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1917 deki Bolşevik - Vrangel muharebelerine • 
nazıre: 

• 
yenı bir 

spanyada kan gövdeyi· götürüyor 
ı\sııer vaziyete h3kim olmak üzere şima de ve 
s cenupta büyük bir faaliyet sarfediyorlar 
a ~SYalist hükOmetin elindeki donanma B ocl eo 7 •0 k""' o 

hŞıstıerdeki limanlar1 bombardıman ederken u un ur. ıge 
ıı ·aşist tayyareleri hükô- Boğazıarın ışğau doıayısıyıe ~kı gtın 

Bayram yaptı et gemilerini bombalıyor 

Aailere iltihak eden lapanyol lejyon etranjerinden bir müfreze 
( y azıaı 2 ııcid er la 

~d Corc'un b ir makalesi: 

4111ıan - Avusturqa 
~i~~!Qşmasi muvafıktır 
eş ,- k u 
~IJ e s0k romun un Da ozfg yUzUnden elini 

~~ııır~hahki ı>o?1~Yacağı son tecrübelerle sabi ttlr 
%1 ~ l:a~tt ~a ıle gelen "Sandey 

lıı~,,,. i'd c esınde eski İngiliz Baş· 
ç , ·•ıaaı Orcu 
• <tıızıt llt tet\t· n Avusturya-Alman 
~le~ ır. l;'tiltı ıç eden bir makalesi 

taiıı sanın R 
~ı .... ~aha ~trı 11 usya ile muahede 
~ ;- ~tı"\>etıonra, Avrupada mevki• 

ı . arıı,, tndirrne . . .. k" 
~ ıt~!l ·• da leh· sını mutea ıp 
ı. ?rıh, •orı. ıstanı Fransadan a· 
~ ıı._ 11rc •a, bir 
tt' ~rıı~r ttc nuruz zamcındanberi de· 

.. ao~U: lı.?atrnavUnu Macaristana, ve 
t • C:cı taıYay ga çalıştığını söyliye• 

ıa, ı'cc~ b· a getirip diyor ki: 
lab ır Çok 

t < "~· tşista seneler zarfında i• 
ır,.. nı kend· . 

b t. \l "'le ih . ısıne tabi kıl· 
Jıa, 1\ ıı, c kcnd~?1~1 Pek meşgul oıa• 

l 1 tı.ır,, ının ba d • v• 

\>1ı. '""' ,,a. ka şe emıyecegı "I ··ıa'- . rı§ıkı v 
\> ıı:- "' ıst . ıgı tehlikesile 
tr b )- ·ı crnıyo 

tt ı: 1 t l\] r, bu sebepten A• 

··m···ııatu.ri<IIn············· 

teşekkürleri 
Montrö mukavelesinin imzalan. • 

ması münasebetilc !satnbul halkı 
namına Vali tarafından büyük ön
der Atatürke çe1<ilen telgrafa Ata. 
türk şu cevabı vermişlerdir: 

Yurdumuzmm Boğazlardaki em. 
niyetini tevsik eden Montrö muka. 
ve'enamesi miin.osebctile muhterem 
lstanbul halkrnın coşkun heyecan 
ve sevinçlerini müş'ir telgrafınıza 
samimi tcşekkiirlcrinıi bildiririm.,, 

AtatUrkUn y urddaf lara 
te•ek kUrU 

lstanbul, !1 ( A.A.) - Cıwmr. 
ba§kanlığı Genel Sekreterliğinden: 

Yurdurn.uzım Boğazlardaki cm • 
niyetini tebyilı eden Montrö muka
velesinin imzalanması münasc"bctile 
memleketüı her tara/wdan gelen ve 
vatanda§laruı coşkım heyecan tıe 

sevinçlerini bildıre11 yazılarda't A
tatürk çok mütehassis olm1'*uır ve 
teşekkürlerini iletmeğc Anadolu 

• Ajansını memur etmişlerdir. 

···························································· tı. " aı1ı tnanya b
11 

c:ı!J a~tna t arasında sulhper-
~~ ~?la§tna ~~i?1ine muvafakat 

arıj oı e hkenin hemen zu• 

. Loyd Corç Dünyanın en meş-
netıcede İtalyanın vukuuna meydan ver • • •• 

ur. Fak memek için çok çalıştığı "Anşlus,, hadi hUr danSOZU 
J\ at buna rağmen (Devamı 4 ilnciide) 

~·<;:ık denize g irenlerden 

~ir ~ .k işi boğuldu 
kışı. de boğulmak üzere 

t~s~;rcıhantta ıken kurtarlldı 
t "q aıı b sında 
' t l:itı:ıı· U sabah rncmur otuz ya- den sonra bir sandala bin~rek denize a-
>tt,~ tcL .1§, yu.. Çengeı köyünde ı 
~·İltııi ıılıkts.j .. rne bilmediğ" . . b çı mışlardır. Bunlardan Nobar sandal-
1.l~ §, ~cf geçirrnj" · 

1 ıçın o- da soyunarak denize atlamış, bir daha ' ha ah b :rtır. Etrattan 
~ stah aygın b" k t C d' h ı· · ~ttir. aneye .... ır halde kurta- çı mamış ır. ese ı ay ı aranmış ıse 
,, goturülürken yolda de bulunamamıştır. 

~ll ~~ otur Kütahyalı Mehmet dün Yenikapıda 
•tnba an lrant ile ak- denize girmit. bo,!.ulmak üzereyken kur-

Arjantina öldü 
Dünyanın en mPşhur dnsözü lspan. 

yalı Arjantina, bir hafta evvel Fran
sanın Bayonne şehrinde sektei kalb. 
den ölmüştür. 

Şimali ve Cenubi Amerikada ve 
Avrtıpada emsalsiz bir şöhret kaza. 
nan Arjantina, daha dokuz ya~ında 
iken Madrid Kral operasında dansla. 

rma başlamış ve fül.ha o zamandan u. 
mumun nazarı dik\..atini celbetmiştir. 
Bilahare meşhur bir dansör olan ba. 
basfü beraber Cenubi Amerikaya git. 
miş ve orada da İspanyol danslarını 
yaymıştır. Kısa bir müdet zarfında 
Amerıkanın dans kraliçesi olmuş, Ar. 

Dün Beyazıtta yapılan mitingten bir intiba 
(Yazısı 11 İncide) 

Montrö itilafından sonra 

Akdeniz paktı için 
anlaşılıyor 

Berlinden gelen bir habere 
göre ltalya bu işe itirazlarda 

bulunmuş 
Berlin, 22 (Radyo ile) - Mon

trö konferansına iştirak eden bazı 
devletler arasında ayrıca bir de Ak 
deniz pakti esasları hakkında itilaf 

hasıl olduğu haberi Romada derin 
tesirler uyandırmıştır. Romndan 
alınan haberlere göre, ltalya der· 
hal itirazlarım bildirmiştir. 

Aynı haberlere göre, yeni Akde. 
niz paktı müzakerelerine diploma· 
tik yollarla devam edilecektir. 

• • • 
Havas ajansının Montrö muha. 

biri bildiriyor: 
imzalanan Montrö mukavelesi-

nin ehemmiyeti siyasi mahafilde 
tebarüz ettirilmektedir. 

Filhakika bir sulh muahedesinin 
meşru usullerde tadili ilk defa ola
rak tahakkuk etmiş ve gene ili< de 
fadır ki Japonya Milletler cemiye. 
tinden çekildikten sonra bir beyne! 
milel mukaveleyi imzalamıştır. 

Aynı mahafilde ehemmiyetle 
kaydedildiğine göre, İtalyanın 
Montrö konferansına iştirak etme
mesine rağmen muahedeye iltihak 

(Devamı 4 füıcii.de) 
B')ğazların işgahne dair resmi ma.. 

lıimat 4 üncü sayıfadadır. 

Büyük 
Müsabakamız 
Cuma rtesi günü 
tamamlanıyor 

42 numaralı resim parçasını 

bugün dercediyoruz. Yarından 

itibaren üç gün sır.a ile ayrıca 

üç sual soracak, sonra cevapları 

tasnif etmeğe başlayacağız. 

Tafsilat 6 ncı 
sayfamızda No. 42 



Şahsi dargınlığı 

t:ehlGl eye at:ıtan 
şüphe!eri uyandı. 

bulunan ıtalyanı kurtarmak için 
u meşhur kaşifin hayat:t:a olduğu 

.,. 
27 mayıs 1828 eünü uzun ve sağ. 

lam yapılı, şimal insanlarına mahsus f 
kuvvc~li yüzlü bir adam, Oı;loda veril
ınekte olan bir öğlP ziyafeti sofrasın-
dl 1. as•ağa kalkarak heyecanla §Öyle 
de:.li: 

- - Onları kurtarmak için htmen 
şimd\ yola çıkmağa hazırım. 

ŞiL'lil ve Cenup kutuplarının bu 
me[i..~ta kaşifi Roatd Amundsen böy. 
lece C.lı ~1on :seyahatine çıktı. 

ümbcrto Nobile kumandasında o. 
lan Jtalyan hava gemisi Norge, Şimal 
kutbundan Sptizberge dönerken yolda 
burzala ç,arpurak pnrça parça olınU3-
tu. N o bile ile yanmd,:ı.kilcrin büyük 
bir kısmı yfizen bir buz kütlesinin üs. 
tünde kalmış.lardı. Geminin ana ka.. 
mara.smdan kurtarmış oldukları bir 
çadırü. sığmm1ş bulunuyorlardı. 

,w. • • 
Bundan iki .sene evvel simal kutbu. 

na birlikte y~p.mı~ oldukİan bir yol. 
culuktanberi Amundsen ile Nobile a
rasında §lddetli bir dargınlık vardı. 

Fakat Amundsen imdad istendiğini 
duyunc1.J. bütün şahsi dargınlıkları u. 
nutmuş ve hemen yola çıkmağa r.azır 
oldw.ğunu st;ylemişti. 

Aml.lnli:sen, Fransız yüzbaşısı Guil. 
band'ın pilotluk yaptığı bir deniz 
taya.-csilc yanında dört kişi daha ol
duğu halde 18 haziranda Tromsoe'den 
yola çık.tı. ----f..ok parlak muvaffakiyetler elde 
ctmi~ ol. n Amundsen buzlar ülkesine Ka§if Amundsen ve Norge balonu 
doğru son seyahatine çıkıyor. 

du. Yıllnrca müddetle pençelestiği l 
ebedi kar ve buz mmtaknları kendisi. 
ni çağırıyordu. O vakittenberi ise 
hi" dönmemiştir. Tabiatin §U tuhaf 
ciıP~ine bakın ki kendisine ynrdım 

iç'n ~ola çıktığı Nobilenin lsveç tay. 
y1rec;ıerinden yüzbaşı Lundberg ta
rafından kurtarıldığı gün Amundsc. 
nm k ybolduğu haberi bütün dünyaya 
' erı ~ ı. 

• • • 
Roa.l .Amundscn 56 yaşında idi. Son 

seyahatiı~:len iki sanc evvel artık ha
yatında yapacağı işi itmam ctm:ş ol
duğunu söylemişti. Tam otuz yıl ce
mıp ve şimal kutuplarını istikşafa uğ. 
raşm1&tı. 

Şımali garbi geçidini gemi ile ilk 
geçe: adamdı. Cenup kıtasma ilk va. 
ran ı idi, şimal kutbu havzasını tay. 
yare ile bir baştan (ibür başına uçan 
ilk aüer heyetinin lideri idi. 

Bu adamın hayat rekoru eşsizdi. 
Daha 54 yaşında "benim vazifem bit
miştir,, demişti. Buna rağmen Nobi
lenin kazaya uğradığı haberi alınır a. 
lınmnz ilk gönüllü yardımcı Amund
sen oldu. 

Şımale doğru uçtu. Geriye dön
medi. nk önce emniyeti için ortalığı 
bir üzüntü kapladı. Onu milli kahra. 
man sayan Norveç ahalisi artık büs
biitün kaybolduğuna inanmak istemi
yordu. 

Aradan haftalar geçti. Arnundseni 
aramağa çıkan sayısız heyetler elleri 
boş döndüler. İlk kötü haber ağustos 
ayında alındı. Norveçin şimal sahilin. 
de bır balıkçı deniz yüzünde bir şeyler 
buldu. Bunu Amundsen tayarcsinden 
bir parça olarak tt?şhis ettiler. }{a. 
natt::m bir parça idı. Tayarenin mild
hiş fırtınalar karfitc:;ında mecburi bir 
iniş yaptığı, fakat Amundsenle arka. 
daşlarmın ölmedikleri sanıldı. 

* "' 
İkinci haber iki ay sonra geldi. 

Hallen açıklarında bir balıkçı, ü"tün. 
de "hidroavion Latham,. yazılı bir 
petrol sarmcını bu!muştu. 

dü. Fotoğraftaki acaba onun tayya. 
resi :rrıiydi ?. Uzun muayene ve tetkik. 
lcrder sonrn bu makinenin Amundse-
ni gbtünnüıı olan tayayreden b.1şka 
bir tipte olduğu anlasıldı. 

Ondan sonra hiç bir haber ahna. 
mamasına rağmen bugün bile Amund. 

senin hala yaşamakta olduğunu düşü. 
nenlar pek çoktur. 

1930 senesinde tam 33 yıllık bir 
fasıla.dan sonra Ar.dre ile arkadaşla -
rının §imali şarki illkesinin açıkların-

daki beyaz ada üst Undc ccscdlerinin 
bulunması, bu he.} etin oralnrda uzun 
uzadıya yaşamış olrluklarma delil sa. 
yıldı. Bu ebedi kar ve buz diyarında 

yaşamasını bilen bir tek adam varsa 
o da hiç şüphesiz Amunı:lscndir. 

Kutup istikşaflarmı o, baytının iş ve 
gayesi yapmıştı. Bütün servetini bu u• 
ğurda harcamıştı ve dünyaya yapmış 

olduğu fenni hizmetlerin mükafatını 

1925 de iflas etmekle gördü. 

Nobileyi kurtarmak için gittiği şimal 
kutbunda kaybolmasından dört sonra 
alacaklılarına matluplarının hepsi öde· 

neceği ilan edildi. Madalyelerinin müza· 
yede ile satılması borçlannı tasfiyeye 
yardım etti. Bunları 810 İngiliz lirasına 

satın alan Conrad Lang::ıard, Üniversite 
ye hediye etti. 

Umumi harpten sonra Amundsenin 
serveti aşağı yukarı 25000 İngiliz lirası 

nı buluyordu. 

• • • 
Norvecin Smaalenene \'lllye\tntn or 

ge -şehrinde 1872 yılında doğmu§ olan 
Amundsen daha gençliğinde Nansen 
Gruenlanden adasından yaptığı muzaf· 
ferane avdetten büyük bir heyecan duy• 
muı1tu. Amundsen doktorluk tahsil ede
cekti. Bundan vazgeçerek istikşaf için 
kendini talim ve terbiyeye koyuldu. 15 
yaşında iken kutup mıntakasmda balina 

balığı avcılığına çıktı. Bir sene gemici" 
lik stajı gördü: bir sene dağlarda kayak 
talimleri yaptı. Bu sene zarfında bir ge· 

ce bile tavan altında uyumadı. Gerbache 
ile birlikte Belgica gemisine binerek iki 
senesını cenup kutbunda geçirdi; en 
son yılını da Oslo üniversitesine yazda· 
rak Magnetizm dersleri okudu. 

İlk seyahati şimali garbi geçidini 
keşf ve Kutbu Mignatisi'i Şimalinin ye
rini tayinden sonra bunun mütemadi ha 
rekctte olduğunu isbat etmek içindi. 
Her iki maksadında muvaffak oldu ve 
bu işi 30 senelik eski bir balıkçı gemisi
le tam üç yıl dolaJarak yapabildi. 

Amundsen son seyahatinde buzların 
listüne düşerek ftni ve acısız bir ölümle I 
mi öldü? Yoksa yanındaki az çok erzak 
ve levazımla epey bir müddet yaşadı 

mı? Sonsuz buzler iilkesinde acaba hfı• 

ta yaşıyor mu? 
Şimal kutbu kendi sırlarını büyük bir 

kıskançlıkla saklar ... 

1931 senesinde gene bir hn\adıs 
çıktı Graf Zeplin balonu kurup u .u u. 
nu tamamladıktan sonra Savyct ıretc. 
oroloji bilgini Moltscbanoff çekmiş ol. 
duğu fotoğraf filmlerin:. dcvelopc et
ti. Novaya Za.mla.y i• ı.: ;-.:ıe ı;~!:ilen 

bir fotoğraf, yan erimi~ kar sahası <P.:-~~!ml2A"f~!_ 
iistünde bir tayyar,.. gösteriyordu. Müsabdcalara iftİrak ıçın Almanyaya gitmiş olan silvarilerimfa 

Bunun üzerine Amundsenin h:ıyatı Berlinde samimi merasimle karşılanmışlardır. Resim ıüvarilerimiz 
hakıuda yeniden tahminler aldı yürü. Berlin istasyonunda karşılandıkları ıırada alımruıtır. 

ispanyada vaziyet çok tehlikeli bir 
hal almıştır. Birçok İspanyol gazeteleri,\ 
Madrit hükumet~nin dün saat 17 ,30 da, 
otuz yaşından aşağr bütün erkeklerin 
umumi seferberliğini ilan etmiş oldu
ğunu haber vcrmel;tedir. 

Röyter ajansına göre hükumet, MaC:
rit ve Sevil şehirleri de dahil olduğu 

halde bir çok yerlerde vaziyete hakim i
se de asiler Fasta kuvvetli surette yeı
lcşmi-ı bulunuyorlar. Asilerin reisi Rö)o· 
tere verdiyi beyanatta: "Maksadımız 

ispanyayı ve onun vasıtasile bütün dün
yayı Blolşevizmden korumaktır., demiş

tir. 
Cenubi ispanyada caziyet 

hükumet aleyhine dönmektedir. 
gitgide 

İspanyadan gelen son haberler, bile" 
rin yeniden bazı muvaffakiyetler ka
zandıkları ve San Sebastian şehrini zap
tettikleri bildirilmektedir. 

Asiler birçok telsiz istasyonlarını ele 
geçirmiş ve halkı isyana scvketmişler
dir. 

Madrit sokaklarında yeniden çarpış
malar olmuştur. 

Cebelüttarık yakınlarında da müsa· 
demeler cereyan ettiğinden şehirde ha
kiki endişe baş göstermiştir. Binlerce 
muhacir Cebelüttarıka iltica etmiş bu
lunuyor. Bu civarda atılan kurşunlar· 

dan 19 kişi ölmüştür. 

Mısırdan iki tabur İngiliz askeri a
cele Cebelüttarıka gelmiştir. Şimali is
panyada bulunan bir çok İngilizler, bu· 
tün otomobille Fransız hududuna sığın

mışlardır. 

• y, 1 

E?ar oeron tetı ı;•,.. 
Hendaye 22 (A. A· 

' 1 n ;, şayi ı.ıöre Bar5e 0 

l;t f< 
isyan etmiş, ve hiikiırnet 

. l rı: 
riddcn takviye kıtaatı 15 Si 

Am"' rlkai1 ıelH'' .. ) ,, 
Vaşington, 22 (A· A 

11 
ı 

nezareti, tııpanyada buıurıa t Cf ~ 
rik;:ın tebaasını almak uzt' h 

.. t:ır' :rovazon.ne ç •b.;rı st 
krovazörüne de Saint Seba 
ket ctm"'k emrini vcrnıiştır 1 

'ior Madrıt ne d Jl• 
Madrit., 22 (A. A.) -

ıundan : d 11 
Asilerin uzıın zanıarı ~d 

lamış oldukları planın ıte 
ktadıf· 

yavaş meydana çıkma .j~ 

Bu plan, etraftan pıı> rtl 
bir yürüyüş yapmaktan fba d 
cak bu plan kısmen sııY8 

• ... · mete ·fil 
olan hava kuvvetleriyle 

5'~ 
]arın müzaheretinden nııılt 
yorlardı. .. 

Di _ ~r: taraftan, asilere j~le~ 
olan bir takım efradın zıb ıJ 
dan aldatılmış oldukları ,,e 
kendilerine cumhuriyetin te 

ğunu söylemiş bulundukl•~ 
maktadır. Filvaki birço" ~ 
çılar milisi muzafferiyet k' 

·r&te'' maz garnizonlar bu mı ı ti 
' 1 d' B ·· d nıil'' mış er ır . ugun e e 

memiş bir şiddetle deva~ 1~ Bu isyanın vereceği ncttce 
rejimini ellerinde tutanlart11 

nin çok fevkinde olacağı ı 
dir. 

