
lngiliz Kralı Peştede 
iki saat kaldı 

(Yazısı 2 ncı sayfada) 

E V L D L 1936 S A L 1 Seııe: S - Sayı: 1670 

Bu sabahki yağmur · bir facia oldu 

Kasırnpaşada bir 
kız selde boğuldu 
ADçak maılhlaıDDeDeırn su bastno Kaısomqpaışa1r11oın baza 
yeırlleırDl1l1©1<e anca~ lllFllsaıro soırıtoını©Jca doDaışollaılb>DDDycır 
Kasımpaşalılar feryat ediyor: 

Şikayetlerimiz gene dinlenmezse yağmur yağ
tnasın diye duaya çıkmaktan başka çare yok 

8om.osiyera cephesinde lıiikumet mllisleı•i asiler iizerlne hücum edcrlc>rl..:l'n ... 

Asilerin bombardımanı karşısında 

San Sebastien 
teslim oluyor 

Bütün Endülüs ihti
ıaıcilerin eline geçti 
Sevile, 8 CA.A.) - General Queipo 

de Llano, radyo ile neşredilen bir teb· 
liğinde Sen Sebastiyenin bir iki güne 
'ka.dar ele geçirilecej!ini bildirmektedir. 
Mumaileyh general Molanın kumanda
sı altındaki kuvvetlerin betaat ve fakat 
crnniyetle Madrite doğru ilerlemekte ol 
dufunu ilave etmektedir. 

bir başkuamndanlık ihdas etmiştir. 
HUkOmet kuvveti rinln 

Uerl hareketi 
Madr!d, 8 (A.A.) - Harbiye nazırı, 
hükumet l:uvvetlerinin AsturJes'de İ
leri hareketlerine devam etmel~tt> ol. 
duklannı bildirmektedir. 

rı 

l 

General Endülüsün tamamile ihtilal
cilerin ellerinde olduaunu söylemekte 
" • b 

1 c kuvvetlerin Puerta - Palmera ve Vil 

Bu kuvvetler, Leon eyaletinde a. 
silerin kuvvetli bir müfrezesine gale. 
be çalmışlar ''e Leon şehrine 26 kilo
metre mesafede bulunan Gozdon adın. 
daki kasabayı iş1tal etmlslerdir. 

Bu Mbal&kl sel Kaaımpaıa so Tcaklarını bu Tıale getirmişti. 

~ı:.a mevzilerini ele geçirmiş olduk 
-~,,ı ı:ı: ! \ tJer :vermeKteuu~ 

4h!lll teslim' olmak letlyor 
l>aı;s 8 - Sen Sebastiyeni harap 

~lnı.a:üan kurtarmak istiyen şehir hal
b 1 as~.lere lP.slim olınnk istemişler ve 

U Yüzden dün kanlı çarpışmalar ol
ttıuştur. Gerek anarşistlerden ve ge
~:k~ halktan pek çok ölü vardır. Şim
l ık1 halde çarpışma durmuş ve bir an
baştna yapılmıştır. Fakat asiler bom-
ardıanına devam etmektedirler 
Yeni kabine asilere karşı yapılmak

~an harekatın bir elden idaresi için 

Cenupta hükumet kuvcvtleri, mev. 
zilerit~ i tahkim etmişlerdir. 

Aragon cephesinde hükumet kuv. 
vetleri, Huesca'nın büyük bir kıs. 

nıına hakim olmuşlar, asiler ise şeb. 
rin merke1Jine doğru çekilerek orada 
mukavemet tertibatı almağa başla • 
mışlardır, 

T oledoc!a topçu kuvvetleri, Alka-
zarın bombardımanına devam etmek. 
tedir. 

(Dif{er telgraflar 4 üncüde) 

Memleketimize mühim bir 
siyasi ziyaret 

Bu gece sabaha karıı bava birdenbi
re latıa•-f, liatliute 4'iTçok tim§ekler 
çaktıktan sonra şiddetli bir yağmur yağ 
maya başlamıştır. 

Bir saat akdar süren yağmur şehirde 
seller vücuda getirmiş, alçak olan ma
halleleri her zaman olduğu gibi sular 
basmıştır. 

Bu arada Kasımpaşa sutlanndan, Fe
riköy, Yenişehirden inen seller Kasım
paşa deresini taşırmış, derenin üstü ka· 
pah olan kısmının ağzı hücum eden su
ları alamamış, bu yüzden seller yan ta
raflardaki bostanlara, mahallelere taşa
rak ~vlerin alt katlarına dolmuştur. 

Fof:ıoğral rnulıahirlmlz sokaktan ancak insan sır+tıntl.a gerebilmiştir. 
Fran~ız Başvekili 
Hariciye Nazırı ile beraber 

Gök gürültülerini işiten dere kenarın 
daki evlerde sakin halk derin uykuların 
dan uyanarak her yağmur yağışta mu• 
hakkak başlarına gelen su basma fela • 
ketini mütcvekkilane beklemişlerdir 

(Devamı ' ün<'iide) 

llk teşrinde .geliyor 
.\. Fransa Başvekili Leon Blum'un 

11~ltaraya geleceğini bir eylül tarihli 
~ hamızda bir rivayet halinde kay. 
b ~tll'ıiştik. Dün gece gelen haberler 
" thayetin tahakkuk ettiğini ve Baş. 
~kilin ilk teşrinin birinde Paristen 

teket ederek evvela Belgrad~ ve a. 

~" C>n beşine doğru da memleketimi. 
teleceğini bildirmektedir. 

b Leon Blum'a Hariciye Nazm Del. 
~~dlln da refakat edeceği söylenmek. 

it 

....... -v;;i ... ı;;;ık;;;·; ....... i, 
yarın başlıyor: 

Kadınlar 
beni anlar! 

Nakleden: 
Hatice Süreyya 
Güzel, dul, akıllı ve haysiyetli bir 

anne; oğlunun arkadaşile sevişiyor 
ve onun metresi oluyor. Muhafaza- • 
kar bir aile ortasında zavallı kadına 
yapmadıklannı bırakmıyorlar ... Hal 
buki onun aşkı da, delikanlımnki de 
samimidir ... Jigolo zihniyetli sevgi-

l1\ Gene bir rivayete göre, aynı ta_ terden değildir... Genç kadının srr-
lflt tt dünyanın en büyük transatlan. rını kendi ihtiyar ve müstebit anne-
-- 1'tinden Normandi vapuru da iL si de, hassas ve içli oğlu da öğreni-
\ı'l't'tnıza gelecek ve Fransanm Tür. yor ... Genç kadın, ne yapacaktrr? .. 
l't~e sefiri Ponsot ,·apurda büyükle. Bu, kadın ruhunun inceliklerini 
'-.. ıf~ ı anlatan bir romandır. ~bir ziyaf~t verecektir. 
h Bu tefrikamız 

~ a ş ve ki ı 1 s met Dl~:-:0bi~0:~~~~a-
I n· ö n ü n ün ! :!z,,.ı:.c:,r::~~::.~ 

tondra seyahati i v Harem .. 
lngillereden tekit ediliyor ı= agasının oglu 

(Yazın 4 üncüde) Yazan: (VA- NQ) 

--------------------------------------------------
Dünkü yağmur ve dolu 

• • •• • 
IZMIRDE MUHIM 

ZARARLAR YAPTI 

lzmlrde Pasaport (Yazı•ı 4 üncüde) 

Seyyahlara otomobili 
Hususi eller deau 

Belediye temin etmelidir 
Böylece hem şotUrlerln hakları kaybolmaz, 

hem de BeJedlye varidat elde eder 
:rmuı. ancı -.Jm 6 inci•• ı iJm 



Bundan bir müddet evvel, Almanya, Avrupa siyasasında tccrjt edilmi_ş va
ziyetteydi. Bütün devletler karşı safta cc,PhC alnuş gibiydiler. Fakat, Almanya, 
Hk defa olarak Polonya ile anlaşarak, }ı>loku yardı ve a.rkası ~orap söküğü gibi 
gibi gitti. Yava! yavaş bütün gayri memnun, bütün revizyonist (yani muahedele
rin yeniden tetkikine taraftar) bütün faşist devletler, Almanyamn -etrafında, ;l
talyasmdan Macaristanma kadar gruplaşmak yolunu tuttu. Öyle ki, Fransa, ade
ta yalnız başma . ka1ch. Nihayet, güçbela, Sovyet ittifakı aktedildi. 

Z"ıra, Sovyetler için başka çare yoktu: "Mücadelem,, isimli eserinde, Hitler, 
y?.yılma sahası olarak Rus to,Praklanm gösteriyordu. Fakat, Almanyanm iki ya
nındaki Fransız - Sovyet anlaşması, cenupta da, Küçük antanttan mürekkep 
bir zincir husule getirdi ,ki, son zamanda, bunun biraz tavsadı~ göstermek isti
yorlar: Büyük harbin başlangıcmdanberi Bükreş siyasi muhitinde Fransız dostlu
ğile şöhret alan maruf siyasi ';I'itülesko, Romanya Dışbakanlığmdan uzaklaştm
lıyor ! Şayialara nazaran, bu, Almanyanın yeni bir siyasi muvaffakiyetidir. Lakin, 
sağ Fraıi~z matbuat:J diyor ki: ''Titülesko Sovyet ~yasetinin adamı adi. Bu de
ği§ildıırtCn Sovyetler endişe etsin. Bize ne? Yeni Romanya Hariciye Nazın A n· 
tonesko da büyük bir Fransız dostudur. Hatta o, Fransız ecnebi lejyonunda yüz 
b<Ş idi. 0, bize karşı dostluğunu devam ettirecektir.,, 

Almaoyanın etrafındaki devletler topltınttsı bu suretle devam ededursun, in
gili% kralından sonra Fransız Başbakanının İtalyanın etrafından Almanyanın ce
mı'buna doğru şöyle bir gayri resmi "lamelif,. çevirmeğe kalkması da dikkati 
cclbetmedcn geçemez. Diğer cihetten, Fransa, Alınanyanın en teshir ettiği kale 
olan Lehistanı l'ekrar ele geçirmiştir. Hülfisa, siyasi nü!uılar, bir meddü cezir gi
bi, o tmaftan bu tarafa, bu taraftan o tarafa akıyor ... Şimdi, faşistlerin mütemadi 
hamlelerinden sonra, srra, Fransız grupunun ~eleriue gelmiştir. Bakalım, .onlar 
son birkaç ayı kaplayan Alman - ttalyann:uvaffakiyetlcrine ne der.eceye kadar 
~ verebilecekler? Sporcu tabirile hangi taraf dahil fazla puvan alacak? 
Nalarrt olmasa bile, bir taraf, sayı hcsabilc galip gelebilecek mi? 

YaZ'llanlar aras1nda 

Fikir istiklaline 
doğru 

Hüteyin Fanık TANUR 

Hindistan da 
isyan? 

Şimal batısında 
m!Jslümanlar 
aypklpn mış 

gilt.ere ı dün 
eşteden eçti 

Yunan gazeteleri Kralın mem1eketlmlzl 
ziyaretindeki ehemmiyeti tebarüz 

ettir yorJar 
Evvelki gün §Chrimizden ayrılan İn· 

giltere kralı Sekizinci Edvard dün Sof
yaya varmıştır.Hükümdar Sivilengratta 
Bulgar kralının kardeşi tarafından ve 
Sofyaya yakın bir mesafede de bizzat 
kral Boris. tarafından karşılanmı~trr. 

Sonra otomobille Bulgar kralının 
Vramadaki köşküne gidilmiş . ve kraliçe 
JÜana'mn da iştirakilc birlikte yemek 
yenilmiştir. 

Yemekten sonra krala nazırlar tak -
dim edilmiş ve şehrin şayanı dikakt yer
leri gezilmiştir. Kral Edvard kendisine 
tabsis edilmiş olan Atatürkün trenile 
saat beşte Viyanaya doğru yollanmış
tır. Orada üs glin kalacaktrr. 

Yunan gazeteleri kral Edvardın mem 
leketiınizi ziyaretinin hususi olmasına 

rağmen, gördüğü büyük istikbali ve 
kendisini Atatürkle İsmet tnönünün 
karşılamasını mevzuu bahsederken di
yorlar ki: 

"TürJciyedc logiltere hükümdarına 
gösterilen müstesna hürmet, aon zaman 
larda İngiliz - Türk münasebetlerinde 

kaydedilen y,akınlrktan da gelmektedir, 

Kral ~dvarda 1stanbulda ~österilen 
geniş sevgi ve saygı v~ bunun rımnmda 

tezahür eden İngiltere - Türkiye mü
nasebetlerindeki hararetli yakmlık ci
han sulhü, Akdeniz sulhu taraftarlannı 
muhakkak memnun edecektir." 

P. lgrattan gefff 
Ilelgrad, 8 (A.A.) - lngiltere 

ifratı Sekizinci Edvard, diln saat g2 
de bura)a ~clmiştfr. Yu~oslat7a sal
tanat naibi Prens Panl Le.ıttn--o'dan J. 
tibaren kendisine refakat etmiştir. 

Hn§t·ckil M. Stqyadinoviç Kr~lı ve 
naibi istasyonda karşılamışbr. 

Sekizinci Edvard, naib Prens 
Paul'ün iltametg{ıhına gittikten son. 
ra şaat 2.3,45 de hareket etmiştir. 

Peşteden geçerken 
Budapeşte 3 (A.A.) - İngiltere 

kralı sekizinci Edva.rd, bu sabah bura-

ya gelıni§ ve bir saat sonra Viyanaya 
hareket etmi§"tir. 

Başvekil ismet 
n 
bati 

Inön ·· n 
Londra sey 

Inglltereden tekit ediliyor 
Bay Yakup Kadrinin 3 ağµatos 936 

perşenbe günü Ak§aın gazetesinde F -
kan "Fikir istiklaline do~.. adh ba§
makalesinde gözümüz-e ilişen bir iltj 
kelime ile bazx fikirler ilstünde dıır -
mak istiyonız: 

Londradan dün verilen bir habere ~iı misafirimiz kral Sekizinci Ed- Haber şudur: 

ı) Maurice Bacres'in her ıan:ıaıı ~k
rardan b9§landığı ''Benim haldbtlerittı, 

bizim kanaatlerimiz,, ctimlesile anlat -
mak istediği §ey, sadece Fransxz mali 
olan<lır, Fransız lcUltürüdUr; Ye bunun 

ılimlcre şümulü, sadece Fransız zeka -
nın bu faaliyetteki büyük hissesinden 

dcğan gurur dolayışiledir. Pascal'in 

meşhur Piremc'nin bir ~kasında sevap 

olan öte yakasında hatadır,, sözU ahlftld 
bir hakikati, yani pratik ahlak ve Sdetlc
rh1 milli hususiyetini anlatır; ve manası, 

faraza: "Fransada, birer dtl'ile buna 
mücavir iki zaviycyeleri müsavi iki mU-

selles biribirine müsavidir, hakikatinin 
İspanyada başka türlü anlaşıldığım,. 

değil. Binaenlayeh Barres'in sözile 
alakası sadece milli hususiyetleri koru
maktaki gururumuza işaret noktasın -
dandır. 

2) Bugün müsbct ilim tabirile hem 

göre Hindistanın 12imal ba.b.sı httdu- var(:l SirŞec:i garında Büyük önder Ata- Kral Edvard Jı;ıgiltereye dönmek ü-
dunda bir isyan hareketi bq göster- tUrke yeda ederken kendilerini ve Baş- zere dün lstanbuldan Viyanaya hareket 
m~. yekij lamet lnönünü Londraya davet ctmi~tir. Kral Edvard istasyonda biz-

Deyli ~yl guetesine nuaran Fili&- ewıiı ve cevaben A~ttirk ismet İnönü- zat Türkiye Cwnhuneiıi Atatürkle, 
tin Jsyanınclan harekete gelen mühim nün derhal geleceğine işaTet etmişti. Vekiller tarafından teşyi edilmiılerdir. 
bir mlislüman kUtlesi hudµt mmtaka.- Londra radyosunun dün akşam verdi- Kral T~edc kendilerine ~ı göster 
smda. toplanmıştır. Peşa.ver mmtaka.- ği bir haber bu seyahatin tahakkukunu dikleri samimi hüsnükabülden dolayı 

'L..-!. L•t •• • •• ~ U~&yıı: '-'UIUI\l,&J"ICMJ&Uo= 11.~ı:ut\Jrıennl SlJUR ~~~ -~\oo;:r'9 aao\&\ • .,_ ~ 
1

_.,.._._ .. _ • ..__._ ... _._ .. ,.,_,_ .. _________ .,-;:ı-

Jfz krtalnrı atrafmdan işgal ~lmiştir. K ..... r .. ~. K beyan ederek kendilerini ve Baıvclrj) 
Bu kıtalar yolu muhafu.a altında bu- l.J ~ W Gencrnl ismet lnönünü Londraya davet 
lundurmaktadır1 Hudut bava kuvvet- H A B R • ~ R e~lerdir. 

t- .., ..., Bu ak .. am lstanbuldan aldığımız bir lerl bombar(!mıan tayyarelerile takvi- ırer-ıde • "' 
• " habere göre kralm bu daveti me:mnun.i-

re edilmi~ir. • Yol muıtellefiyoUn1 bedenen )~~klar yetle kabul edilmiştir. Türkiye Ba§veki 

Nazi kongres•ı bu ayı;ıı. OD. l>gilı.deu Ubarezı yollara sevke_ li General ismet lnönü pek yakında 
(lileceklerdir. Londraya hareket edecektir. 

Rom&ııya fest.ıval lle~eu ve Balıkesir OUn Bitlerin huzprlle zeybekWi dU.D ak§&m Jl~ Diğer Diğer taraftan gene Londra radyosu 

ı d heyetlor de kı.mıcıı bu~ TO kmmm ya_ İngilterenin Atatürkün misafirliğile çok 
~aş a 1 rm gidoceklerdlr. sevineceğini dün akşamki neşriyatında 

* LAJQllde l4esllı P&§& camU yanmda btr ilave etmiştir. 
~v yapılırken ~1 M:irleou k1Uaesl aıı.rmcı ---------------
bulunmU§tıg. iki kişiyi vuran 
le~!11:ı:~e:~~0;:=~~~p Katil bekçi 

Jd&&rU mUdürlUBf'. O(:llqbl ve ekalliyet 

ı.nektepıedııo Tflrkiye v~ TUrıook aıeyhtnc Hakkı o da k arar 
y~ ~e~ w mekteplerde yeri ola.. 

~eyyah 
0 ctcmobDDDerll 

aeıectıye 
0
1 

uıra;sama~ ,,, sd 
flenelerd8nb8Ti, qehrlmi;;e ge~ f)D§Tid 

yalılara umm olan otomobil!~.htl d4 
eller temin etmekte ve bu ~, 
geh-rimizd6ki taksi otomobill611~· 
dcğfllla bile k./ir do. görmmneT•t bif. 

]Je1edtıJe, llütçcainin1 "8 tU ~~ 
miktar uaridatını temin adml~ 
bilimin Belediye tarafs~ ~ or 
onların yabancı cUm-w ~t grJııi~ 
mamalarına 9<Ütf1114'k mne k 
fflCflf aatine olur. ~ 

lstanbula RmJ1Jah gel~i lll' f1 ~ 
mak •1e 11abancı memle~lcrd~ 
kin ıa~m~ gelmı 1m>pagtınt'üı1J1 ıdt"! rıi' lı 
üzero bir qıwe vfWuda llf'tı~eflı~ ~ 
Ziyor.uz. Yine bu §t'beyi "1ar6 ~ 
ellerinden geldiği kadar çıalı§tı t~ 
gönnekle de 86'VİnÇ duyu.yonıJJ· 

bu arada dü§ilnilyonız. . 61' ~ 
Şehrimize gelen yahut getırs1. e,, 

yahları §ehirdc d-01.q§tı~ ııo.z1{0,; 
daha doğru.8u, onların da~ ~ 
yarayacak oosıta bulmak isiııı 
bımkmı:ştır 1 \1 

Yabancı ellere.. . . 1't' ı; \f 
Niçfo1 Belediyemin bu şubCSS 

de ba§arama.: mı 1 bil ' ~ 
Gazetemize ba§ vuran otomo sfH' 

kipleri ve şoförlerden 00mı.aroıt~ .. ıı1"' ~ 
lediklerine göre, arabalarını s~ ll 
nn emrinde çalı§tırmak üzere ~ ~ 
ellere veriyorlarsa, hatta, lnı ya r<f"". 
ellere, lccndi arabalarını da çalıf'·~I~ > 
sı için, yalvarıyorlarsa bu, sı1'f ~~ 
tendir; yok.sa temin ettiği fa~.1~ değildir. Gene bmı1.arın söyle,(l,ı1' 1fl 
g6re bu işi Belediye ü.zerine al~ 
lun8a hem kendileri çok f aydoJa ~rK . e (Ti" 
lar, hem de yabancı eller yef11' p 
dan Belediyenin i.ştif ade c~ 
emindirler. . • ~fi~ 

Seyyahlara otomobil temıııı • 
Belediyenin. ~i~P.kh.!l;11f,:t':fJ" ~ ~ 
n.etı6n1 mttna/(.(f.§a U·UU et "ll snJıJr 
de faydalıdır. Bu hem otomO~ı eYe ııV 
Zerine bir yardtm, hem Beıcdı!f ki ti 
-varidat menbaı olacaktır. yeter 
bik edüsin.. po~ 

Halkın;:./ 

KllçUk ltllAf 
toplantısı .. ıflll 

Prag, 8 (A.A.) - Küçük ıtıl& -~ 
rlciyc nazı dan konf eran.sı. b~ (t ~ 
12 sinde DratislaYn'da açllac:ı1' 
dördiinde sona erec<.>l\ti:ı:. 

t i t 

Filistinde 
örfi idare 

içtimcıl. hen;ı de hakikaten müsbet ilim
leri (fataza fizik, kimya) kasdediyo-

ruz. Birincilerde milJi damga gibi görü
nen taraf, ya henüz bu mesel~ere süb

jektif kalmaktan kurtulamıyacak kadar 

içtimai hadiselerin hususiyetini tama -
mile kavrayamayı~ı;nızdan, yahud da 

içtimai meselelerin çok fazla BtZtM ol
malanndan ve binaenaleyh onlan tetkik 

Alronn 'azilcrinin yıllık ~ongıe. 
si dü.u ·urenbc.rg şehrinde başlamlf. 
tır1 "itlç.r bütün Na~i şdle.riyle ~ 
rnber ~on~e miiıakere.lcrini · takip 
\ltmektedir. Bu dcfaki kongre ayın 

zamanda Almanyaaın or<l'U ve müda
faa kuvvetini göstermesi bakımından 
da siyaset alemini ehemmiyetle aHL 
kadar etmektedir. Uç gün sonra hem 
hücum, hem de mUhafız tahurlan 
Hitleı:in önünde büyük bir geçit res. 
mi yapacaktır. 

