
Büyük müsabakamız 
Hal şekillerini yarın neşred·yoruz 
."2 inci sayfamızdaki tafsilatı okuyunuz 
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F.dva.rd dün ılfoda Deniz klübünde Jngiliz kolonisi mentJUplan arOS1nda 

lngiltere hükümdarı ayrılırken 

Atafürkü Londraya 
davet etti 

Cumur Başkanımız, ismet 
lnönünün yakında Londraya 

gideceğini söy!edi 

lngillt;re Kralı Moda nhtı nurula /ngiliz elçisiyle bember 
(Yazısı 4 ünciide) 

dahili harp ~ ispanyada 

1 i\siler San Sebasti
, yen'e taarruza 
J 
~ 
i 

geçtiler 
~h! ~endayc, 7 (A.A.) - Havas mu

·ı·; bildiriyor: 

Yüzme yarışımız muvaffakıyetli o du 

Müsabakayı yedi 
genç bitirdi 

GlYıli"ilceş~eını MlYlıraıto n~n1n1c:non~ft 
IKaıramlYı ırseO<dleını Osman 00 lYı~lYı lf\l~lY! Od'Jı ~lYı 

Oır'\l:aılköy<Q'l<e1111 <6<emaD ~aı~aıını©lollaır 
Tarabyadan Moday~ 19 millik mesafe 4 saat 

4 7 dakikada katedildi 
Tarabya ile Moda arasında dün yapıl 

mış olan yüzme mukavemet müsabaka

mıza 39 yüzücü girmi§ ve bunlardan 
otuz ikisi yarıŞI bırakmış, yedisi ı-=~.

meğe muvaffak olmuştur. Müsabakaya 
iştirak edenlerden bayan Klein erkek 

müsabıklar arasında 6 ıncı gelmiştir. 

Yarış ~ok muntazam cereyan etmiştir. 

Bu yarışılması güç müsabakanın taf
silatı altıncı, resimleri de son sayfada-
dır. 

Resimlerimizden yandakinde birinci 
gelen Murada Orgeneral Ali Sait tara
fından hediye verilirken, alttakinde ise 

t 

~ı 

ikinci gelen Karamürsent lamail yüzer l 
ken ve yarış esnasında yüzücülere üzüm 
verilişi görülüyor. 

venn 
'te'ffırDkaDaıromoz: 

1 
Kadınlar 

beni anlar! 
Nakleden: 

Hatf ce Süreyya 
Oğlunun arkadaşiyle sevi~n ve 

onun metresi olan haysiyetli, mü
vazeneli, içtimai mevki sahibi bir 
kadının çok heyecanlı macerasıdır. • 
Bu romanımız öbür gün başlıyor. 

Oda kirasını vermedi" diye 

Kiracısını 
öldürdü 

Katil, vakadan 
Dün gece Unkapanında alacak yü

zünden bir cinayet işlenmiştir. 
Katilin adı Sarı Hüseyindir. Ölen de 

marangoz Haydardır. San Hüseyin 

Unkapanında Zeyrek yokuşunda 65 
numaralı hanla altındaki kahveyi ağus 
tos başında kiralamış, hanın odalarını 

sonra kaçtı 
ayrı ayrı kiraya vermiştir. Bu arada 
sekiz numaralı odayı da marangoz 
Haydarla Emin isminde bir arkadaşı 
müştereken kiralamışlardır. 

Ay dolmuş, Sarı Hüseyin kiracılar
dan aylıkları istemiştir. Bütün kiracı

( Devamı 2 ncide) 
~ >~ \.silerin San Scbastien'e karşı 
il ~~1?'akta oldukları taarruz en şid. 

~~ 1 devresindedir. Ciddi bir muka. 
j tıt ltıet S?Östcrcn ycg!'rne nokta, Trin. 
j erp~ i tihkamıdır. 

2 

Harem 
1 ağasmm oğlu 

~~ Yazan: (VA - Nti) ı 
Kartalda bu sabahki kaza 

· Yakındabaşlı.racakoıanbuter. ıBı•r çoban koyunla- rı 
li rikamrza dair tafsilat 8 inci say- :

1 
• 

faıfadır. 

~ l'j t nu istihkam, hükOmet kuvn•tle
İ a ~ ıtıış t~fından son derece tahkim edil. 
ı "e h~la_n Pasajes Sanjuan'a hftkimdir ~ 
1 ~'la t:kumet kun·etleri, general Mola "' j liıı atının ileri hareketini fecir ,·ak •. 

İle~" beri şiddetli bir bombardıman ; -
~ .. a_rşılamaktaclır. Bununla bera. 

~ ~~ <\sıler. mahsus derecede ilerleme. r 
! ~a ~lı\·affak olmuı::lardır. Halihazır. ' 
~ bııı._ :ın Sebasticn yolunu ate.:ş altında ~ 

1 -..td11nnakta ' 'e şehiri pek yakında .,, 
tdet-eklerini ümit etm<'ktedirler. 

li)·~ ~nat 13,30 da yollar, asilerin nak_ i 
~ l11ııı. ''asıfaJnrı, top bataryaları ve o. 

~ıı . •tralyözlerle örtiilmiiş bulunuyor. 
~t 11/\~iler, Guadeloupe kalesini i~gal 
'-ıt~ lerdir. Domb.'lrdımnna fasılalı lt;ht'~ 
lf tte devam ediynrlar. 

'lldaye 6 (A.A.) - Havas ajansı 
biri dündcnberi hükumet kuvvet

Asilerin LuerT.-ayı bombarclmıanı es. 
nasuıda bu zmmllı çocuğun bir obü.. 

{DtmGllU 1 lndide) Je bacağı kesUmi.für. 

;~·;·~;;;:·i·;·~·~:··~;~·~·;;~~;-~--~·~··;;~; i 1 e beraber t ren 
arasan da 

~:~~. altında parçalandı 
Evvelce Cencvrede Türkiye ile İran, 

frak ve Efganistan arasında esaslan 
hazırlanarak parafe edilmiş olan şark 

misakı Milletler cemiyeti içtimaı dola
yıailt Cencvrede toplanacak olan Tür
kiye, İran, frak ve Efgan Hariciye Na
zrrlan tarafından gözden geçirilecektir. 

İmzası bazı miihim hıldiselerin aray<: 
girmesinden dolayı geciken, şark misa
kı, verilen haberlere göre sonbaharda 
Ankarada imzalanacaktır. 

llu sabah saat altı buçukta Rar . 
tal çimento fabrikasının biraz ileri. 
sindt' bir ~oban üç ırnruniyle bir!ikfr 
tren altında ezilmiştir. 

Yaptığım ·z tahkikata göre, kaza 
şöyl~ olmuştur: 

Kartal ı;n tanlarındnn Ahmet s ü. 
sürü ile erkenden Kartaldan çıkmış. 

koyunları otlata otlata c:imento f:ıbrl· 
kasına doğru yaklaşmıştır. 

Ahmet s" · .. 

metre iler~<>indeki \'armadan gcı;irir. 

kcn uzaktan trenin geldiğini görmüş, 

koyunları ko\•alama.)a ba~lamı~tır. 
~ürü deki koyun iardan üçü ile hat 

üzeriııden geçerken tren yetişmiş, ko. 

yunlarla Ahmedi altına alarak parça 
parça etmiştir. 

Ka~a Uıerine tren . durdurulmuş, 

Üskücıar müddeiumumiliği ve Kartal 



: ... 
--- -

Sözde maddiyct~i,.. bir devirde yaşıyoruz: Artık, cemiyetin muharriki ve harp 
ferin mijsebb!hj §U veya · bu semavi kit<'p değil .•. Tevfik Fikret, "Tarihi Ka
dim,, isimli eserinde: ''Xırtılır ey kltabı köhne yarın - Medfeni fikir olan sayfa
ların!,, demişti ... ÇUnkıl kafüamatilı~ın,, k:.nın, vahşetin din kavgalar.mdan çıktı
ğını iJeri sürmekteydi. . 

ffaJbUki, Halifeliğin: Papalığın, Patrildigin cihan siyasetinde artık birinci 
rol oynadıktan yoktur. Ne gezer?! ... Lai.:: zihniyet, belki bir çok memleketlerin 
münferit cemaatlerine henüz yerleşememiştir ama, diplomatlık aleminde her
halde milliyet', memle1cet, coğrafi mmtaka fırka sınıf vesair ladini maddi menafi 
dü~ünceleri hakimdir. Yoksa, "Cihad fi Sebilullah r .. emelleri çoktandır unutuldu. 
(Hoş din muhar~bel,erinin de esasında gayri şuuri olan maddi menafi saklıydJ
ya, o da başka!) 

Her ne hal ise, eski büyük mu hare belerin ve kıtalar arasındaki müthiş te
zatların e5ası, prensip ihtilaflanydı. Avrupa, Asyanın tizerine, şöyle bir manevi 
~iar ile atılırdı: "~slümanlar:t Kudüs ten çıkaracağız! .. ~. Ve asıl maksadı tica
ret yollarını ele geçirmek olan bu dini fikrin arkasından garp ülkeleri ayaklanır 
drr ... Yahut: "Herkesi Müslüman e·aeceğiz!,. diyerek, Arap yarımadası Afrika 
yoluyla İspanyayı istil§, yağma ederdi; orada saltanat kurardı. Şimal, protcstanhk 
diye Hristiyanltğın içındı! bir tefrika husule getirir; Vatikana karş, isyan bayra
ğı kaldırırdı:. Bu 'manevi umc1enin çarpışır.asında, binlerce ve binlerce insanlar e-
zilirdi... · 

Ve böylece o Zümrüdü Anka kuşu hakıkat, hakkaniyet aranır ve bulunamazdı. 
·- Fakat şimdi, guya maddiyetçi bir asırda yaşıyoruz ... Din kavgaları, pek 

Uzaklarda kaldı, değil mi? ... Artık insanları böyle ehli saliplerle, cihad ordulari-
16 scvketmck kabil "olamaz, öyle mi? .. 

Heyhat ... Gene oluyor: Dtinya, asri siya!!li dinler uğrunda gene ikiye ayrıl
ml!tit· Cepheler, hcrgün yeni yeni kıtalula takviye ediliyor. Faşizm - komü· 
am araunda tspanyada ahp yürüyen harp Nürembergde bugün açılan kongre 
Uf at lcnditftiyor; Japonyada, Romada, Moskovada tahş' dat var ... Yeni hı:çhlar 
.ttapital,;lenle, "Mein - Kampf,, lerile, orak çekiçleri1e, oklarile, gamalı baçla
rtıe, Romen· ae1im1arile ve ta~ssup1arile yola çıkmıştır. Yalnız Aslan yürekli Ri-

r'lann, Satnhadoini Eyyübilerin adlan dcği miştir. insanlık gene eski insanlık!. 
Hü~n Fnrul< TA.NUR 

Yu 
•• u Ordu ve ava 

ar b·.r g.eç· 
...._ __ ............... ..._..,... ____ ~~~--~--

u 

kıtal. r da iştirak etmi~tir. Bu esnada 05 
.tayyar• n t.• 1ıc.a:. <t.t.tl t .ıu..ı,.~ ..:la lTl'•h•· 

r~n U1etinde uçmuştur. 

İJütün Yugoslavyayı gezecek oJan 
Türk: gazetecileri geçit resminden ıon .. 
ra müzeleri ı:iynrct etml~terdir. 

Dlln bu milnasebetle ıchrimizde de 
sabahleyin kni ede bir iyin yapılmrı 

ve bunu ıefarethanedc yapılan kabul 
resmi takip ctmiıtir. Gece Yugoslav 
ltlUbUnde bir balo verilmiştir. 

Fransa 'le ye 
çarşamba gijn ·· 

,, 

ıl 

ımz 

e 
· ecek 

H ~··ıs ajansının Paristen verdiği bir 
habere gör:e Fransa - tıriye müzakc· 
releri sona ermiş ve bir muahede ~etni 
tcsbit edilmiştir. :Mu hede 9 cylOl çar
ıamba ~ünü imzalanacakbr. 

Suriye Fransa mandasının kalkma
sı lçJn ü~ nelik bir devre ayrılnuştlr. 

Leh·stan 
Fra 

ı 

ıra·n· o 
Paris 6 (A.A.) - Delbof}un, İngiliz, 

Çckoslovayka ve Romanya clçilerile 
yaptığı görüşmelerde, elçileri general 
Rydz - Smiglinin ziyareti müna.cıebetile 
yapılan Fransız - Leh müzakerelerin
den habc~dar etmiş oldut;ru anlaşıl

maktadır. 

Bu müddet zarfında Lübnan ve Cebe· 

=tilddüruz arıuisinin de birleşmesi sure· 

tile Suriye birliği tahakkuk ettirilecek· 

tir. Suriyede yerleşmiş olan Fransızlar 

için yeni bir kanunun esaslan derpi§ 

ediJmel:tedir. 

o 

dönen şayialara göre, general Rydz • 
Srniglinin Parls görüşmelerinde hakim 
olan en büyük noktalardan birinin Le
histana yapılacak istikraz meselesi ol
duğunu blldirlyor. Bu gazeteye göre, 
müzakereler çok müsait bir surette 
ilerlemiştir. 

İstikraz bcıı yüz milyon frank, yani 
180 milyon zlotilik olacak ve bunun üç
le ikisi Fransa tarafmdı.;n Eilah, tay
yare ve motör olarak verilecektir. 

Bu mUza'kcreler, milli müdafnasım 
takviye ':için Lehistana yapılacak malt 
yardım hakkında bir prensip anlaşma
sına nıUnoor olmuştur. Anc:ık anlaş
manm teferruelı hakkında tabii ola-
rak sifkfıt mbuafa7.a edilmektedir. Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Cumur başknnı Lcbrön Leh heyeti Samntya tramvay caddesi 144 numa-
acrefinc Rambuyc aara.yında bir öğ\c rada Zekeriya kızı Bayan Züleyha 
ziyafeti vcrmi~tir. Ziyafette Lehistan 25-7-935 tarihinde sandığrmıza bırak 
büyük elçisi va karo, deniz ve hava tığı para için verilen 67816 nunfaralı 
atcşclerile" Başbakan Blum, bakanlar- bonoyu kaybettitini söylemiştir. Yenisi 
dflll Daladyc, Delbus, Gasnfye, Fran- verileceğinden eskisinin hükmü olrnıya-
sanın Lehistan bUyUk elÇtsl, ganeraı, .... c_a.;..~_ı_il_a_n_o_ı_u_n_u_r. ________ _ 
Gamlen ve diğer bazı gcnornl ve mnre- ZAYİ - Üsküdar karrştl: orta oku-
gallar hnzn' bu1unmuşlnrdı~. tundan aldığım diplomamı zayi ettim. 

Frnn•adan yapılan istikraz Yenisini çıkartacnğımdan eskisinin hük 
A.A.) - Czns gazetesi 1 m·· oktur. Saim Ziya 

HABER - Akşam Postan 

• 
ıye c 

(Baş taralı 1 incide) 
lar aylıkları vermiş, Emin ile Haydar 
ayın dördünde k~rayı truna.m olarak 
vereceklerini bildirmJ§lerdir. 

- Ayın dördü gelmiş geçmiş, altın· 

cı günü akşamı saat dokuzda Haydar 
elini oklunu sallaya sallaya kahveye 
girmiş, arka kapıdan handaki odasına 
çıkarken kahveci Hüseyin yolunu ke· 
serek kiru.yı istemiştir. HayBar, mliş· 
terielrin önünde bağıra, bağıra kira 
istenince kızmış: 

"- Benim sann borcum yok. Kirayı 
Eminden iste,, diye sert bir cevap ver· 
miştir. Bu söz üzerine aralarında kav
ga çıkmış, Haydar küfür edince Sarı 
Hüseyin tabnncn.sını çekerek bir el 
ate.5 etmiştir. Çıkan kurşun Haydrı_rın 

sol böğrüne gin-niş, Haydar kanlar 
içinde yere dilşmüştUr. Silah sesi üze. 
rine kahvedeki müşteriler dışarı kaç
ını lar, Sarı Hüseyin de bunların ara
sına karışarak karanlıkta kaybolmuş· 

tur. 

• 

HABERLER 
içeride : 
• Arazı tahtlrlnfn Danlı bir §ekilde ynpıln.. 

hilmeat için yeni bir taUmntnıutıe yapdmı11-
1 ır. Bu talimatname ile arazi tıı.hrh1nde he_ 
yeller esıcı kayıtlara dayanmıyaralt cllcriı:ı

dckl pnrçnyı y'Cnfden ôlç-cccdrıerdir. 
* Liman ı;lrlteti Gıılatadnki yeni bınası o.. 

lan Çinili rıhtım bıı.nma tıı.şmmnğa. ~ınmra 
tır. 

• Aydm hııttı Uzcrlndc lzmir - Afyon ....
A nlcııra seferleri yapılm.nğa başlnnınıştır. 

• Yim&ıl tıan:JıraJı ldnrlnıı vapun.ı Ça.llak
kalcdc Bel~ mcvkllnde kanya oturmu.:;:sa. 
da kurtarılml§tır. 

• Uluda~ ilk kar yağmağa ba§lrunıştır. 

• Ankanıda llae ile NUmunc hruıttı.ııeaı ara.. 
11mda ikinci Tıp fakWtc:dnln yııpılmwmıa ka_ 
rar vertımtJUr. 'Qu fakülte için Kıuııutay. 

dan 8,ti milyon liralık tahsisat. istenecektir. 

• Bıılıkcalrln kurtuluşu yıldöntlaıU aiın bU 
)'Ok teztıll!lr.atıa kutıul~m1L1tır. 

..... __ ~":W...._._...._ ... ~~ ~__.. 

törl r1 dcgtımcsJ mukarrer muamele venrısı 
kanununu ken41 nokta! nu.ıırtarma gllrc tet. 
ldk için odııeb toplunacaklarcbr. 

• UakUdar orta mektebine bu sone yalnız 
kız talebe Alrnm&ktadır. 

• ı.taUç ılrkeU ıııascdtırlnn araamda yeni. 
den tıau lhtllAfl r çıkmı~tır. Bir kısım hla
• darlar ııtrkoUn tastlyestnl tııtcmckledtrlcr. 

• Unlvcraitedo yeniden 15 doçı::nUik tnhlUı.l 
et.mlgtlr. Bu odçcnWkler için bir çok talipler 
vardır. Ynkındıı imtihanlar ~pılacaktır. 

• DUn 18,DO da Sirkeciden kalkarak l<"lor. 
yaya ıt.rnıktc olM trenin AbırJuıpı önUnde 
frenleri bozulmu§ ve 16 da.klkalık bir tamir. 
den sonra katar yoluna devam edebllınlşUr. 

* Üsküdar J{Jzrlny aubcsl 10 sylQ.l 1936 
perşembe gUoU altfaD1I Salacak Kızkulcsl 
ptırkmdn ıalıaan. kadar devam etmek Uzcrc 
bir müsamere tcrUp ctmlştlr. O ak§am Oı. 
kUdarm !aldr çocuktan Kızılay taratmdruı 
sUnnct etUrllecckUr. 

Dı arda: 
• Belçikıı kralı üçtıncU Leopold 18Viçrcyc 

gitmeden evvel Avusturya Tlrolunda Uç 
ı.atta mUtcııckklrcn otunnuştur. 

• TUrk muallimleri §cretfne Moskovadakl 
'l'ürkiyç ııett\nıtlrido kabul rcsmı )'AptlmıM. 
MualllmlcrimJz Lcnlngradn hareket etmişler 
dir. 
* Henüz Jfgııl odllcmlyen arazide, bir te

mizlik yapJllRk Uzertı Adlsababadnn bUyUk 
bir lt.alyan yerli lrnvveU hareket clnılJtlr. 

• Yunıuılstıı.n. görUlcn ml'.hzur1ardan doltı 
yı muhtelit t"drlsab kal(lırmnğa kanır ver. 
mlştlr. 

• Brüksel dUnya sulh kongresi evvelki 
gUn mJlletlcro bir beyunnanıe neşrederek 
dağılmıştır, 

• Yunan hükumeti Atına bcledi,rcslnc l25 
milyon (lrahmJ bOrç vcrUmcalne ltıı.rar ver. 
mlştlr. 

• Milletler oemıycU ekonomi komltesi tnı_ 

l ı 

v rmedi 
·d··rdü 

Cinayetten Küçük pazar karakolu 
haberdar edilmiş, yaralı Haydar sıhhi 

imdat otomobili ile Cerrahpaşa hasta

hanesine kaldmlmıBSa da yolda gider
ken ölmüştür. 

Katil yakalanmak üezredir. 

Boyazıttakl vak'a 
Dün gece bir yaralama vakası da Ba
yezit meydanmdtı. olmuştur: 

Nuruosmnniyede 70 numaralı evde 
oturan urgancı İbrahim ile karısı Naz.. 
miye dün gece sant yirmi Uçtc Baye· 
zitte havuz başında otururlarken Sch-
zadcbaşmda DarUlehnn sokağında otu

ran Bursalı nakkaş Ali, Nazmlycye 
ıtl.f atm15:ı.ır. 

Nazmiye bu lfıflann altmdn kalma
ma'!\ 1çin ayaklmbısmı cıkarmış, nak
ka.e Alinin kn.fasına indirmiştir. 

Alinin aı kadaşı Mustafa kadının bu 
hallne kızmış bıçağını çekerek Alinin 
üzerine atılmış. sağ kolundan yarala
yarak kaçmıştır. Yarah Cerrahpaşn 

hastahaneslne kaldırılmış, Mustafa 
yakalanmıştır. 