Son dakikada Sevilden bildirildiğine 
göre, İspanyol cumhurreisi Azana hile 
rin eline düşmüştür. Madrit bu haberi 

tekzip etmektedir. LondradS 
Aaller zaferden emin 1 

Sevil, 22 - Andclos mıntakası ku" L k c~ 
mandanı general İlano dün aqam rad· o arno 
yo ile neşretti~i bir tebliğde isyan hare- top 1an1 y~~ 
ketinin gittikçe tevessü etmekte oldu· l'iı 

ğunu, hükQmet tarafından neıredilen P.aria, 22 (A.A.) _ 8·~ 
haberlerin yanlış olduklarını ve asilerin bos, l:>erabertnde B. j\l~J 
nihai zaferi temin edeceklerini bildir· .,...~ 

B. Massigli, B. Langiet 
~~ ~~~ chat olduğu halde bıJS0 
Şimalde de hareket llerlllyor d' 

Paris, 22 - !yi haber alan maha. ya gidecektir. B. Blurrı 
file göre Şimali İspanyanın büyük bir reket edecektir. Lok' b 
kısmı asilerin elinde bulunmaktadır. ilk toplantısı yarın s~b'-

San Sebaatien sehri dün ak6am caktır. 19~ kanlı bir mtiharebeden sonra asiler V estminster koridorl.ı' ,, 
tarafı.1dan işgal edilmiştir. nk asi ko. sa hükumetinin Rhinaıı~ ,,t 
lu Madrid üzerine yUrUmektedir. Bun. den işgali emrivakiinİ 1'.'17"" 
!ardan biri bizzat General Frankonun 
kumandası altındadır. katiyen karar verrneııı:f lı' 

Dun gece yarısı Barselorıda d~ ye. İngiltere hükiimetinin ı§f ~ 
ni karışıklıklar çıkmıştır Barselonda tada ıarar da bulunırıaıt•01/ 
bulunan Fransız at.Jetlerini almak U- uygun dü~mediği mütal~ ".'1 
zere iki Fransız ~emisı dün akşam lunduğu ıöylenmekted1~; • .r'i, 
M.arailyadan BarsCJona hareket etmiş. l ııı" 
!erdir. diğine göre üç taraf 1 ıJ' 

bilhassa bu nokta eArafı 
Ası merkezlerl bombardtman 

adi.dl yan edecektir. ~-
Oran, 22 - Hükumete sadık dört Dil k it r•" 

harb gemisi dün aY.§am Ceutayı bom. uru 8. i' 
bardıman etmişlerdir. Asilerin elin- bu 1U08C8 
de bulunan sahil bntaryaları mukabe- aazetecl ıer.ci 
le ettiklerinden gemiler <;ekilmi§lerdir. '"' J ,J 

Ar.Her İspanyol FasındR \•aziyete lstanbul, 21 (A.A.) ~.,ov 
laınamile hakimdiri"r. kurumu genel sekreterh .,1 

t0r 
Fransız hükümPti hududdaki gar. 24 ağustos 1936 da .,il 1 

nizotılarmı takviye etmiştir. olan Türk dili kur\Jlt•:1~~1 
A:sfter.n tehdidi ve yabancı gazete ~e g''" 

Tanca, 22 - Asilerin karargahın adına bulunmak istiyef1f ""'"~ti 
dan Tanen kuın:ın !anına f:rÖnderilcn h b l "' Do , ... ~ 
bir radyo telgl'afı ~iınandıı bütiir• hü mu a ir er ve f otosr I f<' 
kfımete sadık gemılerin havadan bom ri için ayrıca fotoğref 1 f 
barchman edi!Cl.'.t>Gini bildirerek, bita. rilecektir. d•j)I J 
raf ıemilcrin dP.rh91 Iimauı terkı:~me. Kurultayda basın a oıJıl 
lerinı bildirmiştır. mak istiyenlerin rncnsı.ı~irl~ı 

Halk ceph'°s mensupları gazete veya mecrnuıa ,ır• ~ 
alılh ta •• yacak ğünden öz adları soYıı.O , ,e 

M ıdrld, 22 - Hiikumct halk birli. . erıe "' rı, adresleri lrnrum g .. ti~ 
,.,i C•!phcsi mcnsubl~rına silfö taşımak ı.ıf !'" 
müsaadesini vermı~tir. f)iğer taraf. liğine bildirilmeli, .qe ·ı111t ı 
tan rejime muhalif memurların vazi- ka fotoğrafisi de iliştir' ~tııt' 
felerıue nihayet ver:lmekteclir. Yabancı veya dış~rJ ıııti' 

Malctga yanıyor ne mensup olanlar, bıJ ,1'i1İ' 
~hh r c setıer ~ çlnde... kendi imzc forile de yıı:dııı" 'l 
C~bcliittrmk, 22 - İspanyadan bu..I Gazete ve mecırıua ~~/ 

raya iltica eden İngilizler. Amerika.

1 

l k • · bı.I ~ taya ge ece ler 1ÇJJ1 _, 
lılar ve Fransızlar vaziy<'t hak~ıode ' -~ 

,
A ..... • •• ~ .,.,., ... # .. 10~ - r 

r• T!.t< • •-•.;.,.. 'ö:'T-:'i qz 

- .llailpdan aynldıfıınıı wo il· •a.: ••ı• -~cr:.jbı>if 
hlr yanıyordu. Sokaklar cesedle ctolu sefrNterltfine g&ı<le 
idi. Bunlar arasında bir ı;:ok da !tadın dır. 
varde. 



22 'l'tb 
u'MUz - 1936 

:ı.9~f!t:_ 
•" ~~ rra ~ liiı ~ lYl u ll..ll 1n1 -
-- beı eıırn <§Je'9'ır0 

Q~ ev ş O <al liiiil aı Bu y . u dJı ır ~ = U !Fil ~ n O n ~ 
. ~lltna~~ oturuyorsunuz. Eğer Yeni posta Pamuk ipliği Yeni memur ©l@s~DlYl~lYI 
fi etlinj~ a.rtnı"Mülkbenimdir! vapurlarımız ı•htı•ka .... rı almak • • Taı yazcıcsıııiı ı baş..ı aka7csiwı'rıt: 

ehe\' • . :ıırece olurıanız, t e ge,..· k "I 1 IÇln "H> uncu nsrın ilk ü~ rı..buncb in. 

ıı ., esınıza t A Altısı Almanya'-'& Vapıldıg"' 1 lddlu.sı·ıc Ziraat llanf(ası da giltt>l (' ile Türkiye a rasmda menfaa t 
• 

11 er a·· .. r ar. rtık avlu . .J u- birlij!inden <loğmuş ya kı .!lık duyg ula. 

b
Çtçet-1.r dlı'J>kurürsünu"z, bahren·ı. • • d i ı· doku mac 1 • ı "' t •. m tı• han aı•ı yor 1 . !t" -:s: S1p8rlŞ e ıyor 1 ar ~I \HYC ~ rı h t:küın sürmüı::t ı.! r. ngil~er(' , 'Nir-ild ı er • . ~ - S 1 

lllala sınız, duvarlarını· Kabotaj hatlarımızda işlemek üzere Cd İ VO r I Hl' Ümerbank ve ş bankaları gibi kiycr in ya.şanınsm . \'(' canlrınm."•Jnı 
1~• İlh lr, camlarınızı parlatır- .. Ziraat bankası <la 11' celcr ve tı'c"ret snnıi:ni surette isL•~'l1is \'e bıze her ~11-... nsa . Avrupada inşa ettirilmesi kararlaştırılan ~ .... 
lllalıııa. n, enıın olmadığı on posta vapuru, tediye şartlarından iktısat vekaletinin toptan iplik satıı.ıı liseleri veya Galutasaraym ticaret retle maddi ''e man••\'i yardınılardu bu. 
~ · tan için muhtelif numara iplikler üzerine l l Jtıı1mt ... uı· 
.. ' l!İ t.&a Ve gönülden bak- dolayı bir türlü ısmarlanamıyordu. Son cısmmdan çıkan gençlere mahsus '"~ · 

r, ta . l d b' . k k"l fiyat koyması pamuk ipliği • üzerinde Halk dürüst ,.e temiz adnt>tliği u. 
t .... d nıır eri ı"marları zamanlar a ır ecnebi şır 'C't ve a ete olarak bir müsabaka ı'mlı'ha111 <"'Ç· 
·••e b ' mi::;line ender tesadüf edilen bir ihtikii~ .. ınumi hn .. ·nt adamlarına <lm~il z· Ja. 

e ırakt başvurarak bizim şartlarımı?. dahilinde kt d B 1 d · 'h " ' 
" r. ra yol açmıştır. Bu yüzden binlerce do- ma a ır. u genç er en ımtı an. kabı.11 \'ermiş, "k(' ıdini asacaks.,:ı bi. 
u0ı;h, • • • bu vapurların altısını yapmayı teklif et· - d f f k l l 

l'""'"nu . · kumacı ve çorapçı iplik bulamadıkıa· a muva a o an ~r bnakanm le lmriliz ip le as',. yoiunda '' "zler l l "' t miş, müzakereler müsbet netice verdı· _ ~· 
, r a•-nbula.18 erseniz, w.imdiye . rından i<.:siz kalmışlardır. merkez ve şubelerinde yüzer lira halk arnsında yayılmıştır. Aynı nflr. 

~'l. de aı k kar§ı olan vaziye. siparis edilmiştir. Bu husustaki mukavc· iktisat vekaleti pamuk ipligi için maaşla vazif elendirilcceklerdir. ln rd·ı lngilizlcı de vcniıılt h:nnlelcri-
'4l :ır ğinden altı vapurun insası bu ~ırkete :ıı 

1 td~ oı e;ıo- buna benziyordu. le yakında imzalanacaktır. her numaraya bir fiyat vazettikten son· Müsabaka imtihanı önü:r.üzdck; mizi SC\'gi ile takih ('tm•c;!t'l'. Tii .. ide ri 
tık at nı l ·r . d 1 k 1 b ra (plik fabrikaları cvvell bazı numara 6 b 1 diinvı;ya doğru bir z:ı.,·iyedcn t:rnıtmak ıd diyenıe • uanıe esi yapını· Muhtclı tonaJlar a o aca o fln u ayın ıncr perşem e Ye yedinci ic:in cok uğr::uınıışlr.rdır. 
e .. d Yız fak t h h ld allı rnpurıın siirat •Pri 16 mil olaeak, iplikleri fivat idare etmh·or diye imal cuma ""n'e · b k A k d .. u~ .. J a er a e J J t>-' ' rı an anın n ara a· Ahdiilhnmit ycııilık un ·urtannı t'Zlp 

· ~ınus bir '1 bü'-·ükleri Karadeniz hattında, küçükle• etıncmcg-e başlamışlardır. Bu ::;ırada k' • k · d J b l 
b • aı e unsurumuz J - ·ı umumı mer czın e ve stan u dağıtınca. lngılte:"C' Türkiyeyi c:rn. 
Q~,. ri Mersin ve İzmir hatlarında işliyecek- fırsatı kaçı:-maynn açık göz bazı tııcirler b · d "lln d - ~u esın e yapılacaktır. lıındn·mak ve çarlık nusyasmn" !<arşı 
\id a •ehe l . tir. fabrikaların bütiin imalatını derhal top M b' t ' d k t h ı· ı. 1. 1 . evir) P erı vardı elbette· üracaatlar bu ayın 28 ine ka· ır .s ına no ·n sı 3 me ... oym-;." 1u-
lttı'1 erde bu h ' J>a~,· V(ıı. k 1· I \ ' a 1 () \' 3 do tan almağa koyıılmu:llaruır. Şimdi gerek susundaki tasa,·vurunıın !3tı,\'a dı;ı:ıtü. ttı se rin digw erleri ~ .., u dar kabul edilecektir. ?.I ~ ar elrn. • · t çorap ve dokumacıların. gerek bu işler· ğünU görmüştür. 

t'tlerin ~! olnıası, kozmopo- Ba;vckil lsn:et İnönü dün akpm le uğraşan fabrikaların iplik fabrikaıa· Ziraat bankası ayrıca müf elliş ;-ıcnüz gözümüı önUn•Jc duran on 

~ ı... ura ya sığınmış bu. Akayın bir vapurile Y alovaya git- rından pamuk ipliği ;;imalarına imkan ve şef namzetliği için bir müsaba. Lccrübeler, Milletk•r Cemi} etinin an. 

111~kat, hug;· mi~tir. Başvekil Yl\lovada birkaç yoktur. iplikleri kapatan tüccarlar da ka imtihanı açmı~tır. Bu imtihana cak ı.:mumi. g~\'şek anıcF, müebbet 

~kkGn 'i.ln artık bu en güzel, gün istirahat edecektir. iktisat vekaletinin koyduğu fiyatlardan mülkiye, hukuk ve yüksek ticaret kıymdkrinden mahrum bir tesanüde 
!eh .. ·,' en tarihi ve en kültürel yiizde 60 fazlaya satmaktadırlar. mektebi mezunları girebilecektir. dayaı <lığını göstermiştir EnıcıyC't 

~L • "·k· T;carct c1t>rsasında · k · · · k . r · · 'ı·ıı tı c · "'ıq • ı...., ıha . • • • . tı Dokuma ve ~orapçılar bu hususta Müsabaka imtihanı 3, 4, 5 agvustos- 1ı rırıın ın ışa ı ıçın ,, ı e er cnnye-
t ..,. .,ttitıi, fabr'k:tlrbyıyıcı , C~lClı .seı•,•ı 01 ticaret odasına müracaat ederek bu ih• tini:ı SUih sa)rn.Sl'HJaki mcufaat bir. 

'otlta•-h ı a acaları tuten - '\ ta Ankara ve lstanbulda yapılacak 
""-·11l. ~ a'ı) .. h' 'kı:: .. .. ·1 · • · • k liklemıdcn doğrum; mc\'z.İİ dostluk 
·oq t Te 1 Ticare ve Zahire borsasının idare tı arın onune geçı mcsını ve ışsızti ten lır, Bu imtihana gireceklerin de 
lh.ı it, li ır 0 makla deği~- meclisi azalarının müddetleri bu ay ni· kurtarılmalnrını istemişlerdir. Oda va- dcs!:.ekh:I'ilc tak\'jy.• edılmcsı mu-;-Jaka 
'"'. tn fa .. 1 eıı:ı. !erilerimiz di~1edi- ayın 27 sine kadar rr.üracaatları lüzımdır. lşte 1ngilız - Tiirk dostlu-

~ s h t" de b't ekted'r Yeni secim gele· ziyeti derhal iktisat vekaletine bildir• 
J kıtıd a •tliy d' d aye ın ı m 1 

• ~ icap etmektedir. ğu b:: nevi desteklerin en mücss r \'e 
Q11._I 'n or, ışin en lır· k h ft ı caktır Bunun ı'rin oda- miştir. 
·v et b artt ce a a yapı a · ~ kıvmdlilcrindcn biri diye telakki td!.-

>. ~lçes'ınırdığını bu yurdun ca seçilen intihap kontrol heyeti Borsa Şlrkelihayri.ue iJe lcbilır.,, 
h "'ttı~t e 'Veriyor. me:lisine intihap etmek ve edilmek hak G 8 hı la saray bir ·1 

bettıtt Q~ h· kma mnıik oı:uı, r• t .. !;bıt etmeı:tcclir. k b tti Belediye nrasındn M@lflltır©<dleırn 
1.t~b-v~Uh ı~met. çoğalmalı, ya\rrusunu ay e bir dava -S©lr111i"'~ ~~<dl<elf'ilO~ 
\lt l.t lt\Uh belırmelıdir. lstan. \7 en İ 1 S l H O bu I Galatasaray lisesi Şirketılıayriycnin SalıpazarınJa yap· 

\~:;~· lier:;ı halinde bırakma· defterdarı talebeleri. bir rıı- tığı i::;kelc dolayısile şirketle Belediye \ ®ffi Ull Dye'\tD 
~ı~- ııtıi~e '.:adar anahtarlar bi. kaclaşlarını kaybet arasında bir dava sıkmıştır. Davanın st- Oınrı.hm·iyct 'lc Yırnııs ı.\'odi l'a·ı .. 
~tı~' ,ih. 2~tiyse de ecnebilerin Eski maliye mü{ctti§lcrindcn ve mu· ncklc teessür için bebi şudur: yor: 

--.ı ı ·~\ hasebccı'lerden maliye mürakibi Kazım Jed' ler Galatasa ll ı A s ·sı· ı'c:ıu· ak -.. rroL bl ~\~si eskisine na- ır ' Şirket daha evvelden Belediyeye mü· n ya. \TUJla mc a. ı.ı; " 
•at 11\_, a istanbul defterdarlıiTına tayin eclilmiıı- a t .. l •· .. s'ndeıı ı t •· · · Ak • · d k ' •· ıdl a~ "ql\t !llıt~hr: b r y " eOJ .. 1 racaat euerek burada uir vapur İskclesq C lllt.'t<. IÇtn 0enız e 1 r\ay &J lll 

'llıt~ ~~al B v tir. 498 Selçuk henüz yapmak için ruhsatiye istemiş ve Beledi lrnldn ılın asını ş~rt rnsuyor. Bız.ee tu. 
d.ı. \tcu .. 1 nııı, ogazlardan Yeni ihdas edilen defterdarlık bilava· on dört yaşındaydı , h . d'k Luln.::ı k dofru yol bu deg· ildir. Biıı:ce 'te c;. a ye ru satıye ver ı ten sonra inşaata ~· 

·' f. 1 lata_llh !l'ıı~tır. Türk emniye ~ıta vergiler müclürliiğüne de kısa bir hast;ılığı haşlamıştır. 1tal\'ı.nın A nup::ı mesaisine iştiraki o. 
Q 1tlt!tin:ı· ·lll, yalnız bize değil tahakkuk müdlir vekili IInkkı müteakip hayata Fakat inşaat bittikten sonra Belcd: I mm Akdeniz emniy\!tinc iltihak'le> b:uı. 

1\ 'l,,l""-ı 1t2:e de dabn clverı'şlı' tavin "dilmistir. r•özlerini kapamış · laımı ı.dır. Bunun, lt3lyn mcnfaa:kri. \J ,,. ·u • J - z. ye :ıirketin ruhsatıyeyi tecavüz ederek 
ı .. ~ıııı ... 

1
• , ! ır. tır. Bu hazin oliim n~ de tama.men uygun bir is oldtı:'!'ıınu ' '' " f> • l bl 1 ı. gerek deniz ve gerek karada fazla in~::ı-

ı · .~'l1:y.. ı ır o omo K8ZUSI "berekarkadaşlarını isbatctmek2'üçdcğildir ~ 1 '"ı uıclc y" b' .. "1 nt yaptırdığını. üstelik iskelenin üzerin· ~ 
ıı ~ii..._t tıde 8 h'b uz ır gonu l bNcrek j 1;ıbası Şark demiryolları hareket Al: denizde haly~ya taaı ı·uz t>tm<>k ~ , "ll~~i: "- 1 i olduğumuz bu Zeyrel.."te hsa.n bey mahallesin· de bir de gazino açmak suretile bıırası· 

tı... ta " artık 1. k ele ol uran yedi ya~ınd<l Kcma.le müfettişi .ı\sım Tan erini çok müteessir nı lıir ticarethane haline gctirdif!ini id- istiy"n bir fi kil' ,.e m.ıhsad yoktur. 
'Glİb ' ~ğ"~ §anımıza ayı l'tmiştir. Galatasaray ailesine ve }.>aba- Tedafüi tc<lbirlcrde•ı r:ikayet etmeğ1;; ise 

Jtt l ""ta. k b Sarar.hane baıı.mdcı meçhul bir oto· dia ederek fazla in!)aatı yıktırmak iste- 1 ~., b:r h arşı izi mahçup :.- :.. sına tazivetlcrimizi bildiririz. kendisinin ve bilhassa talyanm hnk-
al mobil çarpmıııı., yere ,·uvarlanan mi~. ~irket de bunun iizerine mahkeme· 1 ~ h b'l c getirelim.. ır J kı olmıyacağmı sii~ .cme!"c neet ı e 

~ llta......__t l -- (V""·NOl çccuh a~ır suretle yaralanmış. Cer Hüsııı..y 1 n Cahid i il ye ba'ivurarak Belediyeyi dav,a. etmiştir. görülemez. 
' 

1'1 ° '- Mahkemelerin tatili biter Htmez bu 
~~ (: ş 1 rahpa~a h~::ılnncsinc kaldırılmış · f l l l 1 M Musolinıye lnbildiğ!ne muma. 

h.. D L.,e • . a11nı1•si \'C a e dava ·a h'>]·.·ı ..... -.. , ıı .. ~ı .. nacaktır. 
1\ "''a"'- " r 'VZI "- :;;at e:dcn fı'ransız siyaseti orte.dnn 

ııı.İ'bllkara ~•ı1 tc~ckkürü tır. Muharrir llüscyin Cahitle Hüseyin K r·ı " ... K knlkmıştır. Bu takdird 0 ltalyn ya 
~~ • c.l ( A. A ." Sur h o~ ıuuil il 1 il Suadin vali.lesi aFtmanın vefat ettiğini ~ ~ miinftdd knlmak, va sı.ılhru devlet. 

~~ tııttı~lı.ğından : ) - Gene) kur· teessürle haber aldık. Hüseyin Cah'cle H A B E R L E R lcre katılmak, yahıtl dn . .ı\lmnuya ile 

d ~o~ tiyctı·n .. . Ya fl t I k la r 1 ve ır üseyin Suacle taziyetler im izi bildi· . birlcı,mek şıklarından birin: iht. unr "a 1_ n:ıuh Fr ... nsız milli bayramı miınasclıctı· ~ " 1 "c · ~"'rd k• ım bir başarışı o:;n o" gw ledeıı sonra Aksaray da ririz. etmek zaruretile karşılaı:>ı"'Oı dernek. ~ lıJc · a ı hak· . ... le Tüıkiye Reisicumhuru Atatiirklc " 
Ot sıl'Je ımıyetimizin iii- Nam·'.· Kcrn .. l caddesı'nde Fahrı'· tir. Anupa sivasc..ti niha.wt makul tu dıı llıeını k • .. Fransa cumhurrcisi Löbrön arac;mda 1 

ı-. Ctj ir. llıtı.: h e etin her tarafın· bir crr C.\'an takib E-lmeg-e başlam:c;tır, 
~tı ~de akkındak' .. nin l:r: lwesine Hafize isminde bir ı;aınimi telgraflar teati <'clilmi;itir. 
l·r· tıqtl Cdcn tel ı guven ve sev· 1fnl'IP•ı lf •• Mwfııı...ıııı' lluly:• için Almanyn ile hlrlC'şmck si. 

'" d Y" 1 ı~aclm s:ı.rlıol\. olarak girmi~, mü,tc. ' IAft T • • c: Belçikanın mı·ııı· bavramı mu" nase· 
~"•İrı llygı.ıı .,zı ilrı alınmıştır. - - 'S' J yasc' ı . infirad 5iyasetindc>n daha ha-
.,~ ~ttikın ardan dolayı tesekkür- rilere laf atmıştır. Hafize yakalan· b::tik dün şehrimizde Bels;ıka sdaretha· yırlı forzolunnmaz. 

~ ~ı:ı.~ra§:l~si için genel kurı:ıay mı~tır. 22 nesinde bir resmi kal.ıul tertip cdilıniıi 1 A ''rnp:uıın eksel'iycti sulh ist:yor. 
ll•.ı -.. " evzj ç k f> • • i 1 tir. Ankaradan gelmiş olan elçi de yapı· 1 l il k d · d b Ak , · 11011l .rtrine b a mak ayrı ay- >I r iŞ\• 0 0 <, ,\m;:.utn.\ at y .. ı ; ·a err:.esın c una c;enız 

~ Afansın u teşekkürü itetrt'eğe n~MMUZ - Hl36 lan merasime iştirak etmiştir. cmnı) etine iııtirak ~tmek suretile ilti. 
~, 1 tavsı't . f)Ul"OlH" ları kesildi 11· " 1°- Ct·ıu:ızl••·le'"'': ı. .. Eski Avusturya başvekili Dolfus' 1 1 d 1 · 1 tl' l<l ... " d" 'l ~t etrnıştir. ını · "'1 " m' l ere;: en ısa e ı yo a ) uru u. 

