ııır 
lamak daha iyidir ama, koca ninelere 
benzem~meniz ic;in bunu tavsiye etmi 
yorum. Bunlar :çin yapılmış ağlar ya 
hut hususi dikilmiş gecelik takkeler 
sayesinde onduleler m:un zaman bozul 
ml."dan dayanır. 

Hele a 1<şam üstü işinizden çıkıp ds 
evinize gittiğiniz zaman musluk başın
da elinizi yüzünüzü yıkndrğmız zamar• 
bu kadar kirin nereden ,... ·..,iş olduğu 
na sizde şaşar!!ınız. Demek ki, çalışan 
kadınlar yazıhaneleri ne kadar temiz 
ol\U'Sa olsun çok fazla kirlenirler: bu
nun i<f..n akı;am üstü eve dönünce bol 
bol yıkanıp temizlenmek işi katiyen 
ihmal edilmemelidir. Bir kadının gü· 

• ·rı J ıı 
ınası şart~ır. Esasında zcydrilır;M 
olan pudra cinsleri bilhr "a 
giinler ir'in rok faydalıdır. tıir 11': 

lş kızı :çin iyi bir kahvealtı 
1 
.. 1i gı 

mal edilmemelidir. Çünkü elv~r "c~e~ 
da olmaksızın kadrnlann ~utUil ifl'll<~ 
jilerini muahf aza etmelerıne 

yoktur. ca~ıI11-
Sab" h1.-.yin erkenden y::ıpıı gnı: \~ 

iyi bir lmhvealtı bacaklarınızırı }liıJııı' 
ta7..eliğini nl<!}ama kadar rnu 
d ~ e er. bn 'hle) el' 

Hele mcak günlerde s3 ',.efil 
lmhvealtı ile bol ta7.e meyve • 
kadar iyi bir şey yok+•ır. d 'kt(JfP 

Güzellik 0 

ti 
b 
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Türk olan Etrüskler 
Romanouaırcdlali"ll ©ınH&:e D'\Callyca\<§la yaışamamoş 

f§> lUJ 0 lYJ liilSa.ly~ D 

Bugün Italyanlar 
Faşizm Kelimesini bilmiyeceklerdi 

Oğlunu darağacına 
gönderen adam 

Elli yıldır içinde sakladığı bu 
acıdan ancak ölümile kurtuldu 

Son zamanlara kadar Etnısklerin 

nereden gelmiş olduklarını kimse bil
miyordu. Son tarih araştırmaları ise 
bunların Akdeniz şarkından ltalyaya 
göç ettiklerini ileriye sürmüştür. Türk 
ırkına mensup olduklarında dair de bir 
çok deliller bulunmaktadır. Geçenlerde 
Tarkini'i civarındaki mezarlarda bulu
nan bir portre Etrusk kadınlarının gü
zel olduklarını da meydana çıkarmış
tır. 

Romalılar Etrusk ilahlarını o kadar 
tesirli buldular ki onlarde .. aldıkları 
bütün başka şeylerle birlikte en mü- · 
him Allahı da almakta tereddüt gös
termediler. Bu kadın tanrılarının ele 
başısı ve büyük Etrusk şel:!ri Veiinin 
korucusu Kupra idi. Veii şehri tam on 
sene Roma hücumlarına mukavemet 
etti. Tevazu nedir bilmiyen Kurumlu 
Romalılar, bir şehrin bu kadar daya
nabileceğine katiyen inanmak isteme
diler. Kupranm şehri himaye ettiğine 

ea, mUfett:f Latour ojlunu kendi ellle adalet pençesine 
tesHm etmı,ıı 

(Paris 1ıu.susi muhabirimizin m.ek-
& E8ki Etrurya da kadın1urm /iaMıçları ölçü verilrel;e tsmarla.r:a yapılırdı. ve onun gerçekten çok kudretli bir t bu) 

ir U<Jeo üstüınde olan bu resim ~ı :zattan 1500 sene evveli.sine ait bir Etrusk tanrı olduğuna inandılar. Şehri aldlk- u F . o T' tind kü '"k 
1 _.;ı , .. - ~ •• t kted" tan sonra onu bir Roma tanrısı yaptı- ransanm rne vı aye e çu 
ıÇUı'"<A<Ui~::: ı;; ı · .ınını gos erme ır. Flera şehrinde münzevi bir hayat ya-

t (Roma husı~i muhabirimizin mek- olmadığını ortaya koymaktadır. Ro- lar. §amakta olan mütekait yaşlı bir adam, 
Ubu). manm yedi tepesine yakın olan Fulci Tanrı bir arabaya bindirildi; buhur- tam elli yıldır kmk bir kalple ölümü-
Btıgün kendisi de az çok bir tar:· le bulunmuş bir Etrusk asilzadesinin danlıklardan gö\dere buram buram nü bekliyordu. 

~~Pıcısı vaziyetinde bulunan Musolir. mndan 3500 sene evvelisine ait meza- yükselen kokulu dumanlar ve binbir Geçen hafta öldü. Onun ölüm.ile de 
Şırnd· ağızdan çıakn tatlı ilahiler arasında 
1 

ı, başaklarının bu işi nasıl yaptık rı, bu hakikatı açık ve şüphe götürmi- bir nesil evvelki polis hafiyelerinin en 
arını ar t kl l.;ı·· B .. yecek bı"r bı·" .. ı·-n,., ;.-ı..at etme1rtedı·r. Romaya taşınarak Aventine tepesin- . f'k" 1 .... b.. d"" .. .. 1 k"" aş ırma a meşgu ~ur. ugnn- ' ,.. •J ... deki güzel tapınağa yerleştirildi ve es- cm ı ır ısı o ur unyaya goçmuş o -
u İtalyanların dedeleri eski Romalıla· du. Bu adamın çok parlak bir istikbali 

l'ln, dünyayı ellerine geçirmek için, yo· ki adı yerine kendisine Jüno ismi ta- d b 
tul k kıldr. Çok geçmeden Romalıların en var ı; ir cinayeti halletmekte göster-

nıa sızın çabalamalarına sebep ne- digı~· zeka, birdenbire meslekten ayr1l-dir · büyük tanrısı Jupiterin karılığı mev-
diye maziyi araştırıyor. Musolini masma sebep olmuştu. 

ar. adıih.... galiba es,... .... ngız· Etruskle- kiine yükseltilili. Fr E . o••u .... ~ ansız mmyet umu.miyesine men-
rın Yer altına go··mu""lmüı:ı şehı"rlerm· deki Arkcoloğlarm meydana çıkardıkları b Uf 
ille ~ mühim hakikatlardan birisi de: Et- sup aş m .. ettiş Hanri Jean Latour 

k 
zarlarmdan bulup çıkaracaktır. Dik- masum bir adamı giyotinder. kurtar-

t
.ate çok §ayan olan Etrusk medeniye- ruskler olmasaydı, bugünkü İtalyan- mak için asıl cani olarak kendi oğlunu 
ı 'Mil"tta lar, diktatörlerinin siyasi felsefesini .. n evvel 400 senesine kadar darağacma gönderdikten sonra, kade-

;: parlak çağına yükselmi<> ve bunlar izah eden Fa§izm kelimesini bilmiye- rin bu acı cilvesine küsmüş ve kırık 
-'Jaly.ayı Romalılardan ,.o· k daha evvel ceklerdi. b" k 1 1 · · k"lm" t• 
...... 'W " Ku.aların ucmalarmı ve ı:ın.lhanede ır a P e ınzıvaya çe 1 ış ı. 

b "'
0 s 0 su. ....... ı~ 1..ıu.ıwıu.rvLlcuJ•. k ·ı H Jean Lat"ur en esrarengız· cm· a 

Ll.Otrı.a} esı en öküzlerin bağırsaklarını tetkik · ·J -

hah . ~lar, bu akıllı Etrusklerden, etme!c auretile istikbale dair haberler yetleri kolaycacık halletmek işinde 
le ~ ~ıçılmiyecek kadar kıymetli şey- çok istidatlı idi. Bu istidadı yüzünden 
.r. .o. gtendikten sonra da onları, yer veren Etrusk Ogurları yani falcıları 

· b ·a ı k .. nl · d d · de genç yaşında, sık sık terfi ederek Wzi.ınden silip süpürdüler. ış aşma gı er er eu o erın e aıma 
!Qt · on iki liktör yani baltacı yürürdü. Bal· Fransız umumi emniyeti!ıin baş mü-
~ e şımdi eski Etrusk medeniyetini fettişliğine kadar çıkmıştı. 

lneydana çıkarmak için en iyi arke- tacılar diplerinde bir deste değnek 

ho~~ğ.l.arını iş başına getirerek, onların bağlı olan tuhaf bir takım baltalar ta- Genç baş müfettiş tehlikeli işlerle 
" ı:ıırlardı Bu baltalar ... "Fasces adı \'e geceli gündüzlü ugwracıırken evdeki gu··-vYüklerini kazdırmağa başlamıştır. s . c.ı. ,, • ~ ...... 

Romahlann, ltalyaya ilk geldikleri rilirdi. Romalılar falcılığı Etruskler- zel karısı da onun bitmez, tükenemz 
~atnan tamamile barbar olduklarına ve den öğrendikleri gibi baltacıları da ol- gaybubetlerinden artık bıkıp usan-
4!;tru ki duğu gibi kabul ederek Farces adım mıştı. Koca diye vardığı adaınla, gece-
l... s erle temasa gelinceye kadar 
~UkOmet. kanun, sanat, inşa, dokuma, aldılar. "Bugünkü Faşizm sözü işte böy- leri bile şöyle başbaşa ve rahat kaldık-
t!aret, ziraattan habersiz ve gayet ip- lece doğdu. ları yoktu, Bunun için kadın günün 

bı.dai bir tarzda dövüşmekten başka Trır/ı;i. 1 ;•; civarında 1ıir mezardan çıkan Mimarlığa ilk hediye edilmiş en mü- birinde küçücük oğlunu da alarak ev-
ır Şey bilmediklerine dair elde kuv- bir po1 lre Etrusk 1.-.adınların hiç de him eser olarak tanılan meşhur Roma 1 den çıkmış ve bir naha dönmemişti. 

\>etıi deliller vardır. çirkin olmadıklarını göstermektedir. "Kemeri,, hiç de Romalıların değildir · Latour karısının başını alıp gitme-
1 bu bir Etrusk eseridir. Bundan b3.şka sinden sonra bir türlü teselli bulamadı 

tıı Şle bu kavgacı ve kaba saba yara- Bu asilzade öldüğü zaman Etrusk Romalılara uzak yerlerden su getir- faktt o günlerde elinde mühim bir ci-
tu 1~~.1 Romalılar, gayet yüksek kül- ahretine dünyada sevd~ği şeyleri de mek için kargir su kemerleri yapma.- nayet tahkikatı olduğundan kendini 
._ r u Etrusklerden her şeyi öğrendik- beraberinde götürmek için zamanının smı, kanalizasyon açmasını ve bugu··n ':ll sonra da yukarıda da söylediğimiz karan' 1t düşünceler yerine işe verdi 
g'ıbi cahil olduklarını her zaman yüzle- en U:Sta ressaınlannı tutarak mezarı hala kullanılmakta olan meşhur Roma ve çok geçmeden kendi kendine: "A· 
li" üstüne gladiyatör dövüşlerinin resmi- şoselerini inşa etmesini hep Etruskler d d h ,, ••e vurabilecek olan muallimlerini am sen e; akkımda bu belki de da-
.re ni yaptırmış ve böylece hiç de farkın- öğretmişlerdi. h h ı d d" k .. r·ı fl -h r Yüzünden kaldırdılar .Musolini işe a ayır ı ır,. ıyere ışı ı ozo uga 
,. aşı:ı.dı; hakiakt Roma imparatorlu- vurdu. Filozofluğu daha ileriye götü-
~U kuranlara acı bile gelse, dünya rerek: '' Hiç şüphesiz kadın, benden 

trusklere dair birçok şeyler öğrene- daha çok sevebileceği iyi kalpli bir 
~ktir. adam bulmuştur. Adam belki de çocu-
~ llonıalılar !talvaya geldikleri za- ğile kendisine iyi bakacaktır. Oğlum 
<l a:ıı harbe dair epey şeyler biliyorlar· hiç olmfl.zsa cinayet ve hırsızlık sözle-
.. / F'akat yenilmesi hlç de kolay olmı- rinden uzak bir muhitte yetişecektir.,, 
1 an bu ırktan mühim bir şey öğrendi- diye avunmağa uğraştı. 
~"· Şaka c;öttiren zevk ve s:ıfadan hoş- Zaman çok hızlı akan bir ırmak gibi 
b·

11
!lrt ve çetin kavgalar yapmaktan hiç geçip gitti. Latourun adı o kadar par-

ıı 
1
" zaman çekiruniyen İtalyanın bu ilk ladı ki, Fr:ı.nsanın en korkunç canileri 

\>akinıerinin binbir hususiyetleri daha 
hardı: Ölümden hiç korkmazlardı ve bile bu adı işitince titrer ve ondan 

11
.u. Ronıahlar üzerinde mühim bir te- uzak bulunmağa uğr&.~ırdı. 

