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Halkın ve çocuk arın hakkı l Başvekilimiz 

1 ıtanbul Feıtivali evvelden çlzi·ı 
len proğram daireainde muvaffa
kiyetle yürüyor. Fakat proğramın 

fimdiye kadar tatbik edilen lmımJarı 
bize Festival mevsiminde halle ve ço · 
cuklar için husuıt bir mevki aynlma
dığı fikrini veriyor. 

Festival İstanbul için kırk giln, kırk 
• gece süren bir bayram demektir. Bu 

bayram içinde yalnız para ile bir top
lantı yerine girebilenl.:rin, 1u veya bu 
tarzda hazırlanan bir t:ğlentiye iftirlk 
edebilenlerin değil, ufak bir para ile, bat· 
ta parasız bazı eğlen,;elerden ietifa
de etmek istiyeceklerin de bir hiaaeai 
olmalıdır. Festival denince eskiden ra
muan ayı yaz mevsimine tefadilf edin· 
ce Sultan Ahmet, Çenberli tq, Beyazıt, 
Direklerarası, Şehzadebaf.' semtlerinin, 
sonra bayramlar da çocuklara mahıua 
eğlence yerlerinin man%ilr&IUU hatırlı 
yoruz. Her keı bilir 1ci bir takım İs 
tanbul esnafı, ve çocuklara mahauı eğ
lence vaartalan adeta seferber olurdu. 
Ramazan gecelerinde ve ıünlerinde ka
dınlara hürmetsizlik 9eklinde göriUen 
bir takım çirkin hallet istisna edilirse 
bir ~ok halk ve çocuklar için o gilnlcr 
gerçekten büyük bir net'e kaynağı O· 

turdu. 
Acaba gelecek senelerde Festidl proğ. 

ramr yapılırken İıtanbuL Beyoğlu, Us· 
kUdar. Kadıköv tar:ıft~rı"'m her birinde: 

birer hafta sürecek tekilde bir de çocu ... 
ve halle bayramı kabul edilemez mi? 

lstanbulun bu dört büyük parçasının 
belli bqh birer meydanında Sira ile bircı 
hafta Ath karacalar, dönme dolaplai" 
vesaire gıöi çocuklan ve kalabalık halk 
tabakasını eğlendirecek vasıtalar kurul
ması tqvik edilemez mi? 

Yazın mektepler de tatil devresinde
dir. Onun için çocuklara mahsus bu tür
lil eğlence yerleri kurulmaSI tam mev
siminde ve yerinde bir gey olur. Ve 
umumiyetle çocuklar ailelerin neg'e kay
nağı olduğuna göre onlar için yapılan 
eğlence teşebbüsleri bu nilelerin ve halk 
kitlelerinin Festivalden hfasedar olmala
nnı mucip olur. 

Bu yıl boğazlar konferansı esnasında 
İsviçre de Montrölüler on gün ıüren 
bir Festival tertip ettiler. Bu Festivalde 
yüksek tabakalan memnün edecek ter
tibattan batka dediğimiz gibi kalabalık 
halk, kadınlar ve çocuklar için de bir 
çok !leyler vardır. Hatti bir çok esnaf ve 
satıcılar bu Festivalden ir.tüade ederek 
eğlence yerlerinin etrafında bir nevi pa· 
nayır vücude getinnitlerdi. Bu suretle 
bütün on günlük Festival Montro halkı 
için adeta milli bir bayram haline gelmiş . 

Bugün B. Ce/lil Bagarla 
I zmire hareket eaigor 

hmir ıergiaini açmak üzere, baıve
kilimiz general tam.et tııanu bugihı öğ· 
leden sonra kalkacak lznıir vapurile 
tzmire hareket edecektir. 

Başvekilimizle beraber İktisat veki· 
limiz B;1y Celil Bayar da lzmire git
mektedir. Bagvekil yann sergiyi açtık· 
tan ıonra akşam ayni vapurla tıtanbu· 
la hareket edecektir. 

General İsmet tnönUnUn ayni gUn
de tzmirden dönüıU, İngiliz kralmm 
yurdumuzu ziyareti ile alikadardır. 

Mareşal Fevzi Çakmak 
1 rabzona fidi9or 
Giresun, 30 (Özel) - Genel 

Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çak-
mak refakatindeki zevat ile bugtin se
kizde Trabzon - Gürele yolf7le 
Trabzona gitti. Valimiz Feyyaz, Trab
zon hududuna kadar kendisine refa· 
kat etmektedir. 

Ü. --•-•••n•-..ı•ıı•o,_. ___ mı.,_.,_,.. .. .,_ ...... 
İgte İstanbul için istediğimiz şey bu siminin cazibesini daha gcniı bir sabaya 

tUrlU eğlence mevzulan da hazırlamağa teşmil edebilmektir. 
vol arm"ktrr. Rövlelilcle l"'estival mev- ASIM US 

Balkan 
festivali 
Evvelki gece başiı)an Balkan f e.s

tivali devam etmektedir. DUn saray 
burna parkında ve Çamlıcada bir çok 
eğlenceler yapılmıştır. Buna dair 

yazım ızı 3 üncü say fada bulacaksı

nız. Bura da soldaki resimde Yugos
lav .ıeyetini mim oyun esnasında, 

sa r da l<i rcs'm ı'e f ~ tivaf gruplarını 

Çamlıcaya giderken görü)'orsunu. 

Sovyet hükômeti Nor
veçe ~ir nota verdi 

Tethişçi T roçkinin Norveç toprak
larından çıkarılmasını istedi 

:Moslcova, 30 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: 

Sovyet hükQmetinin emri üzerine 
Norveçteki SoV}'et elçisi Bay Yakubo
viç Norveç dıt ifleri bakaıuna aşağıda· 
ki notayı tevdi etmiıtir: 

1 klnunuevvel 1934 tarihinde, ko
münist partisi merkezi komite Sovyet
ler birliği merkezi icra komitesi riyaset 

divanı uasrndan Kirov Leningratta öl· 
dürülmii§tü. Açılan adlt tahkikat, bu 
cinayetin maksadı Sovyet hükfuneti a· 

zası ile diğer zimamdar e§bası öldür
mek olan bir tedhişçi teıkilatına men
sup bir aza tarafından yapıldığını mey· 
dana koymuıtu. 

1934 yılı sonunda bu keyfiyet, biz. 
zat Kir.:>fun katli ile suç ortaklan tara-

fından da mahkemede kabul olunmuı
tur. Bu.Ttdan sonra yapılan mütemmim 
tahkikat ile Moskovada 19 ili 23 ağus
tos 1936 tarihinde vukua gelen mu
hakeme şuras.mı isbat etmiıtir ki yu • 
kanda ismi geçen tedhişçi teıkitat ha
len Notveçte oturmakta olan Troçkl 
tarafından vücuda getirilmit ve muma• 
ileyh Troçki Sovyetler birliğindeki 

cürüm ortaklanna Stalinin, Voroıilo

fun, Gaganoviçin, Orconigidzenin ve 
diğer hükfunet azasının öldürülmeleri 
için mufassal talimat vermekte bulun
muştur. Bu maksatla Troçki SovyetJer 
birliğine yabancı memleketlerden hu
susi ajanlar yollamıştır. 