·~ !:. S Dilbertadelcr kolony'l fabrikasında iin ölümüniin senei devriyesi miinascbe- f:~inil göstermiş olaraktır. Sinyor Mu. ' ( "- ~ ar aylı 1 ar çalışan 22 yaşında Osman bu sabah G.:. ... ,,,,~..... 1111111ın1111ı'm Cıün~~:7:.~ .. ı~ı {ile cuma giinü Senjorj kilisesiı;dc biı sol1nıııin realist sjyasctindeıı bel'' eni. 
~h ~~t • makinenin dişlilerine bakarken makine ı.ı:ı ayin yapılacaktır. Bu ayinde şehrimiz• leccı< hnltı hareket, itikndımızca bun. 
~~hıı ~ 1 'iı rke ansı;:ın işlemiş. Osınanın sag- elinin par· ı . deki Avusturya kolonisi hazır buluna· Jan ibarettir. , -'4 'ııl 11·.ı..1 5,ı,,.ı, o...ı. 1:2-k 

l'J ll Ve i makları kesilmiştir . caktır. liırJI ır~ "e ~'\ta'\tlQı ırk 
" tıt L Jn 1) OCt 1 e Osman lıastah,,n"•·e ltaldırılmı~tır. o1o 1 "' İnhisarlar umum miidiırü r.Iitat 
"~l 11.Jildi • r.a.._ '.!.55 12,20 16,l l!l,35 21,31 2,37 d 1 . . . LJı , rhaıı C:ahit A t;'ık Sö:rlt yawım·: 

t il\~ rdf f ün An ;araya gıtmıştır. 
'ı" "Sar,. er ı~ı\ltonme t~ 7,:.!3 ·1,45 S,4312,00 1,54 7,o:: 1 Atatürk isitlaya uğramıs perişan 

t "'lh. "Y s ü '- u•~o • Son hafta zarfında Sirkeci mınta· 1
< ""'lt1- Por kı·· t•••••••-~,...,.. ... ._.~~I bı'r .. •JJ,·ed"tl bı·r ordu. bıı ordllclnıı bı'r · "· 1~_.11:•ıc .. af . Ubünu··n denı' zcı·- H b l' d el .. hh ·1 • ı d b t h 1 l · '" '~ .. ey e ıa a a oturan mutca ıu :asın a ar<' a nra ayvan arın ta ıammu 
'bild '1111 erınıiz d 1 ıiE' 'J~~ ıo;E!"'I<: unrt::!\ ="'"; oı.ın; ·: 11 zafer Ye bu znferd,'ıı taze bir rnt:ın 
t' ır.... erini §Ük O ayısile teb- Bay Sabrinin kerimesi Melek ile Mimar "' !ünden fazla yük yükliyen 10 arabacı" 
ı: d ··~tlt.. ' ran • tnglltcrc, ıtnıyn - Habeş harbinde ne ya·ı yaı attı 

orı . ll~erc :n ve mınnetleri· Erip Erhilen 27-7-931'i pazartesi l t dan be~cı lira ceza kesilmi<:tir. Belediye • · 
,.,•~b;ıı.ı'. t.ıç Ve .,,_.'°e.bekten ku''rek ceke pncağmı bugOn ltarnrlnş armış ır. ,_ . . b d 1 h k 1 D 1nya tarihi ..,u hürıerı gostE'ı en 
, 1.... •ıt b l\ı günü Beyoğlu evlenme m!·murlugunda Habcı;ıstnn bnrbctm"k için borç ııara nra-ı uu gıbilerı un an sonra < a a sı ı o,,- b l ol 

"<liıı İt 11·, • Çıfteden nıu"te ;kk'l ı . bir ırnmandan ve ll CC'\' l<'r"e bir bnş.. 
A ı trd •Otııı~ h . şe ı nikfıhlanmıslardır. maktadır. r<>k t:ıkip cdeeektır. . ·ıı , 1 d 

t~,~~~1~ ~ alınde~ilmyaya ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ buğa ir~mışmı c. tay Mmem~t·~ 
-.; er· r., c Tı:rk YC Atrıtür.· birbirini tamam. 

~ıı ... ıtıi ı_ alatasar .. ------------------mı--------••••••-••••--ım--q b' h' ~ .. ıa~cı ... u et-e,_ .. ı arın bu teb- Ş E H R 1 N D E R • ·• 11:ab ı ayı ı 1 • 1 lıynn akide \'e ıman ır ırindcn kuv. 
"ll ~a1 "' ı-. u T L E R. J \'Cl ,.ı.Jun etle siuir ı·c birbirine k ı yna.. 
il ~rdır ne innı k zere bizzat kö:t 
tr~t ile b~:nç sp~rc~~funda bulun· .. ____________ cm _________________________________ _. ıi Kmı~;ı ~e t\•etzekiıd·ı. 

~~ 1 ~k Önderi :e~~;ıkıun tcza· a g 1 a n 
~ı:~.~~~:~!Cbtkten Filory•m•m•şlae" Bahçeler ve çalgılar ah nan 

resmi (l 1 c geıcn s aya kadar d' 
il~~ ncrjj \r PorcuJarın göster· OkJ) ucularımızdan M. Hüseyin imzasile aldığımız ıyen rumca tangolar, fokstrotlar ve şarkılnr çalınıyor. ! 

• ilde tır.,Sara:ylılar ~.~ayreti takdirle bir mektupta yaz münasebet ile asılan çalgılı bahçelerin he· !I al bu ki bu kadar çok ve güzel Tiirk musil:işirıaslarının 1 
' ) "~~cı .ouy··k 
~ ''a di bir resnıi u . Önderin ö• men hepsinde yalnız ve mütemadiyen rum:a şarkılar söy- besteledikleri alafranga şarkılar ·•: datıt lır . .-:al:-:-: ·:i!r. Bu 
l diS l'e bql.'lrd k geçıt yap rak lenmeseinden c!olayı şikayet ediyor. 

t\Qıt 1 
tan sonr Oku ucumuz bu ika etinde çok haklıdır. istanbulda 

lwnlı:ıra da gcnis gibi bahçe sahiplerinin programlarında 

dır. 

gümrük 
lktis:ıcl vekfı !eti hariçten gelen ga .. 

zete kağıtlarının gümrük resmini art· 
tırmıştı. 

"lr,.ı-~n-. yeni b;!' ,..,..;r\t fabrikamız 
sipari~lerc cevap vcrinciye kadar eski ta-
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Askeri işgale dair 
resmi maltimat. 

ı936 
22TEMMUZ~ 

Loyd Corcun nıD: 
him bir makaJeBJ 

Çanakkale: 21 A.A. (Saat 12) - Şul 
anda kahramanlar diyarı olan Çanakka
le §anlı Türk ordularının kara, deniz ve 
hava kııtalarını kucağında tutmakta ve 

alan askerlerimiz, halkın iştirakile hep 
bir ağızdan on yıl marşını söylemişler. 
Bundan sonra da askere gazoz ve siga" 
ra ikram edilmiştir. 

~ 
(Baş taralı I incide; neden hücum etsin? GarptJ ~ 

sesinin yani "Avusturyanın Almanyaya bir şey yoktur. Bu sahada Dl jJV' 
ilhakı,, meselesinin ilerde baş gösterebil 

1 

tecrübe, yani Alsas • r,ore , 
mcsi muhtemeldir. rübesi, gerek devam ettill~ 

Avusturya ile Almanyanın anlaşma·· gerek neticesi itibarile ı\l coşkun bt-r heyecan ve sevinç içinde em· 
salsiz tezahürat yapmaktadır. 

Ankara: 21 A.A. (Resmi tebliğ) -
Çanakkale ve İstanbul Boğazlan mmta• 
kasında şimdiye kadar mevcut olan gay 
rİ askcri mmtaka kaldmlmrl ve bu mm 

taka Tdrk ordusu tarafından 21 tem
mzu 1936 sah günü öğleye kadar filen 
işgal olunmuştur. 

Çaa:ıkkale: 21 (A.A.) - Bu sabah 
bir süel kıta Bozcaadaya geçmi§tir. Ha· 
midiye kruvazfüünde saat onda İmroza 
askeri bir krta çıkarmıştır. Memleket 
çok coşkun ve sonsuz bir heyecan için• 
de çınlamaktadır. 

Dün Çanakkaleye sureti mabsusada 
gönd•nniı olduiumuz arkadaınnızm 
Türk kuvvetlerinin Çanakkaleyi ne su
retle itral etmiı olduklannı bi.ld"n 
kısa telgraflannı neıretmiıtik. Bugün. 
de bunun tafsilabm venyoruz: 

Bu sırada General Hüsnü, müşavir 
olarak Montröde bulunmuıJ ve yeni 
dönmüş olan harp filosu kumandanı 
Fahriye: 

- Montröden ne haber? diye sormu9 
ve Fahri: 

- Bayramınız kutlu olsun! Bugünü 
görmeğe geldim, diye cevap vermiıtir. 

Bunu müteakip hepsi şiddetli ve can 
dan alkışlarla karşılaşan bir çok nutuk· 
lar söylenmiş ve asker, bahriye, motör
lü kıtalann iştirakile büyük bir geçit 
resmi yapılmıştır. 

öğleden sonra kumandan, Çanakka· 
le valisi ve belediye reisi filoyu ziayret 
etmişler ve gece büyük tezahürat ya· 
pılmıştır. 

Bu esnada senelerdenberi deniz üs
tünde yüzmekte olan harap olmuş bir 
düşman kruvazörü tesadüf eseri olarak 
kendi kendine batmıştır. 

Bugün de sabahtan itibaren şehitlik
lerde büyük merasim yapılmaktadır. 

Çanakkaleli iyi yüzme bilen gençler 

Arjantina 

(B~ taralı 1 incide) 
jantina ismi Amerikadan A vrupaya 
ve oradan dünyanın her taraf ma ya -
yılmı~tır. 

Amcrikadan Avrupaya dönen Ar. 
jantina senelerdenberi Pariste bilyük 
muvıüfakiyctler temin etmekte idi. 

sı esas itibarile yanlış bir adım değildir. memnun etmedi. c ~ 
Avrupa sulh ve nizamına da faydası Garba karşı hiçbir baS~riJI 
dokunmak lazrmgelir. Çünkü ayni ırk, ru olmadığını söyliyen }'Jıt ıdııf' 
1iaan ve ananeden olan iki halk kütlesi· lerinde tamamen samiı:ni 0 

nin siyaseten teşriki mesai etmeleri ga• niim. ııJlrl 
yet tabiidir. Müşterek irtimai mimarilc· Fransa dahi, ıark kor11f. ,..; 

~ d'tl 1" 
rini ve ekonomik hayatlarını da beraber nascbeti sahasında "ken 1 rtlt? 
ce inşa etmeleri de ayni surette tabiidir. başkalarına da ya§amal< fı ~t 

Şimdiki halde bu istikamette gayri mek., gibi bir akide besleı11~ 
kabili ihtiraz bir tazyik mevcut oldu- ta Avrupada dahi harp ya ı;C ~ 
ğuna göre, bu neviden, sulh yollile ge· cak gibi değildir. AJmanY• e V' 
lecek herhangi tanzim şeklini memnu· ya biribirlerine sulhperveraıı 
niyetle karşılamalıyız. Diğer ahval ve yade yakınlaşacaklardır. pı 

şerait altında bir harp sebebi olarak Gerçi Baltık cihetinde ıcalı'" 
ileriye sürülebilecek vaziyetleri ortadan Memelde ihtilaflı nıınta ~ 
kaldırır. Ve Her Hitlerin herhangi kim· Almanya çok sürmeden b; 11 ~ 
se ile harbetmek isteğinde olduğunu uzatabilir. Fakat bu yerI~r e edl' 
farzetmek deliliğin dikalasıdrr. biri büyük bir harbi teşvılc ,_'! 
Umalım ki, Almanyanın diplomatik ğildir. Bu her iki şehir de uıctlc' 

muvaffakiyetleri, harp tehlikelerini da· hirleridir. Her ne kadar ~ 111eı 
ha artırmaktan ziyade bu tehlikeyi ön· yetinin teminatr altındaki te f'.,-1 
!emek hususunda fayda versin. la idare edilmekte iseler de· ği f Çanakkale, 22 (Hususi) - Kahra• 

man ordu tam saat 12 de şehre girmiş
tir. Halk ellerinde büketlerle askerleri 
kucaklamıllardır. 

yüze yüze Yavuza kadar gitmekte, tek· --T---------.-,---
nesini öptükten sonra geri dönmektedir- ay ya re 1 e 

Kuvvetli bir memleket, 1rayeuni sulh üzerinde bir ihtilafa girişt11'. ;rt. 
· ·eti perver yollara zayıf memleketten daha mıyan bir Milletler cerı11Y ff 

kolay elde eder... Danzigin hatırı için Alr11~11 ,. 
Doğruca Cumhuriyet meydanında yer ıer. Duraksız Diğer taraftan Almanya Franaaya elini ateşe sokacak değiJdır· 

Akdeniz paktı için 
anlaşılıyor 

(BQ.f taralı 1 incide)/ neticesinden memnuniyet izhar 
etmel~ üzere Türkiyeye yakınlık edilen yazılar yazmaktadır. Ez. 
göıtermeıi muhtemeldir. cümle "bvestiya,, yeni Boğazlar 

Haber alındığına göre Türkiye mukavelenamesini kollektif emni
böyle bir İtalyan teıebbfü~üne an yet ıiıteminin bir zaferi telakki et· 
bean intizar etmektedir. mektedir. 

By mesele ile doğruaan doğruya Hariciye Veklllmlzln yeni 
en ziyade ali.kadar olan iki devlet beyanatı 

Türkiye ve Sovyetler birliği muka- Dışbakanımız Tevfik Rüştü 
veleden memnundur. Aras Yugoslav matbuatına verdiği 

Akdeniz anıa,maaı beyanatta, Montrö konferansı do· 
Dün Akdeniz anlaşmalarına da. layısile beynelmilel mesai istika

ir yeniden bazı rivayetler çıkmış- metinde bir tarzı hal bulunduğunu, 
tır. Guya Türkiye 1935 kanunuev- en vahim meselelerin bile uzlaıma 
velinde Akdenizde İngiltere ile ve umumi hüsnüniyet yolile halle
akdedilmiş olan mukaveleyi feahe- dilebileceğinin isbat olunduğunu,, 
dip bu hadiseden İtalyanın Anka- söylemiş ve dost Yugoılavyaya kar 
ra elçisi haberdar ebniş, deflik selamları göndermiştir 

Bunun üzerine salahiyetli mem- Londra elçimlz geldi 
balardan gelen haberler aynen fÖY Montrö konferansına murahhas. 
ledir: lar arasında ittirak etmiş olan Lon 

M t ·· 21 ·(A A ) T" k' dra büyu"k elçimiz Fethi dün gece on ro, . . - ur ıye. 

nin 1935 kanunuevvel Akdeniz an. yarısı §ehrimize gelmiıtir. 
latmalarını feshettiğine ve bu ka- Kendisile konuıan "Tan,, gaze. 
rarın İtalyanın Ankaradaki büyük t~i muharririne v~rdiği beyanatta 
elçisine tebliğ edildiğine dair Jtal- ezcümle demiıtir ki: 
yan membalarından çıkan haber. "Türkiyenin Lozan muahedesi 
ler resmi mahafilde tekzip olun- ahkamını çiğnemiyerek müzakere 
maktadır. yolu ile Montrö konferansını hazır 

Anadolu ajansının notu: laması ve bu esaslar dahilinde yü. 
Anadolu ajansının bildiğine rümesi Avrupada ve bilhassa lngiJ. 

göre, 1935 kanunuevvelinde veril- terede derin tesirler yapmııtır. 
mit olan teminat Türkiye tarafın- lngi!terenin Atatürk Türkiyesi
dan lngiltereye kartı tek taraflı ne ve büyük eserlerine karşı sami-
olarak devam etmektedir. mi ve derin teveccühü vardır. 

Doatlarımızsn ne,rlyatı İngiltere kuvvetli b!r Türkiye. 
Yugoslavya gazetelerinde bü. nin dünya siyasetinde amil olduğu. 

yük bir dostluk duygularile hakkı. nu ve olacağını kabul etmektedir.,, 
mızda yazılar yazılmaktadır. Avam kamarasında boOazlar 

Politika gazetesi diyor ki: mukavelesine dair sözler 
"Türkiye ecnebi kontrolünden Londra, 22 (A.A.) -Avam Ka. 

tamamile kurtulmuş ve kendi evin. marasında, Boğazlar mukavelesi 
de lam ve mutlak hakim olmuştur. hakkında beyanatta bulunulmasını 
Bu, ilk önce memleketin istiklalini istiyen bir mebusa, B. Cranborne, 
harn.meydanlarında müdafaa et. bu hususta yakında beyanatta bu. 
tikten sonra timdi de ecnebi nüfu. lunulacağı cevabını verdikten son
zuncn son kırıntılarından anavata- ra liberal muhaliflerden B. Man. 
nı k~rtaran bu1ıünkü Türk neslinin der bir müdahalede bulunarak de. 
hiç ıüpheıiz en büyük muvaffaki. miştir ki: 

t.d. "Türkiyenin hattı hareketi, sulh ye ı ır.,, 

11,000 kilomete 
Moskova 21 (A.A.) - 20 temmuzda, 

Moskova saatile 5,45 te Moskova -
Barentz denizi - Fransova Jozef ara· 
zisi - Çeliskin burnu - Kamçatkada• 
ki Petro Pavlovski - Amur üzerindeki 
Nikolavsk - Ruklovoçita güzergahı ü· 
zerinde 10-11 bin kilometrelik durak
sız bir uçuş başlamıştır. 

Ağır endüstri komiserliği tarafından 
tertip edilen bu uçuşa merkez enstitüsü 
tarafından yapılmış olan Ant 25 tayya· 
resile tayyareci Valere Çekalof ve Jurj 
Baidükof ve gemici Alekaandr Beliakof 
iştirak etmiştir. 

Saat 14,25 te tayyare Brentz: denizi• 
ne varmıştır. 

Saat 22,10 da Moskovadan itibaren 
2697 kilometre kesilerek Çeluiskin bur
nuna doğru uçmakta idi. 

Moskova 21 (A.A.) - "Ant 25,, tay
yaresi saat 23,10 da Fransova - Jozef 
arazisi üzerinden geçmekte ve her şey 
yolunda devam etmekte idi. 

lngiltere ile 
borçlar 

anlaşması 
Londraya bir Türk 

heyet gidecek 
Londra: 22 (A.A.) - Röyter bildi• 

riyor: 

4.000 metre yerJO 
altında çalışanlstp 

e;r nöbet mesaide bir buçul< ~ı 
kaybederek altm çıkarıyo~!~ 
Cenubi Afrikadaki Johanesbur1ı Beyaz adamlar bu derı l 

altın madencileri deniz sathından lerdc ancak amele bat1'~% 
9850 metre a§ağıda çalıımaktadır· rından fazla mülccuir 0 

1
f 

lar. Bu işçiler dünyanın en derin Fakat İ§ın ası ağır kı•ııs'~ 
altın madeninde çalıımaktadır. yerli amelenin ocaklsrd~IO ~ 
Madenlerin derinliği hemen he. çalıımakla bir buçuk Jıı f 
men dört kilometredir. fi d ki b clilll' ,,i 

Bu kadar derinlikte çalı!lan zayı a 1 arı tea ite ~1"')! 
:I' den kumpanyası bu zsY1 ,P 

adamların ne güç şartlara göğüs akan teri karıılamak içit' 
gerecekleri düşünülebilir. Hava ıı· dit· 
cak ve ratiptir; çevredeki kayalar hususi ııda yedirmekte d'r 
iıe havadan çok daha sıcak olmak Amele yukarıya çıkıP ;f r 
tadır. Bunun için hiç durmadan da. hat ettikten ıonra te1'r~'1,ri 1 
imi bir soğuk hava ırmağı ecre· inmeden evvel kaybetttılı d~lt 

yan ettirilmektedir. lığı kazanmış bulunJJlSJıtf ef I 

Şüpheli bir h1111 ,~ 
Stalin ile rro, 

banşmışl~ , 

Amerika da 
sıcaklar 

Avam kamarasında, Türk - İngiliz ~-· ~ 
borçlar anlaşması hakkındaki suallere ..._, • 
cevap veren maliye nazırı Runciman ez

Deyli Meyi gazeteli ~ f 
yazdığına göre Sovyet sır ıd' I 
lin He bir zamanlar f&tanb~f" ~ 
mut olan Sovyet eski barb ,/ 
Troçki barıımışlardır. ~I 

Bu senenin iptidasırıd• otl~ cümle demiştir ki: 
"11 temmuzda İngiliz bankasına 

yatırılan mebaliğin yekunu takriben 
350 bin sterlingdi. Bu tarihe kadar ya• 
pılan tediyat da takriben 345 bin ster
Jingtir. 30 haziranda tahvili beklenen 

1 
~ 

miktar ise 915 bin İngiliz lirası idi. TUrk 
hükumeti, anlaşmanın tatbikini iyileşti· 
recek tedbirleri müzakere etmek üzere 
yakında Londraya mümessiller gönder
mek hakkında tngilterenin yaptığı da· 
veti kabul etmiştir.,, 

Tramvayda yangın 
Bu sabah saat yedide Edirnekapı

dan kalkan Sirkeci tramvayr Alemdar 
yokuşunu inerken Akşam Kız Sanat 
Mektebi önünde kontak yapmış, araba
nın içini duman doldurmu~tur. 

· ve 111" Amsterdam, Pr!i!• Parıs "'f9 
yahat eden "isvestiya,. rdİıı 
Troçki lehinde bir rapor 'ie ~ 
Stalin Traçki ile barışrrı•i• ( 

~~ p8 
Açlık grevi ~9t 

Komürı'~i 
Yunan mebeo 

Ha pis ha 11 ed"e 
hastabaPe1 

kaldırıld1 ~~~'; 
A . z• .:ııi•1 

tına, 21 - Pire ce ıcotı'v-- Jl 
kararile mevkuf tutulatl J(eflıc',ı 
lav Manoledia dün ak~atrı uııi't (; 
liye edilmiıtir. Fakat 1'0~,,i f~ J1.1 J 
on altı gündenberi açlık ~~itı tıı! ~" 
olduğundan fevkalade bıt 00ıt11' 

Tramvayda bulunan yolcular ken
dilerini aşağı atmışlardır. Arkadan ge
len Topkapı tramvayının vatman ve bi· r. 

letçileri tramvayın arşını telden ayırarak 
tramvayı yanmaktan kurtarmışlardır. 

Vreme tunu yazıyor: perverliğe doğru bir değitiklik hah ---------------

dir. Bunun için doğrudan 
taneye kaldırılmıştır. 