TahsU için y rml 
p·t-ı ç daha 

gönderi lyor 
Devlet dcmiryolları idares i Avrupa

ya göndcrilccchlerini evvelce yazdığı· 
mız mühendislerden ba.şka Devlet de-

miryollan cer i lerinde kullanılmak 

üzere Avrupaya yirmi genç daha gö11-
c.?enneğe karar vcnni§tir. Gençlerin im 

tiJ'ınnlan bu a.ym 22 ı:inde Mühendis 
mektebinde yapılacaktır. İmtihana lise 
mezunları girebllcccl< ve lise progra· 
mına dahil riyaziye sorguları yaprla-_ _._..__ 

lmtihanda. muvaffak olanlar Avru· 
payn gitmeden evvel Devlet demiryol· 
lnrınm Esklsehir atölyesinde 2,5 lirn 
yevmiye ile altı ay çalıeacaklnrdır. 
Bundruı sonra her genç idarenin göste-
receği bir Avrupa demiryol fnbrlkn· 
sında bir buçuk ecnc staj b '-'H;JCktir 

Bu müddet zarfında bt;lunduğu mem· 
lekctln lisanmi üğrenmck mecburiyeti· 
de vardır. 

Bundan sonra esas tahsll b~laya· 

cak ve bu da iki buçuk eene sürecektir. 
lki buçuk senelik tahsil müddetinin 
beş ı,örnestr ynpılncak ve imtihandan 
sonra derhal memlekete dönülecektir. 

Uludilf~da sığınak 
yapılıyor 

Bursa vfütyctl Ulud:ığın tam zirve
sinde bir sığınak yaptırmağa başla

mıştır. Bu bina. memlel\etimlzde 2500 
metrede yapıl n ilk bina olmaktadır. 
Betonarme i rı",;:ıatı bu irtifada yapmak 
için 20 katırla malzeme ve tenekelerle 
su taşınmakta.dır. 

lmrozun telgraf 
kablosu koptu 

İmroz ada.sile Kumkalc cı.rasmdakı 
t~ !graf kıı.blosu kopmu~tur. Bu yüzden 
lmrozln memleketin diğer alrsnmı arn· 
sındakl telgraf muhaberesi ke ilmiş· 
tir. Posta idnreJi Ada ile Kumkale nrn. 
sında yeni bi:- kablo çektirmek için hn· 
zırlıklnr ynphrmaktadır. 

- ""'-

A~e~alfi)e 

Dh~lyacu ııfr/! \ 
Hayatın tari[Lcı'i ara.sıniia: aed"" , 

içmek, yatıp uyıcmak ve de/i h ,,,. 
de vardır. Biz yiy1:ı içmek, yatsp ,, 

mak lıususkırında belki dünya ~yf' 
deki hemcinslerimizden ,•:sh4 'balı~· , 
nzdır. Fakat üçtincü Oıtiyacımı!S $\" 
rece1~ vcrden maalesef mahnlnıfll· t'1 
Zcrimiz de dahil olduğu halde bıı ~ 
oı gldermlyc tahais ettiğimiz ~ 
pi8tiT. Diğer memleketlerZc aram~ 
/ark da buradadır. Oralarda aı: i r,e# 
den çok üçünoüaünc ohcmmiyrt ti 
mi§tir. En küWstür bir ga::mor."~~ 
yeri, kd§ancdir. Biz bundan VIJll1 

Azıcık tcmizliğino bile razıyız. ~· 
ôte yandan, sokakl.arda sı1.'1'> i ~

ne yapacağını bilemezler. Bu taJ! p· 
tiyacı Nuruosmaniyede duyan 11#' 
yezide ya, EminönUne '1ro§71Ul'k fil 

riyetindedir. ~ 

Gala.tasa.rayda Stkışan Tak.rlnW 
maktan 't><,i§lca ~arc bulamaz. er?, 

Şehrin m1thtclif yerlerinde ~ ~" 
aptcsancleri yaptırmak hele bır ~ 
lıl k{ı.U ... ..,-,ıalc bilmiyen Taksim aP

1 

nesinin çaresln.e balcılmak zamorıı ç 
mi.:ıtir. •&' 

Şehrimize gclmı .wıyyahU;ırııı ~9. r 
dıkları mW}kifuiat göz öniLne gcfı~~ 
se bıı ihti11aom lüzumu daha l•ola!I 
laşılır. 

Hele gazino, bar, kahve gibi ıı~ 
yerler temiz, rcıkrıt aptcsaneıcr ~ ~ 
tırnuıdıl:.ça, yahut mevcut oıaıı~ .A !l 
temiz tutmadıkça açılc bulwınıallJP ~ 
müsaade tXlilmcnı.<Jlidir. 

Halkın~ 

Bu sabah , 

S"rkec·de ik~ 
c set u unu ~1, ~l 

Bu sabah Sirkeci gümrüğü ile J) fi~ 
Demiryolları ambarı arasındaki sa tıv 
iskelesi önünde iki <:cııet butuntPıı~ 

ilk ceset ı 8-20 yaşlannda bir g 4 
aittir ve bir kaza neticesinde deni~,~ 
tüğil sanılan bu ceset morga kıv 
mı tır. 

ö11l( 
!kinci ceset gene ayni iııkcJc Uf 

de, saat 7,45 raddelerinde görUltP f 
Bn§ı ve ayaklan suyun içinde- ıf~ı" 
meydanda olarak yüzmekte oıaıı ' ı' 
ı ndalcılar tarafından sahile ahi\~,; 
gelen polisler tıırnfından üstü tıit 
valla örtülmü~tür. ~ı 

Uzun müddet defıizde kaldığı b ~ 
dilen bu ceset, pejmürde kıy~fet /. 
ortayaglı olduğu tahmin edilen \ı~p' 
ma aittir. Cesedin bumu, dı.ı ,f 

\ ,, 
ve kula~dan tamamen yoktur· li' 
tanınmayacak bir haldedir. :suıUI\ / 
ri ~ürümüş olduğundan müthiş ı;ıl 
kokmaktadır. ~ 

ilk çıkaranlar tarafından yapıl•: 1 
. ,,,ııı· ( 

ayenc neticesinde karnında bır ı t 

delik görülmüşse de bunun evvel.~ ' 
lan bir yaramı, yoksa denizde t<1ı) ıJ 
çarparak husule gelmiş parsatanıtı• 
rimi olduğu anlaşılamamııtır. ,,c 

Üzerinde hUviyetini iıUata ynr8J f 
b. }<aÇ 

bir şey bulunmayan ceset ır t:>t1'6l 
kadar sahilde kaldıktan sonra, . 
doktoru tarafından morga fıevkctıı 
tir. 

gün ötlcdcn sonra Ccnevrede toplanarak bu _______ ""'"i"..., ____________ ._, _______ ,,,_ 

ecne1d )'eni divanı seçecektir . . 

• Mncar gazctclcrlnln yıu:dıklarına göre Bu··yu··k mu··sabakamız 
general Snnyiyl Macar ordusu bntkumıındlln, , .... 
lığmıı. la)in eüilc<;çl\Ur. 

"' Yunanlstıı.nın Ankara elçiliği ataflcmm. Ha o ş~ !Kn o o elf"D IMl n v~ ıra ını 
terliğine envarf mlralayJ Zumbillak!s t.ııyin 1 
edilmiştir. in eş ır <91 oy;@ ır lUJ ~ ıl· 

• AUnıı" tayyare ldUbU tayyare ile Yunq., Okuyucularmuz arasında tertip ettiğimiz bilyiik mUoııbakamrzın rı'ı•' 
nnstanm etrafını dola,mıı.k üzere blr müsa_ .. tı.ıl1 cc1eri tasnif edilmektedir. !ki Uç gün i~ind .. kaznnanlnrın isimlerini su 
htıkn o,çnııgtır. 

• Frıuuıı:ı Harb1yo nazırı hudut mUdnfna- rımıza geçirebileceğimizi ümit etmekteyiz. iW 
aı için ~ört ı;encdç lO mtlyon' llralık tahsisat Ynrın, lmk iki parçadan vücuda gelen resmi neşredecel: ve sordu 1,r. 
,·erUmeaını kabineye teklif etmiştir. muz suallerin cevaplanru yazacağız. Resmi görenlerle cevapları okuY'

11 

• AUns okyo.nosunu geçen tayyareci RlcJ: ~endi hatalarını açıkça göreceklerdir. 
nuuı ve Merlll (!Un öğle Uzerf I'arisc vasıl 

Milsabakamıza (700)e yakın okuyucurruz i•tirak etmi~tir. 
olmu.Dlıudl1'. 

• suveyıı ko.nnlı 32 sene sonrn Mısırın eli- Bunların hepsi de birer hcdiyemir.i atacakhu·dır. 8 
ne c~eccg11çın ı;tmdıdcn bir ıc1rnıo.nma zcmı Ya rl n ki n us ham ı z ı mü saba kam rt 
nt ln;illzlerce o.rruımaıctadrr. 

"' LonClrııdnn Nevyorl':ıı. gitmekte olan tay_ 1 ştl r ~ k eden' e r m U h 8 k k """' k 
ynrcot Mııdıım Bcryl Uıırkham yeni lskoQ- CI O j 
ynda knrnya inmek mccburlyt>tlnde kaimi~- a ör m e 1 i d i r 1 er ~ 
tır. Tayyara harap olmuı lııkat rAklblnc bir :...------------------------·---·n-•ı-""'•""""'..,,,,,,,.. ... ~ey olmamı tır. 1 

4 



...... 
(JotaŞUHt. : 

:!_n intizamı 
.,.ın ıııe 
laatır mı 
ıaaım? 

• ln&aaruzm önünde dunır. 
"""""llaı'ni.ı tahrik için uğratır. 

4' Var: Kahvede oturmağa 

diye reisliğine verilmi§tir. İki katlı ya· ı 
pılacc:k olan yeni halde patates. sovan 

kavun ve karpuzla yumurtanın toptan 
.. atışı yapılaca~tır. 

Y c ·j • :-lde şimdiye kadar }azıhane ve 
beher dükkanın sahibinden ayrıca d<> 
1500 r alık teminat alınmakta idi. Bı· 
1.500 1i-al •'• te111inat g~rülen lüzum üze
rine 800 liraya indirilmi.,t: r. Gerek bu 

teminat, gf'rek yazıhane kir· · ·n 
2000 ve 3000 lira gibi çok yüksek oluşu 

· · t,·.ı .::rhanelere r.:· ·•eri 
Yen\, cami meydanından 

iSııUnden, Katırcı oğlu ha- ~üçleştirnıektcdir. Nitekim halde şimdi· 
..,._,. • h· · ., 10 "aı:ıhanc \:' .r. G•1e· 
""l'lldUm; Yeni postahane- " 

cek sene kiraların daha c\iicük olacağı 
seçerek Babıiliye ka· ümit ve t<ıhrnin cdil-ncl:tedir. 

\ 8ur&ı;rı piyasa yeri. Di· 

llleieıenin farkmda; Yağlt 40 gün 40 gece 
Pelinde kaynqı.yorlar._. . OUn eon gUndU 
ki, m~kemmel bır te§~ı- Bu gec;e Belediye 

•· ~ı. bunlann ne tur- • 
"'-- vurd kl . d. k bir zıyafet verecek 

1o.ı....,.. u an şım ı~e a· 
~.hzılımp. Likin zannet· Belediyenin ilk defa geçen yıl batla-
~ kaydedeceğim cihet ev- <lığı ve bu yıl 40 gün 40 gecelik büyük 

1 tarafmdan farkedilmiş bir programla zenginlettirdiği İstanbul 

• F'ranaadaki yetmiş iki 

tibi, yetmiş iki türlü fik
t ediyorlar. T~lerinde. sağ ,u. 190l cenahı var. Bu an· 

içinde de ağlarmı o su-

11flar. thtiyar bir goygoycu 
~vitli kalke.Mi diyor ki: 

i~UhanımecU hürmetine .. 
ka.n,ık bir takım dualar 

u iaerıiz, bunun tuzağına dü· 
l:>eiiıseniz. atlıyorsunuz ; 

"' li"akat belki bir tüccar. 

Qe ou- .ton:usyoncu ÇC\' IK!I· 

~. aifer bir dilencinin yak
'""lllYoraunuz : 

• UZ altm olaun, beyim .. 
~ •tte muvaffak olursun ... 

kuru1 .. 

lol cenah mUntesibisiniz. 
.. lıliyen dişler!.. nazari-

&lclir. Öyleyse al: Avcı 
i bir dilenci, k'aşları 

or: 

festivalinin dün son günü idi. Bu müna 

scbetle dün gündüz Taksim stadında 

ve dün gecC' de Taksim Btlediye bahçe

sinde iki büyük müsamere verilmittir. 
Bilhassa akşam bahçede verilen veda 

mücameresi çok parlak olmuı ve binler 
ce kişi bulunmuıtur. 

Dost Balkanlılar ve yurdun muhtelif 
yerlerinden gelmit olan heyetler şerefi

ne bu akpm Belediye tarafından bir zi· 
yafet verile:ektir. 

seıanık 
panayırı açıldı 
~---- a-ı .,,,...,.,... 

Türk pavyonunu 
gezdi 

Beynelmilel Selanik panayırı dün me
raaimle ve veliaht Prenı Pol tarafından 
açılmııtır. Veliaht baıvekille birlikte ilk 

olarak Türk paviyonunu ge.zmi! ve ya
nm saat kalarak Türk mamulitı ve mas 

nuatı hakkında uzun boylu izahat al
mrıtır. Pavyonumuzun birinciliği kaza

nacağı §İmdiden muhakkak görülmek
tedir. 1dını. Çalışmak istiyorum. 

bir ameleyim ama nereye 
terı çeviriyorlar. Bu vazi· Sıhhiye Vek 111 
lat.enıemim. Fakat ne ya- Trakyaya gidecek 
)o) röeterin, yardını edin! 

Sıhhiye vekili Refik Saydam bugi.ın · 
~mı sandığına tahsisat )erde bmirden ıehrimize gelerek göç • 

davranıyorsunuz. Ve men itlerini tetkik için Trakyaya gide· 
ki, her cenahın mllmea- cektir. 

aradaki temayUllerdt' Bu sene 15.000 muhacir getirten Sıh-

~ ~J&.~ 
'il&~? 
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Bugün açılan 
izahat 

Yat meyvelerimizin itlenmeıi ve ih
racı hakkında izmirde beyanatta bulu
nan Türkofiı reiıi Mecdet demiıtir ki; 

" - Egenin nefiı ve rakipsiz yaı 

Nazi kongresi 
Esas itibarile ·sovyet Rusya 
aleyhtarhğını istihdaf ediyor 

meyve ve sebzelerini bilhassa Suriye, N u ren bu rg neden başkalarma tavıiye ettiğ:nizi 
Filistin ve Mısıra ihraç imkanlarını a- I kendiniz yapmıyorsunuz? Yapm1yor-
raıtırıyoruz. Müst;:hsile ambalaj şekil- k 0 n 9 re S sunuz değil tam akıini yapıyorsu-
lerini ô:'. retmek üzere mütthassıs arka- Tarı gazetesinin siyaset tıııılıab iri, nuz! Daha iki gün evvel zavallı dul ka-
daşlarımızı gönderdik. f\'ıırembe1'g'de bugün açılış resmi ya7n- dının oğlunu mahrum ettirdiniz \'e ye-

Ziraat ve iş bankalarının i~tirakilc lan Na::i kongresinin So1·yet Rusı a rine kendi ogluııuzu mektebe leyli mec-
100 bin liralık sermayeli bir limitet aleyhindeki mahiyetini tcbarii;; Pttiri-, cani kabul ettirdini?.!., itham doğnıy
şirket kurulması kararllŞtırıldı. Şirket ~ıor: du, tecssürümün dereceıııini anlata-
~ark ve Karadeniz mmtakasında yetisen Kongrenin topalnamsmadn önce 'e· ı marn. 
elmalarımızın manipülasyonu ve ihra- rilen malumatın temas ettiği diğer bir 
cile ite baılıyacaktır. Faaliyet merkezi noktası da Almanyanın, bugünkü hu-, 
pazar CKaradeniT.de Atina) kazası ola· dutları haricinde kalan Almanları. Al-

Tercüme 
eserler 

caktır. Burada korunma ve ambalaj te- manhk camin.sına iade için çalışaca~ı · iyi bir tercüme kütiipluuumılı olma
sisatı vücuda getirilecektir. dır. Bu Almanların büyük bir kısmı d1ğım tebarüz ettiren Pe'!14mi Sofa, 

tzmirde 9ube meselesi. şirketin kat'i Çekoslovakyada yaşıyor. ~~kos~o~·a.k- 1 tercümeyi istiskal ettiğimizi, halbıt"' 
teşekkülünden sonra karara bağlana - ya ise So\'yct Rusyanın muttefıkıdır. bu ifin telife yakuı bir mahiyette o1<11': 
caktır. Bozulmağa müsait istihsal mad- Buradaki Almanların Almanyaya ia- ğıoıu söyleyip diyor h"i: 
clelerimi.ı:in mebzulen ihtiraç olan yerle- desi için çalışmak. Çekoslovakyayı Tercümenin telü hiza.tında bir ya-
re boz · nadan sevki için soğuk hava parçalamak, belki de yok etmektir. ratma veya zihin kalitesine muhtaç ol-
depoları ve huıuıi tertibatı haiz vagon- Almanlık camiasını biiyük harpten duğunu söylemek i11temiyorum; bili
lar temin ve işletilmesini tetkik ediyo· önceki haline getirmek için önce atıl· yorum ki telif teliftir, tercüme de ter
ruz. mak, Sovyct Rusyanrn Orta A vnıpa cüme. yani telifin başka bir dilde tek-

Bu mevzu üzerinde ba~ka memleket ile bütün temaslarını kırmak ve onun ran. Fakat bir memlekette telif ve 
!erin faaliyetleri üzerinde tetkikat yapı- bu cepheden tamamile ricatini temin tercümenin beraber teklmtll edeeeğini 
yoruz. Neticeye göre. memleketin muh etmektir. söylemek istiyorum. ÇUnkü her iki
telif mahalterinde et, balık, süt, yumur Kongrede bu nokta mevzubahs ola- !!i de zeki. gibi tek bir kaynaktan do
ta. peynir. yağ. mef"e ve sebzelerin caksa, bunun daha eV\·elki noktayı ta- ğar ve telife yanaşmıyarak yalnız ter
muh:tfazası diğer şehirlere bozulmadan mamladığını sezmemek için sebep kal· cümede ısrar edildiği takdirde yapılan 
nakli, Devlet Demiryollannda ona göre maz. Muhakkak olan bir nokta, Nazi- c:e\•irmelerin bozuk diben, ekaik ve 
tertibat ve tesisat vücuda getirilmesi, Jer kongresinin bütün Avrupa tarafın- yanlış olmalanna §aşmamalıdır. 
liman ve iıtasyonl~rda da ayni şeyin dan derin bir merakla takip olunacağı- Bunun için dünya §aheaerler killli-
yapılmaıı imkinlarrnı araıtmyoruz. Tet dır. yatının en iyi tercüme dernekleri. " 
kikat bitmediği için 1imdiden kat'i bir Vo 1 u açık o 1 sun külliyata pheaer vermiş mmetıerde 
şey söylenemez... Hakkı Tarık Ua, Kurunda '!J(lztyor: görilldilğtı gibi en bUyUk edebi eeer-

Teftişler 
Esnaf cemiyetlerinde 

devam edl1or 

Ziyaretin ilk günlerini tesbit eden lerde en bUyük kalern ıahipleri ta
her kalem bunun İngiltere • Türkiye rafından yaptlllllftır. Telife muktedir 
tarihinde ilk olduğunu hatırlattılar. olmadan tercümede ilerlemenJn bir ha-

Bunu biz kendi tarihimiz için pek yal olduğunu anlarsak, itim ve edebi
tabii sörllyoruz ve ••çUnkll Türk tari- yat eserlerinde mütercimli.ğin en bü
hinin bu devrini Atattııiik. açtı, . diyo- yük şartını da tayin etmi§ olunıı. Bu • 
ruz; fakat bunda lngiltere tarihine se- şart şudur: Müellif olmak. 

Birleıik esnaf cemiyetlerinde Beledi· 
ye müfettiiJeri tarafından yapılan tef -
titlerin ilk kıamı bitmiftir. Bu ilk kısım, 
üzerinde ihbar ve ıikiyet yapılmq olan 
garsonlar ve terziler cemiyetleri hesap· 
lanna taalluk etmekteydi. Müfettitler 
bu husustaki rıpor1annı hazırlamakta -

klainci Edvardm bizzat el koydufunu lhtııas - memur -
ve milletine sulh amili doetluklar ka-
zandırdığını da niçin hatırlamamalı "! 

dırlar. 

Sekizinci Edvardm bu hUSUBi ziya
reti resmi Türkiye ile remsi İngiltere 
arasındaki dostluk bağlarının elbette 

öğrendiğimize göre her iki cemiyetin muhafazasına ve kuvvetlenmesine yar
hesaplannda da esaslı bir pürüze ten- dım edecektir. 

düf edilmcmittir. Majeste memleketimizde şahsı etra-
Müfettiıler bundan !'lonra tcfti§leri- fında canlı bir sevgiden örülmüş tatlı 

nin ikinci kısmına batlayacaklardır. Bu bir hatıra bırakmış ve bimcn milleti 
kııım, Birletik büroya dahil cemiyetle- için daha sıkı bir dostluğun altın çe
rin hesaplarını ayn ayrı tetkik etmek ve !engini almıs, öyle gidiyor: 
bu cemiyetlerin faaliyet tar.rlarını göz- Yolun a<:ık olsun! 
den geçirmek suretinde olacaktır. Bu A A 1 
tetkiklerin uzun surec:eği anıaııımakta- A,. a o,_ un un 
dır. samlmT iti rafları 

Birletik büroya dahil cemivetlerinj A 1 t A • -1 0 1 · tt "B . . . · ınıc ya 09 ıt, um wrıye c mı 
adedi timdi on beıe ınmıştır. Bunların . 