Yuk:ırda izah edilen bütün bu hl· 
diseler ağustos 1936 da Moskovadald. 

( Liitfen ıa'flfayr çeviriniz) 
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reni Romanya kabinesı kuruldu - - - - - -
F ra sa a seyahat eden .Dış Bakanı 
Ti ülesl:o yeni habineye alınmadı 

"H6.kiimel, birleşmiş Romanganın bütün hükumetleri tarafından güdülen 
ve 1 iNilesko tarafından ıdare edilen agnı dış siyasetini takip edecektir,, 

Biikre§, 30 (A.A.) - Rador ajansı ni ekip üç sene evvel iktidar mevkiine lık müşahede olunmaktadır. 

bildi!Myor! geldiğim zamanki esas program çer- Petit Jurnal gazetesi bu hususta 
Yeni hükfımet azaları gece yarısı çevesi içinde dahili ve harici ayni si- diyor ki: 

husu& trenle Sinaiyaya varmışlar ve yaseti takip ve intaç edecektir. Yeni Fransayı halen tehdit etmekte olan 
Pelesh şatosunda kral tarafından ka-ı kabinede daha geniş bir birlik mevcut- tehlikeler nazarı dikkate alınırsa, yeni 
bul edilmi§ler ve yemin etmişlerdir. tur ve bu birlik, hükumet faaliyetinin Tataresko kabinesi tam bir garantiyi 

Ymi hükumet azaları listesi şudur:• her sahasında en yüksek verimi vere- haiz telakki olunamaz. 
Başbakan ve teslihat bakanı: Ta- cektir. Cenubi Fra.ruıada seyahat etmekte 

, 
ANKARA 
YOL, YOLCULUK 
• 
iNSANLAR, TABiAT 
• 
ŞEHiR, KOY 
• 
BiZE BENZJYEN 
• 
BiZE BENZEMIYEN 
• 
SANAT, EKONOMi 
• 
POLiTiKA 
• 
KADIN ENFLASYONU 

Çocukluğumuzun ha11alinde1.-i oapur 

• 
Tarilı dekoru içinde Romanya. 

• 
Hayat dekoru içinde Romanya 

• 
Tramvay arkadaşlığı 

• • 
ikonların gölgesinde 

• 
Petrol kuyuUırı başında 

BÜ KREŞ 
............. ~ı._a ~~......., 

SADRI RRTEMIN SON ROMANYA SEYAHATiNDEN 
GETiRDIGt TETKiKLER, lNTlBALAR . MERAKLA EG
LENEREK VE öGRENEREK OKUY ACAGINIZ BUYUK 

taresko, Başbakan muavini: İncouletz, Evvela, dahili nizamı idame ettire- olan B. Titülesko, kendisile Niste gö- R o·· p o T A J v E A N K E T 
Dahiliye bakanı: Demetre Luca, Hari- ceğiz. Bütün memlekette bir süktı.n rüşen gazetecilere, kendisinin bir em- R 
ciye Bakanı: Antonesco, Finans ba- hüküm sürmektedir. Köylü ve işçi rivaki karşısında bırakıldığını bildir- ç b •• •• b J 
kanı: Cancicov. Adliye bakanı: Miroea kütleleri, hükftınetimizin üç senelik miş, bu hususta keneli düşüncesi ve arşa m 3 gUDU aş 1 YOfUZ 

~~TI~~anı:~~.~~~~~~~~~~~~~~~~,~------------------------~----•J Nafia. bakanı: Franasovici, lş bakanı: nomik refahın başlamasından istifa- ihtiraz kayıtları dermeyan etmiştir. 
Nistor, Ziraat bakanı: Basile Sassu, de etmektedirler. Eski ademi memnu- Bükreş, 30 (A.A.) - Muhalif mali 
Milli 1-füdafaa bakanı: General Ange- niyet menbaları hemen hemen tama- çifçi partisi mahafili, yeni kabineyi 
1esco, Sıhhiye bakanı: Doktor Costi- miyle kurumuştur. Bununla beraber. çok fena karşılamıştır. 
nesco, San'at ve Edyan bakanı: Victor son zamanlarda sun'i bir kargaşalık Bu meyanda "Üniversul,, gazetesi, 
Jamondi, Kütür bakanı: Doktor An- dalgası, daimi bir şiddet ve fazla coş- ezcümle diyor ki: 
gelesıoo, Devlet bakanları: Jean Lape- kunluk hareketine tahavvül etmek is- "Yeni kabine, bilhassa dış siyasa 
datu ve Michel Negura. tidadmı göstermekte idi. Bu hareketin bakımından eskisinden daha zayıftır. 

MUsteşarla.r: Badulesco, Aurele önüne geçmek lazımdır. Ve önüne ge- Zira, Romanyanm müttefikleri, Kü
Bentoiu, ;Basile Barca, Tibere Mosoiu, çilecektir de. Bütün siyasi teşekkül- çük antant konferansı arifesinde Ti
Pierre Bena, Demetre Alimanisteanu, ler, kanuni mevzuat dahilinde ve yal- tülesko'nun uzaklaştırılmasının sebep
Michel Berceanu ve Georges Caranfil. nız kanuni mevzuat dahilinde serbest lerini soracaklardır. 

B.L\ŞBAKANIN BEY A.NATI surette inkişaf edeceklerdir. Her tür-
Bükreş, 30 (A.A.) - Yeni lıüld1met lü kargaşalık hareketleri ve her tür

azası, gece saat birde Pelesh şatosun- lü coşkunluklar bastmlacaktır. Gerek 
da kralın huzurunda yem1in etmişler- sağ gerek sol, hüklimet her türlü si
dir. lahlı teşekkülleri silahtan tecrit ede-

Ba.şbakan Tataresco, şatodan çık- cektir. 
lıktan sonra aşağıdaki beyanatta bu- Hükfunetin ilk işlerinden biri de 

ispanya 
harbi 

lunmuştur: üniversite hayatından Siyaseti kaldır- E b . -'• l •• 
"Sonuncu merhaleyi katetmek me- mak ve üniversitelilere yeni bir disip- ene l se 1 ır er dun 

re hükfunetimiz, kabinede geniş bir lin esaslarını koymak olacaktır. b • f l i / 
değişiklik lüzumunu hissetmiştir. Ye- Dış siyasete gelince, Başbakan bu iT Op an l gapf l QT 

Yunan Başbakanı 
Korfuya gitti 

Haci Kiryakos Ekonami 
Bakanı oldu 

Atina, 30 (A.A.) - Atina ajansı 
bildiriyor: 

Eski bakanlardan B. Nikoludis ye-
ni teşkil olunan matbuat ve turizm 
işleri müsteşarlığına tayin olunmuş
tur. 