;= ı!!ınJli§~ianbuıun müstakbel bugün veriliyor lh\n edilm~~·. ~o 
pla.nmda Deyoğlu ile lııtwıbul arasında ve· Altı ay kadar evvel, bir yer de. muhtemel görUliJ. -~ 

de zekamızı hislerimizden tamamile 
ayıramammıızdan doğan bir acizdir. 
Bu aczin ~st ideolojilerde, ıxı.cscla 
Barr~s'in yukanya ı:ıaklettiğj,o:ıiz, vo :Ş. 
Yakup Kadrinin yazısında iatiııat çttiği 
sözünde görfilür. Söylcrneğ~ ı~ 

yoktur ki, ilim, bilhassa bu~ün, IDCO§e

ini dinI hislerden alan imandan, kana-

atten hoılaruna.ı; bu hisler nqvlin=ıa 

için ideolojilere sarılmaktadırlar. Za~n 
ideolojilerin de insanların layilc bir dcıv-

reye girmelerinden soroa doğmağa bq
laımş olmaları, Aldaus Hiaxley'nin tabi
r ile, "Din~ hislerin kisve qeği§tiı;crek,, 

ha.Jli yaşamaYlJ devam çttiklcrinc 4c1A -

Ko~rcnin son cetc;esini yapacağı 
14 Eylülde Bitler Alman kara, de. 
nb; ve lın,•a kuvvctı~rine hitaben bir 
nutuk söyliycccktir. 

Frans z 
himayesi 

Şark devletlerinden 
kaldırılacak 

Ji>a.risten v~rilcn ve biltün şarkta de
rin akisler uyandıracağı nıuhakkak 
bulwwı bir habere göre dün toplanan 
Fransız kabinesi, Hariciye uıUstcşan
na garktaki devletler üzerindeki Fran
sız ma.ndnsına nihayet verecek muahc
c;leleri parafe etmek saldhiyetinl ver~ 
~tir. 

Jet eder. =====~==:::::::::::::;~::;:::::====== 
3) Yazıda daim::ı. biribirine. kan§tın· mazlcy· .. Biri nazari olmak, diğeri de 

lan ilim ve !en tabirlerinin (technique naznri kı~etleıin tatbikatı olmak gibi 
ve science) tamamile tavazzuh etmiş (faraza, Biyoloji ile tababetin biribirine 

d "Bol .. birer manası var ır. .. u ara gore 
fennin meydana koyduğu hakikatler ve 
hatta fenni metodlarl,n isbat edilmi~ 

faraziyeler ... ,. ve " .. Lakin, bir başka 
bakımdan, ne gariptir ki g~ne o 4cvirdc; 
en koyu ırk teorilerinin meydana çıkanı 

dığı ve ihnin hiç değils~. ilnli ~odla.: 
rm bunun hizme1;ine •. ., cWI1-leleonde ço 
rüldilğll gıöi birlbiri yerinde kullanıla-

k~rşı vaziyeti) biribirindcn çok bariz 
bir surette ayrılan hususiyetleri vardır. 

İstçnilenden farklı tefsirlere uğramış 
fikirlere dayanan ve elemanter bilgilerin 

aradığı dakikiyetten mahrum bu yazı -
dan bır "fikir iatildfili,, neticesi çıkarıla
bilir rpj.? 

Şcru Hulusi 

her iki )'.nltada il)~ ayn yeraltı tnunvaylan ği~tirme i:.;inden d~la~ı garaz .~~!a- Deyli Herald gazetesi Kudüs ıt1~! 
yen de teablt etmiştir. dıgı Aksaray bekçılermden Zulfıkar rl hergiln gittikçe artan karıf. jll e' 

• ı,>actl ocak kongreleri 16 eylQlde ba§la_ ile daha bir. ar·k· ad .. aşını çeşm. e ba·ş'?· dolayısile yakında idarei örfiye ıl 
yıp 30 eyıolde bitecektir. ba 1 ld bek C ll n .u:<' * AdUye saı-ayının yapıl,aea.ğı yel'e tesadüf da ta nca 1 e 0 uren -çı em, 1 dilebilccei'Tini yazıyor: ecY 

1 edıeı blııalarm Uhlptertıe takarrür eden fi. bir müddettir ağır ceza mahkemesin. "Yalnız mülki idare böyle bir.\~'~ 
yaUarmm bir listc:ı yapılıı.rak Anka.raya gön de yapılan duTuşması geçen hafta nL itiraz etmektedir. Çünkü idare)'t 

derilııı!ştlr. hayete ermiş ve müddeiumumi mua. ellere devrdme~ ic~cmiyorlar. ri'ı1' ~ 
• Tatil ynpıı.n mahkemeler dUndcn lt1ba - i k M .d " 

,·i ııi, iki kişi)'.i kasten katilden bekç Fakat Aran liderlc:;i, Ira t•ı"'~r, ren lşo başllµlllDUr. .,. ... 
* GUmrUkler umum mUdUrtl !4lµnut Ne. Cçmalin idamını talep etmişti. nazın Nuri Şait pq.§anın t'lvassıı ... <' 

. oe'" ~ dlm dtln ak§am Ankara~ gitmı.,tlr. Ağır ceza ~ahkemesi bu hususta sonra başlıca şiddet lrrekctterııı 11~t ..ı 
• Devlet eline ı;eı;cn !staııbul radyosunun nrmiş olQu u lmraı;ı bugün öğleden geçmedikçe böyle bir tedbir al~erl"' 1 

spiker ve ten mUdUründen ba§ka bütUn me. sonra tefhim edecektir. başka çare kalmıyacaktır. Arap hğe ı/ 
mu)ılar yont kadrOnun yapılmıısuın lııtızaron de bu hareketlerinden vazgeçcce 
~mdillk açığa çıkanlmışlardır· ======~=::::=;:=~~=::=::~ 

• ızmır Ozllm kurumu bqkam tsma.U FranBIZlııra parola olarak (Soguk kanlılık) 
Hakkı dUn §ehrtmıze gel,u;l§ ve bir mUddot tavsiye etIDJ tir. 
nı1lstc§nı; vekili HllsqU yamanla görll§Illü~ • • İngl)lz deniz nazırı Samuel Hor Kıbnsıı 
~ ~~~ 

* Sağır, dilsiz ve körleri himaye c~lyetı * Bclgradda çıkan Vremc gazctcslnln yaz. 
tarntnıdan 12 eylQl akşamı Suadlye plfljmda dığma göre Bul ·ar kralı Borla Almanyadan 
bir balo verilecektir. dönerken 8 rzylul p<'rşcımb() gUnU öğle vakti 

• DUn bir İngiliz vııpurlle 4l50 ve ba§ka bir Vencdlk snrayındıı. Musollnl Uc uzun bo)'1U 
\•apurıa. 60 seyyah gıılmJ.jUr. ı:örü§IDU tUr. 

'* Japon bUY.flk elçi.Si Taku~vvo bugUn "' Yugoslav Bn.§vcklll Stoyndlnovtç dllJı 

mezunen memlekeUne gidecçkUr. 'Müsteşar ansızm Romanya r.>evlct ricalilc temaslarda 
Kat.sutaro mııslahall;~ar .ısrtaUle elSillk işle_ bulunmıık üzere IlUkreşe gimlştfr. 
rint ~c(h1r edecQlttir. ıı: Otomobil tarlhlııde kaydedilen kazaların 

• ı;ıugtın §ehrlµı.lze 30 kişilik bir ltalylU) en mUhlmml ı;Umal lzlandıı.sruda otomobil ya 

talebe grupu gclecclttlr. Aym on beşinde de nşlannda olmu tur. Otomobil 1-00 kilometre 
ikinci bl.ı: gı:up dah~ gelecektir. süratle hallt arasma {;irm4;, nltı kişi derhal 

* tıkmekteplerde kayıt muam~testne dUn ölmUş, ve yirmi ki§l d yaralanmıştır. 

bqlnnmı§ltr. 11: Cihan sulh kongı:cslnln dağıJmıı.m mUnase. 
• Zlr,aat bapktJJiJ köylUden 1buğdt\Y. almalı bcUlc BUrkscldc Hey<'l stadmdn bUyUk sulh 

için mevcut bulunan 57 merkeze ll!veten bu 1 cnllğf yapılmış. 1ıenlfütc konSTeye lştlrıık ı::-
senekl bolluğu nıızar:ı dikkate alarak daha den 34 milletin baY,rağL rc~mig~lt yapmıştJr. 
50 merlcez kuracaktır. • Kndm tayyareci Bcryl Marklalıı saııt 14, 

D.Uf8rd~: 35 de mecbur." olarak indim Halifa..,.dM l9~ 
• ıııar.n ?.n!orlnlp hatırasını tel!'lt IÇ,tn vq_ rar havalanmış ve 16,20 de Nevyorka. inmiş. 

rUcm. ztyatettc Fransız teka.Ot sandı~ nazırı Ur:. 

zememektedir.,, 

Türkofıste bll 
sabahki toplan il ıııl ~ 
iju sabah Tü,ı::kofist~ _)'8~pl$11' 

vnla!·ımızın ihra,cı işi için bır \ 
l t . "'~ . tı yapı mış ır. ~ 

'J'ü.rkofis meyvacılık şıL~""' 
Zakiı Doğcınoğlu, mütehassıs :

11 
tı!1 

Ilaadt> ''C 'Ziraat Ilapkasından lllıılf' 
• b to~ ... ~ murahhasın bulunduıru u il"' 

da yeni kurulacak meyvacılılt .. 
. . ... ··ı ijı:;tut· t' 

şirketı etrafında goruşu m :ı ftla;t 
fş ve Ziraat U..ankalarını~ ı.ıif 

00 1. ,.e ıle ıP rckcn ve 100.0 ırn sermn. . b,ş 
cnl<ları bu yeni ı;;irket ilk teşrııı ~~ 
rında faaliyete geçecektir.. "'ı:ıl 
40.QOO lira ile elma ambalaj .;·e d~ ( 
dardizc teşl~ilat v~ tesisatı ,·ı.cU 
tirccektir 



seya e 
Bir Türk - lngi iz 

emr~vak· aU e m· 
~,, 

1 • 

~ (Vl·NO) 
·~-------~~~~~~ 

• • ah csırın 

kurtuluşu 
~o bUyUk merasimle 

kutlu landı 
c;İ11.el Balıkesirin yabancı istnasm
~ kurtuıuşu.nun 14 Uncu yıldönüınü 
~esirde dün büyük merasimle kut
~ı§tır. Evvelce orllunun §ehre 
~iği saat 11 de süvnrllerimiz gene 
~ kılıç §Chre girmig ve süvarileri
~'<olll başındaki subay Balıkcsiri tem
l eden genç kızın ellerini çözmüştür. 
~ sonra alkıglar ve yaşa sesleri 
~.bayrak çekme mernsimi ya-

~ büylik bir Fener alayile mern-
~a ermiştir. 

~ l&tanbul ağırceza 
J' ~ reisliği 
r ~Yiz azalığına nakledilen Suadm 

spanyaya mal satan 
tacirlerin vaziyeti 

düzeldi 
!spanynda malları bulunan ve bura

da. mallara mukabil almı§ oldukları 
avansın faiz.ini ödemek mecburiyetinde 
kalan ihracat tncirlerimizin Ankaraya 
gönderdiği heyetin teşebbüsleri müs
bet bir t;ekilde neticelenmiştir. 

Haydarpaşa muallim 
tatbikat mektebi 
Öt.edenberi Muallim mekteplerine 

merbut olarak müstakbel muallimlerin 
staj görmeleri için bir de tatbikat 

mektebi bulunmaktadır. Haydarpaşa 

Muallim mektebine merbut bulunan 
tatbikat ilk mektebinin fazla ameli bir 
kıymeti görülmediği için bu mektep 
kaldırılmı§br. 

Ekmek 10 para 
ucuzladı 

Dün toplanan nı:ırh komisyonu ek
mek fiyatlarını bir miktar daha. indir
~u.ı.. Dlıinc.l clancE;o on prı.rrı. .nok:sa
nile on kuru.~ 30 para. ikinci ncvie on 
para noksan.ile on kuruş on para ve 
francala.ya 20 para noksanile on 
beş kuruş fiyat konulmuştur. 

Izmlr Türkofls 
mildllrü öldü 

Enelce şehrimizde ihracat ofisi 
raportörlüğünü yapmış ve bilfthare 
lskenderiye ticaret müşavirliğinde 

bulunmuş olan lzmir Türkofis müdü_ 
rü Ziya geçirdiği kısa bir hastalığı 

müteakip lzmirde ydat etmiştir. 

Hükf.ımett a vanslarm Merkez ban- jjiİİiiiiiİiiiiİiiiiİİiiiİİİiİİiiiİijiiji
kasındaki bloke İspanyol parasile kar- .._..l'IP-ı WI •.a. llAW~lırı...ııli 
şdanarak ihracatçıların faizden kur- ft lf IJ " •Aft T ·-
tutmasını ve mütebaki bedelin İspan
yadan hesap geldikçe normal pezeta 
üzerinden kendilerine verilmesini ten
sip etmiştir. Bu hususta hazırlanan 

kararname projesi Vekiller heyetine 
sevkolunmuştur. 

BALI 

EylW - 1936 
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~ ağır ceza reisliğine 9 uncu ih
r' ~~· lılahkemesi reisi Refiğin tayini 
~~etmiş ve keyfiyet au tasdike Sultanahmette ÜÜuc~in .Bat~ı 

rn 'l" 

iilYı ırlk. c:s O ln1 ~O OD ;g 

Sl fil) ~@l lfi) ~o 
lzmirdc çıkan Yeni Asır gazetesi, 

/ngiliz _Türk antantının bir emrivaki 
olıduğıuw scrlevluula ilan ettiği bir 
nurkalcsinde, Türkiycnin dış siyasası. 
nı şöyle mılatıyor: 

Bir zamanlar Avrupanın en karı. 
sık bölgesi olan Balkanlar, Kemaliz. 
~in sistematik gayreti, dört Balkan 
devletinin şuuru hissiyata htıkim kı. 
lan bonvolonteı iyJet şimdi sulhun 
en çok emniyett<ı olduğu bir bölge ha. 
line geldi. 

Türkiye - lran - Efganistan -
Irak arasında bir Asya paktı yapmak 
için sarf edilen gayretler de netice • 
lenmiş sayılabilir. .N;,ya paktı. dün. 
yanın bu parçası üzerinde sergüzeşt. 
lere yolu tıkıynn km'Vetli bir sulh fı.. 

leti olacaktır. 
Türkiye, garpta ve şarkta, sul. 

hun sadece protagonisti olmakla kal. 
mamış, onu mümkün olduğu kadar 
uzun bir hayata mazhar kılmak için 
ameli bir tarzda çalışmayı da bilmiş.. 
tir. Vücuda getirdiğimiz sulh siste. 
mi, sulha çalışmak istiyen sistemler. 
le elbirliği yaparak genişlemek istL 
dadını haizdir. 

Fakat Türkiyenin en mü~im ro. 
lü, tarihin seyrini baştanbaşa değiş. 
tirmiş olmasıdır. Osmanlı imparn. 
torluğu büyük devletlerin rekabet 
meydanı idi. Almanlar "saltanat hat
tı,, namım verdikleri "Dağdat hattı,, 
üzerindeki emelleriyle şarka doğru 
genişlemek isterken, Çarlık, lstanbu. 
lu ve Boğazları eline ge~irmek isti. 
yordu. lngiltcrc, bu iki emelden de 
endiŞt:de idi. Zira ikisi de Büyük Bri. 
tanyanın imparatorluk yolları üzerin. 
de ciddi tehlikeler yaratabilirdi. Kafi 
zaferle istikliiline kavuşan kuvvetli 
Türkiye, bu iki tehlikeyi birden orta. 
dan kaldırdı. Türkiye, kendi emni-

yeti için kun·ctlendikçet yakın şark 
ve Akdeniz sulhunun bekasında alıi
kadar olan devletlerin, ezcümle ln. 
gilterenin de emniyetine yardım et. 
miş olduğuna kanidir, lngiltere, za_ 
yıf bir Türkiyenln kendif"i için felrıket 
olacağını nnJnmıştır. Harp sonrası 

yıllarında haşgösteren birçok hadise. 

ler bu anla) ışın bir kanaat halinde te. 
cellisine yardım etmiştir. Sergüzeşt. 

çi politikalardan nefret eden sulhper. 
ver, kun etli bir 'l'ürkiyenin Biiyük 
Hritanyadn tc,·eccühle karşılanması. 
nın sebebi ~udur. Sa Majeste Seki. 
zinci Edvardın memleketimizi ziya. 
retleriyle bir l\nt daha ehemmiyet ka. 
Z.'lnacnk olan Türk - İngiliz antan. 
tının bir cmri\'aki sayılmasını icap et. 
tiren sebepler de bumda toplanmış.. 

Sovyet Itusyn, gençlere, hrQata 
ntılmadnn evvel, a l\crlik ,·azifcsini 
yaptırmnk istediğini izah etti. 

Fakat Almanya bu hareketi ken
dine kar ı yapılmış lıir nümayi-: sa). 
dığı için bu harekete derhal mul.abe
le ettı, askerlik hizmetinin müddl'tİ
ni bir seneden iki senl'ye çıkard . 

Bu haTeketin bu kadarla lrnlm1. 
yacağı muhakkaktı. Çünkü Fransa. 
nın da Alman hareketini kendine kar_ 
şı alınmış bir tedbir saymasına hiç 
engel yoktu. 

l<~rnnsa da, bugünkü telgraflar
dan anlaşılnca!:rr ''cçhile bu harekete 
mukabelede gecikmedi. O da biiyük 

teslihat yarışına girişmeğe karar 'er
di ve 1937 senesinin sonunda 5:> mil
yon sterlin sarfederck müdafaa kuv. 
vetini bir kat daha sağlamlamağa ka.. 
rar yerdi. 

Hkn lii)@~nn(j"'\) 

S>©>~Deırn 
Cunılıuriyctoo M. TurJıwı Tan, L 

ki neslin ar.amndaki farkı belirtmek L 
çln, bunlardan lı.er birine lıas olan, fa. 
/.."Cd diğeri. taı1afuıdan a;n],aşılmıyan 

mulıaıx:rclcri anlabyor. Eski nesilden 
birkaç cümle: 

- Piyasada iyi ) akut kalmadı. 

Nerdc o bchramaniler, mehtabiler, 
u.sfur.iler?. Bunlardan ne Bedestende, 
ne evlerde eser kalmadığına dc°'il, 
yakutun Imdrini bilenlerin göçüp git. 
tiğine acıyorum. Bizim gençliğimiz_ 
de yakut, salt bir kıymetli taş olarak 
taşınmazdı, onun hassalarından ru. 

hl faydalar elde edildiği de bilinirdi. 
'Ben bile o hassaları öğrenmiştim, ya. 
kutun taşıyanlara mehabet ve vakar 
verdi~rini, ağza konunca tatlı bir su. 
lanış yaratıp harareti giderdiğini, 

sar'ayı kestiğini, büyüyü karşıladı_ 

ğmı, kalbi f crahlandırıp kuvvetlen. 
dirdiğini biliyordum. 

ı~eni nesilden birmç cümle: 
- Görülecek şeydi monşer, for. 

vetle:r. giille gibi atılıyorlardı. önleri. 
ne geleni de,;rip geçiyorlardı. Ya, 
hafbekler .. Onlar da fon·ctlerin bir 
başka çeşidiydi. Ötekiler dumanlı, 
berikiler dumansız barutla doldurul
muşa benziyorlardı. Bekler, icabın
da yürüyen birer kaleydi. l'op, for_ 
vetlerin ayağınn düşmiyegörsün Ne 
korner, ne tac olmak "ar, doğruca a. 
ğa yapışıyordu, her şilt bir gol olu. 
yordu. Favulsüz, ofsaytsiz bir oyun 
ki, ben ömrümde eşini görmedim. 