1 1 h :1_ d • 1. ı-
.. • 11(:yım ,, .<JCr ar ası-w ya:. ıgı mar.-OKi 

s <Jl e.'tUh.«.' t ı ra arma c cvam c ere· 

karakter 
Açık Sözde Hatice Hotip ytUtyor: 
Son günlerde gar.etelerde reamt dai

relere, girketlere ve hu.awd müe!t!eM· 

lere ait bir ailrü ihtil'8 haberi okuyo
ruz. Bu vakalarda ya memur kendi gü

venine terkedilmit olan parayı qmnıı 
oluyor, ya tahsildar topladığı parayı 

salmış ve yemi§ oluyor. 

Suçlular baııbot bırakılmıı değiller
dir. Herbiriai, hemen yakalanıyor ve 
Adliyeye veriliyor. Son üç dört gün 

içinde de böyle Uç beş tahsildar ve me
mur yakalanmıı. Adliyeye verilmit
lerdir. 

. Belki aile ba.bumı- biye vekaleti 15.000 muhacirin daha 
~ qk taraflıst1mız. gelmesi için hazırlık yapmıftır. Bu ırk---------------

Hl türlü yqayıılann da1lanmız da mevıim içinde gelecektir. 

ele muvafık tedbirler ha- ============== 

da ikisinin tefti§i yapıldığına gore gen 1·1-·ı · .1- 't ' fl l d k 
.:>n üç cemiyet kalmı!'ltır. · · ·1- d b'" ··1. 1-

ıçı ıw ı.<ı•ııııı ne uyut\· tc::atıur arzet-
tifji11i ~Ö!tfr rr.ı !atıyor: 

Bizi üzerinde durauran ve eöz aöyle
meğe sevkeden bu ınemurlann ne bu 
akibetleri. ne de !JU veya budur. Tek 

şeydir. Acaba iDMnlann ahllk \'e il'· 
ciyesi mi gitgide bozuluyor, yoka ka

nunların bu gibi ahval karewndaki C@· 

za kayıtlan mı az ve ebik geliyor de 
cesaret bulanlar çoğalıyor? Eğfr bii 

'linden ayumum .. 

bu IOD IÖZÜ bana söy
kadma cebimdeki bir 

J ~Ve rönUJden verdiğimi 

.. . . 
fetanbuldayken ''Oh!,. 

Geçen gi.in bir yerde ''atandaşlık ve 
hcnı~crilik Ynzifclcrinden bahsediyor· 

dedik. ÇUnkU, dilencilere nefes aldırıl
madı. Demek ki mUnıkUnmUg. Öyleyse, P.\Z.\RTESl 

ı dum. Lisanımın anJaqıJıyor ki talakatine 
uyarak Cazla ileri gitmiştim ve "muh
tae bir vatandaşımın ihtiyacını gider
mC'k, onun halinin düzelmesine çalış
mak. en iptidai bir borçtur ,.e bu borcu 
da ödemiyenler kendilerine nasıl insan 
diyebilirler! .. demi§im. Çok alkıslan

dım ve memnun memnun evime git
mekte idim. Yolda birisi bana yaklastı 
\ "C elime bir kağıt parçası verip çekil
eli. Kağıdı okudum, içime lanet ettim. 
J{ağıtta şu yazı Yardı: "Sayın bay! 
Çok iyi söyled 'niz, talakat ancak bu 
J;adar olur. Allah razı olsun. Fakat 

niçin daima. böyle bir zapturapt temin 
edilmiyor da, sokaldanmızm sUpUıiil

mesinden, sulanmasma '1e dilenciler
den temizlenmesine kadar herhangi ba

sit bir iş için muhterem 7.aUann şehri~ 

mizi ziyareti bekleniyor? 

l!:ylUI - 1938 
Hicr1 1355 Ccmutyelfthır : -

Türkiye halkı, temiz, mükemmel rn
hat şehirlerde efendi gibi yaeamağ:ı, 

<lalı.ıl s.JıUa Oır1ı 

ocı 

w-ein a.ı'-' 
1 P..~R 

elbette, yalnız başına ve hiçbir mi~:-f · . ,_ '.05 12,13 115,:M> 18,38 20,11 3.47 

ri olmadıfı zamanlar da layıktır: l r .. ~. ı :JO 15,3i 9.115 J 2,00 U4 9.1 ~ 

(Yl·NOl 

En iyi dostunuz annenizdir 
(Kumral) imzası ile aldığımız mektupta deniyor ki: 
"18 yaşındayım, di§çimi sevmekteyim, fakat kendisi 

hislerimi bilmen:.ektedir. Ona bunları naarl hi11ettirebilirim. 
Benim için her teY olmasına rağmen kendiıi ile hiçbir şe
kilde görüımcme imkan yoktur. Çok mütee11irim ... 

CEVABIMIZ - Kendinizi bayle teessüre kaptırma-

malısınız, annenize bu meseleyi niçin açamadıgınızı anlıya
mıyoruz. Ebeveynlerin aıktan anlamıyacakları tasavvur o
lunur. Halbuki onların da bir zamanlar gene olduklarını 

dütünmek lazımdır. Eğer bu genç adam sizin için bir kıs-• 
metse bu i"te sizin en iyi dostunuz anneniz olacaktır. fakat! 
ilk adımın sizin tarafınızdan atılmamasına dikkat ediniz. 

tün bu ihtillllara, çalma ve çarpmala 
ra sebep: 

- İhtiyaç! 
Denilen ve adı hiçbir ftkit Adem 

oğullarının dilinden dOpniyecek olan 
vasıta ,.e kelime gösteriliyorsa buna 
hiç de inanacakJardan değiliz. Nihayet, 

ihtiyaç insanı hll'8rz edecek kadar ua
lctsiz değildir. Ve .. Biz ne ihtiyaç sa
hipleri biliriz ki, kelimenin bulamı
daki 'bUtUn açlığına ve çıplaklığına 
rağmen suıpusturlar \'e ula tam inu.n 
hüviyet \'e if adesinl yapan karakterle
rini,n sel!betinden urre bile kaybetme
mişlerdir. 

Erkek ve kadınlara 

"KURTULUŞ,, 
Biçki ve dikit deraaneai 

Mlidireai: Mm. Papuyan 

Haftanın 4 günü Jcadmlar1, 2 cfinü 
dikit bilen erkeklere, alinde üçer saat 

Franıı.ı uıulile biçki ve dikit derıi ted· 
ris edilir ve 3 ayda marifçe musaddak 
diploma verir. Feriköy Tepeüıtü ı ı 15 
No. Papaıyan apartnnaru. 



c HABER - Akşam Poetan 

Ingiltere kralı dün gitti 
f'ç g'U11dctıl1erl şthrii'nfıi ..,eref- Jerin temsili mııhiyctteki ~ahsi)etleri ı !erle lngilizlcrin böyle müştereken 

lcnd:ı en j;ıt,s~k misafir lnglltere Kra. kn:rşıhyacaktı. Bu şekilde klübün ka. çalıştıkları beni pek mütehassis etti. 
h Se!,izinci Edvard, dün gece saat ra tarafındaki kapıdan itibaren iki lngilteredeki spor k1üplerini de gör. 
:!J,1:i ne Atatflrk'iln 'hususi tteniyle ve sıra olmak üzere klUbün deniz iskele-J meğe sizi davet ederim . ., 

Koca kari il8cile d 
k.adın zehirlell 

ver 
Zavallı kadın çocuğu olması tçio 

At:ı.1!.iı-k Je veklllerirıtiF. tatafnıdan u... sine ~adar olan mesal~ye dizi! .. iler. . Celal Bayar teşekkür etti n 
ğurlanarak Viyanaya gitmişlerdir. Moda iskelesine u1.anan rıhtım ü- Kral beraberinde büyük elçi olduğu 

ilacı içince öldft jsnıtııI 
Kocakarı ilacı kullanmak zn\'alh Kireç hanında oturaJt jl:iC' ~ 

bir kadının Öli.imüne sebep olmu~tur. ği bir kadından atdığı h:tala yattaki ar~adaş1arı ve ln- ıetiıtde de clJi kadar kı:ı. erkek kü~ük halde dı~rda bckliyen binden ziyade 
gilterı> harbiye nazırının refikası Led i lngili7 çocuğu bulunuyordu. halkın alkışları arrunnda kasketiyleı 
Daf l<uper de refakat dmi tir. Tam •)U ıralarcla klübün fahri selam , ·ererek aynı yolu takiben mo-

Böyle e.sk! tavsi) eler le ilac; yapıp kul- zehirıenmiştir. t .:aııcı 
··ddl' w lanan kadınlara bir ibret olacak bu Zehra bir mu ıfl<J,!lf't 

S!iat 23,30 tıa Atatürk beraberle. reisi iktisat Vekili Celfıl Bayar m törUne binip ~ahlin yatına doğru ay. 
ri11de na Hkil 1 met lnönü. Harlciyı• geldi Maj<.'8tcnln klübil ziyareti11in rıldr. 

vakayı yazıyoruz: kıvra11mış. dok1<lr J, 

Y~kiıi Tevfik lUl~tü Atas, Müdafaa bir hatırası olnı:ık l alma~• için büyüle Kral yatına döndükten bir müd-
Kasımpaşadn lfacr Hli::;re,· mnhal de kad n ölrnfü;ıtür. .,ad 

lesinde Meznrlık soknğında oturan \l'aka\"a nöhetçt ~• 
Yc!dlı GcncrnJ Kitzım ö.uılp1 J>ahili- ~-ııııııiıiııı....,~-ıiılıııiiıı ..... ,,...._. .... ___ ~ det sonra tekrar motöre hinerck Er. 

) c Vekili Şükrii J{ayrt, Kamutay As· Za b~ta m iZi tuğrul yatma geçti. Atatürk yüksek 

• ~e., 

l~uş~u Salihin evln.~e kiracı Zehnın ın elkoymuş, kadrnnı ' 

başltattı Nuri Cotıker, Lofidra htiytik 1 misafirlerini bizzat karşıladıla~. lki 
çocuğu olmu~·ormuş. Zehra çocuğu dmlmı tır. :ait' 
olması içiı. her rastgelcllği kim eye a. Zehraya ilitÇ ta' 

elçimiz :Fethi Okyar, Orgeneral Fail ta kd ~ r dCl'let reisi burada yarışları birlikte 
rettin geHliler. t c.rrettiktcn sonra Ertuğrul Florya 

ltıl danışmış, bu arada Kasımpa ~nda yakalnmıştır. 

Beş clRkil,a soıtrn ela Kral geldi. Dün şehrimizden ayrılmış olan •istikametine doğru yarış sahasından 
Atatürk ve Yekiller kendisini lrnr yüksek misafirimiz Ingiltcre kralı ayrıldı. ispanya 

şılndılar. AtatUrk Kral Edvardln blr· sekizinci Edva.rd Türk zabıtasına l\lodnda yapılan deniz yartşlarrn. 
liktc husus i va'!onun önüne geldiler 1 , t · dan sonı·a Ertuıtrul yatfyle Jı~Joryada. 

l.> karııı nı.enınun yelini izhar ctm .ş ır. 
\"e burada l{ral ne Atatürk ve ls me1 Kral Edvard Modada karşılaştığı ld deniz köşküne gelen lngiltere Kralı 

( ilrı§ tarafı 1 ıncideJ 

lcri tarafından tcrkcdilmiş oldu:;u zan· 
ncdilen Guadelupe istihkamımn s<'at t 
de İrun üzerine ateş etmcğe beşlarnıı; 
olduğunu bildirmektedir. Asilerin bu is 
tihkama süratlc tanrruz edecekleri tan 
min olunmaktadır. Fontarahi, lrun ve 
Behobiada tam bir sükun h üküm sür
mektedir. 

Jno··nu·· arasında Praf1sızca \·e Jıtgilizcv Sekizinci Edvard ile Atatürk burada 
İstanbul Emniyet direktörU Salih 

olı1rak §tirle Lir muhavere ccrc5an et. kılıcın elini ::ııkarak : bir müddet istirahatle htiyük misafir 
ti. ''Siz.den ve rnaiyctinizdcn çolt ~erdinc Atatürk tarafından \·erilen 

Kr"'l Echard. Cun1111· nn~kanımı· bir kokte) 1 partide bulunan Majeste " , • ıncmnuhum .. dcmi§t.ir . za hitaben: ..... ..,.....,. ..... ___________ _. · saat 20,30 da 1-~loryadan ayrılarak ya-

- Siziıt de bir giin I.ondrnyı sc· tına dönmü terdir. 
• bir dt• fotoğrafı hazırlanmıştı. l\ta. 

l'Cfler.direccğinizi umarım. Kokteyl partide Ba§''ekil .l.5met 
Dediler. jcsteyc hu fotoğrafı imzalaması :stir- lnönü, Harici.>~ Vekili TevJ(k Rliştü 

ham ;-dilecekti. 
Cumur Ba_knnımız1 J\ra) Edvar. Araıı:. lkfümt Vekili Cehli Bayar ile 

- Fotoğraf, knprnın hemen ağzın-
Alkaz ~ rdtlkl aokeı ler 

dın bu dostı-a da\etlerinc karcılık: Londra büyük elçimiz Fethi Okyar ve 
-s ... daki koltukların önünde, üzerine bir. 

Hendayc 6 <A.A.) - Havas muhabi
rinin saat 12 de bildırdiğine (Öre Gua· 
delupe ~;alesi ate§ etmekten feragat et
miştir. Kalenin ihtilalcilerin elinde bu
lunduğu artık §Üphcsizdir. 

"İngiltereyi ziyaret etmek daima ar- Haridyc genel ~ekrtteri .Numan Me. 
kaç bin lira kıymetinde l>ir ipek halı 

zumu te•·kil etmittir., cevabında bu. nemencioğlu hulunmuşlardır. 
serilıriş bir mnsa.ra konulmuştu. 

lunmuşlardır. Dünkü posta ile gelen lngilizce 
Bu re~im, Maje.:-.teyi bahriye kıya. 

Kral buna mukabil memnuniyet "Niyuz Kunikl,, ognı:ctmiftc Atinadan 
fctincıc ağzınfhı bir signra ile gülüm· 

izhar etmiş ve sonra lsmet Jnönüne bildirildiğine göre. lngiltt>re Krah ser bir anmd3 gösteren pek sevilmiş 
dönerek ovm daveti tckrarlamıııtu. Majeste 5ekizinci Ednrd, \"\lnants-

Sarcy harap oldu 

J :.- pozlarından biriydi. 
Dunun üıerinc A ~ürk, Haşveki. Yük ek misnfir Sekizinci Ed\'atd tanda ikeı. bit' deniz kazası ~ç.irmi~ 

P;.ris 6 (A.A.) - Havas ajana.ı mu
habiri, Alcazara kar§ı yapılan son taar
ruzda Toledoda hazır bulunmuştur. AJ 
cazarm bugün teslim .ılunacağ1 mu
hakkak addedilmektedir. İhtilalciler ta 
Tafından ~~gal edilmi~ 'Olan askeri vali· 
nin <Sarayı, geceleyin tahrip edilmit ve 
içiı:ıdekiltt bir yualtt yolundan Alcaza
ra iltica etmişlerdir. Hüküm-et b..~.ryıla 

Jimiıi i~arctle: te~pit edildiği gibi, bım s-aat on aıt~·ı tir. 
"- O, hemt!n Londraya gelecek· çeyr~k geçe ,.ahlin yatının bır tnot<i. Kr1ll Aetlipso'da b'ir "Skif - Ila 

tir.,, <>"miştir. riyle geldi. Lacivert bir ceket, beyaz f'U tnıa,, i~e:tisinde kürek ~kmettey. 
Kral nc?rnnl memnuniyetle: pantlllon n ayakkabı giyaief\i. iRoy- ken • 'ahlin yatı motvırJerin<kn biri· 
- Londradn kendilerini bekli}-e- nunda mutat siyah kravat görıiiliiyor· nin sürat~~ yanından ge~~es1 üıninf 

ccğim, cevabını ve.rıviştir. du. BE:raberinde biiyiik eJçi Sir Persi tek~: altusl olmuştur. Kral Edrnrd 
Kra! bundan sonra herkesle '"'- ı~nn bulaıuıyordtt. motore alıa1nış ve ıece yarısı yata 

daJar;rırak trene binmiş \'e Atatürk ele x u d kı··ı..:: .. .:a~&·ı M ;ı dönmüşlerdir. vnce ıı.ftO a 1hrufl'U. uct;I • Oull 

ıa~ndi~iylc birlikte v~ona çıkarak i.o;;keltsiftin ır•htımıaa çıkarak orada Çanakkaledekf fngllfz 
1\ralta tekrar vedalaşıp, treni sayın 
rt?i.Sn!irine bırakmıştır. bekllyen .çecukları selit11tbuh. Onla. mezarlıkları 

rı Alcazarı tahribe devam etmektedir. 
Alcazarın sol l.cu1leai yok olmuş. sağ ku• 
ltsi de harap olauaıtur. Kumbara at
makta ihtisasları olan hücum müfreze-- larıtl hatrılar11u AM'eil. Ve ~adan 

Saat tam yirmi iic;ü kırk be.s ır:a- "'T>r,"111"'1ırı-.ıır •·-ı.Trl.!A" • ,.., •• ,---··· ·:ı:···-y -·--·---., .,, 
çi.rordu ki, Kral, Atatür'kün treninin 
son vagonunun penceresinden ~zan 
askeri bir ~lapta .. lı.-ı.aa elini sallı
yarak zarif g.clfımlar verip ve istas. 
)"onctan samimi mukabeleler ıirerek 
uza'klaşmışt:r. 

Ata!titk, bundan sonra berabe
rinde ftldllerltntt olduğa haHle dışar
da toı>lattan binlertt ~nin harnet. 
ii alkışları \"'C "l·~şa. var~l .. ses'leri a
rasında sUSJ ondan ~~rı1dılar. 

DünkU geztnllter 
IY .. '"'ltkü sayrm1zda tıaber verdiği

mfa ıtiM ıl\ral Edvard, rdlin sabab Is. 
ıtan1"11da karaya çıkmamış. ,·.atiyle 
Adalar o;~arıada bir gezinti yapmış 
n Bliyükadaya çıkaıl"flk gezt1tiş w o
rada hanyo yapmıştır. 

Moda Denla •NlbUftde 
Öğ~C'den sonra saat ft1l alttyı ~ey

rek geçe, ~·ani ~·anşlann H ~hi1n 

bir kısım bas:;Jama.dan .önce Kf!Atın Mo. 
da deniz klübünd-e şeJuitnizdt:ki fngi
liz kolonisini .kabul etme i mukar .. er
di. 

Da'ba saat on dörtten «ti beren Jn. 
giliz kolonisinden yüz Jcişilik kada'r 
temsm bir lıeyet Moda Deniz kJübüne 
gelmiş b'1.ıhınuyordu. 

Adalar etrafındaki cevelandan 
sonra Nahlin yatı saat on .altıya çey
rek kala l\loda önlerinde göründü ve 
yarışlar dolayısi3· Je orada demirli bu
hınan \'apurlarJa çatanalar tarafın_ 
dar:ı <diidftkle seH'tmlandı. 

. -Yat on altıda yarışları takip-ede
ibıtecek bir ,·aıiye'ttc 'Moda acığıRda 
demirledi. Aradan beş aaluk~ ;gerer 
geçml'Z Atatiirkü getire.n 'Ertuğrul ya
tı da göründü. nenüz susmamış olan 
'"apur 'd li d lik'1 el"i ~·eni den uzun uzun 
çalarak Büyük Önderimizi selamladı. 
lar. Ertuğrul yatı da 'altlin yatının 
ön tarafından ,geçerek •nun hizasmda 
demi:rlt'di. 

'Rralm Moda klübüne ' 'Ül"Udun
dan e-nel sefaret \'e konsolosluk erka
n gc!-erek lrrhna tanışma merasimi. 
!ftin :teferriiaıını tespit ettiler. Moda 
DeniL lkti'bGnün kua.aa1d lkapısmdan 
girecek olan kralı ittce sefaret ~rkfı
ınr, ı80nra kenBoloıshak ert<Anı, ~otna 

ışelarlailMle1q tii~caT, sa111)1el, Rektl'p 
muantmf, pflrieci, ajans lıfahalıiri 
veYa. diğer meslek erbabından İngiliz-

eıMteetel 1Kellaf'I :sıya'h t:ı't"- tus.:oh .. 1.'lr. 

IUllkı selamlıyarak ,.e yaya o1arnk 
klübün kara kapısına geldi. Klübe 

Kral 'Edvard, G«?libolm 2ki JngiJi7 
mezarl :klarmı ziyaret ~ttii!'i"t.'lman bu 
mezarlıkların kutsiyetinln muhafaza 

girdi. edilmediğine dair şay1aların lcat'iy. 
Kendisini klüpte karsılıyan Oe· yen asılsız olduğunu 'kendi gözleriyle 

lal Bayann elini sıktıktan sonra ha. 
~'ördü. 

zırfa:imı~ olan fotoğrafı im7.alaması 1915 muhaebesindenberi bu me-

tar çıkar~lardır. Bu yangınlar içeride
ki asileri adeta boğmaktadır. Bunlar 
dört gündcnbcri atc!ii k~lerdir. 
Mühimmatlarmın tükenmiı olduğu zan 
ıno1un-uyoı-. 