Halen Atina belediye reisi olan B. 
Kotzias, Bakan payesile Atina, Pire 
ve havalisi valii umumiliğine tayin e
diJmiştir. 

Elen endüstriyelleri birliği başka
nı B. Hacikiryakos da milli ekonomi 
bakanlığına getirilmiştir. 

B. Navrudis ise drş işleri bakan-...,.,...,...._ ............. "",_.. .. ,......._._ hwrusta. aynen şun].~- OJv.rıc.ı..c.uııı.u • İrun cephesi, 30 (A.A.) - Bu sa-
.. ı .. nı ............ W-•"""'" 'X" • .., .......... , uu•uıı ~ur "11Uküm t b' l • R hah ası .. u 1.~ • .:in~-~ .... ,,_..,, t.sıvin nhınmncı. .. • ~ :s e, ıreşınış omanyanm ... v ............ ~ufl .. v ..... ,,.u\; ıc:ı" 

ortakları ve ajanları tarafından teyit bütün hilkG.metleri tarafından gu .. dü- liyeti ile beraber harekete geçerek Ur- tur. 
olunmu·tu Başbakan yanında da yeni hükti-

li r. len ve son zamanlarda B. Titülesko ta- za s.ırtlarım ele geçirmişlerdir. 
B t1 h kk k dd met azaları olduğu halde bugün Kor-u ı;ure e şurası mu a a a e- rafmdan idare edilen ayni clıa siyaseti Bu sırtlar hükOmetçilerin tayyare 

dilebilir ki halen N t tu kt ~ k ~ı.. fuya hareket etmiştir. Yeni kabine orveç e o rma a takip eyliyecektir . .,.~ birligıw·miz esna- arargcuıına hakim bulunmaktadzr. Bu 
olan Trork" s t h .. ,_,.._ ti ı ril .1-9 azası kral huzurunda yemin edecek-

:ı ı ovye uırnme aza a e smda, B. Titillesko'nun bu sahada tayyare karargahı şimdi düşman top-
S-Ovyet Milleti şeflerinin katli maksa- t · ıt d d B ·· t lerdir. memlekete ve hükfunete yaptıgıw büyük çusunun a eşt a m a ır. ugun opçu 
dm istihdaf den t dh" · h k tl · B. l\letaksas bu yeni tnyi~ler bak-ı • e e ışçı are e erın hizmetlerden dolayı kendisine şükra- düellosu yeniden başlamıştır. Piriatou 
organintörüdür. k . b" . t k t 1 kmda beyanatta bulunarak demi~ti.· 

nımı arzederim. Bir ~ok defa bildirmiş arşısına yenı ır ası opçu ı ası ge -
Yukardaki keyfiyeti Norveç hüku- olduğum bu siyaset ne şahsi mahiyeti miştir. ki: 

metine bildiren Sovyet hüklimeti şu haiz bir siyaset, ne de günlük ihtiya- Burgos, 30 <A.A.) - Müteaddit mil "Bu yeni tayinler büt~eye hiç bir 
yeni masraf tahmil etmiyecek. fakat 
hükumet işlerinin azami surette iyi 
işlemesi zımnında muhtelif bakanlık

ların mesaisini daha ziyade ahenktar 
bir hale koyacaktır.,, 

zandadır ki tedhic:çi hareketler organi- ta ı·c· kollar n Guadaıa· aya dogwru ·ıer 
:s ca göre değişen bir siyaset değildir. 1 1 1 Jar 1 -

zatörü Trorkiye istikbalde de sıgıw nma B . 1·ediklerı· ve ku att ki s·guergan n BU 
::s u sıyaset, herhangi bir adamın veya .ı ş ı arı ı r -

hakkı v~rmek, Sovyetler birliği ile Nor- herhangi bir partin'in de siyaseti de- kutunun yakın olduğu haber veriliyor. 
ve~ arasındaki dostane münasebetleri ğildir. Bu siyaset, bütün milletin si- Mühim bir katalan grupu, ''Mon-
haleldar edebilecektir. t b"·ı·· w ·· · · ·ı k 1 b" yasetidri. Ve bu milli siyasetin daimi sera o ugu,. ısmı verı ece o an ır 

Ayni zamanda bu, beynemilel mü
nasebetlerdeki kaidelerin bugünkü an
layışına muhalif bulunmaktadır. 

Bununla alakadar olarak şurası ha
tırlatılmak istenilir ki Yugoslavya kra
lı Aleksandr ile Fransa dış işleri baka
nı Bartunun öldürülınelerinden sonra 
kendi arazileri üzerinde başka hükU
metler azalarını istihdaf eden tedhişçi 
hareketler hazırlanmasına karşı hükQ
metlerin alacaktan hattı hareket 1 ka-

hedefleri şunlardır: Hudutların müda- falanjist ittihadı vücuda getirmek üze
faası ve sulhun muhafazası, Küçük re Burgosa gelmiştir. Bu katalanların 
antant ve Balkan antantı menfaatle- harek6.tın bidayetindenberi kıtaata ilti
rimizle, Polanya ile, Büyük Britanya bak edebilmeğe intizaren, dağlarda sak 
ile ve bilhassa milletimizin bütün ide- Jandrklan söylenmektedir. 
allerinllı ve menfaatlerinin ayrılmaz SEFİRLERİN TOPLANTISI 
bir tarzda bağlı bulunduğu Fransa Londra, 30 (A.A.) - Dün Henda-
ile gittikçe daha sıkı ve gittikçe daha yeda toplanan müteaddit hükumetle
faal bir tarzda münasebet idamesi, rin sefirleri İspanyadaki dahili harbin 
bütün devletlerle, Sovyetler Birliğile insanileştirilmesi meselesini müzakere 
ve bütün komşularımızla dostluk mü- etmek kararını vermişler ve müsait ta-

nunuevvcl 1934 tarihinde milletler ce- ı· t t t• t · 1 d" nasebetleri takibi, balen mevcut ittifak ıma ~a ı e mış er ır. 
miyeti konseyinde tetkik olunmuştu. 

Bu ~etkik neticesinde milletler ce
miyeti azalarının tedhişçiliğe karşı mü
cadele sahasında birbirlerine yardım 

etmeleri mecburiyeti teyit olunmuş ve 
hatta bu hususta beynelmilel bir muka
velename imzası şayanı arzu görülmüş
tü. 

Sovyet hükumeti, Norveç bükOme
tinin, Troçkiyi bundan böyle Norveç 
arazisine sığınma hakkından mahrum 
etmek :çin lazım gelen tedbirleri al· 
maktan fariğ olmıyacağım ümit ey
ler. 

Oslo, 30 (A.A.)·- Troçki hakkın
daki Sovyet teşebbüsü, kabinenin önü
müzde Ki ilk içtimaında tetkik oluna
caktır. 