"Tadilciliğin ve emrivaki siya. sinde, Almanya için çok mükem. 
!etinin kökleşmek üzere bulundu. mel bir imtisal nümunesi tefkil et. 

'? ğu bir anda Montrö konferansı mez mı·,, 
tamamiyeti mülkiye içinde beynel- B. Manderin bu müdahalesi al. 
milel adaletin muslihane ıiyaıeti -

Abdülhalik Renda şu tebliği neşretmiı· 
tir : 

"Hükumetin gösterdiği lüzum üze. 
rine Teşkilatı eaaaiye kanununun 19 un
cu maddeıinin verdiği salahiyete daya
narak Türkiye Büyük Millet Mec:liıi· 

mun-. sebep O•C..lı SIC<\ı. -.. .... ı:; .... ~ı ... Jll 

günlerde biraz hafiflemit gibidir. 
Bununla beraber sıcaktan ortalık 
kavrulmakta, bayılanlar ıık ıık gö. 
rülmektedir. Parklardaki havuz. 



~UMBARA DE STEKTIR 
ş Bankasının kumbaralarını almakla, 

Yalnız para biriktirmiş olmaz, 
aynı zamanda : 

"taıunizi de denemiş 
olursunuz. 

~ Bankası asgari 25 lira mevduatı 
'-lunao bütilo kumbara sahiplerine 

~ senede 7 defa kur'a çekerek 

20,000 bira mükafat 
"e . 
l tı~or. Mükafatların 10,000 L;rası her sene 
~ ~Jsan ve 1 r eşrini~vvel tarihlerinde kur'a 
b~~ılerek verilmekted r. Bu iki keşidenin her 

Yazan: N 
il // unu 1 Niyazi Ahmet 

~, - 32--sene - - bugün evvel 

-Rus filos Japon gemisi yerine 
bir Alman vapuru yakaladı 
230 mürettebatı yaralanan Rus kruvazörü 

kendini kurtaramıyacağını anlayınca musluklar 
açıldı ve yavaş yavaş denizin dibine gömüldü 

Rus kuvvetleri, San Fransiskodan 
Yokohamaya askeri levazım getirmek· 
te olan 17 bin tonluk Kore vapurunu 
bekliyorlardı. Açık denizlerde günler
ce beklendi Fakat bir ize rastlanmadı. 

Bir gün tuzlu balık yüklü bir vapur 
ile iki yelkenliye rastlanarak batırıldı. 

Kamora adlı İngiliz gemisinin içi ~uan
dıktan sonra serbest bırakıldı. 

Filolar Yokohama açıkalrma geldi. 
Boş adaların civarında gizlenerek Ame· 

rika ve Japonyadan gelecek vapurlan 
beklemeğe ba§ladtlar. 

1904 yılı 22 Temmuz günü, 
32 sene evvel bugün.. Ufukta du

manlarını saviırarak gelen kocaman 
bir gemi göründü. 

Filolar derhal harekete geçti. 
En nihayet günlerdenberi beklenen 

av ele geçiriliyordu F:ıkat heyhat. 

Yaklaşan vapur Kora değil, 7500 ton
luk bir Alman vapuru idi. 

Rus filosu, yakaladığı beş vapur ile 

dört yelken gemisinden ikisi müstesna 
diğerlerini batırdı ve Vlfidivostoka 

döndü. En büyük ümid. 22 temmuz 
günü suya düşmüştü. 

~ ~ . 
Japon donanması, batmlan gemi· 

]erin intikamını almağa kati oalrak ka-

rar vermişti. Port - Artür filosunun 
denize açıldığı haberi Vladivostoka 

geldiği gün Amiral Jessen de üç zırhlı 

kruvazörü ile denize açıldı. 

pon kruvazörlerinden kendisini kurta
ramadı . Yağan mermiler 230 müret-

tebatı yaralaıruııtı. 600 ü kurtanldı. 
Kruvazör çok tehlikeli yaralar almı§tı. 

İçinde bulunanlar derhal muslukları 

açtılar ve Rarik ağır ağır denfzfn bTdi. 
ne gömüldü. 

Japon filosu, bütün cephanesini tU
ketmişti. Bundan habersiz olan Rus 

kruvazörlerinden kurtulanlar periıan 
bir halde Vladivostoka döndüler. 

İki tarafın kuvveti şöyle idi: 
Bu muharebede Rulllar 210 ölü, 558 

Rusların üç, Japonların dört zırhlı · 
yaralı, ve Japonlar 44 ölü, 91 yaralı 

sı, Ruslann 66 topu, 2432 mürettebat-
vermişlerdi. 

!arı, Japonların 70 topu, 2696 mil. 
rettebatları vardı. 

İlk dayak yiyen Japonların 1vata 
Kruvazörü oldu.. Kıç tarafına yediği 

bir topla 39 ölü, bir o kadar da ya
rah verdi. Bunun üzerine kruvazör

ler harb hattından çıkmak rnecburl;e: 
tinde kaldr. Rus kruvazörü Rorik sür· 
ati en az olanı idi. Etrafını saran Ja-

Deniz harbi tarihi, bu harbin neti· 
cesini şöyle kaydediyor: 

"Ruslar bu sefer de muharebe fik· 

rile değil, firar maksadile hareket et. 

mitlerdi. Eğer Ruslar sebat ve meta• 

netle tecavüzi bir hareket göatene 

idiler her halde netice baıka türlü o
lurdu.,, 

Kara kedi Uğur
suzluk getirir mi? 

Bir aktris kedi yüzünden 
mahkem~ye müracaat etti ft:t•~de 5000 lıra, şu şekilde tevzi edilmektedir. 

• 119•nciye 1000 Lira ~ 
ı'-· 

1"
11lciye 250 ,, ~ 

Budape§teden yazılıyor: f ~ah:etmekte .. olduğun~ bütün varlığı 
Hani bizde bir söz vardır. Birisi ıle manan guzel nktrıs, mahkemeye 

bize kar§ı dargınlık eseri gösterdi mi, koşarak, komeusunun mukavele n.hki.
ona: ''Vay, aramı7dan kara kedi mi mına riayet etmediğini ileri süriip da. 
geçti?,, deriz. Kara kediyi uğursuz va açtı. Mahkemeyi kazandığı için 
saydığımızdan mı böyle söyleriz bil. kara kedi kcndisina verildi. 

o•-· . .. 20 lllŞıye 100 yuzer liradan 1000 
l'l S ,, SO ellişer ,, 1000 " 

" 10 onar ,, 1750 " 
" 

HABER' 
AKOAM POSTASI 

ıOARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta l<utusu : lstanbul 214 

Telgraf acıresı . ıstanbul HABER 
Yazı ışıerı teıotonu . 2:1S72 
idare ve ilan •. : 2.ı37U 

ABONE ŞARTLAR! 
Senelik 
6 aylık 
3 Aylık 
• evhk 

T urkr11r 
1400 Kr 
7;,o .. 
400 
ıso .. 

F.~nrbı 
2700 Kr. 
1450 
800 .. 
300 .. 

Sıılııbi Vf! Nr~rıııat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
l Basıldıjı qer (YAKIT) maİb~a11 

...... ·-·~~ J 

Kendfstne uğurJıt.Zluk getiren kara 
lrodiyi def etmcdil-:ç:: i§lerinc bir türlii 
düzen u~enıcmi§ olan güzel Macar ak. 
tri.si !uma· Raf/ay. 

Kucağında tutnuı1da oldufjıı 7uıra 
kedisinin yiizünden mahkemc!nre 1m ... 
dar giden Madmaz -.ı Tercza Tıimoti. 

miyoruın. Fakat Macaristandıı kara İliona hayvanı bir sepete kovduğu 
kedi her halde insanın baeııııı bela ge. gibi trene ntlndı ve Budape~tcdcn tam 
tiren bir mahluk sayılmaktadır. Aşa. yüz yirmi kiloınetra ötede bir tanıdı. 
ğıdalci macera bu sözümü isbat eder: ğına götürüp bıraktı. 

:M'acaristanın günden güne yüksel. 
mektc olan genç aktrisleri arasında en 
güzel ve en istidatlısı Madmnzel llona 
Raffay, işi tıkınnda, hayatın.dan mem. 
nun bir bayan bayancıktı. Fakat gü. 
nUn birinde komşusu Tereza Tinioti

Kız Budapeşteye döner dönmez a. 
radan yirmi dört saat bile geçmeden, 
sinema kumpanyala.,.mdan birisi ken. 

d\:ıfni ... ngaje etti. Direktörler onan 
çok parlak bir istikbali olacağım söy. 
lemcktedirler. 

nin kara kedisi, onun ülkü ve emel ışı. --------------

ğile aydmlanr.lış yolunda karşısına çı. :-------------.... 
kınca işleri hep alt üst oldu. Uğur. I 
suzluk çorap söküğü gibi hep blı-biri 
peşi sıra geldi. Hayvanı, yolunun üs. 
tünden defedinreye kadar, onun sarı 
gözlerinin getirdiği belalar sürüp git. 
ti. 

Güzel aktris, Te!'eza Timotinin kn 
ra kedisine artık hiç bir müsaadede 

bulunmıyacağını çok katl bir lisanlal 
söyledi. 

fü:ıra kedinin mPslek ve istikbalim 

Dr. Neceaddin 
Atasagun 

Doktor Necaettin Atasağun her 
gün sabah 7 den 8,30 a, akşam 16,5 
<ian 20 ye kedar La.Ielide Tayyare 
apartımanları daire 2 No. 3 de has
talarını kabul eder. Cumartesi gün· 
leri saat 14 - 21 arasında yapılan 

muayeneler parasızdır. 

:ı~~:ı::"::~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~-~~-~---~------~----~~-~--~ 
~; Oı$ nekirnı :: 
H Ratip Türkoğlu fi r 
Si: Ankara caddes eserret !E 
i .... ':l.!!!!! .. ~.!!:!!~!..!?~'!.'.~.!!!:~~~!I.~ :: .......................................... _ ............... ::: :: 

Dün ve Yann neşriqatı 

Hipno iznıa 
~imdiye kadar bizde ilnıi mahiyet r. mütalea edilmemıs 

çok ır.naklı bir bahistir Hclf' ruhi mese:elerdekj derin ihtisası 
Operatör Orolo dünyaca tanınmış o!an büyük profesör Dr. P. Jane'nin meşhur 

Doktor . eseri muhterem Cemil Sena tarafından tam bir itina He tercüme 
Süreyya Atama! ve neşrolunmuştur Bu memleket hesabına büyiik hır kazanç 
Muayenehane: Beyoğlu · Parmal\" olup üstadı bu tercümesir!den dolayı hassatan teb.-ik eduiz. 
kapı tramvay durağı, Roma otclı Fiyat. 100 k\İn;§. 
yanında 12J birinc~ı kat ~i-8 V 

Her gün 15 _ 20 ye kadar AKIT kütüphanesi - lstanbul - Ankara cadcles; 

----·---------·---~----------------------------------~~ 
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l S TAN ll U L: 

ıs senfc.mik mu ıı,ı (p'tı.le) 19 haberler, 
lD.15 r.ıubte 1f plfıldar, 20 halk musikisi, 
(plAIO 20.:0 stUdyo orJ.e traları, 21,30 soıı 

h.ıb r: r, Saat 22 den sonra Anadolu aJan 

• ntelcrc mahsus havadis servi.si veri 
leccl,!.J. . 
\' t l \ :S A: 

18.1..ı ı:ıuslkl, :?0,25 piyano konseri. 21,05 
op r t p:ırçalnrı, 23,15 org \'C piyano konse
ri 23,tv p yano ile dans havaları, 24,20 konu~ 
m::ı, ~ 35 e lence 1 konser, 
B E it I. t N: 

ı ."v ~openln vnlslen 19,05 halk şarkıları. 
ve dnnslnn, 20,05 ağızd:m U!lcme aletler or
kestr::sı, 21,05 haberler, 21,15 dans havaları, 
23,0v h!ıb•rler, 23,35 gece musikisi. 
B U n A P E Ş T 1'~: 

18,0S \'lyolonsel ve plynnokonserl, 18,55 
c-ndUstrl konuşması, 19,15 çingene musikisi, 
20,15 hlkAyc, gramofon, 21,40 haberler, 22, 
05 ork~l'a konseri, 24,50 gramofon, l,05 
son haberler, 
B 0 1C R l!: Ş: 

ıs.oı konser, havadis, 19,20 konserin de. 
vamı, kon!ernns, 20,25 gramofon, konferans. 
21,25 piyano konseri, konuşma, 22,10 opera 
havalan, rpor, haberler, 22,50 konser, 23,50 
frnnsıı1cn ve alın:uıca haberler, 24, rumence 
haberler. 24,05 konser, 
P A I~ t S (1', T, T.): 

19,0Li orkestra ltonsrrl, havadis, 20,40, or
kc.,tra konseri, seyahat haberleri, 21,20 Vı
şiden n~len senfonik lrnnser, 23,05 §nrkılar, 
23,35 havadis, 24,35 Amerika havadlsler!, 
ItO~ \: 

. 1 

.fjy,a/iu7 
~............---

1 

SINEi'dALAR 

BEYO('.LU 
1Tlm 
MEi.im 

ll'l~K 

\'il.DiZ 

TAN 

ı;;m 

Al.KAZAR 
ı;;.\l:f( 

ASTOH\',\ 

Cli1\1 UltJl'E'I 

l\'.adın avcısı \'e Jandark 
: GönUller birleşince ve 

l\rallçe Krlstın 
L>ans rüyası \'C Çocuğumu 

ça'dılar. 

ı GUzeı Fatma ve Kuçuı:l 
anne 

) Aşk kadrlll ve llaı'.l'dad 
yolu 

: !'rankeştaynın nişanlısı \"C 

Garip bir Q.flt 
Programını blldirmemlşUr 

ı Altın arayanlar kızlar \"c 

GllndUz insan ge kurt 
Karakedi ve Sessiz çete 

ı Tralmno\'a ve Demir pençe 
Harp muhabiri, Çin esrarı 
ve Kokaraça 
BUyUk şehirler 

ve Demir kapı 
uyurken 

ISTANBUL 

!\UI.U 
II1LAL 

Al.lı:..l\IDAR 

AZ.\I\ 

HEl\JAl .. UIW 

Programını bildirmemiştir 
: Rus aşkı ve Kaçakçılar 

p~lnde 

Prenst>s TUrandot ve fkl 
yUzJU lmUI 
MeçhCıl doktor ve Beş 

kocalı kadın 

Programını hlldlrmcmlşttr 

KADIKOY 

SOREY\'A 
UAI..E 

HALE 

Programını bildlrmemişUr 

: Yataklı vagonlar kotrolU 

ÜSKÜDAR 
ı Sekoya (kaplan kız) 

BALAT 

Fareler üstünde yapılmakta 

G ··dl delerin tesEr~ Ko3 ve bacal<ıar 
esiımesi 

olan bir takım tecrübeler guddele- _.._"" lsviçrenin en meşhur c;per kfl-' 
rindcn doktor Ruth VJilliaP1. ;J 
bacakları ameliyatla kesil~:..if' 
hasta üııtünde yap~ığı tetkık 
tinaden diyor ki 

rin büyümesine dair yeni yeni na 

zariycle:ri crtnya atmal:tadır. Dok· 
torların ve hayat mutahhasısları· 

mn en son keşifleri guddeler oldu· 
ğundan şimdi bütün tetkikler bun· 
ların üstünde küme!enmiş hulul!· 
maktadır. Bu mevzuda alimler tür. 
lü tecrübeler yapıyorlar. Bunlnr· 
dan biri şudur: 

İnsan göğcünün yukarı taraf:,. 
rında tam boğazın kaidesinc!e 
"Thymus,, adı ver!len bir gudc'c 
vardır. 1;.te bu guddenin ifrazları 
farelere .... :ılan:ı:ı:ıktadır. Böylece 

aşılanmış olan farelerin üç nesli 
büyümekte ve gcli~mcde şaşılacak 

...... ~_ .. ..._., 

"- Bir kol veyahut bacni~ 
silmesinin hasta üs!ünde ya~d'r 
tesir o zavallının y.ı.şına ~a.b~ 

Eğer bacaklardan birıs1 ~ 

yaşta iken kayl:edilirse .. ~~ ~ 
lik oldukça te!afi edilebıhr, ~ 
b:ı.c'lğı noksan olan çccuk btJ f 
I• • • w• •• ı;.rıl• 1 
ı~,n ver~-::~. e-:c. . .:~rn rt>'' 
"' ·. llundan l:a;ka yaranın ti ,iA 
':ı.n che.,.,n rah::ı.tsrz!ıklara 
i"' '~rd::ı tesadüf eC:ilmcZ· ,A 

~ı,rP'~_ 
Yaşın gün dönücü ç&8• fi 

bir hız göstermektedirler. "Thy· ~c:.Vll"'-1: 

daha doğrusu ihtiyarlığın bat"
termeğe bnşiadı3ı sır:ıl~rda. lı d1'ı 
nm artık gençliğe rnah-;us kıl~ 
ve çevikliğe ır.:ı!'!: o:a~rtdıl 1 ı .. 

1
-; 

da yapıhn kesme arreliyatı b";J 
tün akisler yar:ıtır: Vücud~!'I lı' 
vaz ·yeti ba:!t" dı:, nihbinlık• f. 
yati enerji ve cnge!e galebe,.r" 
mak için çe'.ik gibi bir irz.de J' 
yc!dur. Crta y;:.~k.rt~~ b~r ?:a':,!I 
kesilmesinin ,.arato.cll ,;ı tel 

mus,, r;:ıddesile a~ılanan farelerin 

beşinci nesil yavruları normal bir 
surette dokuz günde diş çıkaracak. 

larına bir günde diş çıkarmışlar, 

kılları 14 günde biterken iki günde 
tamamlanmış ve kemal y<t:ına dört 

ila 18 günde varmışlardır. Halbuki 
fareler normal şartlar altında ke

mal yaşını ancak 40 ila 90 günde 
bulurlar. 

"G t k . ' • · · · ' 1 • d. as ros •op,, rr:ıc:cnın ıçmı e.en· ş~h:;ın n·h~ h""..11er;ne tabi ır· .J 
trik lamba,. "le aydınlatan b ·r Böy:e v:ı!t-.larda ~ ·~ıllı ve b ,_ı, 

alettir. k te•ff'"' bir tcvvcl·:c·:wn ço:· üyf ·t'-

10,25 yabancı d11lerdc konuşma, 20,05 Na. 
polidnn naklen llman haberler!, ve gramofon 
!!0,10 t\lmanca seyahat haberleri, 20,25 eğlen 
celi mu iki, 20,50 frnnsızca haberler, Yuna
nistan lçtn yayın. 21,10 hn\'adis, gramofon, 
21,45 s fonlk konser, 22,45 seyahat haber
leri, o :-aman kar:ırlarşacnk numara, 23,20 
cğlenccll mkslkl ve dans havalan, lstirah:ı~ 
!erde hvadls ve lngilizce haberler, 

Beşikta~ icra dairesinden: 

L\llLLI 'f Vahşt atlar kralı (turkçc) Bu··yu··k 
•)i ve Zenciler kralı Bubul, 

1 nıüsabakamız 1 

Son günlerde keşfe dilen yeni ri vorc1ır; ~,.!1: , trl:~·ı ve ter"! 
bir alet sayesinde doktorlar bir gibi h .... r·c·ı~cm?erin bu ifl: " 
hastanın midesinin herhangi bir müh"m ro! oynac!ı::larmGa h ç 
kısmım kendi gözlcrile görn:e!de- he yoktur. . , Bil' borçtan do!Dyı tahtı hacze alınıp 

paraya cevrilmesine karar verilen üzeri 
mc:merli büyük büfe yedi parça hasır. 
'. nape takımı kenarı yaldız çerçeveli 

KARAGÜMROK 
ÖZEN ı Siblryıı mahkumları 

"'yük ayna ceviz rengi bir masa mavi 
'ini büyi'k soba maa boru belediye rusu 
~·ı ve ıhale pulları müşterisine ait oı· 
~-"k üzere 3 8 936 tarihine müsadif 

TiYATROLAR 

nıur •na mUracaatl ı ı ihin olunur? 

