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Yüzme müsabakamız 

Saal 6,30 da Galatadan kalkacak motör Usküdar ve Bebeğe uğrayarak müsabrklan 
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12 yi 15 geçe Atatürk. Ingiliz kralı 
tara fından Tophane'de karşılandı .. 
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Cumur Başlia.n,ımız büyük 
misafiri Tophaneden Ingiliz 

elçiliğine kadar götiiPdü 

Sovyetlerle J~p6hya 
arasında harp tehlikesi 

~dvard VIII yatına avdet etti; saaf 15,SO·da 
Dolmabahçeyl ziyaret edecek 

den dışarı kadar olan yollar kırlnızı 
halılarla kaplanmıştı. 

Reşmi ,sovyet ajansı, Japon resmi dairelerinin 
· t:ıarıeketlerini "küstahça,, buluyor İngiltere Kralı Sekizinci Edvard 

bugün tam saat 12,15 de İstanbul top

:tafına ayak basarak, Atatii#·k, Başve
kil, Dahiliye, Hariciye, Müdafaa Ve

killeriyle, Londra sefiri Fethi, Cumur 
lla.şkanlığı umumi katibi Hasan Rıza, 
~uman Rıfat Menemencioğlu ve ya
terJer tarafından karşılandı. 

Dışarda yüzlerce halk K!alı · gör
mek için bekleşiyor, Vali Muhiddin 

1 

Üstündağ ile Polis Müdür ü hazırlık 
MançUTide Sovqef konsoloslarına 

tertibatiyle biz.zat meşgul oluyor du. 

Yat gllrUndU . 
Yat tam saat 10,50 de Salacık a

çıklarında göründü. Gemiyi iki İngiliz 
tirpitosiyle, Kocatepe ve Adatepe 

mal satanlar cezalandırılıyor 
Tophane rıhtımı Türk ve İngiliz 

bayraklariyle süslenmiş, rıhtım boyu
na dikilen direklere, seyyahin salonu· 

lllJ.n iki kapısına büyük mikyasta her 
iki rnilletin bayrakları çekilmişti. 

Kralın rıhtıma ayak basacağı yer-

muhriplerimiz takip ediyordu. Dolma
bahçe önlerine gelen gemiler saat 11 
de demirlediler. Saat 11,20 de Orge-

( Devamı 4 üncüde) 

Moskova, 3 (A.A.) - Tas ajansı/ 
bildiriyor: 

Japon ve Mançuko hükfunet ma
kamları Sovyet konsolosluklarına kar 
şı küstahça harekctler'de bulunmakta 
ve biç şüphesiz, bu . konsoloslukların 
Mançuride kalabilmelerini · imkansız 

Çanak kalede Şehrimizde ~~~~~ı~ıi:/ejim tesis etmeğe çalış. 
Medeni memleketlerde hiç bir za-

karr~ l lama bu geceki man görülmiyen bu tarzdaki hareke-
~ tin yeni bir misali de Tsitsikarda Ja. . . ala pon ve Mançu Sovyet konsolosluğuna 

merasımı y karşı takmdıklan vaziyettir. 

Canakkale, 2 (Sureti mahsusada Büyük misafirimizin lstanbulda- Bu makamlar k~nsol~~uğun had;-
tönde.nı· - · · uh · · "zd ) ki ikametlerinin bundan sonraki kıs. me ve ahçılarmı vazifelerını bırakmaga 
)3·· ıgımız m arrırımı en - mecbur etmekte ve bu emre itaat et-

UYiik ntlsa.Cirimiz lngiliz kralı Ed- mı kendi arzularına bağlıdır ve hiç --------------

Norveç "arcıı kara sularımız hududunda kar- bir programa tabi değildir. Yalnız ls
~8.nıağa memur Orgeneral Fahrettin tan bul ha1kı, Türke has misafirperver. 
hı tay ve dtğer heyet azalarının bu- lilde dost Kralı karşılamak için büyük Troçkl meselesi dolayıslyle 

lldıığn Ada.tepe ve Kocatepe torpito hazırlı~lar _Ya~~ıştrr. - Rusyaya teesstlflerlnJ 
ll\Uhrtplertmiz bu sabah saat sekizde Azız mısafınn lıurada bulundugu 
~ a.ı;tklannda yer almış bulunu- müddetçe bütün sahiller elektriklerle bildirdi 
~Orl.llJ"'d.L süslenec<'k. camilerimizde mahyalar Oslo 4 (A.A.) - Hariciye Nazın 
d Muhriplerimi7.in buraya gelmesin- kuru1acaktır. Sarayburnu. Köprü ü- vekili Sovyet elçisine b.ir muhtıra ve-

e>tı "l'lek ıu ~nra H 89 ve H. ~2 remzi· zeri, Şem~ipaşa. kıyılarında bu akşam- rerek Troçki hakkında Sovyetlerce ya-
~ .~ryan Grnftan ve Glavorni dan itibaren büyük tem·irat yapıla_ pılını§ olan teşebbüsten dola~ teessüf 

gtlız harp gemileri arasında aziz mi caktır. lerini bildirmiş ve siyasi faaliyetten vaz 
( fHrnmı 1 iinriirlr ı ( Dt>ramı 1 iinC'Ürll') geçeceğini tahriri olarak taahhüt etmek 

Krahn memh~ke t lmlzde karsı!anmasını ten imtina ettiği zaman Norveçin Troç-
ıt ·~ kiye iltica hakkını vermemiş olduğunu 

gusteren fotoğraflar son sayfamızdadır hatırlatmıştır. 

• • 

miyenleri tevkif etmekteürler. Polis, 
Çinli tüccarlara Sovyet konsolosluğu
na hiç bir mal satmamak emrini ver
miştir. Bu yüzden konsolosluk müba
yaa işlerinde büyük müşküllerle kar
şılaşmaktadır. 

İdare başında bulunan Japon me
murları, meşgul bulundukları bahane 
sile Sovyet konsolos vekili M. Gonçe
rovskyyi kabul etmemektedirler. 

Programiçanya istasyonunda, po
lis bütün satıcıları Sovyet konsolos
hanesine mal satmaktan menetmiş ve 
bu yasağa riayet etiniyenlerin teczi- e 
ye edileceklerini bildirmiştir. 

Konsoloshane yakm.mda, binayı 
aşikar bir şelö.lde tarassut eden be- ut 
yaz Ruslardan müteşekkil bir grup .a~ 
bulunmaktadır. Bunlar, "konsoloshane t i 

(Devamı 2 ncid e ) 

Sebze halinde 
bir yolsuzluk? de 

Hal müdür muavini vazifesinden : 
uzaklaştmldı, tahkikat yapıhyor ~ 

Bir müddettenberi yeni sebze halinde 
Belediye teftiş heyeti tarafından yapıl
makta olan tahkikat bitmiş ve halde ba
zı yolsuzlukl::ınn cereyan ettiği tesbit 
edilerek ht.1 ır.üdür muavini Feyzinin 
v :ızifesi:ıtlcn \l"'aklaştırılmasma lüzum 
görülmüştür. Diğer tan.ftan Ha1 müdü
rü Mustafaya ela bu hadiseler etrafında 
sual1er tevcih edilmiştir. 

Öğrendiğimize göre devam etmekte 

olan bu tahkikatta, ha1e giriş ve çıkı§ta 
alman paralarla hammaliye hesapla .. 
nnda bazı yolsuzluklar döndüğü, bu a 
hesaplardan hergün zimmete para geçti
ği, hariçte yapılan, bir apartımamn in-

• a 
şaatında haıle alakad:ır adamların fu· m 
zuli olcırak kullanıld!ğı şüpheleri ortaya 

~u 
çıkmıştır. a 

Teftiş heyeti diğer bazı mcmurlan di 
ve hamalbaşıları da isticvap etmiştir . 



J ' EYt.'OL - 1938 

Japonya harbi kışkırtıyor 
Büyuk mis:ıfirimizin ıehrimizi ziyaret etmesi münaaebetile, bütün, dünya 

l§leri için birinci derecedeki bir mesele, bilmecburiye, gazete havadislerinin ikin
ci plinına atılıyor. Ukin, gerek Moskovadan, gerek Tokyodan gelen telgraflan 
okuyunuz. Vaziyetin fecaatini anlayacaksınız: Japonlar, ya1D!z Rusyanın dahili 
meselelerinden değil, dünya ahvalinden de cesaret alarak harp ilahıru kıtkırtı-

Irak Hariciye Nazırı! 
dün geldi 

Tavassutuna mllracaat olunan Filistin . 
meselesi hakkındaki teklifleri kabul 

edllmemlş 

Karınca boş 
mahlQk dei)ll 

yorlarl 
Rusyanm dahilt ahvali? Kaç kere söyledik ki, Sovyet dostlamnıs pek kuv 

\ etlidir. Kmlordu, azametlidir. Onun yerde gökte büyük teknikle hakim oldu
ğu, gün gibi meydandadır. Fakat, diğer cihetten, Avrup1 gazeteleri gözden ge
çirilirse Havas ajansının Moskovadan çektiği telgraflar, Ukraynada köylü isyanla
rınut "büyüdüğünü,. ve ciddi bir hal aldığını bildirmektedir. Havaı, Fransız 

ajaneıdır, Fransa Sovyetlerin müttefikidir. Zinovyef ve Troçki meselelerinden 
cesaret alan Japonya, "fınat bu f.ınattrr 1,. demiıe benziyor. 

Diğer cihetten, Japonyaya cesaret veren, faıistliğin Avrupada gittikçe abp 
yürümesidir; ve Almanyanm mutlaka Bolıevikliği yıkmak istemesidir. 

Japonya, harbi kıılartıyor. Mühim hadiseler arifesinde olduğum\1%u iddia et· 
mek için falcı olmağa ihtiyaç yoktur. HÜM)'İn Faruk T ANUR 

Romanyanın harici 
siyaseti değişmiyor 
Yeni Hariciye Nazırı Antonesko 

mühim beyanatta bulundu 
Btıkret, 3 (A.A.) - Matbuat er-} 

kAıımı kabul eden yeni dış işleri ba
kam K. Viktor Antonesko demlltir 
ki: 

manao, Puank&re, Briand, Bartu ve 
diğer Fransız devlet adamlarile işbir
liği ve dostluğunu anlattıktan sonra 
thndiki Franauz hUkdmeWe de ayni 
emniyet ve tam anlaema havası için
de il birliğinde bulunacağından kati
yen etıphe ebnediğini söylemiştir. 

Yeni nazır bundan sonra Roman -
ya ile Fransa arasındald dostluğu te
barüz ettirmiş ve küçtlk antantm her 
gUıı biraz daha kuvvetlendiğinden 

Irak Hariciye Nazın Nuri Sait pap ( 
dün Filistin yoluyla ve Toros sürat ka-

tarile tehrimize gelmiıtir. Nuri Sait paıa 
Haydarpa98dan doğruca trak sefiri Na-

ci Şevketin ikametgahına giderek orada 
misafir olmuıtur. 

Geçenlerde bir tayyare kazası geçir
dikten sonra iyileıen oğlu Sabahla bir-

likte seyahat eden Irak Hariciye Nazı
nnm, ıehrimize, tavauut ettiği Arap 

- Yahudi Filistin anlapmamazbğı hak 

kında lngiliz kralı Edvuda izahat ver· 
mek için ıeldiği aöylenmektedir. Bir 

hafta §ehrimizde kalacak olan Irak ha
riciye Nazırı buradan Londraya gidecek 
tir. 

Diğer taraftan Alman haberalma bü
rosu dünkü İngiliz kabinesi içtimaında 
bilhassa Filistin meselesile i§tigal edil -
diğini kaydettikten sonra kabinenin Irak 
Hariciye Nazın Nuri Sait paşa tarafın
dan Araplara bazı tavizler verilmesi hak 
kmdaki teklifini kabul etmemeğe karar 
verdiğini ve Yahudi muhaceretinin tah
dit edilmiyeceğini illve etmektedr. 

Deyli Telgraf Filistinde örfi idare i
llnıru muhtemel görmektedir. 

Atatürk Beylerbeyl 
sarayındaki baloda 

~ . 

- Romanyanm dış aiyaauı lim -
Cliye kadar tatbik edilmlt olan pren
a!bln haricine çıkmıyacaktır. Bu al
yaaa bllyUk harpte bize mferi temin 
eden ittif aklarm bir devamı olup ta
bii hudutlarır.ıtz dahilinde mllU birli
ği lınırmak imkMını vermiştir. Sulh 
muahedeleri metnı dileklerimizi tam.a
mile tatmtn etmiftir. 

bahsederek 9 eylillde Çekoslovakya " ~• - 4 •- - ....... :.-.·· 

Ştmdi bbe dlifen fi, tabii hudut
larmm dahilinde ve bir sulh havaaı 
'1çlnde dahilt ia1erimlzi tanzime ça.bt
maktm 

hariciye nazın iL Krofta ve Yugos - Beykn-beyi aaroyında evvelki gece Ba'lm" /63t'1xlU dola~ tertip ediln 
lav bqveklli StoyadinoVlç ile Bratis- w çok gii.zeZ geçen baloyu Atatürkat1 yük8e1c Au.ıurZarUe §ere{lt!mdirtlUcltırini 
lavada yapacaiı mtlllkattan duyduğu dün yazm&§tık. Fotoğrafumz bu kıymetU 1Mıtırcıys tubit etmektedir. 
bllytlk memnunıiyeti ehemmiyetle kay-

ıı. a-D .... u-. De Wllktı..-11~~ ~~N:Y&Zll"~·~B~alk-aıı---an°"!"tan_h_m ..... em-le~ketfe-
muırolduğl.umız ve 0 tarihtenberi bir ri hakkında söylediği sözlerde, bu an
birini takip eden hilldlmetlerin tatbik tantla olan münasebetlerin daha 
ettikleri siyasa bu merkeme ~. HU- toplu ve daha emin bir tekilde inld
Jdllnetin idame ettirmek istediği ve 
bunun için mO:ttefik ve dost devlet- §8.f edeceğini anlatmıştır. 
Ierin yardmımı Umlt ettiği ba Jdyua- Yeni namr •19'm!mlm 
dır.,, llebul etti 

M. Antoneako bilyUk harpte tıze- Bt1kret, 3 CA.A.) - TUrkiye elçl-
rine aldığı vazifeleri ve Romanyanm al Suphi Tannöver, dış itleri bakanı 
Paris elçisi bulunduğu devirlerde Kle- tarafından kabul olunmuştur. 

Almanya müstemleke 
taleplerini tazeledi 

derpl§ etmektedir. Veraay muahede. 
namesinin 119 uncu maddesi bu mad-
deyi ihlll etmiştir. Alman müstemle
kelerinin kıymeti, tespit edilen taml. 

sm ittirakiJe açılmııtır. 

Kongreyi, Belçika Baıvekil muavini 
ve sosyalist fırkası lideri Emil Vander-
velt bir nutukla açmııtır. Bundan sonra 

İngiliz ve Franaız murahhaslan da birer 
nutuk söylemi§lercHr. 

Bu konferansa İtalya Te Almanyadan 
baıka biitütn devletler ittirak etmiıler· 
dir. 

Veni eserler 

Varlık 
1 Eylfıl tarihli 76 ıncı sayısı yeni bi:

şekilde Yapr Nabi, Cemil Sena, Behçet 
KemaJ, Rctat Cemal, Kenan HulQsi. 

Vasfi Mahir, İhsan Devrim, Sabahaddin 
Ali ve Nahit Sırrının yazılarile ve Ruı, 
Framız, tnıiliz dillerinden tercümeler-

Sov;yetlcrlc Japon
ya arasında 

harp tehlikesi 
(BafUmJ/ı 1 indde)\ göetenn:iltir. Bundan başka, Japon 

mem.urlanm tahkir etmek cesaretini polia memurlan ıgemidekilere kartı 

g&rtermektedirler. çok ıiddeW hareketlerde bulunmakta. 
Harbin Sovyet general konaol08U- dırlar. Geminin kaptanı ağır hasta

nun ılddetll protestolanna rağmen dır. 
vaziyet değişmiş değildir. Sovyet Rusyanm Tokyo bilyUk el-

lloekova, 3 (A.A.) - Tas ajansı çillği Japon dış işlerine müracaat e-
blldiriyor: derek lııl. Krause ile kaptanın görtiş-

16 ağustoeta Japon hUk6met ma- melerine müsaade edilmesini istemiş 
bmlan tarafından tevkif edilen Te- ve Japon makamlarının mürettebata 
rek adlı Sovyet gemisi Pakaoda (For kartı ıiddetli muamelesini protesto 
moee) &lıkonulmaktadJr. etmiştir. 

Japon resm1 makamları, kaptan. ve 
tayfaları görmek için Talkohuya ge- Bir Jepon flloau Çin yolunda 
len Kobe Sovyet genel konsolosu M. Tokyo, 3 (A.A.) - Üçüncü Japon 
Krauaenin gemiye çıkmuım menet- filosu, 26 ağustosta Chengtuda vukua 
mift;ir. Japon remıt makamları bu gelen hadise dolayısile Yangtzekianga 
yasağa aebep olarak yapılan tahki- hareket etmek emrini almıştır. 

katm hentlz bltmemie olmasını ileri ÜçUncil filonun kumandanı olan 
sürmektedir. Vis amiral Oikawa, lzumo amiral l 

Tayfanın vaziyeti çok tehlikelidir. gemisile Port Artürden Şanghaya gel. 
Tevkifi anında gemide ancak 10 gün µıiştir. 

lUk içme suyu ve 20 gtlnlUk erzak bu- Chungkingde iki gambot kalacak 
lunmakta idi. Suyun tamamlle tüken- ve aşağıdaki yerlerde de birer ;-anı- ' 
mlş olmuma rağmen Japon daireleri bot yer alacaktır. 
mürettebata yeniden su vermemekte- Bu yerler şunlardır: 
dirler. Nanking, Kiukang, Hankeou, 

Tayfalar arasında butahk baş Changsha, tchang. 

Kannca aslında f oydAJlı 1*' 
11andır. Çalıfkanlığile, be 
§Öhret kazanm'§tır. Dünya ~ 
tep kitapZan bu çelim.N, talflll 
retli Mceğin hikdye'leril6 
isteriz ki herke&, insanlar da 
gibi olsunlar. 

Amma! ... Bu kıymetli 

adını taşıyan bir mecmua fJ(Sfll 
bunda kannca adının '8tism4f 
diğini görüyoruz. Ve yine g · 
ki; Türk kooperatif C"'71iyeti,..,. 
yaz sahibi bulunduğu bu mee1fl'll' 
sanlarda kannca hak1ı.'1 n<!aki 
adeta sarsacak kadar boştur; 

aarfedi'üm para1 havaya ahlag~ 
yektlndur. 

Kooperati/çiUğın ,artla" 
aında ilk aırays tasamı/un 
dtıffinfUürae, bu cemiyeti,., b11 fi 
çift w n6tl6n yaptığına bir ttır1' 
erdi~. 

Kcınnca bot bir mahlük 4 
boflu.ğa misal olmamalıdır. --'°""" 

Ha11'1n J.JC» .... ..J 

KCJÇCI-< 
HABERLEfl 

. içeride : 
• Yeni Meyve b&ll ihtiyaca kAfl 

cibeUe We lkt k&Uı bir kısmı cıaıaa 

lçtıı bir proje yapılmıttır. 

• Şehrin çöpleri iki gtindenbert deıı!" 
kWmiyerek çtırUtUIUp gübre yapı!ınal' 
töp latuyonlannda toplanmaktadır. 

• Dahiliye veklleU Belediyenin ..raıt 
rine Belediye eJl}ı&aebe müdUrlutııne 
bir muavinlik IJlvulnl kabul etmlftlr· 

• UnJverstte yabancı diller mektebi 
imtihanlarına bu aym yedisinde bafl 
tir. 

• Cesa m•bkem•lerlnln taW müddeti 
aJqam bitecektir. Pazartesi gtlDODdeO 
ren de bUtün mabkemeler faallyete 
tir. 

• Slm&l danlatne sefer YaD&ı:ı e~~ 
AWUpıu!ylUİÜ'I-ım'!iÇ maııllTtlauıaO _..,,ae) 
rmı yeniden yt1zde 80-40 kadar -r-
lerdlr. Tqebbllaler bqlamqtır. 

• lçanyadakl yumurtalarımız -ve 
k1 avana hesaplan falzlerinl halletııı,. -
re yumurtacılar dQn ak§am Ank~ 
yet &'6ndermlflerd1r. 

• Orman mektebinin orta kr.milJ 
ytlkaek kmm Ankaraya nakledlleceJc 

• Belediye festival beyetlerl ffl 
zarteal günü bir veda ztya.feU ve 

• Tenzilltlı poata tarifesi bu ayın 
dan tubaren b9§lamııtır. 

• Stgorta 111\hteklrlığJ mevk 
doktor A8afm tevkifine karp yap 
dün atır c:ezaca reddedilmiştir • 

• Talebenin aıhhatue yakından 
olmak tçtn bu aeııe muhtelU yerlerdi 

ne merkealerl açılacaktır. __ 
1116 

•Kurulması mukarnır ikt yeni,.......,,. 
rlkMmd&n blrlnln Erzurumda te.ıt 
etratmda tetkiklere bq}anmI§tır. 

paco.ktır. 