Stokholm, 30 CA.A.) - Aftonbladet 
gazetesi, Norveç dış işleri bakam Bayı 
Kohtun Troçki meselesi hakkında biri 
l>cyanatı:ıı neşretmektedir. 

ların takviyesi, Milletler cemiyetinin Hükümetlerin hepsinden talimat gel 
emniyet için faal iş birliği, sulh ve kol dikten sonra Madrit hükumeti ve asi 
lektif emniyet için tek ve gaYtj kabili şefleri ile henüz tesbit edilmemiş olan 
inkısam bir cephe vücuda getirmeği bir şekilde temasa girilecektir. ilk he
istihdaf eden bütün teşebbüslere yar- def esiılerin mübadelesidir. 
dım. lşte bunlar, bizim dış siyasetimi- 67 ASİNİN iDAMI !STENDİ 
zin değişmez esaslarını teşkil eylemek- Sevil, 30 (A.A.) - Havas ajansı 
t d muhabiri Sevil divanı harbinin, dina-e ir. Yolumuzdan şaşmadan bu siya-
seti takip edeceğiz.,, mit yüklü on dört kamyon sevkederken 

Başbakan, silahlanma işi hakkında yakalanan Ridinato maden amelesin-
da şunları söylemiştir: den altmış yedi kişi hakkında idam ce-

"H""k" zasr istemiştir. u umet ordunun takviyesi prog-
ramını tatbik için daha fazla bir hızl:ı. Fala:ı.jist askerlerden müteşekkil bir 
faaliyette devam edecektir. Bakanlar kol, dün silah atmadan Pasadosa gir-
k 1 miştir. 

uru unun ilk içtimamda, yeni silah BİR GEMİ ASiLERE GEÇTİ 
siparişleri 'için lazım olan beş milyar 
leylik yeni kredi meselesi halloluna- Burges, 30 (A.A.) - Galate mek-

k tep gemisinin talebe, zabitan ve tayfa-
ca tır. Mmeleketin silahlanması, hü-
k ."\ siyle beraber asilere iltihak ettiği ha-

umetin en esaslı düşüncesini teşkil ı her veriliyor. Galate, Ferrole gelmiş ve 
eylemektedir.,, 

limanda demirlemiştir. 
TITOLESKO HAYRETTE! Varşova, 30 CA.A.) _Lehistan hü-

Paris, 3.0 (A.A.) - Roma:nya ka- kCımeti. Fransamn İspanya mücadelcle-

Irak Hariciye Nazın 
yurdumuza ~e ecek 
Irak Hariciye nazırı Nuri Sait pa

şa yakmda memleketimize gelecektir. 
Nuri paşanın Türkiye, Ira!c, lran ve 

Efganistan arasında aktedilecek mi
sak hakkında konuşmalarda bulun
ması muhtemeldir. 

Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü de 
ilk bahara doğn1 Bağdada gitmek is
tediği söylenmiş ve memleketimize gel 
""e!c üzere olduğunu yazdığımız ~&sır 
Ba~vekili Nahas paşanın muhtemel 
ziyareti hakkında: ''Gelirlerse çok 
memnun oluruz. Mısır sevdiğimiz bir 
memlekettir,, demiştir. 

Nahas paşanın ziyareti henüz res 
men iş'ar edilmiş değildir. 

Cenevre içtima'arına 
gidecek murahhas•anmız 

Mill~tler cemiyeti konsey ve asam
bilesi önümüzdeki eylülün 18 inden iti
baren toplanacaktır. 

Bu içtimalara murahhas olarak gön
derilecek heyetimiz seçilmiştir. Bun
lar hariciye vekilimizin başkanlığı al
tında dahiliye vekilimiz ve fırka genel 
sekreteri Şükrü Kaya ve cumur riyase
ti umumi: katibi Hasan Rızadan mü
rekkeptir. 

Milletler cemiyetinde daimi delege
miz Necmettin Sadık da murahhas he-Bay Koht, Sovyet hükumetinin Os· ı 

loya bir nota vermediğini, fakat Sov-
• 

binesinin değişmesi hakkındaki haber- rine müdahale edilmemesi yolundaki yetimizin mesaisine iştirak edecektir. 
.yet elçi:ımin şifahi bir müracaatta bu-ı 
Junduğunu bildirmiştir. 

Gazete, Bay Kohtun bu beyanatı i- l 
le Tas ajansının tebliği arasındaki te- 1 
zada işaret eylemektedir. 

ler buraya geç gelmiş olduğundan ga- teklifine müsbet olarak cevap ver
zeteler bu hususta fikirlerini beyan miş ve ademi müdalıale beyannamesi 
ctmiglerdir. Mamafih başlıklarda, B ahkamına alfkad"r diğer devletler de-

Atatürl~ 'ün hediyeleri 
i\tatlirk Montreux konferansı reisi 

Titülesko'nun kabineden hariç bırakıl· recesindc bağlı bulunduğunu bildir- Brus ile ikinci reis Politise gayet gü-
mış olmasından dolayı bir nevi kırgın- miştir. zel çerç·::veli imzalr birer fotoğrafını he-

Musolininin yeni 
bir nutku 

"Birkaç saatte 8 mtlqon 
askerı silah altına 

aiabiıırız,, 
Avellino, 30 (A.A.) - Askeri ma

nevralar sonunda, B. Mussolini Mare· 
şallar, yüksek devlet memurları, ya
bancı askeri heyetler, İtalyan asker· 
leri ve halk huzurunda bUyük bir nu· 
tuk söyliyerek İtalyanın askeri kud
retini tebarüz ettirmiş ve bu kudretin 
İtalyan ve dünya sulhuna vesayet ey
lemekte olduğunu bildirmiştir. 

B. Mussolini, İtalyanlardan aşağıda. 
ki sözlere harfi harfine inanmalarını 
istemiştir: 

''Afrika harbine rağmen değil, fa. 
kat Afrika harbi neticesi olarak ltal-
-· -- ...ol\crı kUVVPH 'hn l.o...-+•n .<>vvel-
kinden daha müessirdir. Hala1 birkaç 
saat ic:;inde sekiz milyon asker silah 
altına alabiliriz.,, 

B. Mussolini ayrıca şunları da söy
lemiştir: 

"Biz herkesle mümkün olduğu ka· 
dar uzun müddet sulh ümit etmekte
yiz ve milletler arasında sulh eserine 
her gün tam iş birliğimizi veı meğe 

hazırız.,, 

Leh ordusunun şefi 
Parise f!İili 

Varşova, :lO (A.A. - Leh ordmm 
şefi ve Lehistan devleti ikinci şahsi· 
yeti General Ridz Smiglinin Parisi 
ziyareti, Leh efkim umumiyesinde 
şiddetii bir alaka uyandırmı~tır. Si
yasi mahfeller, bunun bir nezaket zi· 
yaretinden ibaret olmadığını. belki, 
beynelmilel siyasi vaziyetteki endişe 
verici yeni unsurların karşısında 

Fransız - Leh ittifakının kati suret
te takviyesinin temenni edildiğini te
barüz ettirmekte müttefiktirler. 

Paris, 30 (A.A.) - General Didz 
Smigli bugün öğleden sonra Parise 
varmış ve durakta harbiye nazırı Da· 
ladier ile Fransa büyük erkanı har
biye reisi General Gam elin taraf ro
dan karşrlanmıBtrr. 