'l AK lM BAHÇESiNDE 

Sııat 21,45 

Rahmet Elendi 
YENl OPERET 
'.\laı.nl:ır e\"\'elden ayırtıln· 

blllr. Telt'fon: 48703 1 

Yakında: n A B A L ı li 

J ııanıa alakadar Bankalar, mües-== -=;:-_=_=--~=-~_: 
= sesat, şirketler ve tüccaranın J Nazarı Dikkatine: ! KURUN ve HABER gazetelerinde ncpcdilecek ilô~lara ait i_==-_§ 

sc tarife aşağıda gösterilmi§tir: 

~ Birinci sayıfada başlık 
Birinci sayıfada santimi 
!kinci sayıfada santimi 

Kuru~: 

Üçüncü ve dördür.cü sayıfarfo santimi 
tlan sayıfalarmda santimi 
Resmi ilanların santimi 
Kitap, kitaphane, mektep, gazete ve 
hayır müesseseleri ilanatı santimi 
Tüccari mahiyeti haiz olmıyan k~çük 
ilanlar yirmi kelimeye kadar 
Küçük ilanların beş defası 
Muhtaç sanatkarlar ve iş ~rıyarıların 
i!anatı 1 O kelimeye kl'\ t.ır mccca nen 
Devamlı yapılacak ilnnat içın tenzilf..t 
ynpılır. 

ilanlar ıçın yan!~z Ankara :-addesinde 
VAKIT Yurdunda 

o 

" ,, 
., 

" 

., 

., 
., 

500 
300 
100 
SJ · 35 
30 
20 

20 

30 
100 

co 

\ 
i 

<lirler. Gerçi şimdiye kadar rönt- Kol ya ı• t bnca!~ !iesi!me:: ·n.1ı; 
k f .. .. .. , w • 1,,,.r' 

en otoğraflnrı vasri.asile resimler !:ln l!~t.mc.e y: !,)3C .. '': tes.r . .-,J~ Cumartesi giinü 
tamamlanıyor 

42 numralı resmi bugün dere 
ediyoruz. Yanndan itibaren üç 
gün sıra ile ayrıca üç sual sorduk 
tan sonra cevapların toplanması 
ve tasnifi işine başlayacağız. O 
zamana kadar, bugün sonuncu
sunu dercettiğimiz 42 resmi yn. 

pıştırma işine başlıyabilirsiniz. 

alınmakta idi Fakat bir teleskop "''l!"'?:tnth !ı".ls~am:ı i:iie de ~ 
"b" k il } L l d d 1 11 

' k } 1 b~CJ ' gı ı u anı an r;.u fi et mi enin içi- araır. 1 .. ny:lLnı o y .1ut •· 
. d ... d d ... ı . ··ı ı . ...,,,ı 

Parçaları nasıl 
sıraya 

koyacaksınız ı: 
Elinize eni 38, boyu 49 santim o· 

lan beyaz bir mukavva alınız. üzeri
ne kurşun kalemle eni otuz altı boyu 
42 santim olan bir müstatil çizdikten 
sonra bu müstatilin eniyle boyunu 
altışar santim aralıklarla işaretleyi

niz. Ayırdığınız noktalardan düz çiz 
1 

giler çiziniz. Ortaya müstatil içinde 
42 murabba vücuda gelecektir. Mu· 
rabbaları soldan itibaren sıra ile ser 
nuna kadar numaralaymız.Şimdi eli· 
nizde toplanmış olan resim parçaları 
m mukavva üstünde ve çizdiğiniz mu 
rabbalar içinde sıraya koymaya çalı" 
şabilirsiniz. Parçaların yerlerini to:· 
yin ettikçe de içinde bulunduğu mu
rabbanm numarasını parçanın arka· 
sına kurşun kalemle işaret ederseni., 
yerini her zaman için tayin etmir. 
1-vılunursunuz. 

asa1 
r pıştrr caksınız 

Resimleri kırk iki parçayı tamam· 
ladıktan ve son bir defa daha kontrol 
ettikten sonra yapıştırmamzı tekrar 
tnvsiye ederiz. Par<"aları mukavvay<' 
yapıştıracaF,mız zamk gazete kağıdı 
na sürüldiiğü zaman arkasında sapsa
rı bir leke bırakan cinsten olmamalı· 
dır. Bunun için satın alacaf'rmz ufak 
bir tüp kola isinizi kolaylıkla ve t(" 

miz bir seiklde görmeye yarıyacak· 

tır. Yalnız uclarmdan vapı.,tırmam? 
cb kAfidir. Yamştırncalhrıız parcafa· 
~ın ar=>ln:-ında mes,.fe kılmamaJıcı., 

ıtı. a'3ıl rcs"m tamamile ortaya çıkc:ın 
1\llukavva üzerine ciu1F•iniz mPr,,,hh 
'~~a ı:ıoırl•l· l·-ılmava ihtivncmız vok 
+tır. Hatta. vrımstırıır-ırrınız mult-:.vw• 
l-ııskı b;r mu cıvv;:ı dı ol;ıhWr. Ririrı· 

i Mıtkavvn .. ize vam.,ttr;ır,.,~mız mır 

nı ogru an ogruyn sö:ı: erın önü. rının tam \'e mu ~cı:.ı:r.:? oı .. · 
k d. .. k b" d b ne serme te ır. zun en azanan ır a am<ı 

5 . d l 1" .. 1·· ...1 1 t" 120··1\ 7 santım ka ar uzun uğund~ r .... c.ıynt o.um cıt>m"""':: •r v 

olan ve tıpkı bir teleskop gibi işli. adam ameliy:\ttan ~onra rub?, 
yen bu il.lele "Gastroskop,, adı ve ır.üş sayıhbilir. Artı.:. h:çbir t 
rilmiştir. o~u avtıt~n:z. ,,-

Alet ucunda küçücük bir elek· Şım!;eğın yaptıl< 
trik lambası olan uzun bir lastik 
borudur. Lfunbalı uç hastanın mi· 
desinin içine sokulmaktadır. Dok
tor lastik borunun içindeki adese
ler vasıtasıle mideye bakmakta ve 
herhangi bir kısmım mükemmel 
b~r "Urette görmektedir. 

Kadının fendi 
erkeği vendi! 

1 
HayJmlıt ytda!atan güzel kadın 1 

Nevyorkun en azılı haydutların. 
dan Jon Şognczi bütün şicldetli ta

kip!ere rağmen bir türlü ele geçiri· 
memişti. Amerikada geçen sene· 
denberi yap.lma!:~a olan haydutlar 
la mücadele işlerinde hükumet kuv 
vetleri bütün azılıları sindirmiş ve 
birçoklarını yak:ılıyara 1r; hapse tık. 

mış olmasına rnğmen bu soyguncu Hollandamn Helmorıd ~eıol 
yakayı ele vermediği gibi hırsızlık. b cşs 

şimşek bir fabrikanın a 
(arından da vazgcçmcmi-'.ti. En son km ne h:ıle eoktrnuctur. 
marifeti de bir maliye müesseses!n # • deP 

Bacayı ta:n kaicl~:;ın 
den 20D.OOO dolar kıymetinde es- b··ı .. ·u.rrntl 

o muş ve yarısı tez c:: • 
ıı:ım ve tahvilat kaldırr.=.sı idi. 

ele yere dökülmü~t:·r. servisine müracaat edilmeliuır. Telefon: 24370 Nevyorktan ı;e!cn h"\be:-.cr gli- ===========:::::~~ 
Z""I hrJ nn rn.dı:11 rnal!nm Pin Fer- do1tunduğu bildirmektedir· el• 'fl'f 
rai Davicomın bu hırsızı yakalat- Şognezi şimdi hepishaJl:t 1 

,~ı,.,.,., ""rı .... : ... : t'\.,:~ .. ~ ,.h:t....,,,.,;.,. ;.

1 . ... _ ,.. .. 1 •• , .. ... ... ... _ •• - ·· - ·· ... 

makta polise büyük yardımları hakeme olunmnğı bekleme 



"*'- blff&Yfada ba~ıayıp bu aayt'ada 
"ten t:am bir his hlkAyeal 

\' O{Jlt/fl\ aıan: 
N lJURÇAf( 

tr.uli 
ılk evlendiğinin 

g~Cesj r·f 
gen· :ı: te yataklı 

4 kın ış karyoıas nda 
~~ a ı ırdand 
, ' Çık Pe 1: sın üstü 

t.'Creı: } .. ~cereden ireriyc 
Qıa:ı uzunu :s 

11 &o;;u'- aydınlatan 
1 Orı b il Ve h . 

~ u uy arıkulade 
tın ı... ,. andırdı G .. .. 

~; "<lııf b· · umuş ı· 
"' k ır sur t . oyu . c te aydır. 
uı;u llıav1 •• k 
~ Soguk go ten, ayın 
tır' ha.,.a}'ı • v~ kayıtsız nur. 

a .ı.. scrınl t• 
t' "Ort k.. c ıyordu. Dı 

Cı)ı• O§e p 
, , ış Oldu· encerenin çer-

a-: tn ıhıa;u karanlık gecede 
ıl:lırıda a.,. ur ağacının dall • 

ta tıç i i k •., n hoı ı 
1 

ç adar bir a· 
·• tc sı . -t. lltsirıd • : Yagıyordu. t. 
hı 1111\U·ıe •••1 Yaprakların 

. ~~ bizi ... b~ı:ıvatlanmı-:tı: an· 
'i~ .•• 1 d... . " 

ay 'ille bcnz ı~ımız yeryüzü 
lakl!aUarın errııyordu. Az son 

·at . arasın l 
~ . Şll:ıdi a •arışacal·· 

l•j ışıklı 
~ ne d .. 1•.. nurunu o· 

uıu 0 •Uyo tl ~ bo ten bu r u: insanın 
'ı. }'le c nurda zamanın 
ııı,. g Çıtıiyec v. • 

. eib; .. egını anlat 
:~eu n go~ilnen bir ifade 
'tc2j .,., : lahuti ge:e. ilk 
,Yaııı b;ı chtabın nuru a·-

~ • a Şında o1 ı 11 nıışıl mışıl u· 
~ıl genr 1• ·~· 'ı Otı x ge ın .. 
·' c- u ok ~ a "ti:tıd· Şıvarak uyan 

tl lı'l.:ırı atk 1 değil, az sonra 
.ı ~ asına ba

1 
tlı a çekildiği v;. 

1::ı lı:ıı~a uyun ne acaipti? Ya

'rıdı:11tttiıı1 ~kta olan vÜcl. 
~ h~ 'ltı ıssetrnek ve onu 

.. ıı v · n da · llstık u ne sevimli 
llıaııl?ıı ·ta başını çevirdi. 

{ }aJ:..ıı ':tı: ~ Y~t1n kadının 
ı: a ~ndısine bu dere-
• }'nj za d n ı ını rnan a uykl'• 

V k dar~ ayın bigane ışığı 
~u kcnd· a uzaklaştırıyor-
l:oı "e do· 

1 ~ 11~ 1 -·l<ıtı ile gru yarı dr-
t~ ... tına 0ınuzları açıl· 
,, f! ' ;,r ~evıt dokunulması bile 
, 1 "~'lin .. veren parnıal. 

:ıı ll'ı"ld 
ı lard, e kıvrılarak 

. nu ~~hane! ışık 

Or"ı:q 
~ıı ~!'>ı.tcıo 

onun yüzünde renk bırakmamış
tı. Yalnız mimari şeklin güzeıı:. 
ği ile gölge vardı. Yüze uzun u
zadıya baktı. Uzun uçları kıvrık 
kirpikler, kapalr göz kapakları, 

uyumadan evvel öpmüş olduğu 

dudaklar .. Sonra başını çevirdi ve 
uzandığı yerdzn aya bakakaldı. 

Tekrar ona dönmiyecek, ay ağ<• 
cın arkasına gizlenmedikçe onu 
u yandırmıyacaktı. 

Onu düğünlerinin ilk gecesi ya 
banrı bir otelin yatak odasına, 
kendilerine hiç bir mana ifade 
etmiyecek olan bir yere götürm ·• 
yerek buraya getirdiğine sevini
yordu. Bu birlikte geçirecekleri 
uzun bir ömrün başlangıcıydı. 

Bu geceyi bütün hayatlarını içir
de yaşıyacakları bir yerde. kendi 
yuvalarında geçirmek en doğru 

işti. İnsanın karısın; götürebile
ceği bir evi olması ne iyiydi; hem 
kendi karısını ne kadar da sev·· 
yordu. Uzakta kaldığı yıllar, onu 
nasıl da özlemişti. Seyahat et
mek dünyayı görmek iyi bir şe}. 
di. Fakat sonunda kendi evine 
dönmek insanın içini sevinçle 
dolduruyordu. Bu gece çok mes' 
uttu. Gençlik, aşk, sıhhat, güzel 
bir ev, candan sevdiği bir kadın, 
bunların hepsi kendisinindi; ha
}'attan daha ne isti ye bilirdi? 

Orada mehtabın altında UU• 

nan topraklan düşündü; her tar
layı, mavi tepelerin güzelliğine 

doğru uzanan bütün iz ve patika 
lan yakından tanıyordu. Etraf:· 
nı tarlaların kuşattığı, çevresi 
duvarlı bu konak yavrusu çiftlik 
evi, kendisi için rahat ve genişli

ğin timsaliydi. Dalları yatak C• 

dasının pencerelerine gölge veren 
koca ıhlamur, cephedeki avlıya 
hakimdi. Evin en ferah ve rahat 
odası işte burasıydı; Semih 'in 
genç karısile yanyana bir yatakta 
uzanmış oldukları bu yatak oda-
SI,. 

Şimdi ıhlamurun en dış dalları, 
ayın kenarını yalıyordu; berrak 
gökyüzünün yataktan görüleb·
len kısmında ay batıya doğru o 
kadar uzaklaşmı§tı. Rüzgar dal
ları hafif hafif sarstı; bir tek yap 
rak ayın yüzünü karanlık bir silo 
etle gölgelendirdi. Sonra tekrar 
ağacın koyu kütlesine karıştı. 

Ihlamur kokusu odanın içine al·· 
tı; mehtabın nurlandırdığı serin 
havanın üstüne yayıldı: bu eşsiz 
tatlılıkta rüzgar, yazın kendi so· 
tuğu idi. Sonra her şey tekrar sü 
kün buldu, sanki zaman mefhu -
mu artık yoktu. 
Ayın ışığı pencereden içeriye, 

şimdi azıcık farklı bir manzara
nın üstüne yandan dökülüyordu. 
Semih düşündü: Yıllardan beri 
düzeni hiç de değiştirilmemiş C'• 

lan bu odada nice mehtaplı gece
ler görmüştü; hiç birini bu gecr
ye benzetemiyordu. Burada kaç 
neslin yeni evlileri hep koyun ko 
yuna yatmışlardı, fakat hiç bir 
düğün gecesinin bu kadar tatlı. 

hiç bir yeni gelinin bu kadar gü
zel olabileceğini sanmıyordu. 

Kendi ailesinden nesiller, bu r
dada sevişmiş ve uyanık uzanmış 

tı. Burada çocuklar olmuş ve 
doğmuştu. Bu oda kimbilir ne acı 
ve ne tatlı sahneler görmüştü. 

Bu sahneleri yaşatan ve yaşayan 
ataları bir gün öleceklerini akıl
larına bile getirmemişlerdi. Y ~ • 
şamış, sevmiş, gençliklerinin sıh
hat ve kuvvetinden bütün tadı 
almak için uğraşını~ ataları nı<.., 

zarlarında toprak bile olmuşlar• 
dı. Onların firari ruhları şimdl 

Semihin üzerinde kıpırdanıyortlıı. 
Onlar göçüp gitmiş kendisi ise 

yaşıyordu! 

Kendisi de bu odada doğmu~· 
tu. Delikanlılığından beri birinci 
defadır ki burada uyuyordu; bu 
da onun evliliğinin ilk gecesiydi. 
Birlikte öyle mes'ut olacaklardı 

ki; kendisi ve Jale.. Çocukları 
olacaktı, güçlü, ~evimli ve şen 
çocuklar. O da çalışacak; çocuk
larına kendi bulunduğundan dı;. 

ha iyisini bırakmak için bütün 
gücünü işine verecekti. 

Sonsuz yaz günleri gelecek; 
mehtaplı geceler biribirini kova· 
lıyacak; genç karısı ile yan yana 
yattığı; hem bu kadar yakın, onu 
sevişmeğe uyandırmak için elini 
uzatıp göğsüne dokunmak kari 
gelecek kadar bitişik uzandığı 

bu gece gibi harikulade geceler 
sayısız olacak .. 

Fakat Onu henüz u-
yandırmıyacaktı; ay büsbütün çc• 
kilip, ağacın yaprakları arkasına 
gizleninceye kadar ona dokunmt· 

yacaktı. 

Ağacın narin dallarının ördüğü 
tentene işi şimdi ay yüzünün yr• 
rısını örümcek ağı gibi örtüyor

du. Çıplak dallar ağacın yaprak• 
!arla çerçevelenmiş diğer dalları 
ile ıhlamurun yazlık kokusu ya
nında ahengi bozuyor, acaip ve 
bir kış manzarası tesirini veriyor 
du. Ağacın bu kısmının ölmüş 

olduğu, dalların yapraksız 
çıplaklıkları ancak buradan, ışık 
arkalarına vurunca görülebiliyor 
du. Yarın ölü dalları kestirecd·· 
ti. Aya karşı böylece siloetlenmİ!.} 
dallar, yaz ortasında garip bir kış 
tesiri yaratıyordu .. 

önünde altın yıllar vardı. O. 
Jaleyi daima bütün kalbile sevip 
okşıyacak. karısile bedbahtlık r• 
rasında daima felaketi önlemek 
için nöbet bekliyecek ve araların 
daki aşk hayatlarının sonuna ka
dar hiç pürüzsüz mükemmel ofa• 
caktı. Aşkı bu kadar ince, bu de
rece arzuya şayan ve vücudunun 
harikulade tazeliği bile insanın 

bütün hislerini bu derece sevinçle 
saran, bir kadına karşı nasıl gev• 
şeyebilirdi? Aşkları hiç bir vakit 
sarsılmıyacak ve adileşmiyecek

ti; bu onların arasında sonuna 
kadar ilahi bir bağ olarak yaşz
yıp gidecekti. 
Yanı başında uzanmış uyuyan 

vücudun hararetini hissetmek ve 
yalnız bu mükemmel gece değil 
g-elecek bütün mümemmel gece
lerde onun hep yanı başında hı·· 
lunacağını, kendisinin rahat ve 
sevincini teşkil edeceğ:ni billT'ek. 
ne derin bir haz ve saadet veri
yordu. Ay gene onun güzel yi'· 

0~ıı· ... ııı nltrnd 1!1ı~ do_ a uzanan toprakları diişihıdii: her tarllf!I') m«Vi tepr.. 
9ru uzaııan bütün iz ve patikaları yakından tanıyordu. 

· züne bütün nuru 
nu yağdıracaktı. 
Onu şimdi uyan 
dırsa, açılacak 

beyaz kapakla • 
rın altındaki se· 
vimli gözlerde 
aylar parlıyacak. 
yarı uvkulu yüze 
saadetli bir gü· 
iümseme yayıla 

caktı. Fakat onu 
uvandır mıy;ı • 
ca ktı: hu ciddi 
ve !'!evim 1 i 
ana hürmet 
gösterecekti; 

Bu gece ço1ı: mes'utlu. Gcııçlilc, a~1:, sı1ı1ıat, giizel bir cu, candan sevdiği bir kadın, bımlann 
hepsi kendisinindi; hayatlmı daha ne istiycbilirdit 

ıhlamur ağacının yaprakları ayı 

örtünceye kadar bu aşk seherini 
uzatacaktı. işte bunun için hiç 
kıpırdamadan uzandığı yerde 
kaldı; gözlerini aya karşı bir ağ 
gibi duran çıplak dallara; düşür· 
cesinin gözüyle de yam başında 
güzellik içinde mışıl mışıl uyu
yan karısını gözetliyerck, hay<'• 
Jile aşklarının uzun istikbaline 
doğru seyahate çıktı. Ay yaprak 
lardan vücude gelmiş örtünün ar 
kasına yavaş yavaş gidiyordu. 
Duyduğu saadetle derin bir nefes 
aldı ve karısına döndü; onun 
manzarasile gözlerini doldurmak 
için, bir dirseğine dayanarak ya
rı kalktı. 

ı;:arısı eskiden uzanmış olduğu 
gibi yatıyordu, fakat artık arın 

tam ışığında değildi. Mehtap şim 
di ağacın ölü kısmından aksede
rek yüzünde küçük karanlık çiz
giler pcydahlıyordu. Burundan 
ağıza uzanan çizgiler: alnı bir 
baştan öbür başına kadar kar
layan hatlar: kapalı gözlerin cev
resi'lde çukı•rlaşan gölgeler .. Yı·
varlak cenesi av ışığının ve derin 
l"Ölı>;enin bir biivüsü ile ileriye 
doğru sipsivri fırlamıştı: burnu 
çukura batmıs ağızla sivri cene
arasında muvazene yapmak için 

aşağıya sarkmıştı. Acaip bir mas 
ke uyumakta olan yüze ihtiyarlı• 
ğın §eklini veriyordu. Gölgeler 
sanki bu yüzün istikbalde ne bi
çim alacağım şimdiden gösteı· 

mck istiyordu. 
Biran için onun yiizüne deh

şetle bakarak. aşkın sonunu göı· 
dü. Nihayet iş buna varacaktı 

ha! .. Bundan kaçmanın çaresi 
yoktu. Bu oıiada kendilerinden 
evvel biribirini sevmiş olan erkek 
ve kadınların gittikleri yoldan 
yürüyecekler: kendileri de yaşla 
nacak ve öleceklerdi. Bunun kur 
tuluş yolu var mıydı? Ve sonra, 
kısa süren bu dehşet 5nı yerine, 
gelinin yüzüne bakarak merha
met duyguları uyandı. Kadın. yıl· 
ların yapacağı tahripten bihaber 
ve mıısum uyuyordu. Kalbi ... de 
derin bir şefkat yoktu. Şimdi hu 
kadının kendi şefkatine cskis·n
den çok dah.ı fazla. hattfi rÜ";'• 
sında hile düsiinemiyeccği k"c"ar 
büyük bir sefkate muhtaç o'du
ğunu hissedivordu. E.rr,eç n.,un 
tazeliği mahvolacak, rençr ğin 
vermekte olı:lıı~ıı srüıı:eırk de r<'· 
cüp ~iderek•i. Fakat ona karşı 

duydıı~u askın da zeval bulm2sı· 
na müsaade etmemeliydi. Kadın 
kocasının bütUn aşkına muhtas• 

tr. Onu esirgememek için elinden 
bir şey gelemezdi ki; kaderin de
ğişmez akibetine karşı onu hangi 
kuvvetle koruyabilecekti. Yapa• 
bileceği en büyük iş, ona daima 
göz kulak olmak, onu sevmekti. 

Semih eğildi ve Jaleyi alnından 

öptü. 
Gözleri.Yavaş yavaş açıldı. Ko

casının yüzüne ciddi ciddi ba. 
karak uzun müddet hareketsiz 
kaldı. Sonra kollarını kaldırdı; 

Semihin yüzünü elleri arasına al
dı: başını kendine çekti, uzun ı·· 

zadıya öptü. Bu öpücük Sem he 
bilhassa tatlı gibi göründü. 

- Güzelim titriyorsun! Niç:n? 
U.:üdün mü? diye kulağına fısıl

dadı. Jale titrer ~ibi gelen bir 
sesle: 

- Bir şey değil 1 Yanımda lıu 

kadar vakınsın va hu vrtrr .. 'Ru 
sadece av ış•~•nı.ı bir kurna1'1• 
ğıvdı. Uyandığım ?aman viiziine 
b kınca senin araio vr tuh;ıf eö
rünme1<te olduğıınu s ndım · r:·n· 
ki yaslı. ihtivar hir a.:ıama ben· 
ze'11ic:tin. Fakat bu S'>r-lece ay nzr· 
ğmın bir muzipliğ.yr1i. 