• Bovyet kWtllr komlaerl Bmmoı 
Ruayada bulunan mualllmlertaılz 18 
ziyafet vermiş ve mütekabil ...Dı1JOl 
lar aöylenmlıUr. 

• Bulgar kralı Borla Hltlerden _. 
çe ile de görUşmllftllr. 

• Röyterln bildirdiğine göre 
Bitlerle görUgec:ekUr. _..._. 

• Macar Bqveklll Gönbö§ Alnı..,-.... 
mektedlr. Gönba§ MllU MOdafaa ~ 
bırakmıı ve yerine general Jozef 11 

. _J 
tir. ,,,,,,. "4 

• lngtltere Fllt.ttne yeniden aak~ 
cettnden Suaelu menavralan vak~ 
vel blUrtımııur. lngUls Babrlye 
Maltadan Haytaya hareke~ 

-----



~d~uzgibL 
)' k f1, hıç de utanılacak bir ha

\ıto tur, hilftkis, iftihar edilecek 
lt Yetteyiz. 

..:; 8okaklanmız fenadır, Is tan 
td P b!11alarla doludur. Fakat 

tteğız. Böyle bir kabiliyetimiz 
liis tarihteki medeniyetlerimizi 
l'lıı. termek lüzumunu bile duy. 

Bozkırın ortasında on yılda 
.;:ıniıniz]e bu fakir ha1imizde 
~ llluz Ankara, dünyanın en gü

l"afl ınevkiindeki lstanbu1u da 
ta bö di Yle bırakamıyacağımıza 
~· Onun için. lngiliz Kralına 

Q Yüzden mahçup olmıyaca-

Sııııa ra,ır.._ . . b. . 
hld·~. 6uıen, evımıze ır mısa. 

._Qııgı ~akit köşemizi bucağımızı 
ldankınden daha temiz tutmak 

etlerimiz arasındaysa, şehri
~' ltlem]eketimizin büyük misa
bi arşı da Öyle yapacağız: Her 

r tarafta bir çöp gören kaldı. 
ti ... ~Ümkün mertebe iyi ve te
t' l'iııe~ğiz. 
~aka~ fakir halli vatandaşlar1· 
t~ Yüz. karamız değildir. Mıs1r. 
, eıı hır tanıdığım dedi ki: 
, İstanhuJJa Kahire ve lskendc

llrııa ltlukayesesinde dikkate şiddet. 
la 11 Şudur: Oranın temizpak 
'ıı rı .ancak ecnebilerle mümtaz ve 
k~ır akalliyettir. Halbuki asıl 
b •rli entarili, Yalın aYakhdır. 

Uld • • • 
de b· a ıse, ası] halk, kntiyen pej. 
"'-·· ır manzara arzetmiYor I uun -
t Yayı dolaşan Kral. her yerd<' 

11 "'1ıe Yoksul insanların bulundu· 
· att· İrı • a Londrada bile 1..avallı iş-
G )aŞadığım pek ala bilir. 

ene bö 
t ın· Y1e, lstanbulu bir mem. 
~ ,1~1fi~i ziyaret ettiği sırada. 
"trt ise]ı bir kadın bir köşede du

·ne: ediyormuş. Bir memur, ken-

Yarın ticaret odasında iş kanunu için 
büyük bir içtima yapılacak, bu toplantı
da yalnız işciler bulunacaktır. Toplantı
nın en büyük hususiyeti Türkiyede işçi
lerin hüklırnet davetile ilk defa böyl~ 
bir toplantı yapmalarıdır. 

Yarınki toplantıda iş dairesi reisi 
Enis Behiç yeni is kanununun hususi
yetlerini, isçiye verdiği hakları anlata
cak ve kanun üzerinde şümullü izahat 
verecekti ... 

Gurnrü te 
ış takibi 

Salaıuyeti olmıyan
lar tarafından 
yapılamıyacak 

Gümrük Başmüdürlüğü gümrük ka
lemlerinde muamelelerin takibi ve an -
barlardan mal çıkması üzerinde tetkik
lerde bulunarak gümrüklerde emniyeti 
bozacak ve usule muhalif bazı vaziyet -
leri meydana çıkarmıştır. 

Gümrük komisyoncularından bazıla 

nnm ve tüccar müstahdemlerinin giim
riik beyannameleri muame1esini kendi
leri takip etmesi lazımgelirken hiç bir 
vaziyet ve salahiyetleri olmayan kimse
lere takip ettirdikleri görülmüş ve bu 
işi yapanlar tesbit edilmiştir. 

Komisyoncular ve gümrük kanunları 
bu gibi vakalarda alakadar olanların 
işten menedilmesini amir bulunmakta -
dır. Gümrük başmüdürlüğü komisyon
culara ve tüccarlara bir tamimle vaziye
ti bildirmiş ve elde bulunan vakalar 

f-•·••~ o._. w.. ... .,.: • ı.JI) t: 11Hcu ;;,.,.,.;"..1. +,.ı..ı,.;ı,..,t,. h~o;l:ımr'jhr. 
• lladın • 

'A . 
Oe !? Benden mi utanıyorsunuz? Sovyet dil ali mlerl 
\kı:ns~nım; Ilak~~-ığım .ı - diye
~t ~ır celadet gostermış; çeki1. 
l · e ısrar etmiş. 
litk, bu gibi ceHidetıeriyle de 

1 eu·d· 
0 

1 ır. İngilizler, bunu da bi-
. l{ nlar bizi çok iyi tanırlar. Oy
t tal, \•arsın: her ş~yimizi gör 
tanıtacak bir şeyimiz yoktur 
Unutmamnlı ki bu büvük miJ-

lld· • 1 Şahs·nda temsil eden Kral. 

Dil kurultayı münasebetile şeh
rimize gelen Sovyet dil ilimleri dün 
Dolmabahçe sarayına gelerek dil ku
rumu merkezini ziyaret etmişlerdir. 

Bu arada muhtelif dil mevzuları mü
nakaşalar edilmiştir. 

1 eye ilk defa geldiği için her 
ge Düşürülen 825 lira 
e zecektir; işte biz, ona karşı 

\.." tCeğimiz tabii alaka ,.e yapaca. Aşırefendi caddesi Katırcıoğlu hanın 
~' 'Zahürlerde asla lrlübalili"e da oturmakta olan pulcu Melkoder po
~-;'>ı:IJıaJı, \"akur ve ihtiyatlı davra:. lise müracaat ederek pul almak üzere 
~ ı. Karşı sütunda, Ahmet Emin Sirkeciye giderken yanında mevcut 825 

~t:~ıı başmakalesinden satırlar lirayı düsiirdüğünü iddia etmiş ve bu 
~-.: · Biz ele Tan başmuharririy- paranın 600 lirasının Bahçekapı Celal 
lıı ~en hemfikiriz. bey hanında Terlemezyana ait olduğu 
~~:ıJizJer, kibar bir millet olmak. anlaşılarak tahkiakt derinleştirilmiştir . , 

l'ı tlrdur. Fakat, 1'ürkün dt> da- 3 ÇOCUk zehirlendi 
' llda "ru ·1 k el.. k tııı ti • sı an., onmc te o]- Arap camiinde oturmakta olan Sa • 
lııı 1 İ~l~tmıyalım .. Misafirimizin batay, Avram ve Sabri ismindeki üç 
~ıı )'il .~ı ~d~cek hır şey yapmak. çocuk, yolda hüviyeti tesbit cdilemiyen 
. zumuzu kızartacak bir hal b. 

· ır hamal tarafından düşürülen bir şişe-
.\1~3 ik .. deki hapları yiyerek zehirlenmişler ve 
ııı g-ö~t ral~· tezahur .•. nunfarın hastaneye kaldırılmışlardır. 
! · ere ım. fakat, taciz etmi. -

lıı \re ttUiz edecekler olursa da Otomobıl kazası 
101 l':ttandaşlar halinde onlara Tepebaşında, Şehir tiyatrosu önün-

ctlını... den geçmekte olan şoför Recebin idaresin 
fVl-NO' deki 1805 numaralı otomobil karşıdan 

-~ .. --:----------- atla gelen Bulgar tebaasından Aposto-
'h• ek J I ~ıaıu··rkiln 1 M a çarpmış ve hayvanile beraber yere dü 
~ hezdf nde şürerek Apostolu bacağından yarala • 

"c'-·ı ı mış, otomobilin de ramurlug· u ile ön 
li ... l{dı snıet İnönü dün saat 16,30 f l · kı 3' b "" cam ve ener en nlmıştır. 
a~ adan 1stanbula inerek doğru-
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Azası en kalabalık olan cemiyet
lerden müskirat amilleri cemiyetinin 
idare heyeti azaları arasında bazı ih
tilatıar çıkmıştır. 

Cemiyet idare heyeti azalarından 
üçü birden bu sebeple istifa etmişler

dir. Bunun üzerine idare heyetinin üç 
yedt'k azası asli az.alığa alınmış, fa
kat biraz sonra bu üç aza da istifa e
d ' nce yeni intihap yapılmak zaru
reti hasıl olmutıtur. 

Scc_:im önümüzıicki pa7,.ı.rtesi günü 
cemiyet merkezinde yapılacak ve 
bundan sonra sandık dolaştırılarak 

rey toplanacaktır. 
Müskirat amilleri ('Cmiyctine is

pirtolu ve ispirtosuz içkiler'n amille
rinden başka gazozcular, şıracılar, 

sirkeciler, bozacılar \'C turşucular da 
dahil bnlnnmaktndır. 

Yabancı dil muallim 
muavinleri 

Ortamekteplerc alınacak yabancı dil 
muallim muavinleri bugün birer tecrübe 
dersi vermr-ğe başlamışlardır. Dünkü 
şifahi imtihanlarda Fransızcadan 20, İn
gilizceden 18, Almancadan 6 kişi muvaf 
fak olmuştur. 

t.Jzak illkeıerle tica
retimiz artıyor 
Şimdiye kadar Türk tüccarları 'için 

pek uzak bulunan ülkeler son za
manlarda tüccarla.rmuzm iş yaptığı 

ve bu işlerini süratle inkişaf ettirdiği 
yerler haline gelmiştir. 

Yavaş yavaş çok uzak üklelcrde 
Türk ticaret evleri de kurulmağa baş-
lamıştır. • 

Bu arada Japonyada ilk defa o
larak Osako şehrinde Muhsin Çoban
oslu ioiınli bir Türk mütcçcbbi~ tara
fından bir Türk ticaret firması kurul
muştur. Bu firmanın ismi Shamsi -
Hilal konulmuştur. 

Tayyare cemiyeti 
reisi Rusyadan döndU 

Uzunca bir müddcttenberi Rusya
da bulunan tayyare cemiyeti reisi Ri
ze saylavı Fuat Bulca, dün şehrimize 
dönmüştür. 

Sovyetler tayyare cemiyeti reisi
mize en yüksek hava nişanını ver
mişler ve aynca Türk kuşuna para
şütler hediye etmişlerdir. 

ClJUMA 
Ey!UI - 1936 

Hic~ 13::15 CemaziyeUUur· ı 

Fırtına 

C.ünc~in .8al14ı 
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Bir imza ncllccstndc ölen Belçika kraliçe 
sı merasimle gömiilmUştilr. 