Irana gidecek heyetimiz 
lranla aramızda mevcut bazı mese

leleri hal için bir heyetin Tahrana gön
derileceği yazılmıştı. Heyetin başkan
lığına Bolu saylavı B. Cemal Hüsnü 
tayin edilmiştir. Heyette hariciye ve
kaleti umum müdürlerinden Kemal 
Köprülü ile Nafia ve İktisat vekaletle
rinden seçilecek birer murahhas bulu· 
nacaktır. 

Heyetin vazifesi İt anla b:r ticaret 
anlaşması akdetmek, transit meselesi
ni halletmek, ikamet ve adli mübadele 
mukavelesi yapmaktır. 

ötedenberi halledilmesi için uğra· 
şılan bu üç meselenin bu sefer her iki 
taraf için de müsait şartlar dahilinde 
halledileceği ümit edilmektedir . 

diye etmi~ ve genel sekreter Agnidise 
yine imzalarım ihtiva eden bir talıalca 

armağan buyurmuşlardır. 



Sovyet Rusyada 

Kurşuna dizilenlerin 

31 J\CUSTOS 1936 

son sözleri B lk v t .. l " 
"Biz hayvan derecesine inmiş iJ. an ceS lVil l 
bir çeteyiz. Troçki, Zinovyef, Dün Sarayburnunda ve Çamlıcacla b~r
Kamenef bizim bayrağımızdı!,, çoı~ eğ!enceler ve müsabakalar yapı dı 

Sovyet Rusyada kurşuna dizilen ted 
h~çilcrin muhakemelerine ve kurşu-
1'\ diıilmelccine dair Sovyet gazetele
ilc diğ~r Avrupa gazetelerinin verdik-
eri haberleri nakletmiştik. 

Dün gelen "Joumal dö Moskou., 
dan da muhakemenin son celsesinde 16 
lllahkfımun söyledikleri son sözleri 
alıyo1'uz: 

''ALÇAKLIK YOLUNA SAPTIM!,, 

Mraçkovski hayatını anlattıktan son 
ta §öyle diyor: 

"'1923 de Troçkici oldum. Partiye 
karıı yalan, aJçaklık yoluna saptım. 
.\.rtık mazideki meziyetlerimin hiç biri 
lcalmanuıtı. Artık mazim yok. Fakat 
İılaan halini ortadan kaldll"anuyor. Ben 
'bir aksi inkilapçıyım. 

"Ceza.mm hafifletilmesini i.atemiyo
l'Um. istediğim bu değil. l&tediğim, is
ticva'bımda ve muhakememde söyledik
lerimin doğru olduğuna inanmmaaı
dır. Bütün hakikati olduğu gibi söy]e
diın. Hayattan ayrılırken beraberimde 
fenatık götürmek istemiyorum. 

L'Niçin aksi inkila~ı bir yola gir
dim? Beni bu yola sokan Troçki ile o
lan rahıtamdır. Onunla temasa girdi
iim dakikadanberi partiyi ve partinin 
teflerini aldatmağa başladım. Beni bu 
"llZİyetten kurtarmak için partinin bir 
•ey yapmadığını söyliyecekler bulunur. 
l>oinı değildir. Parti beni akıi inkilap
~•lıktan kurtarmnk için her ıeyi yap-

- Evet, dedi, azizim, bir sekre· 
tere ihtiyacım var. Bu, muhakkak. 

- Kaç para veriyorsunuz? De
dim. 

Geniş ve güzel masasının önün· 
de dolaşan muhatabım birdenbire 
durdu ve: 

- .~damına göre. Dedi. 
- Anhyamadım, dedim, nıçın 

işe göre değil de adamına göre? 
- Çünkü, dedi, şöhret yapmış, 

tanmm\§ bir adam kullanmak insana 
daha ziyade zevk ve itimat veriyor. 

- Zevk ... Bunu biraz anlıyabili· 
rirn dedim. Fakat itimat meselesi , . . . 
Üzerinde yanılmadığınıza emın mısı· 
niz? 

Masasının önünde duran adam, 
bir pırlanta yüzüğe ~aslanan. püro 
aundan bir nefes çekb. Renklı ta· 
'\Tana doğru koyu kurşuni bir h~lka 
}'Ükseldi. Sonra yüzüme baktıgmı 
gördüm. Yüzünün çizgileri gergin 
değildi. Samimi anlarından birisinde 
olduğunu sezinliyordum: . .... 

- Hakkın var, belkı emın degı· 
lim. dedi. Hatta ... 

- Hatta? 
-Tanınmamış adamın tanın· 

rnış adamdan daha fazl~, daha -~yi 
İ§ çıkardığını, hatta ... b~r ço~ _ş ... ~h: 
retlerin masa başında hıçe ındıgını 
de yakından bilirim. . ... 

Geniş bir nefes alarak gulumse· 
dim: 

- O halde? 
Pürosunu tablaya bıraktı. Par; 

rnaklarmı çıtlatarak gezinmeye baş· 
k~: . 

- O halde.. Belki sadece hır 
zevk dedi. Fakat bilmem ki bunu 
bir k'elime ifade eder mi? Öyle şey· 
1er var::lır ki ... hem canını hayatın 
hangi safhasında böyle düşünceler 
yer almamıştır? Misal göstermeye 
hacet var mı? 

lş adamının geniş ve güzel oda· 
smdan çıkarken, ya elinde bir tav· 
siye kartı, ya adında bir şöhret bu· 
lunmıyan adamm güzel yazıhanele· 
rin kaptsmda niçin titrediğini ve sa· 
rardrğmı bir kere daha anlamış ol· 
dum. 

A. Sırr1 Uzelli 

tı. Hem de büyük bir gayretle.,, 
Evdokimof söylüyor: 
"Bizi fa§istlerden ayıran şey lehi

mizedir. Fa§İzm bayrağına kısaca ve 
açıkça: ''Kahrolsun komünistler!,, diye 
yazımştır. Bizim, bilakis, ağzınuzda 

daima şu sözler vardı: "Yaşasın komÜ· 

Balkan Festivali evvelki gece Tak-
sim bah~esinde belediye tarafından 

verilen bir ziyafetle ve Yali Muhittin 
üstiindağın bir nutldle açılmıştır. j 

Diin haftan:n ikinci günü zengin 
bir programla geçmiştir. Saraybur-

nizm,, • Fakat, hakikatte, Sovyetler bir· nu parkında Türk, Bulgar, Romen 
liğinde muzaffer olmuş olan sosyalizme ve Yugoslav heyetleri milli oyunlar 
karşr mücadele ediyorduk. Bir taraftan oynamışlar "'e yüzlerce halk bu eğ
Sovyet!cr Birliği komünist partisinin lencelerde bulunmuştur. 
§erefine "yı:şasrn!,, diyorduk. Diğer ta
raftan partinin merkez komitesi ve si
yasa bürosu azalanm öldürmeğe hazır-

Festival grubu akşam üzeri Çam 
lıcadaki eğlencelere gitmiştir. Bura
da Çamlıca kJübünde verilen ziya-

f etlerden sonra sabaha kadar milli 
oyunlar oynanmış ve eğlenilmiştir. 