<!~:~~ıraktı. Hereks bilir ki harpte öl- İşte lıu sıralarda Fransanın şimalin-
a llgu zaman cennete gideceğine inanan de gayet sakin olan bir mmtakada bir 
l Slter en iyi askerlerdir. Romalı lider- takım soyguncular türiyerek ortalığı 

1er bu düşilncenin kıymetini derhal an- kasıp kavurmağa başladılar. Hükfune-
h~tlar. Bu inançı kendi felsefeler ile te gelen raporlar. haydut çetesinin ba-
ırıeştirerek askerlerine aşıladılar. Roma civarında bir lahtın duvarlarında. görülen bir kabartma Etrusk şında hiçbir şeyden yılmaz çok atak 

1 ~trusklerin ölümden hiç korkmadık- gladiyatörünün dövüşe girmeden evvel bir esiri savaş tannlarına kurban et- bir delikanlının bulunduğunu bildiri-
.:ıı son zamanlarda açılmış olan me- mek üzere bulunduğunu göstermelctedir yordu. Çetenin en son cinayeti Ll! :}eh-
~l'larındaki süs ve nakışlardan anlaşlı da olmıyarak tarihe büyük bir hizmet- Romalılara hamamlar yaparak bun- rinde_ z~ngin bir kan kocayı öldürerek 
tı ıştır. Romalılar imparatorluklarını te bulunmuştur. ların içinde yıkanmasını öğretenler de evlerını soymak oldu. 
bit kurmağa başladıkları günden iti- Romalılar ilk zamanlarda yalın ayak Etrusklerdi. Ger~i Romalılar hamam-

1 
Mahalli polisler Galton adında biı 

bam ettiler. Fakat aleyhinde yetecclt 
kadar delail bulamadılar. Nihayet 
Fransa adliye nezareti bu işin tahkiki· 
ne baş müfettiş Latouru gönderdi. 
Adamcağız yola çıkarekn, tuhaf bir 

hissikablelvuku ile emniyeti umumiye 
müdürüne: 

- Kalbimde sebebini anlıyanıadığ1m 
bir sıkıntı var. Bu iş bana çok bahah
ya mal olabilecek gibi geliyor! 

Demişti. Polis müdürü bu kehanet
ten hiçbir şey anlıyamadığı için gü
lümsemiş ve ona uğurlar dilemişti. La-
tour cinayet yerine varır varmaz işe 

koyulmuş ve çok geçmeden Galtonun 
bu işle hiçbir alakası olmadığını mey
dana çıkarmıştı. Birkaç şüpheliyi da
ha ıskartaya çıkardıktan sonra bütün 
delilerin Corc Veron adlT bir delikanlı
üstünde kümelendiğini isbat etmişti. 

Bunun üzerint: ta.hltika.lını daha ge
nişleterek bu delikanlının mazisini 
araştırdı. Onun bir haydut çetesine 
mensup olduğunu anladı. Delikanlı ile 
annesinin tski bir cani ile yaşamış ve 
bu heriften bütün habaset ve rezalet
lcrı öğrenmiş olduklarını te~bit etti. 

Eğer Latour bu kadar ince eleyip 
sık dokumamış olsaydı herhalde ha-

yatını büyük bir acı ile zehirlememiş 
olurdu. Eğer Veronu sdaece suçlu diye 
mahkemeye verip de, daha derinlere 
gitmekten vazgeçseydi, Paristen ayrıl
madan söylemiş olduğu sözler gerçek
leşmezdi . 

Fakat Latour bir av kö~ği gibi izin 
üstüne düşmüş ve meslek kaygusun-
dan başka her şeyi unutmuştu. Vero
nun hüviyetini meydana çıkarmak iGi:ı. 
maiyetindeki bütün memurları saldırdr 
ve yavaş yavaş Latour korktuğuna uğ
ramakta olduğunu g<.;rdü; insanı ser
sem eden; kalbini parçalıyan hakik&." 
bütn acılığı ile sırıttı. 

Fakat kanun ve adaleti yerine ge
tirmek sevki tabiisi bu polis müfetti-
şinde bütün insanlık düşüncelerine ga
lebe çaldı ve Latour oynayacağı büyük 
facia için kendini toparaldı . 

Suçlu Vcronu büyük b:r sukunla 
tevkif ederek adliyl!ye verdi. Mahkeme 
çok uzun sürmedi; mevcut deliller kı-

saca gözden geçirilince hakimlere ka
naat geldi. Veron idam hükmünü giy
di ve giyotin makine~inde kellesi kesil-

di. Masum Galton salıverildi. Bütün 
Fransa gazeteleri Latouru methede 
ede göklere çıkarırken kalbi kan ağlı
yan hu zavallı meslekten çekilerek va
tanı olan Normandide inzivaya gitti. 

Adalete teslim ettiği katilin kendi 
oğlu olduğunu yalnız kendisile umumi 
emniyet müdilrU biliyordu. 

İşte bu adam, geçen haf ta ölmesile 
elli senelik bir acıdan kurtuldu. 

aı-en Etrusklere dair her şeyi ört bas gezerlerdi. Fakat Etruskler daha o ları ilk kopye ettıkleri halde bırakma- adamı yakalayarak onu cinayetle it-ı 
:tll'ıiye çalıştılar ve yalnız onların me- gi1nlerde bile kadınlarına ölçü üzerine dılar ve çvk inkişaf ettirdiler ama, ha- ========================== 
~tlarını tamamile tahrip etmemekle ısmarlama ayakkabılar yaptırırlardı. marn fikrini Etrusklerden almışlardı. ~oğ1•n1.! k~ybetmişlcr ve Ro!!l!'.. impara- l "itİWi'tiılıiiMIM•D~lliJ~jı#-M! 
1 Yatıılınış oldular; çünkü bu mezar- Bunu bir Etrusk mezarından çıkmış Romalılar şevketlerinin en yliksek 1 torluğunun sukuta sürüklenmesinde bu 1 

~ar hu.gUn bütUn hakikatı meydana olan ve aşağı yukarı M:lattan 1500 se- ('.ağlarında vakitlerinin er> çoğunu lilks 

1 

hamam c~lenccleri de mühim roller 

0 
°Ynıaktadır. Bu mezarlar gladiyatör ne evvelisine ait bulunan bir vazonun hamamlarda zevJc ~ safa ile geçirdik- oynamı§tır. 
Yluııarının bile Romalılara mahsus ilstilndeki resimden anlıyoruz. !erinden sava~~ı meziyetlerinden bir (A. E.) 
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Şimdi on üç athdan dokuzu yerde yatı
yordu. Gert kalan dört kişi deli gibi 

ka~mağa başladıfar 
Bu kadar büyük cinayetler, hlya- reket etmeyip olduğu yerde kaldığı 

netler yapan bir adamı siz bize bırak- için en büyUk müşkülatı HulagQ çeki
mıyorsunuz. Size son defa teklif edi- yordu. Maamafih yaşından katiyen 
yorum. Ortadan çekilirseniz si7.e fena- umulmayacak bir çeviklik ve meharet
hğımız dokunmaz. Onu diri diri yaka- le kılıcını kullanıyor, dört tarafına 

lamamıı.a. yardım ederseniz size de dikilen dört askere tek adını attırmı
bir pay veririz. Yok, ka.r§ı gelecek yordu. 
olursanız sizi de onunla beraber ge- Aykut ve Boğatimur manevralarının 
bertiriz. Haydi çabuk karar verin! ilk kısmında muvaffak olduklarını 

- Bir iki dakika müsaade ederse- gördükten sonra geniş bir daire çizdi
niz cevabımızı vereyim. 

Hulagft bundan sonra AykUta dön
dü. Gözgöre geldiler. Hulft.gO. birden 
bire Aykutu tanıdı. Ve tanıması üze
rinde bir elektrik seyyalesi tesiri yap
tı. 

Ona birçok §eyler, pek çok şeyler 
soracaktı. Fakat hiç zaman yoktu. Bu 
sırada Aykfitun mosmor olan sağ eline 
gözli ilişti. 

Aykut: 
- Eğer kolum böyle olmasaydı ön

lerinden kaçmazdrm. Fakat sol kolum 
henUz sağlamdır. Bununla da hiç ol
man3a şunların yansını temizliyebili-
rim. 

HulagO. Boğatimura döndü ve: 

- Haydi! dedi. 
Boğatimur da, Aykut da derhal ken

dilerine işaret edilen manevrayı anla
dılar. Hulligii olduğu yerde kaldı. Ay
kutla Boğatimur atlarını mahmuzla
yarak biri sağa biri sola doğru fırla
dılar. 

HullgO. halifenin atlılarına. cevap 
verdi: 

- İşte cevabımız budur. Kılıçlarını
zı çekin eğer kafi derecede keskinse 
\'e kollarınızda bu kılıçlan kulla.nacak 
derecede kuvvet varsa, yüreğiniz de 

kafi rlercccde ce.Clarotle dolu ise hic 
terooaüt etmeden bize sa.ldırm ! 

Halüenin adamları bunların teslim 
olmadıklarını ve teslim olma.ya pek 
niyetli olmadıklarmı görünce bir daha 
baş başa verdiler: 

- Ne yapalnn? 
- Ne yapalnn da söz mü? Hilcum 

edelim. Yalnız unutmayın ki ilk hede
fimiz şu şeytan adamdır. Esasen far
kında mısınız? Galiba sağ kolunu sa
katladık. Kılıcını sol eline almıs: 

- Sağ eli mosmor bir halde sarkı-
yor. 

- Atının dizginlerini de serbest bı· 
rakntış. 

- Onu tepelemek kolaydır. 
- Biz dördüm.Uz onun peşinden gi-

diyoruz. Sizde §U herifleri haklarsınız. 
-Ala! 
Askerler grupundan bir küfür dal

gası yükseldi. Derhal onlar da Uçe 
ayrılarak HulagO., Aykut ve Boğati
munın ü~rine atıldılar. Yerinden ha-

ler. Peşlerinden gelen atlıları böylelik
le kandırdıktan sonra geri döndUler. 
Az sonra ikisi biraen Hulagilnun önü
ne gelmişlerdi. 

Aykutun sağ kolu tamamile işlemez 
bir hale geldiğinden atını sadece ayak
larile idare ediyordu. Buna rağmen 
göstermekte olduğu büyUk meharet 
ve atının alışkanlığı sayesinde hiç ak
satmadan işini yapıyordu. 

Huli.gQnun dört yanını saran asker
ler şimşek gibi kılıç kullanan ve yıl
dırım gibi gelen bu iki kuvvet karşı
sında darına dağın oldular. Birkaç sa
niye sonra dördü de yerde yatıyorlar
dı. Arkalarından gelen diğer atlılar 

çarpışma yerine vardıkları zaman kU
fUrler savurdular. Artık dokuz kişi 

kalmışlardı. Ve §imdi Hulagfı, Boğa
timur ve Aykut az ileride atlarını biri 
birlerinin peşinden hafifçe koşturarak 
bir da~re çiziyrolardı. Bu da Türk at
hlarmm ikinci bir manevrası idi. 