M.ala.gadan bildirildiğine ~öre <>n do
kuz J'*3ında ve Willbros Gracia ilminde 

rica rdildi. zarlıkJara İngiltere Kral ailesinin ilk 
Majeste J{ral, Sahur Sami tara- . l ~ ı ski .. ~a .!I b Sovyet Rusyada 

Cında:1 kendisine takdim edilen hlr ZJ) arc çısı 0 an e · :r.ıncı •~ varu. u 
yerl~rin ne kadar dikkatle muh:lfa~. 

altrn dolmn kalemle fo'togra'fı imzala. s uv· kast srnın temin eailmiş oldugunu gör-
dr. Mütcal.1ben lngiltere büy'Ük elçisi 
Sir Persi f.,orenin sefa'rei erkflnrndan müştür. ~ • 
takdim ~t1iği şahsiyet1eıin 'birer bi- • meSe,AeSt 
rer elini srktr. • . . Stalın rahatsız Lıtht•tan.dakl Tro~kl 

Konsolosluk erkanını lngıhz başko- . taraltarları hakkında ı 
solosu 'Mister Hov takdim ediyordu. Paris, 1.":': ~O&kovada~ Hava~ aj~n- 1 1 t " rmek Dzere 
Sıra~a ıdizilmiş elan bgiHz erkanmın sının verdıgı bır habere gore Stalın diln Z8 18 e j 
refikaları da kendic;ine takdim edili. Moskovadan tebdili hava lçin .aynlmı~ Vtn·şo,·.a sefiri 
yorw'kadınlarlfraieliniuzattığıza- tır. Kendisi rahatöızdır ve _kendisine Moskovava j(illl 
man dizlerini 'kırarak usul Uzere f'ğİ· <lört doktor ;refakat etmektedır. ~ l 

"D""·1i 81:.sprıcs ga::.c.te.si 'VicıTfOOO 
Jivor ve Kralın iltifatına böylece ma. ... ...... - ... ··ı-·-==·- ":r-
k~ l>ele ediyorlardı. iP:

1
:::::::;::::::r ••••• b .......... ıİ ........ -d .......... j muhabiri JJU':: yor: 

Konsolo~ .sonra kononiden tliğer 1 sım U:~ un u !i ''Şimdi anl~lıy-0r ki, a.ğ~ 25 
zevatı ltraıa takdim etti. s k ~: .inde Zioovycl' '-'C J\'~le .briilkte 

'Mnjeıorte Kral ha-vanın STCRkhğın· a arya ,~ Moskovada idam edilen .suikast.c;uçlu-
da1t naf;f~ t.erJt>mişti. :Arada bir 7 .. a- ~ ları.:ıdan Enloldmof, Lcnınin kayın bi-

rli' mr ~~\:~.a darnyor n elini srlctığı 1 _ Sayın İstanbul balktnm i radcridir. Kendisi, Leniıı = balen sağ 
zatla goonışoyor, onlln hatırını :;;oru. gönı:lerm'iş oldugu i1H;lcrce,: bulunan kız ka.rdc~ne ev1iyai. 
~·or ,., ~onu -etrnt1na bakarak: isim üzerinde günlerdenberil~ ldam 'hadisesinden evvel Lcnirıin '.ka· 

"-Çok gUzel mr )·er iburası .. diye lı hakem heye.ti birçok il nsmın $taline 1Tl'ÔT3.caa't edcrclc bu 
klü17ü takclir ediyordu. ~ .. ~aşa.lardan "Sonra ni- i sut"foların nffedilemsini n'içtn 'O kaa~ 
.. ..vüks~k. ın~safir böyle.c~ 'iki sır~ ;et mnemamızın yeni iiS- ~ lhıı.ra:r.et1e st-Odtği tlC iblı 'Sure'tle '4!11a-
:uzentre dızılmış olan lngılız kolonı-ı ini lkararla:;tırdı: : şılmaktadır. 
sinden takriben kırk elli kişinin eli- m i~ Diğer ıtaraftan Sövyet Rusyanın 
ni sılctı. Ye on beş yirmi ldşinin de SAKARYA ıi VB31i0Vadaki sefiri !}imitıri JDa:vfian 
hatırını bizzat .soran. u ':;;..>ı :: Sta.lin bı.rafındaıı .a.lelace\e çağtilmaSl 

. . . . 2 - SAKA.Rıı.d\. Jmranhk t;~ .. e-i: d ı ·ı .ıı k t t · t ' 
Jtral Sel<izıncı Ed,·ard kolonınln . "zd ,....,._ ... 1 "Ik --"c ·=ı o.ayısı c are c C- mış ıı 

.___. · d·kt t k 1 r.ımı e ıı-,.ıyan 1 ZiLi. r:: r.. k~~, .,. d" i · ı t e clcsı"le .,..._ uzun 11tifatını oıtır ı . en sonra e • k t J - d SA :: .ı•:a ·-. .ıı.en ıs. suı tas m s ....,. 
.. n ve ur u uş ışıgı ır. ·ı: 1 a.ı·, ad • -:ild r 

rar klübün kapısına doğru donmek- i! 1{AllYA Türk tarihine aıtın!i a. a.ı< a;ı- "'og ~ · 
teyken Jngilizler arasında bi~i Sa Ma- • ha.rflcr1c geçen 'bir lkahra-1 Stı.'n~l~na ıgôtt\. \TQl1ô\'a ılil~in-
.:;e.te iÇla iç deifa "Hurra,, chye bağı. :: manlık :sayfasıaır. SAKAR_:: d bulunduğu söy!cnen i ıf:'r.uıllan 
rarak btttün ora~akil~ri ıaynı surettem Ya nasıl gönüllerimize ebc-1 hak'kuııda ıkcmdiaile g~. Vr 
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Grenadaya gitmesırıı ·r . ti . 
köprüyü berhava etrnıl gtlıı: 
tren geçerken vuku3 ur· 
yuvarlanıp parçalanrn1.~e bG' 
kalanlara el bombalar• ti b 
terdir. Milislerden yalrı ııs-1 
tür. Kamından y.aralaJI 
hastanede ölmüştür. -' 

lrund ~ 11ata" tl 
Hcndaye 6 (A 1\.) _-di)l; 
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iJıY yaralanmış olan ve bal bir 
blr hastanede bulunaıı 
yanatınr neşretmekte?!r;.~eı 

Fransız. demiştir ki· 
inler vardı. Tayyarele!~ 
bir krat$ma kamnnd~ 
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mesi ~ayrikabil bir ~ 
wıını A1.iul'tlnw.&&.& . .u, ,,,_,. 1 
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lıa ttın da ılk üç trell 
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·anın 

ikarnı 
'Bedia, yorgun bir tavırla okuduğu/ 
Cktubu masanın üstüne bıraktı. Ken
&ini dinliye'n arkadaşına dönerek: 
- işte duydun, dedi, bugünlerde ev
~iyor. Onu bu kadar sene sevdikten 
nra, kaybetmek ve bunun sebebini 
!tnemek ... Evet, tahı:mmülü güç. 
Fazıle: 
- Hiç bir şey mutlak ve kat'i değil
•, dedi. Onu seviyor mu? 
Bedia omuzlarını silkti. 
- Söylediğine bakılırsa, hayır! Onun 
evlenmeğe mecbur olduğunu söylü
t, fakat sebebini izah edemiyeceğini 
ve ediyor. Tanırsınız, ağzından laf 
tıak çok zordur. Aylardanbcri uğraşı
tum: öğrenmek imkfinsız .. 

Sğrenebildiklerimdcn çıkardığım ne -
ıye göre, beni bala sevmesine rağmen 
ıcvlenmeyi bir ,. azife olarak yapma fa 
tbur ... 
llaamafih, bilirııin, hazan yalan da 
ler. 
ta .ıle: 
- Miir :uı~ı~ 11tmivor mU!iUJ'lUZ? dedi. 
&cdb, cesaretı kınlmış bır haleti ru-
et ile: 
..._ Mukadderatla mücadele edilmez 1 
tazılc mlicadeleci, yaygaracı bir tip
eedinnın beyhude damanna basmağa 
~tr. Maamafih, Bedia da şimdiye ka-
Süleymana aşklannın asıl tenev-

Unün izdivaçla olacağından bahset-
değildi. Bunu Süleymandan bekli

tlu. O da bunu söyledi, fakat bir baş 
nal 
niattığından çok daha fazla azap 
tikten sonra, kendi içine çekildi, kal
: dokunan bu hfidi enin yaptığı te-
sarnran yüzil, zayıflayan vücudu if

tme::teydi; fakat, halinden şikayetçi 
idi. 
nzıle ona merhnmetle bakıyordu. 

ka~ar azaba çektirilmesi doğru ol
ran arkadaşı hesabına mücadele et
: istiyordu, çünkü, onu fazla bir em
:tin kurbanı gibi görmekte idi. 
- Onu tekrar görecek misin? diye 
lu. 

• Evet, dedi. Biraz da kızarmıştı. 
t, bunu yapmam doğru değildir. Fa-
elimdc değil. Bu akşam, karısile 

!it:ığx şehirden gelecek. 
edia gülümsiyerek: 

- Sizin de ona emniyetiniz var. Ma
demki, seni gene seviyor"" Bu akşam 
gelişi bunun bir delilidir. Sizi temin e
derim ki, bu telefon ediş her şeyi yolu
na koyacak, siz de saadete kavuşacak
sınız. Süleyman da sevinecek. 

Bedia acı acı güldü: 
- Zorla 'evlenme ıni? ... 
Fazrle buluşunu çok beğeniyor. ve 

bahasına olursa olsun tatbik etmek is
tiyordu. Bediaya o kadar tesir yaptı ki, 
genç kız arkadaşının isteklerine rıza 
gösterdi. Sonra da, ateşli ve canlı kanlı 
Fazılcnin fikirlerini kabul etti. Ve anla
dı ki, şimdiye kadar aşkını gizlemekle 
iyi etmemişti, ve şimdi de muzaffer ol
manın zamanıdır. Kuruntularını İjitmek 

ve dinlemek istemedi. 
Saadete kavuşmak fikri onu aletüst 

etmişti. Bugünü düşünmek istemiyerek 
maziyi istikbale bağlamak emelinde i
di; hatta vaktile yaralanmış olduğunu 

bile unutuyor, Fazılenin vaitlerine çok 
güveniyordu. 

Son gece için yapılacak hazırlıkları 

daha canlı bir şekilde halletmek üzere 
duyduğu sahte sevinç, Süleymanın gel· 
mesile altüst oldu. Kendisine rağmen, 
saadetinin hazırlanacağından habersiz 
gibi, bu veda gecesinin aradığı haleti 
ruhiyeyi taştyordu. Yani Bedia o gece 
melankolikti, mü§Cikti, ve biraz bulanık 
bir halde idi. 

K<ıt'i ataka acılan ve nişanlanma se
vinçleri bir adama İ§tihasmı ve yemek 
saatinin geciktiğini unutturamaz. Süley 
man da bunlardan bahsetti. Güzel çi
çeklerle süslenmi~ ve iyi bir şekı1de 

hazırlanmış olan küçük masaya, Bedia
nın zevkle pişirmiş olduğu yemeği ye
mek üzere iki davetli oturmuştu. Tam 
bu sırada sokak kapısının zili çaldr. Be
dia kalbinde büyük bir sızı duydu. Sü
levmana baktı. Slileyman da: 

- Kim olabilir? diye sordu. 
Bedia tereddüt ediyordu. Her zaman 

yaptı~ gibi, kapıyı açması için Süley
mana rica edebilirdi. Vugeçti. Kalktı 
kapalı kapıya baktı. Süleyman, kendi 
kayinpcdcri olacak adamın eıesini tanı

dı, ve Bcdiadan girecek bir delik göster-
metıini rica etti. Süratle paltosunu ve 
valizini aldı, ve yandaki odaya geçti. 
Bedia, kaçan gölgeyi ve kayboluşunu 
gördü. 

Ve şimdi kalbinde, sevdiğini bizzat 
kendisine, ve gelen adama kar§ı müda
faa etmek arzusunu duyuyordu. 

Fakat, Bedia böyle kötü bir tarzda 
muvaffak olmayı, ve Süleymanı bu ha
reketile, az bile olsa, darıltmak istemi
yordu. Basit bir hareketle gelen adama 
Süleyrruının bulunduğu liialonun karşısın 
daki bir kapıyı işaret etti. Adam: 

- Bayan, bana hakikati olduğu gibi 
söylemeniz sizin mcnfaatinizdir, diye 
ıuar ediyordu. 

Bedia asil bir tavırla: 
- SUleyınan burada değildir, diye ce-

vap verdi. Şayet bana ıöyliyecek bir 
sözünüz varsa ... 

Nuh CEM 
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385 sene evvel bugün 
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Krahn a cası uıpas o, beş sağlam dişi 
çetiild., a!Iat bir türlü hazi • 

enın 
• • 

yernıı söylemed 
1551 yılı 7 Eylül günü, 385 seneı 

C\'\'cl bugün: Seksen ()in kişilik Türk 
ordusu, elli topla Tunayı ve Teis neh. 
rini geçti. 

llk rnstlnııan kale Ilecskeı-ek idi. 
narayı muhafaza etmekte olan iki 
yiiz kişi l.ılıçtnn geçirildi ve asker i
lerledi. Çnnad zaptedildf. 

!\fara. muhasni·n edildi. Kalelerin 
miidafaasını iizt'rlerine almış olan
lar, cl.'lğları titreterek ilerliyen Türk 
ordusunun karşıs nda c1uramıyaacak. 
in mu peıc fılil anlıyorlardı. 

- Abrzından kan boşanan papns 

gene söylememekte !.srar ediyordu. 
- Öbür dişini de çekiniz .. 

Papas gene söylemedi. 

Ulama paşa, Uçi.incü di§inin de çı
karılmasını emretti. Fnlmt papu::-, iııttt 
ediyordu. 

- Dördüncüsünü de çıkarın. 

Papasın, artık ağrılara taham

mülü çoğalmıştı. Ağzı kan içindeydi, 

Konuşamıyordu. Fakat Ulama pn. 

.Fran~urn adındaki kumandan, _ Söyliyecek misin, yoksa hUtUn 
başım kurtarm: l. için :;ebrin anahtar 

§a: 

}arını tc.ı;lim etti. Diğer birkaç küçük dişlerini çektireyim mi? deyince eli-
sehir daha tesJim alındıktan sonra ni havaya kaldırıyor ve havada bir 
İ~ippa iizerine ) iiründü. Buradaki is· kavis çizdil'Crek söylememekte isrnr 
tihkfımın kumandanı Jorj Jfardaı: ile ediyordu. 

General Fastnldo Yohan Pcto ele al _Beşinci dişini de çekin •. 
almı~larclı. Halk, Türk a ·kcrinin i. 
Jerlcmckte olduğunu görünce büyük Papas, beşinci dişi çekildikten 
bir heyecana kapıldı. Türk akınları- sonra bir dcfn inledi. Bir eli He ağ ı
nın hiç bfr kuvvetle kolay kolny dur- nı tutuyor, öbür eliyle gene Ö}lcmi-
durulamıyacağını biliyorlardı. yeceğini anlntıyordu. 

Kumandanlar, istihkamın ve ka.
1 
_______________ _ 

]erin muhafazası için halkın yardı
mını i::.terlerken, biç beklcnmiyen bir 
hadise vulrna geldi. Şehirlinin mü
messilleri kumandanı puldular \'C şöy 

le deailcr: 
- 'I'ürklcrc karşı "lui müdafaa

ya .kalkmn),nız. Eğer onları kızdırır
sak hcpim:zi <loğ"rnrlar. 

Kurnandan sordu: 

- O hnldc ne yapalım? .. 
- Yapacak i§, teslim olmaktır. 

- Benim böyle bir şey aklımdnn 
geçmiyor. Aslrnrlerim son dakikalnrı 
na kadar müdafaa edecelclcr .. 

- Öl leyse biz de 'l'ül'k askerleri 
yaklaşır )aklaşmaz te. lim bayrağını 
<:ekeceğiz .• 

Bu konu'?malar olurken, Tür'k 
ordusu istihh.fımlara 1\ndnr iJerlem~ 
ti. Kumandan, gene mlidafna tertlba 
tını yapmakla meşguldü. Halk, dfn· 
Jenmiyeceklcrinl anlıyorlardı. Sor. 
sözlerini söylediler: 

- 'l'ürk pnşası ilerlediği vakit 
tı:.c;lim teklifini kabul etmezseniz biz 
seni öldüreceğiz. 

Kumandan, ne yapacağını şaşır. 
dı. Iki n teş arasın da kalmıştı. 

'l'ürk askerleri yaklaştılar. Her 
taraf s:1rıldı. Artık müdnfna imkünı 
kalmamıtıtı. Kumundan, bütün toplar1 
çntlnttı. Barut mahzenini de atcşle
dil\ten sonra J açtı. 

Şehlre giren Ulnma paşa, kral bi-

\ . 

• Ondan gizlice kaçıyor, dedi. Saat 
llzda gelecek ve burada son akşam 
•etini yiyecek. 

IHJ n'tD e ırn 11"\l ------------- 1 rinci Karloııun amcası pnpas Lui'nfn 
lb>aşaı ıra m acQI o i o nş hatırası için yapılmış olan kiliseyi zi-

Hitlcdn en büyük arzusu Alman.ı ynret etti. Burada gördüğü nrguvnn- İngiliz ve Frnnliiıı devlet fl<fomlarilc 
diplomatları, Avru-panın bozul; düzeni
ne bir çare bulmal: için düşünüp dur

maktadırlar. Bu zeki zevat hiç bitmek 
bilmiyen arsıulusal şatranç oyununu 

azıle samimi bir alaka ile: 
- Bediacığım, dedi. Peki, ya genç 
n ailesi seninle ·alakasını öğrenirler-

- Benimle alakasını biliyorlar. Tabii 
,Şeyin mutlak surette bittiğine emin-
er. 

iazııenin aklına bir şey geldi: 
... Bedia, dinle, bu işlere benim kanş
nt istiyeceğinizi zannediyorum. Mu
deratla mücadele etmemeği aklınıza 
inıuşsunuz. Süleyman zayıf bir adam 
Ötekiler de vaziyetten istifade edi

lar. İşi bana bırakınız. ter şeyi yolu
koyarmı. 
leaia hayretle: 
.. Nasıl? diye sordu. 
... Görürüz, Bedia, görürüz. Bu insan 
Süteyınanın evlenmesi arifesinde si
c konuşmağa geleceğini kabul ede
tler. B.trakmız, telefon edeyim ve di-

~-
~: 
11ııı Olmu, lm'ttlftt yok olmaz 1 diye 
İ:!effi. Fazıle, bu olmaz 1 Bana çok 
piyeti vardır. 

ların evlenmesidir. Bunda muvaffak H A B E R ları !aldırdı. nuruk bir zevkle din_ 
olamadı ... iını da Cemiyeti Akvamın n-- • A M !edikten sonra kilisenin diyanoc:u o--~ A t< .., . P O S T A S 1 
rettiği bütiln dünya evlenme istatistik - iDARE EVi lan papası çağırttı ve: 

Jerinden :-.nlıyoruz.. lstanbul Ankara Caddesi - ırn:senin hazineleri nerede giz. 
Bu istatistiklere göre 1935 de • Posta kutusu~ lstanbul 214 Iidir? eli) e sordu. 

Almanyada nncak 680.851 !::şi evlen - · Telgraf adresı: ıstanouı HASER Papas: 
Yazı ışıerı teıoronu . 2!lR72 

miştir. Halbuki 1934 de evlenenlerin idare ve ııtın .. • . 24340 - Hazinenin hiç bir parası yok .• 
sayısı 739.449 kişi idi. Demek ki 60.000 Blirnizdel.ilerini de Jrnmandanlar al • 
eksilme var. • ABONE ŞARTLARl dılar .. dedi. 

n n TGrlı:ıg• €rnrbı 
IKaırn teclaV S sene111c 1400 Kr 2700 Kr. Ji'nlrnt t:Jnma paşa. kili~cnin çol\ 

arn r.s=;.'I vnılba ~ n ifil ~ :~::~ !~~ :: ':~ :: zengin olduğunu duymuştu: 
..,,. ıı • l\ıo 11 • 11 ' •vı.k 150 

" 
300 

" - Hnyır, dedi, siz hazineleri kim -
Hemafili denilen kan akmasına seye vermemişsiniz. Nerede gömülü 

karşı çare bulunduğu Budapeşteden bil- ise SÖ) leyin iz. 
dirilmektedir. Bu hastalık yakın ak- - Tek paramız yok •. 