DııgUn Uluslar kurumunda Habeş ve Jtal 
YRn murabhnsları karşılıklı tezlerini müda 
faa edeceklerdir. 

~~~ 
-rmsaıımnnnm11111mt1111t11nnımnnnıını111111nmR111t111111111ınmnrnmınn•nnıU11 , 

Loid Corc yanılmıştı. 
Fakat lngiliz ve Türk neferleri 

hakh. çıktllar 
Kıran bnzn L©>Dcdl Ccırc ve 

oOcdJtYJ~lb!lm\YI~ go~n Dlfll~nun~ ırDe'ffeırn 
'ta ifil O S O ifil lngıliz KraJınm ziya11::tı muııase-

Tan gazetesinde Ahmet Emi:ı 

ı· alman yazıyor: 
Bugün lstanbul, tarihi bir gün 

yaşıyaeal.tır. Bü~ük Britanya impa
ratorunu ve İngiltere Kralını, aramız
da sellimlamak, bugünü gören Türk 
nesli için unutulmaz bir hatıra ola. 
caktır. 

üzerine aldığı vazife ve mesuli
yetlere karşılık olarak Sekizinci Ed
''ard şu hakkı istemiştir: Herke3 gı bi 
bir insan olmak hürriyeti... 

İngiltere Kralı, hayatın bezletti. 
ği nimetler karşt.<\ında bıkmış, kanık
samış, zevk kudretini kaybetmiş bir 
insan değildir. Bilakis taze bir neşe. 
si. canlı hayat alakaları vardır. Ken
disi ıçin en büyük hliz menbaı, etike
tin girift emirlerinden ve istibdadın. 
dan haric kalmak ve her insan gihi 
ıo;erbestçe gezmek, görmek, yaşamak
tır. 

Muhterem misafirimizin aramız 
da bulunduğu günler zarfında, bu 
hakkına biz de tamamiyle riayet et. 
me1i};z. Bunu yapmak herbirimiz i
~in elbette bir fedakarlıktır. Bir Tn 
giliz Kralı her gün göriilmez. Seki. 
zinci Ed\·ard gibi cazip bir şahsiyf'ti 
göziimüzle görmeyi ,.e hatırasını zih
nimizde saklamayı hcı>imiz isteriz. 
Duyduğumu7. sevgi ve hürmeti gös -
termeye de ihtiyaç duyarız. 

Fakat hu arzuların fevkinde mi. 
safirimizin zevki ve i.stirahatı gelme
lidir. Sekizinci Edvardın aramızda 
gezml'kten. dolaşmaktan alacağı Zt'\·
ki, rahalo;;ızlık ''erici bir merak \'e te. 
ce~süs1e azaltmamalı) ız, 

Oyle isteriz ki, Sekizinci ı;d,·ard 
aramızdan memnun gil-.in. Tü!'klerin 
yurdunu ziyaretten tatlı bir hatıra 
saklasın. Kt'ndisini ve ml'm1eketini 
~ok r;evdiğimizi görsün, anlasın. Bi
zi olduğumuz gibi tanısın. Şura.o;;ına 

da bizzat kanaat getirsin ki, Türkiye 
her vakit için sulhun en samimi hir 
istinat yeridir ve lngiltl'reye karş• 
duyduğu yakınlığın ba~hca sebebi. 
lngiltert>yi de aynı rnziyette görmek
ten doğan itimat ,·e se,•gidir. 

Kıra o 
Çalflla!KkaDecdle 

Asu11 Us, Kurunda yazıyor: 
D~vletler arasıncı&ki müzakereler 

buhranlı bir ~ekil aldığı bir sırada 
Tevfik Rüşrü Aras ŞÖ) le demişti: 

- Çanakkalede: atan büyük ölü. 
ler bizlere elhirliğiyle diinya sulhunı 
korumak \'azife.o;;ini göı-;teriyor.,, 

Hakikat halde Montrö konferan· 
-ının haşından sonuna kadar eereyan 
eden bütün müzakl're safhalarında 

diplomatların kafaları Gelibolu ya. 
rım ada.sı, \'C hele hüyiik harbin Ça
nakkale manzaraları ile dolmu) tur. 
Boğazlar mıntaı~asında muharip or -
duların bıraktığı yüz binleree öHill' . 
rin hatıraları konfeırınsm muv?.ffak 
olma ... ına ,.e sulh :larns·nın nihayet 
muzaffer c;ıkmasına ~ardım etmiştir. 

Hiç şüphe yoktur ki dün Gelibo
lu yarım ada. ına ~ıkarak burada bü
~ ük harbin hiiyük ölülerini ziyarete-. 
dl'n K rn 1 ~l'kizinci Edrnrd aynı su
retle mütehas~is olmuştur. 

betiyle, Yunu.~ Nadi, Cumhuriyette in. 
giliz - Türk dostluğuno dair intiba
lanm yazıyor: 

Türkiin nazarında bu dostluk ta 
bizim istiklal eidalimizin zaferle- bit
mesinden başlar: Vaktaki mu1.affer 
Türk orduları süratıe lstanbula Ye 

Boğzlara doğru ilerHedi, o zaman bu. 
ralardaki işgal km..,·etlerinin ba ında 
olan Jng.iliz askerleri Türklerle çar
pışmağa tutuşmaktan bilerek ve itina 
ederek sakındılar. Türk askeri Ça -

nakkaledeki nöbetçi İngiliz neferini 
göğü.,.lemiyor, onu dolaşıp ileriliyor. 
du. Jngiliz neferi de dur, demiyerek 
başka yoldan Türk neferinin ileri.sin 
de bir yer almağa gidiyordu. Saklam-

baç oyununa benziyen bu hareketler 
iki taraftan da çarpışmağı bertaraf e
dici şuurlu bir dikkatin mahsulüydü. 
Loid Corç hükumetini işte bu iki ta

raflı şuurlu dikkat yıkmıştır. Bu 
netice iki mi11et arasında dostluğun 
pitoresk bir yeni başlangıcı idi. Dün
ya ah,·alinin ~ok değil, yalnıı. on 
dört yıllık inkişafı 1 oid Corca değil, 
Ingili?. ve Türk neferlerine hak \'er. 
mi-:tir. 

Osmanlı imparatorluğunun do..~t

luğu belki hazan oldukça ağır bir yük
tü. Cumhuriyet 'fürkiyesi kendi doı::t. 

luk1arının kimseye yük olmamasını e
sas prensip olarak kabul etmiştiı . Biz 
varlığımızı kendi kudretimizle- muha· 

fazaya muktedir olmak kanaatinde 
yepyeni bir milletiz. Dostluklarımız_ 

la in anlıi;'ln daha büyük menfaatleri
ne ve bilha._<;;,sa sulh idealine hizm<•t e
debiliriz: Hiç kimseye yük olm ya. 
rak, bilakis müşterek yükleri hafif
letmeğe ve taşınma ı kabil hir hal'! 
koymağa yardım ederek .. 

IP>aırns nınitnbaDaır1 
l'eyami Safa, Pari.deki Conp<./c 

IMlwcsinde duyduğu hisleri şöyle an • 
tatıyor: 

Kaldırımın ü..;;tündeki bütün ma
salar dolu. Sandalyalarda kadınlı er
kekli. dışarıdan nt>vileri anfaşılmı. 

yan ;htiraslar, belki de gece yarısı 
heve.sleri ve ertesi günü olmıyan aşk
lar, türlü türlü dostluklar ve itiraf
lar, her ~eşit sanat iddiaları ,.e he. 
yccanları ta~ma fırsatı hekliyen poli
tika öfkeleri oturuyor. Teker ff'ker 
hl'r masaya giderek bir gazeteci oldu
ğumu söylemek \'e her adamın kinde 
uykuJa daldığını zannettiğim deruni 
san.sürün bu gcee yamn gafletinden 
istifaue ederek, bütün şuurların s'.'tt. 
hına fırhyan çıplak ihtiraslarla ko
nuşmak ve samimi I<'ransayı söylet
mek i:stiyorum. 

Pollslerln yeni 
elblselerl 

Polislerimizin yeni talimatname ile 
tesbit edilen elbiseleri yakında yapılma 
ğa başlanacaktır. Elbiselerin 29 birinci
tcşrin cumhuriyet bayramı günü polis· 
]erimiz ve komiserler tarafından giyil· 
mesi mukarrer olduğundan münakasaya 
çıkarılmıştır. Emniyet müdür ve memur 
]an da yeni şekildeki resmi elbi•elerin: 
o gün giymeğe baslayacak1ardır. 

i 
01

bahçeye gitmiş ve Atatürke 
~ muştur. ________________________________ ....:..... ______________ _ 

-~ .. 8 

Memleketimizde 
telefon şebekesi 

genlşliyoı sullstlmall 
~, ın~selesl 
t .. •uiistimali dolayısile mahke

"'CtiJ 
' llıeleri kararlaşanlar arasın-

~azılan Ticaret müdürlüğü eski 
~ll..:ızlerinden şimdi ticaretle meş

., bu .. 
• gun rnatbaamıza geldi. Mev-

t. l'olsuzlukla hiçbir alakası ol -
tı'bi bf bu hususta ~ahsına tevcih 
.,.:. ıuiistimal ve kendisine bil

'1 . karar da bulunmadığını bil-
~1Ycti tavzih ederiz 

Arkadaşlarınıza sorunuz 
Bartmdan (Arayıcı) imzası ile aldığımız mektupta de

niyor ki: 

"Yalnız basıma yaşamaktayım, canımın sıkıntısını gi
dermek ir.in tekaüt veya zengince birisi ile mektuplaşmak 
arzusundayım. Böyle bir adamı nasıl bulabilirim.,, 

CEVABiMiZ: 

Size bu iste yardımı dokunabilecek ancak arkadaşları
nız olabilir. Biz bu hususta size hiç bir, yardımda buluna
mayız. Esasen bu muhaberelerimiz okuyucularımızı biri· 
birleri ile tanıştırmak i~in yapılmamıştır. 

Uç senelik telefon programı V ekı11er 
heyetince kabul edilmiştir. Bu progra· 

ma göre büyük şehirlerimiz biribirine 
ooğlanacağı gibi Suriye - irak - tran 
ve Rusyarun da Avrupa ile Telefon mu
haberesi memleketimiz Uzcrinden ola • 
caktır. 

Bu sene Ankara ile Kayseri, Sıvas ve 
Adana arasında telefon te~isatı yapıla
caktır. 
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Misafir 
bugün 

Kral 
geldi 

(Baş taralı 1 incide) 
neral Fatırettin, Adatep muhribinden 
inerek motörle rıhtıma çıktı. 

Heyecan ve merak gittikçe fazla
laşıyoFdu ... Gözler bir Atatürk'ün ge
leceği kapıya, bir de Kralın geleceği 
istikamete çevriliyordu. 

AtatUrk geldi 
Saat 11,45 de Atatürk, Başvekil 

İsmet İnönü, Müdafaa, Hariciye, Dahi
liye vekillerile Londra sefirimiz Fethi 
Katibi umumi Hasan Rıza, Numan Rı
fat Menemencioğlu salonagirdiler. Ziya 
ret resmi olmadığı için başta Atatürk 
olmak üzere hepsi lacivert elbise giyin
mişlerdi. Salonda bir müddet istirahat 
edildi. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Va
li ile polis müdüründen yapılan hazır -
lıklaT hakkında izahat aldı. 

Rıhtımda mazbut bir heyecan hüküm 
sürüyordu. Foto muhabirleri kralı ra -
hatsız etmemek için bir kenarda duran 
gazetecilerin arasından işlerini görmeğe 
uğraşıyorlardı. Bu sırada yattan gelen 
bir motör kralın 12 yi 15 geçe nhtıma 
çıkacağım haber verdi ... 

Kral ge11yor 
Saat 12,10 geçiyor. Kralın motörü gö 

ründü. Atatürk salondan dış merdivene 
çıktı. Arkasında diğer zevat bulunuyor 
du. 

Karşıdan çok küçük bir motör gel -
mektedir. Üzerinde hiç bir bayrak ve i
şaret yok. Motör nht1ma gelince liman
daki bütün vapurlar hep birden düdük 
çalmağa başladılar. Motör yanaştı, Ata
türk, misafirlerinin elinden tutarak nh
tıma çıkarlarken yardım etti. Motörde 
evvelce kralı almağa gitmiş olan 1ngil
terenin Türkiye elçisi Sir Persi Loren ve 
tayfalardan başka kimse yoktu. 

Kral gayet mütebessim ve sevimli .. 
Atatürk kendisinin elini sıktıktan son
ra Başvekile, diğer vekillere takdim et
ti. Kral Londra sefirimiz Fethi Beyi ev
velden tanıdığı için kendisile bir iki söz 
konuştu. 

Halk şiddetle alkışlıyor, kral elin
de kenarı siyah şeritli bir bahriye kas 
ketile halkı selamlıyordu. 

AtatUrkle beraber 
Atatürk kr::ı.lı yanına alarak diğer 

zevatla birlikte halı d<>ı.~nrniş yol
dan salona doğru yürUdUlcr, dışarıda 
bekliyen otomobile evvela kral bindi. 
Curr.urbaşkammızm sağ:na. oturdu. 
Ar~..'Ja alkışlar arasında Gala.ta.saray
daki eski İngiliz sef aretiınnesine ha -
reket etti. Atatürkle kral otomobile 
bindikten sonra konuşmağa başladı -
la.r. Halk mütemadiyen alkışlıyordu. 

Kral koyu gri ve üzeri beyaz çiz
gili kuma.atan bir elbise giymişti. Knı 
az.e bir ceket, açık gri bir gömlek 
üzerine siyah kıravat ve siyah bir 
mendil koymuştu. 

Ayağında siyah çorap, üstü be-
yaz podüsüctli siyah ayakkabı var • 
dı. 

Yo'drı 
Muhk:rem Y.tisafirimizi 'fe Atatür

kü taşıyan otomobille buna refakat 
eden arabalar Tophaneden Dolma bah
çe ) olunu takip ederek Beşik taşa ka
dar gittiler. Ileşiktaşta Akaretler yo. 
kuşu yoluna saparak Maçka, Nişan
taş, Teş\ikiye tarikiyle Sişli, Mesru
tiyet caddesine çıkıldı. \ 1e buradan 
Pangaltı, Harbiye, Taksim, Beyoğlu 
caddesi takip edilerek Galatnsarayda
ki eski lngiliz sefarcthanesine yarıl
dı. 

Yollarda toplanan \'e cfaretha-

BugUn 13,40 da 
~ m n ifil@ ıru lYı n c§1 e 
Bir çocuğun 
acağı kesildi 

Bugün naat 13,40 da Eminönüncle 
feci bir otomobil kazası olmuş ve sekiz 
~aslarmda bir çocuğun ayağı kesilmiş -
tır. 

Annesile beraber Bebek Tramvay du 
rak yeri yakırında karşıya geçerken 
Kurtuluş tramvayının geldiğini gören 
bu zavallı yavru tramvayın önünden 
kaçarken yukarıdan gelen 2382 numara
lı otomobil evvela çarpmış ve sonra da 
düşürerek sağ bacağını ezmiştir. Yaralı 
evvela eczaneye alınmış ve flonra imdadı 
sıhhi otombililc Cerrahpaşa hastanesi-! 
ne kaldırılmıştır. 

nenin önünde birikmiş olan halk, yük
sek misafirimizi ve büyük şefimizi al
kışlıyorlardı. 

Misafir Kral ve Atatürk saat tam 
12,35 de eski İngiliz sefarethanesine 
vardılar. 

Atatürk, Kralla bulunduğu müd
det zarfında Fransızca görüşmiişler 
Ye sefarethaneden n)Tılırken Kral 
kendilerine: 

- Sizi görmeğe geleceğim ? de
miştir. 

15, 20 dakika kadar sonra saat 
12,55 de Atatürk maiyetindeki zevat
la beraber sef arethaneyi terkederck 
saraya döndüler. 

M "saflr yata döndU 

Biraz sonra misafir Kral da 

otomobiline binerek sefarethaneden 
çıktı \'e öğle yemeğini yemek üzett 
yatına gitti. 

lngiliz büyük elçisi Sir Persi L<>
ren, saat 13,30 da Nahlin yatına gide
rek Krala mülaki oldu. 

O§leden sonra 
Muhterem misafirimiz, bugün sa

at 15,30 da Dolrnabahçe sarayına ge
lerek Atatürk'ü ziyaret edecektir. 

Hükümdarın bundan sonra ne ya
pacağı henüz belli değildir. 

BugUn gelecek ınglılz yatı 
lngiliz Kralını takiben. bugün 

şehrimize l{ralın kuzeni ,·e İngiliz 

Harbiye Nazırın • n karı.sını ta;;ıyan 

Lord Sabey yatının gelmesi beklen
mektedir. 

ÇANAKKALEDE 
karşılama nıerasinıi 
. . . . (Baş taralı 1 incide) } defa olarak bir İngiliz kralının ayak 

safırımızın rakip olduğu sarı baca- bası§ına şahit oluyoruz. 
lı ve beyaz boyalı zarif Nahlin yatı Aziz iınsafirimizı· Orl!eneral Fah-
ufukta gözüktü. ~ rettin karşıladı. Kcndilerlne kuman-

Nahlin hafif bir seyirle distroycr- dan ve valiyi takdim etti. Halk bu 
!erimizin yakınına gelin"e aykırı bir " takdim mern.simi esnasında mütema-
seyirle ve prova nizamında yatm diyen kralı alkı§lıyor. Kral, elinde tut 
yanından geçen distroyerlerimizin san 
ak 

tuğu bahriye kasketi ile alkıalara 
c tarafından Çimariva vaziyetinde :ıı 
duran gemicilerimiz (yaşa) sadalari- mukabele ediyor. Misafirimizin üze. 
le kralı selfunladılar. Distroyerler bu rinde çizgili kül rengi zarif bir kos
merasim esnasında grandi direklerine !:~ var. Ayni renkteki gömleğinin 
de İngiliz bayrağı çekmişlerdir. ustune genlş bağlanmış siyah ipekli 

Donn.nma bandosu Türk ve İngiliz bir kıravat takmış ve kahve rengi 
milli ınarşlannı çalınnkta idi, Kral bu podüsüetten bir ayakkabı giymiş. E
sclama mukabele etmiştir. linde bir c~~n \":t hlr ::vtoğr-..f ma-

Bunu müteakip Nahlin yatı önde kinesi var. 
ve İngiliz muhriplerHe Türk muhrip- Kral, kapalı bir otomobile yanma 
ri onu takiben Seddülbahire doğru yol Fahrettin Altayı alarak bindi. Arka-
almağa ba.çlamı~lardır. daki otomobillere beraberindeki zevat, 

Orgeneral Fahreddin yatta Çanakkale kumandan ve valisi ve ga-
Saat dokuzda Nahlin yatı Suilva z.cteciler bindiler. SeddUlbahir İngi

limanı önünde yolunu kesti. Torpitola lız mezarlığına gfdiliyor. 

n~ız yatın sağına, İngiliz muhrip- Mezarhklarda 
l~r1 soluna. g~tiler. Bu. •--..ıi·----~-~ln-1Ik ziyaret ohınsın :ımr Clınnlrlral.cı 
ral Fahrettin yanında Bülent Uşaklı- giliz mezarlığı. Kral, mezarlıklar 
gil ve Emin olduğu halde Adatcpenin memurunun delaletilc mezarlığın her 
motörile ya.ta hareket etti. Motör yata tarafını gezdi. Memurlardan izahat 
yaklaşırken general selfım vaziye- aldı ve duvarlardaki yazıları ayrı ny
tinde durdu ve buna kral ya- rı tetkik etti. 
tın kıyısında mukabele etti. Biraz son Bilhassa sinemacı ve fotoğrafçı-
ra yata çıkan Orgeneral büyük misa- lara karşı çok lfıtufkar da\Tandı. 
firiınize Türkiyenin kurtarıcısı Ata- Buradan diğer mezarlıklara gidil-
türkün selfunlarmı söyledi ve: di. Conk bayırındaki mezarlıkla be-

"- Hoş geldiniz... raber be.!] İngiliz mezarlığı da ziyaret 
Dedi. edildi. 

Buna mukabele eden kral Atatür- Otomobillerle Kirte köyünden ge-
ke cuma günü miilalti olmakla büyük çerken kralın yeni ve temiz yüzlü bir 
bir memnuniyet duyacağını beyan et- köy olan burası na.zan dikkatini cel
ti. betti. Otomobilini durdurdu ve bu 

Buradan sonra Orgeneral Fahrct- köyün umumi harpte tamamen orta-
tin, ve maiyeti yatta kalmışlardır. dan kalktığını ve sonra ayni yerde 

Heyecanh bir merasim tekrar yapıldığını öğrenince çok mü-
Yatı takip eden gemiler Kocatepe tehassis oldu. Köylüleri toplıyarak 

deresi ağzına gelince durmuşlardır. bizzat resimlerini çekti. 
Burada umum! harp esnasında İngiliz Saat 14 de tekrar iskeleye dönill
lcrin Triyamf zırhlısı batmıştı. O va- dü. Kral iskelede general Fahrettine 
k veda etti ve öğleden sonra.ki ziyarct-
it yekdiğcrine karşı çarpışan iki kuv ler hakkında general Fahrettinden i· 

vctin bahriyelileri şimdi başta bü- zahat aldı. Kral generalimizle Alman-
yük İngiliz kralı sekizinci Edvard ol- ca görüşüyordu. 
duğu halde seliim duruyorlar. Bay-

ÖGleden sonra 
raklar yarı indi. Adatepedcki filo mU-
zikası matem havasını çalarken A- Saat 15 de yat ve torpitolar Sed-
datepedcn denize bir çelenk bırakıl- dülbahir önlerinden hareketle hafif 
dı ve boğazın suları aynen Triyamfu bir seyirle boğazdan Marmaraya doğ 
yuttuğu gibi, ağır ağır onu da içine ru ilerliyorlar. Boğazın iki sahilinde 
aldı. her taraftan alkışlar ve (yaşa!) ses-

leri yükseliyor. 
Yat ve harp gemileri tekrar yolla

rına devam etmeğe başladılar. 
Saat 12 de Seddülbahir önüne ge

lindi. 

SeddUlbahlrde 

Seddülb::ı.lıir iskelesi tamir edilmiş 
ve sağa İngiliz, sola Türk bayrağı bü
yük birer direk üzerine çekilmişti 

Burada Çanakkale mevki kuman
danı HüsnU Kılkış, vali Nizamettin 
bulunÜyorlardı. Çok uzak yerlerden 
gelen köyIU!er Türkün misafirperver 
liğini büyük misafirimize göstermek 
için gözleri Nahlin yatında bekleşiyor 
lardı. 

Biraz sonra Adatepcden ayrılan 
motör Orgeneral Fahrettin Altay ve 
maiyetini iskeleye getirdi. 

Saat yanında Nahlin yatından 
Grıı.fta.n motörile ayrıldı. Bu dakika· 
dn bundan on yedi sene evvel çarpışı 
lan bu Türk topraklarına tarihte ilk 

Çanakkale önündeyiz. Karsı sahil
den top sesleri gelmeğe başlr.dı. Bu, 
boğazın tahkiminden sonra bu mm
takaya konulan Türk toplarının ilk a
tışı ... 

21 pare topla kral selfımlandı. Bu 
seıtı.ma yat üç defa sancağını indirip 
çıkarmakla mukabele ediyor ve kral 
yatın güvertesinden bu heyecanlı te
zahürü seyrediyor. 

Kilye öıUnde 

Kilye önüne gelince, yat ve muh
ripler durdular. Orgeneral Fahrettin 
ve beraberindeki zevat iskeleye çıktı
lar. H:ilye belki şimdiye kadar göriil
memiş derecede kalabtı:rk ve b:r 
g-elin gibi süslenmiş. İngiliz kolonisi 
kalabalık arasında yer almış. 

lskc!enin önünde muhteşem bir tak 
:-rözüküyor. r-:rcr tarafta defne dalı ve 
yaprakl"r ... 

Saat 16 da büyük misafirimiz ka-

Dahili harpte 
80 000 lspanyol öld 

Toledo yolu asilere açıld11 

Malaga asilere teslim olUY 
Seville, 4 (A.A.) - General Lano Muhabire nazaran, asiJeı 1) 

tarafından telsizle neşredilen bir ha- yı aldıktan sonra hudut ,/ 
herde ihtilalcilerin dün öğleden son_ Bidassonun öte tarafına ate1 
ra Tale\'era şehrini zaptetmlş olduk- ve orada F ·h tı"ndell 
1 b"ld" .1 k d" H" • ransa cı e arı ı ırı me te ır. ıikumetin mi- ta ft ı · tcd . . ra ar arına ı~arct veren 
lıs kuvvetlerınden 400 kişi öldürül. !ardır. 
müştür. ihtilalciler, dört tayyare, on ,. 
top, birçok mitralyöz n kamyon ele ltalya 24 tayyare gDll 
geçirmişlerdir. Paris 3 (A.A.) - Madrit ~ 

Şimdi Toledo yolu tamamiyle ih- asi kuvvetler için gönderilttıf 
tilfıkilere açılmıtşır. lhtilakiler, ha- İtalyan tayyaresinin Viga)'il 
lihazırda cenubu garbi cihetinden tından Fransız hükumetini Jııl 
:\tadride 117 kilometre mesafede bu. haberdar etmiştir. ispanya 
lunmaktadır. hadiseyi diğer bütün hükumeti 

HUkOmet kuvvet erine dirmiştir. 
iltihak edenler F ıol 

"f d "d ~ (AA) H"'k.. ransanın Proıes 
u a rı , • . . - u umet 

kuve\•tleri, ihtilalcilerin taarruzlarını Londra 3 - Bugünkü çar 
defettikten sonra il ucsca şehri kapı· asiler tarafından atılan ıner 
larına dayanmışlardır. lhtiH\lcilerin kısmı Fransanın Hendaye f 
bir bölüğü, bütün mevcudiyle hükiı· müş, bazı asi tayyareleri IJ 
metçilere iltihak etmiştir. toprakları üzerinden uçmuŞ~ 

Asturies l\lilisleri, 0Yiedo'dan AL diseler üzerine Fransa bük 
hay Aranda tarafından gönderilmi~ ral Mola nezdinde şiddetle 
olan bir kuvveti bozmuşlardır. bulunmu~ ve hududa bÜ~ 

Hükumet kuvntleri, Tale\•era - topları göndermiştir. 
Oropesa cephe~inde düşmana taarruz ita ya harp gemllErl "J_~.J 
etmişler \'e onu püskürtmüşlerdir. Londra 3 - Bugtin Bars~ , 

idama mahkOmiyet bir İt3lyan amelesi öldürUl~ 
Hendaye, 4 (A.A.) - Bar:selon a- suretle öldürülen İtalyanlarttl . 

çıklarında demirli bulunan, hükumet- altıyı buimuştur. İtalya hii 
çi Uruguay gemisi dahilinde toplanan gibi hadiselerin önüne geçrn~ of# 
mahkeme, iki topçu zabitini, bir mL dl tedbirler almağa ve Barsel 
ralayı ve iki binbaşıyı, Barselondaki gemileri gôndermeğe karar "e 
Saint Andre kilisesindeki askerler a- İspanya hükumeti Harbiye 
rasında çıkan isyanın amili olmak SU· gün Toledoya giderek Erk6fl1Jıl 
çu ile ölüme mahkum etmiştir. le görüşmelerde bulunmuştur· . ııı\l' 

Şimdiye kadar ölenler, Barselon Dıvanıharbınde . 
yaralananlar edilmekte olan üç zabitten bit' 

Faris 3 <A.A.) - Figaro gazetesinin diğer ikisi beşer sene küreğe 
neşrettiği bir Lizbon haberine göre, is- olmuştur. 
panya iç harbindeki zayiatın bil§nçosu Malaga ast ere tc s11111 ol 
şudur: Burgos 4 - Malaga şehrinde 

Hükumet taraftarları: 34000 ölü. ra edilmiş olan hükumet 1:cuv-"' 
;~~~ yaralı, asiler: 46000 ölü, 8000 va tulmak imkanı kalmadf~· 

için müzakereye baŞTamış 
1 

fi 
HUkOmet safıar1r da Fransız trun ~chrinin bazı ınahaııc; 

gönUılU eri tarafından zaptedilmiş ise de el' 
Roma 3 CA.A.) - İtalyanca Messe- vetleri çok büyük bir gayre e 

gero gazetesinin 1run cephesine gön - mahalleleri müdafaada dc11atıl 
derdiği hususi muhabiri, La Punçayı dirler. fi 

müdafaa edenler arasında Fransız halk Behobia şehrinde de vaıi)'e:, 
cephesine mensup ve Fransız silahı kul Burada da çok kanlı çarpı§rı_tz 
lanan gönüllülerin bulunduğunu tel- ta hükumet taraftarı olan rnU 
grafla bildiriyor. Bunların ekserisi öl - bar karış toprağı çok pahalı>" 
mü~~ u&~~ 

Şehrimizde bu geceki ala~ 
Hayriye, Haliç \'apurlarifl~ 
körler, motörler, muşlar i; 
cektır. 71 numaralı \'apur 'şı:-1 
<;ekilecek salda lla ikan fVdl • 
yetleri, Kalamı:. vapurun dil el'' 
bandC>Su bulunacakt ı r, Bu J 
hillı:!t den havai fi:. ekler atıl' 

(Ba§tarafı 1 incide) 
Bilhns.sa saray burnunda elektrik

lerle İngilizce bir (Welcome- Hoş 
geldiniz) kelimesi YC bir imparatorluk 
tacı yapılmıştır. 

Geceki fener atayı 

Muhterem misafirimizin şehri

mizde bulunuşları münasebetiyle bu 
akşam denizde bir fener alayı yapıla. 
caktrr. Saat 21 de t·a~lıyacak olan bu 
deniz fener alayına Akay, Şirketi 

raya çıktılar. Elbiseler~ni değiştirmiş· 

ler. Şimdi gri b;r kruaze ceket, bej 
rengi pantalon ve sarı poc1U .. :.:.et ayak 
kabı giymiş. Bahriye kasketi gene el
lerinde.. Halkın alkışlarına ve yaşa 

seslerine karşı gülümsiyerek ve kas
keti havaya kaldırarak mukabele edi 
yorlar. 

Bu esnada ellerinde birer buketle 
bir İngiliz ve bir Türk kızı krala iler. 
lecliler. Türk kızı kralın önünde eği