@lcaw ~®c9Je~ 
/Jugün.ki.i Akşanı'da Orlıan Seli. 

min yazı.smdan öğreniyoruz ki eve clcc 
Kayacan diye soyadı alan Scla11ıi iz. 
zet, şimdi Scdes soyad1Jıı almıştır. Uıunuştur. bulunan mozaylkler 

I" ~ 
~ \~dra elçimiz gitti teşhir ediliyor da ~nD~IMlD~ınıma 

trr. ---------------v~ı..ıl s.ı.ı, ôe;.), llıiıxlı Mnm ~laı bak 

~~eketimizdc mezuncn bulunan Uzun bir müddettenberi Sultanahmet ,_ 4,08 12,12 15,48 18,32 20.os 3,5 MallrOSO 
t~ ~' bUyük elçimiz Fethi dün Ro- te hafriyat yapmakta olan ve bu arama t~o 9,36 5,40 9,17 12,00 1,34 9,ı Yf ,,.... 

~ I~~ vapurile ve Köstence yolile neticesi birçok kıymetli mozayikleri Ömer Rıza Doğnılt Tcutda yazı. 
v ".ı:ı.~ h meydana çıkaran profesör Bakstcr, pek yor: 
~~nt: areket etmiştir. yakında bir müddet için memleketine GEÇEN SENE BlJıJt.ı:Z., NE OWO'I' Geçen haftanın en bariz vasfı, si. 
"ıll'tut sefirimiz hareketinden evvel dönecektir. Bu münasebetle, bugün ve lılhlanma yanşı idi. llk önce Sovyet 
~il Önder AtatUrke tazimlerini yarm sabah saat 10 dan akşam 16 ya Habeşlstan yeniden 30 bin 1ngillz Hralık Uusyn, askerlik yaşım 21 den 19 ya_ 

e '7eda etmistir. top ve ıo bin liralık harp malzemesi sıparl§ 
kadar, şimdiye kadar meydana çıkanl - et.ınıştır. şına indirmenin neticesi olarak 1914 

<ı /ıı.t _tın çarptığı kız mış olan mozayikler halka gösterilmeğe Hazlncdıır çlftlfğindc bir otobüs devrilmiş ve 1915 snııflarını ilah altına davet 
tih bac::lanmıc::tır ve be.• kf..t nlhr uaralanm•qtrr. etti ve 600.000 askeri topladı. t. ~ tc Sofular caddesinde 71 numa- _ _;:r __ ~:r-·-------------"-11_·u.e._·_J ___ .,, ____________________ _ 

~~ ~lt\C\>de oturan Bayramın ktzr sekiz •••!llJl!lllllSI• 
fl \ lf da Leylft evine giderken 16 yaşın-, 
~ aaanm bindiği at ürkmUı. Leyl~ya "jieE~~!jjğj~~i t'~ ~d ~alt yaralamıştır. LcyHl. hastaneye 1 

tıf ll'tınırştır. llliil~iiİİii~~iiii~a 
Loid Corç 

ı• ~llerle müllikatı 
~ ~ saat süamilş 
~ lııtıerle LQid Corç umumt siyasi 
\ •u &örüştükten başka Loid Cor

,; \-~haan aldka gösterdiği yeni Al. 
f ~ ~lconomik tedbirleri hakkında 

iyi koca olacak ciddi bir 
düşm.üşsünüz deme r 

a 

ete izahat vermiştir. 

(Mimoza) imzası ile aldığımız mektupta deniyor ki: 
"Beni ıseven ve benden on yaş büyük olan bir adamla 

sık sık gezmeye gitmekteyim. Metresi olmamı istemiyor, 
birkaç zam.ana kadar bizim memleketten ayrılacağı için be
ni sık sık gelip göreceğini vaadetti, l 7 yaşındayım.,. 

CEVABIMIZ -Talihiniz sizi evlenmek istiycn 

gayet ciddi bir adama düşürdüğünü anlıyabilirsiniz. Ondan 

herşey bekliyebilirsiniz. Çünkü o bugün bir çokları tarafın

dan unutulmuş olan prensip sahibi bir insandır. 

1 Stan bu I tarafında 

Et beş 
yü s 

kuruş 
di 

Fakat sığır e J 
fiyatları düşüyor 
Son bir hafta et fiyatlarında yeni

den mühim değişiklık ol.muştur. !{a
saplar şirketinin İstanbul tarafında dn · 
bir şube aça.cağını duyan İstanbul ka
saplar:ı koyun fiyatlarını beş kuruş 

indirmişlerdi. Bu suretle lstanbul te:
rafmda koyun eti 35 kuruşa kadar sa
tılmakta idi. Şimdi bu fiyatlar beş ku
ruş yükseltilmiştir. Buna mukabil sı
ğır eti fiyatları düşmektedir. Son haf-
ta 'içindeki düşüş kiloda beş kuruştur. 

Bu sene büyük bir kuraklık olmadı-
ğı için kasaplık hayvan kıtlığı da yok
tur. Bu sebeple et fiyatlarının bu sene 
geçen seneden daha düşük olacağı alii.
kadarlarca muhakkak görülmektedir. 
Bilhassa kasaplar şirketi satış mnğn
znlarmm piyasaya tesir edeceği umul
maktadır. 
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Fransız cephesi kuvvetleniyor I S p a n y a 
Fransa, Lehistanla 
askeri ittifak yaptı 

Bitler, Leh generallnln Parlsl ziyareti 
hakkında malumat almak üzere Parls 

elçisini çağırdı 
Paris, 7 (A.A.) - llu sabah saat 

12,30 da hitama eren Nazırlar içtimaı. 
nm sonunda öğrenildiğine göre. M. 
Dclbos, harici vaziyet hakkında \'er . 
miş olduğu izahat esnasında General 
Rydz • Smiglinin Leh - Çek hudu. 
dundv istihkftmat inşa etmek planını 
terL:.ctmiş olduğuna dair olan beya. 
natı iizerine iki memleket arasında. 
ki gerginliğin tamamen zail olmuş ol. 
duğunu söylemiştir. 

1\1. Viondta Fransanm şarktaki 

de,·lctler üzerindeki mandasına niha. 
yet veren muahedenameyi parafe et. 
mek salfıhiycti verilmiştir. 

lttlf ak imzalandı 
Paris, 7 - Hazırlanmış olan 

Fransız • J..eh ittifakı dün imzalan. 
mıştır. Anlaşma askeri ve mali yar. 
dımlıırı ihti\'a etmektedir. 

Hltler Parls sellrlnden izahat 
alacak 

Patis, 7 (A.A.) - Almanyanın 

Paris sefiri Kont Velcz0.1<, beraberin. 
de ataşemiliter General Yon Kehlen. 
tal olduğu halde M. Hitleri görmek 
üzere Berchtesganede gitmiştir. 

Bu iki zatın :M. Hitlere iki sene. 
lik ru keri hizmet kanuniyle )spanya 
,·aka.> ii \ ' C General Rydz Smiglynin 

Bu sabahki 
(Baş tarafı 1 incide) 

Biraz sonra Tahtagazi, Hacı Şaban, 
fi~-naniye mahallelerindeki bütün so· 
kaklara sular hücum ederek evlerin alt 
katları bodrumlan sularla dolmuştur. 

Bodrumlardaki kömürler, otlar, alt kat· 
J ;-rd :ıki eşyalar harap olmuştur. 

Bir kmım halk çoluk ve çocuklarını 

alarnk yüksek yerlerdeki kom ulannıh 
e·;Jerine iltica etmişlerdir. Yağmur kesi
lip sel azalınca herkes ellerine kovaları. 

kü::-eklcri alıp bodrumların alt katlan 
boşaltmaya başlamışlardır. 

Su bc:ısmasından itfaiye de haberdr ı 
edilmiş, üç motör gönderilerek sıra ile 
evlerdeki su!ann boşaltmaya girişilmiş
tir. 

Sellerin yaptığı bununla kalmamış, 
bir de fakir kız sele kapılarak boğulmuş 
tur. Hacı Hüsrev mahallesinde dilenci-

lik yapan ama Gülsüm on dört yaşında
ki kızı Zehra ile evinden çıkmış, dere 
üzerindeki köprüyü geçerken kızın aya
ğı kayarak dereye düşmüştür. Annesi 
ama olduğundan kızını kurtaramamış. 

kız feryatlar arasında sele kapılıp boğul 
muştur. Zehranın cesedi henüz çıkma· 

mıştır. Sellerin cesedi denize sürükledi
ği tahmin edilmektedir. 

Zabıta memurları elektrik Jfımba. 
lari)ie derede araştırma )apmakta. 
dırlar. Se11erin bir adamı da sürükle. 
diğini göttnler bulunduğundan bu 
hususta da araştırma yapılmakta. 
dır. 

Bu sabah bir mqharririmizte fo. 
toğra!çımız Kasımpaşaya giderek su. 
lann bastıG-r yerleri dolaşmak istemiş. 
lerdir. Arkadaşlarımız birçok sokak. 
lara girememişler, suların çekilmesi. 
ne rağmen çamurdan geçllemiyen so. 

kakları da ancak insan sırtında dolaş. 
m1şlaT, buralardaki kadın ve çocuk. 
larla erkeklerin harıl harıl evlerini 
temizlemeğe çabaladıklarını görerek 
tespıt etmişlerdir. 

Evini temizlemek için işine git. 
miyerek bodrumunu boşaltan Hasan 
isminde bir knbzimal şunlan söyle. 
miştir: 

- Oturduğumuz. evlerin, sokakla. 
rın leci halini görüyorsunuz. artık ne 
diyc1im. Her gök gürültüsü, her 
şimşek ~akması üıerine işimid, gücli. 
miizü bırakıp evlerimize koşuyor, ha. 
ı; ımııa gelecek felfıketi bekliyoruz. 

'
1A1Ukadar makamlara müştere. 

ken başvıırduk. Derenin genişletilip 

derinleştirilmesini, hiç olmazsa te. 
mizlcnmesfni istedik. Hiç biri yapıl. 
mıufıktan başka tamir dolnrısiyle be. 
ton kısmın ağızlarından biri de kapa. 
tıldr. 

Parisi ziyareti hakkında şifahi rapor 
\'erecekleri tahmin edilmektedir. 

M. Hitlerin, Fransanın, Fransız -
Sovyet misakına ne derecede ehem. 
miyet atfetmekte olduğunu öğrenmek 
arzusunda bulunduğu da uınnedil. 

mcktedir. 
Yakında Nurembergde aktedile. 

cek kongrede umumi siyaset hakkın. 
da Ye bilhassa Rusyaya ve dünya ko. 
müniım aleyhine yapılan mücadeleye 
dair söz söylerken bu malumat ken. 
disinc pek ziyade faydalı olacaktrı. 

Franaanın yeni allahlanma 
tahsisatı 

Paris, 7 - Kabine bugün Reisi 
Cumhurun riyaseti altında toplana. 
rak yeni silahlanma programını tas. 
dik etmiştir. Bu program mucibince 
silfıhları arttırmak için 4.200.000.000 
frakn tahsisat ayrılacak ve ayrıca da 
donanma ve üssübahrilerin takviyesi 
için 100.000.000 frank tahsisat verile. 
cektir. 

Milli müdafaaya tahsis ediJen 
para dört sene üzerine taksim edilmek 
üzere 14 milyar frank tutmaktadır. Si. 
yasi mahafil bunun, Almanyanın as. 
keri tedbirlerine fiili bir ce\·ap teşkil 
ctti!:rini söylemektedir. 

v 

yagmur 
"Bomonti, Feriköy civanndaki bü. 

tün ~ftğamlar, mecralar bu dereye a. 
kıtıhyor. Knsımpnşanın her iki tara. 
fındnki sırtlardan geJen sular da bu 
dereye akıncn dere sulurr almıyor .. 

Kızı boğu!a;ı (una kadın 

Seller etrafa taşıp, evlerimiı.i basıyor. 
Çöp, temizlik, ten\·irb e vergilerini 
muntazaman veriyoruz. Fakat muka. 
bilini hiç gürmiyoruı.. 

"Anadoluda ~skiden yağmur yağ. 
s·n diye duaya çıkarlardı, bbim de 
toplanıp yağmur yağmasın diye dua. 
ya çıkmamıı.dan başka yapacak iş 

kalmadı! İnsaf!,, 

lzmrrde 
yağmurlar 

İzmir 8 - Dün akşam serginin en 
kalabalık olduğu bir sırada, saat 21,30 
da §iddetli bir yağmur başlamış ve on 
bine y~ktn halk paniğe tutulmuıtur. 

Sergi için getin1mit olan sirkteki 
vahşi hayvanlann bulunduğu kafesleri 
seller basmış ve bunlann kudurmuş bir 
hal alarak bağmnaları balkı daha ziyade 
korkutmuştur. 

Yağmurdan kaçanlar pavyonlara ilti
ca etmişlerse de büyük bir kısmı dııarı
da kalmış ve bu sırada başlayan müthiş 
dolu sergide hayli tahribat yapmıştır. 
Yhıni dakika kadar süren doludan son

ra Belediye sergiye otobüsler göndere -
rek halkı evlerine taşıtmıştır. 

Şehrin iki yerine yıldırım düşmüş, 
ikinci kordon ve Od •n pazarı mıntııkala 

nnı sular hasmı trr. ehir içinde telefon 
mükalemeleri ynptlııınanıaktadır. Bağ -
lar harap olmuştur. Z'"'rcmn miktan 
henüz belli değildir. 

.. 
Geçen oün asilerin eline qeren l rmz şelıri ıl{Ularken... ctf' 

Sevil 7 <A.A.) - Asi general Queipo ceğim cevap §udur: Hayır.. İmzamızı,, ye girişmelidirler. Bu top1antı i1.e ol 
de Uano bildiriyor: geri almak cesaretini göstermeden boz· bi Galles federasyonunun verrıı1t 

Albay Yaguenun kumandası altında mak istemiyoruz. Halen. Avrupada neti ğu karar da teyit edilmiı otuyor· 
bulunan ihtillci kuvvetleri, Talevera celerini tahmin etmek zor olan bir buh- derasyonun karannda milli me .. ~_J 
mrntakasında 10 kamyon, iki zırhlı oto- ran tevlit etmeden başka türlü hareket tesinden İspanya hükilmetine ~~il" 
mobil, 30 erzak ve mühimmat arabası imkansızdır . ., c:ek silahlara, tayyarelere ve tn 

2 tayyare ve 100 kişi esir etmişlerdir. lnglllz komUnlstler inin ta konulmakta olan ambargonun ..ı 
General Valera, Malaganın şimalinde nUmaylfl nlmasını hükumet ten talep eyle~r 

hUkfimet kuvvetlerini dağıtmış 120 mi· Londra 7 (A.A.) _ Trafarg.'1 Squa- tenilmekteydi. 
Jis esir almış ve bir çok harp malzeme· rede ispanya hükumeti lehine komünist ı IAk•,e 
si ele geçirmiştir. M•drldln hariç e F 

ler tarafından tertip edilmiş olan nüma- keslllyor mu ? 
HUkQmetln teblliil yişte takriben on beş bin kişi hazır bu- Londra 7 _ Madritteki İngUi.S 

1 
Madrit 7 (A.A.) - Harbiye Nezareti lunmuştur. bütün İngilizlerin şehri terketııı' ~ 

bildiriyor: Arkalanndan genç çocuklar gelmekte bildirmiştir. Elçi Madritteki tngUiJ 
Pasitic cephesi Huesca cephesinde olan eski muhariplerden mürekkep bir h e 

mühim muvaffakiyetler elde edilmiştir. grup, meydanın etrafında bir geçit res- solosluğunun da başka br şe ~ · 'f' 
Huescanm bir kısmı hükumet kuvvet- . kta kl h emretmiştir. Bu hareket Madrıtıfl ,,d 

ierinin işgali altında bulunmaktadır. 
Bir hükumet kuvveti, Kordoba etra

f;nda ar~erin birçok müfrezelerini da
ğıtınıştrr. Hükumet kuvvetleri, Oviedo 
nun bombardımanına devam etmekte 
Asturiesli gönüllüler ise Galiciaya taar
ruz eylemektedirler. Havas muhabirinin 
Talevera cephesinden bildirdiğine göre 
hükftmet kuvvetleri 25 kilometre ilerle-
mişler ve mevzilerini tahkim etmişler
dir. 

HiikOmet kuvvetlerinin piştarları, 
l 'Zltt:verıımır v<rrvJııunta gı~ıeraır. 

Şimdi taarruz teşebbüsüne malik ve bu
nu yapmağa muktedir ofan kuvvet, hü
kftmet kuvvetidir. 

Toledodan bildirildiğine göre asilerin 
tayyareleri Alcazardaki mahsurların i
aşelerini tc;min tesebbüsünde bulunmu§ 
lar ve erzak atmışlardır. 

Guipuzcoadan alınan bir habere göre 
Guadeloupe kalesi dün akşam saat 19 
da asilerin eline düşmüştür. 

Ovledo bombardımanı 
Madrit 7 (A.A.) - Harbiye Nazırı 

bildiriyor: 
Huescanın ileri evleri ve bilhassa akli 

hastalıklar sıhhat yurdu hükiımet kuv
vetlerinin eline geçmiıtir. 

Oviedo şehri, fasılasız bombardıman 

edilmekte olup asilerin teslim olmaları 

yakmdrr. 
Asturieste maden amelesinden mütt 

şekkil kuvvetli bir müfreze Sen Sebast -
yen yakınında toplanmış olup bir taaı 

nu hareketi hazırlamaktadır. • 
Moratoryom 

Madrit 7 <A.A.) - Dün toplanan 
Bakanlar heyetinin borçlar üzerine mo
ra~oryom konulmasına karar vermiş ol
duğu öğrennmiştir. 

Bakanlar heyeti, ayni zamanda, reji
mi müdafaa yolunda ölenlerin yetim ço 
cukları i~in büyük bir yetimhane vücu
da getirmek üzere 300 bin pezatalık bir 
kredi de kabul etmiştir. 

Fransa bitaraf k21mak 
kararını tekit ediyor 

Parls 7 (A.A.) - M. Blum, Luna 
parkta yapılan sosyalist toplantısında, 

ispanya işlerine müdahale etmemenin 
en iyi yal olduğunu söyledikten sonra 
demiştir ki : 

"- Biz bu teklifi, yakınlığı ve va-

mı yaptı n sonra, yumru arını a· da tamamen sanlmak ve hariçle aır:, 
vaya kaldırmak suretile sosyalist usulü sının kesilmek tehJikesine marııı 
selam vermi~ler ve nümayiş münasebeti d' 
le kızıl İspanyol bayraklarile donanmış ğı zannını kuvvetlendirmekte ır· -
bulunan Nelson abidesinin etrafında yer Rlf mUcahldl Abdutkerl,.ııf 

asllerl arkadan vur ac•" 
almışlardır. " 

Nümayişçiler, İspanyada ö1enlerin Viyana gazeteleri tarafından b(l 
hatrrasıru tebcilen iki dakika sükut et- bir habere göre mücahit Rifli A 
mişlerdir. Bu içtimam gayelerin.den biri rim İspanyol aıllerlni arkadan. ;I_ 
de ispanyaya yardım komitesi hesabına hazırlanmaktadır. Abdülkeriınifl 
beş yUz İngiliz lira• toplamaktı. Bir fası bulunan Reunyon adasında 
çeyrek saatten kısa bir zaman içinde madığı muhakkak görülmekted~tde 
bu meblllian fazlası tonlanmışttr. Viyanada çıkan R~ş gazet;!!. ı 

. d b" Ka t '"'"'"'_ ... ,. .. iımu111.ıı; uu::sıı- h Y 
NUmayişın sonun a ır rar sure ı olduğunu ve Rifliler tarafından e 

kabul edilmiştir. Bu karar suretinde 
bilhassa faşist devletlerin İspanya i~leri- la beklendiğini yazıyor. 

1 d b 1 mal demok Fransanan tekatbl _, 
ne mildaha e e u un arının • Parls: 8 CA.A.) _ Müste"::t 
rasiyi ve Avrupa sulbünü tehlikeye at- Jıil 
makta olduğu beyan edilmektedir. bakanr, Abdülkcrimin Fransız ol 

• · b'" ti tarafından serbest bırakılmıt İspanya hiikumetine yardım ıçın u- dı 
tiln demokrat amele te§kilatı mücadele- nu bir kere daha yalanlamakta r. ~ 

Troçki 
Barselonaya 
çağrahyor 

Oenlzclllkte yeni" 

Troçki.n'.11 ı-c.:ıi ~) ~~ rc.ı;mi w ı 
İngiliz gaz.etclennın ya~dıgına ı 

göre Noneçte şimdilik nezarel altın. r 
da bulunan ve ilk kanun sonlal'ında 
çıkarılacak olan Troçki hakkında Is.. 
panyanm R:usclona şehri komünist 
i~ileri fHkası bir beyanname neşret. 
miştir. 

Troçkhi müdafaa mahiyetinde 
olan bu beyannamede Troçkinin ls. 
panyaya alınması ve K:ıta.lonyada 

kendisine bir melce temin editmesi is. 
tenme.ktf:dir. 