Suhıbi ve Ncırn;at Müdürü: 
rabalar orasında evlenenlerin çocuk- - Ruhnniler ynlan söylcmt'z . 
larmdan olur. Eski Rus çarının cıglu Hasan Rasim Us Sonra eczası çok pahalı)a mal oluı·. 
Çaroviç bu hastalığa müptela idi. Ras - Basıldıtı ll~' (V AKIT) matbaası - İstediğinizi yapabilirsiniz. Be-
potinin sarayda o akdar nüfuz kazan- nim hazineden haberim yok .. 
ması da Çaroviçin akan kanını du':oıı- O mi it trJuma paşa, yanında hu. 
rabilmcsinden ileri geliyordu. Sabık minini bulmuş olan meşhur profesör lunanlara emretti: ı 
ispanya kralı Alfonsonun büyük oğlu Albcrt Sı:cnt • Giyorgi şimdiye kadar - Çıl.nrtın şu papasın dişim. 
Kont Kovadonga da bu hastalığa müp- hiç bir ç:ı.reısi lıulunrnıy::r. hemııfili has- Pnpns )nknlandı \'t' &'lpmmı1Jam 1 

terndrr. tahğmı geçirecek yeni bir vitamin ke§- dişi bir f'c(lniyc içinde çıknnldı. 
Szcıedin Univerıiteıinde "C,, vita- fcttiğini söylemektedir. - Gene söyl<!mi) ecek mişin? .. 

ordu, donanma, lı:redi ve imtiyazl:ırla oy 
narken, halka d~ha hafif oyunı~r hazır
lnmakla uğraınn İngiliz sahne direktör

leri de figtlran kızlar modasında hergün 
en yeni şeyleri ica~ etmekte gerçe!:ten 
bliyük bir ustalık göstermektedirler. 

Resmini gördUğünüz figürnn elbisesi, 
gündüz kafaları yorulan İngiliz i~ ve si
yaset adamlarına, geceleri, r;üzd bir is
tirahat iksiri gibi gelmektedir. 

Parisin Foli Bergersi gerçi bunu en
dmr kostümlerle revü mevsimini aç

mış ise de, oradaki emıamble yalnız 

halkalardan ibaretti ve kızlar aşağt yu
karı çırçıplak sah ney c çıkmışlardı. Hal-

buki İngilizler daha muhafazaknr dav
ranarak halkaların arnsma şifond n kos 
tüm dikerek hem ananevi muhnfaznkftr
lıklarına sadık kalm• lar hMn de sansUr 
den kendilerini kurtnrmışlardır. 



Tarabyadan Modaya 

Birinciliği 
ikinciiiği 

arışı _____ .JU z y 
yetle 

Güneş klübünden Muıfat, 
Karamüı,selli Jsmail aldı 

• a z en, e ek rakiple i a sında 
muvaffak o du w -a tınc om ga 

Büyük mukavemet yarışımız dün me
safenin uzunluğuna rağmen en ufak bir 
aksaklık bile geçirilmeden büyük bir 
intizam dahilinde yapıldı. 

Saat tam altı buçuk, Galatada Akay 
binası önüne geldiğim zaman otuzu 
mütecaviz sporcunun hazır olduğunu 

hayretle gördüm. Gazetemiz bu müsaba 
kayı hazırlamağa karar verdiği zaman, 
kaydolunacakların onu geçmiyecegrnı 

ve müsabaka günü de, altı yüzücü
den başka kimseyi göremiyecegımızı 

tahmin etmiştim. Halbu~i şimdi karşım
da 30 kişi duruyordu. Gerek gençlerde 
yapılan Boğazı geçme yüzmesi, gerekse 
dünkü yarışımız, memleketimizde yüzü 
cülük sporunun ölmediğini, iyi idare 
edilen her müsabakanın böyle bir çok 
hevesli toplayacağını gösterdi. 

Galatadaki yüzücüler arasında yeni 
kaydolmak için müracaat eden ona ya
kın sporcu da vardı. 

Bu gençleri kırmak doğru değildi, 

onları da aramıza almağa karar verdik; 
bilhassa müsabakamız için evvelki gece 
Karamürselden İstanbula gelmiş olan 
üç Karamürselliyi de beklemek lazım -
dı, onun için hareketi yediyi yirmi geçe 
ye kadar tehir ettik. 

Tarabyadan onu elli ikide hareket i
şareti verildi. 

Tar;ıbya iskelesi üstünden ilk olarak 
atlayan Güneşli Murat ile Koço diğer
leri bunları takip ediyorlar .. Saat tam 
on bir .. Tarabya koyu 38 i erkek biri de 
kız olarak 39 gençle dolu .. 

Yüzücüler arasında 16-17 yaşından 
tutunuz da 45 i olanlar da var. 

Kırsaçh olan Devlet Demiryollar kon 
düktörlerinden Üsküdarlı Sami müsa -
bıklanmızın hiç şüphesiz ki en yaşlısı; 
fakat büyük bir aşkla yüzüyor. 

Motörde üç, beş kişiyiz. Aramızda 
bir de kadın var. Kocaısı yüzüyor, ken
disi kocasını merak ettiğinden bir türlü 
evde kalamamış. 

"- Allah göstermesin bir kaza olur
!·a muhakkak kocamın yanında olmalı
yım, beni getirmek istemiyordu fakat 
ben zorla peşi?e takıldım,, diyor. Kocası 
Belediye sıhhi otomobili şoförü Salim 
Haseki; şehrimizdeki kazalara son 
süratle yetişerek birçok insanların ca
nım kurtarmağa yardım eden bir adam. 
Fakat onun imdadına kansı koşuyor. 

yetinde kaldığını söylüyor. Karısı bayan 
Şükran görülecek halde kocasının dere
ce alacağım umarken yolun yansında 
motöre alınmasına fena halde mütees
sir .. hani dokunsalar ağlayacak .. 

Maamafih müsabakayı o kadar çok 
brrakan var ki .. İzmirli Cavit, Vefadan 
İzzettin, Beşiktaşlı Galip, Apodiyako, 
Anadoludan Mahmut, Beykozdan Nezih 
Sandallarla arka arkaya motöre getirili 
yorlar. Bayan Şükran Hasekinin bunla
rı gördükçe siniri hafifliyor. Denizde 
~9 kişiden ancak 13 kişi kalabilmiş. 
. Motörümüz ta baştakileri kontrol 
ettikten sonra tekrar geri dönüyor. 
En solda en ihtiyar yüzücü şimendifer
ci Samiyi de onun önünde de bayan 
<Klein)in çok sakin ve mükemmel yüz 
'düğünü görüyoruz. Bizi selamlıyor ve 
hiç bir şeye ihtiyacı olmadığını gülerek 
söylüyor. 

Fakat bu genç kızın erkeklerin bile 
teker teker abandone ettikleri 
müsabakayı tamamlıyacağına kimse i -
nanmamakta .• 

Tekrar öne doğru gidiyoruz. Müsa
bıklar artık Salacak ile Haydarpaşa li
seleri hizasına geldiler. Saat ta üçü çey 
rek geçiyor, bu arada Beykozlu Sabahad 

Motörün pe§inc takılan sandallara 

Bayan Şükran Haseki k6casının kaza 
nacağını da iman etmiş, "birinci olmaz
sa bile muhakkak üçüncü dereceyi ala
bilir,. df'mekt.a- ...,.ı:-r ı...:-ı. ... , rlolrilr-,, aftntııı:~ A.....:~~ 