lerek: 

''- Hoş geldiniz sir., dedi ve buke
ti uzattı. Aziz mi saf' rim ·z buketi al
dı ve teşekkür etti. 

Bu sırada İngiliz kolonisinin de 
burada bulunduğunu öğrenen kral o 
tarafa teveccühle onlara iltifatta bu· 
lundular. 

Conk bayırmı 2ly3ret 

Kral buradan otomobille Conk ba
yırına hareket etti. Burada evvela 
Türk mezarlığına uğrandı. Kral Meh
met Çavuş abidesinin önünde ihtiram· 
la durdular ve bir çelenk koydular. 
Bunu mütea!;ip kral Orgeneral Fah
rettinin abide önünde bir fotoğra

fisinl çekmek arzusunu gösterdi. Fah
rettin Altay fıbide önüne gçcti ve fo-

Pazar gUnkU yar•f 
Pazar e;ünü de. dün P'

4
,_ 

koyduğumuz üzere, büyü1' 
rışları yapılacaktır. 

toğraf çekildi. ,·e 
Kral, şehitlerimizi andı 01 

sahasının gezilmesine bıışlsl1 jll 
neral Fahrettin büyük hsfb ı 

1,'1'' 
cereyanı, kuvvetlerin ıııe o,Ji 
Büyük Önderin ilk taarru~ ~~ 
lediği hakkında krala alJ1l 
hat verdi. ~ 

İskeleye tekrar dönUtUtl 1 
evvela Orgeneral Fahrettirıe { 
ve sonra vali ve kumandaT111 t 
olarak veda etti ve gösterjletl 
kabulden dolayı teşekkilrd0 

du.B .. .. k . r· . . ta dcıf. uyu mısa ırımız ya .. ı' 

törle ilerliyor, arkasındl111 o 
sesleri ve alkı§ yUkseUyor· 
yakta beynz kasketile hııild 
dığını görüyoruz. ~ 

• 919 
Yat biraz sonra acınır. ,e,~ 

reket etti. Şimdi yatın gil'5 
el'an bir elin sahildeki ııııl1' 
lar gönderdiği görülüyor. ıtol 

Saat 22 de önde to~ ~ 
ort~da yat ve arkada trıgil ı ıııi 
leri lstanbula gitmek, bUyUl< ,~ 
mizi yüce AtatUrke uJaŞtırıtl 
Marmaraya doğru a"ıldıtar·d/ 

Yekta RaO•P 

dı b" • ır 

tİdcrs 
su 

~Otluy 

ltadık 'ez tıı. 1ç 
dt. 



~ EYLOL- 1936 

Bulı.Jnnıuş 
eşya 

L' heı-~ayan Kıynıet, hizmctçisile bera- ı 
J letj }'ol hazırlıklarile meşguldü. Valiz
t illi !erleşti.rmeğe çalışıyordu. Başı şiş 1 

l'ı iti: Faiğin çorapları, Fazılın donla
~· b~llahnn yarabbi 1 bütün bu işler 

ltae, Yanru bir etse! 

yordu: 
- KQcanzzın adı ne, 
- Tahir! 

ll:ıektrik çmgrrağı çalıyor. 
dl - Zehra, git bak bakalım kim? de-

~~'Polis miidüriyetinden bir mektup : 
lığ kısa zaman urfında dairemize 
a~lıbanız, ilh ... ,, İmza altında bir not: 

Uııınuş eşya. 
Sl.r aaYan Kıymet kalbinde bir sevinç 

titt~~tısı duydu: insan, her zaman, 
a1 gı Yerlerde bir şeyler unutabilir. 
tktriklenmiş bir halde, sokağa fırla-

//\ 
~ 

'·~ 
dı b' ,..' ır t vksiye bindi. Soföre süratle 
,ıderse b t. • W • '. d . , auşış verecegmı va ettı. 

~ Süratle giden otomobilde hafızasmc 
~luyordu. Nihayet hatırladı. Bir gün 
~ıköyüne giderken - na!!.Il oldu bi
t ez - çantasını vapurda unutmuş
dil.. İçinde 10 liradan fa :;:ola para var-

ı. 

- Hayır, Bayan! Çantada bulunan 
yazr, sahibinin Faik Tahir olduğunu 

anlatıyor. 

- Çocuklarımdan biridir. 
- Para çantasının içinde ne kadar 

para ... 
Bay:ın Kıymet ferahlamış gibi, dur

gun bir sesle: 
- İçinde çok para olmıyacak her 

halde .. 
- Evet, içindeki para pek az .. 
Çocuğunuzun kıymetli para çantast

nı size veriyorum, dedi. 
Bayan Kıymet, biraz rahat nefes 

aldr. Memur: 
- Zat işleri kalemine buyurur~ ! De

di. 
Bir kağıt doldurttular, adı, doğdu

ğu yer ve yıl, yaşı, ikametgahı, koca
sının memuriyeti. Nihayet, hüviyet 
ci.izdanr göstermesini de istediler. 

Ç:ınta çıkarıldı. İçinde bulunan eş
yanxn tesbit edildiği cetvelde şunlar 

yazılıydı: 

FA.ik Tahir tarafından yıopılmış re
simler, yeğeni Nezilien.i.n bir fotoğrafı, 
bir posta pulu kolleksiyonuna ait e

ı 
hemmiyetli eheınıniyetsi:r: pullar, ve 23 
kunış kadar da para. 

Sinirlenen Bayan Ktymet tekrar bir 
otomobile bindi. Kendi kendine şöyle 

bir hesap yapıyordu: Otomobil gidip 
gelme 150 kuruş, giderken bahşiş 25 
kuruş ... 

Kapıyı Faik açtı. Çocuğunun yana
ğına bir şamar attı ve söylendi: 

- Aptal! Çantam kaybet, sonra 
senin yerine ben uğraşayım 1 

Fransızcadan nakleden: 
Nuh CEM 

d ~ayan Kıymet muktesit bir kadın
~· air daire memurunun kansı idi. Bu 
ti dar para onun için mühim bir şeydi. 
11~1~nan paranın bir de havadan kaza-
1?.trş tesirini veren hususiyeti vardı. ---------------
ğ .. tr bu para ile yaptırmağı düşündü- Saç itlYIV<SO<e'ltD 

'l\\~ ~nto masrafının yeri temin edil- 5 aı m 't§> n y <O ifil lYI 
~ '41:ıu~n.u. 

t\j Onu, kır saçlı bi: zat karşxladr, o
l'acağr yeri gösterdi: 

- Ne kaybettiniz? 
l. lıayan Kıymet, şaşkrn bir halde, ök
littlü: 

~ - İçinde on iki lira bulunan bir 
ta ... Hizmetçimle beraber, Kadıkö

~de bir ahbabı ziyarete gidiyordum. 
c Çantamı vapurda ... vapurda ... 
l.!enıur sözünü keserek: 

11._ - Hayır, bayan! Bir çanta kaybet
~diniz. 

ıı llayan Kıymet, içinde bir burkulma 
~etti: 

- Bir para çantası kaybettiniz. 
liıı llayan içinde beliren sevinci gözle

de saklı;ramadr: 
- Evet, doğru, bir para çantası .. 

tı....:- Para çantası amma, hangi ve ne 
~teki deridendir? 

- Kar rengi morukenden ... 

' - Hay;rr, bayan! Nar rengi maru
~ den de&il, sadece maron bir deri-.. 
tlt - Belki bu para çantası kocama ait 
b..: ~hnandan dönerken çantasxnı kay 
~ğini söylüyordu. 

- Büyük mü? 
- Evet, büyücek.. ve dolu ..• 

,
1 
...... Hayır, bayan t büyücek de değil, 
u. da. .. 

~ Krymet gittı1cçe ümitsizleni-
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~:ôi H Neşri9ai Müt!ürü: 

tiasan Rasim Us 
••ıltlılı fr' (V AKIT) matbaası 

Amerikalıların meşhur polo şampi
yonu olan Mister H. P. Whitneyin, 
amca kızı matmazel Elanor Whitney 
geçen hafta Los Ancelos da yapılan 
film yıldızları arasında saç tuvaleti 
müsabaaksında birinci gelmiştir. 

~lallrD$)0 fiil Daııro ya,ı~ ... 
m lYI ırD lYI glYı n O<eıra 

saırı<Daıyo li1l o;g 
''Bu güneşli günleri esmer ve kuın

rallarla geçiriniz; sarışın ve kırmızı 
saçlıları aramak için de yağmurlu glin 
leri bekleyiniz.,, 

Broklin doktorluk akademisi azasın
dan ve Amerikanın. tanınmış saç mü
tehassıslarından doktor Çarls F. Pabşt 
dün radyo ile verdiği bir konferansta 
bu sözleri söyledi. "Sarışınlarla kızıl 
saçlılar heliofop derler yani vüct~ " ., rı 

güneşten hoşlanmaz; parlak güneşli 
günlerde çileden cıkarlar. Halbuki es
merler heliofil derler ve güneşli günler 
de fevkalade neşe ve sevinç duyarlar.,, 

Dün gece radyoda dinlediğimiz mü
teha~sısrn sciz!erini size aynen nak!et 
tik, İster inanrn isterseniz inanmayın. 

ffABER - Akşam Postan 

Ya~an 

Niyazi Ahmet 

466 sene evvel bugün 

Fatihe meydan okuyan bir mektup geldi 
CescT"!İnİ hQ.§ı ;le öriiyer- kumanda;. - Nelıri yüzerek geçen bir ordu -pumya dii§en dü§man - Al· 
ribozun zaptı - Siycuet tarihinde e§sİz bir vaha- Açlıktan at, köpek ve kedi eti yedikten aonra teslim 

ol.an bir ıehir. 

Venedik senatosunun kumandan 
tayin ettiği FrançeRko Kontarini, dört 
bin beş yüz kişilik bir kuvevtle Kroya
YT muha.qara eden Türk ordusu üze
rine yürüyordu. 

Yürüyüş, akşama kadar sürdü ve 
ha,·a kararmağa başladığı vakit or. 
dugih zaptedildi, yağmaya başladı. 

Kontarini: 
- tşte, diyordu, ca....aret budur! 

Korkmadan yürümek, parçalamak, 
yıldırmak 1:1zım .. Haydi, şimdi iste
diği.1iz gibi hareket edin •. 

\ 
\ 

\ 

Fakat tepelere dağılan Türk as
kerleri, yağJIUlCiların dağınık halleri. 
ni gözden kaçırmadılar. Dört tara
fından yıldırım süratiyle atılarak 

dört bin beş yüz kişilik kuvveti sar
dılar. Birçok asker esir edildi. Ku -
mandan, neye uğradığını anlıyama -
mıştt. Kuvvetini bir araya toplamak 
için boşuboşuna vakit geçirdi, Bir şey 
yapamıyacamı anlıyarak kaçma yol
larmt aramağa başladığı vakit, etra
fının srtlmrş olduğunu gördü. 

Biraz önce cesaret ve yiğitliğinden 
bah .... eden Kontarini, başını kurtara
madı. Kellesi uçurulmak suretiyle ce
zalandırıldı. Bu çarfhşmada İtalyan.· 
lar bin kişiden fazla zayiat ver
diler. 

• • • 
Bu bozgunluktan bir ay geçmiş.. 

ti. Venedik cumhuriyeti Türklerin L 
lerlemesinden korkuyor, tedbir arı

yordu. 
Bosna sancak beyi Omer bev 

Guç köprüsünden bin sünri geçir -
meğe muvaffak oldu. !kinci bir fır _ 

ka da nehri yüzerek geçti. Ilu kadar 
cesaret gösteren bir ordunun her teh
likeyi. göze alarak ilerliyebileceğine 

şüphe yoktu. 

Omer bey Venedik Generali Jero
nimoya meydan okumağa başladı. Ge
neral: 

- Nasıl o]sa karşılaşmak mukad
derdir. Korkak görünmektense ka
bul etmek en doğru harekettir. diye. 
rek muharebeyi kabul etti. 

Ilk ç.arprşmada Türkler kaçar gi
bi göri.indUler. Ve Generalin oğlu 

bunu fırsat sayarak takibe başladı ve 
bir giin önce hazırlanmış olan pusu
ya düştü. 

Tek insan kurtulmamak suretiy, 
le mahvoldular. Bu vaka, bütün Vene
dik ordusunun mağlUp olmasına se
bep o!du. Askeı;n bir kısmı kaçtı. 
bir iusmı da~ıldı. ' 

Omer bey s ü,arilerini lzonzo ile 
Tagliyamento arasındaki ovaya vay_ 
dr. Ordu bir ay memleketi yağma et
ti. 

Bu ilerlemelerden bahseden bir 
tarih diyor ki: 

"Siivari askeri sarp ve uçurumlar 
la çenili kayalıkların tepelerine ka
dar g"itmişlcrdi. Bunlar orduya ka. 
vuşrnak istedikleri zaman, atlarını 
çıktıkları yi.!l;~ck yerlerden indirmek 
için p('k ~ok müşkülat çektiler. Niha
yet bir ı;aı-e buldular: Esirlerin ruba
larını uzun uzun ke.c;;erek kolan yap. 
tılar '\'C atlarını karınlarından bunla
ra hağlıyar:ık, kayadan kayaya götii
rerek ovaya karlar indirdiler . ., 

:f. ~ ~ 

Krora muhasarası devam ederken 
Fatih, sulh yapmağı dilşündii. Fakat 
müzallereye memur edilen sefir Ka. 
psdistirya tepesinde kalp durmasın
dan öldü. 

Senato, Mehmedin sulh arzu.o;;unu 
haber alınca, Türk sefirinin ölümü ile 
bu isteği yarıda bırakmak istemedi 
ve Tomas Malipiyeri'yi biiylik bir sa
lahiyetle !stanbula gönderdi. Bu el~; 
Kroya nehrini, I .imni adasıınr, More. 
nin 1:-ir k·smını padişaha terketmeğe 
mezu1ıclu. Bun·lan maada Osm:ınlı
lardan ahnan bütün arazi i:ıde edile
cekti. 

l\fehmet her sene kendisine on 
bin di\ka ,·erileceğfoin de teahhüt e. 
dilmesini :.steıii. Ma.lipiyeri bu şar-

tın !rnbulünii h'ahhüt edemiyereğini 
bildirdi. Fakat Senato ile anlaşmak ü
zere iki ay mütareke istedi. 

Bu esnaca ha diseJerin mahiyeti 
birdenbire ~eğişti. Macar kralının 
kayınpederi Aragun krah Ferdinand,I 
F;ıtihin teklif ettiğ~ mual edenameyi 
imza ettiği halde sonradan AğribozunJ 
zaptı üzerine arası açıldı ve 1470 yılı 

4 eylül tarihihi taş1yan bir mektup 
yazdı. 

466 sene enel bugün yazılan bu 
mektup şudur: 
" Osm.aniıiaruı padişalu hüdaven 
diemced ve Ekrem l'tlehr7Wde Biinaye
tullah Sicilya, Kudüs, Macaristan 
Kralı Ferdinad'dan selti/ı olsun; Ağ
nbozun zaptım ilam il.e muza/ferlye. 
tin kendilerine ilha eylediği lm!ser
retten hissedar olmaklığımız içın se
firleri vasıta.siyle göndermiş oldukta. 
rı nameleri aldık. Geçen senelerde 
himayeye mazhar olcfuklan ve iyi mu
ameleden başlca bir şey oörmed.ikleri
ni bildiğimizden bir sefir göndermek. 
te ve haysiyet ve dinimizle mii.tena.sip 
olabilecek ve dostluk mbıtaltrnnı de
vam ettirmek-te miişküldt gösterme
miştik. Gelen zat saaıletmaıapwrının 
hırlstiyanlara ve bilhassa d-Ostlanmız 
ve mütteliklerimiz olan Venedik/ile_ 
re Toarşı icra ettikleri zalimane harbi 
haber alınca zatı şevketleri Ue ara-
mızda caykır oları lıiisnii muaşereti 

muhafaza etmek bizim için imkan 
sız olnwştur. Binaenaleyh tam bir 
hırlstiyanın vazifesi olmak üzere, bü. 

tün kuvretin:izle zatı satıdetmeapları
ruı karşı harp etmeğe karar verdik. 
Venediğin hırlstiyanlığı. ve mukad-

des dinimizi müdafaa etmesine yar. 
dım etmek iize~ doncrnmalarımızı o
nun dommnıalanruı Uhak edeceğiz. 

Zatı şevketlerl - l.Y?moli samimiyetle 
saiik olduğunwz - lsa dininin bize 
emreylediği vazifeleri. unutarak- bü-

tün muhabbetimize layık olan - J'e. 
nediklilere karşı hiyanet edeceğimizi 
zannediyorlarsa hala etmiş oluyorlar. 
Burum içiridir ki Ağrı bozun :urphndan 
dolayı bizim ile birlikte neşvedcrr ol
mak istemelerine mii.telıayir kaldık 
Bu bizim için ancak bir ıstıraptır.,, 

il(. il(. il(. 

Tarihin çok dikkate değer bir v&

kas1 olan bu mektuptan sonra vaziye. 
tin ne ~ekilde inkişaf ettiğini merak 
ediyorsunuz? Onu da tarihe anlat
hrahm: 

'Ferdinandın siyaseti başka iı:ıti
kamete döndü. l\fehmedin teklifatrnı 
müsaadekarane kabul ederek Türk 
gemicilerin Napoli limanlarına ser • 

bestı;e girmesine izin verdi ve padişah 
tarafından teklif olunan ahtnameyi 
kabul etti. Bu müzekarat için Napo
liye gönderilmiş olan sefir, ef enrli.ı;;i
nin }'anına dönerken munhedenin tas. 
diknamesinden başk!t çok kıymetli he
diyelerle döndü. Bu ahtname, hir 

hrristiyan de"letiyle1 lsa adına hiir
met ('den her şeyin açıktan a<:ığa düş. 
manı olanlar arasında ittifak edilme-

sinin siyaset tarihinde ilk misalidir. 
Ferdinand ahtname)i imza ederken 
Venediklilere karşı gizlice beslediği 

garezden maada bir ~ey düşünmemiş. 
ti. 

O vakit Venedik dahi padişahın 
şeraiti - ne kadar ağır olursa ol
sun - kabule mecbur bir halde) di.,, 

il(. il(. ,,. 

Fatih, Kroya muhasarasını bırak
madı. Şehirde erzak bittikten, halk 
açlıktan at, kö,ek, kedi eti yemeğe 
haşladıktan sonra burası da teslim 
oldu. 

Kem <a.l ırn o n~ n lill 
öH©JlYı 

Avusturya - Macar hududuna yakm 
Verpelet kasa b" sında bir otelci bando 
şefleı ınden altmış üç yaşındaki çinge
ne Kari Meganın baha biçilmiyecek 
kadar kıymetli kemanını kırmış, buna 
dayanamıyan zavallı kemancı kalbine 
nüzül isabet ederek fücceten ölmü~tür. 

Bu kemanı, bundan kırk sene evvel, 
meşhur bir musiki üstadı olan Karı 

Mega bir Alman kontesi hediye etmişti 
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Vılelız olmak için 
mektepten 
kaçan kız 

/ 

Hediye kazananların 
~lYl~lYıını ~nır 

1 
lplırüma\©l@lfil~aı"2lnır 

1 

adlarını yazıyoruz 
15 Ağustos tarihli bulmacamızın hal

li Olimpiyatdrr. 

2 lira kazanan 
Birinci: Neriman 

İzzettin sokak 31, 
Tekdöl Kadıköy 

1 lira kazanan 
İkinci: Naci Demiralp Kuleli lisesi 

112, 

Dolma kalem 
kazanan 

tf çüncü: Orhan posta nakliye memu
ru. 

Büyük ipekli mendil lcazananlar 
1 - Kemal Beşiktaş Türk Ali mahal

lesi köprü sokak 3, 2 - Cavidan Bük
te! Fatih Sofular 120, 3 - Ahmet San
güzel Kasım.paşa Bahriye caddesinde 
66, 4 - Sabih Nami Beşiktaş 18 inci o
kul. 5 - Denizyollarmda Ziya, 

'Atatürkün büyük renkli resmini 
kaza nal.ar 

6 - Mahmut Gedikpaşa Esirci Kemal 
cami sokak 12, 7 - Erol Rauf Beşiktaş 
,Şenlikdede sokak 66, 8 - H. Hüseyin 
Çağlayansu Mevla:nekapı Hasırcı Melek 
4, 9 - A. Hami Çaylak Pertevniyal 
lisesi 430, 10 - Melahat D.emir kız li
sesi 819, 

Bisküvi kazananlar 

11 - İsmail Bahçekapı Yaldız han 4, 
12 - Melal İstanbul lisesi 88, 13 - Tay 
yar Çelebi Kadıköy Rızapaşa çeşme cad 
desi 49, 14 - Semiha Erenköy 4 üncü 
okul 50, 15 - Şake Arnavutköy 90, 
16 - Hüseyin Böngel Beşiktaş tramvay 
caddesi 22, 17 - Orhan Gönenç Eren
köy istasyon caddesi 44, 18 - L. Alpas
lan Kocamustafapaşa Kuru sebil sokak 
35, 

Şekerleme kazananlm-

okul 106 47 - ismet Yeşilgön Samat
ya pamukçu sokak 6, 48 - Nureddin 
Vefa lisesi 360, 49 - Orhan 
Ayyı1dız Ap. 2, 50 - Pantazi Kurtu
luş kuyularbaşı 25, 51 - Tekla Boz-
kurt caddesi 223, 52 - Ziya Ongan 
Krzıltoprak Rüştiye sokak 31, 54 -
Nevzat Arar Küçük pazar Değirmen 
sokak 10, 54 - Kirkor Moskofyan 
Tayberk, 55 - Ziya Beşiktaş Tramvay 
deposunda biletçi 1287, 56 - Tijrkan 
Etüs Sultanahmet hamam sokak 34, 57 
- Nazan Tarancıoğlu Hoca AH sokak 
tramvay han l, 58 - Mehpare Dırbend 
Beyoğlu 15 inci okul 88, 59 - İbrahim 
Erol Beyoğlu 2 Oinci okul 437, 60 -
Eliz Leda Büyükada ilkmektebinden. 

IWürekkep kazananlar 

61 ~ H. Özgöeen Üsküdar Bağlar
başı Trablus sokak 27, 62 - Şevki Gü
len Beyoğlu İkinci noter memurların

dan. 63 - Raşit eBşiktaş Tramvay de
posunda biletçi 1280, 64 - F. Ünal Fa
tih Ömer efendi sokak 19, 65 - Saba 
Suner Malatya 29, 66 - Cemil Vunut 
Hilfiliahmer caddesi 1, 67 - Ökten 
Turga Şehzadebaş1 Kemalpaşa caddesi, 
68 - S. Erdemir Aksaray Yekta efen
di sokak 2911, 69 - Malike kız muallim 
mektebi 345, 70 - Cengiz Ersan Emni
yet direktörlüğü birinci şubede Muvak
kit Ersan oğlu, 71 - Hüsniye Fatih 
Nişanca 11, 72 - Adalet Gürsu Kadı
köy kumluk 12, 73 - Muzaffer Bahçe

12 yaşındaki Louise Browne bir sa
bah mektebe gitmek için evden çıktı. 

Yolda giderken tiyatrolardan birinde 
yeni bir c,yun için figüranlar alınmakta 
clduğunu gördü. O da sıraya katıldı 
v~ kendisine küçük bir roı verildi. 

Fakat mektebin müdiresi temsilin 
daha ilk gecesinde Louzi sahnede gör
dU. Oyun daha bitmeden sahneden 
alınarak: mektebe gönd~rildi. 

lki sene sonra Louiz tekrar mektep
ten kaçtı. Bu sefer başka bir ad kulla
rıarak, bir komedi müzikalde figüran
lık aldı. 

Şimdi ise büyümUş olan bu mektep 
kaçağı kız Londranm en büyük opera
sında, her kesi kendine hayran eden 
bir primodonna dır. 

kapı Tuşhan yanında zı ı. 74 - Şadan=============== 
Küçükayasofya fedrese sokak 25, 7 5 -
Bülend Varol oByacı köy 115, Kiiz.ım 
Fatih 13 üncü mektep sınıf 4, 

Kıartpostal kazananlar 

86 - Halil İbrahim Gelenbevi orta oku· 
lu 3/ A, 87 - Sabahaddin öge Nişanta
şr Kodaman caddesi 9, 88- Suna Selek 
Yıldız caddesi Abbasağa sokak 3, 89 -

!Gzmı Hızal 13 Uncü okul, 90 - Ner· 
16 - Mahmut Sirkeci Büyük istiklal min Kartal 234, 91 - Hakla Engin Us

oteli altında 48, 77 - Bedia Kinşaner küdar Ağahamam dolap sokak 20, 92 -

Balat Lonca ebe sokak 6, 78 - Burhan Suat Bozdağ Edimekapr meydancık 
Be§lkta§ l Sinci okul 599, 79 -~urban sokaK 35, 93 - 8ervet .tSeykoz Yalıköy 

19 _Rabia Yavuz Saraçhane başı Sezer İstanbul lisesi 1761, 80 - İsmet çayır caddesi 17, 94 - N ecla Kansu 

4: EYLUL - 1936 ~ 

Me Gezintisi 
4 Eylül 936 Cuma giinü akşamı 

Akay Direktörlüğünden: 
Festival hey'etinin iştirakile Boğazın yakın kısmında yapı• 

iacak mehtap gezintisine tahsis edilen elektrikle tenvir edil· 
miş vapurların hareket cetvelidir: 

Köprüden: Kalamış vapuru saat 21,25 te Köprü - Ada is· 
• kelesindeJI 

Heybeli ,, ,, 21,30 da Köprü - KadıkÖY 
iskelesindeJI 

Kadıköyünden: Göztepe vapuru saat 21,05 te Kadıköyünden 

21,13 ,, H. Paşadan 
21,30 ,, Köprüden hare· 

: ketle alaya iştirak ede· 
cektir. 

Adalardan: Erenköy vap"..ıru saat 20,10 da B. Adadan 

19,55 Heybeliden 

20,30 Burgazdan 

20,45 Kınalıdan hare· 
ketle Tophane önlerinde 

fener alayına iştirak ede· 

cektir. 
Gezinti sonunda vapur Köprüye uğrayarak saat 23,30 da Adalara 
döne::cektir. 

R 
Köprüden binecek yolcula r için gidip gelme 25 Kuruş 

Kadıköy ve Haydarpaş:ıdan ,, ,, 
" 

30 ,, 
Adalardan 

" 
,, 

" 37,5 ,, 
Mehtap gezintisi bittikten sonra vapurlar geldikleri İ!ikele· 

lere uğrıyarak yolcularını ç1karacaklardır. (952) 

1 • ' • .I' •• •• • "~•J!':' ~ 1 •.ı;ı ... .f 1. - (.• ' 
Biçki ve -kiş 

Anna Peçarnpulo: SELÇUK okulundan ruhsath. Lise okulundan me- ;·· 
zun. Çok senelerdenberi biçki ve dikişte yüksek vukuf ve ihtisas sahi • ~ 

bi oldum, Diplomam Yüksek Kültür direk,?>rlüğünden musaddaktır. Pa ~ . ~ 
risin son metodlan ile tedrisat yapmakta y ım. Bu metod ve kitapla r baş ~ i.i! 
ka bir dikiş yurdunda yoktur. Talebelere verilecek diplomalar Yüksek ~ıl~a.O 
direktörlüğünden tasdik edilir. MEKTEBE pazardan başka hergün saat 9 
17 ye kadar kayıt muamelesi yapılır. D erslere 30 eylUlde baş 
uınacaıttır. Adres: ıseyogru .ı:sostanJ:>aşı NO. i::j Munıpoey a-
partrmanı daire 3, biçki ve dikiş öğrenmek istiyen bayanla
rın vakit geçirmeden ve kayıtlar kapanmadan müracaatla,rı 
tavsiye olunur. 

Serezli sokak 4, 20 _ Kadriye Subaşr Günger Kadıköy Çanakkale sokak 17, Bakırköy birinci okul 180, 95 - Azade 
Direklerarası 40, 21 _Tevhide z. Tak- 81 - Şakir Turgul İzmir sahil sıhhiye Çayköy Hayriye lisesi ilk kısım, 96 -
sim Osmanpaşa Ap. 7, 22 _Necati Ben memuru Raif oğlu, 82 - Süleyman Ze- Perihan Altmel Fener, 97 - Cazibe ~ 
gi İstanbul lisesi 4; A, 23 _ M'"üyesser ki Ni~antaşı vali konak caddesi Saaadet Yüksel Fatih Sangüzel halıcrlar cad- ================================================== scıııi· 
Beyoğlu Sakızağacı mermer sokak 

12
, ap. 1, 83 - Mükeddem Sirkeci Demir- desi 48/1, 98 - Nuri Aml Çubuklu bakkal külhan sokak 9, 101 - Nikola fak sokak Aydınbey ap. 3, 104 - 05 ,,ı 

kapı Tayahatun 42, 84 - Sehran Bos- Rıfatuaşa mahallesi 2, 959 _ Jan Bı- Paynikolof İtalyan lisesi 257, 102 - ne Fevzi Beşiktaş köprü sokak 3, 1 101 
24 - R. Kutay Devlet Demiryolları 3 tancı İçerenköy caddesi 60, 85 - Mus- çakrr Beyogwlu Rum katolik mektebi 107 K. Akogwlu Ahmet S,işhane karakol, 103 Necmiye İnönü kız orta okulu 33 ' 
matbaasmda mücellit, 25 - Muzaffer ~ 
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26 - Muzaffer Tunçak Kumkapı orta 
okulu 155, 27 - Şükriye Rıfat Saraçha
nebaşı 5, 28 - Edip Bilener Gaziosman 
pa§a okulu 40, 29 - İsmet İzmir birinci 
beyler sokak 63 30 - eBdia Kerman ~ 
Kurtulu§ 112, e 

== -
== Kitap kazananlar 
= 

31 - Sellmi Bengi Viefa lisesi 66., = 

32 - Yılchz krz li9csi 1663, 33 - Ncc- ~ 
meddin Vefa caddesi Molla Şemseddin~ 

S53i 
sokak 1, 34 - Cemil Subaşı Şehzadeba- == 

' p direkleraram 40, 35 - Şalinı Aksan ~ 
,Şişhane karakol, 36 - Cahit Ulcay 
Pertevniyal lisesi 195, 37 - Aleko Yu- Si5: 

:zayev Filoıya küçük plaj 62, 38 - Nu-
e:; 

ran Kandilli ktz lisesi, 39 - Leman = 

Beyoğlu 12 inci okul 41, 40 - Hristo = 
Eurtuluş Bozkurt caddesi 223, 41 - =z 

Stıha Beyoğlu 29 uncu okul 77, 42 - ~ 
snzan Bam Beyoğlu Tozkoparan cami = 
sokak 4, 43 - Nihal Bengi Aksaray 
M!uratpaşa mahallesi Balıkpazan 14, = 
45 - tsmail Naza Hayriye lisesi 384, 

Defter kazananlar = = 
= 

46 - Sevim Akdöl Beyoğlu 18 inci ~ 
~ 

r ...... -n: ................ _ ftllftlllllDllHIH ==: 

. ··---- ı<"ü"Ç-ük 1 
== == u Okuyucularımıza a! = 

!! Çocuk sayfamızda bilmeceyi hallede-~~ oc= 

li rek hediye kazananlara 55 = - "~ 

~nııııııııııııııııııııııııııım mııırııııııııımıııııııııııııııııım Şirketi Hayriyedeıı: mrımıııııııııııımııııııımımmııııımmıııııııııııııııııımıııılt 
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m!Dt··· k e muhterem mlsaıır·mızın 
~~~-- e 