Halifenin askerleri yeniden kudur
muş naralar atarak bunlara hücum et
tiler. Fakat az sonra yeniden bir hezi
mete uğradılar. Etrafına yıldırımlar 

saçarak dönen bu ateşten dairenin 
önünde iımdi beş atlı daha yere yu
varlanmış yaiıyordu. Geriye topu to
pu dört asker kalın.ıstı. Bunlar a.rka
dp.şl.ar:mın halini gördUH:ten sonra. bir 
an duraladılar. Ve ·atlarının başını ya
vaş yavaş çökmeğe başlayan akşamın 
kararttığı Bağdada ~evirdiler. Mah
muzlarını atlarının karnına şiddetle 

batırıp deli gibi ka.çmağa başladılar. 

Uç atlı bir mUddet bunları arka.la
rmdan seyrettiler. Nihayet Boğatimur 
yavaşça söylendi: 

- Yavaş yavaş uzakla.,sak! Bunlar 
şimdi belki de bir ordu ile teknır ge
lirler. 

HulagO. bir müddet hiç cevap ver
medi. Gözlerini Bağdattan ayırmadı 
Uzun uazdrya baktı. Sonra atını ya· 
vaşça sola çevirdi ve dizginlerini ser· 
best bıraktı. At şimdi hafif öir tı

nsla gidiyordu, Boğatimur ve Aykut 
da aynı eüratıe büyük kumandanı ta
kip ediyorlardı. 

Yarını saat daha geçti. Artık Bağ
dat hafif tepenin arkasında kalmı§, 

(Devamı var} 

-ss-
- Metin, Nasıl benden böyl~ şeyler 

ümit edebiliyorsun! Ne cesaretle bana 

böyle hitap ediyorsun .. Sen yegane mc
dan iftihanm olan, çok sevdiğim bi
ricik evladım? 

- Fetimcyitten sonra doğrudan 

doğruya kanaatinizi yazmış olduğunu- i 
za cmin:m! 

- GörUyorsun ya, sen de iyi niyet
te olduğumu tasdik ediyorsun. 

- O an için öyle fakat sonra .. Dur
muşu kurtardığınız zaman i§i anladı-

nız.. Yanılmış olduğunuzu farkettiniz, 
kadın mahkfım oluyordu, ne diye, ne 
dfyıe su9tunuz? • 

- Ben vazifemi yapmıştım. Ondan 
ötesini polis' halletseycU ! 

- Baba, baba bu sözü nasıl söyliyc
biliyorsun ! Hiç nedamet hissetmiyor 
musun? •. 

- Sen çıldırmışsın oğlum.. Durup 
dururken b~ımı derde sokmak isti
yorsun. 

- Hayır, doğru yolu gösteriyorum. 
Bu isi temizlemek lazım, hakimleri bu
lup hakikat? anlatmak laznn! 

- Asla! Hem benimle bu tarzda ko
nuşmanı katiyen menederim. 

- Babamsınız. Hürmet etmeğe mec
burum. LA.kin haksız bir muameleye 
karşı süküt edemem. Bizim yüzümüz
den bigUnah insanların ıztırap çekme
lerine tahammill edemem! Siz knbaha 
tinizi itiraf etmezseniz ben gidip her 
§eyi anlatacağım! 

~le 
• Aftlr. 

Hatıralarım anlatan': EFDA'b TAL/,T -186 - Yazan: tHS~ 

•• Onun bir iftiraya kurban gitti
ğini tahkik ederek öğrendim.,, ( 

Bu itibarladır ki umumi menfaatlere - Onu yalnız ve rahat bir yere koyu dirili§ine bir misaldir. Binaenaleyh· ti~ 
taalluk etmiyen münferit vakalar kar - nuz. thtiyaçlarile alakadar olanuz. Çün netmem ki Türkler §imden aonra bıl ~ 
şısında hissiz ve bitaraf kalırdım. Fa - kil onun bir mücrim olmadığını, bir if- avuç tüfeylinin böyle küstahça bJ!e ı.;I 
kat bugün önüme getirilen elleri kelep- tiraya kurban gittiğini tahkik ederek lerine göz yumsun. Bu çocuk, bUıı' ı> 
çeli, yağız suratlı, mert bakışlı delikan- öğrendim. misaldir. Karşısındakilerin dil~11 ı4 
lı karşısında hissiyatım birdenbire de • B b ld .. 1 • 1 meserretlerine tahammül edcırıetıS11 "1. 
v• • • • •• ~ • • - unu ana evve en soy emtş o • dW 
gıştı. Çunku o adı hır vaka maznunu a d U k la da b hepsini tepelemit Fakat bun' :.ut 

v• , ., • , 
0 

8 y ın, geçen m na ap ra Se ep " I ,..,, .. 

degıldi. O, mazlum Turk mılletınm se· kalmazdı. onlara müsaade edersek böyle ııJ' 
nelerdenberi ıstırap çeken çocukların • daima tekerrür edecektir. Size Ç~ ~ır 

Çavuşu gönderdim. Biraz sonra ku - bit ıır 
dan biri idi. Artık düşman sesine, düş· lıyım. Bu itibarla samimi ...a mandan BalJar odasına geldi. Yanm sa- Jıf,... 
man neşesine düşman gölgesine, düş • ı le arzediyorum. Eğer, aiz, tngiliı •· 4' 

at kadar yevmi ve mUstacel işlerle uğ - bir 1111"" 
man vilcuduna tahammülü kalmamıştı. dinizi, zeki, idil ve medeni ~ 

k raştı. Bu arada Galatadaki balozda Rum Jd V',. Andoludaki ardeşleri vatanın harimin olarak tanıtmak istiyorsanız - '~ 

d k - lan ve İngiliz polisini yaralayan Mah- L ~ .... "-en düşmanı ogmak için kan dökerken niz de budur - 1imdiye aa~ _,ı 
o Galata balozlannda düşman şarkısı mudun evrakını da tetkik etti. Kağıtla- bütün yardımlarınıza rağmen htÇ_ J 

rı okuduktan sonra: b · y d ~~ dinlemeğe tahammül edememişti. Hak eceremıyen unan or usu t 
lıydı. Onu isyana sevkeden muztarip - Vay kerata vay .. Ustelik bizim po- liyık olan karan derhal vennek ~ 
vicd:uu idi. Onun bu temiz hareketinden lisimizi de yaralamrı.. Bunu Baver di· ne sizin !!yık olmadıldan halde ~ 
samimi ve haklı isyanından dolayı bir vanıharbine verin, dedi. diğiniz himaye ve teveccühten ş . ~ 
cezaya uğramasına meydan vermemek Mahmut Baver divanı harbine gider azan Rum, Ermeni ve Yabudile~ 
l~ımdı. Bu lüzumu içimde bir vazife se en hafif ceza üç, beş senedir. Zaval- gibi hareketlerine mani olmak taı .,ı 

l k d d lı delikanlı mahvolacak. ..,el"", o ara uyuyer um. Sustum. Kolonel Ballan Uç s'"'· ,, 
Bu karan verdikten sonra zile basa • Evvelce de söylemiştim ya, §imdiye beri tanıyordum. Hele Rikatsoıı ~ 

rak ba§çavuş Raytı çağırdım. Dedim kadar bu gibi şahsi vakalara hiç müda- gittikten ıonra bir buçuk senedell 9' 
ki: hale etmemi§tim. Fakat milli hislerinin kendisile çok sık temas ediyordLl~?P' 

- Şimdi size birisini gönderdim. rencide olması üzerine bu itleri yapan sebeple ben onun huyunu çok iyi -~ 
• g66" - Eveti edcbsizin biri. Bağırıp du - delikanlıyı kurtarmağa karar verdiğim yordum. O da aşağı yukan benı tlt 

ruyor. Bıraksak hepimizi dövecek. Ben için Ballara her zamanki gibi: diğim gibi tanımı§ ve bana inanııılf fi 
de hakkından geleceğim herifin. - Orrayt ! diyeceğim yerde: Ben Balların bazı hislerine va~ 

- Bir §ey yapma ona.. - Müsaade eder misiniz? dedim. ki onlar benim çok işime yarardı .• ti 
- Neden yapmıyormuıum. YUzilme tuhaf tuhaf bakt. O zaman Bir defa, Rumları, Ermenilert• 
- Çavuş! Sana yapma diyorum. Mahmudun vakasını ona kendi mantığım Yahudileri hiç sevmezdi. tf't"' 
- Bana saldırdı. la anlattım ve dedim ki: tkincisi beyhude bir zahmet ve 0,ıt' 
- O haıta ve masumdur. - Şimdiye kadar wuiyet Yunan or - raf olduğu artık iyice anlaşılan <1C ,ı r 1\: 
- Deli midir? duıunuc, lehinde idi. Yunanlılann dostu lik İngilizlerin ıeref ve itiban:ıa ııs y'; llıek 
- Deli değildir ama onun ıibi bir ve taraftan olan ekalliyetlere mensup lan §U Anadolu macerası olrıı~-' ol' 1 :len 

şey.. insanlar da 1ehrin _!ıaya.tına h!kimdiler. ihtiyar kumandan tngilteredek• ç \1 

- övlevse birkae klrtbacla akli bası • n .. tı. .. • :.A ... ~- ,.n .. ı. .. t .... ~tr Tıı .. 1.- h:al cnr.uann;ı h;rlr•e •~,,~ evvel kaY~'t 
na ıelir. kına kar§t, hakaretamiz muamelelerde olacaktı. Kendisinin vatandan <1t :ırıı'~ 

- Size ona bir ıey yapmayınız diyo· bulunuyorlardı. Taıkınlıklannın, ııma· cağından bu kadar sene uzakta 1' etıtP 
rum. nklıklarının haddi hesabı yoktu. na ve belfilı işlerle uğra1masına .'. ıJ1 

- Siz de bana emir mi ediyorsunuz? Fakat gimdi vaziyet tamamen olan Yunanlılar hakkında da hİÇ 1~ııtf 
- Natıl iaterıen öyle telakki et.. değigmi§tir. Siz umum zabıta kumanda niyeti yoktu. Çok defa onlara atıP 
- Senden emir almamayı muvafık nı sıfatile, Rumlann, ermenilerin, Ya- ken duymuştum. f 

görürUm. ~ ı# hudilerin bu küstahça hareketlerine, Bu iki his altında bulunan ,.ow~.I' 
- Benim icabında Batlara vekalet et- edebsizliklerine, nümayi§kar bUtiln ha- bu sözlerim menfi bir tesir ya~' 

tiğimi biliyorsun. reketlerine müsaade etmekte devam e- y l h vıu olaral< at 
- Sen Ballann katibisin? a nız, eyecanıma mag P ıs- t 

derseniz hiç arzu etmediğiniz anar1i ileri gitmiş, kumandanın hakkııl1 ,;o r 
- Sen nesin? i ,,. kendiliğinden doğacaktır. besini cclbetmiştim. Çünkü, bert oe' 
- Ben burada bir İngiliz ba1çavuşu- Kolonel Ballar dikaktle beni dinliyor dikçe vaziyeti ve gözlerinin ma~~'Jl'!l 

yum. Sivil bir Türkten emir almam. du. Onun yüzünde bir tasvip işareti an ğişmişti. Okadar ki sözlerim bil: 
Fena halde kızdım: ôıl' 

Yordum. Fakat soğuk kanlı adam hisle- sonra yerinden şöyle bir doğrul . L'Af 
- Ukalihk ediyorsun. Seni §ik8yet ~ 11" 

ederim. rini kat'iyyen belli etmiyordu. (Ne olur - Efdal, sen timdiye kadard~'•t I 
1 ) d. k so"'zleri e devam et le konuc::namıc:.tm. Sebep ne? lı 

Ballardan çekinirdi. Ve kolonelin be· sa 0 sun ıyere m - » » 
· tim: du ,.~f 

ni ne kadar sevdiğini de bılirdi: · ôı r 
- İnsan arkadaşını şikayet eder mi? - Çünkü, Tlirk halkı yeniden diril • Kafamın i~inde bir nokta parla ~ııı' 
_ insan arkadaşını bu kadar ehem _ miştir. Hayat, istikHil, hürriyçt, hay • le sıkıntılı vaziyetlerde insan• pe'' 

1 d d~ğmazsa hali nice olur bilmeııı 1 miyetsiz bir şey için kırar mı? siyet ve şeref duygulari e yeni en aya-
- Peki, canım döğme dedin döğ- ğa kalkmıştır. Anadoluda İzmire doğru hal cevap verdim: 111) 

mem. Daha ne istiyorsun, söyle. giden Türk ordusu, Tilrk milletinin bu ( DE>va"'' 

- İstediğini yap.. Ben bir gey söy
lemem .. 
-Korkaksınız! O zaman da korktu

ğunuz için sUküt ettiniz değil mi? MU3 
terileri kaybetmek kaygusu, halbuki 
doğruyu söylemiş olsaydınız her vic
danlı insan sizi takdir eder, hUrmetle 
alkışlardı. 