yüzünden yüzmeyi bırakıyorlar. Müsa-

/~· 
~~~-·-~ 

a ye 
Yaz gene geçiyor, demek ki edniz ba:ı 

yoları ve kumlarda sereserpe uzamşlar 
da artık gelecel; yıla kalmaktadır. 

Bu yıl, hele Florya pliijlannın başlıc<ı 
zevki, ne bilhassa gençlik, r.e mayo, pi-
jama gösterişleri ne de roma-
tizmalardan kurtuluş çıglıkları teşki! 

ediyordu. 
Bu yıl Dinarlı Mehmet pehlivanın 

vakit vakit piaja gelişi, Florya deni· 
eğlencelerinin son haddine vardığını 

anlatırdı. 

Dikakt etmişseniz bu pehlivanın hııll. 
arasında kendine has bir şöhreti varclrr. 
Bunu yalnız, giyinişindeki hususıyt:-ı 
te atfedemezsiniz .. Gerçi Dinarlı "Ame
rikalı usulü üzere,, giyinir, yahut pek 
gençken yani bütün temessül etme ka
biliyetlerinin açık beklediği bir zamanda 
Amerikada bulunduğundan; yürüyüşu 
ve nükteler sarfedişi Amerikalılarınki.ıı 
pek andırdığı için; elbisesinin, vücuC:u 
üzerinde duruşu da bize öyle görünmek 
tedir. 

Fakat nihayet Türkler, türkçe şeyleri 
daha beğenseler gerektir. Ve Dinarlı 
her türlü tavrına rağmen yaradılışça 

Türktiir. 
Onun samimiyet ve sadakati sesinin 

sıcaklığından derhal sezilir. 
Şu halde pratik bir Türk olm:lk sıfa

tile halkın onu sevmesinden başka, ne 
gibi hususiyetleri daha vardır ki, herkes 
sık sık ondan bahsediyor. 

Bana bakılırsa Dinarlı, gene pratik 
olması neticesinde hem kendisinden 
bütün matbuatta bahsettirmesini bilmiş 
tir .. Hem yaptığı güreşlerde kuvvet 
sarfedip hasmını yenmeğe çalışmakla 
beraber, mütehassıs olduğu güreş çeşidi 
nin - belli ba~lı bir teknik dahilinde -
türlü oyunlarını yapmak suretile HAL-
n.ıı... ou~u.-. o-- '!'I>' ......- - --

Bu mühim bir §Cydir : 

• 
1 da 
Güreş mtisnbakaları IJuglıne kad<ır -

iM 
amatör veya profesyonel - pehlivan-• 

'1 • cerın karg lıklı zorlamaları, gerı eyı~ 1:> 

rileyip bn<ıı'arını uçlarından hafifçe to" 

kuştur.ırak, elleri..i biribirlerinin ko!lıır1 
il •erin Ln l.alC:ırmak pibi hazı hcrcl:e.t· 

· ·nın lerde bulunmal:ırı neticesinde, bırı 1' 
yahut ikisinin birden sırtı veya kiire 
'· . - . b' f ırnecfle t:emıgının ır tara mın yere gc ~ 

bitiyordu. 

Yahut bize öyle geliyordu. .. 
Her ne ise .. Dinarlı, halkın gözii!lLI 

doyuran bu gösteri~ tarafından da her· 
halde büyük şöhret almış ki, bu yaz ~~ 
zaman Floryaya gelse, hemen bütün pi J 

halkı yerinden fırlıyarak kumlar üzerin 
de badi badi° koşup onun peşine tak11'." 

·'Pt"' yor ve her biri, az sonra kıvrak bir 
1 .. • . . k onLI nar ı oyunu,, gorecegını umara 

adeta kışkırtırcasına sıgaya çekiyor. . 
·ıır 

- Mehmet ağabey. Çobanı yenebı 
misin? 

yüzücüleri taksiın ederek yediyi yirmi 
betşe köprüden hareket edildi. 

Hareket anından tam 17 dakika sonra 
Tarabyadakj Alman sefareti hizasında 
iken ilk olarak Feneryılmaz klübünden 
Ziya müsabakayı bıraktı. 

bakanm sonlarına yaklaşmış oldukları ================= 
Kadıköy ve üsküdardan gelecek yü

zücüleri almak için üsküdara uğrandı, 
oradan da on, on beş genci motörümüze 
bindin:rek Bebeğe doğru hareket ettik. 
Bebeğe uğrandı, oradan da Otaköy klü
bü ile Güneşli yüzücülerini alarak Bo
ğaza aç!ldık. 

Bu esnada hakemlere vazifeleri veril
di. Eski milli takım oyuncularımızdan 
Burhan Atak başhakem, deniz teğmeni 
Reşit müsabaka komiseri, sandal ha
kemleri Ahmet Adem, Celal, Basri, Mu 
kemleri: Ahmet .' Jem, Celal, Basri.Mu 

Iv'Iotörde İzzet Apak, Recep Ali, müsa 
baka katibi de ben ... Bizim gazetenin 
ressamı Saffet de yiyecek ve içecek 
işini üstüne aldı .. 

Müsabakaya Kavaktan başlanacak -
ken Karamürsellileri beklememiz dolayı 
sile İstanbuldan geç hareket ettiğimiz 
için Trabyadan b<ışlanmasına karar ve
rildi. Bu kararda deniziin durgun oluşu 
ve yüzücülerin akıntıdan hiçbir yardım 
göremiyeceklerini hesap etmek de bü
yük bir timi! oldu. 

Sandalda ve motörde yüzücüler hep
si neticenin lehlerinde olacağına e
min ... Hepsi neşeli .. Motörün altında bi
Tibirlerinden hiç ayrılmayan Beykozlu 
bayan Klein ile Galatasaraylı Sukrat ve 
Faruk yarım uykudalar. 

Bazıları motörden denize atlıyorlar 

ve arkaya bağlı sandallara misafirliğe 

gidiyorlar. 
Bebekten Yeniköye kadar sahile çok 

ynkın giden motör pencerelerde ve de 
niz kenarında toplanmış kalabalık bir 
halk tarafından şiddetle alkışlanıyordu. 

Bundan üç dakika sonra da Ortaköy 
lü Vahdet de ikinci olarak abandone 
etti. Müsabıklar motöre alınmağa baş -
larunca doktoörümüz Emin Şükrüye de 
iş düşmeğe başladı. 

Hayatının büyük bir kısmmı sporcu
larla uğraşmağa hasreden çok kıymetli 
doktor Emin Şükrü çocuklara konyak 
veriyor masajlarını yapıyor, saat on biri 
yirmi geçe yüzücüler dağılmağa bıışla
dılar. Fakat henüz Beykoz önündeyiz. 
Bu sırada Fethi, Anadolud~n Talat, da 
müsabakayı bırakıyorlar. On biri kırk 
geçe Yeni köy önüne geldik. Bugün 
Boğazın o meşhur akıntısı yüzücülerimi 
ze azizlik etmek için olacak öyle dur
gun ki hemen hemen yok gibi .. Bunun 
için müsabaka çok yavaş devam ediyor. 
Ve bir hayli da yorulan kramp giren 
gençlerimiz beşer onar dakika ara ile 
arka arkaya motöre alınıyorlar. Tabii 
doktorla Saffat mütemödiyen faaliyette. 

Ortaköylü Hüseyin, Anadoludan 
Necdet, Feneryılmazdan Mehmet, Ana
doludan Fikret, hiçbir klübe mensup ol
mayanlardan Sulhi, Aksaray gençler bir 
liğinden Salahaddin, Davutpaşadan Nec 
det. Biraz sonra Boyacıköyle Bebek ara
sında müsabakayı tcrk .. deııler arasında 
iki Galatasaraylı Faruk ve Sukrat da 
motöre alındılar. Kandilliyi geçtikten 
sonra yüzücüler biribirinden tamamen 
aynlm.ş bir halde. 

Sonda yüzen bayan Klein; onun ö
nünde 931 senesi Kavak - Kmalıada 
yüzme birincisi Kasım, onun biraz ileri
sinde de en yaşlı yüzücü S<1mi bulunu
yor. En ılerde olanlar da hemen hemen 
Kızkulesi önündeler.. Başta Güneşli 
Murat ve Koço biraz geride de Karamür 
selli İsmail ve arkadaşı Mehmet. Bunla 
nn yanında Galatasaraylı Celalin yüz
mekte olduğu görünüyor. 

Kuzguncuk önlerinde Vefadan Ham
di, Ortaköyden Zeki, Peradan İbrahim, 
Darünafakadan Fahrer:ldin müsabakayı 
bıraktılar. 

Saat ikiyi yirmi beş geciyor. Motör-

halde devam edemepleleri büyük şansız 
doğrusu .... 

Haydarpaşa önlerine geldiğimiz za -
man ihtiyar yüzücü Sami de müsabaka
yı bıraktı - Dev!et Demiryollannda 
memur olduğu için olacak - kendi mın
takasından ileri geçmekten vazgeçmişti 
galiba! 

Karamürselli Mehmed de Kadıköy 
önlerinde müsabakayı lnrakmak talisiz
liğine uğradı. 

Saat üç buçuk .. Müsabaka bitmek 
üzere Güneşli M·uat Moda burnunu 
dönüyor; yüz elli iki yüz metre geride 
de KaTamürselli İsmail çok muntazam 
bir yüzüşle ikinci ı;elmekte ... 

Biz finale yanaş:yoruz; ve saP.t üçü 
otuz dokuz geçiyor. Murat ilk 'llarak 
.Moda deniz yarışi~rını id;ıre eden ve 
Moda iskelesi öniıııde yer almış olan 
hakem dubasına çıktı. 

ikinci olarak Karamürselli İsmail 3. 
53 de final yerine geldi; bunu saat dört 
36 da Ortaköylü Cemal, dördü kırk ge
çe Hilalden Şükrü, dördü kırk dokuz 
geçe Galatasaraylı Celal Uzer takip etti 
ler. 

Birinci gelen Muratla beraber yüzen 
Koço yedinci olabildi. Bayan Klein hiç 
ümit edilmiyen bir gayretle Koçoyu dcı 
geçti ve altıncı geldi. 

fından yüzücülere dağıtıldı ve hava ka
rarmağa başlarken bu mühim mckave

met yarışımıza iştirak eden ate~li genç· 
ter yorğunluk1arına rağmen büyük bir 
neşe içinde gene motörümüzle köprüye 

döndüler. 

Osman Münir Kıttna7: 

NOT: Büyük yiizme müsabakaları 
mız hakkında y<ırınki gazetemizde yazı 

lar bulunacaktır. 

Teşel<kiirler~miz 
Büyük yüzme müsabakamızda bize 

gösterdikleri yüksek yardımlarla yarı -
şın mükemmeliyetini temin etmiş olan 
arkadaşlarımıza, başta sporculann sev· 

gili doktoru Emin Şükrü Kunt olduğu 
halde, ba§hakem Burhan Atağa, müsa
baka komiseri deniz subayı Reşit Hay-

dara, ve hakemlik yapan, Recep Ali. 
Ahmet Adem Kerim, Cetal, Basri. Mu· ' . 
ammer, Cahit, Dündar ve Saide. ;ılcner 
teşekkür etmeyi bir vazife biliriz. 

Miisabakamız motörünün kaptanları 
Hasan ve ihsan kardeşlere de. yarışımı· 

zın intizamlı olması için bizimle be
raber canla başla çırpındıkları için <ıyrı
ca teşekkür ederiz. 

Fakat çok yorgundu. Erkekl~r için ;- 1 .. 1111]:! 

bile aşılması çok güç bir mesafeyı fev· 1 ı:ıııı 
a ey 01 sah <?J 

kalade gayretile bitirmeğe muvaffak o
lan Klein ne kadar takdir ve tebrik edil 

IHl ~ ~ ~ Ü "' ~ [Q) ıg;: 

Saraçhanebaşı Horhor caddes 

f:2Q 
t 

Saat ona yaklaşıyor, İstinye - Yeni
köy arasındayız .. M üsabakamıza gire
rek yüzücüler soyun::ı1ağa ve yağlanma 
[ ;ı başladılar. Motörün içinde bir faali
yettir gidiyor. Biribirini yağlayan mı 

ararsınız, birkaç arkadaş beraberce elbi 
selcrini paket y<ıpanlar mı, hiç biribirini 
tammay.m gençler bu anda can ciğer .. 
Saat onu yirmi geçe Trabya iskelesi ya
nına yanaştık. Bir tarafda başhakem 

Burhan Atak yüzücülere talimat verir
ken diğer tarafda b:ıy Saffet sandallara 
üzümleri dağıtmaga başlıyor. Ve zavallı 
Sarf et bu ôakikadan ta köprUy.e dönün
ceye kadar bepimi~i. do:urma~ ve su, 
OzOm yettc;tinnek ıçın bıran bıle rahat 
demiyor. o kadar ki, ark:daşımız işin 

lc Kuzguncuk - üskudar arasında dola fi d . b dil d . 1 l111 

şıyoruz. Hakem sandallarından biri Sa- Okulumuz bu yıl ~ördüğü te.veccüh ve rağbetten dolayı ilk ::.ır-ı ar ar ıtıiJdr<..r ya ancı te rı:ı,ı,ına yen • 
Ana - ilk · Orta - Lizc Tam dcvra 

. . .. , 

lim Hasekiyi motöre getiriyoı. Fera hal tcıkilatla mühi:n bir istikamet verilmiştir. Kızlar kısmı ayn bir d ırededir. M,.i-~ebin ~u~usi otobüsl~riyle ne~ıır 
de üşümüş. O, yorgunluk falan bisset-ı trılebe her gün evlerinden aldırılır 1sti}enlere tarifname gönd;-nlır. 

medi ğini fakat suyun çok soğuk oldu - ~~~~~K~a~y!:ıit~içzi~n~hie~ragui"iinros5a~a~t~li0cid~a~n&;ı:ı~ijy~a~k~:ızd~a~r.md~i r~e~k't~ö~rliü~ğie~miJiU;;:raı:cza;;;;;a:t~E'iCdZiwl mW';ei;."ı ı~d~ı~r~. ~T;:e::l~C'f;ı:o:;;n:ı:~20::5;;:..::'')rn::::tZ ~und n mü.,abakayı bırakmak mecburi- ..,. 
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klubü ıstar,bul 
oldu 

200 metre serbe.cıt: Galata.qaray
dan Halil 2.27,3 ile birinci, lstanbul 

Spordan Mahmut ikinci, Galatasaray· 

dan Orhan üçüncü •. 

200 metre kurbağlama: Beykoz. 

dan Mekin 2.20,20 ile birinci, Torna i

kinci, Adnan üçüncU. 

1500 metre: Galatasaraydan Ha

lil 22.25,2 ile birinci, Beykozdan Fuat 

ikinci, Bülent üçüncü. 

Yelken yarışları 
Dün lstanbul mıntakası yelken 

seçmeleri ve yelken teşvik müsabaka. 
sı' da yapılmıştır. 

Donanma kiirekçilerimiz 11arışfa 

Cuma günü başlayıp pazara ka
dar dnam edecek olan bu yarışlar, cu. 

ma ve cumartesi günü havanın birden. 

bire kesilmesi yüzünden pazara te-
l Muhterem misafirimiz lngiltere 

l\rah Sekizinci :Edvard şerefine dün 
lloda l>i!niz Klübü tarafından 'Moda 
koyunda büyük deniz yarışları rapıl
dı. Bu yarışları Büyilk Şefimiz Ata
tU.rkün de huzurlariyle şereflerdir. 
lrlışlcrdir. 

Yarı.,larda alınan derece ve neti
celeri yazıyoruz: 

ik l'ek çifte kıdemliler arasında kla
~ tl'knelerle yapılan müsabakada 

4; 11eruahçe 6,45 de birinci, Beykoz 6, 
d .. tl\! ikinci, Güneş üçüncü, Anadolu 
l Ot·<Jifrıcii, Galat. aray lic~iud ulnıu:;;. 
ardır. 

8 Deniz Harp mektebi kikleri ara
~nda Yapılan yarışlarda, Deniz Harp 
·••ek• b' • il •e ının 3 numaralı kiki birinci, 4 
) Urnarah kiki üçüncü olmuştur. Bu 
t arışlara 2 numaralı kik birinci oldu· 
d u halde yanlış şamandıra döndüğün. 
en dis'kalirye edilmiştir. 

~· Hundan sonra klüpler arsında i
t 

1 ~ifte klasik teknelerle yapılan ya-
'Şlard G'' b' . . C a uneş ırıncı, Beykoz ikinci, 
alatasaray üçüncü olmuştur. 

le ?onanma efradı arasında 6 çif. 
d flık.a yarışı A ve B serisi üzerin
~ en Yapıldı. A serisinde Mecidiye fli-
~ı l·ı· • • B .• d &i .. • nncı, serısın e Deniz lise. 
flı,(ası birinci oldular. 

ilik Radınlar arasında dört çifte kla
~· teknelerle yapılan müsabakada 
la~erbahçe birinci, Güne~ ikinci oldu-

'ab Beş çifte dr.nanma flikaları mü. 
~i a~a.;;ında Mecidiye birinci, Hami

Ye ıkınci oldular. 

1'!as! kampa\'yalar arasında yapılan 
biti ~:ıkada Yarnzun l numaralrsı 

ncı, 2 numaralısı ikinci olmuştur y . 
\>a"u·edi çifte flika .rarışınc'a n• ıı 
~lııtı ıun l ~uma~a.lı flikası birinci, ~ 

aralı flıkası ıkınci oldu. 

'ltr ~~ofesyoneller arasında yapılan ' 
b~ .ırte alamana yarışında Adalı\ rs . . . ~ '111 ~n bırıncı, Karadenizli Hüseyin 

cı olmuşlardır. 

.. _ 

Kadınlar arasında yapılan yar~ttsn bir görün1l§ 

Dört çifte yarışlarda Beykoz bt-r 
rinci, Galatasaray ikinci, Fenerbahçe 

üçüncü olmuşlardır. Altınordu dis. 

kalif ye edilmiştir. 

ilundan sonra misafir Kralın ar

zusu üzerine yata refakat eden iki in-

giliz torpitosunun efradı arasında ~00 

metrl'lik bir flika yarışı yapılmış ve 

neticede Krofton gemisinin flikaları 

birinci ,.e ikinci gelmişlerdir. 

Bu yarışların birinci \'e ikinciJeri. 

ne Or~enernl Ali Sait tarafından birer 

kupa ile bir bayrak \'erilmiştir. 

l'ahlisiyeler arasında yapılan ya

rışlarda ela Rumeliyi temsil eden ye

şil renkliler birinci gelmiştir. 

Müsahakalar neticesinde pu,·an i. 

tivariylc Beykoz 11 puvan1a birinci, 

Fenerbahçe ve Güneş 6 pu\'anla ikin

ci, 4 puvanla Galatasaray üçüncü ol

muşl.lrdır. 

Yüzme yarışları 
Evwlisi ı~an başlıyan yüzme ya

rışları dün d~ devam etmiş ve şu n-• 
ticeler alınmı~tır: 

hfr edilmiş ve dün üç yarış birden ya· 

pılmıştır. 

·Sabahleyin yapılan yelken Mıfvik 

müsabakalarına muhtelif eb'atta 16 

teknd iştirak etmiş ve nl'ticede olimpi. 

yatlarda Avrupa birincisi ltalya>:ı ge-

c:erek seki:r.inci gelmi şolan Harun ve 

Uehzadın kullandıkları 15 lik yole ilk 

defa :arışı bitirmiştir. Bu yarışın en 

şayan • dikkat tararı, mühendis llu

samettinin 14 yaşındaki oğlu Nejad 

ve 13 yaşındaki kızı Süheyla tatarın. 

dan ırn11anılan 12 lik yole idi ki mem

leket:mizin en iyi) elkencisi Harun ve 

Reh7.aftan sonra gelmiştir. Bu iki kü

çiik IJundan üç sene evvel Sabanca gö. 

liind~ yapılan yarışlarda da birinci 

gelmıı;lerdi. 

llerisi i~in bize büyük iimitler \'e

ren !lu iki kardeşin federasyon tara

fından da bir mükafntla sevindirilme. 

!erini hatırlatıyoruz. 

Hundan sonra ı::: metrelik şarpi 

Ier arasında yapılan yarışa 7 tekne iş

tirak etmi ş,·c neticede l. S. K. tan 

Sadi ile Galatasaravctan Bürhanın 
puvanları mü.sa"i gel.diğinc!en hir turl 

IJaAriyelilerimf.ı bilyUklerin önünde Hldm veriyor. 

ciaha yaptmlmıll ye Sadi birinci gel.I 
mi§ tir. 

Dün yapılan futbol nıaçlannda 

Istanbulsporla Eyüp 
berabere kaldılar 
Karagümrük 

5 - 1 
Dün Karagümrük stadında Karagüm' 

rük .idman yurdu tarafından tertip edi
len futbol turnuvasına başlandı. Ve ilk 

. müsabaka İstanbulsporla Eyüp arasında 
cereyan etti. 

Sahaya acemiliği yüzünden İstanbul
spor bir;nci devrede muvaffak olamadı. 
Ve Eyüp Şükrünün yaptığı gayet kolcıy 
iki golle devreyi 2-0 galip bitirdi. 

İkinci devrede sok azimkar oynayan 

genç sarı siyahlılar Nevzadın kafasile 
bir sayı kazandıktan sonra sol içlerinin 
şiddetli bir şütile müsavatı da tesis et
mekte gecikmediler. Ve bu suretle oyun 
2-2 berabere nihayet buldu. 

Son maça Feneryılmazla Karagümrük 
arasında oynandı. Hakem Nuri Bosüt 
idi. Oyun çok süratli baifodı. '!:~~men 
ilk dakikalardan itibaren Karagümrük 
rakibini zorlamağa koyuldu. 

Devrenin ortalarına doğru sol mua
vin Kerim uzak mesafeden enfes bir 
§Ütle ilk golü Feneryılmaz ağlarına 

taktı. Ve maçın sonuna kadar Karagüm 
rük golleri be§e çıkardı. 

Feneryılmazlılar bir 'eref sayısı için 
bütün enerjilerini sarfettiler. Ve cidden 
güzel bir gol kazandılarsa da sahadan 
5-1 gibi büyük bir mağllıbiyetle ayrıl

maktan kurtulamadılar. 

Bu pazar Eyüple lstanbulspor tekrar 
karşılaşacaklar ve bu maçın galibi Ka
ragümrükle finali oynıyacaktır. Bu mü
nasebetle şunu kaydetmek isterim ki 

lstanbulspor birinci takımı birinci kü
menin ve hatta istanbulun en genç bir 
takımıdır. Baştan başa kıvrak ve slirat
li elemanlardan mürekkep bulunan bu 
kadro Iikmaçlarına kadar iyi bir netice 

Feneryılmazı 
yendi 
temin ederse ki bu muhakkaktır birçok 
kuvvetli takımlarımızı adamakıllı terlete 
ceğine şimdiden emin bulunmalıyız. 

Osman KAVRAK 

NOT: - Gazetemizin yapmak tasav· 

vurunda olduğu bir futbol turnuvası için 

klüplerle hususi surette temaslarda bu

lunuyoruz. Karagümrüğün tertip ettiği 

turnuva nihayetlendikten sonra kendile 

rile anlaşmış olacağımız klüp murahhas 

lan davet olunacaklardır. 

Bursada 
Atletizm 

milsaba kal arı 
Atletizm federasyonu tarafından 

tertip edilen beş şehir t.rasındaki atle
tizm müsabaknl::ı.nna dün Bursada Ata 
türk stadında başlanmıştır. Atletizm 

federasyonu tarafından büyük bir 

ehemmiyet verilen bu müsabakaları 

yakından takip etmek ve ehliyet gös· 

tercnleri yedinci Balkan oyunları için 

açılan kampa tefrik etmek UU?re atle· 

tizm federasyonu reisi Vildan Aşir ve 

İstanbul ajanı Besim Koşalay Bursaya 
gitmişlerdir. 
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sizi q!dat.mem1ştır. Kızım sandığınız Zil- Efdal 
beyde sizin sulbunuzdan gelmemiştir. gelmiştir, 

Halüe bütün tafsilatı dinledikten - Bir hafta müddetle mütemadiyen g Öre C e k S i n 
sonra Güz.idenin yarasını sordu. Kapı sizin yıdlızlarmızla kızınızın yıldızını I 
muhafızı: rasadettim. Bu müddet zarfında bir pe- - TevekkcltaaUillah ve ibramı Uzerine onların yanında bir 

- O ke.dar ehemmi~etli bir şey de- fn bile üsttiste gelmediler. Halbuki Neler k9nU§uyorlardı, Onları dinle- v.:ızife almıştım. Milli teş}ı:ilata faydalı 
fil. §i§ sadece kolunu bjr taraftan evlat ve baba yıldııları her üıı günde meğe kallc!Mlm akıam olacak .• Daha ge- olabilmek için §imdiye kadar hayatımı 
öbür t.ıı.ra.fına kadar deldi. ÇQk geçme- bir defa Ustüşte gellr}çr, çeden odaların taksimatı hakkında bir tchlıkel:re sokarak -çalışmıştım . Ve ha-
den iyilÇ§ir diye ecvap verdi. _ Peki acaba Zübeydcnin asıl pa- plan hazırlamı§tım, Herifleri bu plana yatımı i&tihkar eden yaptığım işleri, 

Bunu ~Ute~akip zabite: bası k im miş ? Bunu öğrenebildin mi? göre odalarma yerleştirdim. Hepsinde katJAndığım fedakarlığı bir iki kişiden 
- Git §imdi saray nazırını gör. Ona - Vakııı Zübeydenin yıldızı her üç riyakarlık tümen tümen ... Nerede o es- ba9ka kiıc bilmiyordu. Herkes bana 