Yü~c~~!~n :h~r~~r:~ 
ııırt üzeri yüzme yaTı§ında yüı 1-ı. 
ı dakika 20 saniyede birinci ge .Jl'f 
bu suretle bir &aniye farkla Ft.,..
dınlar ar&SI rekorunu lamutt~ 

7 nci Kor istihkam tabii 
nakliye tabunından alın~ 11 
sıhhiye arabası için kesdi~ri 
kinciteşrin 936 günlenıelt'· 

20401 sayılı ceride ayniyet 1 
lüm makbu:zu 2ayi olmuştııf·,' 
nisi kesdirileceğinden ~ 
bir hükmü olmadığı ve bul 
da İstanbul Komutanlığı , 

müdüriyetine teslim etınelet' 
olunur. (1076) 

İstanbul komutanbğtıt• 
.. t · · 1 k ol.s' muesseta ıçın a maca • 

ton kok kömürüne talibiııiıl 

himliği gözümüzden kaçmıyacak olan ---K--u-m--k-a_p_ı _d-:--a---
beynelmilel ihtilatların önüne geçmek 

mit olduğu fiyat maka111~ lJ 
görüldüğünden t~krar ka~ 
la ihalesi 14 - 9 - 936 P' 
si günü saat 16 da y•P11~it' 
Muhammen tutarı 72(10 d• 
Şartnamesi komiayonuııııı• ti 
rülebilir. isteklilerin 540 

için yaptık. Arzumuzun hilifına olarak Tren kazası 
geçen mUddet zarfında başkaları asileri 
beslemeye devam ederken, biz elleri bağ Şark dcmiryollannın 67 numara. 
1ı bulunuyorduk. lı marşandiz katarı dün gece dokuza 

İşte sizleri de bizim gibi el-emlendiren doğru lstanhula gelirken tren Kum. 
§ey budur. kapı istasyonunda durmuş, ateşçi 1'~. 

Şimdi vaziyet nedir? dirneli 42 yaşında İsmail Hakkı maki. 
Kanaatime göre, beynelmilel mukave- ne.>; yağlarken maıdnenin fenerleri 

lenin kabulündenberi, sözünü bozan bir gözünü almış. köprü üzerinden düşe. 
tek hükumet mevcut değildir. Vaziyeti- rek ağır surette yara lan mı:. t·r. 
mizi ve imanımızı bozm3klığımız isteni- Ateşçi C'crrahpaşa hastahanesine 
yorsa, dün olduğu gibi bugün de vere- k"lltdırılmıştır. 

ilk teminat makbuz veya J 
lariyle 2490 sayılı kan\lll~' 
üncü maddelerindeki ve~ 
raber teklif mektupları 6'1 
en az bir saat evveline ıı-

1
; 

dıkhc!a komutanlık ıah!I ıaO) 
misyonuna vermeleri. (81 



Toın toını amca 

Aa u 

ki;ük Ye h<>J bir kızdı. Fakat, asılı 
~ini anlamak iç.in onu yakından 
0. lıdır. Çünkü, insanr birden vuran 
lr Çekiciliği yoktu. 

~beveyninden kalmış olan bir miktar 
Ctlir onu ~hşmaktan sarfınazar ettiri
~du. Halbuki bu doğru değildi. Çün

Çalı§ma sıkıntılr saatlerde onu meş-
~ ediyor, yeni bir canlrlık veriyor, 

llızlığma bir deva oluyordu. Bayağı 
:ıuıardan bihaber ve hatta bunlar 
ı,,~. korktuğu için, y~gane eğlencesi 
-nada bir defa sinema~ gitmekti. 
~ene rıinemalardan birine gittiği bir 
t..L.' perde arasındn, yanındaki boş kol 
·~rdan birine genç t>ir adam oturdu. 

!Ura~ çekinerek sormuştu: 
~ M~gul mil efendim? 

Hayy-f • 

~ll cevaptan sonra, Fahire ba§mı kal~ 
r •e delikanlıya baktr. Bakrşlan ~a

~!tı. Gencin güzel ve esrarlı gözleri 
~ tdı. Ve Fahire bu pakışlarrn §İmdiye:: 
bir dar hiç al1gmadığı ve ya rastlamadığı 
~· tarıda kendisininkilere takıldığını 
• arilytmfu. 

dı Oelikanlı bir program Jııtedi. Kalma
~lını a6yliyen adamcağız arandı, fa
) t ;bulmak mümkün olmadı. O zaman 
eı?'.re kQmgusuna kendi prograımnı 
td ~tıiyerek uzattı. D~likanlı nazik bir 

il ile teıekküıı etti. Gözleri yeniden 
~iltııtt, ve by defa uzun müddet biribiri 
e takılı kaldı. Gen~ kız kızamıı§tı. 

,. Sinema bittiği zaman, Fahire kalktı 
1 t Oturduğu koltuk amıaından unk
~b. Bu lnaa konuşma ve baJnımanm 
;h•ı ~geleceğini dU§Unmeğe, ummağa 
tfaretı yoktu. V ~ timdi hergünlçü yek

:ı ~ ~ ha.yatma dönmek Uıere evine gi 
~ n:celtti. Koınıusu tesadilfierin yardımı-

~'1 tUveniyordu, Meseift. bir tanesinden 
'' ~ da l~de etmeğc kalkrJtı. Birden kolun ~ 
dC 1\ \ut..._k, 

• J - .ıs ..... ,.~ • 
d=ı ann. de i.. eldivenınızın te.ldni 

ğildL Böyle bir davet onun için '5yle ye
ni bir şeydi ki, aıkılacağma ve yalnız 
hktan azap çekeceğine, tehlikeli bile ol-
sa, bu davete gidi§ bir eğlence mevzuu 
olabilirdi. Kendi kendine hiçbir itirafta 
bulunmadan, pudra ve rujla uzun za· 
mandanberi arzuladığı çiçekli bir ppka 
aldı. Arkasında uzun müddet annesinin 
matemini ve rengini taşımı<ıtı. Şimdi 

mademki mevsim yazdı. Beyaz bir elbi
se giyebilirdi. Randevu günU kendini 
çok değişmis, gençleşmiJ, hattA güzel 
buluyor, ve içinden bir beğendirmek ar 
zusu doğuyordu. Muayyen saatte rıın
dcvuya gitti. 

Fakat, canı çok sıkıldı. ÇünkU, bu sa
atte Kadıköy iskelesi çok kalabalık o
lurdu. Ortalıkta ve kalabalıkta aranaca
ğına, bir iki kişinin bulunduğu bekleme 
odalarından birinde oturrnağı d ha doğ· 
ru buldu ve bir s_aatlik kom§uısunun ken 
<iisini arayacağından 9Uphc etmiyordu. 

Bir aralık pencere 6nUnderı Zeki geç· 
ti. O, daha erken gelmlfti. Beyhude ye· 
re sinemada gClrdUğU genç kızı aradı . 

Fakat, bugUnkil kız:la o günkü araamda 
bü}•tik bi-r fark vardı. Biran tanrr rlbi 
oldu. Hayır, o delildi. ÇünkU, sinema
da gördüğü kız mUtcvaz:i, aakin ve baait 
tavırlı idi. 

Vakit geçiyordu. Saat dört buçuk, 
saat beı. 

Zeki becerikliı:liğindcn, taliııiıliğln • 
den UzUlmüı bir halde evine döndU. 
Ho!lanmadığı bu hatırayı kafasından 

ailmek için bir daha sinemaya gitmedi 
Fahire de evine döndü. Tekrar matem l . 

elbiaele~ini giydi. Müteessir fakat iı
yanm: bh' hall vardı. ÇUnkU, zaten o 
kendisile uılaıan talünin siliklik ve yal· 
nızlık olduğunu ıon bir defa daha <>tren 
miı oluyordu. 

Nuh CEM 

".IÜrd·· ::_ 
Qn~. kazalarına 

~ Genç kız teıekkür ederken, biraz ace k 
tderelı:: aırşo mQcadele 
~ ~ekx-a~ görm.ck isteroim, d~i. 

btıı bir kr:z terbiyesi görmüş, ve ya 
... J ~ C:lann cesurca teklifleri karşısmda 
/jt ~~ini müdafaa maksadile, Fahire 

f1 ~Cevap vermeden k3:_pıya doğru iler-

i · Fakat, bir saatlik kom.,usu, bir 
~eti · :ı lı ld nefıs meselesi yaparak, onu birkaç 

ı1' ıf l'lll takip etti ve: 
'fP' 'S· . 
•1,ııif ~ ız~ tekTar görmeme imkan verme 

Mo"kovada bir sene zar!.r..:a biltUn 
otomobil kazalanru ortadan kaldmna~ 
için çok şiddetli bir mllcadeleye girlJil· 
miştir. Moskovaşehrinde her sene yür
lerce otomobil kazası olmakta ve bu 
sayı ~ttikçe de artmakta idi. 

Kazaları en çok yeni toförler y3p. 
maktadır. Kazaların yüzde 92 si bun. 
lann yüzündendi1'. Sebep de cadde 
lerin kalabalığı değil dikaktsizliktir. -r.,, ~ TJ.ca ederim, dedi. Mesela, yarından 

L ~t ra ııaat dörtle beş arasında Kadıköy Parlste A' >itıclesindc sizi beklerim. Hayır, deme-
~e gelin.. IBeya~ katdinlfll 
ı * * * ıtncaıreıtn va1r2>alfil-
~ki Anadolulu bir çocuktu. İstanbul ll ~ 

~ ~b h~ bir ıeyini, ne ıafüğmr, ne a- o a ır "Va ka a ıra 1 
ııtı.I~ ~~ deği§tirmemi§ti. Tahsilini Pariıs polisinin el koyduğu en 
1 

1' t ~ ıonra, İstanbutda bir memu- şaşılacak vakalardan birisi şimdi üç 
~. ıO tayin edilmişti. kişinin tevkifinden ısonra , incelenmiye 
~. f ~~dan çoğunu istanbullular başlanmıştır. 
ç.lı ~ ~~ ecçmişti. Fakat, bilgisine ve Tevkii olunanlar Angelo Zombelo 
~t l \ ~ ~e rağmen, ne mesleğinde yük adlı bir İtalyan, Paul Ctala adlı bir F
ıt·. ~ htı..:§ti. ne de maddi bir refaha 1;1laşa- ransız ve Aresti Muhammet adlı bir 

51'ıt )\~ti. Aşk meselelerinde de daima ya Cezairlidir. 

1,.,tı, ~ ~tt. Hareketlerinde canlılrk yok Üçü .le daha otuzuna vamuyan 

meırakDaduır 

? • 
•• •• •• ••• 

1 

' 1 

I 

l)J ~ .\ra ır;a dostlarına memleketinin adamlardır. Söylendiğine göre bunlar 
, ıl 'tında tüttüğünü söylerdi. Arkadaş- iki senedir Londra ile Paris arasrnda 