Semih kansını kııc"klıy<ırak ~Y 
ışığınd1n uzağa cekti Kollannın 

nrasınch onu gölge ve karanlığa 
götürdü. 
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için sadece insan olmak hafi değ·ı midir ? ı-------------------------k- rı 

- Çok şükür bu tehlike de başımız- lnmz:tbıi:t bu zamana kadar kendisini top- }' unan mira iaqı kı,,met li as e 
dan gitti. Biz aranınıyormuşuz diye se· ~ 

vincli. Çünkü hepsi Halife Mustasınun - ?.:asıl? Bana bunu sormağa cür'et l A f Z l t g"" b dı 
gaddarlığını ve kuşkusunu pek iyi bili· mi ediyorsun? Kafan çok ı:ğır geliyor ma uma an a ma a aş a . 
yordu. Saraya herhangi bir adam ale}- r,aliba cana ı Sen kim oluyorsun? !<' ~ 
hine "şu işi yapıyor. Sizin düşmanınız· Sıı.cece bir insan! Yapmakta oldu· Ve anlatmağa başladı. Evvela, Yunan Yunan miralayı yerine sindi ve cevabı- - İşlerim o kadar fazla 

1 

dır!,, diye bir curnal verildi mi 2-unuz tu vahşeti görmek ve müdahale ordusunun başında bulunan kumandan· ru verdi: re ayrılamadım. et 
hiç sorup soruşturmadan adamcağız etmeı< ıçın bu kafi değil midir? ların idaresizliklerini saydı, döktü. Son- - iş başına muktedir kumandanlaı - Bir telefon olsun cciefl1 
güme gidiyordu. Bu yüzden az mı ocak Bu sırada ihtiyar adam <la biraz ken· ra, Anadoluda bulunan yunan kuvvet- geçerse ve saydığım hatalar tamir edilir niz. . e 
sönmüş, az mı bigünah türlü işkenceler dis~ne gelmişti. Lehine olardk birinin işe lerinin yanlış yerlerde tahşit edildiğini se, kahraman Yunan ordusu eski ve - Affedersiniz. Ziyaret~t b 
altında can vermişti. müd.ılJ le ettiğini görünce c·on bir ümit· mmtaka mıntaka anlattı. Seykulceyşi. hakiki kıymetini iktisap eder ve nihai daima düşündüm. Fakat fı 

Hele bir adamın Emevilerin eski pa- le yalvardı: tabiyevi hataları sıraladı... zaferi kazanır. dım. tı! 
yitahtı Şamla ufak bir alakası oldu mu B evı0nf' d ı· · b' h l..l •veze M. ı B ıı b .. k d •ara - Kirn ulursan ol, fakat beni bu ca- en s ::ı e ısı ır a ue g... ıra ay a ar u son muna aşa an _ istiyen insan f rsat ) :n' 
kendisi idn büsbütün bir felaket de- · l bu ı·z h t t d" ordum Ko a·ı· · h · h k t tt' ~ · · h • . . -tler" ::ı nava:- a ın elinden kurtar. Sana her ne mıra aym a a mı on e ıy . n ı ısın şa sı are e e ıgını ve a - Şımden sonra zıya•~. 
mekti. Ya hele maazallah Şi"ı, Alevi }{ ı ·mı·n ucuna k. b' elektrı'k rek ti · ·· ı · k 1 ~, .... ıster o;; \l .. tceğiın. Bu dh:aksız cana· a emı san ı ır e erme, soz erme, ·arar ve arzu a· lunmakta kusur ctmiyeceg.., 
olması tam manasile bir facia demekti. 1 b" .. h dinamosu takılmış .. Durmak, dinlenmek rına daima politikacılık gayretinin Mi- ·ıniJ var ar ıguna olduğum, hiçbir k"\baha· - Teşekkür ederim .. t.şı p-H 

Hafta, ay geçmezdi ki bu mezhep · ı · - h 1 bilmiyor. Mütemadiyen yazıyorum. kim olduğunu daha iyi anlamış bulunu· .,.. 
tım o maaıgı a de bana kıyacaklar. Şii sık temasımızı icap ettırır. 6l 

farkından dolayı binlerce zavallı, binler· 1 k b k Yalnız içimde, şüphe, bir yılan gibi yordu. Ve artık kabaktadı veren bu söz· .,ar· 
bi o ma tan a" a hiçbir kabahatim yok. konuşacak çok şeylerimiz . ..,, 

ce "günah kılıç, balta, mızrak altında S k ı·- d k kıvranıyor. Acaba, Yunan 01iralayının !ere bir nihayet vermeyi muvafık gören }lw on :ıt ıam a ardeşimi, kansını ve çağırınca geliniz de görüşe 
can verirdi. Şiilerin evleri yağma edilir, ki k ·ı bu anlattıklarının hepsi doğru mu? kumandan ayağa kalktı ve miralay Kon 

. çocu arını estı er. Onlardan kalan _ Hay hay kumandan .. • 
çocukları doğranır, kadınlannın sokak evi satmak için Şamdan buraya geldim. Yoksa particilik hırstle işe mübalağa da dilise elini uzatarak: 10~ ortasında türlü rezaletlerle namuslarına 1mı d ? · ş· d' · · h" d hası Fakat anlaşılan bir mel'un benim geldi- karıştrıı ş mı ır - Kıymetli hizmetlerinize, zahmet.· - ım ı sızı şe ır c j)t çı 
tecav,üz edilir, erkekleri kılıçtan geçiri· ğimi haber vermiş. Ve kimbilir aleyhim Bir casususn dikkat etmesi lazımge· nize çok teşekkür ederim. Ben sizden layan yeni vaziyet dolayıs 
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lirdi. de daha ne iftiralarda bulunmuş? len noktalardan biri de işittiği şeylerin aldığım bu malumatı kendi şahsi ihtisa- Siz de biliyorsunuz ki ,. . , 
Çamur renginde akan Dicle, ay geç- Şimdi bu hiç yüzünden beni de öl• doğru olup olmadığını etrafile muhakc- sımı da ilave ederek, kumandanlık ma· asken harekatm Türkler ıelı~eı: 

mezdi ki bir kere kan renginde akmasın! dürecekler, karım ve çocuklarım var. me etmektir. Her duyduğunu olduğu kamı vasıtasile Londraya bildireceğim. etmeğe başlaması işgal ~ıı ~ 
Bu §ckilde ihtiyar adam dışarı çıka" Bu halimle tam sekiz kişiye bak:yorum· gibi bildirmek bir marifet değildir· Du• Alakadar makamların bu hususta icap vaziyetini güçleştirmckted~r~~' 

nldı· Gittikçe hafifliyen bir sesle hala Ben ölünce hepsi mahvolacak. yutan bir şey, elde edilen bir malOmatı. eden tedbirleri derhal alacaklarından beraber tstanbuldaki ycrh p r:~ 
haykırıyor. Beyhude yere imdat ve yar- k l an h hang· b'ır raporu evvela "-Üphe etmeyiniz. Sizin kıymetli ve do!!· k 11' ı d b' -utte Zavallı ihtiyar belki daha bir scylcr ya a an er ı 'I' ., e a ıyet er en ıze ve "' .,,. 
dım istiyordu. • 'k k h k.k . k . Id k" .... l" k d 1 . b t"· 1 rı··· söyliyecekti. Söylemeğe çalışacaktı. Fa· tevsı etme ve a ı atıne anı o u ru goruş u uman an arı ış aşma ge ı taraftar olanların aleyh e 

Halifenin küstah askerleri ihtiyar tan sonra merkeze bildirmek lazımdır. rerek bozuk düzen giden işleri herhalde h 1 1 k d 
d kat insafsız bir yumruk biranda ağzını yan ası o ma ta ır. . t 

a aıru zorla bir ata bindirmeğe çalışır" Aksi takdirde casususn, vereceği şüphe- düzelteceğiz. 111 
tarken arkalanndan hızlı ve amirane bir kana boyadı. Askerlerden ikisi de zabit· Londradan ald ·ğımız ye sı t. 

li ve yanlış malCimatla kendi teşkilatı- Ayagva kalkan Balların bu sözleri mü· 1 d k k ı "! ·..., b' 
ıeıı ıırcldi: )erinin bir işareti üzerine gayet pis ve er e pe ya ınc a mu 11 ... ~.ıch 

lb nı ters bir yola sevketmesi pekala müm" lakatın bittiğine bir işaretti. · h"t ohıı.... t 
- Ne var? Ne oluyor? Ne istiyorsu• çirkin küfürler savurarak işlerine karı· rın cereyanına şa ı si 

kündür. Ben de miralay Kondilisin sör- Bı·zı'm iki dert ortağı biribirlerine ı k "t kk b ı nulıt1~ nuz bu zavallı adamdan? şan bu yabancının üzerine hücum etti· ere mu eya ız u u 
1 terinin sıhhat ve hakikat nisbetini arıyor baktıktan sonra ayağa kalkt lar. Onlar yetle tavsiye olunmaktadır· . 

Bu söz üzerine askerler gayri ihtiya- er. dum da, ihtimalki bu nazikane istiskalin far tiirl11 

ri kendilerine böyle yüksek perdeden Halifeye mensup sekiz atlının bir ha· · Biz de alacağımız her ıı t;/' 
Kondilis sözlerini bitirdikten 5onra. kına varmışlardı. Ve bize veda ederek d 1 T'. k ı· ·ı 0111 

hitap eden adama dogvru döndüler. nı basmaları ve bir adamı aramalan §3" en evve ur po ısı e ·cıı 
Ballar yaylı iskemlesile arkaya do"'ru çıkıp gittiler. kl t 1 d rı ı 

Zavıf .. :. bir ata binmioı, zayıft-a bir yiası yıldırım gibi bütün semte dağıl· 6 sı aş ırmayı ve on ar a ,..dJ 
~- :r- ~ x uzanarak bana baktı. İngiliz miralay.· Onlar <>ittikten sonra Miralay Ballar: d · t · f k go'"rilr genç adam. Sırtında ne Halifeye men- mı tı. Scnıcri kılıklı bir yabancı ııillhıo- b ım ıs emeyı muva ı 

h nın tebessümlerle dolu bakışınôa müs- - Efdal; miralay Kondilisin söyledik ·re 11up bir adam, ne de bir kumandan oldu· run mu teşem, kudretli Halifenin mu· Siz, üzerinizdeki va;ı ... 
tehzi bir mana vardı. Ve bana adeta !erini bana ingilizceye tercüme et ve bu zıı 

ğuna dair en ufak bir işaret bile yok. hafızlanna müdahalesi ise bü:sbütün na- Türk polis müdürü ile en ıf. 
"Bu herife deminki münasebetsizliğine akşama kadar bana ver, l dedi. d b" k" · · E t ı 

Üzerinde hafif bir elbise ve belinde sade zan dikkati celbctmiş, esasen bir mey e en ır ımsesınız. s:ı t~ 
karşı dersini ver!,. demek istiyordu. Odama ge<ierek çalışmağa başladım. k ··h b sıeıtl 

cc bir kılıç var. O zaman Araplar kılıç- dan olan hanın etrafına yüzlerce merak· arşı ayrıca teveccu e .. ~ 
Bunu hissedince e~vela verdig-im ka- O akşam Yunan miratayının verdiği • d b'l" B" enııleı ,1 

larını omuzlarında taşırlardı. Kılıçlann lı toplanmıştı. gunu a ı ıyoruz. ına 1 • ,. 

ran derhal tatbik ettim ve Kondilise malumatın türkçe yazılmış sureti Po· f b" "b" · kl sırıll" 
bele takılmasını Arnp ve İranlılara Türk Hepsi ne olur ne olmaz korkusuyla ra ın ırı ırıne ya aşma • bit ı 
1 ··;;... . 1 d" B d d k 1 dönerek ingilizce: lis müdürü Esat beyin eline geçmiş bu· raf münasebatında samimı .J(ı 
er 06.etmış er ır. u a amın a ı ıcı bunlardan en az yüz adım ötede yer lunuyordu. .. . . ·p cııı ·el 

bir kayı§la beline bağlı olduğuna göre almışlardı. Hepsinin yüzünde merakla - Muhterem miralay 1 Bu kadar kö• nın teessus etmesıne sızı . ,ı 
Arap olmadığı anlaşılıyordu. Esasen kanşık bir korku okunuyordu. tülediğiniz Yunan ordusunun ıslahı, Ballar da bunun ingilizcesini alarak mınız dokunabilir. Böyle b•~eııı1' 

•· ·· d k" h tl kı f t' b r şimdi başında bulunan kumandanlar de- o akşam Harbiyeye gitti ve General Ha- lunursak zannederim ki red 1 ,tt yuzun e ı a ar ve ya e ı unu açı Bağdat ahalisinin yalnız Şii olanları· ı· .... ıı' 
beli• d" d ğiştirilse de, kabil olamıyacaktır. Ve ta· ringtonu ziyaret etti.. E • f ll h ! B c ıw 

ça ı e ıyor u. nın Halifenin zulmünden '"lmıcı olduk· - stag uru a en · ) 
B . ·· ·· 1 b' • J" ~ mamen bozguna uğramış ve disiplini kal A ·ba • d'ğ'rıit' ız bu gence on uç gun evve ır ge ları zannedilmemelidir. Sünniler de he" KAPtTEN BENET TELAŞTA! yaparım. ca ıste 1 1 

t1 k B .d mamış olduğunu itiraf ettiğiniz bu or· ff k b"l k · ·iıt1" ~ ceyansı ras amıştı . ag at sarayının men hemen ayni vaziyette idiler. Çünkü muva a ola ı ece mı) ıı'' 
önünde·. Yalnız o zaman etraf zifiri Sünnilik, Şiilik sadece halkı soymak, duya şimden sonra itimat nasıl caiz ~ Ben, işler için bütün temııslanmı ar· - Biz, rmin olmadığıııtı'sııd 
karanlık olduğundan kıyafetini bittnbi halka zulmetmek için icat edilmiş bir Jur? tık yeni birinci şube müdürü Nevzat rinde teklifte bulunmayıı:· , .. ~ 

k b. tt t · d · Kondilis hiddetle atıldı: b ı d tc'/'1· açı ır sure c emyız e ememış- manevra idi. ey e yapıyor um. dım görcbiliriz. Binaena 
tik. Pervasızca koca sarayın kapısına - Bu suali ne sıfatla soruyorsunuz? Yunan kumandanların bizi ziyaretin- Beyi. beraber 7.iyaret cdelifl1~.1r ~ Acag~ı yukarı ayni çapulcu adamlar B · ak't k ı 11 ı musallat olan bu genç - ki ismi Aykut- ~ enım cevap vermeme v 1 a ma· den iki gün sonra, Kapiten Benetten K "t B ti dal18 ·~ r 

b"zan Şiiilerin, hazan da Sünnilerin ü- apı en ene e bir ı t 
tu - gene ayni şekilde hiç tereddüt el" dan Ballar atıldı: bir telefon aldım. Beni çağırıyordu. . ... tü"'k ı·-2 'fl n 'll~ 

zerine hücum ediyorlar, evlerini, malla- gotuş · :-;.en er, so ·yet ı, 
meden atını biraz daha sürerek onlara - Sorabilir, saiahiyettardır. Kalktım, gittim. Beni görür görmez. d l" abı ...,. 

nnı yagmv a ediyorlar, türlü zulümler ROn erece te il§ ve as ıl',. 
yanaştı· Ben, tamamen yüz bulmuştum: sanki kırk yıllık ahbapmışız gibi sitem· B . h 1. d de bıl .,c 

• ynpmaktan çekinmiyorlardı. ler. cnetın a ın en c.ıl17 ' 
- İhtiyar bir adama böyle muamele - Sualimi, yalnız hakikati öğrenmek ler etti: taşın manası çok gUzel anlar- , ,ı 

etmekten utanmıyor musunuz? Ne imiş (Devamı var) arzusile tekrar ediyorum, dedim. - Böyle mi karar vermiştik. Hani ...,, - ( De•'oı·· 
kabahati? Ne yapmış? ikinci darbeyi de bu suretle yiyen beni hergün araya::aktınır.? 
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- Hayır, hayır :=cıaı. Hakkın yok.! 
bu sözleri söylcmeğ' hakkm y::>k. Bi. \ 
günahım. Hiç bir <.ıuçum yoktur Ben ! 
her zaman sana sadık kaldım. <)eni 

aldatmadım. 

- Sus, sus! 
- !nan bana. Ben kimsen in yüzii 

ne bHe baltmadım. Sana anlatay1m 
da belki bu rr.uamn ayı st-n halleder 
sin. 

Celfil başını avuçlarının içine aldı. 
Aklı başından fırlıyor, deli gibi şa. 
kakları atıyordu. Gözleri kan cana. 
pa dönmüş hı§ımtn kadının üstüne 
yürümeğe ba,ladı. 

~ boynunu bUktü, ölümü te. 
vekkUlle bekledi, yavaşça mırıldandı: 

- öldür beni daha iyi olur. Bir 

gün hakikat mcydcna çıkarsa yalan 
söylcmerHğim: anlnrsm. Ihkkımı ha. 
nı rodıyorum. Öldtır, öldiir bı>ni daha 
ıvı 0 1ur. 

Et kek hakikat<'n bir deli. Kadı. 

ııın boynunu sıkncı.k elleri uzandı. 

İnce tene temas eder ctrne7 parmn ~
lan takallüs etti. Evet öldürecekti. 
Fakat birdenbire aı·alanndl; bir mani 
zuhur etti. İki ynvru küçük kollarile 
ann~ ~rini sarmıç, asabiyf'tle hıc:kın. 
yorlardı: 

- Baba Baba. Annemizi d<iğme. 
Annemizi acıtma!. 

Adam irldldi Kolu ya\•aş yavaş 

yanma düştü. Ak:ı başırıa gelmişti. 

Sendcliyerek geriledi. 
Başı çatlıyacak tiibi ağrıyordu. Bo. 

ğuk i~ir sesle sordu. 
- Bu çocuk kimin? 
Kadın kendini topladı. İçinde ufak 

bir Umid belirdi. h"im bi!it·. belki bir. 
az olsun meramını anlatabilecek. Ce. 
lal onu çok se\'mişti. Bu aşk böyle 
birdenbire sönemez ya!. Hem o doğ. 
ruyu söylüyor, sesınden, halinden ha. 
kikat anlaşılmaz mı?. O bildiğini a. 
çıkça anlatmağa h·ızır!. 

- O çocuk benim!. 
- Demek beni aldattın. Zevkin 

için güzel aşkımızı. rabıtalarımızı hep 
çiğnedin! 

- Evladlanmın başı üstüne yemin 
ederim ki Celal, ben seni hiç hır vakit 
aldatmadım. 

Erkek müstehzi bir tebessümle o. 
muzlarını silkti. Ş<ı.diyc kesilf cümle. 
!erle devam etti: 

- Sana her şeyı olduğu gibi anlat. 
rnağa. ga)'Tet edeceğim. Bildiğim ka. 
dar. Ne söyliyeyirı yarabbim! Ben 
de bilmiyorum ki. Ne ise Bak. Ben 
uzun müdet hastalandım Merak et. 
me diye sana yazmamıştım. Garip bir 
hastalık. Killi hiç oir şeyim yok, kah 
kendimi bilmiyecek kadar fcnalaşıyo. 
rum. Halimcien belli değil mi? Sen 
de beni çok değişmiş bulmamış mıy. 

dm? Doktor Remzı Bey(• mürucaat 
ettim. Hiç bir şey anlamadı. Hıtlbıı. 

ki sokaklarda dilşü9 diişiiıl bayılıyor. 
muşum. Saatlerce ayılmıyormuşum .. 
Olan biteni hatırlıyamıyacak kadar 
kendimi bilmiyordum. Adctıı sarhoş 

gibi. Çok sağlam bir kadındım. Has. 
talık nedir bilmezdım. Bilmem bana 
ne 0idu. Bir çok seferler öl:.iyonım 

sandım. Ah sen vanımd::1 olsa ydm 

beni vikaye ederdin. İşte bu nal böy 
lece devam etti. Doktor derdime ça 
re bulamıyordu. Günün birinde tcca. 
vUze uğradığımı anladım Bu miid . 
hiş l~keyi ancak öl~imle tenıizliyebilır 
dim. Yavrularım mani oldular. Onlar 
için yaşamak mecbLıriyetindc olduğu. 
mu anladım. Eve kapandım. Bil!'cn 
ne ıztırap çektim. Başıma geleıı bu 
fenalığın önüne geçmenin imknı yok. 
tu. Allahım ne feci günler! 

lki elini yüzUne kapadı Yavaş ya 
vaş ı:ı.ğlamağa başl.idı. Ce!alin nazar. 
larmda derin bir istihkar üadesi var. 
dı: 

- Güzel masal u~'durmasını bili. 
yorsun!. Dostunun ismini öğrcnebi. 
lir miyim? 

- Dostum yok! 
- PekAIA, o günlük cilrUm arkada. 

şm kim? 
- Bilmiyorum. ı 
- Yalan söylUyo tıI1· 
- Vallahı b'lm:vort1fllııi' 
- Sen, 15ayanı oefrt'

1 cd't>' 
sun. Bu derece sukut ~ 
tasavvur edemezdin• ğılııtı ,~ 

- Ben kabahatli de ..., 1ıı ıı 6 
1 rıw .... 

zamıırı senin ve çocııh t\ ıı.d'"' e 
. . k k b' ·aı fll ıı tını _ıraca ır şey • Jil't ı!I 
nahını, başıma bt• f"l8 _,, 

geldiğini bilmiyorcm 8ı11!·rt' 
- Ne söylesen inanfll Jl1& 1 ti · yıe ı1' de ~ :eııd;ni yorma. D ...ceıı1 

• cCI"' 
rı yutacak kadar bcnı ıı 

yorsun! 1yo!'6tl 6 
- Niçin bana .na~ rıtl ! ft 

san bu kadar değişebıl~ıııt· ~' 
dar senedir beni tanıt> seııi ııeott i. 
lamını yakaladın ını · ııJl? ~,t 
sevdiğimi bilmiyor wus f' ııl' ~ 
şey beni ittiham ediyor·bt!Jei J1 

sen bana itimad etsen ,.ıerfte~ ~İ 
hakikati ke~federdı}c.cf.SeJ1 ııt ,.r,~ 
sen beni mUdnfaa ctm J<JilC gıJs'ıı1 
!urum. Biraz şu crl<~e gel• ,·ıı 
bcrtgraf et. :MerhaJ~e oiııle 11 ~ 
b:r arkadaş gibi .b:nı ıatıfotılı'ııtJ 
her ~eyi olduğu gıbı aJl affl' 

(De" 
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H yıldızı 9 
1H LiLLiANE !~ 
1 :: :: 

1 ~~ DiETZ ~i 
ı:: ii 

•• ~. .. . . '~ ! ' ·~ • 1 

~~ ~·~HASAH HUSN~ ~ Cemlyetıerl olan Bay ve Bayan- fİ 
g ~ ... ~:.f ~ ~llrsaPa1.~'C ı. ~~~ ıarm düşUnmeler:ne •Uzum y okjf 
g ~:.(lı~\ ~~"j Sipahioğlu H 
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!! i~.;~~ BURSA PAZARI !! .. .. D·· !H lstanbukldan ~.:.= 
.:. ~ • p geçer en H r /_;} K ~e~ ~§ın.~u~.~ ~ e: ~.~"~ ~ Bu ~t~bşamdan il 1\ eden güzellik kremleridir. Bıhhi usullerle ha. ii 1 1 a ren i.i. 