e -rlll rl •tina ebet e 
Eylülün 4 üncü Cuma günü akşam• Festival heyetinin iştirakile 

Boğaziçinin yakın kısmında çok muazzam ve muhteşem bir 
MehtaD Gezin ı ı va·pılacak~ır 

. 
ŞiRKETÇE HAZIRLANAN DUBA 

Mütenevvi renkli elektriklerle tenvir edilecek ve bu duba üzerinde muhtelif 
ıs ı ı aktır 

Heyeti tertiblye tarafından Boğazın bütün bu kısmı nurlara garkedilmiş bir halde ve umumi tenvirat içinde her taraftan atılan 
binlerce musanna fişeklerle o gece sa ym halkrmız bu büyük ve müstesna donanma seyrinde görülmemiş bir hayat yaşıyacaklardır. 

Hareket saatleri: 
21,30 da Köprüden 68 ve 7 4 numaralı vapurlar hareket edec ektir. Bu vapurlar baştan başa elek trikle tenvir edilmiş olacaktır. 

65 numaralı vapur saat 19,20 de Beykozdan hareketle Üsküda ra kadar Anadolu iskelelerine uğn yarak Köprüye, 

66 numaralı vapur saat 19,30 da Yenimahalleden hareketle Beşiktaşa kadar Rumeli iskelelerine uğrryarak Köprüye gelecek ve 

kafileye iştirak edeceklerdir. IHediyeJer he~. hafla!~= 
Cumartesi gunleri ii ~ Bu vapurdan bir bandomüzik bulunacaktır. 

~ öğleden sonra H FİYATLAR: Köprüden kalkan iki vapur için gidip gelme Ücreti 25 kuruştur. Boğazdan inecek vapur Ücretleri g idip gelme 37 

e verilmektedir i~ · ·~ 112 kuruş~ur: . . . • . w • 

1 Başka gün ve zamanlarda müracaat ij -- Gezınti bıttıkte~ sonra vapurlar geldiklerı ıskelelere ... ~~arak avdet edeceklerdir. 

U edilmemesini rica ederiz. H e= Pasolarla fotograflı kartlaı ve karneler muteber degıldir. 
liU&iiit=:=---r.c::::===========aa: ===-
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~ EYLtJL - 1936 

l{avak - Moda 
Yüzme müsabakamız 
Saat 6.30 da Gala ladan l\al"acak motör 

Usküdar ve Bebeğe uğrayarak 
müsabıkl~rı ~})~ 

. ::'},, 
~,, ~· 

~· ., .. 
•Q~~~U:·'=lYa. iştirak eden ıiiziicüler: Üst sıra solrlan sağa doi)ru: Sc?,•fi Ka-

iiluıltm, !ılalmıut, Tur(JJl, Apodiako, koço. Alt sıra soulan saya doğru: 
tı.·ccdet, Halil, Sokrat. Fehmi, Falıreltin ve Celdl Uzer 

au ·· l!ııı ~u~ yüzme mukavemet müsabaka-{ 
11\ı:da ıştırak etmek istiyenlerin kayıt 

" def d'' k a l un a §am kapandr. 
td U aşılması müşkül yarışa iştirak 
ta:nıerin az olması tabii bulunmasına 
Ço~ll1en yarışımıza umduğumuzdan pek 
tıi fazla rağbet gösterildiğini memnu-
Yetıe gördük. 
au ... 

ları •Un memleketimizde yüzme spor-
tıı> na karşı olan alakanm gittikçe art

ve Kadıköy cihetinden rr.üsabakamrza 
girecek yüzücüleri alacaktır. 

3 - 7 ,45 de d·e Bebeğe muvasalat e
dile::ek oradan da Boğaziçinde oturan 
yüzücüleri ala::ak ve doğruca Kavağa 

gidilecektir. 
4 - Saat 0,30 da başhakem rotayı 

tarif edecek ve derhal müsabakaya baş
lanacaktır. 

5 - Müsabıkları hakemlerin binecek-
t:.ın1 .. bi gostermesi bakımından da ayrıca leri motör ve kayıklar takip edecekler, 
l' sev· 
~ .. :nç duymaktayız. motörde doktor da bulunacaktır. 

ı;-e Usabakamıza: Galatasaraydan 3, 6 - Yüzücülerin kayıkları tutmaları 
ile nerbahçeden 2, Kasrmpaşadan 1, Gü- yasaktır. Kayığı tutan derhal diskalife 
6 ~~en 2, Anadoludan 5, Ortaköyden edilecektir. 
d~ efadan 2, Beşiktaştan 1, Beykoz - 7 - Hakemler istek halinde - san
ıla~ 4• Beylerbeyinden 1, Darüşşafaka- dah tutmamak şartile - yüzücülere ü-

" l li'l' gc • ı alden 1, Peradan 1, Aksaray-
nçler b" 1. - . lcr bi . .ır ıgmden 1, Davutpaşa genç-

\'c h·tlığınden 1, İzmir Altınordudan 1 
lcr:cı 1~bir klübe mensup olmayan genç
lll ,_ n de ıo kişi olarak 43 yUzUcü glr-
Cıttedir. 

Prog ram 
sa~ayıt müddeti bitmiş olduğu için bu 
h• ah da diğer teferrüat tamamile tes -
it ea·ı r 1 ıniş ve program şu suretle tan-
'tll ed"Im· · 1 ıstır · 