[eı1 "'dan hiçbir meselede geri değildi. beyaz esih ticaretinin yeni bir şeklini 
~~~ ~i~ telakkileri onlarınkinden çok yapmakta imişler. ---------------
~ idi.ıdı. Asrı bir ruhu vardr, ve sami- Bunların ihtisaslan Hintli, Afri· 

S· kalr, Arap 'ite diğer müslümanlara güzel 
bıı ~crnada, uzun müddet seyrettiği Avrupalı kadın tedarik etmektir. Po-
~ddt tavırlı kızdan çok he>§lanmrştr. listen sızaıt haberlere göre bu kadın 
~.kt%. sade ve siyah bir elbise giy- tacirle~ : .::engin bir takım ~arklılann 
'lltta • Giyini§inde ne bir özenme, ne Fransada ve tngilterede haremsarayla-: 
~ ı> ima, ne bir sun'ilik, hatta yüzünde kurabilmeleri için on yedi ile yirmi yaş 
~l~dra. ne ruj vardı. Bu tevazu, bu arasında 'biı s:ok İngiliz ve Fransız kız-
ıl. · 1 göztınde bu kadını diğerlerin-
.~ 11.}'ı lan dev~irerck satmışlardır. 11t;ı.11 •• rıyor, ve onda tahayyül ettiği 

ili bul Polis bu hareınsaraylardan birisini lı\... · uyordu. 
L :-rtcı· · l -·~tmiştir. Zengin bir Afrikalının km-.._da.. ı güne, batta randevu saatine 

t, hiiyük bir endişe içinde yaşadı. muş olduğu bu harem Parisin hemen 
lı' • • • etcklerinrlclti çıplaklar kolonisinin yanı 

ıı <ıhireye 1. 'k' .. b .... k başındadır. Ve içindeki bütün ktzlar 
~Üt·· ge ınce, ı ı gun uyu ve 1 'it..-~ b~r kararS.Jzlık içinde geçti. Mçra ngilizdir. 
~~ bır --.J Bunlar. kabare ve rovülerde dans ı.....- ...... uucvuya gitmeğe razr olma 
'1.... ~p Tr.nırre.+ğı bir adamın bu ıs öğrenerek şaık s:ıbnelerine gö;ıderi· 
~~ dofaıcak tehlike ne olabilirdi? lecek diye kandırılarak İngilteredcn 

~ .. ~~ da\ı"kaya kadar tereddüt etti. getir.ilntiş ve bu harem dairesine hapis 
'ttgil • rrtuhayyilesi de onu böyle bir l edilmit bulunm.aktad1rlar. 

ıc§te atılmak için zorlamıyor de- Tahkikat ilerilemektedir. 
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341 sene evvel bugün 

Vişigrad düşmanın eline geçti 
Hudotlard:ı büyük mağlt\blyetlere uğra
nırkeo, Okmeydanında umumi dualar ya-
pılıyor, mağlubiyet cezamızdır deniyordu 

1595 yılı .Ağusto.s aylarındaydı. 

Tilrk ordusu .Macaristan içlerinde 
kuvvetli düşmanlarla ~arpışıyordu. 
Osman paşa dört bin kişilik bir kuv. 
vetle Tepedelen yakınlarında çetin 
bir harbe tutuştu. Son derece gayret 
gösterme.sine rağmen mağlup oldu 
Çok kıymetli kumaşlardan bin beş 

yüz cadır, yirmi yedi sancakla bera. 
her bütün ordu mahwdildi. 

Kumandanlardan Ifara Ali bey. 
Macaristan hududunda Türkler için 
korkunç iki kumandan olan Fran~uva 
Nadosdi ile Nikola Palfiyi müzakere_ 
ye davet etti. 

Bu müzakerenin çok enteresan 
bir ı:ıafhası vardır. 

Palfi ziyafette şöyle diyordu: 
- Biz müslüman kuvveti bir ku

tuya benzetiriz ,ki bizden evvel gelen. 
ler bunu açmağa cür'et etmemişler. 

Onlara: 
- Bu kutunun içinde ne var? .. 
Diye soranlar olursa, şöyle cevap 

nrlrlermiş: 
- Bu dopdolu yılan, çryan, ak. 

reptir. Eğer bu kutu açılrrsa bunlar 
memleketimize yayılrr n halkı sokar. 
lar, öldürürler. 

Ve her padişahımrz bu kutuya bir 
kilit daha vurmuş. Şimdi açmak Ja
zım geldi. Meğer bomboşmuş. Yazık 

o,itikat ile geçr., ömrümüze .. ,. 
nu konuşmada hazır bulunan ta. 

rihçi Peçevi sormuş: 
- Ya ... 'Demek şimdi siz o iti

katta mısınız ki si:ıden evvel gelen. 
ler hata etmiş?-

Palfi cevap vermiş: 
- itikadımız tamamiyle böyledir. 
- Hayır dostum.. Sizden evvel 

gelenler hata etmemişler .• Hata siz. 
dedir. Henüz siz kutunun ancak üze
rindeki zarfı açtınız. Kutunun kapa. 
fmı ısç_amadımz. Bundan sonra açılır. 
sa o P '·ucu mahlUkun zararını görür. 
sün üz.,, 

Bu mükaleme, düşmanlann çok 
• kuvvetli v-e harbin neticesinden çok e-

min bulunduklarını göstermektedir. 
Kara Ali. kaleyi teslim etmeğe 

razı olmadı. Düşmana şu haberi gön. 
derdi: 

- Kaleyi teslim edeceğimi akhnı. 
za getirmeyin. Ben size teklif ediyo. 
rum: Geri ~ekilin iz. Yoksa mahzen
lere ateş \'erip kaleyi uçuracağım. 

Düşman bu teklife ehemmiyet ver 

Osman ağa, Türk: kuvvetlerinin 
barut mahzenlerini tespit etmiş ve ye. 
rini ımparator reislerine bildirmişti. 

Verilen tarif üzerine düşman fe
daileri harekete geçtiler ve iJk hücum. 
da mahzeni zaptettiler. 

Bu felaket bir müslümanrn hıris.. 
tiyan dinine g~m.esi yüzünden olmuş.. 
tu. Daha önce Gregvar adını taşırken 
Mehmet bey adını alarak dinini değiş. 

tirmiş olan sancak beyi bu akibete fe. 
na halde sinirlendi ve Vagçen kale.. 
sini tutuşturdu. 

- Düşman eline geçmektense, 
yansın.. dedi. . . ~ 

Bu bozgunlukJar, Osmanlı ordu

sunu fena halde sarsıyordu. lstanbu. 
Ja her gün fena haberler geliyor, 
halk: 

- Düşman buralara kadar ilerli. 
yeeek .• diye endi~eye düşmü~tü. 

Uçüncü Mehmet, bu vazh et kar
şısında harem zevklerine nihayet yer. 

mek mecburiyetinde kaldı. Halkın 
yesini teskin etmek için çareler ara. 
mağa başladı. 

Tersane arkasındaki Okmeyda
nrnda büyük musibetler zamanmda a.. 
det olan umumi duanın yapılmasına 
karar verjldi. Duaya yalnız müslü. 

manl.ar kabul edildi. Oç gün göz yaş
lan akıtıldı. Hüngür hüngür a~lnn. 
dı. Vezirler, şeyhler, bütün saray er. 
k!nr burada hazır bulunmuştu. 

Bu dundan sekiz gün sonra Ana. 
doluda, lstanbulda bir zelzele oldu. 

Her taraftan birçol,< köylerin yıkıldı. 
ğı haberleri geliyordu. Urganh, Sart, 
S~itahmedi, Gedik kasabaları, Bos. 
tancı, Hamza çavuş, Azizli, Yapılı 
köyleri tamamiyle harap olmuştu. 

Bir köyde yer yarılarak su çık
mış ve suyun içinde "namaHim nevi
den gözsüz balıklar vardı. Manisa yo. 
Junda Fudos köprüsü kurbünde hir 
menba zuhur etti, ld suyu simsiyah 
idi.., 

.. c :r. 

Ordu nıağlup olur. Türk evJatlan 
mahvedilirken, de-çleti idare edenler 
dua ile meşgul el uyorlard1. Zelzele 
olunt'a: 

- MağHibiyetin bir. sebebi ,·ar. 

mış. Cezamızı ~ekiyoruz .• diye de te
selli l:·ulunuyordu. 

mediğini biJdirinl'e, Kara Ali şiddet. --------------
li bir hücuma geçti. Avusturyalılar, IE m n li'i) dl elk n sn IJıJ n ırD D 
galip geldiler ve şehri zaptettiler. Ka. ~as~on na 
le i~inde bir iç.im su, birkaç. dükaya 
satılacak hale gelnıiştl. Bu taham. Mal~e011neırft 
mül edilmez hal, askerlerin yesini lb> IUJ o a li1l ~ ıro1Fes~ ır 
büsbiltiin arttırıyordu. Kara Ali, kan-
lı bir hücum esnasınd;t hendekler üze. Avusturyalı profeıör Ernrih Her
rinde koşu~ur:ken yaralandı ve son ne zoz me§hur bir adamdır. Bu bilgin. 
fesini verdi. Yerine geçen Anadolu elindeki s!hirli bastonu ile toprağın al -

tında ne gil:.i madenler olduğunu yüzde 
berlerbeyi Mehmet paşa. mevcut kuv,.. doksan sekiz buçuk isabetle söyler. 
vetle mukaYemet edifomiyeceğini nn 

Profesör bir hayli zamandır İııgite
Iryordu. Derhal Sinan pa~adan im. 

rede dolaşmaktad·r. Britanya adala-
dn t i~tedi. Fakat hundan da bir fayda 

nnda mad~ı· bulmnk için resmen.. c1.a:<.·ct görill medi. 
olunmuştur.. Masraflarını hükumet: ver-

En nihayet :tünde bin bes yti74 mektedit-. 

bin stkiz yüz gülle atılan kale, Türk Gazetec.i1ere verdiği bayenatta: 
kadınla.rı. çocuklaTı ve ~alariyle im. _ tı~ i~tikşaflanmdan Hanst. Sus-
paratorun gemileri içinde Yişigradn seks, Plimut mrntakalnnda gaz b!.!:un· 
götürülmeleri ..::a rtil~ teslim oldu. duğunu anladım. Gal ile ~cprr vıla -

Tür;kl<.'r, ellrri altında bulunan yetlerinde altın bulunabilccğini saruy<>a 
sehirlerdc ne antikalara, ne tarihi tab-• rum. 
lolara dokunmuyor, her bitine ayn 1 Demiştir. İngiltere hükum~ti pro-
ayrı hürmet gösteriyorlardı. fesörü su bulmak için Fılistinc. ıon • 

Galipleri "· ele~rine geçirdikleri dermek üzeredir. 
he.r şeyi kırıyor, hiç bir esere acıma_ Profesör umumi harp esnnı:.rnda 
dan narçahy.or'a.ı:d1. A~usturya ordusunun su bulmak mü· 

1 :l95 y•lı S Eylül gün il, 341 ~cr:c tchassısı ;di. Sırbistanda ordular susuz
cnel hugün; Vişigrad da düşmanın luktan büyük sıkıntılar çekerYen o 
eline geçti. Buranın düşman eline elindeki sihirli bastonu ile Korst dağla
ge~mesi nuuin yeniçeti ağası o~man rmda neresini 'kazın,, dediyse oradan 
ağanın hem dendi~inf, hem de dtnfni muhakkak su çıkmış ve profesöre bUyük 
değiştirmesi yüzünden oldu bir sabret kazandırmıstı. 
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Casusun ldanıı niçin 

gecikti? 
Ellsslng UldU fakat güzel casus kadının 

adını söylemedi 
(Bmln 

mcliulHı) 
lııuuaı muhabirimizin Elissingin aile.si de, suçlunun f. 

Dnha ıeçen şubat ayında, Alman 
tebnasındnn kırk bir yaşında Maks 
Ellss:ng gizlice idama mahkQm edil
mişti. Bunun hakkında o gündenberi 
hiç bir şe ysöylenmemiş ve bu halta 
(adalet icra olundu) sözlerinden iba· 
ret kısacık bir tebliğ neşredilerek bu 
adamın Berlinde yüksek hiyanet su. 
çlyle k;ıfasının kesildiği iJan edilmiş. 
tir. 

AJmnnyada idam cezası umumi
yetle hüküm \'erlldiğinden birkaç saat 
sonra infaz edildiği halde, Elissingin 
bCiyl~ aylarca bd~letilmesinin sebebi 
''ardır. Çünkü yapılan bütün tazyik. 
]ere rağmen işlediği suç hakkında 

fasla maJQmnt vermemişti. 
Elissing bu sene başında Berlin

de Alman ordu, donanma ~e hava kuv
ntlerine dair 1''ransız ve İngiliz ajan. 
larrna malCımat vermek ~uç undan tev
kif edilen üç kişiden biridir. öteki i
ki k!şi Vnlter Yavre ile Hans Şöner . 
clir. Bu son ikisi mahkOm olur ol
maz idam edilmişler, fakat Elis.5ingin 
idamı geçmtirilmiştir. 

Elissing bilhassa Heligoland tah· 
kimat·nrn gizli plfınlarını vermeklt> 
itham olunmuştu. Bundan başka Heli. 
goland ansına yerleştirilen fevkalade 
u:ıon menzilli yeni bir tip top ile ada· 
yn tabye edilen yeni sistem deniz 
tayynre1eri ve denizaltı gemilerinin 
resimlerini elde ederek ecnebi devlet
lere \·ermiş bulunuyordu. 

Elissingin muhakemesinde Jngil. 
tereye yaptığı hir seyahat esnasında 

l' rra n:n~iz bir kadına gönül verdiğ! 
,.e o:ıun iğfaline kapılmış olduğu söy-
cnci~ti. 

Ru kadın Almnnyanın şimdiye ka
·1 •r l'i;raşmış olduğu en tehlikeli bir 

· ı:ı olarak tanınıyordu. Ye bütün 
; retlere rn~men casusluk için hlla 

' ~:ıryaya girip ~ıktığı da söylen. 
c'.dı!dlr. 

!\Iüdleiumumi bu güzel kadını 

: "!
1 :ıl~rnnk meselesine damdan çok 

cl:ıh:ı fazla ehemmiyet \'ermekte oldu
~un u, hüYiyctini ifşa ettiği takdirde 
ke1ır'ı~ inin serbest bırakılacağını suç
luya söylemiştir. 

nadından vazgeçerek itirafta bulun
masını temin için tazyik edilmiş ve 
bütün teşebbüslere rağmen adam ağ
zını açmamıştır. 

~çen hafta kendisiyle görüşmek 
için yaşh annesi hapishaneye getiril. 
miştir. Kadıncağız göz yaşları ve 
hıçkırıklar arasında oğluna yalvar
mış, yakarmış; vatanın selameti uğ
runa bu hizmeti yapması için rica et. 
miştir. Hatta güzel kadmı cezaya 
çarptırmak için hiç bir teşebbüse gi. 
rişilmıyeceğine, yalnız onun Alman
yaya girmesine müsaade olunmıyaca. 
ğına teminat verilmiştir. 

Bu son teklili düşünüp taşrnma
sı için mahpusa 48 saat mühlet veril
miş, fakat Elissing inadından \'azgeç. 
mediı:f. için cel1at baltası kellesini u
çurmuştur. 

Alman makamatı bu kadının ~ 
kfllini tespit etmiş olduklarını söyle. 
mektedirler. Fakat kadın öyle usta 
bir sanatkardır ki birkaç dakika için
de bütün görünüşünü değiştirerek ta
nınmaz bir hal almaktadır. Bu yUz. 
den kendisini yakalamanın imkan ve 
ihtimali yoktur. 

Gizli Alman teşki1Uı memurları
nı daha büyük bir gayretle kadının 
peşine takmak için Alman hüktlmeti 
onu yakalıyacak olana 100.000 mark 
vadetmektedir. 

Kadının İngiliz olduğu sanılmak
tadır. Fakat, muhtelif Avrupa lisan.. 
larını ana dili gibi konuştuğu için Al

manyaya her gelişinde ayrı bir devle
tin tebaası olduğunu gösteren pasa.. 
port kullanmakta ve kimse kendisin
den şüphelenmemektedir. 

Açık teşekkür 
Çok ıni bir vakada ~ bilgili ve C!e- ' 

rin görüşlü mUdahalesile hayata bağq
layarak §efkatle allka ile tedavi eden 
prof ese>r operatör Mim Kem.al Ökeye ve 
muhabbetle, dikaktli ihtimamlarile sa
ran Şişli Sıhhat Yurdu hemşerilerinc 

şükran ve minnettarlıklanım açıkça ar
zcdcrim. 

Gazi TCl"biye Enstitüsü muallim 
]erinden Vildan A§ir 

lstanbul Dördüncü 
murluğun an : 

icra Me-

Hüsamettin ve ölü Şafiyenin uhdelerinde mukayyet ôlup Emni
yet Sandığına birinci derecede ipotekli olan ve yeminli üç ehli vukuf 
t~rafmdan ta~amma 2016 lira kıymet takdir edilen Üsküdarda Seli
miye.:le Dayehatun sokağında eski 1 ye1ıi 22 No. lu olup satılmasına 
karar verilen evin evsafı aşağıda yazılmı§tır. Bodrum katında: Ze
mini çimento bir ta~lık ve kiler, bir otla ve zemini toprak kömür
lük zemini çimento maltız ocaklı mutfak bir hela ve merdimen altı 
•e bahçede ıbir kuyu, erik, ayva ve dut ağaçları. Zemin katında: Ze
mini çimento antre bir sofa ve cam 1ı kapıdan girilen bir sofa üzerin
de birinde yük ve dolap bulunan üç oda, bir hela, birinci katında bir 
sofa üzerine birinde yük ve dolap olan dört oda, bir hela ve zemin 
kabnda elektrik tesisatı vardır. Binanın bodrum katı kagir ve üst kat
lan ah§aptır. Hududu: Hasan arsası Ye Kadem Hayır arsası ve Zi

neti arsası ve sokak ile mahduttur.Mezkur ev açık arttırmaya vaze
dilmi §olduğundan 27 - 10 936 tarihine müsadif salı günü saat 14 
ten 16 ya kadar dairede birinci arthrmanı icra edilecektir. Arttırma 

bedeli kıymeti muhammenenin % 7 Sni bulduğu takdirde müşterisi 
üzeriı. de bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma 15 gün müJdetlc temdit edilerek 11 - 11 
- 936 tarihine müsadif çarşanba günü :ıaat 1 4ten 16 ya kadar keza 
dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıy
meti muhammenenin % 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu 
kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya 
iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nispetinde 
pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulun
maları lazımdır. Hakları tapu sicilliy'e sabit olmıyan ipotekli ala
caklrırda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla
rını ve hususiyle faiz ve masarife dair olan iddiaların ıevrakı müspi
teleriyle birlikte ilan tarihinden itibarer nihayet 20 gün zarfında bir
likte dairemize bildirmeleri lazım dır. Aksi takdirde hakları tapu si
cilliyle sabit olmıyanlar satı §bedelinin paylaşmasından hariç kalır
lar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit belediye rusu. 
mu ve vakıf icaresi ile 20 senelik vak~f icaresi tavizi bedeli müzaye
dede:ı tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istiyenler 10 - 10 -
936 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bu
lundurulacak arttırma ~artnamesiyle 934/ 2711 No. lu dosyaya müra
caalfA mezldlr dosyada mevcut vesaik;. görebilecekleri ilan olunur. 
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müsabakamız 
Cevapları bugün neşrediyoruz. Bir iki· gün 
· çinde de neticeleri ilan etmeye çahşacağıı 

1 1 

01Cııyucu1arımızm ~! gan parça parça topladıktan sonra yanyana. yapı~tırıp vilcuda getirdikleri resmin vJ, 
nı halledümişi budur. Bir90k okuyucularımız, esas resmi doğrıı hallettikleri ha14e bulutlarda §a§lTmı§lar ve Y" 

yapı§tırmı§l.a.rdır. 

Suaoneırnmn~nını eeva~Daııro: &' 
1dC ~ 

mln ~zahatı) yağlanmıştı. Şu ıııv Birinci meselenin cevabı: 

Katil, maktul Suat 
Nazımın yegenıe
rinden Hasandır 

TafslUH: 

Maktulün dirseği yanında (12 inci 
resim) pipo içildiğini gösteren 
izler vardı. Maktul yalnız cıgara 
içer, pipo kulalnınazdı. Maktulün 
yeğenlerinden Kamil Toksöz ile Meh· 
met de yalnız cıgara kullanmaktadır
lar; resimlerde görliyorsunuz. 

4 üncü resimde masasının üstünde 
bulunan lastik tütün kesesi ve pipo 
temizleyicisinden, 5 inci resimde de 
avuçlnrile tUtün ovalamasmdan görü
lüyor kl içlerinde pipo tiryakisi yalnız 
Hasandır. 

Şu halde katil Hasandır. 

2 rcl mesehmln cı- vabı: 

Planı Holsonun 
katıbesi ças ışt:u· 

lzahah: 

Hırsızlığın yapılış tarzı, hırsızın \'e 
ya hırsızların binayı ve tcrt.batuıı ga
yet iyi bildiklerine şüphe bırakmamak
tadır. Hırsızlar aynı zamanda kasanın 
açılma şüresini de bilmektedirler. An
cak hırsızlar planın hangi zarfta o:du
ğunda tereddüt etmişlerdi. (11 inci 
resmin izahatı) şu halde hırsız üç or
taktan biri olamaz. ÇUnkü onların hep
si planın hangi zarfta olduğunu bil
mektedir. 

Şu halde hısrız, kasayı ve binayı 
gayet iyi bilen bir dördüncü şahıstır. 

Bu vaziyette şüpheler hususi katibeı 
üzerinde toplanmaktadır. 

Diğer taraftan zarfların kenarları 

kıvrık uçlu bir makasla kesilmişti. 

(12 numaralı resim). Çantasında böy
le bir makas bulununca şüpheler kat ' 

bir mahiyet aldı ve hırsızın katibe ol 
duğu anlaşıldı. 

3 Uncu meselenin ce 11abı : 

Katıl, maktul 
!<adının kocasıdır 

Tafallat: 

Doktor akşam vizitesini yaparken 
(2 inci resim) masanın üstünde ikı 

yün dokuma şişi göfmüştlı. Halbuk1 
ertesi sabah aynı odada kadını ölü bul· 

ti1 şöyle hareket etmiştir: 

duzu zaman şişlerden yalnız bir tnnesı --------------
masanın üstünde duruyordu. Öteki şi · " - -;ı::ıu 
şin bir par<:ası yatağın altındaydı . Di· 

ğer parça"'r>t ise C-1 üncü resim) mnk
tulenin ktcnı:;,na ait cekmecede ucuna 
bir sicim lJ.\~lanm1§ olduğu halele bu
lunmuştu. 

Doktor şiiphclenrli: Adam karısın.,, 

La.vdanum zehirini Linktüs i!ıicile ka· 
rıştırarak verm~ş olabilirdi. Çünkü bu 
ilaç o zehrin acı tadını izale eder. 

Fakat kapıyı anahtarı içeride oldu· 
ğu halde dışardan nasıl kilitleyebil· 
miştir? 

Bu sualin cevabını da polisin tetki 
katı verdi: Kırık şiş ve sicim parçası 

ile! .. Buraya koydu~umuz resimde dP 
görülebileceği veçhile bunlarla kapıyı 
kilitlemek gayet basit bir iştir. Yalnız 

Çıplaklar 
Roman 

Yazan. 

Refilc Ahmet Sev rıgil 

ktl> ,kitap halinde basılııp çı 

100 Kurut 1 

kilidin iyi bağlanmış olması lazımdır. ---·------· 
l{apı ise bir gUn evvel (9 numaralı res-



Dinarh Mehmet 
Kuvaryani ile 
~arşılaşamaz mı ? 

et l3uglinkij "'Journal d'Ori~t,, gazete. 
'reçenlerde Cim Londosla yaptığı 
~eşi kaybeden Gürcü pehlivan Kola 

11 ~meşhur Fransız güreşçid.~lan ile Buyariç de berabere kal-
"ll!U haber vermektedir. Gazete bu 
~?;natx verdikten sonra şöyle bir 

"ül. yapıyor: 

"l.!ademki Cim Londos buraya tek
~~lınek yolundaki vaadini tutma
~~· _neden Dinarlı Mehmet ile Ku
-Y1llllyi güreştirmemeli? 

ttie ~ Londos Deglaru, Deglan da vak
~ Dinarlıyı yenmişlerdi. Diğer taraf
~ Deglan da şimdi otuz dakikalık 
~ b~ maçta berabere kaldığı Ku
~ ~yi bir mUddet evvel yenmişti. 
~ \'llZiyette Gürcü pehlivan Dinarlı 
'~laştınlması icap eden bir gü-

..,:eın Deglan da var. Fransız güreş
~ Avrupa şa.mpiyonu unvanını müt
~ Buıgar güre§çisi Dankolofa kaptır
' için lstanbuldan gelecek bir tekli
~detmeyebilfr.,, 

Sporrcunaıromo~ 
Rusyaya 

~e günü hareket 
edecekler? 

"k 11 Eylülde Rusyaya hareket ede. 
~ sporcularımızı götürceke vapur 
-:Jlanyasının tarifelerinde yaptığı 
t.t ıltt YÜzünden Odesa posta1arı pa. 
s~i gününe tahvil edilmiştir. 
ı4 ;culanmııın ha:c.eketi bu yüzden 
~ıtıı pazartesi gününe kalmıştır. 

in önü 
lür:k Ku u 

arnpında muvaffak 
o an lzmirlller 

~rlzınirdcn, İnönü kampına giden genç 
~4 rnuvaffakiyetli uçuşlar yaparak im· 
Ilı ~nlarm_ı vermişlerdir. İzmir Türkku
~Yelerınden, erkek lisesi öğretmen· 
~ .d~n Kemal birinci defa 25 dakika
~·. ıkinei defa 18 dakikalık yelken uçu
~~e ve beynelmilel komisyonunun koy 
~r tı. !artla beş defa fazlaSinı yapmak 
~ilk C. brövesini almıştır. 

.-· tofesyonel bisiklet 
ı> şampiyonası 
~ rofesyoncl koşuuclar arasında yapı· 
~ol Uzerinde dünya bisiklet şampi
~ &ı ınüsabakaSI, Fransanın çok meş-

' ~iyonu Magnein parlak galebe
' neticelenmiştir. Müsabaka esnasın-
~ ~plerini açarak 9 dakika 27 sa· 
~ farkla birinci gelen Magnei İti!!· 
~ .\ldo Bini, Holandalı Middelkamp, 

'1l'c]i
0

Egli ve Danimark:h Undhal 
rl' ~ edıyorlardı. Geçen stıııenin şampi 
1 ~bir A~rts yanşa iştirak ctmiJ ise de 
y/ ~evki tutamamııtır. 

' 
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Görüşler: .... 
Yüzme 

•• goze 
müsabakamızda 

çarpanlar 
Pazar günkü T:ırabya ile Moda ara

sındaki büyük yüzme müsabakamızın 
tehlikeli ve eğlenceli kısımlarını şu §e· 

kilde hulasa edebiliriz: 
Saat altı buçukta Galata rıhtımında 

bir hayli kalabalık toplanmış. . O ka
dar ki insana Üsküdar veya Bebekten 
geleceklerin de akşamdan İstanbuln 
geçmiş hissini veriyor. Meğer yeniden 
kaydolmağa on, on beş genç daha mU
racaat ediyorlarmış. İçlerinde bir ida
reci üç de yUzücü olmak üzere dört ta
ne Karamürselli var. 
Harekat va KaramUrse llller 
Müsabakamıza girmek için Knra-

mUrselden kalkmışlar cumartesi gece 
yarısı İstanbula gelmişler; iki yüzücü
leri Kadıköyde kalmış, bizim hareket 
zamanımıza kadar bu çocukların Kadı 
köyünden tstanbula geçmelerine vesa
itsizlik yüzünden imkan yok. 

Tabii bekliyoruz, bir hayli bekliyo
ruz. Bu sefer Kndıköyünden gelecek 
arkadaşları aramağa giden iki Kara
mürselli de gelemiyorlar, hareket et
mek mecburiyetinde kalıyoruz. Bu 
sporcu gençleri bırakmak içimize el
vermiyor. Fakat ne yapılabilir ki. .. 

Motörümüze doğru yürliyoruz. Ka
yıtlar tekrar gözden geçiriliyor ve san
dallara yUzücüler bindirilmeğe başlı

yor. 
Pakem. gUjiUmlU hakem 

ve sporcuı.,r 

Ellerinde paketleri fotoğraflarile ge
len hakemler var. Bilhassa Kasımpa
§8.lı Kerim bunların başında. Yüzücü· 
Ierden de yine Kasımpaşalı ve 931 se
nesi Kavak - Kınahada yüzlicüsü Ka
sım için elinde sütle dolu bir gUğümle 
gelmiş ... 
Anlaşılan Kasımpaşahlar durendiş 

oluyorlar. 
Sporcular1n en açık gHzU 
Hareket ediliyor .. Sandallar köprü

yü geçmiş, Kabataş önUne bile varmış
lar. Fakat en geride Galatasaraylı 'ee. 
Irılin bindiği sandal hemen hemen köp
rünün yam başında motörü bekliyor .. 
Akıllı çocuk küreğe geçmiş fakat mo
töre çabuk takılmak için süratli hare
ket etmiyor. 

Yolda 
ÜskUdara uğrayıp oradan da bir 

hayli genci ve arkadaşları kendilerini 
köprünün Kadıköy iskelesinde ararken 
akıllı davranıp Üsküdara geçmiş bulu
nan Kadıköydeki Karamürsellileri de 
aldıktan sonra yola düzülüyoruz. 

Herkes neşeli .. Fakat bayan Klein 
hafif bir uyku kestiriyor. Motör ve 
sandaldaki sporcul~r önünden geçtiği
miz evlere ve tesadüf ettiğimiz vapur
lara selamlar gönderiyorlar. 

Pencerelerden bakanlan ahbapları

na benzetenler de bir hayli fazla .. 
YaOlananlar vo yaölayan lar 

Yeniköy önüne geldik. Motörde ve 
sandallarda bir faaliyettir başladı. So
yunan ve yağlananın haddi hesabı yok. 

Bu arada mesela Fenerli Hikmet 
Melih gibi yalnız vücudunu değil yü
zünü de yağlayıp alelacaip bir şekil 
alanlar da var. 

Tarabyaya yaklaşınca iş bitiyor. Ve 
yüzücüler motörün altından üste çıkı
yorlar. Fakat bu çıkış bizim için çok 
tehlikeli oluyor. Mübareklerin sürdüğü 
yağlar elbisemize sUrünürse yandık. 

Pis bir leke bırakmakta .. 
Dikkat edeceğiz diye canımız çıkı

yor. Çocuklar da inatlanna burnumu
za giriyor. 

Kovmak olmaz, çekilmek, kaçmak .. 
Onun için de yer yok. 

Bizim İ?.zet Apak ilk elbisesi kirle
nen o oluyor. 

Berlinden getirdiği o canım beyaz 
kostüm feci halde_. 

Tarabva rıhbmlftda 
Tarabya rıhtımına çıkılıyor. Baş ha

kem Burhan Atak ile kumanyayı Ustü
ne alan Saffet faaliyette .. Biri yüzücü
lere direktif verirken diğeri sandalla-

ra UzUm dağıtmakta .. Tokatliyan oteli 
balkonları ve Tarabya rıhtımı hınca
hınç. Bu müşkül yarışımıza gidenleri 
yeserdiyorlar. 

Sandala binmek ıstemlyen 
ha~emlerlmlz 

Sandallı hakemlere vazüe veriliyor. 
Bay Recep Ali "Aman diyor, ben öm
rümde yüzme blimem, sakın beni san
dala vermeyin vallahi korkudan ölü
rüm.,, Ve o zaman dikkat ediyoruz ki 
Recep motörde bile can kurtaranların 
üstüne oturmuş bir elile de sıkı sıkı 

onları tutmakta ... 
Meşhur futbol hakemlerimizden 

Ahmet Adem de aynı fikirde hem de 
sandala binmemek için öyle ısrar edi
yor ki; bu arkadaşımızı motörde bırak 
mağn karar veriyoruz. Fa.lrat o anda 
Ahmet Adem nedense fikrini değişti
riyor ''binerim, sandala binerim,, diye 
adeta bağırıyor. Ve daha cevap bekle
meden bir sandala atlıyor. Bu değişik
liğin sebebini evvela anlayamıyoruz. 

Fakat bütün yarış mUddetince hep 
yüzücU bayanı takip ettiğini görünce 
~i biraz anlar gibi oluyoruz. 

Biz şüphelendik fakat bilinmez ki.. 
Ne ise günahı boynuna.. 

Birinci çıkan 
Deparın on yedinci dakikası Alman 

sefareti önündeyiz. Müsabakanın birin
ci çıkanını görmeğe muvaffak olduk. 
Feneryılmazdan Ziya sandala oradan da 
motöre ıeref verdi. Fakat ayağı uğurlu 
çocukmu1 .. Onun arkasından motöril
müz müsabakayı bırakanlarla yanın sa
at zarfında doluverdi: 
Yanşt terkedenlerin hemen hepsi 

kramptan bahsettiler. Meraklı olduğum 
kramp hakkmda kendilerine sualler sor 
dum. Fakat birçoktan doğru dürüst 
cevap veremediler. 
Krampın ne demek olduğunu bı1mi

yenlerin kramp girdiğini nasıl anladık· 
larmı ben anlıyamadım. 

Su içme 
Mot~rde bir su içme merakıdır gidi· 