Artık Naili beyin taharnmUlU kal
mamıştı. BUtUn vücudu öfkeyle titri
yordu. Sevgili oğlu ona böyle muamele 
etsin, görlilmilş şey miydi? Tekrar ye
rinden fırladı. Kapıya doğru hışımla 
yUrtidU: 

- Ben gidiyorum, işim var. Fazla 
saçma dinliyemem. Ne halin varsa 
gör. 

Hızla kapıyı vurdu, dışarı çıktı, git
ti, Metin başını elleri arasına almış in
liyordu: 

- Ne yapayım yarabbim ne yapa
yım.. Babamı ihbar etmek bana düş
mez .. O kansaydı. Kendi itiraf etsey
di başka olurdu. Halbuki ben, ben ne 
diyebilirim? 

Sabaha kadar gözüne uyku girmedi. 
Güneş ağarırken kararını vermişti 

Bu ı;erait altmrla artık bu evde yaşa

yamazdı. Bundan böyle ayrı yaşa

yacaktı. !stanbula gidecekti. 

Yalnız bir mesele vardı, babasının 

biçare Durmuşu rahat bırakması. İşte 
onu da temin ettikten sonra bavul
larını hazırladı. ve ilk trenle 1stanbula 
hareket etti. 

-4-
Leylanın yegane UzilntUsU hala hem· 

şiresini bulamamasıydı, zira Rahmi 
bey ona, hayatında görmediği rahat ve 
IUks bir hayat yaşatıyordu. Güzel, bü
tUn konforu havi bir apartıman, mil· 
kemmel eşya, hizmet~i. aşçı, otomo· 
bil .. 

Elmasları civarın dedikudu mevzuu 
oluyordu. Kırk iliı. elli bin lira tahmin 
ediliyordu. İkisi de birbirini son derece 
seviyor hatta. yakında evlenecekleri 
söyleniyordu. 

Birgün Lcylii, sokağa çıkmak üzere 
hazırlanırken hizmetçi kız bir beyin 
kendisile görüşmek is~ediğini haber 
verdi: 

- Salonda bekliyor efendim. 
- Kimmiş? 

- İsmini söylemedi, hanım efendi 
kendisini tanıyormuş. 

- Acaip ? .. Şimdi geliyorum! 
Odadan ic;cri girdi, birdenbire fena 

halde şaşırdı, Tali bey karşısında. du
ruyordu. Gayri ihtiyari geriledi: 

-

- Burada işiniz ne beyefendi 1 1'-ç 
1 

- Affedersiniz Leyla hanıtı1 · !)ttl' 
zamandır sizi prıyordum .. Nedeı1~~ı:f 
den kaçıyorsunuz .. Size iyilikteıı tt1titl' 

d09 ne yaptım? Her zaman da 
zum!.. . erıct1' 
Kadın kapıya doğru yilrUdU· 

telaşla: 1,r•~ 
- Beni dinleyin, s:ze dUşmıın ~ıA ~ 

buraya gelmedim .. Bilakis sizi h·
1 

• 
• 1 ~:t 

vıyonım. ıtı· ::v--
- Ben sizden nefret ediyortl 

beni fena yola sürükliyecektiniZ· 
Tali bey omuzlarını silkti : .. ~•· 

1 fllY"- •• 
- Beni reddetm,.niz o yo B 1<t11dl· 

nrza mani olmamış. Etrafına ~11 tııt: 
- Hem maşallah AJlah vcr5~aıı1'1' 

nayı gözünden vrumu~sunuz! d 0ııtl" 
bey çok zengindir. Ama ben e şit"' 
kadar rahatını tmcin edebi1friıtl·l<8d~ 
di blle hazırım .. Bir kadının ne., .,.er 

U» • 
parRSı olsa gene yetişmez. ~ ..ı nfll'de" 
diğinin iki mislini sarfetmegc 

yim .• Emret! itı-· 
- İstemem .. Allah gösterme~ gii~ 
- Sonra pişman olursun .. }:33 re<Jd1 

.. 1 l be · ... rnc U' guzc ya varıyorum, nı tr u-=ıııllıı 
decek olursan karışmam. O , 
ğım cok fenadır! ,;ot'I, 

(De&JOtfU 
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&/iğün Kara Fatma ölmüştür 11::~~~1c;:;1~a m~~-
ı\rtık onun gözleri me!~·~a~t~"'" 
.. yaşıyor 
Şe1Jınt ooaın oğDlYlmun emaınet .. 

lera vaıraaa On Daır DçD rıı s\Qı ırü ın lYıy@a 

GUneş, ay ve seyyarelerin içinde 
seyrettikleri, burçların mıntakası adı 
verılen gök geçidini ilk önce kim bul
du ve bunun on iki burcunu takvim 
meseleleri için ilk olarak kim kullan
dı? Son zamanlara kadar hep Gülda
nilerin bundan dört bin sene evvel bu 
mmtakayı bulmuş oldukları ve burç
lara da kendi zevklerine göre hayvan 
balık ve insan adlan taktıkları sanıl
makta idi. 

ırum ı ,, <dlDycır 
eıı~lr ~ar, peşine taktığı iki yüz kişi idik. Parası olan sil&hını kendi 
dıra.zı atlı ile bir erkek gibi düşmana sal- tedarik etti. Olmıyana köyün zengin
~ .Kara Fatma, bugün sürünüyor. leri yardım etti. Ben de bir ata atla
ile ne top seslerinden şahlanan atı, dım. İzmit, Geyve, Taraklı, Modurnu, 
~Yıeri, ne sıra, sıra fişekleri yok.. Sivrihisar, Eskişehir, Gemlik, Bursa, I 
tıt . ~unlar araksma giyecek ne bir Bandırma, Balıkesir civarında hayli 
bir~ı. ne soğuktan donmaması için dolaştık, çalıştık, takdir edildik. 
~~organı bile kalmamış.. Satmış, 337 bayramında Büyük Önderin itti
'" Şehit düşen oğlunun l:endisinc fatına mazhar oldum. Beni alnımdan 
hitnı et. ~ıraktığı torunlarını büyüte- öptü. Bir tabaka hediye etti. Fakat o 
~ ek ıçın daha dün üç liralık bakı tabaakyı çaldırdım. 

'rCere..rıüni yüz yirmi beş kuruşa sattı.. - Nerelerde kahramanlık göster-
~0Ph?-°ede bir müesseseden akşam din? 

Son haftalarda :se Bombaydan ge
len haberler, Sind de Mohenjoradoda 
yapılmakta olan hafriyatta burç mınta 
kası esasına göre yapılmış müşahede
leri gösteren mühürler meydana çıka
rılmıştır. Arkeoloğlar mcyc-.,a çıkan 
bu medeniyetin Asyada en eski mede
niyet olduğunu ve Sümerliler tarafın
dan tesis edildiğini ~öylemektedirler. 
Demek ki Irakta kurulan Sümer me
deniyeti ilk önce .~ind de kök salmış 
ve buradan lraka gitmiştir. Çünkü 
Irak ve şimdi 8ind de meydana çıkarı
lan Siimcr kültürleri arasında çok sı
kı bağlar grölilmüştür. 

elindeki Ganağına bir par<;a ve- - Bana sorarsan tüf ek patlatma-

lCaora Fatmanın 8f)n tıir re8mi 

ltı.ek d k 
den e 0Yin8.3alar, artık ekmekler-
anı "enneseıer eski günlerin kahra
aJck~l'a FatmR 1tchkt.An nlPrPk mn-

'ht> li~rap karyolanın üzerinden kavra
~nUıne sürdüğü binlerce bez par
aı\.. dan yapılmış yorganı göstererek 
•vne diyor• 
'1 . 
\ şte evladım. Son kalan eşyam. Bri 
:r~aındaki erkek gömelği ile bir de 
~ lık .• Sürünüyorum .. Hayattan çok-
~ı~. Fakat şehit oğlumun ema

rı var. Onlar için 'SürünUyonım. 
..., _:\ğhyor, hıçkıra, hıçkıra ağlıoyr .. 

löyle sözlerin devam ediyor: 

dığım yer yoktur. Eskişehir, Kaynar
ca, Iznik cephesi, Kütahyada en şid
detli <;arpışmalarda bulundum. 

- Taarruz ve baskınlarınız nasıl 

olurdu? 
- Arkadaşlarımı yanıma toplar, 

kendilerine şöyle bir nutuk verirdim. 
"Ben Erzurum gibi yerden geldim 

İlk Çin ve Japon medeniyetleri bu 
Sümer medeniyetinden doğmuştu. 

Demek ki "Burc mmtakası,. Gülda
nilerdcn binlc"ce yıl e\Te] Sümerliler 
tarafından bulunmm.ıtur ve Babil ica
dı değildir. 

Şu kadınlığımla düşmana tüfek atıyo
rum. Siz ise erkeksiniz. Benim peşim

den gelip erkekliğinizi göstermelisi-
Koç. boğn, ikizler (Kastor ve Pul

loks), yengeç. aslan, bakire, terazi, ak
Bıı sözlerim tesirini gösterir. birer 

ars!:ın gibi atılır, döğüşür, boğuşur- rep, okçu. boynuzlu keçi ve saka ile 
balık isimleri hr' stiyan filozoflannın 

duk. te b-
- Yaralanmadınız mı? kaldırmak için yaptıkları bütün şe 
_üç yerimden yaralandım. Sağ ko- bllslere rağmen eski günlerde burçlara 

lumun iki vcr:nden ve bir de sol aya- _v_e_n_·ım_ı_ş_o_ı_<l_u_k_ıa_n_g_i_b_i _k_al_m_ıştır __ . __ 

-ıstanbÖPHirtcı--~s~ · 
·.' i• ~ ... ,:r: ..... ': ı, 

kert kıfaati ilanları 

ğımdan.. Geçti. İzleri kaldı. 
- i.;-iı:ancıhğın nasıldır! 

- Çok iyi tüfek kullanır, gözlediğim 
hedefi muhakkak vururum. Fakat ar
tık açlıktan, sefaletten gözlerim gör
mez oluyor. Geçen gün aklıma geldi. Edremitteki birlikler için kapa 
Kendi kendime Kara Fatma sen öldün. b zarfla 400.000 kilo ekmeklik un 
Gözlerin yaşıyor. Acaba onlar da eski alma\:aktır. Tahmin bedeli 60.000 
kuvvet var mı? dedim, kalktım. Çocuk lir dır ihale ı ı Eylül 36 cuma 
!arın nişan attıkları bir yere gittim. .• ~. · 11 Ed ·ueki askeri 

O wl .. l . B b" gunu saat e reıru g um Enz erım yasıyor. ıma ır . l 
kere daha inandım. Çünkü attığım bü- satın alma komısyonunda yapı &• 

tün hedefleri vurdum. Ata da fevkalfı- caktır. ilk teminatı 4250 liradır. 
o";,.; ı-- =- ...... :,.,,. _ Teklif mektupları münakasa saa-

tinden bir saat evveline kadar mak 

buz karşılığı komisyona verilecek 

tir. Şartnamesi Ankara M. M. V. 
ve İstanbul levazım amirliği salın 
alma komisyonunda ve Edremit sa 

tın alma komisyonlarında görülür. 
(199) (399) 

' 
MEŞUM KADIN 
Tarnovska F oransada öldü 

Konteı Tarnovska, yirmi seneden' 
beri münzevi bir halde yaşadığı Flo
ranadaki evinde ölmü~tür. Hapis"1.-:
nedıoı. çıktığındanberi bu evde vaı.
şi bir hayat yaşamakta, cenazesinin arka
sından gidecek bir do:;tuna bile malik 
~ulunmamakta idi. 1919 daki ·davanın 
kahr .. :r.anı azap içinde yaşıyan ihtiyar 
'bir kadın olmu~ttı, ve tanıdıkları mü-

Nnumoıı 1'111:ıat.t1 1111. . i sırasında t•c 

Kontes 'J'nrnmt•slm Vencdiktc mnlı-
1.-l'ltl"JC getiri/iri.en. 

temadiycn içinde yaşadığı kabuslar
tin'. ~ gayam ~t kadının hayatı 
hakkında karilerimize malumat vermeği 
faydalı buluyoruz. 