H ~lü~lct'ileıinden gördüğü te\·cccühtcn ecsaret nlaı ak cıhaz ıçm ıl"ı· fi 
ı: :: :: zım <ılnn yatal< takımları çamaşır takımları ve bütiin eş~ alarm l'rı :: 
u ı: ;: küçük tefı>ırııatına kadnr en ucuz fiyatlarla mağazalarında sat· :: 
·= k . :: ı· maklndır. ~1odcl iizerinc \'erılecek siparişler çok ısa bır zamanda •ı ;! :c 
:: tl"slim edilir. Yazlık çamaşırlar, spor gömlekler, banyo ha\·Juları :i 
g plaj burnuzlnrını görmek için sn ym halkımızın bir defo mağaznJn· :: 

zırlandığından cildi besler \'P bozmaz. Çil. leke. İi :.= •• .. .. 
:: rımızı teşriflerini rıca cdeı ız. İstanbul, Sultanhamam No. 2414 - &·). :: 

ı-ivilce ve buruşukluklan k:imilen gid 0 rir. li p A R K H 
1 _ J\ 4 Şeklide takdim edilir: 1 · .. !: •• ~ 
2 - ~eın Balsnmin yağlı gece ı~in pembe renkli il Ot ı e d 
3 - }{r:ın Balsam~n yağsız gündiiz jç.i~ beyaz renkli !İ e ı n e 1.i. 

H o<FJu. lstikliıl r:ıddPsi !'~o. :Hü - Bursa, lJzunçarşı No. 9S. BAŞKA YET~· ~j 
:: o •• 
E: DE ŞUBEM tz YOKTUR. ii 
!i::: ::~ ......... :::.-:: : : : ::: :::: :: : :::: :::::: ::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::~:: ::::::::::::::::e.ac:: :::::~1 

- _. as 
~ i _ !\re ın Balsamın acıb:ıd cm gece ıçın ıJ :: 
İha.r ttıahrt ~alsnmin acıbadem gündüz ic;in. ii icrayi liibiyat edecektir. :: 

Türkiye Ziraat Bankası 
llerın takdirle kullandıkları yegane sıhhi kremlcridir. n Fiyatlarda zam yoktur H 
İNGtLfz KANZUV FCZA NESt B . -ı lst b 1 :; ı· 

.. , :.ı J ... .ı , ey o~ u - ... n.ı u ic::r.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::aaı.-n::::::::ı: 

-.........~---~~~~~~~--~-- .$dtlirriMeho.stsDoktorlcırın 
neşrigafı ------~ ~ 

Miif etti.~ ııamzelliği ve Şef 
11aı11zetliği ıniisabaka 

inıtilıanz 
koca bir kütüphane .5JJJ funnı ... Jnetm uıuı Türkiye Ziraat Bankasından : 

a11 .... . 
~ ... tih' 

teşkil eder 1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 
muvaff akiyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi 
ve şef namzedi alınacaktır. ~·~le eld ını eserleri 8 lira peşin ~ermek ve her ay 3 lira öc:e· 

1 Çıkanı e etrnek mümkündür. Uk serilere abone olanlar ye. 
fıtQ b &.rı da bedellerini taksh.e öd"!yerek alabilirler. 

1 
1 
1 

"' "
1 

- Ankara Caddcıi - V AK/7 Kütüphaneıine 1 

.ı 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal bilgiler "Mül. 
kiye,, veya Yüksek Ticaret ve lktısat okulasmdan veyahut Hu
kuk fakültesinden veya bunların yabancı memleketlerdeki ben· 
zerlerinden diplomalı olmak gerektir. ~-----~~m-u-"r_a_c_a_a_ı_e_d_i_n_iz~-~~~~~~~~~~~ 

-~rk __ Hava Kurumu 
şı'-'d· Yuk Piyangosu 

3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 ağustosta Ankara ve lstanbul Ziraa~ 
bankalrmda yazı ile yapılacak ve kazananlar yol paraları veri
lerek Ankaraya getirilip sözlü bir imtihana tabi tutulacaklardır. 

4 - Müfettiş n:ımzetlerine "140,, ve şef namzetlerine "130,. 
lira aylık verilir. 

A 
1~t kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir ..,., c .. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müf etlişlik 
imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe 
geçirileceklerdir. Ankaradan Umum Müdürlük servislerinde ça· 
lıştırılacak olan şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra ehli 
yet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edileceklerdir. b,, il keşide 11 Ağustos 936 dadır. 

Q~b''k 
~h 1 11 ikramiye 

ı~. 
35.000 Liradır Eski kitap alınır 

Eski ve yeni harflerle türkçe ve 

5 - imtihan programile sair şartları gösteren matbuc~l~r 
Ankara, İstanbul ve bmir Ziraat bankalarından elde edilebliir 

6 - lsteldiler, aranılan belgeleri bir mektupla en son 27 ı 7 
936 pazartesi günü akşamına kadar "Ankara Ziraat bankası tef. 
tit heyeti müdürlüğü ., ne göndermek veya vermek sııretile müra 

· ıs.coo, 12.000, 10.000 liralık iluamiyelerle 
(20.000) liralık bir mükafat vard•r. 

başka lisanlarla yazılmış her tilrlü ki· 
tap alırız. Bir k::ı.rtln ndrcsi bildirmek 
kafidir. 

Adres: İstanbul Ankara caddesi 155 
numara İnkılap kitaphanesi. 

ca:ıt etmiş bulunmalıdırlar. (3967) 

MAGLÜP FAUSTA 21 z MA~LOPFAUSTA 
Par_d_a_y_a_n_m_ı-rı_l_d_a_n_d-ı·-. -----m-iy_o_r_m_u_s_u_n_m_o_n_s_e_n_y_ö_r_! _B_e_n_b_u· yarın sabah saat dokuzda Belediye Moröver elini alnından geçıre· 

1,
11
-; Fakat timdi otelde bir lop. nun emsalini Marsilya civarında dairesinde: kabul edeceklerini size rek cevap verdi: 

tird~ va.r. İçeriye birçok kimse da görmüştüm. Bu dediğim ağ, bEdirmem için beni memur ettiler. - Hayır .. Hayır. . O değilmiş .• 
tör 

1
' Burada ne olacağını ben de bildiğin ağlara benzemez. Bu ade· Gizin yanında bulunanlar ara- Pardayan sanmıştım. Dük bu &ÖZ· 

Dltıek Ve bilmek isterim. ta sazdan yapılmış bir kafes gibi. aında Markinin bu söz: ~rine karşı· leri işitmiş ve aynı zamanda tilre-
anguJem: dir. Oraya girilir, fakat çıkmanın lık tehdit mırıltıları yükselmeye mişli. Basık ve boğuk bir sesle: 

Su~ Ne olabilir? diye mırıldandı. imkanı yoktur. Balıkçılar bu kafe. başladığı bir sırada Giz bir işaret· - Nerede? diye sordu. 
lop~aar .. Faustanın konuımak için si denizin dibine korlar. Ucuna le bu mırıltıları kesti ve Markiye Yanmda duran biri: 
ota. dıgı adamlardan ba§kaları bağlı olan bir ip suyun üstünde ka. şöylece cevap verdi: - O çoktan öldü. dedi. Mera!< 

tna2 • 
lan bir mantara bağlıdır. Bu man- - Zatı tahaneye teşekkürlerimi etmeyin! 

l'\e:; bDoğru .. Bizim kaplanla ave- tar ağrn nerede olduğunu bildirir. söyleyiniz. Emrettikleri saatle bu- Giz, Menevil, Büssi Löklerk ve 
dit ahçe kapısından içeriye gir. Siz hiç istakoz yediniz mi? Cok lunacag-ım. Fakat bunu bana sizin Moröver hep birden geri döndüler. 

er a· 
~&.k ··F ır şey konuştukları muhak. lezzetlidir... gibi bir zatla bildirmeleri beni hiç Mütebessim bir tavırla duran Dü· 

·· akat ne - Şimdi istakozun burada ne memnun etmedi. Bunu da söyle- şeş dö Montpansieyi gördüler. 
: ~adernki ondan uzaktayız.. lüzumu var?.. meyi unutmayınız! Düşes, Gize, kendisini takip et· 

'İm ıyolettadan mı? Sabrr pren- - Size ağı iyice tarif edebilmek Villekie, Gizin ad<ımlarınca ncf- mesi için ip.ret etti. Büssi Lökleık 
llıiı i~bır ! Nasıl h;\reket etmekliği. için söyledim. Denizin dibinde do. retle anılan biri:;iycli. homurdandı: 
diirı azım geldiği'li bize bildirecek laşan istakoz, balıkçının işte buse. Zabit yalnız istihza dolu bir te- - Herif öldüyse herhalde çok 
<>te~a;a iki ~iti v~r: Biri Fausta, pet içine koyduğu yemi görünce, bessümle: olmam:~tır ! Dükün düşüncesi alt 
tde"e'"~ Moroverdır. Onları takip etrafında dönüp dolaşmaya baılar. üst olmuştu. Hemşiresinin arkasın· 

"' gız Elb - Başüstüne diye cevap verdi. 
llıize d·· · et birinden biri eli- Nihayet önüne çıkan ufacık delik- dan giderek kendisine ayrılmış 

u k Emirlerinizi noktası nokksma ye dii .. tu·· .... fece tir. Faustanın ağma ten içeriye girer, ama nasıl delik.. olan daireye girdi. 
1 T gurn rine getirece~im. 
İ ola,,,.... Zamanı düşündükçe de. lstakoz kafese r,irerken huni şek- Şimdi haşhaşa kalmı§lart.lı. Dü. 

-gun g l' Gizle adamları, s.ehrin ortasın-}> e ıyor.. linde yerleştirilmiş sazları iter. şe~: 
lt arday d dan geçen Ör nehrinin kolu üze- p d cıatı I an udaklarını büktü Sazlar, biraz gayret edince, birbi- - Kardeşim, artık şu ar ayanı 

r adıg.. · h rinde yapılmı" bulunan Soleydor d 1 K f b titrn· 1 şeyın İç de hoşuna rinden ayrılır. Fakat içeriye girer T aklınız an çı mrınız. a anız ı O· 

'~il~en bir şey olduğunu anlatır girmez de ilk vaziyetine gelir. Ar· oteline doğru yol aldılar. Kardinal şu boşuna yoruyorsunuz, dedi. 
e güldü t k d k b')" k dö Giz ile Mayen alayın Şartre gir _ öidüg~ünü söylediniz! .. Bunu 

t -. iki .. · ı ışarıya çı a ı ırse çı sın .. 
rıaed· uç defadır bir ağdan ha- işte ben de tıpkı böyle bir ağın -diği zamandan beri kapandıkları nereden duydunuz! 

.... 
1
Y

0 rsun. · · d d b ı b e d d km lardı H · b'l · d' k d t rarda ıçıne üşmüştüm. Ben e öy e u Y r en ışarıya çı amış · - er şeyı ı en, şım ıye a ar 
Qlktı: Yan sokağa bir defa daha ufacık bir delikten içeriye girdim. Gizle adamları hu otele girdik- aldanmıyan ve katiyen aldatmıynn 

--s· Dışarıya çıkmanın imkanı olamdı· leri sır:ıda Moröver, yanında yürü- birinden h'Wer aldım. 
' ilt'hııe ağdan kurtulduktan son ğmı gördüm. yen Menevilin kolundan tutarak, Dük titreili: 

ı a • F ... 
__. ... ..._~~~-.:.::.!:L..C~--....... ....;L---~.~---~---....... ru~t-n....ııcı..m VA-1~..._...:u-............ ~~~~~~-~.........!h~a~l~k~i!i.!lin~e~k~a~rı!S!.:m~ı!.:..!o~l~a~n~b~i~r~in~i~k~o~r~-L-~---_:.:a=u=st=a~d~a~n~m:ı~r:...__~~~~~~~~~-..it. 
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HABER 
IJAK" ÖJrVZ Alrf. 

GJI TOP4 L DE8ıa 
OR~l>.4 8ı°R, ŞEVU. 
YUMURTL~YoR 

jy/ DE GİL -~. 

Mikinin Kangurus 
Boksör 

HALİS İNEK SUTU ········ ........ -.. .-......... ·-········:· .. ····ı··r··--.... __....,._ ··--..... ::::::::. ::::::-.::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::: ....... ~ ... - ... ::=-....................................... ··"-···-· ............................. . 

Harbiyede B E L V Ü Bahçesinde 
EFTALVA SADi 

Halis inek tueyağı, halis inek yoğurdu, kase yarım kiloluk teneke. hakiki 

ı, 2, 3, günlük yumurta denemc;k için lOtfen 43656 numaraya telefon 

ediniz, adres Cihangir susam sokak No. 37. Cihangir süthanesi. Şube: İs· 

tiklil cad. No. 72 Meyvah süt mucidi FERHAN AKSÜT 
u. Bestekar BiMEN ŞEN 
il Her hatta: Cuma, Cumartesi, Pazar akşamları muazzam ıd' --·-Türk Maarif Cemiyeti ::::::::::::-:-m 

Resmi ilan işleri bürosu ~i 
Yeni Postahane karşısında Erzurum hanında 2 inci kattaki ~i 

dairede 20 Temmuz 936 tarihinden itibaren işe ba~lamıştır. Ali- :i 
if z b k R •• • • Zeybek Dansları Şarkıları EFTALYA SADJ 1arahnd21rt 1,of 
g ey e evusu cektlr. Flatlarda azami lenzltlt yaptlmıştır. Teıeterı: rfSi 
:: -····:::: ............................................................. __.....,, ................. ,.;::::• =-.::::::::::ımı:-.:::ı:=::.-::ı::::.:::a:::::: ........ ·==: ...... :................................................................ • ................ • 

kadarların Resmi ilanları bu adrese göndermeleri. Tel 21101 i: 
~ ....................................... ~w .............................. ~ 

(Resmi Hanlar Türk Limitet ıirketile alakası yoktur.) ~j 
ams ım. •mwı wwwnamnn:-J:::::::::maı ' uıı11=anwmn=I 

••••-- Mühim Fırsat 
Beyazıtta Umum Tramvay merkezin de f~ Bankası yanında YILDIZ Otel 
ve kıraathanesi icara verileceğinden talip olanlann derununda sahibine 

müracaatları. 

Peissis Deposunda 
Mevcut kadın ıapka levazımatı mevsim sonu dolayısile büyük tenzilitla elden çıkarılnı"".'~ 

Bez - Panama-Baku -Sizol- Bangkok ve sB1 

ADRES: Tünelbatı Beyoğlu ıubesi: İstiklal caddesi Sent . Mari kilisesi karfısında No. 3'° 

MOTöRCO iŞ ARIVOR 
Benzin ve mazot motörlerinin tami· 

rinde çalışmış tesviyeci bir genç az bir 
Ucretle daimi İ§ arıyor. 

BASURA ÇARE 
Hedensa 

ADEMi iKTiDAR 

Fortestin 
ÇARPINTIYA 

Nevrol 
TERi 

Hidrol / Üsklidar İhsaniye orta sokak No. 71 
Cevat Tümer 

dır. Ameliyatsız memeleri kurutur. 

Kanı, ağrıyı keser. Meıhur ilaçtır. 
ile derhal geçer.Erken ihtiyarlıyan 
lara, yorgun vücutlere dinçlik verir. 

birebirdir.Bütün sinir nöbetlerine, 

teessürle bavılımlar~ hawıt verir. 
derhal keser. Vücuda zarar ~ 

Her eczanede bulunur. 40 l<\I 

sa 
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edene onu benim öldürdüğümü 
söyleyiniz!,, dedi. 

- Şartre geldikten sonra bir feY 
söylemedi mi? 

- Aynı ıeyleri teyit etti. 
Giz düşünmeye batlamıf tı. Aca. 

ıha Büssi Löklerk yanılmış mıydı. 
Fakat o kendİ.$ini görmemit, yal-

')nz sesini ititmitti. Faustanın aldan 

maaına imkan yoktu! Pardayanın 
alayın içinde bulunduğunu bilme
mesine imkan yoktu. Şüphesiz tu. 
zaklar kurmut ve Pardayan da bun 
lardan birine dütmüt olacaktı. Par 
dayanın Büssiye tesadüf ünden son 

ra F austanın adamları tarafından 
öldürülmüş olması ihtimali çok 
kuvvetliydi. 

Gizin derin nefesi içinin hafif. 
lediğine itaretti. Fakat hislerini 
yine Düşef ten sakladı: 

- Artık bu bahsi bırakalım, de. 
di. Bu serseri ister ölsün, ister ya. 
9asın.. Ehemmiyeti yok. Şu senin 
adamın nerede? 

Düıet sakin bir tavırla: 
- Burada: Alayla beraber gel. 

ai. 
Dük gerçi hislerini ıaklarnaya 

çalıımııtı. Fakat üçüncü Hanriyi 
öldürecek olanın da beraber gel. 

• 
diğini ve bu akşam kralı öldürmek 
için tertibatta bulunduğunu dü9ü. 

- Kardeşim, hazır mısınız di-
ye sordu. 

Dük titredi: 
- Hazırım? 

Diye tekrarladı. Ve biraz dur. 
duktan sonra: 

- Bununla ne demek istiyorau. 
nuz. Geçecek vakalara karıfmak 
niyetinde değilim .. Eğer bunu ha
ber alırlarsa mahvolduğum gün
dür. 

' - Müsterih olunuz! Bu it, tari
hin körükörüne bir tesadüf diye 
kaydedeceği ve halkın da bir kaza 
diye telakki edeceği tekilde ola. 
caktır. Bundan kimsenin haberi 

olmıyacak Jak Kleman bile işliye. 
ceği cinayetin sebebini bilemiye. 
cektir. Yalnız siz hazır bulununuz. 

- Bu bahsettiğin kaza ne za
man olacak? 

Mari dö Montpansie dik dik kar. 
deş ine baktı: 

- Yann, dedi. 
Dük titredi. Elini aınından ge· 

çirdi ve: 
- Bu kadar çabuk ha! diye mı. 

rıldandr. 

Her zaman mütebessim duran 
Düıesin yüzünde korkunç bir kin 
ifadesi belirdi: 

- Çabuk olması daha hayırlı
dır. Kralın günü sayılıdır. Gerek 
onun ve gerek bizim için ıztrrapla 
dolu günleri U'Zatmakta ne mana 

MACLOP FAUSTA ~ 
--------------------------- ------------------------- Yarın sizi kabulden sonra 
kra.l, bir alayla kiliseye gidecektir. 
nezri vardı. Parisle arası düze 
lince kiliseye bir elinde mum tuta· ı 
cak, arkasına elbi~e verin çuval ge. 
çirecek ve ayaklarından ayakka· 
bılarını çıkarıp çıplak yürüyecekti. 

Yarın uyutma hasıl olunca yapıla
cak alayda bizim papas da kralın 
yanında yürüyecektir. Bu gibi alay 

larda kralın yanına yaklatmak ka
bildir. Kral öbür dünyayı tam kili
ıenin önünde boylayacaktır. 

Bu Sirada da siz, şehrin suru dı. 
tında ne kadar asilzade ve ligör 
varsa batıno. toplayacaksınız .. Ar
tık sonra11 size ait bir iş .. 

Mari dö Montpansie batına ört
tüğü örtünün uçlarını yüzüne indir 
di. Karde§ine bir itaret yaptıktan 
sonra dııarıya çıktı ve kendisine 
refakat eden asilzadelere karıştı. 

Bunlar, alay Şartre gelinceye 
kadar, kolun nihayetinden ayrılmı. 
yan arabanın yanlarında yürüyen 
süvarilerdi. 

Dük dö Giz hemen kardinalJ 
Mayeni çağırttı. Uzun uzadıya gö
rü~tü. Ak~ama doğru sofraya otur· 
du. Büsai, Moröver ve Menevili de 
yanına aldı. 

Vaziyetin kötülüğüne ve hazırla 
nan suikaste rağmen yine Parda. 
yandan bahsettiler. Büıssi Löklerk, 
Şövalyenin kendisine: 

8 u vaziyette fÜphe etmeye J1'Js· 
hal yoklu. Pardayanın öldüğü sr· 
tık muhakkaktı. 

Menevil: _ 

- Ne yalan ıöyliyeyim. Ş11 hd,,. 
e· 

rifin ölümüne çok üzülüyor11rt'l· f; 

di. Onu değirmenin kanatlarırt 
bağlamak isterdim. 

Büssi de ilave etti: 

- Ben de!.. lı· 
Moröver yalnız hafifçe ıülll'e 

le iktifa etti. ıı 
Karanlığın basmaya bati•~;.,. 

şu saatte kendisinden alay cch 
11

• 

rek bahsedilen zat, yanınd• D~. 
gulem oldu~u halde bir Jok•11 ıs· 
nın alçak penceresi yanına k011 

lan bir ıofrada yemek yiyord~· e•· 
Lokantanın karıııında hala i~ 

lerine tesadüf edilir ear•reııl,,. 
otellerden biri vardı. Şövalye ~ •• 
sıra perdeleri kaldırarak otele ··I· 
kıyordu. Otel karanlıklara ıö010llıı· müştü. İçinde bir caninin bul11~,ı 
ğuna delalet edecek hiçbir h•f 
~k~. 1 k•. 

Pardayan perdeyi bir dah~ "'et 
dırıp otele baktıktan sonra hıı 
çi kıza: 

- Bu otel kimin? dedi. •" 
··ıer ... ~ 

Kız, durarak baktı ve gu 

cevap verdi: . I ai• 
- Otel mi? Evvelce Bonıl'• d•· 

lesinindi. Yirmi ıenedir btJra 
11

• 

yım. Bu zaman içinde ne k11P
1 
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8oğ8zı.ar --

[ i~BER - ~li§am Poıla~ 

·bayramı 

nasıl geçti? 1~ 
ile !~~:~ö muka.velenamesin.in imzası 
llların ~an teıahUrat dün gece ya. 
~b~ kadar sUrıoU§tür 

l~ t~ b tan başa ba.yra.klarla süs
l'er y ı. lialk sokaklara dökülmüş. 
du. er l-'ap1lan teuıhUrata koşuyor. 

bun ilk 
bidJUrt olarak Edirnekapıdaki §e· 

., nıeras· 
Şehidi· un Y!lpılmıstır. 
~ §eh'dlikt? toplanan binlerce halk, 
<li~ ~ crı Eaygı ile anmıştır. Bele. 
'l'i~t ' lg Bankası, Güneş k\übü, 
tirucn Odası v e.s:l3f tnrafmda!l ge. 
'u ~~nkcr şclıidlerin abidP.sine 
~el:rw şt '<c İstanbul mUftisi H3san 
lıtr, lltafından bir dua okunmuş. 