icap eden talimatı verdim. dedi. Zabit gtindç bir başka bir yıldızl\!, Ustüste ki azamet, eaki gurur, eski çalım, eski bir alçak, bir hain gibi bakıyordu. Uer 
y~rlerş kapanırcasına bir taba.şbusla geliyor. Fakat henüz bu yıldızın kime debdebe, darit .. Hepsi ıuya düşmüş keı beni bir kaç para için gere;ini, milll 
lıalifeyi aelamladı ve dışa.rıyıı cıktı. ait. olduğqnu öğrenmeğe çalı§ıyorum. kediler gibi taıatamış... Hepsi korku, benli~ini aatmıı bir adam olarak tanı· 

Mustasnn odada yalnız kalınca sü- Az vakitte bu neticeyi de büyUk halife- endi§e, kr.çlor i~indeler ... Onları yerleş· yordu. Ben şimdiye kadar bUtUn bunla· 
~tle YlWJll&_..ın.ünccciıµ Ubeydi setirt- ye arzed~bilecc~ime eminim. tirdikten sonra o ka~n merdiven başına ra kat.lıınmıgtım. nnmiyenlerin hakaret• 
tı. Şlmdi sahtekar w.Unccclmle kon\lfjU· Müneccim Upeyd bu esnada da ~öyle iki İngiliz polisini nöbetçi diktim. Bunu lerlne, acı imalarına omuz ıallımııum. 
yordu: dü&ünüyordu: görlincc bliııbUtUn tellşlandılar: Bu uzun ve öldUrUeU meıainln tam 

- Sana verdiğim mühlet bitti. Şim- _ Madem ~i §İmdi Güzi~nin baba- -. Bizi idcıta nezaret altına alıyorsu- manevi mlikifatını eöreeetim bir ııra• 
di sana sordu~ sualin cevabını bek- sı halife qeğildir. Ve halife de buna nuzt diye 5ızlımdıl;ır. da ötumlc tehdit ediliyordum. Bu ne 
Iiyorımı. J;Jir netiqe alabildin mi? - Merak etmeyiniz, ben sizi muhafa- acı bir §eydi. Zaman uman bu vaziyeti· 

kan~at getirmişti, işler GOk yolunda 
- Ev~, eyşt.; ·Bjr ııetice aldım. fa-· dernekti. Zübeyde, bu şımarık ve ukala za için tedbjr alırorµm. Bu nöbetçileri ı mi düşlindükçe bana ıöyle bir his ge· 

kat bu netice maalesef fena bı·r D"ti de; bu maksatla kovuyorum dedim, Yerlı" lirdi: Herkes benim İngilizlerin yanın-
r -.• Jm; artık Ort!ıda yok JmyJJııbilirdi. ~ cedir. gardiyanlardan u~ kişiyi hizmetlerimle da ne için çalııtığımı, hakikt makasa· 

_Çabuk söyle! Zübeyde bir defa mnhvolmqştu. 1Jdn bulunmak üzere yukarı kata çıkardım. dımın ne olduğunu biliyor: fakat onlar 
- Bana kızm'Iz Zübeydenfn bakiknT ci olarak diğer l;>ir adamın daha mnh. Misafirler, odalarını tanzim ediyor, eşya bildiklerini izhar edemiyorlar, beıı.i için 

tan kendi tralyetinl.zden gelip gelmedi. voJmasmı temin edecekti. lannı Hteye beriye yerleıtiriyorlardı. için alkışlıyorlar. Bu dU9Unçe hakikat 
iini 1nrdımµİ. -Bir hafta. ynptığım ge. Cünkü h!\,life Pittabi Zübeydenin ha- Polis mUdürü Tahsine 1'iiçük bir oda olmayan bir teselliden h•ıka bir ıcy de· 
ooU gUp._dQN.ij· tetki~».t, .maal1:sef kal- kiki bapasJnı iiğrenccck olur_qa onu da isabet .etmitti. Demir karyolanın üzerine sildi. 'l'itreyen parmaklarımla maGanııı. 
'QiniJde do~ bq .şüppenin yerinde ve mahvetmekte tcreddtü etmiy~cekti. oturmuf, ıatkın ıagkrn etrafına bakını- üzerine düımüı olan kiğıdı alarak tek-
~;ypı haki~at olduğunu nıçydanı;ı sıl{ar- Binaenaleyh müneccim t,Jebydin ~liıı yordu. Hey gidi glinler gey 1 Şu Tahııl- rar okudum. 
mıştır. ·'!-- qe adeta isirn yeri boş bırakılmış biıı nln eski oda1ı blr gözUmUn linUne ıel- "Hesap zamanı gclmi9tlr, huır ol!., 

Mlln"eccim -Übeyd çok pratik bir mu- idam fermanı vardı, dl. Koca bir 11lon .. Yerlerde halılar... Beni memlekete ihanet etmft bir adam 
hakeme ilö bu §'elfüde hareket etmeği Kimi mahvetmek j_p~rse halifeye: MUkellof blr yaııhanc ... Oturdufun ye· nnnile öldUreceklerdl. Ne acı, l:Sldürücü 
kB,l'fll"laşJ!rmıştr. İşte sizi kandıran, işte sizi aldatan rin ark11ına tHadilf eden duvardı 5ap- bir inklaan hayal kırır11nda kılmıştım. 

Bir def~.Zübeyde birçok defalar, bir ölmüş karınızla. sire ihanet eden adail) r11 ıııtımı lkl mıvıer,. Bir de ıı.ı tavın Bııımı avu,ıınmın lçino alarak dü:ıün
t.:9k Jıler!ni bozmu§, çevirmek istediği budur. Bu adamın yıldızı, her üç güpdo ımındaki baaık ıındık odımnı dUtilnU· mele bı9ladım. 
hirçok d~}.aplarJ ma.rıi olmuştu. Bu iti- bir Zübeydenin yıldızile UstUste geli nUı •.. tıtı bunı ıdılotl ilihlyı dorler. Sanı bu tehdit mektybunu yazan ve 
h:ı.rla ona, sare.~·clı:ı ~lıı . en fı\zla yor demesi kafiydL • Fakat bu Jradarl klfi mi? Blnlercı mu- ya yuınlar hakııı mı ldllor? 

t\J1>Igma.k ffqbu.riyetim'le bulunduğu Mlln«dm ~ ldtlmcıan hu ka~ Jc:olı>r~u Onlar benim 1111 vazifemin ne oldu· 
"ı·r ı::n'hı::ivPı ;,:ı :' ,,..J\~J· çok aJrıJlı ' t . t·=! B" ..:ıı. 'I.~ h ... ı.. 'D .. t, l •. 1 pnu :UJUyPJJi!fJIU)"\1lf :ıl"l•.T'fl o 1uıl\l.. , .................. unın id:. ~ 
"' ı:.'~ı~ ~-'t!1"1! , " , ""§ c~ r.esm1 -Y&P ıi'1ı. ır~k tfillıyıp ~ ~•~ ~· ım tonu 1t•.... a 

k 
riij r. ~ .kc · • ı k: k bu lnıanlat beni tngillzlcre satılmış, Ben de hür ya~amak istiy&r 

CP w rust:, ço l}llJ'llUS u, ve aynı za- hoşlanmadığı, veya tehlikeli bulduıT11 "''tocc ı ~ 
d 

· b" ra· .. ı. .b. 
1 

o~ vlcdanııı, karaktersiz ve hamiyetı;iz bir ıı nıan a genış ır n....,.uz sP-'.ı ı o an bir adamların simaları bir kervan gibi gö,, llR TEHDiT MEKTUBU ESAT BEY ŞOPHEL ,• 
h · t 1 z··bc,..ı adını olarak tanıyorlardı. ••' :Y:ı!e b.0 ank . ul :;c :?~eccimb. U- zünün önlinden geçti. Nihayet birisi- Odıma lndiiim zaman maııanın üstün Ben de böyle bir adam karıısında Kumandanlık otomobiline ıt~; 

ırço ış ermı ~ .. uş, ırçok nin önnüdo durdu: de kapalı bir zarf buldum. O zerinde 'C:•• <lo.lp,verclerinc mani olmuştu. nyni suretle düşünmez miydim? Dü~ü- Esat beyi görmc:ğe gittim. . o 
B . .... O, idRm fermanına g:ıliba senin adres falan yoktu. Zarfı açtım. içinden nürdüm. Nitekim, !U Krokere misafir çoktanberi ı:iyaret edemeınlttı~· _,u 

u ıtibarln. o:ıun ortııd3n kalltYllası ismini ua2thracng"ım Jbnı' Ömer dı·ye c k 1 b. k k ş ·· 1 .. ı.ı1' qır U'Q@Y.dirı. cok Une r. }iyordu. Bilh~a dUPündU. Vc.,.;r .. Mu··cyy,,,dcıddı"nı· bı'r va- ur çe yazı mış ır me tup çı tı. oy e edilen itilafçılar, İngiliz muhipleri için beni mer~k c:diyormuş, Ku~ 1 

1 
d o; ... " ,, bir göı gezdirince beynim attı. Bu b1t· ayni nefreti, ayni intikam arzularını haşhaşa verdik. Evvela. bir geçe~ _.dl 

r
0 l?ud 1 crıb~ yükapaca~ı büyük dalav~re- 11a. a.ttıktan sonra. hqlifc Uacrinde en na yazılrruc:. bir tehdit mektubu jıji. Ve k e t•f·, n e en uy • manıl sayıyordu b" .. k Uf ı.· . . .. :ı duymuyor muydum. Bu adamları btına i . vakalaıı anlattım. Kfoker . · ~.J 

Bıını.ın i(n 
1 

~. k . · UY\1 P uz &a+'ıbl acJam oJaral< bir aşjl~I yuk~rı §U liatırl~r da vardı: teıolim etielerdi onları bireP birer· öldUr mız •~' ıanet modelleri hakkırıd• ... ~ 
lav i~ hal~ ~~Pl tı.<ıa. eq ~ıt.ııe~?- · ~en kalıyorsun! · · < - Efdal Bey; şimcliye kadar aile - ·me'z İniyclimf Gö:ı:ümü kı. rpmadaiı, acı verdim. '"Bunlarıp anfa1iiken Jı I' . 

"( • e n<WIWlma. ~ı.ıphelerııım Art k b . . . - · hi . • . ld ğ et• "" y~ind~ v~ dogru" · ld .. .. ı sen enım ehmde "Qır idıım nızın, mu timzın, mensup o u unuz duymadan öldürUrdüm. o halde? Bu bir vesile ile yakalatarak bir '/ ~.Jıı" 
o uguqu ~oylçmek- ahkfı d . . ·ıı . f. . kl 1 1 1 "eıır 

ten iabretti. Madem ki lıallfe kızından ~ 
1 

y ~ubn . anö başlcq. bır knnse değil- ~1 i~~~ şer~. mı aya .a~ a :na .ah arak mektubun sahibini veya sahiplerini bana etmek ve kcndllerin8en mem e it 
şüphe ediyordu. Bu bUyUk f ı:.ıın. a nı mer! ng ere ızmet ettın z. u ı aneti karşı gayz ve intikam hisleri duydukla- tikamını atmak hususundaki t:., 

ırsattnn .. .. .. d k d k Ç k .. k.. k' dU« 
istifnde etmemek kadar aptallık ola- lfüUfo :hlustnsım: ~oz~_muz en açırnuklı" · 0h şu ur ı rındi\n dQlayı hak&ız bulmamalı idim. kabul etmemi§ olan polis mU 
ınaaılı. - Pekala! diye söylendi. Sonra ye- u~un sana ?u ıılça ıgmı . atırlatacak Onlı1r, g;tleyana ielcn h!lmiyetlerinin blrarımı da hissettirdim: ,il 

fjumı da ilave edelim ki D\lln . niden sordu: vazı yete geldık. Anadoludakı kahraqıan tesiri altında guyd\ılcl&rı i stikrahı izhar ( Dec.ıt!1'7' 
Ubeyd ha lif enin kendisine bu te~~: - Şimdi demek Güzide benim kı"ım ka~dcşler dü9nıam vatanın hariminclc -·------~-------...;;;....;ıiiiiiiı...._...,,,.,. .. ,.,...--; ..... _ııİiııııı,.,,.~ 
~nptırmasmın sebcbfni düaünmüş, dü- değil. All öyle ise! Artık öğrenmek boguyorl•r: Artık vatan esare~ten k~r- \'ok &Ud8 hV:Ş'l8'-.. 0t.•ak Olan . tefrJkauJlı; 
ıUnmUt bula.ma.mıg: :Nihayet Ilerhalde iatediflmi öğrendim. Gidebilirsin U- tulacak: düşmanlar .. defolup gı~ecek~~r. J 

kJalnı öldürtmek ~teclifi netlceslnş beyd: Gene bıizfbilz~dkal:~algdız. Ar~ık ~ı~e du • Ha rem a g"" a Si o 1 il 
vanmıtı. lılijnecc Ube b.. .. . . . şen vaz e er en pir e ~enın gıbı vatan 

Hıllfo tellfla somu· walı tı ~ lt y: ~~~ sc~ınQıru hainlerini boğmaktır. Hesap sormak z~-
~ MOHl~yl çn.buk i~h etı btıere•· hıylı~f· al m a ~Qhtkle gızliyc- manı gelmişti. Bunq çok yakında göre- o """ 1 

f" a ı en n yanından çıkarak ken ceksin H l') g U 
"""' Anlat..;vını muhmrem halltef 1<t· di dairealnln yolqnu tuttu • · az~r 0 

• • • • 
111\JI ZUbey~e ~ıı,tfyen Riain sqlbUnU1t Muııtaann yalnıa kaldıktan sonra bir lmza yerınde hır darp ışaretı vaı-dı . 
den gelmemıgtır. Maleaef ZU~ydtınln mU<ldet dU5UndU. Şimdi yUaU d k" . - B~ mek~ubu okuduktan sonra o kadar , a zan . ( v ·~ N u- ) 
anrıesi ~lzj aldatıruı,k.. denaetıni g&lıter.. gilerln manalan bU b 'til hn e 

1 tz muteesııır 9ldı,ırn ki kAğıt elimden dü§ttl. • Cl • 
mittir. . mış,gözleribilyUkb~r~ı~la~~~t~ ~ec~~~rd~ngözlerim.yaıardı. Benki. Su nasıl şey böyle: Hem Haret11 

-. Zaten buna emindim, peki bunq parlamış idi. ngı ız er e masum ~ır sebeple başlayan, 
ne sureti~ ortay~ Çlknrdm 9 (D•uomı •'ar) temasımı, •ırf bir hızmet edebilmem ü- a Q a S t, hem d e O ğ I U Var 1. •• 

· """ mi9ile iled.etmit ve arkadaıların ısrar · · JJ 
Bir ~ok ağalar, · meşr.ulİyette l:J 

. - . ofrıtt o · ,;;;~~~ :'"' ·nlüu0 rr f· ·nrrc'ffl 
'1 t .\ vınon ('.:'·oıno· wrıı@o11 . . Ll l LlJ . _A _ l l_ lJ '_J u 

, ) j ·ı { . \\ , L . . . ı.. , n 
'· · 1 · · 1 1 1 · .•J'U1..'....,....,l i\~ 't;,.(L 'tLU~- _::, ı ı ll.A 
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Bu vakMlu blr Ud ay .onra Şadiye( ğulları Ulvi iyi yetişmiş bir bahriyeli, 
h&P.UI\ Ahmet \wyle nik~landı. Ley: kaptan forması da ltcndine pek ya)u
IAyl& ~thun du;UDU de çqk n~elı vıyor. Neclayı görünce fen:ı halde fa
oldu, bUt\Ul ~ay MJkJ daveUlydıler ıtrdı. Vapurda gördüğü ve bir türr· 
'fş.l:)it F~mıh lley UJ811 ® iQabet et~ un~tamad~'rı genç kız itte karetsınd~ 
tiler. Nıhal hlla pldt. Ve l>Uhassa tievınçle bırbirlerine yaklqblar v "bli
yqlanmayı bUM ve. kAb"l eden bir tün davet müddetince hiç ay 1 e d 
hanPJl olduj\ı lçln bli lıat daha sevim- lar. Gayet hoı:ı bir çift teşkil ~1 m~ ı: 

.Jhodlnl'-r.n-' K ,,,_ an1 d B"' '"kl yor ar U ~- -·\4,J'"".._.u. an ~a qft\lfa ı. uyu er de bunu böyle gördükleri 
JBUl,t tamamen •ilnri•le•. Belli Jd a11- IQfn az zaman aonra oı.la.nn da ~-

tık sırf birbirleri i'ill ~-· O· lumuıw qı · 

İşte bir iftira yüzünden bigünah bir 
ailenin ~ektıği feci ıztıraplar saadetin / 
~rdiği ne~ içinde silinıp gitti. Saıni-ı 
yQ, o snrışm gapkın ktı da iyi bir avu. 
htl~ evlendi, çok şevdiğ'i ıırkadaşı 
~Yli\ya Yl\kıtı olmak içiq aynı köye 
yerlc~tf. Hep birlikte gayet samimi ve 
hoş bir aile hayatı yaşıyorlar. 

Tali bey ise dolandırıcılık mesele
sinden polisin eline düştü tahkikat ne
tice.si, onun Ferruh beyin kardesi Ta
lat olduğu anlaşıldı. R~m;i' beyi Ötdür
<;lüktroı soıu:a çaldığı para ile Mısırda 
işler yapmış epey par~ kazanmış, fa. 
kat haram kimseye yaramadığı gibi 
ona da yaramamış, nasıl geldiyse Sfr
veti öylece gitmiş, neticede iki cinaye
tin katili do olduğu tesbit edilmiş, ölü
me mahkum hapishanede günUnU bek
liyor. 

Erg'tç hak dailllR yerini l>ulurl 
- B1TT1-

~onru, evı~nmlşter, şehrt111ııl~ 
bir k6şeslne çekllmfşler, ya~" · 
zevcelerlle birllkte ha.cca gttııdr. 
lerdl. Acaba onlardan birinin Ol 
oğlu dünyaya geldi ? Eğer h~f 
leyse, hanımın doğurduğu -çocua. 
sabiden harem uğasınıo evıad• 
mıdır? •• Yoksa... ı> 

Horenı ağ<ısı ... Ak ağa ... iki türlü hadım ağa vardır ... Bu ~il' 
11udır. lVJN ""' Doktorlar, bu hadımın oğlu olnuısma ,,. derkrf ... ,, 
yır, mutM"" lavafi etmedi unut11mı olacaklar ... Yok.acı bö11lı. bit ' 
nun oğlu olmazdı!., nu ck.rler? ... 

Nazik ve naıcntn vücudunun beyaıhfına ıUntt dtf..-ealn di1.t ~ 
pencere önüne bile yaklaştırılmıtan !tanım ıulfan1a Ara1JıJar, ·~.~ 
bu harem ajasının ileride bir evllt babuı olabllteJtinl __ _....-
miydi? 

Hayalinizi ne kadar if"'-'tQ ... iN~ Wrllo:Hlald ~ 
lfMalıan 11enc de tasavvur edettt«zainiz_ Biraz bekleyin.- RABi 
okıı11c:caksınız, 

·-----------------------.. ......... ._ ......... ..rı.., ......... ~ 
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Türkiyenin en büyük sigorta şirketi ~ 
Bir mllyondan fazla sermaye ve ihtiyatı tamamen memleketlmlzde bulunan 

a 
ez TCRK 

müessesesidir 

SERMAYEDARLARI: Türkiye iş ve Ziraat bankaları 
Istanbul, Yeolpostabane karşısında, BilyUk Kınacıyan han - 1.,elefon: 24293 

• • •" • r . P'• ' : ı '\ 

Kapalı zari usulfyle eksiltme iUlnı 

' t)ı·· 

.lstaribuJ K~inutanbğı 
s~iin.alina~ Krim'i;y~nu ni~ı~r' .. . . . . . . . - . 

lstanbul Komutanlığı birlikle· 
ri hayvanat ıiçin 600 ton yulaf sa
tın alınacaktır. ihalesi 18 Eylül 
936 cuma günü saat 15 de lrnpalı 1 

zarfla. yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 31500 liradır. Şartnamesi' 
komisyonumuzda görüldüğü gibi 

250 kuruş mukabilinde verilebilir. 
İsteklilerin 2363 1i::-alık ilk teminat 
makbuz veya mektuplariyle 2490 

Nafıa Bakanlığından : 
~ J.1 936 gününde kapal: zarfla satın alınacağı 20 - 22 -
\k eınınuz 936 günlerinde ilan edilmit buunlan 350 ton elek

e t;~, 150 ~on husuai platinen saç, 10 ton fosforlu bakT? \.'e 
• 'kırolit tutya hakkındaki ilan hükümsüzdür. (718). 

t 
trı Elektrolit bakır 150 Ton Hususi platinen saç 
~tı Fosforlu bakır 100 Ton Elektrolit tutya 

1 - Eksiltmeye konulan iş An~ara jandarma mektebi arkasında 
yapılaakc olan yiyecek ve yem an barı, hayvan sulama yalağt, mut· 
bak ve bulaşıkhane in~aatıdır. inşaatın ke~if bedeli 22959 lira 69 ku
ruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme tart.namesi 
B - Mukavele projesi 
C - Vekiller Heyetinin 20/ 6 1936 tarihli ve 4869 numaralı ka..-a· 

riyle ~abul edilmiş olan Baymdırhk işleri genel tartnameti v \~1~'Q edilen bedeli ''16250{l,, lira olan yukarıda mikdarı ve 
' tlıa.lzeme Askeri Fafrikalar Umum Müdürlüğü Satmal

ı l\ 01tunca 19- 10 - 936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de 
tı tf ile ihale edilecektir. Şartname "Sekiz,, lira "13,, kuru~ 
' ~e konıiıyondan verilir. Talipierin muvakkat tmineat olan 

Yı havi teklif mektupiarım mezkUr günde saat 14 ~ kaoar 
t ~ı ~ermeler! ve kendilerinin de 2490 numaral• kanunun 2 ve 
~ (~1ndeki ve saikle mezkfü gün ve saatte komisyona mfü a. 

sayılı kanunun 2, 3 üncü madde
lerindeki vesaikle beraber teklif 

mektuplarını ihaleden en az bir 
saat evveline k~dar Fındıklıda ko 

mutanlık satın a.lma komisyonuna 
vermeleri. ( 844) 

D - inşaata ait fenni şartname 
E - Keşif cetveli 
F - Proje 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakr 115 kuruş bedel mukabifm .. 

de yapı işleri umum müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 10/ 9/ 936 tarihinde perşenbe günü saat 16 da Na· 

fia Vekaletinde yapı işleri eksiltme komiıyonunda yapılacaktır. 

o '19) . 4 - Eksiltme kapalı zarf nsuliyledir. 
Komutanlık birlikleri 1ç.1r: ah 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1722 lira muvakkat te-

nacak olan 2135 ton lavemarin minat vermesi. bundan baıka 3.§ağtdaki vesikaları haiz olup ıetirm~~j 

~ ~· fahrikasi uazisi dahilinde yetişen otların bir seneli~: 
1 ~ı ttlucibince 18 Eylül 936 cuma günü aaat 14 de eski Salr 

~skeri fabrikalar satın alma komisyonunda açık arttırma 
11;ltr. 

kömürüne talibinin vermiş o\duğu !azımdır. Nafia Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği vesikası. 
fiyat makamca pahalı görüldüğün 6 - Tek lif mektupları yukanda "3n üncü maddede yazılı aat
den tf:krar pazarlıkla ihalesi 8 Ey. ten bir saat evveline kadar ek!l!ltme komisyonu reisliğine makbuz 
lül 936 salı günü saatı 15 de yapı- mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplann niha
lacakbr. Muhammen tutarı 27328 yet "3,, üncü maddede yazılı saate kadar gelmiı olması ve dıt zarfın 

'nıesi her gün komisyonda ve otlar mahallinde görülebilir 
~ll bedeli ''110,, liradır. lsteklilerin llk teminatı olan -'825, liradır. Şartnamesi komisyonu· 

mühü=- mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak 

l'
0 ilq Malmüdürlüğüne yatırarak o gün ve saatte komis 

( \ll).~ 
· ~lan. (950) . 

gecikmeler kabul edilmez. (546) (624) 
~zda gö~Idüiü gibi l~~ru~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
mukabilinde de verilebilir. İstek- makbuz veya mektupfariyle bera- alma komisyonuna gelmeleri. 
lilerir. 2050 liraltk llk temin~ .• '. her Fındıklıda komutanlık satın (811) 
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~ıy . 
jll' \' ordu. Kalbi bızh hızlı çarpıyor 
f ~kendi kendine: 

kasiyle örtülü olduğunu gördü. 
Ayrıca döşemelerde bir takım ka· 
rışıkhklar vardı, ortalık küf koku
yordu. 

ı• s ~ \ - • imdi işim bitik! diyordu, 

l 

,~l'la.n bile beni kurtaram•·· Ho§ 
d'}'ta.nın benim işime karıfacağı 

a. ı:,:; h ı· '1 .. p e 1 ya ... 

~ 8u esnada evin aralık duran ka
l~~1.na gelmi,ti. Fakat, karşı taraf-

1 evden: 
f ..._ Aman mösyö, sakın oraya 

1~eyiniz ! diye bağuryorlardı. 
ı~ a.rdayan bunları dinlemedi bi
d; ka-pıyr iterek ıüratle içeri dal

"e: 

~ ...._ Ev sahipleri, bana bakın! 
q lldcn korkmayınız ! diye bağrr-

ı. 

- Burada ac.aba ne biçim bir 
adam oturuyor? diye dü~ündü. 

Kalbi ırkıntt içindeydi. Bir an 
takip edildiğini unutur gibi oldu. 
Odanın içinden .sızan kederli 

havaya tahammül edemiyerek dı· 
§arı çıktı, başka bir kap1dan içe· 
ri girdi. 

Burası diğerinden daha aydın. 
hkb. Odanın ·tavanından açılmtş 
olan bir pencereden buraya ışık 

giriyordu. 

- Of! eledi, az kalam boğula. 
caktım ! Öteki oda her halde pa
pasın çalışma, burası da istirahat 
odası olacak. 

~ l\.iın.enin cevap vermemesine 
q,1lı, Sesi avluda boğuk aksi se
~i~lt husule getirdi. Sanki evde 
tı.ı •e Yoktu. Pardayan bulundu- Bunları söylerken gözleri du
bi l"el'den ilerliyerek önüne çıkan varlara ııralanmıt olan bir ~ürii 

t lc.pıyı açht tekrar: eıyaya dikildi. Pardayan bunlan 