6 3
1 - 6 e;ıuİ pazar sabahı saat tam , o da 'in Galata Balıkpazarı Şarap iskele-
~~~ hareket edilecektir. 

C 
1 

usabakaya gireceklerin saat 5,15 de 
at atadaki Vagonli önünde toplanmış 
ltıalan lazımdır. 

ta~ - Motör 6,50 de tlsklidara uğrıya
~ dakika duracaktır. tlsküdardan 
(\ .. 

Urek, yelken şam--
Piyonlukları ile 
~iizme seçmeleri 
llluvaffakıyetle 

yapılıyor 
l{·· 

)ii Urek, yelken şampiyonlukları ve 
İti:ı:ne seçme müsabakaları bugünden 

;ren Modada yapılacaktır. 
lığ ~ hususta İstanbul su sporları ajan

;nın tebliği aşağıdadır: 
tt ıtanhul Bölgesi Su sporlan Ajanlı-

nd<lll: 

züm ve su vereceklerdir . 
8 - Müsabakayı terketmek istiyen -

ler sandallara alınacaktır. 
9 - Müsabakanın finali hareket esna

sında yüzücülere tarif edileceği gibi Mo
da koyunda da büyük yazılarla gös
terilecek olan hakemlerin durduğu ma
hal önüdür. 

1 O - Gazetemiz tarafından birinci, 
ikinci ve üçüncü için konulan hediyeler 
müsabakanın hitammda Modada veri
lecektir. 

Hakem heyeti 
Fethi, İzzet Apak, Osman Münir 

Kontak, Ahmet Adem, Kerim, Burhan 
Atak, Recep Ali, Saffet, Süleyman Or
han, Osman Kavrak, Nevz.at Aşkın, mü
sabakanm doktoru: Doktor Emin Şük
rüdür. 

Yunanistanda 
futbol 

Bir kaç klüp 
profesyonel 

birden 
oluyor 

Son senelerde Yunanistanda futbol 
çok fena bir vaziyete düşmüştür. iyi o
yunculer yetişmediği gibi müsabakalara 
da halk rağbet etmemektedir. Bunun i
çin başta Pana'.inaikos klübü olduğu 
halde iki, üç klüp profesyonel olmağa 
karar vermişlerdir. 

Panatinaikos takımını antrene etmek 
için Macaristandan bir antrenör getir -
tilmek üzere olduğu haber verilmekte
dir. 

~}'~ .- Bölgemiz kürek şampiyonası 6 
lto uı 936 pazar günü saat onda Moda 
"es~~da yapılacaktır. K.Iüplerin yarış 
Cc attı Yanş sahasına hususi vasıtalarla 

tett·. ------------------------------~ 1rıle ce\ctir. 
'ttıa.~ - Yelken şampiyonası Eylfil 4 cu- Zafer k U pası 
~o; S cumartesi, 6 pazar günleri Moda W 8Ç18 rı 

3 Unda yapılacaktır. lstanbulspor klübü zafer kupası 
tcsi - Yüzme seçmeleri 5 eylUl cumar- namile bir kupa koyarak Eyüp İdman, 
itle ,h 6 eylul pazar günleri Moda yüz- Feneryılmaz, Karagümrük ve İstan-

l{ı ~Yuzunda yapılacaktır. bulspor klüpleri arasında bir turnuva 
at 

0 
Uplerin yelken için cuma günü sa- tertip etmiştir. 

ile tlda İ. S. K. klübünde hakem heyeti- Maçlara 6 eylül pazar günü Kara-
'\'e k .. k tı~ta ure için de müsabaka günü ya- gümrük stadında başlanacak ve iki 

ları n evvel hakem heyetine müracaat- hafta devam edecektir. 
::--....:_· tebblli·p. ~ l{~ olunur. Bu karşılaşmalarda en iyi derece-

~Çii k antant kupası ~~k~!~~ takım kupayı kazanmış ola-

>'a ~~oslavya, Romanya ve Çekoslovak Bu haftaki program şu suretle tes 
Sİilt ıllı futbol takxmları arasında Kü- bit ed ·ımiştir: 
))ı)ıtı antant kupası futbol turnuvası ya- Saat 10 J(üc~ükpazar - Bozkurt 
dclti ~sı için görüşülmektedir. önümüz- genç takımları. Hakem: Hüseyin, sa
ltaıa Uthol sezonundan itibaren mlisaba at 11,30 Feneryılmaz - Karagümrük 
~ıı.ç;- başlanacaktır. Gelecek seneki genç takımları. Hakem: Feridun Kı
lllcs~~a ~ransrz takımının da iştirak et- Iıç, saat 1,1~ Küçükpazar - Bozkurt 

1 ~ • .....,.._L..._ ________ ~~~~..A-·ta.kı:mJ · Adnan 

HABER Akşam Postası 

Öteki gazetelerin ............................. 
fikirleri: 

~ aı ~ m ~o @l "-f a11nl o <§1 ır 
Dünkü Açık Sözde Sami Karayel 

1 sveç 1ısıılü jimnastikler hakkında ga
zetemizde çıkan yazüara cevap ver
meğe çalışıyor. 

Ve yazı.sının sonunda: 
"Beden terbiyesi işlerimiz o dere

ce öksüzleşti ki; bunu ne ma~rifimiz, 
ne muallimleri ne de müdiranı cevap
hrile koruyamaz oldular. Önüne ge
len sar;malıyor. Ben de yazmasam ne 
ol:ıcak dersiniz?.. diyor. 

Evet ne olacak: saGmalıyan bir ki
"i c!rnilm·ş olacak! - ·--- _________ __,::....__ 

D~ıı~z yarış~arı 
nasıl 

sevredLecek 
!Jlo::a Deniz I([übü11den: 
ı - Büyük Başbakanımız lsmet 

lnönü'nün yüksek himayelerinde ol
mak ve deniz müesseselerimizin işti
rakleriyle eylülün 6 ncı pazar günü 
saat 11 de başlamak ve 18,10 da bit. 
mek üzere klübümüz tarafından Mo
da koyunda büyük deniz yarışları ya
pılacaktır. 

2 - Yarışların programı ile sa. 
hanı:ı tanzimine ve seyircilerin bulu
lunacağı, vapurların duracakları nok
talara ait tertiple yarışların idaresiy. 
le meşgul salahiyettar zevattan mü
rekktp komite tarafından tespit edil
mişir. 

3 - Her hangi bir yanlışlığa ve 
rahatsızlığa mahal kalmamak üzere 
atideki hususatın yarışları görmek ve 
gelmek istiyecek muhterem halkımı. 
za bildirilmesi faydal~ görülmüştür. 

A) Saylavlar, Or~unun kara, de. 
ni7., hava erkanı, şehir meclisi azala
n, Parti, vilayet ve kaza idare heyet
leri, üniversite rektör, profesör, ve 
doçentleri teşrifata dahil vilayet ve 
belediye erkanı saat 12,30 da köprü. 
nün Boğaziçi iskelesinden hareket e
decek olan Şirketi Hayriyenin (74) 
numaralı vapurunda yer ayrılmıştır. 
Saylavlar vapura kendi hüviyetlerini 
söyliyerek gireceklerdir. Bu vapurun 
davetnameleri beyaz renktedir. 

Vapura yetişemiyecek olanlar bi-
13.hara Modada demirliyecek olan ay. 
nı vapura davetnamelerini göstererek 
girebi!eeeklerdir. 

B) İstanbul, Beyoğlu, Boğaziçi 

Halk Partisi mensupları, sporcular, 
muallimler, Halkevleri mensupları i
ç.in saat 12,30 da Sirkecideki araba va
puru iskelesinden kalkacak olan Aka. 
yın Göztepe vapurunda yer ayrılmış
tır. Bu vapurun davetnameleri kırmı
zı renktedir. 

C) Kousoloslar, Bankalar, Şirket. 
ler, fnhisarlar erkiniyle yerli ve ec· 
nebi matbuat müntesipleri ve diğer 
için saat (12,30) da köprünü Haydar
paşa iskelesinden kalkacak olan Aka. 
yın Erenköy vapurunda yer ayrrlmış
tır. Bu vapurun davetnameleri mavi 
renktedir. 

D) Üsküdar ve hava1isindeki Par
ti mensupları ve Deniz klübü davet.. 
lileri için Deniz işletmesinin Aksu va
puru tahsis edilmiştir. Vapur Moda 
koyunda demirli bulunacak ve saat 

11 - 13,30 arasında Moda iskelesinde 
ihzar edilen vasıtalar davetliler; va. 
pura taşıyacaktır. Davetiye rengi sa
rıdır. 

F) Bütün davetnameler ve bilet
ler Akay ve Şirketi Hayriye memur. 
ları tarafından vapurlara girilirken 
kontrol edilecektir. 

G) Gazete fotoğraf ve muhabirle
ri için her vapura girebilecekleri şe
kilde lnısuı:;i kartlar verilecektir. 

R) Vapurlar yarışların hitamını 
miitt-akip ~eldikl<'ri yerlere uğraya. 

rak döneceklerdir. 

saat 3 tstanburspor - Eyüp A takım 
ları. Hakem: Ahmet Adem, saat 4,45 
te Feneryılmaz - Karagümrük A ta-

' 
Yanık yüzlü kız 

Yarının en büyük ylldız.arından 
biri olacaktır 

~tYJ'{Ç: G=Il n o on ©.ı ır©I" o ifil m~~®ır©J~ o 
©~lYllFilliiiil©l"-f~ c91®~®ır 

(Nevyorktan bildiriliyor) ) · Bir gün Ambassador otelinde Rutun 
Şimdi Nevyorkun en çok sevdiği! sigara satmakta olduğu pav." nun sa

sahne aktrislerinden, aynı zamanda hibi olan tütün firması kendisini ça· 
Holivudun çok değer verdiği film yıl- ğırdı ve El Moroko klübünde hastala
dızlarından olmağa namzet Rut Hilli- nan satıcı kızın yerine gidip orada ça
ard, eskiden otel ve klüplerde sigara lışmasmı söyledi. Burası Amer kanın 
satan bir kızdı. Yüzüne yaptırdığı bir en şık ve lüks bir klübü idi. 
güzellik ameliyatı ona şöhret ve ser- !şte bu klüpte miras yedi bir deli-
,,,... 1M"""~'r•h. kanlı olan Billi Leeds kızı gördü ve yü

~-·-"'" 

Rut Hilliard 

Bundan üç sene evvel Rut sadece 
sevimli, mütenasip vücutlu zeki bir 
kızcağızdı ve en tatlı yaş sayılan on 
yedisinde idi. 

Atlantik şehrinin Ambassador ote
linde sigara satmakla haftada birkaç 
dolar kazanırdı. İşinden memnundu. 
Çünkü bura.da büyük ve nüfuzlu adam
lara sigara satıyor; canlılığı ve zeka
sile onların boşuna gidiyordu. 

Kim bilir belki günün birinde otele 
büyük bir sinema direktörü düşer de 
kendisine bir fırsat verirdi. Bu olma
yan bir iş değildi ki.. 

Kızcağız böylece İspanyada şatolar 
kurarken, kötü bir tesadüf, bütün 
ümitlerini mahvetti. Elinde içi kaynar 
suyla dolu bir çaydanlıkla merdiven
lerden inerken ayağı kayarak düştü. 

Bir dakika içinde sevmili yüzü ca
yır cayır yanarak kırmızı et parça
sına döndü. 

Acı ve ıztırap geçti, hararet düştü; 
Rut iyileşti fakat yüzünde yanık leke
si kaldı. 
işinden çıkarılmadı. Müşteriler onu 

biliyor ve seviyorlardı. Vücudu hala 
mütenasip, bütün muamelesi zerafet 
ve inceliğini muhafaza ediyordu . 

Fakat şu mel un leke! Ona bakmak 
bile insanın içini ürpertiyordu. Rut 
bunu biliyor ve başkalarının kendi yü
züne bakmaktan iğrendiklerini görü
yordu. 

Böylece sigara satmaktan ibaret 
olan bu verimsiz ve manasız meslekten 
artık bütün hayatı müddetince kurtul
manın imkanı olamıyacağmı da düşü
nüyordu. 

Kuleli lisesi 
spor bayramı 

Kuleli askeri lisesi 5 eylül cumar
tesi günü saat on dörtte başlıyacak 

bir spor günü tertip etmiş ve program 
da şu şekilde tesbit edilmiştir: 

1 - Karada yüzme hareketleri 
2 - Yüzme müsabakaları 
A - 100 metre serbest 
B - 100 metre kurbağalama 
C - 100 metre arka üstü 
D - 200 metre serbest 
3 - Atlamalar: 1, 3, 5 metreden. 
4 - Kurtarma yüzfü,kri 
A - Su altından yüzüş 
B - Elbise ile 300 metre yüzme. 
C - Su üstünden d'!1arak 3 veya 

4 metre derinl kten bir kilo ağırlığın
da ta~ çıkarmak. 

D - Elbise ile beş metre kuleden 
suya atlıyarak su içinde soyunmak. 

H - Boğulmak üzere olan birisini 
kurtarmak. 

zündeki yanık izinden dehşet i<.:inde 
kaldı. 

Milyoner delikanlı sanki h~çbir !iey 
görmemiş gibi k1zın yanına geldi ve 
kendisile konuşmağa başladı. Hiçbir 

şey hissettirmeksizin kızın ağmdan, 
geçirdiği korkunç kazanın bütün taf
•ilatmı öğTendi. 

Bu konuşma Rutun hatırasında hiç 
bir iz bırakmadı. Çünkü, onun işi gü
cü hep böyle müşterilerle konuşmaktı. 
Delikanlıyı daha o akşam unuttu bile. 

Aradan günler geçti. Rut h'.ç um
madığı bir günde hayatının en büyük 
sürprizi ile karşılaştı. Annesine kendi
ni bildirmek istemiyen bir adam gide
rek, kızını meşhur operatör doktor 
Ferris Smitin muayenehaneslne gön
derdiği takdirde; yüzünde yanık leke
sinden hiçibr şey kalmıyacağını bildir
mişti. 

Rut eve gelip de annesinin bu hika
yesini dinleyince, ertesi günü meşhur 
operatöre telefon etti. Operatörden 
aldığı cevap şu oldu: 

- Evet, hemen buraya gel! Gerçi 
ameliyatın ücreti 3000 dolardır ama, 
bunu iyilik seven bir arkadaşınız öde
di 

- Bu arkadaş kimdir. Adını öğrene
bilir miyim? 

- Hayır söyliyemem ! 
Bu inanılm.ıye.cak kadar güzel bir 

haberdi. Rut ne olursa olsun diyerek 
teklifi kabul etti. 

Yüzüne yapılacak ameliyata muva
fakkat etti. Bütün istikbalini de dok
torun usta ellerine bıraktı. 

Eter, incecik bir pense, saç kılları 

gibi iplikler ve bol bol sargı bezleri.. 
Bandajlar çıkarılınca, Rut aynada 
kendi gözlerine inanamadı. Çirkinliği 

gitmiş eskisinden çok daha güzel ol
muştu. 

Bu hayır sahibi arkadaş Billi Leeds
di. Fakat, Rut bunu bilmiyordu. An
nesi bildiği halde söylememek için ye
min etmişti. 

Artık müthiş engel ortadan kalktı
ğı için Rut yavaş yavaş ilerledi. Gö
rünmez bir el ona yeni yeni yollar açı
yordu. İlk önce Er Karol meşhur var
yetesinde kendisine küçük bir rol ve
rildi. Sonra da Avrupanm Monte Kar
lo, Faris, Berlin ve Londra şehirlerine 
bir turneye çıkan Feliks Ferrinin tru
punda iş aldı. 

Şimdi Nevyork figüran kızl~rı ara
sında en yüksek maaş almakta olan 
bir yıldızdır. Holivutla gelecek mev
sim için zengin bir konturat imzala
mıştır. Ancak ağzını çok sıkı tuttu
ğundan hangi kumapnyanın kendisini 
angaje etmiş olduğunu kimseye söy
lememektedir . 

O vakittenberi de bu hayır sahibi 
arkadaşın kim olduğunu keşfetmiştir. 
Şimdi milyoner Billi Leeds ile arala
rında çok sıkı bir arkadaşlık vardır. 

arı. Hakem: Nuri Bosu~ 
----~~~~~~~.;..._~~.:..::_:__:.:..:._:__~~~~~~~~~~~~ 
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- Bağdatta GUkblgem'ln sizin kızınız 
olduğunu kimse bilmiyor. O, bu sırrı 
ismet ve namusu gibi muhafaza ediyor. 
gözden kaybolmuştu. Ve onlar seyrek ona orada bir Arap ismi taktılar: Gü-
koruluğa varmıg bulunuyorlardı. zide. 

Buraya gelince atlarını yavaşlattı- - Güzide? 
lar. Küçllk bir menbam başında atla- - Evet Güzide! Oıiu orada herkes 
rmdan indiler. O qmana kadar hiçbir 
teY konU§lll&yan Hulagu yavaşça Bo
ğatimura seslendi: 

- Sen ileri gitsen .de arkamızdan 

takip edilip edilmediğimizi anlasan. 
Boğatimur derhal yaya olarak ko

ruluktan geldikleri istikamette uzak
laştı. Hulig'{i ile Aykut menbaın başın· 
da yalnız kaldılar. 

Bir müddet hiç konuşmadılar. Son-
ra Hul&gfi birdenbire sordu: 

- Nasıl? 

- İyidir bUyük kumandan. 
HulAgt Aykutun gözlerine sual dolu 

bakışlarla baktı. Anlatmasını, çok 
anlatmasını birçok şeyler söylemesini 
istiyor ve bekliyordu. 

Aykut bu sual dolu bakıştan anla
dı ve kesik kesik anlattı: 

- Saraya getirileli bir iki ay oldu. 
Fakat çok temizdir, inanın bana.. Ona, 
k1ml!le dokunmadı. Esasen dokuna
mazdı ya? Şuna inanın ki o yapdığı 
müddetçe temiz kalmakta devam ede
cektir. ÇUnkU o kadar .. 
Kaçırmıştım onu .. Bir gece saraya 

girip ortalığı altüst etmiş, onu dışarı 
aşırmağa ve kendim de kaçmağa mu
vaffak olmu§tum. 

- Yalnız bqma mı? 
- Evet, yalnız bqıma.. Fakat.. 
- Fakat? 
- Kör talL BugUn yine halifenin 

eline düştü. 

bu isimle tanıyor ve biliyor. 
Aradan yine bir sükut fasılası geç

ti, bu sefer Hulagt konuştu: 
- Yann değilse öbür gün kaleyi 

muhasara edeccğ:m. Askerimin mik
tan az amma, herhalde muvaffak ola-
cağımı umuyorum. 

- Halife size karşı bir ordu gönder
mişti? 

- Evet gönderdi. Nerede ise o da 
buraya varacak. 

- Anlamadım. 
- Yani bozuldu. BUyilk bir paniğe 

uğradı. Alabildiğine Bağdada doğru 
kaçıyor. 

- Ya siz? 
- Biz orduyu geride bıraktık. Yal-

mz başımıza geldik .• 
- Büyük cesaret! 
- Ne çıkar? Neden çekine bilirdik 

ki .. 
Bu sırada Boğatimur koşaraktan 

geldi: 
- Gittikçe artan bir gürültü var. 
- Bir şey görünüyor mu? 
- Ay ışığı var amma, henüz görUn-

miyor. 
Hullg11 ile Aykut ancak o zaman 

vaktin iyiden iyiye ilerlediğini ve orta
lığı karanlığın kapladığım anladılar 
Ayağa kalktılar. 

- Gürilltü hangi istikametten geli
yor? 

Uatıralannı anlatan : EFDA'fa TALAT -187-

Emrinizle 
alıkoyar, 

- Sebebi çok basit .. Ben de vaziyetim tahrik etmiyordu. Hakikat bir giln l 
den korkmağa başladım. Uç senedir ya- nasıl olsa öğrenilecekti. 
ruruzda çalıııyorum. Millici Türk mu - Biz miralay Ballarla hasbihale dal
hitleri beni mimlediler. Bir intikama mııt.Jk. Mahmudun kiğıdı maaanm ü
maruz kalacağım muhakkaktır. Eğer zerinde duruyordu. Mevzu onun vesi-
1ngilizler Kemalistlerle anlaşırlarsa bel lesile açılmışken asıl işimizi unutmuş
ki ben de yakayı kurtanrım. Çünkü siz tuk. Aynlırken sordum: 
de pekala bilirsiniz ki, ıu yukarıya top- - Bu kağıt hakkındaki emrmızı 

ladığımız adamlar gibi ben de ıehirde bekliyorum. 
serbest gezemiyecek hale geldim. Ve Bir müddet düşündü: J 
eğer Kemalistler İstanbula gelirlerse - Demek ıen bu herifi haklı görü-
ben memleketimi terketmeğe mecbur yorsun? 
kalacağım. - Tamamen r 

Bu sözlerim, beklediğim tesiri yap- - Fakat, biz böyle cürümlere göz 
m.ıştı. Açık ve temiz yürekli bir insan yumar ve faillerini cezasız bırakırsak 
olan Ballar, boynumu bükerek, hakiki bu vak'alar tevali eder. 
bir tessür maskesi altında söylediğim - Eğer öbür tarafın ıımankhkla· 
bu sözlerin samimiyetine inanmıt ve rına mani olmazsak bu vak'alar daha 
bana acımııtı. Hatti bu sözlerim üze- çok tevali eder. 

rine beni teselli etmeğe de lüzum gör- - İstediğim anarıinin önüne geç -
müftü. mektir. Ne yapalım? 

- Fakat, oğlum! Sen burada çalıı- -- Ben, bu adamı tecziye etmiyelim 
makta birçok Türklere karp haksız demiyorum. Fakat ortada sizin de ka-
muameJe etmemize mani oldun. Bu se-

bul edeceğiniz kuvvetli esbabı muhaf -
heple, Kemalistlerin una karıı kin f efe varken bu zavallıyı kumandan Bo-
duymalan değil, milteıekkir kalmaları 

verin divanı harbine göndermek bir 
icap eder. Binaenaleyh, ben senin dil- haksızlık olur. 
tlinceni hiç doğru bulmuyorum. 

- Yapılacak ıeyi söyler 
- Benim burada ne yaptığımı on- _ Suln emrinizle burada bet on 

lar ne bilsin? 
gün alıkoyar, sonra salıveririz. Bu da 

- Zamanla 8ğrenirler. bir ceza değil mi? 
- Öğreninceye kadar halim ne ola- - Ne yaparsan yap! Yalnız etraf-

cak? tan fikiyeti mucip olacak vak'alara 
- tcap ederse onu blz · dilfünilrilz. d d" mey an ver ırme ... 

Seni kaldınp atacak değili% ya... Bizim Mahmut kurtuldu demektir. 

- ??!! ..• 
- Onu hallfenJn bllytlk vezirl ve 

m11u'i0A1'P ~dine 
etmiştim. :M11eyyec!eddln kızr tam 'ka-

- Bunu da kat! bir tekilde tesbit 
edemedim. Fakat öyle DDDediyorum 
ki Dicle kenarından. 

- Teıekkilr ederim. Bu kadar gürültil arasında bu muvaf-
Galatadald vak'anm kahramanını falayet de bir mesele ... Çocuk piıipisine 

kurtarayım derken kendim bir tehlike yanacaktı. Vicdanım ne kadar rahat 