4.\>ı:ı7~~ lialkevi Uyclcrindcn Meliha 
d tni .. t·ır ~utuk sôyliyerek ezcümle 

"i ll' kı· 't . 
ilci] Urddaşıanm ı ı · · .. ··1·· arın .. çımızc gomu u 
tlııı l ~lerini duyuran, her :>.na. 
doYnı~ basa basa ye~st,irdiği ve 
inan ı:e~n to.ı'·~ğa verdiği bu kahra. 
içhı.cl<ı dlerımızin yasını tubnak ve 
lata g~in bir kişi mlıyan bu toprak. 
R~ldııt.°' Yaşı akıtmak için buraya 

içitı~hl'arnan echidlcrimiz! Huzur 
latuı k \l.YUyun, Artık yurdumuzun 

\.{ ap~s1n1 kapadık . ., 
~;._tl'asun bittikten soıira gelenler 
'Ol)~lal'dır. 

6aa Onıveraltede 
l'a.g~ t on altıd:ı. Üniversitede bir me. 

Şe ~apılın13tır. 
!ıı.~~r bandosunun çaldığı lstiklil 
~il b a.n sonra Universite Rektörü 
~I: ır nuutk söyliyc.rek demiştir 

"":~~· ·"'· ll .ırntle taşan bUyUk bir sevinç 
"ltıç (\e Ugün hepimiz.in duyduğu se-
'~ budur. Bu sevinç dün akşam. 
~ t Yurdumuzun her kö5esini sa.
~~un sevincin eşidir. Bu sevinç 
l'iUc 'at <:uınurlyctinin kazandığı bU-

'l'ıı.. erın sevinciı:lir. 
~U~ ( ~illeti Atatürkün işaretile 
bı oıan ~u ya§ryo,., Zaf crin öz sahi-
1~:t be A~türkü ve hu zaferi haklı o
~ klıyen Türk milletini kutlula. ,, 
k ~kt~ 
Uıtesı or Cemilden sonra Hukuk fa.-

'Cio,,.Profesörler;nden Etem Mene
)ettrn alu, Lozan muahedesinin mahi. 
<l~ıı}'ll \1~ ta:ihi kıymetini ~nlatmı§ ve 
&U!l..k•ı terınde Türk milletinin bu
\' \{ l'llilb' l!ttn1 .. t. un mevkii etrafında iıahat 

"'ır )) . 
ttı~lı~nt ~nvcr Ziya, Boğazl:ırm 
~· taıeb <levırlcrde geçirdi!i safh:ıla. 
1til\ du ede1: Hikmet ile Türkan, genç. 
~ltlard Ydugu yUkBek heyecanı anlat

tn ll'. 

~l'lc~~n olarak doçent Yavuz söz 
'~k "e denti§tlr ki: 

\;ntttıUı askeri bugünden itibaren 
•ı blfnı: tevdi kılınan şerefli vazife
~ar:dır. 'l'ürk ordusu silahile 
~~U ~· Yalnız Türk yurdunun 

dtiny nı korumuyor, aynı zaman. 
~%r. a 8Ulhunun bekçiliğini de ya. 

au " . . ~~flhiyei1feyı 'l'ürk askerinden daha 
~\>vur e ~apacıı.k başka hiç bir şey 

"- tdıleınez 
Ilı. ura U • 
l.~i~cli; venıniyen varsa tarihi bil-
;ıtın, iı Mu~anva kılıcın, L-,zan 

<lt:-., ontro hUsnU niyetin zafc-

Uı.tv 8•Y•zıua miting 
)aı· ersited k' . 
lib 11 tneya e ı Torenden t:onra Ba-
~ ~ıu.nan ~~tnda l.alk tnra!'mdan ter
ttı· ll't her ır nıitinı; yapılmıştır. Mey. 
~ lıl, <>rta tarafı h~yraklarl:ı süslen-
trı~tırn Yere bir hitabe+ klirsiisil 

l3 tnf§ti. 
~i'tıf ll.ota Va}' 
~ t!stsrlcrı 1 olınck Uzerc Üniversite 
~ ~tlelJeı ' !>art• üyeleri, tl'niversi . 
~ 'b b:r~, esnaf tcşekktill<'rine 
tt~8.ı)ıtu 1; erce vatnr:laş Bayazit 

lUt ~ragitn oldurmURtu. 

tikbali gibi aydınlık, ışıklı bir kılıçla) 
yazılmış olan kahramanlık destanına TO rk spor kurumu 

ba anı devl~Uer hn)Tet, takdir ve tasdik im
zalannı dun Montröde koymuş oldu. 
lar. Sevinmek hakkımızfür . ., 

Refik Ahmet Se,·engilden sonra 
Milli Türk Talebe Birliği namına Hü
seyiı; Remzi şöyle dPmiştir: 

''Çanakkale! Yurdu ~peçe'Te sa
ran ve sönmez bir t;Sıkla parhyan Türk 
süngüsü senin gö{;-siinde parladıkç. 
önünde her ihtiras korku ile geriliyc. 
cck ct:Saretle kalkan başlar hicabla 
iğilecek, mağlup hakların biricik U
midi olarak yaşıyarak ve Çanakkale 
sen ebediyen Türk kalacaksın ... 

Oçi.incU olarnk halk nnmma Meliha 
Avni, dördUncü olrırnk Üniversite na. 
mma lnkiliı.b kürsUsU d:>çcntlerir.dcn 
Hifzl Vcldet, gene halk nnmınn Ba

General 

Al .• Hikme ' . n 
istifa ettiQi 

hakkındal<ı şayia 

asılsız 
Türk spor kurumu başkanı General 

Ali Hikmetin istifa ettiği hakkında dün 
çıkan bir h, vadis üzerine biz de bu şayi· 
ndan bahsetmiş ve dc-ğerli bnşhnm is• 
tifası doğru ise bundan çok müteessir 
olduğumuzu ve duyduğumuz bu habe-

rin asılsız olması ihtimalini yazmıştık. 
Bugün aşağıda okuyuyacağınız Ana

dolu ajansının resmi tebliğinden anlaşıl· 
sene 1Jgaz söz söylı>rnişlerdir. 

Büyük önderle Başbakana, Hnrlci. dığrna göre, Türk spor kurumunun 
ye Vekiline tazim telgrafları çekilme- çok değerli başknnı ve bütün Türk spor 
sine karar verildikten sonra miting culuğunu kendisine canla başla bağla· 
bitmı§tir. mış bulunan General Ali Hikmetin isti" 
. Seçilen bir hevet otomobillerle fası şayiası tamamen asılsızdır. 
Taksime gitmiş, abideye bir çelenk 
koymuştur. 

GeceleyZn 
Saat yirmi birde Fener ıuııyı ba§la. 

ınıetır. 
Alayın önünde Süvari polisler itfa. 

iye bandosu yürüyordu. A\ay; D!van. 
yolu, Köprü, Şiıihane yokuşu, Tepe. 
başı yolile Taksime gitmi§, itfaiye 
bandosu alay dağıldıktan sonra geç 
vakte kadar çalmı§tır. 

DUn gece 'Osktldnr, Eminönü, Kadı
köy, Beyoğlu Ha·kevlerinde de me
rasim yapılmı3tır. 

. Ank•rad• 
Ankara, 22 (A.A.) - Bugiln §eh

Ve General, çok sevdiği sporcuların 
başında olimpiyadlarda bulunacaktır. 

Bize ve bütün Türk sporculuğuna bii" 
yük bir sevinç veren tekzip 'telgrafı 

§Udur: 
htanbul 21 (A.A.) - Dünkü lstan· 

bul gazetelerinin lbazılannda Spor kı.ı .. 
numı baJkaru Gnziantcp saylnvı Gene. 
ral Ali Hikmetin istifasına dnir bir fık· 
ra intipr etmiştir. 

Bu havadisin aslı csaaı yoktur. Gen<',. 
ral Ali Hikmet bilakis Heyeti "·ekile ka
rarile ol~iyadcb bulunmak üzere Ber" 
line hareket ebniş ve hareketinden ev .. 
vel Atatürkün çok samimi takdirat ve 
muhabbetleri isirına mazhar olmuıtur. 

rimizde saat 17 de Ulus meydanında --------------
Ollmplyaıta futbolcularımızı 

karflla,acaOı rakfp 
askert kıtalar, mektebler ve izcilerle 
binlerce halkın iıttirak ettiği büyük 
bir toplantı yapılmı~. söylevler veril
mi§, giirler okunmu§, Ankara ,ralisi 
ve Cumuriyet Halk Partilli ilyönku
rulu ba§kanınm büyüklerimize çekti. 
ği telgraflar ve Tcvf ik Rüştü Arastan 
gelen cevab uzun alkı§larll\ kar§ılan. 
mı§ttr. 

Bundan sonra :U1us meydanını dol
duran halk.ı. önde muzika olduğu hal. 
de şehir sokakla.rında dolaşmışttr. 

Bu gece Halkevindo b!r tö~n ya. 
pılacaktır. 

Bura ad• 
Bursa., 21 (A.A.) - Dün Alqşam 

burada Boğazlar mukav~lesinin imza. 
sı mUnasebetile yapılan tezahür ara. 
sında Türk spor kurumu Bursa böl
gesine bağlı Acar ıdmnn ~-,,rdu atlet
leri :ı.•Jusal savnşm bitimi ve devnmin 
ba§lrı."lgıcına temel olan 'Mudanya mu. 
kavelenamesinin tarihsel kıymetini de 
belirtmek yolunda Burs::.d:m Mudan
yaya her atlet 200 metre ko~mak su. 
retilc bir zafer mc~alesi götürdUler. 
Me~aie saat 21,30 da Cumuriyet ala. 
nmda toplanmış bulunan binlerce 
yurddaşın alkıeları arasında ilbay ta
rafından tutuşturuldu. Son alet saat 
tam dörtte meydanda, mütarekenin 
imzalandığı bina önünde Mudanyalıla
rın §enlik meşalesini tutuşh1rdu. At. 
letlerin meşalesi Mudanya mukavele. 
namesi müzesine armağan edildi. 

Yurdun dlOer taraflarında 
Ankara, 21 (A.A.) - Boğazlann 

ordumuz tnrafmdan işgal ve tahkimi. 
ni mUeyyid olan Montrö mukavelena.. 
mesinin imzası suretile kazanıları za
fer, yurdun her tarafında çoşkunlukla 
ve büyük tezahüratla tesid edilmekte. 
dir. 

Parti teşckküll~rinden, milli ce. 
miyetlerden ve diğer t~~kküllerden 
Parti Genel Sckreteliğine gelen bir 
çok telgraflar bu mesud günü kutla 
mkaktadır. 

Ulus gazetesi bu telgrafları sınsile 

ıı 

Takımı hakkında 
maıamat 

Evvelce haber vermiş olduğumuz gi
bi milli futbol takımımız olimpiyadda 
ilk müsabakasını 4 ağustos günü Nor· 
veç milli takımile yapacaktır. 

Norveç takımı - Bütün şimal milJet" 
leri gibi - çok yavaş fakat kombine ve 
emin bir oyun oynayan bir ekiptir. 

Norveçde federasyona dahil 635 klüp 
ve 40 bin kadar futbolcu mevcuttur ve 
Norveç federasyonu beynelmilel federas 

yona 1908 senesinde dahil olmuşlardır. 
Norve~ milli futbol takımı şimdiye 

kadar 106 defa beynelmilel müsabaka 
yapmı ve bunların otuz üçünde galip, 
elli ikisinde mağHip olmuş ve yirmi bi
rinde de berabere kalmıştır. 

1935 senesinde Danimarka takımını 
ı-o mağlCıp etmiştir. Gene 1935 sene· 
sinde Alman miUi takımile ı- 1 bera· 
bere kalmıştır ve Macarlarla Norveçte 
yaptıkları maçı ı-o kazanmışlardır. 

1924 olimpiyadından sonraki takımı· 
mız §imal turnesinde iken Norveçliler 
tarzında oynayan İsveç ve Finliindiyatı· 
]ara karşı iyi neticeler almıştı. Bu sene· 
ki olimpiyadlardaki futbol maçlarının 
da ağustos gibi en sıcak bir mevsime 
isabet etmiş bulunması şimalli rakibimi· 
zin aleyhine ve sıcaklarda oynamağa a" 
lışmış olan bizim çocukların lehinedir. 

ikinci kafi e 
Cuma giinü trenle 

gidiyor 
Bcrlin olimpiyadına iştirak edecek 

ikinci kafilede 19 futbolcuı 6 bisikletçi 

bulunacaktır. 

tkinci kafile 24 temmuz cuam 
trenle Berline gidecektir. 

günü 

•ııı. Olarak kUlst~klil marşile ba§ladı ve 
d~ıı.n ltun,~ye eehir meclis~ aza. 
' liefik g~ctesi neşriya~ mu. 

11 
bir llöz ~~e: Scvengil çı:mıı§, 

t1ı1~ bokuı dBöylıy<.•rck §Öyle demiştir: 
~-...ıal\ be evletin murahhası tara. 

neşredecektir. 

·--··· ............... ·-·········-·····-·········! 1 

1: HABER ! 
Rumen 

Avus urya 
Boks maçlar1 ~ltı Yrıelın11 ı · ~'it 1:ı.nı~in e sıyal'1 bir muka. 

l~ nı altınn konulan imzaların 
,... ~1,..._la.nası §udur: 
'<tfıı . •ıı Yıl .. 

etının t 1~~cc Çanekkalede Türk 
a i, mukadderatı ve is-

lstanbulun en çok satılan ha·~ 
i kiki akıam gazeteıidir. llanla ·! 
İ rmı HABER'e verenler kire-~ 
• derler. ; ! -- : ............................................................ 

Romanya amatör takımı gelecek haf 
ta Viyanoya giderek Avusturya boksör 
lerilc karşılaşacaklardır, 

it 

~.; ~f-_J~---~_;.:~ 
Altı hafta sürecek olan 

Yaz me simi at 
yarışları azar~a 

başlıyor 
Y rış ve ısınh encümeninin ter

tip ettiği İstanbul ynz mevsimi at 
yarışları önümüzdcld pnzar günii 
başl yacaktır. 

Bu sene ynrışlnrm daha büyük bir 
rağbet görmesi için bazı tertibat 
alınmıştır. Bilhass ynrışların ya· 
pılncağı Veli efendiye sık sık tren 
t hriki için Şark demiryolları ida· 
resile nnlaşılmıştır. Tren ücretlerin 
de tenzilat yap1ld1cı için halk ko
layca ve ucuz olarak yarış mahali. 
ne gidebilecektir. 

Bu seneki at yarı lan altı hafta 
devam edecektir. Yarışlar 26 tem· 
muz pazar günü başl yacak 2, 9, 
16, 23 ve 30 ağustos pa~ar günleri 
öğleden sonra yapılacaktır. Yarış

lar için muhtelif ikramiye ve hedi
yeler konulmuş bulunmaktadır. 

Ayrıc bu seneki bahsi müşterekle
rin daha heyecanlı olması için yeni 
bir program yapılmıştır. 

Ynrıılar ba,l m d n evvel Veli 
efendi çayırmd ki tribiinler tamir 
edilecektir. 

Basketbolun 
Türkiyede vaziyeti 

(Basketbol Ajanhğmdan veril~. bu ı 
yazı 1ıallw baskctbo1ıımu=ıı daha ya. 
k-ınd.an tanıtmak amacilo Türkiyedc 
tarihçesi ue nlilli to.kmun kapasi1esini 
bildirmek üzere yazılmıştır.) 

ı - Türk basketbolu 1900 senPsin. 
de, yani Amerikada icnd edildi~ ta. 
rihten iki yıl sonra başladı 

2 - Bizde basketbol yalnız mckteb 
oyunu değildir. On sekiz yıldauberi 

ve her yıl olmak üzere turnuvalar ter
tib edilmektedir. Bu turnuvaları dört 
yıldm:ıberi Beyoğlu Halkevi tcrtib e. 
der. GUndc on oyun oynumr, turnu. 
va mUddeti Uç buc;;nk aydır. 

3 - lstanbuldn yapılan bu turnu. 
valnrP on bir takımla ba.5landı, bugün 
lstan~ulda bulunan Eeksen dört .~kı. 
mm ) alnız en iyi otuz üçU alınır. Bu 
otuz l\ç tnk1mın dört tanes. m~kteb 

temsil etmektedir. Diğer takımların 

oyuntulan mckteblerde yetişmiş. tah. 
silini bitirmi kirr.selerdir. Beyoğlu 
Halk<.'vinde oynannn bu turnuva Uc; 
sınıf Uzerinde yapılır 

4. - Basketbol en ~ok mektcbleri. 
mizdc oynanır. Dolnyısilc milletin en 
mllnevvcr kısmı bu oyunlu nlfı.kudnr. 

dır. Sporlarını mel:tebl~riı•c istlnnd 
ettirmiş mılletler di.inyadn en ön !ilan. 
da gc'enlerdir. 

5 - A vrupada (Türkiye h~ic;;) 
basketbol 1918 den sonra oynanmnğa 
ba§lundı. 

6 - Türldycde Basketbol hariçte 
oynanır. Ancak B"yoğln Halkevinin 
yıllık turnuvası dahilde yapılır. 

7 - Türk milli tnkım1nda bulunan 
oyunrular osgnri Sf'kiz, nzami on altı 
yıldır bu oyunu oynıyıın kimscl~rdir. 
Bunların içerisinde b:ri Onivers!tcde 
diğeri lisede iki tnlebc v11.rfür. Diğer. 
leri yüksek tahsillerini ikmnl etmis 

bu maksndln açılan bir iki mü~abaka.
nın blraktığı hasılatın nncak be~ kişi 
gidebilmiştir. Oyunun tabtf cero~ anı 
veçhilc çıkan iki oyuncunun yeri.le ih
tiyntlnr bulunamııdığındnn takım, 
J.l'anrn, İngiltere, Amerikn Polonya, 
Yunnnisatn, Çekoslovakya Bıllga. 

ristan, Mısır, Filistin, Roman.1anın 
buh.:r.duğu bu turnuvada ikinci kal
ınış~ır. (Bu oyunlar 28 metrelit; sa
hada ve açık havada oynnnmı§tır.) 

12 - Em metre mumbb:ı1 v~ ka
palı yerde bulunan eckiz yUzden fazla 
seyiı'cinin gürtiltUsU önün~P oynamıya 
alışmıe oyunculanmız beş hin met rC' 
murabbnında buluı abilccek yjrmı bin 
seyircinin açık hnvada yap~bilcrcklC'ri 
gür:muden hiç bir e''ırette mütt>e~sir 

olamazlar. 

13 - Oyuncuları"Tlızın oyun \'e mü
sabaka kabiliyeti ç. ~ yüksel.tir. Ame
rikanın en iyi oyunrularmm gerek 
knrş·smdn, gerek&.' yanında muhtelif 
vesile,erle senelew• ıırnuvalard11 oy. 
n:ı.mış oyuncutnrım:•ı bu noktadan 
kritik etmek kntiye do~t' olamaz. 

11. - Yunan mii'i takımı fevkalfıde 
kıymt'tli oyunculnl'fl~ ı.: te~\dl edilmiş

ti. 24 metrelik salıbdn b.."lylan 193 
den 188 e kadar Lıeıl takımlarının 

alonj nvnntn~mm ı:nrşısn.da Tür.ı< ta.. 
kımmm aldığı han .:1• Hl.de derece her 
cephtden ayanı dı~ ı ntlir. Bu :-yun 
açık hnvndn ve yinn• sekiz metrelik 
sahada oynansaydı stiratıı deplasö. 
rnnnlanmız dahn QC. .t mi.iessir olnbile
cek, neticeyi hasmt • t:ıhammüliinüo 

Ustür.e çıkaracaktı. 
15 - Bıı.skctboi .r0eyo~lu Halkevi. 

nin 'l'lnh olnrak yıl! n dnn~ri en esas. 
lı bir surette yaşar,r.ktnöır Partimi
zin ('absı altına Slğ·nmış, snrs,imnz 
bir kuvvettedir. 

ldmselerdir. ---------------
Olimpiyat 
meşalesi 

Atlnada bU)•Uk me
rasimle karşılanıyor 

8 - Takımda dokuz oyuncu vardır. 
Bunların dokuzu d:ı basketbolu açık 
havada öğrenmi§lcrd.r. Romada mü
~·<>C'<.l'l ve imtihan vermiş Ih ans alını§ 
alt l<Cynclmilel Tilrk hauıı-.i vardır. 

9 - Türk takımı altı avdır bera.. 
berli!<: idmanı yapmaktadır. Bu id- Atina - Berline götürülmek üzere 
mnnlar haftada beş kere vapıh" ve olimpiyada yakılan meşalc buradan ge
ynlnız fena havalarda dahilde yapıhr. çirilirken olimpiyatların yapıldığı Mer" 
iyi havalarda, Berlirıde oynıaıacağı gi. mer stndyomda büyük merasim yapıl• 
bi a~ık havada ve tcanis kordu üzerin. mı tır. 
de 28 metrelik sahada c;alı§ılmı§tır. Bu miinasebetle Kral Jorj, veliaht, 
Bir nydanberi daiule hiç giı ilmemiş. Başvekil ile sefirler heyeti stadyomda 
tir. Açık havada oyuncular kabiliyet- yer almışlar, Atinanın bütün asker1 
lerınin fevkinde bulunuyorlar. ve sivil bandoları ile birinci efzun nüınu 

10 - Oyun icabı yapılan fnvülle. ne nlayı merasime iştirak etmişlerdir. 

~in. nizamnamede . y.cri. oldu~ veçhile Yu nan 1 ı s p 0 r c u 1 ar 
ıhtıyatıarımız da ıyı bır vazıyettc bu. 
lundurulmaktadır. Onlar da altı ny. Her il ne vardılar 
dır aynı idmana. tabi tutulmuşlardır. Berlin - OJimpiyadlara iştirak ede-

11 - Tclavivdc iki yıl evvel yapı- cek olan Yunan sporculan bu akşam. 
lan rr.akabinta giden kuvvetli bir ta- trenle geldiler ve istasyonda, ba§ta bir 
kımımız dünya ikincisi olabilmif,tir. bando müzika olduğu halde Almanyada 
Çocuklara na~<di yardımdı. bulunulma. ki Yunanlrlnrla olimpiyad komitesi crka 
dığmdan aralarında toplanan para ve nı tarafından merasimle karşılandılar . 



lstanbulda dün yapılan tezahürlerden birkaç intiba: Üniversite ve Beyazıt 
söyliyenlerle Edirnekapı şehitliğinde a.&kerlerimiz 
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