~ :-- Evde kimse yok mu? diye görünce sarardı. 
~ lhl"dı. Gene hiç bir cevap yok- Bu eşya bir sürii baltalardan 
~i .8 tt kapıdan içeri girince ken- yapılmış bir kolleksiyondu. Uznn, 
~ltıi lllobilyeli bir odada buldu. geniş yüzlü, tıbkı kasaplarınl<İne 
"-l~landa aüa namına yalnız bir benziyen şekilde olanı vardı. Baş. 

'Ilı V"a.rdı. kabir tarafta üzeri çivili bir lakTm 

tı,:;- Burası mutlaka Notrdam pa- lobutlar, ipler, acaip şekilde ilet· 
>~ ~l'lndan birinin evi olacak! di- ler, cınbızlar, kıskaçlar bulunu
~i '~:t1endi, evin sahibi gelince be- yordu. Bunların hepsi muntaza· 
~; e Yermez zannederim. HeTif man yerleştirilmiş ve üzerleri ka
\\~ he.ide timdi gelecektir, çünkü hn bir toz takabasiyle örtülmüş· 
~1•nu açık bırakmı~. tü . 

'da.yan etrafına dikkatle ba- Pardayan garip bir fen alık his-
eıyalarm kaim bi rtoz taba-· aederek titremeğe başladı. Oda-

, , 
' 
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yerek ıebep olmu§ bulunan Parda
yan acaba ne yapıyordu? 

Pardayan, Monmartr kapısın· 
dan girdiği gibi Parisi geçmi' ve ı 
Siteye gelerek d'emir kapılı kor
kum; evin önünde durmuştu. Bey
girinden atlryarak, F austaya ara
basından inerken dayanması için 
kolunu uzattı. 

Fa.usta birkaç saniye kadar bu 
kolun üzerine dayandıktan sonra 
yavatça a§ağı indi. 

Pardayan kapının büyük tok. 
mağını vurclu, içeride meydana 
gelen gürültüler kendisinde bir ta
kım metum hatıraların uyanması
na sebep oldu, titredi. 

Kapı açıldığı zaman, Fausta, 
Pardayana dik dik bakarak teklif 
elti: 

- Acaba. sarayımda biraz din 
lcnmenizi rica edebilir miyim? 

P~rdayan ~ir an kadar cesare
tin son perdeaine varmak istedi; 

fak.ıt demir kafes meselesi aklına 
gelince, itimadı kırıldı. 

Pek çok şeyler anlatan bir gü
lütle: 

-Madam! dedi, bu mükemmel 
sarayın içerisini bilirim, yeniden 

ziyaret etmek suretiyle bir şey öğ

renmiş olmıyacağım, gene bura· 
da., bu mahalde başıma gelmi~ o
lan bir hadise, bir daha sarılmak 
tehlikesiyle karşılaşmamamı ih-I 
tar ediyor. Bunun için hu geceyi 

de yıldızların altında geçirmek ni· 
yetindeyim. 

F .ı~ , kulağını dört açmıf et· 
rafr dinlerken mırıldandı: 

- Yıldızların size yardımcı ol· 
masını temenni ederim. 

Fausta böyle söylemekle bera· 
her içeri girmiyor ve Pardayan 
birkaç dakika daha oyalamak içiı 
uğraııyordu. 

Şövalye, manastırdan itibareı 

kendisini latımış olan hayvam i 
şaret ederek sordu: 

- Bu atı ne yapacağım? 
- ister dostluk,isterseniz hah• 

ra makan-ımda saklayınız! 

Pardayan beygiri hem halkaya 
bağlıyor, hem de 'unları söylüyor· 
du: 

- Çok teşekkür ederim ma
dam! Fakat o kadar fakir bir ada
mım ki ne evim ve ne de bir ahı
rım var ... Benim de bir hayvanım 

var, eğer bunu muhakkak almak· 
hğımı emrederseniz, biçare hayva• 
nı açlıktan ölmeğe mahkUın etmi, 

olacak\:lırz ! Madam, artık bana 
müsaade ediniz! 

- Pek ala! Gidebilirsiniz. Al
laha ısmarladık, çok teşekkür ede. 
rim! 

Pardayan yerlere kadar eğile
rek bir selam verdi, Fausta da sa• 
rayına girdi. 
P~rdayan yürüyor, fakat ken· 

dini emniyette hissetmiyordu. Her 

, 
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Biçki ve bikiş 
Okulu 

\.._, . .. ... " ,. İSTİl{LAL LİSESİ 
DiREKTORLOGONOBN :ı 

Anna Peçaropulo: SELÇUK okulundan ruhsatlı. Lise okulundan me
aun. Çok aonelerdenberi biçki ve diki§te Y,üksek v~kui vo ih.tisaa sit,hi 
bi oldum, Di,P.lonı.am Yüksek Kültür direktörlüğijnden mı,ı,saddııktır. PiJ 
risin son metodları ile tedrisat yapmaktayım. Bu metQd ve kitaplar baş 

1 - İlk, oı;ta ve lise kısımları için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talt-Qe kay :iına başlanmııtır. 
2 - Kayıt i~in hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. ,Jıı! 

3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerinr. az miktarda yeni talt!)' 
tır. Okuta girmek istiycnlerin bir an evvel rnür:acaatlar.r tavsiyo Olltlllıfı- ·:il-

4 - Eylulün on beşine kadar: kaydını y:cnih:tmiyen eski talebenin ınüra,c ·h~rı ka)?ı.ıj ~djlmjyı;c~lı' 
5 - İstiyenkre kayıt şart)arını bil dir.cn tarifname &önq~rilir. Şelızı:ıdı:\ıa r. ka r<ık-Olu ~r 

Telefon: 22534 

ka bir dikiş yurdunda yoktur. Talebelere verilecek diplomalar Yüksek Kültü. 
dırektörlüğünden tasdik edilir. MEKTEBE pazardan başka hergün saat 9 dan • 17 ye kadar kayıt muamelesi yapılır. Derslere 30 eylfılde baş 
laucaktır. Adres: Bcyoilu Bostanbatı No. 2~ MWıipbey; a
partımanı daire 3, biçk~ ve dikiş öğrenmek ia#~en bayanla· 

ıın nkit gccç~dcn ve kaııtlar k.ap~a.d~ oıürauatları 
tavsiye olunur. 

·~ .. 
~ıırmilffi• .... OKULLl\R OUNESI 4 · 

~fü CŞemsühnekatip), 1stanbulun en eski Ö&el bic okuluduı:. Fasılası:& r•nm a~rlık bi1 bay:a '(ar.dH ~~ 
fü! zara, hava, ziya ve su cihetile talebe sıhhatı için cşs;z bir binadır. Muadeleti mus:ıddaktır. Y•ıva. ılk. 
e: orta sınıfıara hergün kız. erkek, yatılı. yatısız talebe yazılır. tstiyenler~ 

~ Sinirli ve ciierleri H:t>I olanlar 888888l\l 
8 Bunakıc.ı ucaklarda rahat nefes almak ve sinirleri teıkin e:mek 8 

.... 
!i.2f::-ımcma::ffi!!H!5i1iS!i::;;==m!ifüiiifü!i Telefon: 4.2282. Beş:ktaş.: '\!:ıl!lJıt •••••• :::r:::::::::-.................... =:ı ............... . 

Yüksek Müheo.dis okulu için 

ÇAM Losyonunu 
kulltU'\tn•z 

Bir muhasip lş arıyor D ·· 
Muzaaf usul üzere defte,:.t.utmağa İr ek t örlüğun 

~vktttdi.ıı bir muhasip,. çok mii,ş.ıit bir 936. 937 darı yılı için ok~ ya.."ttlmA.•m~ batJ~nma§tır· y:~ 
"tı::etle. ış aramaktadır. l ty,lül ıW. sü.nii~n 2~ Eylül 1~1 akı~ına ~i\<la.r "CQll1 

A.Q~ES: Küçükpazat c~mF ka:· pa.zard.an bqlF,a,, her gü~ ua..t 9 dAo l~ y~ 13 d~n 16 )'.4 k' 
ŞftŞJJlda Şaı:k fotoğraf.bAııesi va&t.asi· mÜ§suyundaki okulda yapılır. ılı 

le S. B. İsteklilerle daha fazla bilgi e'Jincceklerin yukarda yşı 
~aatlerd~ okula gelmeler.i ilin QLu .. 
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an drkasından bir biicuma maruz 
lwl.nec:aimı zawdiy01rcW. 

- Ben de amma Yetvcseli ol
a.m f diye söylendi. Daha biraz 
evel ölümden lcartudığ- 1N ka· 
dın. ~den benim hakkımda f e
na ~ler dütwuWı? .. Gerçi birar 
ıer•se ıöa ıöyledimae: de.- Ben de 
amma nezaketsiz im.itim!-

Par dayan hem böyle söyleni
yor, iaem de Nolrdam köprüsüne 
doğrıa ilerliy:orGu. Tam bu unada 
eli kişilik bir süvari müfrezesi köp. 
-;üyü tutmuştu. Pardayan bulun· 
duğu yerden süvarileri göremiyor 
du. Fakat biraz daha ilerleyince 
köprünün ba,ına zencir gerilmiı 
olduğunu gördü. 

- Bu ncı demek? diye söylendi. 
her halde ihtiyatlı olmak lazım! 

Sola. saparak Jüviveri caddesi
ne geldi) oradan da Pon Nöj'ün 
muhafaza altında olduğunu gör
dü. Fakat bu hareketlerin kendisi 
için yapılmakta olduğunu aklına 
'bile getirmiyordu. Yalnnr bulua
duğu vaziyet icabı Gizin armaııaı 
taşıyan muhafızlarla konatmak 
da işine gelmiyordu. 

- Hiç olmazsa Pöti Pon yolun
dan üniversiteye gideyim, köprü
ler açıtıncıya kadar orada bekle· 
rim ! diye düıündü. 

G~ri döndü, geldiği yollardan 
geçerek Pöti Pona doğru yo!andr 
ise de orasının da tuhılmuş ye zin
cir gerilmiı olduğunu görünce: 

- T• Allah beıil.armı venin! 
ded~ bana Tdit kay.bei\iriyorlar. 
Ciiaiinlü Sitede geçirmek ni~e\in
de dejilim. Mösyö dö lıloröY.erİ 
beyhude ytte bekletmek isterr.em. 

Zamanının beyltude yere kay. 
bofduğunu düşünmekten ba~ka 

bir şey aklına getirmiyen Partla

yan Bariyyeri sokağma doğru jier
lcdi. Buradan da Mejiseri rıhtı· 
mma giden Pont~njör ile Harp 

sokağına giden Sen M?§el köpra· 
lerinin de tutulmuş olduklannı 
gördü. 

Şövalye bu vaziyeti eörünce en
dişeye düştü, nihayet Ponloko
lomo ve Pon Nöj köprüleriyle ele 

geçmek imkanı olmadığını görün· 
ce Sitede mahpus kaldığını anla
dı. 

Bunun üzerine nehri ya bir ki\• 
yıkla veya yüzerek geçmeğj dü
şündü ise de nelırin kenanna yak· 

?aşınca rıhtımın üzerinde Notr
dam köprüsünden Pontoşanj()r'e 

kad:ar asker dizilmit o•dağunu 

gördü. Bu askerler aynı zamanda 
Siteye g;den yotlarcla ifertemeğe 

ba~Tamışlardı. Şimdi yafmz sarıl
nıak değil. tamnınak tehlike.si de 
başgÖl.termİ§ti~ 

~er halde b:irisini yakalamak 
istiyorlardı. Erkek, kadın bir sü
rü hallıı: oradan oraya kOfUYOr, ev
terine piyorlardr. 

Pardayan Kalandr sokağında 

dtt'.d,,iuıın:t kapupk isin Ll&ı~n 
zay afü bir •damı ıörd w: 

- Dur, sana yardım edeyim 
d~di ve Y.&rdım eilmen de aorma· 
ğa baıladı: 

- Ne ol\ly01r? 

- Valalbi efendim, M:na ı•Y· 
tandan başkanma akb ttr1J1ez ! ! 
Her ne kadar Sen lig'in teşekkilu 
ve monKllyorun V aluva.yı tehir 
den l\ovması, bizim için 9e-Nf!~ bir 
§C.Y, ise de bil-birini talti~ edon he· 
yecanh vakalar bi:ıi 9itircli, k.uım 
bu yüıdeıa sıtmaya tutuldu ..... 

- İyi amma, Siterüa. Allah ü, .. 
zıeriıniz.dea ektik etvıeaia, Moıı

~eny,or dö G~ atkeri taraf ~clao. 
hüıtuına uğraması Mdeadir? 

Dükkancı içindcıa: 

- AUah ~RI verul diye 
aöy}enclikte-:ı aonra: 

-ZaJtnedersem, dedi, '-vay• 
b?rkaç protestan sakianmıf .ıan 
nrıycrlaı, halli M&yö Dükiin pazı 
lamenlo uaı.tna 'bumuı isin lın:ı

gın ..ı!d•kları .öyleniyor. 

- Şhndi naeM.leniıı ubıu anla 
dım. Tft!ekkür ederim clostumt .. 

- Fakat aaıl t~kal' edecek 
olan benim ... Bakınız! E:vleri ara
mai-. batladılar ? •• ..\))ahım aen bi.. 
ze acı~ •.. 

ihtiyar böyle söylenerek hemen 
evine girdi . 
Adamcağızın korkusu pok de e

tassız değildi. Çü1tkü Gi:ıin asker.. 
leri bir yere aramak bahanesiyle 

sirdılcr mi, ev ubibilain zar-S b'' 
~"k ZCQ&,iıAJC,§Ql«n.ill yolu~ 
iıyOJ'.L..J;dı.. l' 

Q. (:İvet.{dan ~lie g~enl•' ,~ . _,,, 
bu kadar korkmur.Qtlar, tutw ./ 
aamllln gQı-mek içi.ı.ı lo~l·~1) ,r 
ludı , Bir kıı•ı ~k iç~,. 
kerleı e yardım etmek iatiJOf e'' 
Aul ~ ... tlaıt iM kgt.Jlı~,t' 
ıeç:eıır.elt- ~leri a~mıak\ı. fh 

dayan da Dtt aalls.. sw~ ~~~· 
••t· üccliyoreu.. 8'111,.,d• 1' 0 i 
isminin söylenir gibi oldui"~ ı• 
Ji,Ui.. Kulak kkbarttı. evv~ ' 
lMt. ıonra cia cliied~ri kendi 
ni mırıl danmağa ba§ladılar !.• ~ 

Şöul:re tib:flli~ D~ lfl 
dar aik• kendi.aiai pbl~~ 
çin ıatrqıyo.diu, Dört tıa13f'! t 
rer Sere ~t. Öllde.a airT ~· 

ukeri lota ,eli,ıer, evkre ı' eli 
taharriyat JaPIJQf.._ ~ ~ 
T&zivet aynı icli. Sol tart'f':,.. 
iandr caddesinin Mleri fll"P: ~ 
lerdt'a ıarbn inu.nlarla~ 
1ajda i• yeei çal'J'INll.. .. ~ 
lun.,n çıplak \Mr tarla ı•~ 
tı. Bu tarlanın orta...-da ., 

1...~ ... 
ler' uln •kı b1t•uuııut ..,..r 
lımuYQ• Paı~...a . 
çok iyi kaapamıf olan bil~
pııımn açık oltlajwıu ıi~ 

A.jır •in erada dei111 
Vaziyeti kwlmhfyd~ T.tlfttif 
mek '" etrafa WF py lail_.,o' 
melr için h~ ı.tifini bdJIS•. 
kat alnından iri ter taneletı 



~ADYO l SIN••ALAR 
18TA.NBUL: 8Ef ÖCLU 
~ dana nı~ plü:, 19 haberler, 19,16 TOU • Bir saatlik mn.,....er Ve çe opera ve film pa;~aıan pllk, 20 
U>r. Fahri CeW tarafmdaD kekelemek hak. Gece yamında bir Set 

~) 20,80 8tildyo orkutralan, 21.80 M>D 
...... • Procnmmı lılldlrmeml§Ur 

rler, '(22 den .c>llra sazetelere mtJs.wa asa • 8&bbk ap 
~) 81'MP''f 1 Kan ........ Deli kral 

!Stlkaq: Kol9em 

19,03 radyo orkeetru ve haber HrVlalerl, YILDD • BUdlrmemlftir. 
:·oa r&dy0 orkeatraaııı, 20,o:s konteram, 20, T.&Jt • Dul nipnh ve Altı ka-

Pltk. 21,llS: 1J'IAIJZC& aktüallte, 21,ao oda nhknl 
~· (Brahma), 22,0ts f&rkılar, 22,36 ha Aft'OBT& • Öltblı kervanı, Zomo, Hot-
ha r, 22,40 oıkutn, 23,•ts yabancı dlllerlt stı.c.un intikamı. 

herler, ' lSTANBUL 
l\tinAPEŞTE: MtLl.J 1 Öliln:ıdcn korkmayan 

18.ao çtgan mıWldal, 20, piyano konaeri, 
~·.O hikAyeler, 21,05 radyo salon orkeıtrUl, adam ve Zo•o 

IULAL 1 Jandark ve GU..cllcr ı;!O haberler, 22,40 opera orkeatraaı, J. 
reami ceçidi • kont eat Dohna.ııylnln idaresinde), 24 inglllzce 

erana, 24,20 plAk, ALEMDAR • Ap bandosu ve Ölüm-
ll~RAT: den korkmayan adam 

20,5() halk oarlalan, 21,80 Belgra opera.mı AZAJl 1 ~ f&Tlml ~ Vahşi 
da Verilecek plyesl nakli, 23 haberler, ler bQcum ediyor 
\'AnşovAı KADIKOY 

l.8: Şarlalar, 18,50 muhtelli konu§malar, llAl.9 • Kemanlar çalarken 
20 :radyo aalon orkeatr8.Sl, 20,45 Leh musiki_ OSKODAR at, 21,80 muha.lebe, 22 Bahriye bandosu, 22, 
'C 8Por, 23 tngWs kompozitörlerinin eserlerin llAU • Wonder Bar 
4en alto ile piyano, 23,80 kUçUk orkestra, 24 KARAGOMROK 
dana plAldan, OZID • Kervanlar definesi 
tlNJ>novEN: TiYATROLAR 
be (16,88 metreli kısa dalga) 15,10 pllk, ha.. KADIKÖY 8tlBZYYADA 

rlcr, _ pl!k, 16,•5 dans musikisi, 
\'h'ANA: 

HALK OPERETi (tO,ı; metreli kısa dalga), 18,tO k&rlflk 
~naer, 10,10 halk oarltılan, J0,40 konferans, Buakpm 1&at 21,45 te 
tJO haberler, 20,10 aktUalite, 20,20 ~lft.çl ua. RAHMET lllPZNDt 

• 21 :!te!cmnrktan rcportaj, 22 kilise musi. Yann akşam Beylerbeyi 
lftat, 23 haberler, 23,10 eğlenceli muslklal, iskele tiyatrosunda 
1 do.n~ plAklan, ştalN TZYZZ 

Devlet Dcmiryolları Hesabına Cer Mühendiıi 
Yetiştirmek Üzere AvrupQya Hohıule Tahsiline 

1 Gönderilecek 5 Talebeye Ait Müsabaka Şartlan: 
2 - Türk olmak. 

3 
- "Yt:ı.tı 18 d kiisük ve 25 t n bü1ük oha•m•k. 
- Sağlık dur\lmU tahıile enıel olacak derecede olmadılına, 

memleketin her hangi bir tarafında çah1m1.ia milıaid bu· 
lunduğuna dair Devlet Demiryollarının (Ankara), (Haydar
pa§a), (Eıkiteri), "(lzmir), (Adana) dakl ııhbl heyetin
den veya Devlet Demiryol1 arının kabul olunac.k snemurlar· 
da bulunması lazım ıelen sıhhi ıartları aöaterir matbu ııhhi 
rapor muhteviyatına uygun olarak (tam teıkilltlı bir haıta. 

neden) alinmıı 11hhat raporile anlatılmak. 
' - Devlet hesabına tahıil ettiren mekteplerden müaabakaya ıir. 

mek iıtiyenler mekteplerin den bir ı<ma iliı ikleri olmadıiına 
dair veıika aöıterınl'k. 

) - Aıkerlik vazifeainin Avrupaya tahıile ıitmeıine mani olmadı
lına dair alakadar aıkerlik tubetlnden voıikayı hala olmak 
lizımdır. 

• - Talipler 19 - 9 - 936 tarihine kadar iıtida ile lıtanbul Mü-
' hendiı Mekte\>i Müdürlüiüne müracaat edeceklerdir. 
' - lıtidaya bailanmaıı liıım ıelen veaaik: 

A) NUfuı kllıdı veya muıaddak bir •ureti. 
B) Gördüiü tahıili tevıik ettirecek evrakı müabite. 
C) Hüınühal varakaıı (en ıon n1ektebin vereceli hUınUhal 

varakaıile o tarihten ıonra çalııtıiı yerlerden ve aym za .. 
manda mahalli poliı daireıinden birer hilınUhal vara· 
kası alınacaktır.) 

0) 4X6,5 büyüklüğünde alt• fotoğraf. 
E) Atı ıehadetnameıi. 
F) 3, 4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik. 
H) Babaaının adı nedir?. Nerede olduğu tal iae ıimdiki, öl

milııe ölmeden evvelki mulek ve memuri1eti nedir? Ve 
nerede çahımııtır?. Şimdiki .,.. llümden evvelki m~ılek 
veya memuriyetinden önce daha nerelerde ne ıibi iıler. 
de ve ne vakitler bulundu? Bunları 181terlr bir tercümei 
hal varakaıı. / 

.._ Müaabaka imtihanı 21 - 9 - 938 tarihinde eaat (9) da lı. 
tanbul Milhendiı Mektebinde J&pılacaktır. 

...... MUıabaka imtihanı tenimi hendete, tahlilt riyaıi7e, tahlili 
makine, reıim hatb, fizik, kimya ve Türkçeden olacakt1r. 
Bu denlerin ıUmulü Mühendiı Mektebi UçüncU •nufına kadar 
olan propamlara ıöredir. 

...... imtihanda aynı derecede not alanlardan Han bilenler tercih 
edilir. 

"' MU:sabaka imtihanında kuanan talibler; Avrupadaki tahıil· 
lerinin neticeıinden 101ıralci mecbürl hismetleri hakkında 
Devlet Demiryollan ldareıi nin iıti7eceli tekilde teahhütname 
vereceklerdir. 

' Taltıil plônı: Avrupada idarenin ı&tereceii fabrikalarda 
'bir aene ataj ve bu müddet zarfında da liaan öğrenilmeıi1 
idarenin tayin edeceii Hohıulenin makine ıubeıinden aekiz 
tameaterlik tahsili ikmal ve altı ay aarfında imtihan vererek 
diploma almakbr. 

Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150. 200 kupona tr.hisar mam· lalmdan LIKOR, 
KANYAK, LÜKS SİGARA, AV MALZEMESi verilir. 

' .· 

i\YRIC.i - Hediyelerle llerat;er alacaAr:nz kur'a numaralarile yılbaımde. çekilecek 
BOYOK YENiCE PiYANGOSUNDA f,.Tdor Tourinı 1936 modeli zarit bir Ford 
otomobili veya bunun yerine bir Ford k.ımyonu veya Ford traktörü, 230 liralık 
BLAVDUNKT ,Radyoları, R,EVUE SAATLERi, iÇKi SERViSLERi, SOFRA TA
KIMLARI V. S. V. S. V. S. 

Pendik BakteriyoloJıhanesi 
Direktörlüğünden: 

MüeNeıe bahçeainde hayvana tın ıüneılenmeıi için yapılacak 
Padok'un 25 Eylül 1938 tarihine ınüu.dif cuma aünü aaat (15) de 
lıtanbulda Yüluek mektepler muh aaebecUiiinde toplanan komiıyon· 
da ihııleai yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Keıif bedeli (2597) lira (51) kurut ve muvakkat teminatı (195) 
liradır. fıtcklilerin teminat mektupları Ticaret Odaıı vesikaıı diie' 
belgelerle birlikte yukarıda yazılı gün ve ıaatte ekaltme komiıyonu
na müracaatları ve keıif ve tartna mele!"ini ;Hrmek üzere Pendik Bak
teriyoloji müeneaeıine müracaatla rt ilan olunur. (773) 

lstanbul Komutanlığından ı 
Erzurum Aı. haıtahaneıi için (-40) lira ücretli, 
1 - 30 lira ıehri ücretli 3 ki ceman 4 haıtabakıcı hemıire alınacak 

tır. Bu hemıireler orada bulunduğu müddet zarfında da bir nefer 
ıam tayini verilecektir. 

Şeraiti haiz olanların kabul edildiii tarihte Erzurum& kadar 
Yol paruı IX. kordan temin edil ?cektir. 

Talip olanların ıahadetnameleriyle evvelce bulunduiu bonaer 
viıleriyle K. bk 2. Ş. ye müracaatları ilin olunur. (904) 

• '.,. • ı' .. 

Islan bul Belediyesi\. ııa.nıari 
Karaaiaç mücueıatı için bas tırıhıcak 39 kalem evrakı matbua 

açık ek•iltmeye konulmuıtur. Bu baatırrlacak evraklaı ın hepıine 625 
lira bedel tahmin olunmu§tur. Listede ve ıartnamesi levazım müdür· 
lüğünde ıön.Uür. 1stekli olanlar 24 90 N. lı kanunun tayin ettiii vesi· 
ka ve 47 liralık ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 8 Eylül 

Aç kamına bir kahve kalltı alındıkta 

Kabızııaı defeder 
Yemeklerde btrer uat .aııra almttaa 

HAZDIBIZLIOI, mJde ekflllk '" yanma. 
lllftDI ıtderir. .AjudakJ tataıaıık ve ko
kuyu bale eder, HOROS markalı amb&. 
l&jıQ& dikkat. Deposu: Jılazon ve BottcD 
ecaa deposu, Yen1po1tano arkuı Aflr a. 
Bok. No. 47. 

936 sah günü aaat 14 de daimi enci.im nde buh,nmalı 'rr., (607) ı Dle hekimi 
13 - Avrupadaki tahsil ıera1ti veya diğer huıuıat hakkında Devlet Ratip TOrkOQIU 

Demiryolları Umum Müdürlüğünden ve ltletme MüdUrllikl• Ankara cmdd••' M-rret 
Pinden ve Mühendis Mektebi Müdürlüiünden iıtiy•nl• ıafıi· I otell IC•Pfl .. llUl'nNPa 



HABER' in 
Yüzme m ·· sabal;ası 

Yüadller aUamadan er; vel Trnb:Ja iskelesinde-

Yüzüeüler motörde yağlanıyorlar .•. 
Birinci celcn .llurad 