Çamlıcada gündüz bir çok müsa
bakalar yapılmış, büyük bir alaka 
uyandıran bu müsabakalara güreşle 
başlanmıştır. 

Saat 15 de Erenköylü SaJti.hattiıı 
ile Kadıköylü Hayrettin karşdaşmış
lar, Salahattin yenilmişr galip ge
len beş lira mükafat almıştır. 

Bundan sonra kUçilk orta güreşle· 
ri başlamış, Bandırmah Fikri ile 
Murtaza karşılaşmışlar, Murtaza ga-

Üçüncü olarak iyi su müsabakası 

yapılmış, Küçük ve Büyük Çamlıca 
sulan ile Tomruk, Kısıklı "'e kuyu 

suyunu en iJ; Çam hcalı B. Bedii nyı
bilmiş, kendisine bir surahi ile ta
bak ''e bardak hediye edilmiştir. 

Son müsabaka Çamlıca etrafında
ki üzüm bağlarından getirilen en iyi 
üzüm müsabakası idi. Jüri heJ eti 
Mehmet pehlivanın üzümll'rin: en iyi 
bularka kendisine birincJğ \'t'rmştr. 

Mehmet pehlvana bir mükfıfat verile
cektir. 

lan:yorduk. Hatta bir tanesini öldür- -======================== 
dük. Bir yandan ''kahrolsun emperya-

lip gelmiştir. Bundan sonra Hayre· ---------------

lizm!,, 4liye bağırırken, bir yandan da 
bütün dünyadaki emperyalizmle müca
dele etmekte olan Sovyetler Birliğinin 
hezimetini istiyorduk. 

''Troçki bugün bizim yarumnda, suç 
lu mevkünde bulunmuyor: Yabana 
bir memlekete sığınnuştır. Şimdi onun 

Gazetecilerimiz Yugos
lavyaga gidiyoTlar 
Yugoslav milli bayramı münase· 

betile Yugoslav başvekili gazeteciteri
mizi Yugoslavyaya davet etmiştir. 

Altı gazet~ciden mürekkep heyet 

bolulu Süleyman ile Bulgaryalı Veli 
karşdaşmrş, Veli yenilmiştir. Bu gü
reşlerin gaJipleri Fikri ile Süleyman 

son defa karşılaşma yapmışlar, Sü
leyman galip gelerek on lira müka
fat almıştır. 

için yapabileceğı iki teY var: Ya Azef 6 eylüle rastlıyan bayramda bulun
gibi yap11n, yaln12: siyasa sahasından mak üzere eylülün dördünde hareket 
değil, hayattan da çekilsin, yahut da edeceklerdir. 

Büyük orta güreşte Ali Ahmet ile 
Balıkesirli Mustafa karşdaşmışlar 
Mustafa sayı hesabile yenilmiş. Ali 
Ahmet on beş lira mükafat almıştır. 

proletarya mahkemesi huzuruna çık -
sm. 

"Mahkemeden merhamet dilemeği 
mümkün görmüyorum. Proletarya dev
leti ve enternasyonal ihtilal hareketine 
kar§t i§\ediğimiz suçlar merhamet isti· 
yemiyeceğiıniz kadar büyüktür.,, 

DRElTZER SÖYLÜYOR 
"Her birimizin siyasi §8hsiyeti ve 

'ıayatı ayn ayrıdır. Fakat, katil o]un
c", suçlu mevkiinde hepimiz birbirimiz
e müsavi olduk. Bana gelince, ben ne 
.imide, ne de af dilemeğe hakkı olnu
yanlardanmı.,. 

Rl:C NüULU ::;oYLlJYUK 
"Biz esasen çoktan siya1a bakımın

dan kur~una dizilmi§ bulunuyonız. 

Bütün Sovyetler Birliği halkı nanuna, 
170 milyon kiıi namına söz söyliyen 
halk komiserliği mümessili bizün kuduz 
köpekler gibi kur§una dizilmemizi İ$te
di. Nereye doğru gittiğimi ve beni ne
yin beklediğini biliyordum. Bu dava i
le, benimle beraber, burada wçlu mev
kiini işgal eden Troçk.i - Zinoviyef 
tedhİ§çİ teşkilatının maskesi yüzünden 
çıkarılmış bulunuyor. Bu teşkilatla en
ternasyonal ihtilale karşı koyan burju
vazinin faşist çehresi göründü. 

Muh:ılefet yerini devlete verdi. Mü
nakaşa ve program tabanca ile bomba
nın önüne geçti.,, 

BAKAYEF SÖYLÜYOR: 
"Kirofu öldürtmek cürmü benimdir. 

Partinin ve hükumetin diğer rüesasına 
karşı daha başka tedhişçi hareketin ha
zırlarunasrna da iştirAk ettim. 

Biz Troçkici ve Zinoviyefçiler yal
nız ihtilale karşı koyan burjuvazinin 
menfaatine değil, İ§çi sınıfının en bü
yük dü~nmın ac1amlan ile, faşizmle 
elele çah§tık:. 

Mahkemenizde görülen bu dava ak
si ihtilalci bloku idare edenin Troçki 
olduğunu göstenniştd-. Bu blokun ta
rihte bir eşi yoktur. Ben Zinoviyefle 
ve Kamenefle birJeşerek Staline karşı 
el ka]dırmış bulunuyorum.,, 

PiKEL SöYLtJYOR: 
Pikel hükumete ve partiye karşı 

muhalefetin 1925 denberi başladığım 
ve tedhişçi hareketlerle nihayetlendiği
ni söyle:likten sonra şöyle demiştir: 

L'Bundan yalnız bir netice çıkarabi
liriz: Biz, hayvan derecesine inmiş, bir 
hukuku umumiye canisi çetesiyiz, dün
ya faşizminin bir parçasıyız. Troçki, 
Zinoviyef ve Kamenef bizim bayı-ağı
nuzdı. Yalnız, Sovyetler memleketinin 
aşağı tabakası olan bizler değil, yaban
cı memleketlerin casusfon ve ajanla
rı da bu bayY'ağa doğru geliyorlardı. 

"Son sekiz sene benim için alça.1<lık 
seneleri, korkunç ~şler seneleridir. Hak
kettiii,'im cezayı çekmeliyim.,, 

KAMENEF SÖYLÜYOR: 
"Zinoviycflıtı ve Troçlci ile beraber 

tedhişçi harchctin t~:_;lrilntçılrğım ve i
dareciliğini ettim. Bu hareket hük\:ır~t 

1 
ve parti rüC""..asına kaı-§I bir çok sui- J 

Uçak haftası başladı 
Dün, beş eylüle kadar sürecek O· 

lan uçak haftasının birinci günü idi. 
Gece Taksim bahçesinde, Cumhuri
yet, Eğe, Yıldız ve Panorama bah
çelerinde müsamereler verildi. Ka
sımpaşa bahçesinde büyük bir sünnet 

düğünü yapıldı. 