Maria Nicolaievna Mura (kadının 

asıl ismi) bu asnn başında, Sen Pet
rcsburgda doğmu§tur. BabaSI Kont 
Rurik, büyük bir Rus asılzadesi idi. 
İhtimamla büyütülen ve iyi bir tahsil 
gören bu kız, on altı yatından iti
baren babasının Kiyefte ka!3nesine 
gönderildi. Ve endişesiz hayata alışan 
Maria burada gittikçe asabi bir karak
ter kazanmağa başladı. 

Birgün şatoya gelen Kont Tar
nowsky, genç kıza seyahatlerinden, İtal
yadan, Fransadan bahsetti, ve onu tes
hir etti. Bir taraf tan Kont Mariaya 

. aşık olmuş ve evlenme talebinde bulun
muştu. Fakat, babası kızının küçük 
olduğunu bahane ederek teklifi red et
ti. Çocukta ilk isyan tezahürleri ba§
ladı. Nihayet Tarnovsky kızı Orcd 

Bu intihar vakası tesirini kaybet
tiği sıralarda karşısına Baron Stahl 
çıktı. Bununla münasebeti, Kont Ber
govsky'le tanışmcıya kadar devam etti. 
Baron birgün Tarnowsky'ye knr:sr
mn kendi:ıini al.::ıttığmı, hatta o ge
ce eve Bergavsky'yi alacağını söyledi. 
Kont o gece karısiyle aşıkını yakalama
ğı, ve şerefini kurtarmağı kafasına koy
du. Odaya girdiği zaman, aşıkı kanlar 
içinde ve diz çökmüş bir halde Tar
nowsa 'nm önı.inde görünce: 

- Ne oluyor? diye sordu? 
Ilergowsky aya;;-,a kalktı ve iztira• 

hını yenmege c:ılıprak: 
- Karın· seviyorum, dedi. Onsuz 

ya;;ayamıyorum ... 
- Peki, bu kan! 
- Benimle alay ediyordu. Aşknm 

bir delille bbat etmemi istedi ve "sila
hını avucuna daya, ve çek. Sana o za· 
man i.1~"lırıın., dedi. Ben de çekti~ 
İşte bu kadar .... 

Tarnowka'nın aşıklan çogalmakta 
idi Fc:kat, Baronu da, yaptığı garip 
aşk oyunları karşısında intihara 
mecbur etmişti. Kocası da BergowskY, 
yi bir balodan çıkarken öldürdüğü için 
hapse mahkCtm edilmişti. Meş'um kadın 
hapisten çıkan kocasının talak arzulan 
karşısında kendini müdafaa için Pet .. 
resburgun en miıhim avukatlarından 

Prikulow'a müracaat etti. Avukat daha 
ilk görüşte kendisine aşık olmuı~ 

Eski bir Rus asılzadesi Kont Kovarovs
ky de ilk konuşmada ayni hisleri 
duymuştu. 

Bu sonuncusu bütün servetini sev .. 
gilisinin emrine amade bulunduruyor
du. 

Maria bir Avrupa seyahatine çık· 
tı. Petrcsburga dönüşünde kocasının 

ölümünü öğrendi. Kowarowsky ile 
nişanlandı, ve büyük bir merasim ya
pıldı. 

Bu sıralarda meş'um kadının kar .. 
şısın:ı harikulade güzel genç bir d~ 
likanlı çıktı. İnce, esmerdi, ve en 
kötüsü ihtiyar Kontun yeğeni idi. 

\' Eski günlerin Kara Fatması öl
~ artık yaşamıyor. Eski Kara 
s;,_da.n kalan eser gözlerim .. Onlar 
~~ edi. Onlar olduğu gibi kaldı 'lda, rastgeldiğim tanıdıklar gözle

Konya garnızonun~aki kıt'at deki ptosuna kaçırarak bir müddet 

ve :nucssesııt hayvanshnın ihtiya- sonra da evlendiler. 
Aradan bir müddet geçti. Genç 

cı ol::m 665000 kilo ku: ı: ot kapa it 

Tanıştılar. O gece bahçede dolat
tılar. Maria delıkanhya aşık Oldu~u 

bu gezintide kendine itiraf etmit 
bulunuyordu. Naumov'la (delikanlı

nın adı) bir başka gün, meş'um ka• 
dın yüzünden intihar etmiş birinin 
mezan üstünde aşk yeminlerini yaptı
lar. Fakat, beri taraftan bol para.h. 
kendisine azami lüks temin eden ih
tiyarla, daima nasihatlerde bulunan 
Prilukov'la alakasını kesmek istemiyor
du. İhtiyar Kont başkalariyle müna• 
sebetlerine nihayet vermek ve ta
mamiyle kendisinin olmak prtiyle 
Maria'ya 100.000 Ruble de vermiş bu
lunuyordu. Parayı aldığı gece Ma
ria, Gondol'lann gezindiği kanalın üs
tündeki balkonda uzanırken. yanma 
biri yaklaştı ve : bakıp: 

\' Aa.. Bu kadının gözleri Kara Fat-
' )a ne kadar benziyor .. diyorlar. 

• 

._ ~~, ~ne.leri~ ~ah;am~ı • Ka
~~tnıayı Galatada Karabaş mahal- • 
~e bir evin alt katında sığındığı 
~ odada ziyaret ettim. Beni tam-

' \t _?dasına almak için hayli tered
~ gOsterdi. 
~ iÇeri girerken de: 
~~ ~ Fatma sizi böyle bir yere 
~' etrnek istemezdi. Fakat zaman 
\~:· bu kez böyleyim dedi. Basık ta
~ harap odasında büyüğümüzün 

,r ~ ,l, karşısında bayrağımız.. İs
\ d tlladalyası tahta sedirin kenann-

gi$ ~Yor.. Konuşuyonız. Gözleri 
~ diyen yaşlı.. Ağlıyor, buhran 

, Yor, ve böylece konuşuyoruz: 
~ ~~mluyum.. Zevcim Vanlı 
'ıi ~at etti. Seferberlikte ilk çete
~ um. Kocamı, çocuklarımı hem
~ enıanet ettim. Saçımı kestim. 
~ bir ata, kuşandım silahlıklan •. 
~ Y8.Şmda idim o :r.a.ınan .. 

~ "karnda erkek elbisesi peşimde 3 
~Çok çarpıştım. Umumi harp bi

l:l·lstanbula geldim. Mütareke ol
ltt ır nıüddet sonra Anadoluda mil-
~Cadcle hareketleri başladı. Kara 

" . ..J \~oturuyordum. Sağdaki, soldaki 
iJJ"" ~ ... :_~turan gençlerden otuz kada-
aF ~ ~~- ~rndan lzmite geç-, .. ,,. n...... ---
~v ~---da Çubuklu,Blenör, Gillbah · 

~ daha dokuz köyll dolaştım. Ora-
rf~ ~ ~çler de bana iltihak ettiler. 

bir çete kurdum. Bu sefer 450 

kadın kocasının bir metresle yaşa-
· ~arfla eksiltmeye konulmuıtur makta olduğunu öğrendi. Hiç heyecan 
Muhammen tutarı 232~'5 lira olup ve tela§ göstermedi. Yalnız, kocasına 
ilk t~minatı 1746 liradtr. Şartname kendisinin de hürriyete muhtaç olduğu
Konya kolordu ve lsbnbul Anka- nu anlattı. O günderı itibaren tarihin 
ra levazım amirlikleri ıabn alma kaydettiği en çapkın kadınlarla boy 
komiıyonlarmdadır. lıtekliler prt ölçüşecek bir tip olmuştu. Yolu üs-

- İhtiyarı yok edeyim, ister misin? 
dedi. İstediğini kirpiklerinin hafif bir 
knruldanışiyle anlattı. 

Delikanlı derhal ihtiyan öldül"' 

tüne çıkan ilk adam, genç, güzel, ze
nam~leri komisyonda okuyabilir- ki bir zahitti, ve bu meşhur Tolstoi' 
ler. Eksiltme 5 Eylül 9~6 cumarte- nin yeğeni idi. Bu genç zabite rastlayın
ıi günü saat 11 de Kotıyada kolor· caya ka<;lar erkeklerle olan münasebeti 
du .atın alma komisyonunda ya• sadece bir oyundan ibaretti. Halbuki, 
pılaca.ktır. istekliler ihale günü bu sonuncu kendini bütün Rusyada ala
ıaat :>na kadar teklif m-.ktuplarını ka uyandıran bir intihara sürükle-

dü. 

Meş'um kadının oynadığı bu son 
aşk oyunu kend:sini seki= sene hapse, 
ve sonra da hakiki bir iç hayatına, Na
umov'u da üç sene hapse mahkUm etmit-

Kara Fatma eviuüı ka,nsı önünde tir. 
ş. 

- Harbe girerken ne hissederdin? 
- Ceylarumm üstüne bindiğim r.a-

mişti. 
Konyada kolordu satın alına ko- ---

man harbe girmek için deli divane 
olurdum. Ölmek, yaralanmak hiç ak

miıyonu ba,kanhğrna göndermeli• 
dirle:. 203) (403) 

lıma gelmezdi. MağUibiyet görmedim ... •••••ull!O~K!ll!T~O~ıc-•••ll 
Galibiyetin doyulmaz heyecanını çok K ema 1 o-zsan 
yaşadım. Vatanıma zerre kadar bir 
tehlike geleceğini bilsem yine at üstü- L'mlou - Operatör 
ne sıçrar, cepheye koşmazsam Kara Bevliye Mütehassı•ı 
Fatmanm erkeklik namusuna yuf ol-1 Krak()11 - l!:kselılyor mağazaaı 

yanında. Her uün öğleden ıonra ı sun .. 
- Daima atlı mı gezerdin? 2 · den fi e ko<tnr. Tel: '1235 

- Evet daima atlı .• Çarpışmalarda ~~~~~~~~~~~~~~ 
üç atım vuruldu, öldü. Hele ceylan top diğim kardeşim öldü. Ondan sonra da 
seslerini işitince, güllelerin altına düş- sefalete düştüm. 
memek için mütemadiyen ileri sıçrar- - Neden seni tanıyan, takdir eden-
dı. lerden yardım istemiyorsun? 

Ve bu yümen esirde oldum. Ceylan - Birkaç kere büyüklerin kapılan-
böyle sıçraya, sıçraya düşman hatları- na gittim. Kapıcılar terslediler, bu 
na girdi. Kement atarak tutmak iste- gün, git, yarın gel! dediler. Sinir gel
diler. Bu sırada vuruldu. Ben de esir di. Düşüp bayılıyorum ve artık gide
oldum. On sekiz günlük bir esaretten miyorum, kimsenin yanına çıkamıyo
sonra bir şenlik gecesi kaçıp kurtul- rum. Ne takatım var, ne kıyafetim 

dum. var! Böyle sürünüp gidiyorum evla-
Muzaferriyetten sonra tstanbula dun! 

geldim. Evim Y.andı, kendisine güven- . Yekta Ragıp_ ONEN. 