. .-.~.._._.._.;~~llilili~ı:m.~~~::;:a·· ~~.,J· BJl~·~4"~ı.,...~<&lııı.is..~Yap2tt• biipl• v2 lr'~ l:ınn 

Aykut söı.e kanştı: kumandan yine kafese girmışti. ve böyle temin edilen muvaffakıyetle-
çıracağ; ~dadın kapısmdna dışan 
çıkaracağı zaman yakayı ele vermiş. 

- Ne vakit oldu bu iş? 
- ~ evvel. Blzlm çıktığnmz kapı-

nın önünde. Ben biraz geç kalmı§tmı. 
Hoş daha evvel gelseydim onu kurtar
mama imkln yoktu ya? biç olmazsa 
önUnde, onun önünde ölürdüm. Ve 
gam yemezdim bundan dolayı. 

Yine uzun eessiz bir zaman geçti.. 
Konuşmadan, fakat aynı şeyleri dü
tunmekte olduklarını hissederekten 
eustular. Adeta hiç konuşmadan, bakış 
madan konuşuyorlar, anlaşıyorlar gi
biydi. 

Sonra Aykut birdenbire bir şey ha
tırladı ve söyledi: 

- Şunu da söyliyeyim ki büyük ku
mandan.. Bağdatta hiç kimse, bir tek 
fert bile Gökbigemin kim olduğunu 
bilmiyor. Gökbigem bu sırnnı da is
meti ve namusu gibi muhafaza ediyor, 

- Bana öyle geliyor ki gelenler her gelmişken söyliyeyim. İstanbuldaki rin saadeti ne kadar tath oluyor. 
halde yabancılar olacak. milli teıekküller benim hakiki hüviye- Bizim babacan kumandan yevmi it-

- Nereden anladın? timi biliyorlardı. Fakat halk bittabi teri böyle münakaıalı bir konuıma ile 
- Eğer bizi arayanlar olsa herhal- vaziyetten haberdar değildi. bitirdikten sonra kapıya doğru yilrü-

de böyle deli gibi bağırarak geldikle- Beni tanıyan bir çok kimselerin, yerek: 
rini belli etmezler. İngiliz elbisesile dota1tığımı gördükçe - Buim misafirler iyi mi? 

Do.. ve benim İngilizlerin hizmetinde çalı§- Alaycılıg-ım üzerimde: - gru .• 
Bir müddet üçü birden gittlk<:e da- tığımı öğrenince bana karıı ne büyük - Hepsi ömrünüze dua ediyor. 

ha vazih bir şekilde duyuılln gürilltü- bir kin ve garaz beslediklerini arkadan Dönüp yüzüme baktı. Tekrar et-
yil dinlediler. Kulaklannı toprağa ya- arkaya duyuyordum. Hatta, zaman za- tim: 
pıştırdılar. Dört nala koşan atlarm man sokakta bu hisleri bana açıkça iz- - Evet, hepsi size minnettar demek 
ayak sesleri gayet vazih olarak duyu- har eden kindar bakışlarla karıılaıı- istiyorum. Çilnkil eğer onları muhafa
luyordu. yordum. Fakat ben asıl kendi alemim- za altına atmamış olsaydınız, timdiden 

HulagG birdenbire vaziyeti anladı: de o kadar meşgul idim ki ve kendim- sonra uykularını rahat uyuyamazlar-
- Onlardır! den o kadar emin idim ki bu kin ve dı. 
- ??.. gayız saçan gözler bana bir şey ifade Ballar geri döndü. Yüzüme dikkatli 
- Yani düşman ordusunun ilk boz- etmiyorlardı. bakarak fU suali sordu: 

gun neferleri, iyi kulak verirseniz ge- Hatta, son günlerin zafer müjdele- - Efdal: Sence bu adamlar halk 
tenlerin istikametlerini gayet iyi tayin Tinden sonra ne 0 bakıılar, ne o bana nazarında hakikaten mücrim midir--
edebilecckisniz. garez besliyenlerin gönderdikleri ha- ler? 

(Devamı var) berter beni en ufak bir manada dahi Şaşırdım: 

Artık rahatı kaçmıştı .• Her akşam 
kalp çarpıntisile Rahmi beyin avdetini 
bekliyordu. 

§Oföril yakasından yakaladı asabiyet
le BarBmağa başladı : 

- Cezmi efendi söyle Allah aşkıpa 
söyle beyefendi ye ne olmuş? 

Şoför boynu bükük duruyordu. Pe
rişan bir hali vardı. Tutuk tutuk an
lattı: 
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Böylece gilnler geçti. Ses seda yok
tu. Yavaş yavaş sakinleşmeğe başla
mıştı. :Muhakkak bu herif onu korkut 
mak için bu sözleri söylemiş olacak! .. 
Ne diye inanmış da günlerce helecan 
çekmişti. Oh!. O menhus gilndenberi 
tam üç hafta geçmişti. Hayatında uf ak 
bir değişiklik olmamı~tr. Gene gezip 
eğlen'yorlar. Beyhude yere çektiği 

- Beyefendi yazıhaneden çıktı, bir 
az yürümek istiyordu. Karaköyde ken
disini beklememi söyledi. Ben de bek
liyordum.. Tamdık bir taksi geçti ba
na seslendi: Ayol Cezmi ne bekliyor
sun. Sizin beyin başına bir kaza geldi 
hastahaneye kaldınyorlar, dedi. Ben 
de hemen koştum. 

- Bana ne yapabilininiz! yarsın .. 
- Can noktandan vururum! - Asla, asla .. Sizi görmek bana na-
- Ölümden korkmıyorum ! sip olmasın .. 
- Sana ne diye dokunayım.. Asıl - İstanbul küçük, gene buluşuruz 

güvendiğin ağacı yıkanm ! merak etme! 
- Alçak herif! Adam çoktan gitmişti. Leyla hill 
- Ne dersen de seni elde etmek için put gibi yerinde duruyordu. Rengi uç-

ht'r şeyi yaparım buna emin ol. Rahmi muş, vilcudu yaprak gibi titriyordu. 
beyin hayatı senin elinde! Ya benim Ah? Bu herif, onun elinden nasıl kur
olursun, ya onu gebertirim! tulacaktı! Ya Rahmiye bir fenahğl clo· 

- İnsan öldllrmek kolay mı? .. Siz kunursa .. Hakikaten tahdiaini kuvve
de hapislerde çürürsünüz ... Artık fazla den fiile çxknrırsa ! Acnb:ı. Iıahmi beye 
sacma dinlemem.. Bir dalı- sizi kar- her şeyi olduğu gibi söylerse daha iyi 

fllllda görmi,eyi&. mi olur? Buna karar verdi. Fakat bir 
- Son sl:Sziln mu! türlü cesaret edemiyordu, tam söyliye-
- Evet! ceği sırada nutku tutuluyor vazgeçi-
- Sen birkaç gün düşUn, belki ca- yordu. 

korkular yanma kir kalmıştı. lşte bu 
akşam da birlikte Boğaziçine Tokat
liyanda verilen baloya gideceklerdi 
Calibe hanımdan aldığı model elbiseyi 
hizmetçi getirmiş yatağın Ustüne uzat
mıtşı. Cidden pek güzel bir tuvaletti. 
Leyla zevkle aynanın karşısında ha
zırlanıyordu. Hızlı hızlı kapı çalındı. 
Hizmetçi kız nefes nefese odaya hü
cum etti: 

- Hanımefendi.. Hanımefendi ..• Bi
zim bey .. Leyla yerinden fırladı telaşla 
sordu: 

- Ne var? Ne olmuş? 
- Şoför geldi. Beyefendiyi hastaha-

neye kaldırmrslar ! 
- Ne, ne. Ne diyorsun! 
Kızcağız çılgınlar gibi dı§an fırladı, 

Kadrn bayılacak gibi sendeledi: 
- Nerede nerede beni de götür! 
Yolda hem soruyor hem mütemadi-

yen: 
- Çabuk Cezmi efendi çabuk. diye 

bı.ğırıyor. 

Hastahaneye vardıkları zaman bii
tiin doktorlann yüzünde bUyiUr 
bir teessür alaimi görUJUyordu. 
T'-ıdını avutmağa çabaladılar, fakat 
ba.~araınıyacak1arını anlayınca doğ!'u 

yu söylediler. Rahmi B"yin kalbi za
Ytf olduğu icin yediği bıçak yarasına 
dayanamamış daha yo?da getirilirken 
ölmüı:ı. Leyla fenalaştı. Kendine geldi
ği zaman genç bir doktorun onu teda-

- Ben bitaraf bir mevkide 
ki mütalea beyan edeyim. 

- Yani. -
- Ben ai%in memurunU.-

giliz aiyaıeti ve. nüfuzu al 
Binaenaleyh ıiıe taraftar oıasıl"' 
aıl mücrim görilrüm. 

- Bitaraf olarak düıUn ..• 

- Milliyetperverlere ve ısaıJıl 
bunlar memlekete ihanet e:odf 
ıelerdir. 

- İzah eder miain? 
- Yine onlann noktai 

göre konupcağım. ÇUnkU ı,u 1 

memleketi iıtili eden dilt 
birliği etmiper, onlarla dost 
onlann muvaffakıyeti için meıol 
leyhine çalıımıılardır. Bir kı~ 
memleketin bir müstemleke ha 
mesini, manda ile idaresini v•'I' 
lu impa· -:.torluğunun himayesiol 
mitlerdir. 

- Başka çare var mı idil 
- Bilmem! 
- öbür taraf ne dütünOyot1 
- Milliyetperver halk, dabJ it 

rusu Kemalistler; memleketin il 
müstakil bir idareye Jravuımaaırıt 
rnanların memleketi tamamen 
melerini istiyorlar. 

- Buna lmkln var mıydı? 
- O zaman vok sribi 2Urild 

du. 

- Şimdi? 
- Şimdi bayle dilıünenJer 

çıkacak gibi. Eğer Türk orduıd ~· 
muzafferiyetle biterse dava hıllCo
vor-

ihtiy:r kolonel yere bakat•k 
dil ve: 

- Doğru düşünüyoraun. p,cli
zimkiler de davayı kaybettiler.. ,. 

Sonra kal •nderane bir ede ile 
etti: 

- Hadi bakalım buim babus' 
ıafirleri bir ziyaret edelim. 

Ballar önde, ben arkada ınet 
leri çıktık. Onlann bulunduğıl 
na girdiğimi% zaman hepsi aya 
karak bizi karııladılar. KoloneU.~ 
elle alaturka bir temenna ile:-:,ı_,.. 
belini kırarak, bir takımı da bOJ .... ..: 
ğerek garip reveranslarla ael ~ 

Ben, bu garip ve riyak!r .,__ 
leri seyrediyor, içimden hey gi~ 
ler hey ... Bu herifler bu bale '·-"'' 
terini acaba akıllarından geçirllllf'"' 
idi diye söyleniyordum. ,) 

(Devattl• 

viyle meşgul olduğunu gördü. ;.-' 
sordu: ~f 

- Neden yaralanmış, ne / 
- B lmem efendim, işitttfldl' ~ 

re, yaya yürüyormuş, birdenbttf, 
man yaralandım,, diye bağırnı!ft \'1'° 
şuşmuşlar, kanlar içinde lmlt~ 'İ 
nı kimse görmemiş. Acayip k 

0
1' 

ri yanından geçip gitmiş. Fak•~ 
Hiş arasında nasıl bir adam fi" 
farked' lememiş ... Velhasıl katil 
nam adı. ,.'tJf" 

Kadının gözlerinden y3.1lar 
du: ~ 

- Aman allahrm bu ne facl~ 
vatlı Rahmi Bey .•. Deni yanın• 1'""" 
onu görmek, son bir vedal&Şrlla 

yorum. 61 ' 
- Olamaz efendim. Mil88;oı--' 

mezler .• Hem beyhude yere 
olacaksınız. Bir faydası varını!~ 

- Olsun o benim velin.iJtle r# 
Son bütün vazifelerimi yapm-1' 
yorum. ;_ 

- Biraz süktln bulun. Vad~ 
rum hanımefendi, yann abalı ~ 
den k:ı.ybettiğiniz bı1 kıymetli ~ 
karşı rnpmak iste:liğiniz bUtUJI ~ 
feleri ifa etmen:ı.e müsaade 
ğim. ,11) 

<o~"""" 
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~Beynelmilel Bisiklet aleminde 
Sağlamlığı ile Şöhret kazanan 

mamul 
ve- her tarafı 

meşhur lngiliz 
safi 

lttıh 
~tnıınen bedeli 4000 lira olan 200 ton çimento "Sün'i port-
d ;-. 9 - 936 pazartesi günü saat 10 da Haydarpatada gar 
~~· ılı~de 1 mci işletme komisyonu tarafından satın alınacak
la ılerın 300 lira muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
~1 ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeye manii 
~ ulunmadığma dair beyanname vermeleri lazımdır. Bu işe 
"a~e Haydarpaşada 1 inci işletme komisyonundan parasız 
erılınektedir. (960) 

~aliye Vekaletinden : 
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~ d N~. lu buğdayı koruma karşılığı kanununun 2643 No. lu 
'ittn egıten 9 uncu maddesinin B fıkrası mucibince vergiye ta
l" en ve fabrikalardan buğday ve çavdar unlarının kurşun 

lıtt~~ ve nakliye tezkeresiz olarak ihracı ve nakli ve her nerede 
~f olursa olsun bu unların mühürsüz ve tezkeresiz satıta çı-

Tenezzlih ve Vites tertibatlı Bisikletlerimiz çıkmıştır 
VIE<®iA~~ s~ıroş IQ)fE~OSU: 

rj 
1 Yasak olmasına rağmen bazı kimselerin kanunun bu hük· 

l 7.et etmedikleri ve kurşun mühürlü unları nakliye tezkeresiz 
~l~J ık~eri görülmektedir 
l\tı edılecek ur~ların hem kurşun mühürlü olması ve hem de na
!tt14ın1n elinde usulüne göre verilmiş nakliye tezkeresi bulun
ıı::•r. Bunlardan biri bulunmadığı takdirde sahip ve nakille
ın;rı ınüsadere edilip vergileri Üi kat olarak alınacağı gibi 
r) a ayrıca da Türk ceza kanununa göre takibat yapılacağı a

Ş AF A K Müessesesi 
ıstanbul Merkez post:anesi karşısında 

....,. Te2efon 20744 ·reıgraf Antant - ıstanbul 

"' e A e e 

iSTiKLAL LiSESi 
DiREKTORLDGDNDEN : a.rca malum olmak üzere ilan olunur. (740) (95ı4) 

~·ergama belediyesinden: 
1 - İlk, orta ve lise kısımlan için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Kayıt için hergün saat 10 da1:1 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 

er, 
. _ ene açılması mutat olan Bergar.:ıa hayvan panayırı bu sene 

~ _ 9 - 1936 da açılacağı ve umumun istitrahatımn müemmen 

3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine az miktarda yeni talebe alınacak
tır. Okula girmek istiyenlerin bir §n evvel müracaatları tavsiye olunur. 

4 _ Eyliılün on beşine kadar kaydını yeniletmiyen eski talebenin müracnatları kabul edilmiyeccktir. 

' 8'1.l ifan olunur. (505) 
s _ tstivenlere kayıt şartlanm bil diren tarifname gönderilir. Şehzadebaşr, polis karakolu arkasında 

•••ımm:mımlllİİlllİll••••••Tclcfon: 22534 ••••••••••••••••• 
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&aade buyurun: Biliyorsunuz ki 
biz duvardan atladığımız zaman 
iki kiti idik, hiç düşündünüz mü 
ki bu iki adamdan birisi ne oldu? 
Şimdi söyleyin bakalım! Buradan 
Parise gitmek ve bir !Ürü serseriyi 
toplıyarak geri gelmek için iki sa· 
at yeter mi? Gelecek olanlar ne 
Papaya, ne kardinal ve piskoposla
l'a ve ne de onun muhafızlarına 
layık oldukları hürmet ve itaatte 
bulunmıyacaklar, asırlarca teessür 
\'e teessüfü mucip olacak fen~ bir 
iı yapacaklardır! Anladınız ya! ... 
Ben vazifemi yaptım, gerisi de si
ze ait .•• 

Roveni kudurmu§ gibi haykırdı: 
- Sefil dinsiz! Askerler, şu ka· 

Pıyı kırın! 

Fakat, papanın bir işareti üze
rine askerler derhal geri çekildi. 

Papa, fena bir takım hislerin 
tesi:-i altında kalarak etrafındaki 
kardinallerle kısa bir müzakere
den sonra şunları söyledi: 

- Ben bu adamı yakından gör· 
düm. Söylediği şeyleri yapabilir. 
Sen Rok tepesindeki değirmende 
harikalar yaratmı§tı. O vakitten
heri hakk:nda hayret edilecek hi
kayeler dinledim. Allah emretmek 
için, işbaşındaki kullarına, iktidar
~?l!LW?! bh· hiçten ibaret olduğunu 
..ı.tmak için hazan böyle adam
la" yaratır; bu gibiler saraylara 
hile korku ver!rler.·. Bunun için, 
Roveni, ben gidiyorum, sizi arka-

daşlarınızla beraber Lionda bek· 
lerim. Oradan hep beraber hal· 
yaya, Romaya gideriz ... Aziz Ro-

veni, arkadaşlarınıza söyleyiniz 
ki, hepsini affettim ... Her feyi u
nuttum. Size gelince, vadettiğim 

şeyi biliyorsunuz! 

Şimdi hareket edelim; hayatı

mın son demlerinde sadık teba
larımdan bir kaçının bu haydutlar 

tarafından öldürüldüğünü görmek 
gibi bir kedere uğramak istemem! 

Papa bu sözlerden sonra köş

kün kapısına doğru yürüyerek ses
lendi: 

- Orada mısınız? 

- Tabii değil mi ya, mukad-
des peder? Duanızla meşgulüm! 

- Öyle ise sizi takdis ederim. 

Hareketinize karşı göstereceğim 

yegane mukabele budur. Allah;-\· 
ısmarladık. Eğer bir ·gün yolunu ı 

Romaya düşer ve ben de henüz 
hayatta olursam hiç korkmadan 

Vatikamn kapısını çalınız! Ora . 
da Sikst Kenti bulamazsanız bile, 
Sen Rok tepesi değirmencisi Pe
rettiyi mutlaka 'bulursunuz ... 

- Taktisinize teşekkürler ede
rim mukaddes peder, fakat ~unu 
söyliyeyim ki Mösyö Perettinin 

davetine daha çok teşekkür eder 
ve kendisini gayet usta bir adam 
olarak bilirim! Vatikana gittiğiniz 

zaman, ona bu sözlerimi bildirme· 
nizi rica ederim ! 

bin türlü zahmetlerle ta Romaya 
kadar giderek bunlardan bir tane· 
sini görebilmek için uğra§ıyorlar 

Sikst bu esnada Faustanın önii· 
ne dikilmif, haykırıyordu: 

- Diz çök!.. Diz çök diyorum: 
Yoksa seni şimdi tutturur şu sali 
be gerdiririm.·. Fakat seni salibe 
gerdirmek lsanın hatırcuını tah
kir etmek olacağından daha iyisi, 
şu askerlerin mızraklarına geçirfr 

• 1 
rım ... 

· Fausta kat'iyyen bu sözleri işit· 
miyor gibiydi. Çok sakin olan yü. 
zü, ihtiyarın hiddetten buruşmuş 
çehresiyle tam bir zıddiyet mey
dana getiriyordu. Bir müddet böy · 
lece durduktan sonra Fausta du
daklarının ucuyla şunları söyled;: 

- Yalancı papa, bugün muzaf· 
fer bulunuyorsun! insanların al· 
çaklığına borçlu olduğun bugün
kü muzafferiyetini daha ileri gc; · 
türecek kadar cesursan beni ö: 
dür .. Bu suretle ben senden az ev· 
vel mezara girmiş olurum ... Falrnt 
ümit etmekte olduğun itaati, an· 
cak Allah tarafından gönderilen· 
lere karşı yapılan hürmet ve sav· 
gıyı benden göremezsin .. · Haycl; . 
siz de alçak ve hain sürüsü! Esk; 
reisinizi öldürerek menfaatiniz~ 

koruyun ! Sen de Roveni, eğer P. • 

fendin Sikst'in sahtekarlıkla elde 
etmiş olduğu papalığa, cinayetin
le çıkmak istersen, vur!.. 

Fausta, bu sözleri söylediktenl 

sonra tahta oturdu. Bu esnada ha· 
reketlerinde oderece hakimiyet, si
yah gözlerinde öyle bir ışık vardı 
ki kimse kendisine bakınağa cesa
ret edemiyordu. 

Sikst Kent homurdanarak ha• 
ğırdı: 

- Allahım, bu ne dinsizlik! 
Yarabbim böyle bir mahluku se
ninle hesabını kesmeden kanım a· 
kıttığımdan dolayı beni affet! •• 
Askerler!.. Bu kadını gebertin! .. 

Etraf karıştı· Sikstin maiyetin· 
de bulunan silahlı adamlarla Fa• 
ustanın askerleri mermer koltuğa 
doğru seğirttiler. 

Fausta öleceği bu dakikada bi ... 
le kat'iyyen kımıldamadı; hançet" 
ve harbelerin parladığını gördü, 
yalnızca: 

- ihanet!.. diye mırıldanara!< 

gözlerin kapadı. 
Tam bu anda şiddetle titredi; 

parlıyan bir ışık onun donmuş kal• 
bini ateşledi, kalbi intikam düşün• 
cesinden sıyrılarak muhabbet H~ 
doldu, göğsü sevinçle kabardı .. , 
Bir adam bir sıçrayışta önüne a• 
tılmıştı ... 

Orada bulunanlara bir ölünı 
korkusu veren tavriyle önüne di4 
kilmiş olan bu adam, kılıcının u• 
cunu basamağın son ucunda du. · 
ran papanın göğsüne dayamış v~ 
şunları söylemişti: 

- Sizi maalesef öldürürüm, 
mukaddes peder! Eğer §U kudur-
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Ista n bul Komu tan 1 ığı n dan : :===========::::::::::::::===========:r.mnm 
Erzurum As. hastahanesi için (40) lira ücretli, 1 Acele satılık ev il Nafıa VekiletindeJ1 
ı - 3o lira şehri ücretli 3 ki ceman 4 hasta bakıcı hemşire alınacak H ve bos t 8 n U 

tır. Bu hem«İreler orada bulunduğu müddet zarfında da bir nefer :: .. . . . ii 
:ı- :: Eyup Arpaemını mahallesınde :: 

zam tayini verilecektir. ~ Tekke sokağında 22 numaralı altı crii 
Şeraiti haiz olanların kabul edildiği tarihte Erzuruma kadar ~~ dalı yüz yirmi beş arşın bahçeli ah·i! 

yol parası IX. kordan temin edibcektir. ~~ şap bir ev ile bu evin önünde türlü!i 
g meyveli ve sebze yetiştirmeğe elvc-$i 

..ı\ydın demiryolu üzerinde 67 + 200 ve 274 + 000 ıııCI 