yor. Herkes Saffetin başında havanın 
fazla sıc:ak olmasından mıdır, nedir? 
Saffet Uzüm ve su yetiştirmek için uğra 
şrp durmaktadır. 

B•f hakemin sık sık duyuran 
dUdU§U 

Başhakem Burhan Atak kaşlan çatık 
sandalda hemen hemen bütiln müsaba
ka mUddetince hiç oturmadı. Sık sık 
sert düdüğü öttürerek motörti davet e
diyor ve kesilen yüzücüleri toplamağa 
çah~ıyor. 

Hele bir defa Burhanın düdüğünün 

büsbütün sert olarak öttüğünü duyuyo· 
ruz. Meğer arkamızdan ''Ankara,, vapu
ru geliyormuş. Çok dikaktli olan başha
kemimiz kaptanı ikaz ederek yüziicüleri 
çok mühim bir tehlikeden kuı tarmış 

oldu. 

Sallmln karısı 
Yüzücülerden, çoluk çocuk sahibi 

Salim Haseki, kansile beraber gelmiş .. 
Karısı kocasını hiç yalnız bırakmak iste 
mezmiş.. Motörde meraklı gözlerle ko
casını takip etmeğe çalışıyor. Bir taraf· 
tan da bizlere bisküvi ikram ctmcği u
nutmuyor. Kocası müsabakayı terketti· 
ği zaman çok müteessir oldu. Fakat elin 
den ne gelebilirdi ki... Salime havlu ver
di giyinmesine yardım etti işte o kadar. 

Müsabaka komiser 1 ile 
sandalcmm kovgnsı 

Müsabaka komiseri deniz subayı Re· 
şit Haydar en ihtiyar sandalcının l:ayı
ğına tesadüf etmişti. Kanı kaynayan 
genç deniz subayımız ge~kin sandalcı
nın yavaş hareketine öyle kızıyor ki 
Mütemadiyen kavga etmektedirler. 

Alay edellm derken, HdUmUzU 
koparanlar 

Hakem Recep motörde elinde diir-
bünite müsabıkları tapik ediyor. Vel 
izzet Apağa hcran rapor veriyor. Biran 
Recep heyecanla yere dil§Uyor "Aman 

imdat istiyorlar .. İşte sağ tarafta birisi 
çırpınıyor .. diyor. Süratle o tarafa gi
diyoruz. Meğer yüzücülerden biri bize 
şaka yapmış, azizlik etmiş. Rahat bir ne 
fes alarak ba~ka tarafa hareket ediyo
ruz. 

Konyak lçmemlf sporcular 
Müsabakaya girenler ve yanda bıra

kanlar arasında hiç konyak içmemiş 

gençler bir hayli çoktur .. Doktor kendi 
lerine konyak verince kimi istemiyor 
kimisi de - kimhilir ne zannederek -
şişeyi yarısına kadar deviriyor. Ve ta
bir sızıp kalıyor ... 

Kızkulesl rıhtımanda bir 
dalgıç 

Motörtimüz Kızkulesi önüne geldiği 
zaman kulenin rıhtımında birisinin elle
rini kollarını salladığını görüyoruz. 
Bu zat bizim müsabakaya iştirak eden 
yüzüclilerden ve meşhur dalgıçlardan 

"Arif.,imiş .. Kamına sancı girmiş ken
dini Kızkulesine dar atmı1-

Hesaplar 
Usküdar hizasına geldikten sonra mo

törilmiiz de bir hesaptır başladı. Bizim 
İzzet Muhiddin Apak benim tuttuğum 
hesaplara bir türlü inanamıyor. Ben 
denizde daha on üç yüzücü olduğunu 
söyledikçe o, itiraz ediyor. 

''Hayır diyor siz yanlış hesap ettiniz 
muhakkak kaybolanlar var.,, Aramızda 
bir münakaşadrr gidiyor. 

"Yahu diyorum ben ki senelerce mu
hasebecilik ettim. Arbk otuz dokuz 
kişinin hesabını yapamıyacak mıyım.,? 

izzet - sebebini bir türlü bulamadı
ğım - TelAşta ve inadında devam ediyor. 

Öndekllerl soranlar 
Yanından geçtiğimiz her yüzilcü ka

çıncı olduğunu yani, önünde kaç kişi 
bulunduğunu merakla soruyor. 

Ekmek isteyen 
Bütün tenbihlere rağmen Kız kulesi 

önünde açıktan sapan Vuçadel akıntı
lara kapılmış Ahırkapı önlerine doğru 
sUrUkleniyor. Zavallı Vuçadel büyUk 
tehlikeyi anlamı§; kendini akıntıdan 

kurtaramıyor. O kadar şaşırmış ki , 
imdat diyecek yerde (ekmek, ekmek) 
diye bağırıyor. 

Hakemlerimizden Kerim ve Celal 
sanadlla imdadına koşuyorlar ve kur
tarıyorlar. 

istasyona çıkan kondoktHr 
Müsabıklar arasında devlet demir 

yolları kondoktörlerinden Sami de var. 
Müasbakadan evvel kendisine takılıyo
rum "aman bay Sami alışkmlıkla sa
kın Haydarpaşaya çıkma,, diyorum. 

Tesadüfe bakınız ki kondoktör Sami 
boğazı mükemmelen yüzdüğü halde 
tam Haydarpaşa önünde müsabakayı 

terketmek mecburiyetinde kalıyor. 

Son teıı, 
Müsabaka nihayete eriyor, artık dö

neceğiz; herkes giyinmiş fakat bir el
bisenin sahibi yok bizim lz.zct Apak 
yine tel8.şta. Bakıyoruz Kavak - Kına
lıada yüzücü Kasını ortada gözükmi
yor. Hepimiz düşünceli .. Zavallıyı gö~ 
ren kimse mevcut değil. Motör gider
ken herkes serapa göz kesilmiş .. Niha
yet ınübadeleci Osman Salacık rıhtı

mında Kasımı teşhis edebildi. 
Tabii herkeste bir sevinçtir gidiyor. 

Bilhassa İ7..U't de .. Bizim Apağın rahat 
rahat bir su içişi var ki cidden görül
meğe değerdi. 

lsta.nbula döndiiğümüz 1.aman bu 
mühim yiizmeye giren sporcular, miit
hiş yoıgunluklnrma rağmen çok sami
mi ge~en bugiinün akşamında ve bü
yük bir neşe içinde dağıhyordu. 

O. M. Kutnak 
• • * 

Rüyül: nıukaı·cnıct yarışımıza dair 
fl<ınnl.-J gazetemizde gene yazılar bu.

1 la.caksuıız. 

Futbol federasyonu 
reisi 

Londradan 
döndü 

Olimpiyatlardan sonra Londraya git
miş olan futbol federasyonu reisi Ham
di Emin dün şehrimize gelmiş ve seya
hati hakkında şunları söylemiştir: 

-" Londrada bulunduğum müddet
çe Türk spor kurumu namına mıntaka 

futbolcularını çalıştıracak ve kurslar a
~arak antrenör yetiştirebilecek kabiliyet 
te futbol bilgisi kuvvetli muallim işi ile 
uğraştım. 

Şimdilik Ankara, İzmir, İstanbul ol
mak üzere üç mmtakada antrenör kru
eu açılacaktır. Ve bu kurslarda klüple
re bir veya iki antrenör yetiştirilerek 

klüp sporcularının futbol bilgileri arttı· 
rılacaktır. 

Memleketimiz için çok hayırlı bir te
şebbüs olan bu iş için İngiltere futbol 
federasyonile yaptığım temaslarda tavsi 
ye edilen Mister Boothda aradığım ev
safı gördüğüm cihetle derhal Spor ku
rumu namına angaje ettim. 
Diğer iki antrenörle de mukavele ya

pılmak üzeredir. Mister Booth baş ant
renör olarak tavzif edilecektir. 

Modem futbo1ün öğretme tarzlan 
m göstermek için açılan kursu yakından 
takip ederek pek çok istifade ettim. 
Aynca futbolün bütün inceliklerini gös 
teren sesli bir film de getirteceğiz. 

Filmde; bütiln vuruşlar, kafa oyunla
rı, müdafaa ve hücum tarzları vesaire 
çok mükemmel gösterilmiştir. 

Bu erttresan film İstanbul ve Anado
lunun her tarafında gösterilecek ve bü· 
tUn sporculann görmeleri temin edile
cektir . ., 

Avcılar ve Atıcılar 
Birliğinin kongresi 
İstanbul avcılar ve atıcılar birliği 

umumi heyeti 31/ 8/ 936 pa.zartesi gU
nU toplanmı§tır. Kongre reisliğine ope
ratör bay Murat lbrahim Cankat se
çilmiş ve müzakereleri idare etmiştir. 

İdare heyeti raporu ve hesap raporu 
okunmuş, heyeti umumiyece tavsip 
edilmiştir. Bundan sonra yeni idare 
heyeti seçimine geçilmiştir. 

Neticede eski reis bay Asım Turgu
dun sıhht vaziyetinin müsaadesizliği 

sebebi ile ve kendi arzusu ile reislikten 
çekilmesi ürerine heyeti uınumiyece 
kendisinden fahri reisliği kabul etme
si rica edilmiş ve neticede mumaileyh 
tarafından birliğin fahri reisliği kabul 
edilmiştir. 

Birinci reisliğe bay Ali, ikinci reiıı
Iiğe bay Emin Kahyagil istifası üzeri
ne bay Sami İsmail Ozan, umumi kft.
tipliğe bay Ali Turhan Tamerler, mu
hasebeciliğe bay Cenml Deniz, azalığa 
bay Hulusi Gür, yedek azalığa bay Sab 
ri, bay Emin, haysiyet divanı azalığına 
bay Murat İbrahim Cankat, bay Ah
met Şevki Çiloğlu (Muş saylavı) ve 
bay Sait Salahattbı Cihanoğlu seçil
mişlerdir. 

Heyeti umumiye başardığı işlerden 
dolayı idare heyetine teşekkür etmiş 

ve yeni idare heyetinden semereli fa
aliyetler temenni ederek toplantıya ni
hayet vermiştir. 

Dayak yiyen bokslJr frf yttn raki
bine: 

- Beni hırpalamakta devam eder
sen, ak§am nerede olduğunu. karvıa 

söy'lerim.. 



-•o-
Hullgft kızı Ztlbeydeye sordu ı 
- Hen G8ztde ile ev•enmek lstlyerum, 

ne dersin? 
Halife llustasım ayaia. kalktı ve 

kapıdan dıtan çıktıktan soııra hareme 
1oğru ilerleıneğe başladı. Uzun korido
ru geçtikten ve arkasmdan birkaç kapı 
açılıp kapandıktan sonra artık harem
de bulunuyordu. 

öniine çıkan 'İlk harem &ğasma: 
- Güzide :nerede? diye .IOl'du. 
Harem ağasının elleri sarkınıa bu-

rlllUk tüysüz yüzü, anafora yakalan
Dlll bir deniz gibi karma kanpk oldu. 
Bu, balif eRin suratmda gördüğü kor
kunç ifadeden mi doğuyordu? Bilin
mez. 

Maaınafih bir saniye bile terecidilt 
etmeden kan1nır aırtmı çıkuarak ha
lifenin önüne dtlştit Kısa aOOnlar &ta
rak hizh hızlı ~ 1'qladJ. Hali
fe de kendisini uzun ve tel6şlı adnnla.r
la tak.ip. ediyordu. 

Bum bunışuk auratlI hanm ağası 

epeyce yUrlldtllnen '80DI'& lıir kapmm 
önihıde durdu. 
Mustasmı kapıyı ~ açtı ve igeri 

aircli. Burada ufak ı.ir korWor urdı. 
Ve yalın kılıç .nöbet Wtliyen dört iri 
yan unci muhafJZ put giDi .dıimııiik 

duruyorlardı. 

Mustasım birkaç iri admJGla 1>11 ufak 
.kor· doru da geçti ve ikinci ~ aça
rak Güzidenin od88ma dahil ol&. 

Bu sırada Güzide, •yi -ettiği fala 
kandan dolayı bitap bir halde~
da yatıyor. Etrafında ile b8ft& halile
nin kızı Zübeyde olduğu halde ~lrkaç 
r:ı.riye Güzidenin karşıdan k~ B
lmmiş olan kohma l'.ttklmt ııe 1!rttmam
la sarıyoı'lardı. 

Esasen GUmidenin etMma gll~e 
kadar iyiden iyi,e ı.,.c.J' r ı •Ian 
haute tgeric.16 Zübeyde}*I Ge ~ 
bu heyecam1rlllbtıtiin.a.r.ttı ""80Dbad
de vardı. Bir yatakta •ı-rt 1i1r yMe 
.,atan Gibdc1eye, 'btr de .omm .,.anmaa 
duran ve kendisine ~ lm:r m9ey-
deye baktı. 

GördOfti her fld ~hre de onan ftze.. 
rindn dnşetlf te9irlcr yaptı. 

laka bu yoldan ca11 elcle etmek lçla 
ısrar edeyim? Evleııirim olur bl6er. 
Bundan kolay ne var ki? 

Hem o da koca bir halifen.in ıcencli
sile evlenmek istediğini <lğreai.ace her 
halde çok memnwı olacaktır. Şimdi bu 
kararımı Zübeydeye aöyliyeyim. Bir 
taraftarı da imamı çağırtayım.. Derhal 
burada nikabı kıysın. Ve biraz sonra 
beni çok alakadar eden ve arzumu -çok 
kabartan bu solgun yüzlü, yaralı ve 
baygın genç kız benim karım olsun. 
Mustasım aklından bu düşünceleri 

geçirclikten sonra Zübeydeye döndü: 
- Sana bir :ey aormak Miti)'Ql'Ul'l'l 

Zübeyde! 
- Sor. 
- .Ben Güzide ile evleD.80eğim. Ne 

dersin? 
- Evlenecek miain ! 
- Evet.. lJi bir~ .benziyor. 

Ben cıle ondan hoflanıforum. Herhald<' 
bu kararım onu da .gok memnun. ede
cek samrmı. Bu lıarekıet.iml beğendin 
mi? 

- Vallahi h6y.le 1ııir 1wv ~
ni aklımdan WJe cetirmiyordum. 

- .Beıı de Muıdauoamra onmda &ha 
yakmda.ıı arkadaıf alunnın. Hiç ldmse 
bu arkadqtıjms hılkll:ıa4a .en ufak 
hir ~eye bile dllfmaiyeeefl gtM en 
•ak lir delikoh .da ~ 

GörUyonnm )"& '1>11 e\+lemnek karan
m biru aa sem dUşftnerek verdim. 

- Vallalil ben bir gey &a::vli,Yeınem. 
Bakalım GUztae ne 8i_yecek? 

- Ne dexnek laUyoıınm? 
- K.fm bilir l:ııe1k1 Mninle ıevJenmek 

- Güııide ahi! 
-Öylep? 

- Sen çıldmlm mı Znl>Avde! iHi<: 
böyle teY olur ınu "! Ben bir lu~ vey.a 
kadmla evlenmek latey.ey.im ete 1> J:nına 

razı olmasm .. GWUnç şey! 

( Devıın:u """) ZUbeyde yaVB.1 yavaş doğnıtara1t ba-
'basrna dlSndtl ve sordu: · --------------

-Ne var? Ne istlyo.rsun baba! 19 saatte 
''Baba!,, kelimesi ha.1tfenin ciğerine 1kl •--y.-rar,..o.e, ~ ___ _._ 

fı1 bir ~V'I gibi battı. mç cevap verme- t .. # ~ " ıta~ 
dl. Ztlbeydetekrar etti: kadafl lngHtereye 

- Buraya neye geldin? N~ cevap UP l 
0 venniyonun? ~ 

Halife ~ bir teele mınldaıım: 
- Güzidenin llUıl olduğunu .uıeru 

ettim de. 
- !ate ,görüşorsun ! Cana.var rub1u 

\INk InubduJar.m zayaJ.b kum k4)1gu 
bir )Jan~ bir yaıaa. delm.işler. 

- Bi.r yandan bir Jf&Da mı? 
- &Yet. Heaı de ,,-, kaim :ve paak 

blr demirle! 
-Ya! Vah, vah! 

- Şimdi ~.emir ver 4e .hekiıtı tıaşı 
cdslıı. Yaraya~ .ıtn meriıederi 
sürsün. Kı'IC'lbaııı ha.yatı teblikede. 

:Musta.sa ~~ lmlrmu cariyeler~ 
den birine bir işaret ç~. c.ı;~ bir 
kut hatif.lifi -ve ~ldifl ile odadan 
çıktı. Halife diğer cariyelere de ho
murdudı: 

- Siz d& dışaı'I çı~ ! Hekim gelme
den içeri gir.meyin! 

Öbür cariyeler de Veııilea ~der
hal it!l.at ettiler. 

Şimdi odaea halile, - ve Ctızide 
yalnız kalmışlardı. 

Mustasnnm t>irde.nblre ~erbıde 
bir ı§ık yandı. Aklına bir şey geblllşti. 
Şöylece dÜR~üyo~u: 

- I3en de oltll' aptaltıı.rdan .değilhn. 
Güz: leyi elde ctln.ek içkı bu :kadar ko
lay us ıll r varken ne diye yanlJI yol
lar<! n dola."1tyorum. Gft;ide ile evleJli
rim ohır gider. Vakıa şinıdiki halde 
rcs!n~n nikahlı sekiz ka?""1 var amma 
bunl rdan bir;nı, hatta .fstetsenl hep
sini bir saniyede boşg.yabfür ve Gtlzide 

Nev11ork. Londn:ı armmcl4kl meıale-
1/İ ıe u atte kateden iki laJ111t1recl 

IJ"ıc'k MerUl ve Rklımp 

Amerikalı iki tayyareci Dfck Me
rill ~.e Rlchman Şimali AtlAs .denizi. 
nl ıestUer, fakat .Lo.Rdraya blı tek u
çuşla gelemediler. "Sullı ,perili .. adlı 
ı0hıı tayyare 2 eylül çarşanba gibıü 

~OVJşr~n katıu..ıf (Paris •atile 21., 
:3'7; TilrldJ.e saat.iyLe .23,37) v.e ertesi 
sin (Parls saatlle 16,25; TUrkiy,e su.. 
ıtiy:Je 18,35) Galles memelektinde 
X.lwyr.eelyan'da yere inmiştir. 

lld tayy.ared Nevyork. LoDdra 
bti.kıuueJbı.de ııcau,ıar, Gı:oy.da11.atl
lı tayyQ.H l.haanMıü y~e .lnem 
Jerdir. Bu hadise tayyarenin daha az 
J>lr ndlddette ba mesafeyi katetmesi
ııe, yani bu nıesaf enin 18 saat 58 da. 
kflutda btedllmeshre sebebiyet ver
..... r. ......._ •-t. 1.308 kilo. 

tredlr. 
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Bunlar bir fırsat bulurJarısa b 
öldürmek-ten çekinl~ler ınl? 

- Maalesef, hainler yalla'lannı kurtar 
ddar. İçim aızıladı. Fa.katı ne pparımıız 
ki olan .oldu. 

Eeat bey sözlerimin manaum .Jntikal 
etmiıti: 

- B.,.lıldaQ. dedi. İD1ilMler ._ ts
tanbulda bilda bir •uifdlteler. Ne is
terlerse yapabilirler. Şimdi bie kendile
rinin himaye ettikleri bu dejeraiz, hain 
7'C alçak .herifleri onları arı:ularına rağ
men Jcasırtmaja nya .Qkllirtmeğe kal· 
lafuaak onlarm lüaum&UE bir tekilde 
husumetlerini çe,}betmit oluru.s. Hıdkı 

tazyik ederler. Bu ciğorleri kırk para et
mez insanlann intikamını bir talınm ma
sum Jcimaelerdon abaa&a kalkıprlar. Bi
ı:ıaenaleyb ubrcderek vaairetin inkifa
iuu beklemekten bap. Ç81'e ycSktm. 

- Sabredelim, bekliytilim ama, herif
ler bçtılat &enıelctir.11lgilisler buradan 
ıidederkcn onları beraber 3öttbecelc 
ıerdir. 

- Cehenneme kadar yollan var. 
- Palrat bu mil1etin ahr ne o1acak? 

ilHnlerce masumun kanına girdiler. 
- Allah onlal'ln belllannr nrit'. 
Ne diyeyim? Amirimin bu -temennisi

ne iıtirak etmekten batlra ne yapabili
.rim. 'ÇUnkl İf itten geçti. Ben belki 
gençliğimin tc4irDe aaha asabi ctOtünü
yorum. Bu hain• giiruhu budutlanmız 
ıı\aarloine rg1Jmlı::tari aonıa da bise sarar 
ntit endifa'iai lııY11JOrdum. Elat bey 
• O gldıe :amlnua ahftl ~ pralt 1~nde 
Mr :feıJ' yapmanm doğru .olamJyactrfmı 
~ ı~ &un hayatta teUlbt-
111. ıttiPbcm .bm.den çok <fazla .icli. Bina-

-~ .... ~ dilftmürdU. 
jCri ionuıupliftlıattm •Oftn ~-

bimden 1.'ebdit me'ktubunu -çıkaı:chm. 
- :B9ni ıtehdit edqcıırlm. 
-Kdml•f 
- Bil~ JID .nah ıma.....ea 

buldum. 
&at !her m6tdba olmdaktm .onra 

diJllbıtlii: 
- Bende ciddt tiir ~tiı ıtaid tJ&P 

madr. 
- Neden? 
- Seni CSldiirıneyi kararlaJtıran adam 
~ evvel~e haber v.crmeie lüzum cör
meıleı:. 

- "Paltat bu bana brJı "kin bcWyen 
bazı adamlann iti ... 

- ... llllllf1mt 
- Bunlar bir fıreat !bulurlarsa beni 
~~51 

- Bende una hayatın emrily~edir 
merak etme demiyorum ya ... 

- Ben zaten bunu biliyordum. Beni 
tanıyartlatın hepli benden nefret etme
ğe ba.Jlamışlardı. 

- "Çıtr.cai.z dahJ bir müddet huna kat 
lanacakam? 

- Fakat bu vaıiyct J>ana 5cık acı ge
liyo.r. 

- Biliyonuıı. 
- Muhitimde haksız yere kötü hiı' 

adam olarak tanınma~ feci bir ıey .. 
- Fakat mukaddes bir sebep yüzün-

den. •• 

- Zaten 'beni tesetti eden de o ... 'Yok-
sa bir İngiliz Aleti olarak taftlnmaRa 
bir dakika taabmmm edemem. 

-'UzUlme yavrum! Bana -da tngntı
Jerin polis mtldtıril diyotlar. ~ıpkı ıetıln 
gibi beııi de vatan 'haint olarak tanıyan
lar pek çolt ..• Biz yeter 1d bu i§i hayırn. 

sile bir aotıa erdirelim. 
-tnp11ah ... 

- Hem bugibı de ya'lcmchr. O zaman 
'.büviyetiııdzle meydana çrkan%. Açıl: 

almla vaztyetl lleme ilin edem. 
- Hep o günll bekliyorum. 
- O gtın yalmıdır. 
itaat bey biraz dtitUndn. Mektubu 

~ıtantlc .., . daha dU,tlncff. Soara Un& 
dedi 'ki: 

- Momafih, '6u tehttit tnektul>u :bm 
ikaz etmiı oldu. 

- Ne ıitlbatla? 
- Seni tngWııllere ilet elmuf 1tlr a-

dam olarak tanıyenlar taerbaWe lıU Jdıi, 
oalllfld...,. 

- Beni çok -llİlllseler tanır. 
- O halde düşmanm da çak demek-

tir. Bunlardan birisi bn karıfik 1Uolmdj 
•ana bir fenalık yaprbilir. 

- Bunu zatt:n »~orıım. 
- O ıhalde biilbitll al. 
- Silah "8p.yorıım 
-Kili dqill 
- Ne yapayım! 
- Bugünden itibann p .patla Sda-

miyıi; 'Ösküdarlı Saibi .beraberine al. 
Daima onlarla bemher dola) •.. Bir taar
ruz vuku\\nda onlar Hni :müdafaa :eder
ler. 

MOIDE CETIWEN WIR RAPOR 

ttç dört gündeııbcri ~ve ~ayama

mı§tım. Hem ,amqır değiştirmek, hem 
de 2özleri yolda gece gündüz beni bek· 
tediğini bildiğim anneciğimi biraz _gör
mek için eve gittim. Rahmetli, beni ,gö
rür görmez ağlamağa: 

- Rüyalarıma griyoraun. Seni hep 
öldürürlerken görüyoı;um. Bırak bu 
korkunç işi... İngilizlerin, polislerin ,y.a
nında ne işin var. Bir dairoye .katip ol. 
diye cöylenmcğe bafladı. 

Onu teselli ve ikna ettim. Öğleye .ka-

Bir entariye 
gnren iki kız 

Av• sturya devlet lOerkezinin ti1at
ro .meraklıları .Naua ile Nanete 1f(Ss
tennekte oldukları a 1 5.kay.ı, meşhur 

Dolli kız kardeiler · ruıi v.e ıRoıJka. 
nm günleri~ birı. kimaeye •öaw· 
memişlerdi. Bunlamı O,YDacilklan ti· 
yatro lıer gWı ağız ajuıa dolmalırta

dır. 

ikiz olan bu kumral gbelf hrCleş
lerin aoyadlannı bilen yoktur. Bunla 
rm danıl ;repertımuılarmda bir de "Si 
)'.&1UlJ ~ numaraaı,, 'V'Brdlr ~t 

bunu busuld dlkilm'if bir entari it;hlde 
yapmaktadWlar. Dana ahenkH bir ~~ 
1ııdde oynanmadığı ~cıtrde intan iis
tilnde iyi b:r tesir bırakmaz. ?aktt kız 
karcfeolerln her adım ve hareketinde 
öyle ince ve mükemmel bir ahenk var 
ki en mUşkttlpeaent mUnekldtler bUe 
hayran dlmaktan kendHer1n1 alamı

yorlar. 
Paris, Londra ve !lerlf n sahneledn

de pek çok alkı~ toplamış olan ikiz 
ıdaneöZler rekllmm ehemmiyetini bt 
:gazeteci kadar takdir etmektedttler 
Bunun içindir ki va tanlan olan A vus
turyada bile soyadlarını bir esrar per
desi altmda giılemekte böylece Avus
turya gazete ve mecmulannm boyuna 
lkendHerinden 'bah!!letmelerine sebep ol 
maktadırlar. 

Bu ikiz kardeş1er çok usta dansöz 
olc!uktan baf)ta cinsi cazibe~rl pek 
kuvvetlidir. Viyana zevk sab1,Plerionin 
hemen llepsl onlara gönllld.en YlU'Ul
nmo btıhmmaktadır1a 

dar.-. Qjul dettkt* !lldtll~ 
~ «ucıa_ğı -kader dinlılndlıd ;.- -

Onun dizine ,ıataDk 11r_.c~ 
lendim. Ne zaman eve ..,..... -..ı.<tıa ,. 
htwin ~erdi. rBana, aıdü :bir~ 
vime dtinemift"jbn, mwıııa ~..-
c2ccıjim hield gııdi:nH. -

Öğleden '90Gftl Jhıolwıe ed~ 
'ID&n ma· nıun flwfthnlf ılııllf ıllD ~ 
bir r~r buWum. rRapomn 1ıllt ~ _. 
da •nr;!li.s deniz JmmanBanhlı ~ 
ardı. 1 

aaporu .1W1ar •mn11'" ~ 
wıma bmakınzttı. önrladıılti , 
pr.e ım · tni,atınm~ __..,... 
ı: olduğu anlaııhyordu. Bir .illı* fi' 
otu-r>ak mpon1.-umaja iaef~ 
ıatır.da .. o~ten biıa '.dalla ~ .aıııl 

.lUcYOmm. ıRa;-or hısilis iiıtil:ııllt~ 
püijDıü:en ~ar" .. ...,. ...,,.... 
yetini izah ed:··or. 'lllk ab~ 
r ı:~n 1 .. ~nbuTclaki alAkadar ~' 
ııın 4line geçfifi zaman 11~ ctf 
d :su tarafından iıamdet edl11Di1 ~ 
haber vniliyo. 'DJier Mtrt!;ır~ .liulP 

tamı -cer J)lın"U ıhdkkmda İllldla• ~ 
OkudukQ8 gözlerim hayretten a bJ' 
Çünkü o~umu baklanda o kadar~ 
lcdl'.Ute-pyler yasılımş ki lmeftdl ~~ 
~ağı geliyor. ltaporun bir_~ 
'':'ürk cmtaeu yıJamm gibi ~ 
ıtllbitl !Wllaıuhyor; dif:er ~ ~ 
Yıumn cwduaunlan ~dllirkd: ~ 

- Wıınan ord\aau hiç Onüt ·~ 
bir ımadıa mailOp ec1llniltflr. ıJ)l'9"" -
kıllar 'lrlt o1muıtur .ki YananbJat 
dilerini bir ttltlti 'toplayama ..Jr,' 
Rica't doıfam etmektedir. ıBubir -:~J,,,_'sa 
-mn • .,, •• on pmııc, 7ıcı:ıı " 

mit bir ,,anik 'lDahiyetindedir • Ve 
nan ordusunun artık be!ini doifUİ 
na hiç bir imkln kalmaınqtır. .J 
~ yerde H9inctm4e1l 

mua ... nnn. 

ICROKER öNONDEKI 

Bu anada ukMta Dir ıildUttl 
bwıu bir tamm bqnpalm' rtaldl 
.,,or. P.enGue.7• .lıııopntk oknd:tW9111 

eaoaf ve .amel.elen olduklaa 
üç beş .kifi- Evet fazla değll, 
üs bq kiıi - e!lerlnde lrllçtlk adt 
bayrağı oldufu halde Beyolluna 
ilerliyor,~ kollanm 9"' 
(~,) diye ~u:arak tc.zahüıaıC 
yarlardı. Bunlar •on aafm:i tetfi' 
Tümk hallmıdan birka.G kiti ıidL 
ter.avüz etmiyadar, .kr "Ü 

ba.ğınp ~arak izhuı pdi,rnlllJ 
yorlardı. Fakat kafile, KrokeriJa .1P.1IWli• 

gelince ;niyet birdenbire~ 
kcıdoa diSrt tQjiliı paliai Çlka
laan .üzerine .hücum ettileL Bir 
dır batladı. Polialer onlan ~ 
_stri almak istiyatlar. Onlar ke 
müdafaa ederek teslim olmam~ 
yorlar. Tekme, yumruk, tokat. Js1 
Bir kıyamettir gidiyor. Krokerdc 

ğer polialer de .arbııılatlannaı 
na kotWlta, zatoD ıdirt lıüfiden 
olan Türkler .pmiyi ıka,ıbetıiltr"' 
lanarak iCjUi alındılar ... 

daha .bir müadet kesilmML Atail 
da da 'bcığuımalar, b.nplllal' 
du. 

Vaailem doJay.ıle ~nim• • 
mem liznn.dı • .Bapo1111 çetmı.-~ 
liyerek a13ğı ilmcje 1119'a8nD
daha .ı!Onemeci fönmüttlm il&~·-... 
feci im' manrara lle ~ 
ta Türklerle boğu1ttajum1 _:-.-.ıııı11_~Plfl. 
aeyretnlft oldajuaı tncilic iP'-'"' 
11lanndarı Kooper yer•e karillıf 
:ra~or. Baıucunda '98ffı1YUI 

- DGktOI' gctiıin 1 ıdiye n 
K&§mağa bqladnn. Rayt besi 

ıce ba§ll'.ı yumruklalk: 
- V:Udtder S.Operi ... 
-X-..-4-? 
- O yakaladr&muz 1Khoıtar• 
- Deminki adamlar nu? 
- Evet. 
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ASYA DA 

Yeni bir devlet 
üzeredir 

HABER - J\lt,am Posta~ - - -

Kumaır<dla n=anoe 
ille par 

kazanaıınoaıra 
Londra polisi şimdi 
bunlarla mücadele 

ediyor 
(Lonara mek-tubu) 
Dudak boyalan, küçücük tuvalet 

çantaları ve çok itina ile maniküre e
dilmiş parmak tırnaklan lngilterenin 
en kazançlı dolandırıcı ve sahtekarla
n ol:.ın briç kumarbazlarına servetler 
temin etmektedir. 

Son on iki ay içinde bn dalavere
ler, hgilterede fevkalade ilerlemiştir. 
Briç cemiyet \"e birlikleri, her hafta 
bir tanesi daha kurulmakta olan yeni 

9 

Maliye Vekiletinden • • 
2466 No. lu buğdayı koruma kartılığı kanununun 2643 No. Iu 

kanunla değişen 9 uncu maddeı\nin 8 fıkrası mucibince vergiye la· 
bi değirmen ve fabrikalardan buğday ve çavdar unlarının kurşun 

mühürsüz ve nakliye tezkeresiz olarak ihracı ve nakli ve her nerede 
öğütülmüş olursa oltun bu unların mühürsüz ve tezkeresiz satışa ÇI• 

karılması yasak olmasına. rağmen bazı kimselerin kanunun bu bük· 
müne riayet etmedikieri ve kurşun mühürlü unları nakliye tezkeresiz 
nakleyledikleri görülmektedir 

Nakledilecek ur.ların hem kutşun mühürlü olması ve hem de na• 
kil ıatıcISımn elinde usulüne göre verilmiş nakliye tE'zkeresi b:.ılun

ması şartır. Bunlardan biri bulunmadığı takdirde sahip ve ~akille

l"İnin unları müsadere edilip vergHeri ü.; kat olarak alınacağı gibi 
haklarında ayrıca da Türk ceza kanununa göre takibat yapılacağı a• 
lakadarlarca malum olmak üzere ilan oiunur. (740) (954) 

klüpl~rle~~ç~amamaktadırvetam ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
?000 kisi lngilterede sahtekarhkla pa-
~ kaz~nmakta.d.rlar. . • l\llllilı ~llllıı.~ B eylül sall günü akşamı ~:mm~~. 

Meş~ur. brıç oyuncularından bırı ~ IHJ A. ~ ~ n v IE ro ~ 1 
bana dedı kı: -- · 

-Asıı dert şuradadır: naıevereci·ı~ B 1 •• Babçes•nde 
]er mesleklerine kii<:iik ,· i lı1 yet klüple· ı~ e v u l 
rinde başlıyara.k, hilekılrlık metodla· :::.-:. 

rtni usta oJmıyan oyuncular arasında ili§ ueman A J\T:ecat e rpokyay 'ın 1 
geliştirmi~ler ve böylece kazancın da- eo- - Il ~ l 1 V t l 1 t ~ 
ha ~üyük_ old~ğu -~lüplere doğru ile:~ ~-~ 19 unci.ı san'at yıldönümü ge~e.:idir. Bu gec~ye bütün musiki sanatkarları 1 
Jemı:;;ıe.rdır. l~ılckariıkta de;,amlı m e ıştırak edecektır. ... .. ____ -~-• 
~~trı:a:-~·~;~~e;~:~:~:~ı:.aha yuksek mu- ~mıınııııııımıımıımııııımmııııınımıımm~•lftllllllUlllll•~ını~~ll111ll1lllIDll-

KASADA 
SAKLAOIÔINIZ 

DAf2.A 
KUl2U 
sı 11 . 

C~ŞM~, 
\IAZIY,TINDEDIQ 

ONU r'AİZL~ 
,DANIGAYA-VERINfZ 

~ --
- ""' ... ... · .. ~~ .. -.... ..,. 
ı.tUSUSI SA~TLAAIMliJ 

..SORUNUZ.1--

Erzurum As. hastahanesi için ( 40) lira ücretli, 
1 - 30 lira ıehri ücretli 3 ki ceman 4 hastabakıcı hemıire almacaJC 

tır. Bu hemıveler orada bulunduğu müddet zarfında da bir nefer 
?.:am tayini verilecektir. 

Şera!ti haiz olanların kabul edildiği tarihte Erzuruma kadat, 
yol parası IX. kordan temin edibcektir. ( 

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



Poıtaiı ' 

·-- Fena havalar yaklaşıyor 
Bunu~ içi~: Elbise ihtiyacınızı EK s E ı s y o R 

§ımdıden Galatada ~ 

BUyUk Elbise Tlcarethaneslnden Temin Ediniz. 

N' 
En mahir makaslarlar tarafından biçilmi§ ve en mükemmel kumatlarla ke

mali itina ile dikilmit kadın, erkek ve çocuklara mahsus ELBİSE, PAROESÜ, 
MUŞAMBA ve PALTOLARIN en zengin çeşitlerini bulacaksınız. 