"' ' " " . . . . . ... .. -. . ' "" 
ASKERi FABRiKALAR UMUM MUDURl.UGU 

5atınalma Komisyonu İlanları 

7 Eylül 936 gunünde kapat: zarfla satın alınacağı 20 - 22 -
24 - 26 Temmuz 936 günlerinde ilin edilmiı buunlan 350 ton elek· 

trolit bakır, 150 fon hususi plitinen saç, 10 ton fosforlu bakır ve 

100 ton elektrolit tutya hakkındaki ilin hükümsüzdür. (718) 

350 Ton Elektrolit bakır 150 Ton Hususi p~itinen saç 
10 Ton Fosforlu bakır 100 Ton Elektrolit tutya 

Tahmin edilen bedeli "162500,, lira olan yukarıda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri F afrikalar Umum Müdürlüğü Satınal

ma komisyonunca 19 - 10 - 936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname "Sekiz,, lira "13,. kurut 

mukabilinde komisyondan verilir. Talipierin muvakkat tmineat olan 
149375,, lirayı havi teklif mektupİı'lrını mezkur günde saat 14 e kadar 

komisyona vermeler• ve kendileTinin de 2490 numara}, kanunun 2 ve 

3. maddelerindeki vesaikle mezkiir gün ve saatte komiıyona m.üıa
caatlan •. (719), 
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RADYO 

VARŞOVA: 

20,30: orkestra konseri, 21,30. konuşmalar. 
22: Leh ıarkılan. 22,30: piyano keman 
konseri; 23: spor, 23,15: dans musikisi. 
24: d8.D8 pltı.klan. 

BUDAPEŞTE: 

18: salon kenteti. 19: konferans, 19,30: 
Jenö Huszkanın (gUl baba) opereti. 22; 
plAk. 22,40: haberler. 23: radyo salon or
kestrası. 24 : çlgan musikisi. 

P R A G: 
20,10: §:lrkılı radyo piyesi. 21,25: kon!e_ 
rans. 21,40: karışık radyo popurlsi. 23: 
haberler. 23,15: Beethoven oda musikisi. 

BELGRAT: 
19,20: Halk ;arkılan. 20,30: mım neşri. 

yat. ı20,60: pltlk. 21: şarkılı konser. 21,45: 
orkestra. 22,30: halk şarkıları. 23: haber. 
ler; 23,20: konser nakli. 

VİYANA: 

8 I NEMA LA 1, 

BEYOCLU 

TUIUl 

lUELEK 
ll'F..K 

StJ!\1''' "' 

VlLUlZ 

TAN 

ŞIK 

Al.KAZAR 
ŞAKH 

Aı:iTOKYA 

ı Bir saatlik milyoner ve 

Gece yansında bir ses 
ı Programını bildirmemiştir 

ı Satılık aşk 

ı Kan davası ve Deli kral 
Kolsem 

ı Bildirmemiştir. 

ı Daktilonun aşkı ve 
Altı karılı kral 

1 bildirmemiştir. 
ı ?Slldirmemiştlr 

ı BildirmemlgUr. 
ı Kovboyun şerefi, Zin -

dan kaçkınları ve Sana 

tapıyorum. 

cUMuntvı.:1 ı Atını sür aüvarı, Eski

mo ve Maskeler aşağı 

lSTANBUL 

HABER - i\lişam Po~t;\!t 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bank 
29/811936 vazıyeti 

1 
....... A.~ıF 

Sermaye , , , , , 
İhtiyat akçı·ırıl , , , J 

AKTiF 
Kasa.: 

• Altın 11afi kilogram 17.081.31~L.24.026.24 l.08 
Banknot, ., ,. ,. 1, ,, 13.429.529. -
Ufaklık, " ., ,, ~ ,, 1.021.114.99 

Lira 

Dıı.hildekl Muhabirler : 

Türk lirası: .. 
Hariçteki muhabirler: 

Altın sati kilograt •,398,244 

Altına. tahvili kabil serbest 
dövizler. 

iL. 1.900.214.91 

6.186.482.30 
1 

325.421.73 

38.4 76.885.07 

1.900. 214.9l 

Diğer dövizler ve borçlu glll 
ring bakiyeleri , , • , • 8.623.167.46 15.135.07 t .49 

Ha7Jne tahvlllerl: ~ ı 
Deruhte edilen evrakı naktlye 

karşılığı. L 158.748.563-ı 
Kanunun 6 ve 8 inci mad- 1 
delerine tevfikan Hazine tara• 
tından vaki tedlyat. " 12.064.611- 146.683.952-

Senednt cüzdanı: 
Hazine bonoları, .. " " 

1L. 2.177.000.-
1 

Tedavüldekı Banknotlar: 
Deruhte e<.llleo evrakı nakliye 
Kıtnunun 6 ve 8 inci madde

! !erine tev!lkan hazine tarafın. 

Deruhte edilen evrakı nakliye· 

L. 12.C64.611-

ll 
dan vaki tedlyat, 

bakiyesi. .. L 146.68.3.952-
Karşılıgı tamamen altın olarak ~ı"" 
tedavüle IUıveten vazedilen L. 16.()()(l.OCf- J62.f83. 41,16 
Türk Llrsııı Mevduatı ı4,98ı.3 
Ollvl7. faahhüdat1: 
Altın tahvili kabil dövi?ler 
Di:!cr dövizler ~·e alacaklı kl· 

lirfnp: ""'klyelerl 

l\luhtcllf 

i
L. 4.tSB.294.97 .ı 

~9~ 

L ... ~c.4€7.S: ..ıı .2s.11°: 64.21\ ,.,cı.1 
58. t67•V 

Tlcarl senetler , , , , , . " 13.230.247.49 15.407.2t7.4f 11 

Esham ve Tahvllllt cüzdanı: 1 1 
~Deruhte edilen evrakı nak-

A ltiyenin karşılığı esham ve L.34.082.113.05 
f tahvilat itibari kıymetle I 

B Serbest esham ve tahvlla.t L. 4.173.234.18 38.255.347.2; 

r 
(49,5 metre kısa dalga) 18,30: şarkılar; 

19: ekonomi, 19,25: konuşmalar. 20: ha. 
herler. 20,10: tıbbi kongreden nakil. 20,30: 
senfonik kon.cıer. 21,45: mlzah. 22: konuş. 

maıar. 2: haberler. 2,10: pille. 24,15: dans 
musikisi. 

ı ölümden korkmayan Avanslar: 
adam ve Zozo Altın ve döviz Uzerlne avans 'L. 84.663.09 

ı Pepo, Knokavt ve Va· Tabvlla.t üzerine avans. ıL.16.tı87.045.35 16.771.7(8.44 
zif e kahramanlan 

B'UKREŞ: 
6,30: sal>ah neşriyatı; 13,30 - 15: plAk ve 
haber servisleri. 19,03: hafif mwıiki. 19,50: 
konferans. 20,10: konserin devamı. 21,4~: 

pille (respighl). 21,0~: yeni kitaplar. 21,20: 
radyo orkestrası. 22,30: spor; 22,45: or. 
kestra. 23,45: Fr. Al. haberler. 

ı Saadet ve 17 numaralı Hissedarlar 

polis otomobili Muht.ellf 

Aç karnına bir kahve kaş.ığı alındıkta 
Kabızlığı defeder 

Yemeklerden birer saat sonra almn'Sa 
HAZIMSIZLIOI, mide ek§Dllt ve yanma.. 
Iarmı giderir. Ağızdaki tatJIIZlık ve ko. 
kuyu izale eder. HOROS markalı amlıa. 

JQjma dikkat. Deposu: Y.azon ve Botton 
ecza deposu, Yenlpostane arkası Aşir Ef. 

Sok. No. 47. 

A7..A.K 1 Bofaziçl ıarkım ve Vah§i 
ler bUcum ediyor 

K.EMALBICY ı !tıklar ıönilnce ve Tek 

aaı kaır.rgasr, Kovbo -

yun intikamı 

KADIKÖY 
ı Programım blldJrmemlşUr 

ı Barkarol (Vencdik garkıs) 

OSKODAR 
ı Turandot 

KARAGOMROK 
OZJmJ ı Tiyatro ve sinema Canlı 

kukla vesaire 

BALAT 
Demirhane ınlldllrü ve 

Esrarengiz adam 

TiYATROLAR 

HALK OPERETt 

Buakşam saat 21,45 te 
Tarla Kuşu Büyük 

Operet 3 Perde 
BestekAn Firens Lehar 

iLAN 
İyi türkçe ve fransızca bilen bir tlirk 

bayanı daktilo olarak alınacaktır. İngi

lizce bilmesi şayanı tercihtir. istekliler 
İstanbul 150 posta kutusuna izabname 

göndersin: 

Istanbul Komutanlığından : 
ETzurum As. hastahanesi için"( 40) lira ücretli, 
1 - 30 lira şehri ücretli 3 IJ:ci ceman 4 hasta bakıcı hemşire alınacak 

tır. Bu hemşireler orada bulunduğu müddet zarfında da bir nefer 
zam tayini. verilecektir. 

Ş~raiti haiz olanların kabul edildiği tarihte Erzuruma kadar 
yol parası IX. kordan temin edilecektir. 

Talip olanların şahadetnameleriyle evvelce bulunduğu bonser
visleriyle K. lık 2. Ş. ye müracaatları ilan olunur. (904) 

İstanbul · Komutanlığı 
s~tınalma Komiıyontj ilanlsr~ 

lıtanbul komutanlığına bağlı 
müesse~at için alınacak olan 400 
ton kok kömürüne talibinin ver· 

miş olduğu fiyat makamca pahalı 
görüldüğünden tekrar kapalı zarf
la ihalesi 14 - 9 - 936 pazarte
si günü saat 16 da yapılacaktır. 

Muhammen tutan 7200 liradır. 
Şartnamesi komisyonumuzda gö-

rülebilir. isteklilerin 540 liralık 
ilk teminat makbuz veya mektup-

lariyle 2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerindeki vesaikle be· 
raber teklif mekt\lpları ıhaleden 

en az bir saat evveline kadar Fın

dıklıda komutanlık satın alma ko
misyonuna vermeleri. (810) 

Komutanlık birlikleri için alı. 
nacak olan 2135 ton lavemarin 
kömürüne talibinin vermiş olduğu 

fiyat makamca pahalı görüldüğün 
den tekrar pazarlıkla ihalesi 8 Ey. 

lül 936 salı günü saat 15 de yapı
lacaktır. Muhammen tutarı 27328 

liradır. Şartnamesi komisyonu· 
muzda görüldüğü gibi 142 kuruş 
mukabilinde de verilebilir. istek
lilerin 2050 liralık ilk teminal 
makbuz veya mektupb.riyle bera
ber Fındıklıda komutanlık satın 

alma komisyonuna gelmeleri. 
(811) 

Profesör K. 
K6mürcanın 

Modern ve herkese elzem kitapları 
Krş. 