Mülayimle Manisalı Ali arasında
ki güreş çok entresan olmuş, lfüJa. 
yim galip gelerek 50 lira mükafat 
almıştır. 

Güreşlerden sonra garsonlar ara
sında bir müsabaka yapılmıştır. Bu 
müsabakaya iiç garson girmiştir. 

Garsonlar bir fincan kahveyi su 
dolu bardakla tepeyi dolaştıracaklar, 
dökmeden getirecek1erdi. Birinciliği 

Bugün Kumkapr gazinosunda eğ- Yervant adlı bir garson kazanmış, 

lenceler yaprlacak, bir musiki heyeti kendisine bir ipek gömlek, bir kravat 

milli havalar çalacaktır. ve bir ceket mükafat verilmiştir. 
..................................................... --............•..•••.................. 
kait hazırlıyordu. Bu meyanda K.irofu ledim ve cinayete kadar vardnn. Bu 
öldürdü. hareket beni Troçki ile rabxta tesis et-

On sene ve belki daha fazla partiye, meğe vardırdı. 

hükiımete ve bizzat StaJine karşı mü- Zinovyef grupu ile temasa geçtim ve 
cadelede devam ettlın. Bu mücadelede 1932 kanunuaanisinde, Gaven vasıtasi-
bildiğim bütün siyasa vasıtalanru kul- le, Troçkiden direktif almağa ba§ladun. 
landnn. Bu direktifleri azası bulunduğum blo-

Hükumet, kabahatim&zi anlamadığı ka bildiriyordum. Blok bu direktifi ka-
için, bize müsamaha etti, fakat biz bul etti ve ite g)rqti.,, 
anlamadık. OLBERG SÖYLÜYOR: 

İki kere hayatım !bağışlandı. Fakat 
her §eyin bir sonu olduğu gibi prole
taryanın ulvicenaphğnun da bir sonu 
vardır. Biz bu sona kadar gelıni§tik. 

Suçlu sıralarında yanımızda ecnebi 
gizli polisine mensup kimselerin bulun
ması sebepsiz midir? Hayır. Biz bu a
damlarla, bu sıralarda birleşmeden ev
vel de eılele vermiştik.,, 

ZiNOVYEF SöYLUYOR 
"Bir kere daha söyliyeyim: Suçumu 

tam.'Uni.le kabul edi.yorum. Ben, Troç
kiden sonra ikinci suçluyum. Kirofun 
öldürülmesinde de başlıca suçlunun ben 
olduğumu itiraf ediyonım. 

L'Parti bizim nereye gittiğimizin far 
kında idi ve ihtarda bulundu. Stalin bir 
nutkunda, muhalefet cereyanından 

bir hareketin doğabileceğini ve bu ha
reketin iktidar mevkiine geçmek is
tiyeceğini söylemişti. 

Biz bu ihtarlara kulak asmadık, Troç 
ki ile birleştik. Artık bizim memlekette 
iş göremiyen menş.evikJerin, ihtilalci 
sosyalhtlerin yerini almt§tık. Bu aağ 
cenah ihtilalci sosyalistleri , dahili 
harp senelerinde, Lenini öldürmek iste
mişlerdi. 

Benim bolşevikJiğim bol§evik aleyh
tarlığrna çevrildi ve Troçkicilikle de 
faşizme sürüklend!.m. Troçk.icilik faşiz
min bir nevi olduğu gibi, Zinovyef çilik 
de Troçkiciliğin bir nevidir.,, 

SMiRNOF SÖYLÜYOR 
Smirnof partiye karşı yaptığı mü

cadelele:i 1929 da partinin kendisini 
affederek tekrar azast arasrna aldığını 
anlattıktan sonra şöyle diyor: 

"Parti beni <loğru yola sürüklemek 
için elinden geleni yaptı. Fakat bana 
kar§ı gösterdiği it~mada hak ka2ana
cak şekilde hareket edemedim.,, 

1931 clcüÜcıi partiyi iJar.;; cdcn!cro 
l :ıı.rşz m'.icadeleyc girdiğini söyliyen 
Smirnof ilave ediyor: 

"Bu hareketimle büyük bir hata i~-

''Bütün siyasi görüşüm Troçkin.in 
ve Troçkiciliğin tesiri altında inki§&f 
etmİ!tir. Troçkinin pe§i sıra ne tedhiş· 
ten çekinelim, ne fatist]erle birleımek
ten kaçındım. 

Troçki hareketinin hakiki gayeleri
ni bugün bu dava esnasmda anlamıt bu 
lunuyorum. Mahkemeden, canavarca 
suçlarımın bir kıunım olsun tamir et
mek imkanım vermesau rica ediyo
nun.,, 

BERMAN YURiN SöYLttYOR: 
"Kendi.mi müdafaa için bir §ey söy

Jiyecek değiliin. Çünkü böyle bir delil 
yok. Pi,man o)mu! bulunuyorum. Fa
kat çok geç!,, 

GOLTEMANN SöYLUYOR: 
"Burada, benim yanımda yalnız bir 

alay kati] değil, fakat faşist katilleri 
bulunuyor. Hiç bir merhamet dilemiyo
rum.,, 

N. LURYE SÖYLÜYOR: 
"Suçum meydanda, isbat olundu. 

Kıendirni müdafaa için .ıe söy]iyebili
rim! Yalnız pişman olm:ıkla kalıyorum. 
Fakat çok geç!,, 

M. LURYESöYLüYOR: 
"Hiç bir şeyi gizlemedim. Müddeiu

mumi benim için çok şic!detli bir ceza 
istedi. Fakat be:ıirn suçumla şefimin 

suçu bir tutulabilir mi?,, 
M. Lurye kendisi için esbJbı mu

haffefenin göz önünde bulundurulma
sını ist<!:niştir. 

TER VAGANYAN SÖYLÜYOR: 
''Burada meydana çık:ınlanlann ve 

müdcle3.1Jmuminin iddianamesinin ağır
lığ'ı altında ezilmiş bulunuyorum. Beni 
es.ki arkadc:~lıınmdan ayıran uçurumu 
doldurm.lk için her §eyi yapmak ister
dim. Cezamı kabul ediyorum..,, 

FRtÇ DA ViT SÖYLÜYOR 
''Ti'\;-ç!ci;·: ?5;:.::!!~ ::.:-:d:;'Ti-~ rmhkc

meyj temin etrr:ck isterim. Hay~bm· I 
mahveden ve b:mi «frır bıir cinayete 1' 

sürükJiyen l...,.ı acla:nı tel'in ediyorum." 

lngiliz kralını 
karşılamak üzere 
Torpitolarımız . yarın 

Çanakkaleye hareket 
ediyorlar 

Londra, 30 (Havas ajansı bildiri
yor) - Haşmetlü ln~iltere Kralının 
Yunanistandan Türkiyeye giderek 
Türkiye Cumurreisile miiJaki olncağr 
teyit edilmektedir. Bu ziyaret tnrıh
te ilk defa· vaki olmaktadır. Şinı diye 
kadar hiç bir İngiltere kralı bir 1'iırk 
dt:vlet reisini ziyaret etmemişti. 