~~~ J.1~-
~~ 
.~\ ,~\ 

İngiliz 
biçimi 

Muşanıbalar111-2 

J Pardesüler 131-2 
Emper- } • • 1 • 17 1 2 
~=~:~~~= Pardesu erı -

Paltolar 131-2 

liradan itibaren 

" 
,, 

, ,, 

, ,, 
Cocuklar için zengin çeıitlerde PARDESÜ ve MUŞAMBALAR da vardır. 

'Iurkiyenin ve bütün şarkın en büyük elbJSC ticarethanesi olan Galatadaki Ekselsiyor mamulatmın nefaset ve mü
kemmeliyeti sayesinde mevcut dünya buhr;nına rağmen satışı yüzde 50 nisbetindc artmıştır. 

RAD70 
l'RAG: 

19,05 Bohemya şarkıları, 19,45 almanca 
haberler, 19,55 plo.k, 20 konuşma, 20,10 ha. 

fit musiki, dans parçaları, 21 konferans, 21, 
20 çek hıı.lk §IU'kılıı.rı, 21,50 skeç, 22,05 Be.. 
etbovanln oda musikisi eserlerindcıı, 23 haber 
ler, 23,15 plak, 23,45 ingUizce haberler, 

BOKREŞ: 
19 konu§Inalar, lD,20 plak konseri, 20 kon 

!eraruı, 20,20 çl!t piyıı.no, 20,50 aktüalite, aen 
tonik konser, 23,20 plA.k, 23,45 !ransu:ca 
haberler, 

BUD.\J'F..ŞTE: 

lO B'..ldapqte kouer orustruı,. 20,20 oen 
fıkralar, mumkl parçalan, 22,20 haberler, 
22,50 cazb:uıd, 23,50 radyo salon orkestrası, 

nELOltAT: 
20,50 şarkılar, hafif havalar, 21.00 pUl.k, 

23 haberler, 23,20 radyo orkestro.sı, 

SiNEMALAR 

8EYOCLU 
TURK a Bir saatlik milyoner •c 

Gece yarısında bir acı 
ı Programmı bildirmeml§Ur 
s Satılık qk 

1 Kan davaaı ve Deli kral 
Kol sem 

m.DIZ 1 BUdlrmeıniftir. 

T.uı ı Dul nişanlı ve Altı ka-
nlı kral 

A81'0&YA ı Ölüm kervanı, Zozo, Hot. 
gibsonun intikamı. 

ISTANBUL 
afll,.L1 ı Ölümden korkmayan 

adam ve Zozo 
UlLAL ı Jandark ve Güzeller 

resmi geçidi 
A.J.DD>Aa ı Afk bandosu ve Ölüm

den korkmayan adam 
A7.All ı BoğaZ:Sçl prkısı ve Vah§I 

ler btıcum ediyor 

PrK. MarSSJR 
Vt: I:MINBJRUCTIR 
Kurusu: 2 00: KUR US 
BE:SJR-KtMAI: Mf\HHITT<I\ITT 
-ECZANbSI SIRK[Cl 

\'AflŞO\.'A: 
KDIALBET ı Alibaba (türkçe) ve--------------

;ı. 7: ı:ıoli 1 kONerl, lB 19tıezya ~~ 
tı'r popurl, 18,20 k eman konaerl, (plA.k), 19 
konuşmalar, 20 eğlenceli konser, 21,25 konuş 
rnalnr, 21,55 radyo p!ycsl, 24 dans plo.kları, 

ElNDHO\'EN: 
(19,71 metrell kt8a dalga). Saat 11 den 

13 c lmdar Phlllps labor&tuvarlarmdan k&
rıŞlk eğlenceli neoriyat., 

\JYANA: 
(49,4 kısa dalga) 18,2~ piyano musikisi, 

konu§mılla.r, 20 haberler, 20,10 Viyana - Graz , 
arasında reportaj, 21 eğlenceli Viyana mUBI 
kisi, 22,35 haftanın haber lcmılll, 23 haberler 1 
23,10 çift piyano. 24,05 dans musikisi, 

:YOSKOVA 
19,15 Sovyet kompozitörleri, 21 kan~k 

konser, 22 yabancı dillerle nC§riyat. 

KabWMn..Jll 
OSJ<VDAR 

llAL& • Wonder Bar 
KARAGOMROK 

ı Kervanlar definesi 
BALAT 

Kanun kuvveti ve İki 
gönül bir olunca 

TiYATROLAR 

._........,,..~ KADrKÖl" stJREl."YADA 

HALK OPERETl 
Buakşam saat 21,45 te 

ltAHl\IET .. ıl'.ESDt 
Yıırm akşam Beylerbeyi 

iskele tiyatrosunda 
ŞlIUN TEYZE 

Nafıa Ba : anlığın.dan : 
Bakanlık ihtiyacı için mu ham men bedeli 7130 lira olan 230 ton 

kok kömürü Bakanlık binasında teslim ıartile kapalı zarf usuliyle 
eksilhneye konulmu§tur. 