relerdeki taı ocaklarından çıkarılarak nakil ve vagonlara 
lecek on beıer bin metre mikap ba!astın icra edilen mü . 
talip zuhur etmediğinden mezkur bali.stiar kapalı zarf ut 

Talip olanlann şahadetnameleriyle evvelce bulunduğu bonser- ·• r 
) g rişli biri büyük öteki küçük iki ha·:i 

ayrı yeniden münakasaya konulmuıtur. 
1 - Münakasa 7 / 9 / 1936 tarihinde saat on beıte Vekil" 

yollar inıaat dairesindeki a'"ttırma, eksiltme komisyonuııdl 
cakbr. 

ııı.risleriyle K. lık 2. Ş. ye müracaatları ilan olunur. (904 ·• .k. b •• 
r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~tlubkboMan by~u ~ ı ı ~! 

Yüksek Mühendis okulu 
Direktörlüğünden : 

ii çuk masura suyu olan on iki dönümil: - . H mülk bostan acele satılıktır. Görmek •ı"• 
i! iatiyenler o mahallede polislikten 
f: mütekait Bay Halile, pazarlık için U 
if Kadık~! Vişne sokak 33 numaralı F: 

2 - Bu ocaklardan çtkarılacak on beşer bin metre 111~ 
tın her birinin muhammen bedf'li (21750) liradır. 

3 - Muvakkat teminatları her birinın (1631,25) Iiraclı" 
4 - Mukavele projesi, Bayındırlık itleri ıenel ıar 

münakaıa ıartnameainden mür~k kep bir takım müna~ 
(55) kurut mukabilinde demiryollar inpat daireıinden 

936- 937 den yılı için okur ya:ıılmaıına baılanmııbr. Yazılma iti 
t Eylül ıalı gününden 22 Eylül ıalı akıamına kadar "Cumartesi ve 
pazardan baıka,, her aüu saat 9 dan 12 ye, 13 den 16 ya kadar Gü 
mÜfMJyundaki okulda yapılır. 

:: eve muracaat. .: .. .. 
" -;; •11111111nmııı:::::=- ii 

dir. 
lıteklilerle daha fazla bilgi edineceklerin yukarda yazılı gün ve 

uatlerde okula gelmeleri ilan olunur. (301) 
ııııa::a:m::::::---::==::.. • 
§ Kimyager 

O .. gv_r_e-tm_e_n-ar_a_n_ıy_o_r_•:::: 1 Hüsameddin 
~ fi Tam idrar tahlilı 100 kun.ştur. Bil 
· 1 Şehrimizin özel ilkokullarından birinde yeniden açılacak sınıflarda çalışmak ğ umum tahlilit, Eminl\nU Emlak ve 

5 - Bu eksiltmeye ıirmek iıtiyenler, 2490 N. b kanUJI 
ce ibrazına mebur oldukları evrak ve vescikalarla 7 - 5 -' 
ve 3297 N. lı resmi ceridede ilin edilen talimatnameye gflt' 
ten almıt olduklan müteahhitlik veaikaaiyle teklif zarf..,
kanunun tarifatı daireainde hazırlıyarak 7 - 9 - 1938 

l istiyen Muallim mektebi mezunlarının dilek ve p.rtlarmı tercümeihal ve ad- İİ Eytam Bankasi karşısır.da >.u.et 
i. reslerile birlikte (İstanbul 629 posta kutusu) adresine yazmaları. 1 Bey Ham. 1 

saat 14 de kadar makbuz mukabilinde demiryollar inı.-& 
tevdi etmeleri lazımdır_. ( 461) ( 431 .l 
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mut herifleri bu harektlerinden 
ınenetmezaeniz öldüğünüz daki· 
kadrr. 

Papa, meyuaane bir hweıketle 
elini sallamq, askerler oldukları 
yerde kamıtlardı. Hiç biri bml
damıyordu· Çünkü hiç korkmadan 
kılıcım kaldrrmq olan bu adam. 
onu, papanın göğsüne sokmak Ü· 

zereydi ••• 

F auata, bu aalineyi görünce ü
mit ve aevinç iç.inde: 

- Pardayan! diye mınldan· 
Jlllftl. 

Sikıt metin bir aeele: 
- Mösyö, liıristiyanlarm en 

1nukaddes reisini öldürmeie cesa. 
ret edecek misiniz? diye sordu. 

- EğeT aiz ba bdmı öldürme· 
'.ie kalkananız, evet... Muhterem 
peder, yerinizden kmııldamaymız, 
sizin bir admı geri, askerlerinizin 
bir adım ileri atmalan hepimizin 
birden öbür dünyaya gitmemize 
sebep olacaktır... Kallamz ma
dam!.· 

F auıta bu ani vaziyet karııım~ 
da kendinden geç.mit ve aldığı e
mir le yerinden kallanıfb. Muha
fızlar, Pardayan papayı öldürecek 
korkuıiyle titriyorlar ve Sikst~ 
dokunmadan Şövalyeyi öldüriip 
öldtiremiyeceklerini hesaplıyor
lardı. 

Papa: 
- Kmııldamayınız çocuklarım! 

Allah bu mücadeleyi nasıl istene. 

öyle halledecektir. dedi· 
Pardayan gayet aoiuk bir tavır

la eöylendi: 
- Şüpheaiz ! lnunlarm, Alla. 

hın takdirabna zorla kanpnalan
na bir türlü aklım ermiyor... Ma
dam lütfen qaiı ininiz.. Siz de 
kmuldamaymız.. İniniz madam ••• 
Ali. .. Şimdi fU köıkün kapı•mdan 
airiniz ! •• Askerler, aiz sakın kmul
dıyayım demeyin!.. Ha töyle ••• 

F austa f&tmDq bir halde bütün 
bu söylenenlere itaat ederek kapı
dan içeriye girmiıti. 

Pardayan IMı anda papanın göi
sünde olan kılıcmı çekti, bir atla
yqta lioltağun altına indi. Yirmi, 
otuz liançer birden havaya kalktı, 
yirmi, otuz mızrak birbiriyle çabt
tı. 

Papanm, 1N mücadelede ölece
ğini zannederek büyük bir sevince 
düıen Roveni bağırıyordu: 

- Askerler! Bu adamı öldürü
nüz! 

Pardayan her zamanki ideti Ü· 

zerine kalabalığın içine daldı· Kı· 
lıcmı dört tarafa sallıyor, yürüyor, 
önünden, yanlanndan, arkaaından 
bir sürü naralar abhyordu. 

Şövalye yalnız elbisesinin bazı 
yerleri yaralanarak köıkün kapı· 
ama geldi ve bir anda içeri atlıya
rak kapıyı sürmeledi. 

F austa oradaki koltuklardan bi· 
rine çökm!.iı, yüzünü peçeıiyl .. ört. 
mut, Şartr Katedralinde uğra· 

1 
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1D1f olduiu aynı heyecan içinde vel 
müteessir bir halde bafmdan ıe
çenleri dütünüyordu: 

Viyolettayı elinden bu adam 
kurtarmıttı ! .. Kendisini kurtaran 
da ıene bu adamdı!.. Bütün dü· 
tüncelerine ve yapbiı itlere dai
ma mani olan o!.. Fa.kat aJDI za. 
manda hayabnı da kurtaran o! •• 
Pardayandan nefret mi, yoksa 
muhabbet mi etmesi lizon? .• 

Pardayan içiçe olan iki kapıyı 
iyice tahkim ile menul olurken 
dıtanda ıürültüler çoiahmtb. 
Şimdi papanın adanılan kap171 

kırmak için uirafıyorlardı. Şöval
ye bir saat bdar bir zam.an kazan
dığına emin olarak, dqandaki ıü· 
rültüleri baıbran bir sesle haykır .. 
dı: 

- Hey! •• Biraz susunuz baka. 
lım !.. Bu ne ıürültü ! Efendinizle 
konuımak iıtiyonmı ! .. 

Her halde, papa bir ipret ver
miı olacak ki gürültüler birden ke
sildi. Pardayan tekrar baflrclı. 

- Hıriıtiyanlann muhterem ve 
mukaddes babası, orada mıamız? 

Buna tanımadığı bir aea, - ki 
Roveni'nin idi - cevap verdi: 

- Ne istiyorsunuz? 
- Hiç bir teY istemiyorum· 

Yalnız Mösyö Peretti bir zaman 
değirmenin birinde kendisine et
tiğim hizmetten memnun değiller 
mi? 

Buna papa cvap verdi: 

- O zamanki hizmeti buıünkil 
cinayetkirane tehditleriyle 11f ı,. 
indirmit olda. Kardinal, ona aöt• 
le:yiniz, bana diyeceii bu kadat 
mıdır? Şu eskiden bana kartı yar 
biı hizmete mukabil kendisine bit 
saat müsaade edi:rorum, Allahtaıl 
af dileain ! .• 

Roveni: 
- lıittiniz mi 7 diye aealendi. 
- Şüpbeeiz, saiır deiil'm yal 

Papanm enaile bir can borcu kal
mqken aeai 'bonı sibi çdoyor. (Rr 
TeDi ha .Weri da:ranca titred\J 

tam yerinden 'NNbauttu) Ma.ı' 
tu muhterem pedere aöyleJinis kf 
benim ~ahtan af dil .. em İÇ~ 
en az üç aaate ihtiyacma ftl'. 8ell 
pek •ık ibadet etmecli;im İÇİ* 
böyle ID'Ulplince MpaİDİ bird ... 
bitiremem, bütün bildiiim dualat' 
okam&k iıterim. 

- SöyliJeCeliniz teYlerin her 
ai ba mu? 

- Sen Piyerin anahtarlan asır 
rine yemin ederim, hayır!.. Si• 
tabiidir ki ba üç saat bitmeden ıs-
pıyı kırmaia uiraf&C•kaımz, atır 
ma muvaffak olamıyacaluıadt 
çünkü ben ODU l>ütün dildcati-1• 
kapadım.· Fakat sab akde1Ieri0• 
son bir hizmet olmak üaere f1dl" 
aöyliyeyim ki, üç aaat ıeçmed ... 
manaabr, papa hazretlerine bellidl 
kadar hürmet ıöatermiyecelr oJaıl 
bir takım ıeraerilerle dolacaktd' l 
Bir IÖ• daha ıöylemeldiiime ...a-

lı 

( 
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Enılak ve Eytam 
Bankasının kurumu 

Sigorta 
Sosyetesi 

Sermayesi tamamen Türk, en güvenilen sigorta şirketidir. Türkiyenin 
en büyük sigortaları ( G o VEN) dedir. Sigortalarınızı en müsait 

şartlarla ve tediye kolaylıklarile yapar. 
\ Galata, Voyvoda ·caddesi Sümer Bank binasındaki ·dairesine müracaat ediniz. Tel. 44966 
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BEYOCLU 

ı Bir saatlik milyoner •e 
Gece yansında bir ıeıı 

1 Programını blldlrmemiftir 
• Satwk &§k 
ı Kan davan ve Deli kral 

Kolaem 
1 Blldirmemi§Ur. 

ı ~lonun agla ve 

RADYO 

VARŞOVA: 
20 hafif musiki; 21,45 haberler, 21,55 

aktüalite, 23 spor, 23,15 musikih piyes, 
24 dans pl!klarr, 

BUDAPEŞTE: 
20 plak, ıı dış syiaaa; 21,15 haberler, 

21,35 opera orkestrası, 23 radyo salon 
orkestrası, 23,45 almanca konferans, 
24 askeri konser, 

PRAG: 

,.. 
Yakacıkta satılık 

arsalar ' 
Yakacığm en glizel yeri olan Sa

natoryom caddesinde gayet ucuz fi-
yatla satılıktır. 

1 
Arzu edenler Şeref otel müste

cirine müracaat. 

Erkek ve kadınlara 

"KURTULUŞ,, 
Biçki ve dikiş dcrsanesi 
Müdiresi: Mm. Papazyan 

. . . 

inhisarlar U. Müdü~lüğünc/en~i'=:, 
Tütün eksperi ve harmanctST yetiştirmek üzere aıağıda yazılı 

tartlar dahilinde 10 eksper namzedi alınacaktır. 
1 - Türk olmak. 
2 - Yatı otuzdan yukarı olmamak. 
3 - Askerliğini yapmıt bulunmak • 
4 - Asgari lise veya muadili bir mektep mezunu olmak. 
"Ziraat mektebi mezunları ve lisan bilenler tercih olunur.,, 
5 - Eksperlik yapmağa mani her hangi bir hastalığı olmad181 

idare heyeti ııhhh•eıince sabit olmak. 
6 - Medeni haklarına ıahip ve iyi ahlildı olmal<, mahkômiyeti 

bulunmamak. 
Bu prtları haiz olanlar arasın da bir yoklama yapılacak ve nam

zetler bu yoklama neticesinde ıeçilecektir. Müracaatlar Eylül 936 

i 

-~ 
t\a" 
'ltrolC~ A 

Altı kanlı kral 

ı bildirmemigtir. 
ı Blldlrmemi!lltir 
ı BlldirmemifUr. 

20,20 bando milzika; 21 çocuk musiki 
si; 21,30 radyo piyesi; 23 haberler, 2,20 
plak, rusça haberler, plak, 

Haftanın 4 günü kadınlara, 2 gtlnll 
dikiş bilen erkeklere, günde üçer saat 
Fransız usulile biçki ve dikiş dersi ted
ris edilir ve 3 ayda marif çe musaddak 
diploma verir. Feriköy Tepeüstü 116 
No. Papazyan apartımam. 

nihayetine kadar kabul edilir. :l 
ı Kovboyun gercfi, Zin -

dan kaçkınları ve Sana 

·~Tı 
tapıyorum. 

BELGRAT: Zayi ayniyat 
mazbatası 

Daha fazla malumat almak iıtiyenler umum müdürlük yaprali ~. 

tütün mübayaa §Ubeıine müracaat edebilirler. (796), 

:t-Atını sür ıüvan, Eski
mo ve Maskeler agağı 

20,50 konser, 21,10 konferans; 21,30 
Zagrepten nakil; 23 haberler, 23,20 plak 

Olçme Taburu Komutanlıfın- !I 
VtYANA: dan: 12 • ·14 - 8 _: 936 çarpmba ve cuma ıünlerinde yapılan imtİ• 

lSTANBUL (49.5 metre kısa dalga) 20 haberler, handa muvaffak olanların imtihana girme numaralarile adları atağı• ll 
20,10 ulusal ne,riyat; 20,30 koro konse- Ölçme Taburunun 31 -8 -

ı ölümden korkmayan 
adam ve Zozo 

ri, 21,55 aktüalite, 22,10 mizah, 22,20 936 gün ve 2/ 8 cilt numaralı la- da yaıbdır. Bunların tayin olundukları mahal ve vaifeleri öğren· ~-
piyano konseri; 23 haberler; 23,10 Vi- ş mek ve haklarında iktiza eden muamele yapılmak üzere evrakı 

ı Pepo, Knokavt ve Va
zife kahramanlan 

"~ll\Jl ı Saadet ve 17 numaralı 
polis otomobili 

yana radyo orkestrası; 2405 konserin tanbul komutanlığı 1. . namına 
devamI, 24,45 dana. ·-doldurduğu ayniyat mazbatalı za.,, müsbitelerile hemen idaremiz memurin §Ubesine müracaatları ilan 

BOK.REŞ: yi olmut ve ziyaından yenisi tan- olnur. .(840), 
zim edilmi .. tir. Eskisinin bir kıy- İmtihana imtihana 

ı Boğaziçi prlWD ve Vabtf 
19,03 radyo orkestrası, 19,50 konfe· 

rans, 20,05 konserin devamı, 20,30 ko
nu,malaT; 20,45 pl~kla Masenetin (Ma 
nun) operası, 23,45: yabancı dillerle 
haberler. 

3' • ~dı . meti olmadığı ilan olunur. (948) gırme gırme Adı '-ti ter hllcum ediyor 
~l.Bı:y ı I§ıklar ıönünce ve Tek 

saı kasırgası, Kovbo • 
yun intikamı 

KADIKOY 
~~ A ı Proiramtm blldfrmemi(lt1r 

ı Barkarol (Vened.lk ııarkıs) 

USKODAR 
ı Turandot 

,~ARAGOMROK 
ı Kervanlar definesi 

EINDHOVEN: 

iLAN 
iyi tUrkçe ve franaızca bilen bir tUrk 

bayanı daktilo olarak alınacaktır. İngi
lizce bilmesi g.ayanr tercihtir. İstekliler 
İstanbul 150 posta kutusuna izahname 
göndersin: 

15,10 plak: 15,15 haberler; 15,30 Vi
yola musikisi; 15,45 konuşmalar; 16, 
Viyola konserinin devamı, 1 ,30 plak. 

=---------------~--------------~ 

. ASKERİ. FABRİKALAR : UMUM ·: MUDURl.UGU· ·.~ .. ;... . . 
? ' ... .. ""' ... • ~ '°l ' ·, - • •• •. . .... ..... ,• 

Satınalma Komisy6nti· ··. İlanla-rı .· · .. 

' .. .,. .. .. -.. 

150 ton saf kurşun : 
Tahmin edilen bedeli 22500 lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 

Demirhane mildürU ve yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komis-
Esrarengiz adam yonunca 22 - 10 - 36 tarihinde perıenbe günü saat 15 de kapalr 

BALAT 

t I P A 'l' R 0 LA R zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve

Be~ktq Suat Parkta 

HALK OPERETi 

rilir. Taliplerin m'llvakkat teminat olan 1687 lira 50 kuruşu havi tek
lif mektuplarını mezkur güncle saat 14 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saatte komi5yona müracaatları. (830) 

Buakgam uat 21,45 te Barut fabrikası arazisi dahilinde yetiıen otların bir seneliğ5 
Yarın ak~yükada şartnamesi mucibince 18 Eylül 936 cuma günü saat 14 de eski Salı
lskele tiyatrosunda Halime pazarında askeri fabrikalar satın alma komisyonunda açık arttırma· 

~
~ ile satılacaktır. . 
. -.. ua:::ı::m=:::::::::: .. nU Şartnamesi her gün komisyonda ve otlar mahallinde görülebilir. 
Oın Do~tor 2§ Muhammen bedeli "110,, liradır. İsteklilerin ilk teminatı olan "825,, 

er Abdilrrahmanss kuruşu Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak o gün ve saatte komis 
"~Udiye mütehassısı tt yanda bulunmaları. (950) 
'Y'Uayenehanesi Kadrköy,I! •. ----------- • 

:u.~eyya •ineması karşısında ın-.İ Muhtehf Elektr ık Malzemeler• 
tıu sokağı numara 8 her gün!i Tahmin edilen bedeli 35000 lira olan yukarıda cinsi yazı\J 

Numarası Numarası, 

6 Adnan Hızır oğlu 73 Ramiz Aktüre 
8 Zati Tekhan 78 M. Fikret Atadeniz 

14 M. Nedim Güney 83 Hüseyin Avni 
16 Hüıeyin Asutay 98 Ruhi Çahı 
18 Bürhan Bürsan 99 Nüzhet Çağlar 
19 Mahir Yetik 101 O. Nevzat Nemli 
20 Hilmi Hız 103 Nuri Erten 
25 Bn. Suat Ali Eren 109 S. Sırrı Özyurdan 
26 Zeki Berkkan 113 M. Şevki Aslay 
27 H. Kamil Bulak 119 Rıza Oral 
37 Sami Pek Türk 120 Mehmet Tülbek 
38 Fethi Saygın 123 Faik Erkmen 
39 Hilmi Oral 129 Ali Basri Vural 
40 Vedat Yalman 130 M. Cavit Gümrükçü 
53 Nazmi Özel 

I 145 Mehmet Balkandı 
54 M. Emin Akdeniz 149 H. Cahit Tarancı 
55 Kemal Seçmeer 155 Oıman Moraç 
56 Cemal Küçükkaya 160 Selahattin Aktubunay 
62 Tahir Sarucan 174 Bülend Ergil 
63 İbrahim Ertunç 176 Sezai Yılmaz 

İbrahim Aykaç 
. 

66 17'/ Mehmet Tevfik 
67 Cemil Türk eri 178 Feridun 
68 M. Nurettin Tansukalp 179 Kemal Kocabey 
70 Osman Doğan 184 Fehmi Yazıcı 
72 Hamdi Bayrakçı 186 Nedim Okyay 

~1100111 ıııııııııııımıııınııı ııı • Kadı k Uy 1 U. Bayan la r 4 nmııııııımıaıııırm 1111 • 

! Sizin Altıyol ağzında "Bayanlar., biçki ve dikiş evinin: 1 
i_'.: Sizler için bu sene de kendi salonlarında açtığı sergiyi gezdiniz mi? ı 

Gezmedinizse ne yazık, s 

a 
·a 

~,~ten dokuza kadar.. h malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma komisyonun
~ ~::::::u mmu 1 •-= ca 23-10-936 tarıhinde cuma glinü saat 15 de kapalı zarf ile ihak ,,. 

-==--=-= A~le edip Hitfen geziniz. Ne ince itinalarla hazırlanmış sizleri alakadar i 
edecek, ve istifadelerinizi mucip olacak nelere tesadüf edeceksiniz. ii 

= (Sergi umuma açıktır) ! P 

~ Mekten kavıt muamelesi herP."Ün 9 dan 17 ye kadardır. ~ 
Nı KURUN Doktoru 

edilecektir. Şartname bir lira 75 kuru§ mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2625 lirayı havi teklif mek 
tuplarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veu · 
ikle mezkur gün ve saatte komisyu-.n mfö·acaatları. (776) 

ecaeddin Atasaf!un 
l.t~~ gUn 16,30 dan 20 ye kadar 
~ ~ Tayyare apartımanlarm
tlr k 2 numara 3 de ha~taları
derı ~l eder. Cumartesi günleri 14 
~-- Ye kadar muayene parasız· T h ( l l 

-.;:;:,,, a min edilen bedeli 27000) lira o an yukarıda cinsi yazı l 

Muhtelif Elektrik Malzemeleri 
---------·----·--.L malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satınalma komisyonun· 

~111ımııınıımıııııııııııııııımırııoıııınıııııııımııırııunııuııımıııınııınııınıııuııınııınnıuııııuıııuıııı ııımıll!llllMnıı .11111 ıııuııııuıııımıınıııı ııııı ıııunııumuıi! 

ca 22-10-936 tarihinde perıem be günü saat 15 te kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname (bir) lira (35) kurut mukabilinde komia· 
yandan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (2025) lirayı havi teklif mek· 
~uplarını mezkur günde saat (14) de kadar komisyona vermeleri ve 
ke.1dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve-
saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (775) 



Büyük misafir 

vın, Beyoğlunda, Atatiirh.'c h~rahe':,: 

Misafirimiz Seddiilbahirdeki ilk 
lngiliz mezarlığında •• , -. 

altından ıreeerken 

A 

~--------------~ .. .1,.R .. ı..:W~~ 

Sinemacılıkta büyük bir sürat rekoru 

S. M. lngiltere Kcrahnın 

Memleketimizi 
ziyareti 

Mehmetçik abidesini ve lngiliz mezarlıklarını ziyareti, fsfan7nı1o. gc· 
~ 1işi, Atatürk tarafından karşılanması ve yap17.mı bilumum tezahürat; 

Bu akşamdan itibaren 

MELEK ve 
Sinenıalarında 

iPEK 