Amel~ ve tatbiki kambiyo 35 
Yeni muha.cıebe usulU 122,50 
Tlcarl maHımat ve bankacılık 105 
İktisat ilmi . . • . 87,50 
lhtısu muhasebeleri (şirket, sanayi 
ziraat, banka) 17:5 
Ticar1 ve malt hesap ı el. kısım 70 
Zihnt heııap kaideleri 20 
Logaritma cetvelleri (yeni rakam) 56 
Ycnı hesabı ticnrl (mufassal eser} 200 
Mal~ cebir (istikraz ve sigorta he_ 
sapları) 100 

Başlıca sıı.hş yeri: İkbal kltapcvl 

1 ::ıc:: :.:1111 :ı:nw:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 

ij . Doktor ~j 
!iOmer Abdürrahmanai 
Ü Cildiye mütehassısı H y Muayenehaneııi Kachköy,!f 

Ü Süreyya sineması kar~mnda ln-l! 
il önü sokağı numara 8 her güıı:i 
ı; i• n beşten r'okuzn l<adar.. :! 
:::::::=~:::::::::::::::::: aı•ııın=u111111r.M:tr.:: 

4.500.000-
5.724.167.59 

2ti2.85t.594.;ıı ... _ =g;ı=-: 

Yl'kfln 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
İskonto haddi yüzde 5 1-2 - Altın üzerine avana yüzde ' ı•.l 

Devlet DemiryoUarı tarafından Cer kısmııı~~ '1, ~ 
çalıştırılmak Üzere Avı upaya Teknik um tahs1 

• 

ıçın göndeıilecek 20 talebeye ait müsaba1'• ~•i 
şeraiti tekı; 

1 - Türk olmak bıat 
2 - Yaşı 18 den küçük ve 25 den büyük olmamak. d ~ ~ 
3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede olırı3 

1
: 111 lsh 

ve mf:mleketin her hangi bir tarafında çalışmağa müsait bu(~ 
ğuna dair Devlet Demiryollarmın (Ankara), (Hayc!arpa§a)ı ıe.ı' ıt'. ~ 
şehir): (İzmir) ve (Adana) daki sıhhi heyetinden veya de" e $ ~~:ı: 
miryollarına kabul olunacak memurlarda bulunması laıt:1b 
sıhhi ~artları gösterir matbu sıhhi raJJor muliteviyatına \le ' 
larak (tam teşkilatlı bir hastaneden) nlınmıt sıhhat rapof\l 

(aşılmak. b ııl' 
4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteplerden müsa "' d• 

girmek istiyenler mekteplerinden bir guna iJişikleri olmadığ•""' 
vesika göstereceklerdir. · ~ 

5 - Askerlik vazifesinin A ~ rupayG\ tahsile gitmesine ırı"'"~ 
madığına dair alakadar aske~li!i. şubesjnden vesikayı haiz 01~ l 

6 - Talipler 19-9-936 hrihine kadar istida ile lstanb 
hendis mektebi müdiirlüğünt; rnür acaat edeceklerdir , 

7 - İstidaya bağlanması lazım g~len vesaik: 
A) Nüfus kağıdı veya mus:'\<ldak bir sureti. 
B) Gördüğü tahsili tevaik t>Hi recek evrakı müsbite .. rıU~ ! 
C) Hüsnühal varakası (ev son :ııektebin vereceği hiJ' -~~~ 

varakası ile o tarihten sonra ~alıştığ~ yerlerden ve ayni ı1Jrı1 
mahalli polis dairesinden alınacaktır). 

D) 4 X6,5 büyüklüğünde 6 totoğraf, 

E) Atı tahadetnamesi 
F) 3, 4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik . ue 
H) Babasının adı, nerede doğduğu sağ ise şimdiki, ~Jtyıiı;,ıo~ 

ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti nedir? Ve ne:reler .e tiıtdt1 

mı§tır? Şimdiki ve ölmeden evveli i meslek veya memurıYe 
önce daha nerelerde, ne gibi işlr,rde, ne vakitler bulundu? 

Bunları gösterir bir ebeveyn tercümeihal varakası. ı5t:ı 1 

8 - Müsabaka imtihanı 22-9-936 tarihinde ~eat 9 de. 
bulda mühendis mektebinde y?.pdacaktır. ~!(ı 

9 - Müsabaka imtihanı liselerde tamamen okunan hese>~' 
dese, cebir, müsellesat, kimya. H zik ve türkçeden yapılacalctı. 1~111 

10 - imtihanda ayni derecede not alanlardar.. lisan bı . 
tercih edilir. tl~~f1 

11 - lmtih.ında muvaffak J lanlat Avrupada teknikuıtl y ıt' 
görmeden evvel Devlet demiry,,lları E&kitehir atölyesinde 6 " 
göreceklerdir. . erir 

12 - Eskişehir atölyesindeki staj n•üddeti zarfında ste.jıY 
re iki buçuk lira yevmiye ver"ı le:cektir. ,..dııL 1 

13 - Müse.l:>aka imtihanınr{a. kazanan talipleı; A~p pe' 
tahsillerinin neticesinden sonra1ti mecburi hizmetleri hakk111dilrece~ 
let demiryolları idaresinin istiyer:e ği şekilde taahhütname "e 
lerdir. !-1 

14 - Tahsil planı: 6 ay E6khehir atölyesinde staj, t,5 58~1~c~1 

rupada idarenin göstereceği fabı ;kalarda staj ve lisan öğr~~ ıı11 
2,5 sene de idar .!nİn göstereceğ; teknikumlarda 5 sömester 1 

kine şubesini ikmal ve diploma alın=nasıdır. 1cJ<ıf1Ö' 
15 - Avrupadaki tahsil şer .... iti veya diğer husuaat ~~·;rJiil>11 

Devlet Demiryolları umum mücJi: r lüğünden ve işletme nıu t fr.ilr.t• 
rinde11 ve mühendis mektebi mıidür!üğünden, iıtiyenler(82~) ~ lazim~ alabilirler. 



........ 3 !:YL'OI; - 1936 

l~apalı zarf usullyle eksiltme UA.nı 

ı,afıa Bakanlığından : 
~~ Ekıiltmeye konulan it Ankara jandarma mektebi arkasında 
~ olan yiy~ek ve yem anbarı, hayvan s1,Jlama yalağı, mut
~.::. bulatıkhane inıaatıdır. lnıaatın ketif bedeli 22959 lira 69 ku-

2 - Bu ite ait ıartnameler ve evrak ıunlardır: 
~ - Eksiltme prtnamesj 
~ - Mukavele projesi 

~ - Vekiller Heyetinin 20/61936 tarihli ve 4869 nU'lnaralı kara
:ahuı edilmit olan Bayındırlık itleri genel şartnameıi 
E - İDfaata ait fennt ıartname 
F - Keıif cetveli 

- Proje 
\ latiyenJer bu prtnameleri ve evrakı 115 kurut bedel mukabilin

t&pı İ!leri umum müdürlüğünden alabilirler. 
~ "{a - Eksiltme 10/9/936 tarihinde perıenbe günü ıaat 16 da Na

elıiletinde yapı itleri eksiltme komiıyonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf nıuliyledir. 
~ - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1722 lira muvakkat te. 
'Yeraaeai, bundan baıka aşağ,daki vesikaları haiz olup getirmesi 

dır. Nafia Vekaletinden a~ınmış yapı müteahhitliği vesikası. 
"-ı b~ - Teklif mektupları yukarıda "31, üncü maddede yazılı sa'll· 
, • ., aaat e~eline kadar eksiltme komisyonu reitlifine makbuz 
~ ,, hilinde verilecektir. Posu ile gönderilecek mektuplanıı niha· 
~ ~" üncü maddede yazılı ıaate kadar gel mit olması ve dıt zarf m 
~ nıumu ile iyice kapatılır.ıt olması lazımdır. Postada olac:ak 
~eler kabul ·edilmez. ( 546) ( 624) 

Üksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme l(omisyonundan : 

~ ~ ~ektep malzeme laboratuvarı için açık eksiltme ile Elek, T era
~fet ıiıeleri ve Mihailiı aleti ve teferrüatı alınacaktır. 

\t . Muh~mmen bedeli 600 ve muvakk~t teminatı 45 liradır. Ekıilt
•ı 19 Birinci tetrin 936 pazartesi günü ıaat 14 de yapılacaktır. 

CtkJ Ş~ıtııam.eaini görmek iıtiyen lerin her gün ve eksiltmeye gire
"ıa erın belli gün Te saaU. mektep idaresine müracaatlar ıilan olu-
~15) 
l3ta n--"".b:-u-\_G_iı_. m-ru-.. k--1 e-r-i -S-at_ı_ş-iş_l...,..er_i_M_iı_. d-iı-. r-liı-. ğ-u-·· n_d_e_n __ 

Şirketi Hayriyeden.: 
EYLÜLÜN 4 ÜNCÜ CUMA GONO AKŞAMI FE.sTIV AL HEYETiNiN IŞTIRAKILE T 

Boğaziçinin yakın kısmında çok muazzam 
ve muhteşem bir Mehtap Gezintisi 
yapılacaktır. 

ŞiRKETÇE HAZIRLANAN DUBA MOTENEVV1 RENKU ELEKTRİKLERLE TENViR EDI • 
LECEK VE BU DUBA ÜZERiNDE MUHTELiF RAKSLAR İCRA KILINACAKTIR. 

Heyeti tertibiye tarafından Boğazın bütün bu kısmı nurlara garkedilmi§ bir halde ve umumi tenvi • 
rat içinde her taraftan atılan binlerce musanna fişeklerle o gece sa ym halkımız bu büyük ve müstesna 
donanma seyrinde görülmemi§ bir hayat yaşıyacaklardır. 

Hareket saatleri: 
21,30 da Köprüden 68 ve 7 4 numaralı vapurlar hareket eıdec ektir. Bu vapurlar ba§tan bap elek · 

trikle tenvir edilmi§ olacaktır. • 
65 numaralı vapur saat 19,20 de Beykozdan hareketle Osküdara kadar Anadolu iskelelerine uğn -

yarak Köprüye, 

66 numaralı vapur saat 19,30 da Yenimahalleden hareketle Beşiktı:ı.şa kadar Rumeli iskelelerine 
uğrıyarak Köprüye gelecek ve kafileye iştirak edeceklerdir. 

Bu vapurdan bir bandomüzik bulunacaktır. 

FlY ATLAR: Köprüden kalkan iki vapur için gidip gelme ücreti 25 kuruıtur. Boğazdan ine«::ek 
vapur ücretleri gidip gelme 37 112 kuruştur. 

Gezinti bittikten sonra vapurlar geldikleri iskelelere uğrıyarak avdet edeceklerdir. 
Pasolarla fotoğraflı kartlaı ve karneler muteber değildir. = ~11-ı~ıın•--11-

ZAYiLER 

Kınkkale askeri sanatlar okulun
dan aldığım tasdiknameyi kaybettim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin hük • 
mü yoktur. 

183 A11ettin 

~ Kmkkale askeri sanatlar okulun
dan aldığını tasdiknameyi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

128 Kenan 

, 
. . 

·· ·inhisarlar .·· u. ·. -.MiidÜ.rlüfiinden: 
1 - Şartnamesi mucibince 40 00 lira muhammen bedelli maa le

ferrüat bir adet Jeneratör açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 19/ X/ 936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 

15 de Kabataşta levazım ve müba yaat ıubeıindeki alım satım ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat güvenme parası 300 liradır. 
4 - istekliler, tetkik olunmak üzere fiyatsız teklifleri eksiltme 

gününden laakal on gün evvel lnhi sarlar Tütün fabrikalar tubesine 
verecektir. 

tylül lS/ 936 günü kapalı zarf uıuliyle 61610 kilo to zşeker satı
~ ::~"~ı-. Alınak iıtiyenlerin müna kaıa gazetesinin 24 - 8 - 936 ;,n U l'li; ,.hasmdaki ilanımızı okumn!arı ilan olunur. (383) 

- - -v-: - ----

l 1%674 No. 1t 'ft 31-8-36 tarihli 
be.yannamcye ait gümrüğün banka ta· 
kaz kiğıdını kaybettim. 

Adres: 
Urunçarıı başı No. 113 • 115 

Hristo Papazoğlu 

5 - istekliler eksiltmeye gire ~ilmek için kanunen kendilerinden 
aranılan vesikaları ve % 7,5 güvenme l>arasiyle birlikte yukarda sözü 
geçen komisyona gelmelidirler· (919) 

Li ,... 

lft MACl..OP FAUSTA" 
_____ , __ _,, _____________________________________________ ___ 

ra iki aeraeri de Orleana va11l o~ · 

mutlardı. 

Pi.kvik, Kroaıa dönerek şöylen
di: 

- Zannederaem artık ebedi 
taadete kavuıuyoruz. 

FAUSTANIN ŞOKRANI 

Şimdi, mecburen Pardayanır., 
Şarlm Viyolettayı Leonörün man· 
tosuna ıararak dttarı çıkardığı

nı g3rdüiü zamana avdet edece· 
iiz. 

Şövalyenin bu VBMEİY.eti görün· 
ce yaptığı ilk hareket Şarlı tAkip 
etmek oldu. Artık Viyoletta kur· 
tulmut ve Şövalye için de yapacak 
bqka bir it kalmamıtb· 

Fakat bu anda dimağına yıld«· 
nm gibi bir isim geldi. 

M .. ' - orover •.• 
Süpheıiz ki Moreverin manu · 

tırda vukua gelen hadiselerden 
haberi vardı. O, bugün için Mon 
martr kapısı civarında randevu 
Termit ve: 

- Yalnız küçük ıarkıcının ne· 
rede olduğunu haber vermekle 
kalmıyacak, ıizi onun yanına ka· 
dar götüreceğim ... Onu görecek· 
. . ' d . . ıınız ... emıft.ı. 