Eksiltme 25 Eylül 936 tarihine rasthyan cuma günü saat 15 de 
Ankanda Bakanlık malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

isteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve resmi gazetenin 
7 - 5 - 936 tarih ve 3297 sayılı nüıhasmda çıkan talimatnameye 
göre Nafia Bakanlığından alınmıı müteahhitlik vesikası ve 534 lira 
75 kuruıluk muvakkat teminatlariy le birlikte 25 Eylül 936 cuma günü 
sar.t 1 4e ·kadar malzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri lizımdrr. istek. 
liler bu huıuıtaki tartnameleri parasız olarak Ankarada Bakanlık 
malzeme müdürlüğünden alabilirler. (719) (943) 

• • • 
Istanbul Belediyes~ lldnlari. 

, n 

100 Top ezalit kağıdı beher topu iki liradan 

10 Şiıe amonyak beher ıiteai 130 kuru§tan 

.... . . . ' 

ıstanbuı. Levazım 1Amir· 
' ı. , ... !.~ ,· .... :'·-·,.. • -~ ~ ... :~..a".'-... _. 

. . , . ligi "Şatın,alma · ;'. · · :~· 
K oıJj . i s .y·o ri·u .ila riJ~a·r. ı 

.. . . .... - . 

İstanbul Süel Konağı için 250 
adet altlı üstlü karyola 10 - 9 -
1936 perşenbe günü saat 14,30 da 
Tophanede satın alma komisyo . 
nunda pazarlıkla alınacaktır. Tah. 
min bedeli 4125 liradır. llk temi
natı 309 lira 37 kuruıtur. Şartna

me ve nümunesi komisyonda gö
rülebilir. isteklilerin kanuni ve· 
sikalariyle belli saatte komisyona 
gelmeleri. (115) (1066) 

idareleri İstanbul levazım amir
liğine bağlı müesseseler için 26000 
kilo ya§ Yapıncak veya Çavuı üzü. 
mü 14 Eylül 1936 pazartesi günü 
saat 14 de Tophanede ST.. AL. 
KO. da pazarlıkla alınacaktrı. 
Tahmin bedeli 2600 liradrr. ilkte· 
minatı 195 Iiradır. Şartnamesi KO. 
da görülebilir. isteklilerin belli 
saatte KO. na gelmeleri. 

(117) (1064) 

Be~ bin liralık arpa vermeyi te
ahhüt eden müteahhit nam ve he. 

sabına 120772 kilo arpa 14 Eylül 
1936 pazartesi günü saat 14,30 da 

Tophanede ST. AL. KO. da pazar
lıkla alınacaktır. Tahmin bedelt 
6038 lira 60 kuruftur. İlk teminatı 
452 Hra 90 kurştur. Şartname ve 
niimunesi KO. da görülebilir. ls
tekHIE:rin belli saatte KO. na gel
meleri. (116) (1065) 

Belediye imar bürosu için yukarda Cinsi ve miktarları yazılı ka

ğıt ve amonyak pazarlığa konulmuıtur. Şartnamesi encümen kalemin
de görülür. İstekli olanlar 17 lira 25 kuru9luk ilk teminat makbuz 

veya mektubiyle beraber 10 - 9 - 936 pertenbe günü saat 14 de 1 Go""z Hekimi 1 
daimi encümende bulunmalıdır. 

Dr. Şükrü Ertan 

1 Diş hekimi 1 ZAYt _Araba sUrüclisü ehliyet ve-ı Cağaloğlu ~uruosmani~e cad. l'fo 3rl 
Ratip Türkoğlu sikamı kaybett' y ... al ~ , (Cağaloglu Eczanesı yanında) 

1 

ım. enısını acagımoan • 

1 Anlrara caddesı Meslilrret eskisinin hükmü yoktur. Telefon. 22566 
otall Kar,ısı numrara (88) 

3701 aicil numaralı Bayram 

Cinai Miktarı M. bedeli ilkte- Ek. Şekli Ek. Tarihi 
minatı 

Odun 
Ton Lira lira tO 
300 3000 225 24/ 9/ 936 Açık Ek. ıt 
270 2700 203 .,, Kapalı 1S 
710 7100 533 ,, Açtk Ek. 16 

,, 

" ,, 450 4500 338 ,, ,, 11 
240 2400 1so ,, ,, 1o 

,, 370 3700 278 25 9 935 " 1ı 

240 2400 180 ,. " ı• 
300 3000 225 ,. ,, 11 

,, 
,, 

300 3000 225 ,. " 1 
395 15800 1185 1{) 9 936 Pazarlık 16 
154 6160 462 " " 16 
280 11200 840 " ,, 11 
280 ı 1200 Ş40 " ,, ı1 

,, 

,, 
,, 
,, 
" 300 12000 900 il ., rU' 

Yukarda yazılı odun ve arpalar ayn ayrı alınacakbr. ~t. ·ıt 
ler tatil günlerinden maada her gün komisyonca görülebilir. Ek•' 
ye iıthak edeceklerin betli gün ve -saatte teminat mektup ve~:,ı 
buzlariyle ve kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı yesı 
Lüleburgazda Tümen aabn alma 'komısyonunda butunınall.\tl)• 

.. (275) (101C 

Cin.i Miktarı T. Fıyatı T emiııatı ihale tarihi 
Küo Ku. San. Lira 1 

Bulgur 109200 13 50 li06 24 9 936 Perıeııbl ı 
Pirinç 61500 25 00 1154 4 10 936 Çarftl11bl 
K. Fasulye 106400 12 50 998 30 9 936 ,, , ı 
Nohu~ 106400 10 00 798 28 9 / S36 PazarteJI 

Çanakkalede bulunan Tümen birHklerinin yukarıda yaz~:' 
kalem erzak hiz~larında yazıldığı günler de kap al ızarfla ek.•• · 
konulmuıtur. Şartnameleri istanbulda amirlik ~atın alma " ' 
nunda görülebilir. isteklilerin belli gün ve saatlerde!l b:r sa•t 
tekliflerini kanuni vesikalariy!e beraber Çanakkale_;,. Tümerı ()61) 
alma komiıyonuna vermeleri. (278) (1 

Aıağıda yulaflara verilen fi yattar Korca pahalı göri.il~a f1J 

den yeniden eksiltmcleri 25 Eylül 936 cuma günü saat 1 6da ı 
Tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. istekliler ıartıl 
sini her gün komisyonda görebilirler. İsteklilerin belli gün ve S) 
de kanunun istediği belgelerle komisyona gelmeleri. (276) (t07 i 

T utarr. U.lı tef1'\ 
l"erlerı

lzmit 
Ada paşan 
Tuzla 
Gebze 

Mtllran 

44500 
29000 

227000 
190000 

~- ~ra .,;tra n.u. r: 
2091 50 1 ~1 
1444 20 1c8 

11009 so sz' 
942A 00 7C6 

Pazarlık ile 120 ton kok kömürü Jahn alınacaktrı. Ek5il 
21 Eylül 1936 pazartesi günü saat 16 dadır. 11k pey parası 23' 
dır. Bir tonun muhammen fiyatı 26 liradır. Şartname ve evsaf~ 
mek istiyenler her gün KO. da görebilirler. Eksiltmeye girece f· 
pey paraya ait makbuzla belli gün ve sa3.tten evvel Çorluda S1~) KO. d.a bulunmaları lazımdır (277) ( 

Tümenin Hadım ve <;erıteZtiOJ.ınoem ıul at eratının ayrı 1!; 
de yağı ihtiyacı olan 6100 kile olarak münakasaya konulmllf 1 

verilen fiyat yüksek görüldüğünden tekrar münakasaya konulıs' 
Şartnamesi parasız olarak her gün KO. muzda görülebilir. Sade,r 
larm münakasası 8 - 9 - 1936 salı günü Çerkesköyünün 51 

de, Hadımköyünün saat 16 da açık eksiltme usulü ile münıı1'' 
1 

• 

yapılacaktrı. Hadım ve Çerkesköyünün yağlarına ait ayrı •11
Jtl 

teminatı 313 lira 65 kuruıtur. Muhammen bedeli 4182 liradır· ÇI 
lilerin ilk teminatı makbuzlariyle birlikte ve vakti muayyencle 
çada KO. na müracaatları. ~ 

Tümenin Çatalcada bulunan eratının sade yağı ihtiyacJ I 
lo olarak münakasaya konulmuş ise de verilen fiyat yüksek ı 
düğünden tekrar münakasaya konulmuştur. Şartname!i parıı5' tı 
rak her gün KO. da görülebilir. Münakasası 22 - 9 - 36 j#o l 

nü saat 15 de pazarlık suretiyle yapılaci\ktır. Sade yağının i11'1ilt 
natı 424 lira 35 kuruştur. Ml!hammen bedeli 5658 liradır. 1ste1' ~ 
vakti ~uayyende ilk teminat makbuzlariyle birlikte Çatalcad• 
na müracaatlan. (280) (1074) 

----------· '11"1 Jzmirde yaptırılacak inıaat kapalı zarfla eksiltmeye k011
31 

1 
tur. Tahmin edilen bedeli 41749 lira olup ilk inanç parası 3l bir 
18 kuruıtur. Şartnamesini almak istiyenler 210 kuruş nıuka 9 
M. M. V. satın alma komisyonundan ~labilirler. İhalesi 23; ~ 
936 çarıanba günü saat 14 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2491' 
lı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazıh belgelerle Bayındırlı efı 
kanlığından alacakları fenni tartna:ne ile idari ıartnamede ist~~ 
behemehal verilmesi mecburi olan vsikalarla teminat ve .tek 1 Ô' 
tuplaıını ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar Ank•(~o1J 
M. Vekaleti satn ıalma kotris\'onu11a vermeleri. (274) ~ 

Edremitteki birlikıer ıçın K<:'.pnıı zartla 400.000 kilo ekıne1'l 
alına ~aktır. Tahmin bedeli 60.000 liradn. lhale 11 Eylül 36 

1
,f' 

günü saat 11 de Edremitteki askeri satın alma komisyonunda ,. 
caktır. llk teminatı 4250 liradır. Teklif mektupları mün.I<a~l 
tinden bir saat evveline kndar mnkbuz karııhğı komisyona .-e~' ,ı 
tir. Şartnamesi Ankara M. M. V. ve İstanbul levazım amirli~~ iJlf 
alma komisyonunda ve Edremit satın alma komisyonlarında g(o~ 

·199) 
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Modern ve herkese elzem kltaplan i!ll Sümer Bank .... .... 

Amel~ ve tatbiki kambiyo 
Yeni muhasebe usuın 
Ttcarı ma.ıamo.t ve bankacılık 
İktisat flml . • • • 

Krş. 

35 im Kayseri Bez Fabrikasının 
122,60 ; w,": 

105 ••• 
1 !!: 87,50 •••• • 

ihtisas muhasebeleri (§irk et , sanayi :m .... iplikleri ziraat, bank a ) 17G :m .... 
Ticari ve mııll hesap l cf. kısım 70 m! 
Zihni hesap kaideleri 20 m: 

Eskitehir atelyesi için aıağıda sanat derece ve ücretleri yazılı 
21 itçi müsabaka ile alınacaktır. imtihan Eskiıehirde yapılacağın· 
dan isteklilerin yol masrafları kendilerine ait olmak üzere hüı· 
nühal kağıdı, askerlik ve nüfus hüviyet cüzdanlarile millet mek· 
tehi ~:ıhadetnamelerini ve son ça lıttık!arı yerlere ait bonservislerini 
alarak Eski§ehir atelyesi müdürlüğüne müracatları. (767) (1053 ) 

Adet Derecui Sanatı Ücreti 
Logaritma cetvelleri (yeni r akam) M im Yeril Mallar Pazarlarında satılıyor 
Yeni hesabı tlca rt (mu!as3!1l eser) 200 .... 6 

1 ikinci aınıf usta Kazancı 90 lira Ma~ cebir ( istllcraz ve sigorta he. Hji Sümer Bank Kayseri bez fabrika.sının imal ettiği 12 - 14 • l 
saplan) lOO ı ı:.: 2 ' l'kl h k"' b 1 f' l l ( 1' Başlıca satı§ yeri : lkbal k l tapcvi iii! ve O numara ıp ı er Ü umetçe tes it o unan ıat ar a n

1
a _ 

---------- ---- i:I tiye hariç) pazarlarımızda doğrudan doğruya fabrikatör e•r 
1 birinci sınıf i!Çi ,, 77 ,, 
2 ,, ,, ,, T eaviyeci 77 ,, 
8 ikinci smıf İ!Çİ ,, 59 ,, SATILIK EV iUi satılmaktadır. 
4 birinci ımıf itçi T omacı 77 ,, 

Kocamustaf apaşa Ali Fakı mahal- •.:.;&,· : iplikler, fabrlkatilrlere per• -
lesi e.&ki Saray önü sokak No. 59 hane ifl kende olarak da •atılmaktadır• 

S ikinci ımıf itçi ,, 59 ,. beş oda bir mutbak iki kuyu beş yüz !m · 
arşın bahçesi ile beraber satılıktır. fiP ihtiyacı olanların sipariılerini kaydettirmek üzere, Birin'1 

-------------- :::! Vakıf handa 17 - 18 numarada Yerli Mallar Pazarları idare-
Muhammen bedeli 4000 lira olan 200 ton çimento "Sün'i port- , ' m~ sine mfuacaat etmeleri. 

lant,, 21 - 9 - 936 pazartesi günü saat 10 da Haydarpa,ada gar Yakacık ta satılık =·=== ==ı::::::::ı:::::-.::::::::---:::::::m:..-.::::::::._ ===n:r::-.::::::: •.•• -. 
binası dahilinde 1 ınci iıletme komisyonu tarafmdan aatm almacak- !i:!:::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::.. ·.: ::::=:::1: :a::::=:.::::::::::·•• .. 

arsalar 
tir. isteklilerin 300 lira muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği o·· v 

vesikaları ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince ite girmeye manii Yakacığm en güzel yeri olan Sa- l..11111--•.- gretmen aranıyor ~ ~ 
·anuni bulunmadıg .. ına dair beyanname vermeleri lazımdır. Bu ite natoryom caddesinde gayet ucuz fi- Şehrimizin özel ilkokullarından birinde yeniden a"ılacak sınıflarda çalt~ yatla satılıktır. ~ -
. t H d d 1 . • . ı tme k . d istiYP-n MmılHm mektebi mp7:11nl111"tnm Ait ... ı,, ,, ... g~u t..;..&~~,,..... -'' t §ar name ay arpaıa a ıncı ıı e omııyonuıı an __RM:MIZ"=tll-~.aı:::zı.ı ...MPnler. ~l'Of. .. t.ı -müot;c 
ı" rak verilmektedir. {960) cirine müracaat. reslerile birlikte (İstanbul 629 posta kutlısu) adresine yazmala1'1· 

________________ , ____ ......... EEZ'} ......... I .................... ........ 

zıo MA~LOP FAUSTA: 
____ , __________________________________________________ __ 

darbeler, kapının paralamıı, Site· 
ri kaplıyan korkunç ve karmaka
nıık gürültüler, Pardayanın pek 
alııık olduğu bir manzara teıkil 
ediyordu. 

Uzaktan tüfek seslerine ksdm· 
ların feryatları karıııyordu. Bun
lar, Sitede vuku bulan taharriya
bn neticesiydi. Dakikada bir, üs
tü batı param parça, kan içindt
bir adam Gizin önüne getiriliyor 
ve: 

- Pardayan bumu, monıenyor? 
Yatağın altından çıkardık... diye 
aorur ordu. 

Giz batını sallıyor ve herifi hı-
.,;· ·. ~ - ~fa· her 

zaman teflit etmek salahiyetinde 
olduğunu ve aldatılrısa intikam a
labileceğini anlatmak üzere bıra
kılırJ,en - yediği dayak yetmiyor· 
muş gibi - bir de yumruk vuru· 
yorlardı. 

Dük dö Giz, Pardayamn bulun· 
duğu yeri ketfetmekle beraber ge
ne d~ askerlerin diğer yerle:-i ara
masına ses çıkarmıyor.du. Çünkü 
asker m!!:,afmı çoktandır alama
mııtı . Her ev taharri edildikçe as
kerlerin cepleri şi§iyordu. Evleri 
altiii;t edilirken dövülen, yarala
nan ' e hatta ölen adamlar pek 
çoktu. 

Dı,arıdan vurulan bir direk dar
llıesi üzerine kapı yukarıdan qağı
J'& kadar yanldı, dııarıdakiler se
Yinçle bağmııyoTlardı. 

Pardayan: 
- Artık itim bitti diye söylen

di. Kemiklerim burada kalacak ... 
Halbuki ben Moröveri öldürece
ğim diye .•• 

Burada durdu, yumruklan sıkıl. 
mıf, yüzünün rengi heyecandan 
uçmuıtu. Derhal avluyu geçti, ev· 
velce muthah hizmetini gören kü
çük bir odaya girdi, odadaki pen
cerenin yüksek bir bahçeye açıl· 
dığını ve bahçede de bir merdiven 
olduğunu gördü. 

Hemen bahçeye inerek merdi
veni duvara dayayıp yukarı çık· 
tı. Duvar daracık bir sokağa ba
kıyor ve bu sokağın da ileride iki 
kısma ayrıldığı, yollardan biri
nin Kalandr sokağına, diğerinin 

Notrdamdan Sen nehrine niha
yetlendiği görülüyordu. Parda
yan bunları bir an içinde tetkik 

etti. Fakat sokağır. on beı kadar 
askerle tutulmu§ olduğunu da göz
den kaçırmadı, hemen merdiven· 
den inerek celladın odasına girdi, 
birkaç saniye sonra elinde keskin 
bir balta ile dıprı çıktı, merdive
ne tırmandı. Bu esnada Kalandr 
sokağındaki gürültü son haddini 
bulmut ve evin kapısı kırılarak Gi
zin askerleri içeri dolmuştu... Fa
kat Moröver bunların arasmdo. 
yoktu ... 

Pardayan içeri giren adamların 
ayak seslerini ve bunlara karışan 
küfürleri, naraları ititti. 
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- Hücum!... Hücum!... Yağ-

ma! ... 
- Öldür!.. Öldür!.. Haydudu 

yakalym! 
D:§ardaki halk hem Gizi a!kıt

hyor, hem de: 
- Öldür!.. Öldür! .. diye bağırı

§ıyordu. 

Pardayan bir anda duvarın üs
tüne çıkarak kendini a§ağıya bı
raktı ve: 

- Yol ver! diye haykırdı. 

Yola konmu§ olan nöbetçiler 
bir an şaşırdıktan sonra birleşme
ğe çalıttılar. Fakat Pardayan yan
larına yetişmiş, elindeki baltayı 

kaldırıp indiriyor, yüzü korkunç 
bir manzara almış, bir yaban do
muz·.a öleceği zaman nasıl etrafın· 
daki köpeklere saldırırsa, o da öy
le saldıryordu. Önünün açılmış 
olduğunu görünce derhal fırladı , 
k endisini hala takip ediyorlardı. 
Döndü, elindeki baltayı bütün 
kuvvetiyle gelenlerin üzerine fır· 
lattı Üç kişi yere yıkıldı. 

Askerler: 
- Dikkat ! .. Dikkat! .. diye hay

kırıyorlardı. 

Bir an içinde Kalandr caddesi
ne bitişik olan küçük sokaklar as
kerler tarafından kutatıldı. 

Mctr Klodun evindeki bahçenin 
duvarından birçok kimse sokağa 

atlalnış, dar sokaktan ilerilemek i
ç in birbirlerini itiyorlardı. 

- Ka_sıyor! •• Tutun! Tutun! 

- Oldürün haydudu? .. Geber
tin! .. 

Pardayan bunları ifitmiyordu 
bile. Kılıcını çel,miş. arkasına bak
madan yıldırım gibi ilerliyordu .•• 

Bu sırada yol üstündeki evler
den fırlıyan bir tnkım adamlar 
kendisini önlemek istemiılerse de, 

her halde Pardayanı pek korkunç 
buldukları için olacak, geri kaç
mıtlar, bunlardan bir kısmı da 

korkudan kaçnmıyarak duvarlara 
yapışını§: 

- Aman, mösyö haydut, mer· 
hamet et! diye bağırıyorlardı . 

Pardayan hiç durmadan Herli· 
yor, .arkasındakiler de takipten ge

ri kalmıyordu. Birdenbire Notr· 
damın arkasına çıkmış olduğunu 

gördü. Askerler kendisini o ka· 
dar cıkıthnnışlardı ki, nefeslerini 
bile duyuyor ve: 

- Eğer yanlı§ bir adım atar ve
ya durursam öldüğüm andır! diye 
dü§ünüyordu. Fakat bunun da el· 
bet bir sonu vardı. Site her taraf· 
tan çevrilmiıti ; sen nehrinin de 
etrafı muhafaza altındaydı ... Ne

reye gitmeli? Ne yapmalı? diye 
düşündü. Ancak bir çare vardı, o 
da ne olursa olsun diyip nehire a
tılmak! .. Fakat buna vakit bulabi
lecek miydi? .. Hem suya da atılsa 
kendisini yakalıyacaklardı. Sırf 
dar dması yüzünden kurtUlduju 
sokaktan çıkınca, anladı ki birkaç 

°' 