Şövalye bu anda Moröverin 
neler yapmak istediğini bütün a· 
1tklığile anlar gibi olmuttu. 

Moröverin kendisine Monmar
tr kapııı yanında randevu verme· 
ıi onu manubra ıötürmek-içind :. 

Randevu saatinin 12 olarak tayiu 
edilmeıi ise biraz geç kalmak i· 
çindi ! .. Moröver hakikaten kendi. 
si ile Şarla Viyolettayı göstere· 
cekti ... Fakat Sövalye ile Dük za. 
vallı kızı it itten geçtikten ıonra 
görecekler, saat dokuzda çarmıha 
gerilmit olan Viyoletta bu za· 
mana kadar belki de ölmüt bu· 
lunacaktı. 

Pardayan bunları dütünerelc 
titredi. Bu alçakça ihanet kal· 
binde büyük bir kin ve nefret ya
ratmıftı. Fauıtayı istintak ede
rek işin doğrusunu anlamak iste· 
di. Bunun için Şarlı takipten vaz· 
geçerek geri döndü. 

Bu esnada orta halli bir tehir 
li gibi giyinmit ve orada bulunan 
Kardinal piskopoılar tarafından 

tiddetle alkıtlanan bir adam gö· 
züne ilitti. Derhal Mösyö Perett\· 
yi, altınlarını kurtarmıt olduğu 

değirmenciyi tanıdı· 
Piskopos ve Kardinaller mer

mer koltuğun etrafına toplan· 
mıt hep bir ağızdan ilahi söylü· 
yorlardı. 

- Papa! Papa ile Papes (ka· 
dın papa) kartı karfıya gelmiş· 

ler !.. Sonra alaylı bir tarzda gü· 
lerek söylenmesine devam et· 
ti: 

- Ne kadar büyük bir ta!iim 
var ki, burada iki mukaddes insa· 
nı birden görmek saadetine eriyo
rum. Halbuki ne kadar hacılar, 
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!anıyordu, ayakta duramıyarak 

diz çöktü. Etrafında bulunan bü-
Violetta hıçkırıklar içinde: 
- Babam öldü! Diye feryat et-

tün 'eyler dönüyor gibi idi, hemen ti. 
yere uzandı, şimdi ıztıraptan kıv· Klodun son tebeaıümü mesut 

bir tekilde dudaklannda toplan· 
dı· Son nef eıini verirken ağzın· 

dan: 

ranıyor ve avuçlarile otları yolu 
yordu. 

Bu hali gören Violetta diz çö
kerek Klodun batını tuttu ve: 

- Baba baba! Diye bağır· 

mağa baıladı. 

Klod ıztırapla mırıldandı: 
- Merak etme kızım!... Bu 

bal. .. sevincimdendir ... 

Genç kız daha 2iyade korka
rak bağırdı: 

- Aman yarabbi, yüzü hem· 
beyaz olmuı ... Elleri donmut ... Ah 
acaba babam ölüyor mu? ·• 

Klodun vücudu timdi dimdik 
olmuş, yüzü bir nur çerçevesi ile 

kaplanmıt gibi idi. Büyük bir gay
ret sarf ederek ıunları kekeledi: 

- Ölmek mi?. Evet! .. Olüyo 
rum ! ... Kızım! .. Sevincimden öli.a 

yorum .. · Ne kadar güzel bir ölüm! . 
Ağlama. Çünkü bu dünyada dah:ı 
ziyade mesut bir ölüm yoktur ... 

Monsinyör .. Kızımı, ıu kıymet
li hazinemi size buakıyorum .. Ha

yır duam bütün ömrünüzce size 
arkadaşlık edecek.·. Elveda ... Eli· 
ni ver kızım ... elini ... 

Son bir gayretle Violettanın e
lini tutarak dudaklarına götürdü. 
gözıerini kapadı ... 

- Öldü .. Hem de ıevincinden 
öldü ... Kelimeleri döküldü. 

Violetta timdi babasının üstü
ne kapanmıt hıçkıra hıçkıra ağlr 
yordu. Dük Dangulem etrafına 

bakınırken suyun kenarına düt" 
müt olan zehir şişesini gördü. T1t 
riyerek ölünün yüzüne merhamet· 
le baktı, ıonra Violettanın, cella· 

dın ıon nefesinde gösterdiği feda· 
karlıktan daha fazla müteesait: 
olmaması için ıiıeyi ıuya attı... i 

. . . . . . l 
Bu esnada küçük bir kn m?L

nastırın kapısından çıkara1' koş· 

mağa başlamıttı. Biraz sonra Bel· 

goderin yatmakta :>lduğu meşenin 
altına geldi. Etrafına ,aşkın §aı· 
kın bakıyordu. Nihayet Şarl Dan· 
gulerm ile Viyolettayı gördü. DeH 

gibi ko!arak aıağı indi, Viyolet· 
tayı tanıyınca büyük bir sevinç!., 
bağırdı: 

- Oh, sevgili arkadaşım ar
tık kurtulduk! Ne kadar çok ıztt' 
rap çektik! .. Fakat §U korkunç it· 
kenceden nasıl kurtulabildin? 

Viyolettamn gözlerinden sel gi· 
bi yaılar akıyordu, o da Jan Fur· 
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koyu ( 1) tanmııttı. Kalktı, onun 
kolları arasına ablarak: 

- Babam öldü! diye inledi. 
Fauıta ile Si.kıt Kent arasında 

vuku bulan karıılatmada aklı ha 
tına gelen Jan, bilmiyerek bu iş · 

lerde oynadığı rolden korkmuı, 

Kardinal Famez ile Leonorun ko
nuımalarından işin doğrusunu an· 
lıyarak bulunduğu yerden kaçmış 
açık bulduğu kapılardan çıkarak 

Bclgoderin yattığı yere gelmis. 
fak at yerde bir adam yattığının 

ve hele bunun babası olduğunun 
farkına bile varmamıftı. 

Dük Dangulem tanımadığı, 
fakat sevgilisine bir alaka göste -
ren bu kızın gelitinden çok mem · 
nun olarak kulağına bir kaç şey 
söyledi, bunun üzerine Jan Viyo 
b: tayı alarak Klodun ölüsü yanın 
dan çekti, batka bir yere götür· 
dü. 

Etraftan gelen bir kaç köylüye 
Şarl, para vererek Klodun nnşını 
kaldırtarak civardaki kulübeler · 
den birine götürttü. Belgoderin 
ölüsünü ise olduğu yere gömdür· 
dü. 

Jan Furko. Kladun götürüldü-

(1) Jan Furkod hakikatta Belgode
rin kızı idi. Bahası öldüğü için ömrü
nün sonuna. kadar kendisini müddei 
a-nıumi Furkonun kIZI bildi. v ,z karde-
11 lladlen Furkonun da ne olduğu ka· 
tlyen öğrenememiştir. 1591 senesinde 
kral dördüncü Hanrinin maiyet zabit
lerinden M. dö Virak ile evlenmiştir. 

ğü kulübede Viyolettayı teselli He 
meıgul olurken Şarl arkadaıım 
merak ederek manastıra doğru 

ilerlemeğe baıladı, bu esnada Par · 
dayan da kartıdan görüt'müıtü. 

Şövalyenin yüzü gayet tabii i 
di. Dük ise bu tabii çehrenin ne 
mana ifade ettiğini pek iyi anla· 
mıttı. 

Yalnız, anladığı şeyi manastır· 
meydanında vukua gelen korkunç 
vak'aya hamlederek sadece mem· 
baın yanında geçen vak'ayı an
latmakla iktifa etti. 

Pardayan başını sallıyarak tun· 
lan söyledi: 

- Pek ala! Şimdi hemen ni· 
§anlınızı alarak Odeana gidiniz. 
Yüzünüzden akan sevinç saadeti· 
nizin derecesini anlatmağa kafi -
dir. Fakat saadet öyle bir şeydir 
ki eğer oraya çabucak girmezse· 
niz derhal gözünüzün önünden 
kaçar· .. Şu zavallı adama layık 
olan son ihtiram vazifenizi yap -
tıklan sonra hemen Viyolettayı a· 
lıp gidiniz .•. 

- Ya siz ne olacaksınız azi?. 
dostum? .. Şunu söyliyeyim ki siz 
df'! bizimle gelmezseniz hiç biı ye· 
re kımıldamam ... 

- Şimdi siz gidecek. bense bu· 
rada kalacaP,ım. Böyle icap edi
yor Emin olunuz 1'i birhirimi?den 
ayrılmamız çok sürmiyecekti.- Pa· 
ri&te bana a;t bh kaç işi hallet· 
tikler sonra Orlear.a gelerek sizi 

~· ~ ,.,, fJp f AUST \ 191 

hulacağım. Fakat rica ederım Lu 
hususta tereddüt etmeyiniz ... 

Şarl kısa bir münakaşayı mü· 
teakip Viyolettayı emin bir yere 1 
koymak lüzumunu anlıyarak ve ! 

Par1ayandan Orl~ana geleceğine 
dair kuvvetli vaitler aldıktan sou· 
ra dostunun kolları arasına atı
larak veda elti. 

Manastırın kapısı yanında du· 
ran şövalyeye doğru dönüp dönüp 
bakıyor, ruhu 5ıkılıyor ve gözle 
tinden yaşlar akarak bir hissikab 
lelvuku ile Pardayanı bir dah:ı gö· 
remiyeceğini zannediyordu .. 

Şarl o günü Viyoletta için bir 
araba ve kendi için de bir at .e· 
dariki ile geçirdi. 

Ertesi sabah güneı doğarken 
Metr Klud gömülmüf Viyoletta o · 

nun taze mezarı üzerinde .ığlı · 

yordu. Şarl sevgilisini adeta zor 
la buradan ayırarak arabaya bin 
dirdi ve Jan ela yanında bulunu
yordu. Kendisi de hayvanına at · 
laclıktan sonra bu üç kişilik kafi. 
le Parisin surlarını dolaşarak Or· 
lean'a doğru yol almağa baıln
dı. 

Tam Orlean yoluna sapmı,

lard• ki Şarl yolun kenarından 

çıkan iki adamı. hele Viyolettayı 
bulmalarına sebe.> olan Pikvik'i. 
derhal tamdı. 

Pikvik, manastırın duvarın

dan ~rkadaşım içeride bırakarak 
atlayıp kaçtıktan sonra saba-

--hı ue ..... ıemış ve P a n sc gırt:ı ca. t't..r 
dayau a Dük Danrsulemı bullılu§, 

onlara vaziyeti anlatmı§tı. 

~övalye ite Dük de o giın için 
Moröverle randevu vermişlerdi. 

Pikvik ile Kroas manastırda 

geçen miıthi§ sahnelerden sonra. 
tekrar birleşince Dük Dangule
min orada dolaştığını görmüşler 

ve hemen bir plan düşünmüşler· 

di. Pikvik kendilerini görünce 
durmuş olan Düke: 

- Monsenyör, bizi bırakmayı· 
nız ! diye yalvardı. 

Şarl bu vaziyetten mütessjr ol· 
muştu· Lakin şimdiki saad.?tin~ 

de kı~men Pikvik' e borçluydu. 
- Benimle beraber mi gelmek 

istiyorsunuz? Diye sordu. 
Pikvik sevinçle cevap veTdi: 

- Dünyanın öbür ucuna k3 • 
dar. 

Dük: 
- Öyleyse şunu ahnz ! ded; ve 

bir kaç para atarak devam etti: 

- Bunları Orlean'a kada, vol 
masrafı yaparsanız, oraya gelin
ce beni bulur, eğer hizmetimden 
memnun olursanız yanımda kalır' 
sınız. 

Her iki arkadaş te~ekkür ke
limeleri mırt' danarak Orlean yer 
luna düzüldüler... Viyoletta ila 
Jan Furkonun binmit olduklart 
araba Dükle beraber beş gün son
ra hiç bir hadise olmadan Orleana 
dahil oldu. Bunlardan üç gün son· 