.v. ~ :(. 
Sayın misafir lngiltere Kralı Se

kizinci Edvardı kar:.ılamak üzere ya
rın "Zafer,, ve "Tınaztepe., torpitola
rı hareket edecektir. 

Çanakkaieye gidecek olan Orgene
ral Fahrettin, Krala, Çanakkaledc 
harbin nasıl cereyan ettiği hakkında. 
izahat verecektir. 

Moda deniz kHibünün sayın misa
firimiz şerefine tertip ettiği deniz 
programı gayet parlak olacaktır. 

Kralr getirecek olan yatta kral 
bayrağı bulunduğu takdirde top en
dahtile selamlanacak, yoksa top a
tılmıyacaktır. 

Şehrimizde bulunan İngiliz Biiyük 
elçisi Sir Persi Loren, I.edi Lonm, 
askeri ataşe binbaşı Aleksandr Ro8s, 
ticaret ataşesi albay Vud.c:ı, ba sekre
ter ve müsteşarlar Kralı karşılamak 
üzere Çanakkaleye gideeekJerdir. 

Sayın misafir buradan lzmire gi
derek Bergama harabelerini gezecek
tir. 

~ 1f. :(. 

lngiltcre Kralı enelki gün Atina· 
daki tenis kordlannı ziyaret etmiş, 
sonra kitapçı <1ükkıinlnrına uğnyarak 
bir kıç kitap satın almı~, ~ekerci dük
kanlarını da gezmiştir. 

Yata iadei ziyaret için giden Yu
nan veJiahti Prens Pol, lngiltere kra
h tarafından yemeğe davet edilmiş
tir. 

Sefer hazırlıklarım ikmal eden yat 
gece yarısı ha· -' ~t etmiştir ICral, 
Akdenizdeki bazı adaları gezmek ar
zusunu izhar etmi~tir. 

:s 

Val~miz 
Bir haberi tekziv 

tav2 ih ediı;or 
ve 

Vali ve Belediye Reisimiz B. Jlu
hittin Üstünclağdan dün şu mektubu 
aldık: 

"Dünkü Son Posta gazl'tesinle 
Pehlivan Yaşar hal:kında Selim Tev
fik irn1.a.qiJe çıkan uzun bir )'azıcla 
bana da temas crl('rck gece y;ı nsrn
dan f'Onra uykutlnn u~ andırıldığım· 
dan bahisle kendisile telefonla görü
şerek oolediye namına Ynsnra bir ev 
satın al·nacağını söylediğim yazılmış

tır. 

Hiç te acele olmıyan bu h<ıber için 
gece yarrsmdan sonra uyandırılmış 

o!mnklığım, yazının tek do0 ru tara
fıd·r. Tt-l<'Ionıa l\enaı ııe i.ıiu ,u g-3· 
r~i;:merniş olcluğum •Tibi vas:ta Be ''er-

( Lut/en sayı/ayı .s·e,ıirinil.J. 
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Harbiye mektebinde 
Mezunlara büyük törenle 

diplomaları verildi 
"Bundan sonra yen i fey iz ocağımız, 

milletin k iibesi Ankaradadır., 

Orpcneral Falırcttin Altayın Tıu=urfü , iibicleyc çeleni; koyanlar için oçılan 
deflcı-e ilıtisaslar yazıluıor 

~~"'7ı-.al 

llarbiyc mektebini bu yıl biri ncilik le bitiren yarsu baylar: 
Hayri, Haluk, Kemal 

' :1: ... ~~j~ 

Yarsubaylann and içme tifrcni 

yadeden Haliık'a bir gümüıı saat, ü
çüncü muhabereden Amasyalı Kemal 'e 
bir nikel saat hediye edilmiştir. 
MEKTEP RUl\IANDANININ NUTKU 

M.iikafatların dağılmasından sonra 
mektep komutanı Mehmet Ağustos şu 
nutku söylemiştir: 
"- Yarsubaylar 
Bıı talihi ve feyizli bi>ıanm tttlrlü 

kapısuulan içeriye girdiğiniz gündcn
beri beslecliğiniz emele bugün kavu§
uıalı:la bahtiyarsınız. Bu, mes'ut gihıii
nilzü okulun komutan tıe tedris heyet
leri namına kutlular, hepinize sağlık 
ve muvaflakiyet dilerim. 

Düne kadar Harbiye okıilımun ç~ 
l1§kan ve di$iplin1i öğrenci$i sınıfı ile 
evlatlarım1z olan sizler lnıgihıden iti
baren gene evüidımı::, vatanın t 'e mil
ktin ve ordunun ö:: ve temiz cvUidı 
olarak komutan smıflarına, lJizim a
ramıza qirmekle ayni zamanda genç 
silah rırkad.a.şforımı z olıı11orsunıız. Bu 
evlatlığı ve arkadaşlık bağlarım daha 
ziya~e J..."'tıvvctlendirmclı: için kutsal 
mesleklere de 1ıarkmnıct ve hızınızla 
('alışarak asri 1ıarvıcr:n sizden mut
fok surette istcdifii ve f.<ıf iucccği bilqi
lcrle mücehhez olrr..anı::ı tavsiye ede-
rim. 

Genç arkad~Uır; 
Bugiin s:zinle bıırnt1a t•eda ederken 

Tiirk nıillc~ine ve orrlur•m'l lJa nta nü-
1ı ·ik ôndcrimiz ue RC'n'pı ;iıım1iz Ata-, 
t iirk olmak ii::ere l;ir r'>k de?jcrli kn
mtıtanlar 1ıtci.Jtirmis o7'tn bu feyizli 
h;n11nın 102 11ıllılc fcır:7. "rr flırı."?• nt da 

rın mu,·affaltiyc•j:-n m"' • h . • o 1 1raiı- 1~rr·,.,,~ •• ,,.,.,.1,::. 

Cumhuriyet Halk Pal'tisi lten<lisine ı Bıından sonra Türk muvazzaf su-
bir ev alacaktır.,, bayııım yeni f eyz ocağı bütihı Tilrl.; 

30 Ağustos bayramı 
törenle kutlandı 
iff,J JJL~ 

Dün büqüf$ 
30 Ağustos Zafer bayramı, dün bü

yük bir sevinç ve coşkunlukla kutlulan 
dı. Baştan başa donanmış sokaklar, 
sabahın erken saatinde kalabalık bir 
halk kitlesilc kaynaşıyordu. Beyazıt 
meydanı ve evlerin meydana bakan 
pencereleri, geçit resmini görmek için 
sabırsızlananlarla dolmuştu. Saat do
kuzdan itibaren geçit resmine iştirak 
edecek kıtalar ve mektepliler meydan
da yerlerini aldılar. 

istanbul Komutam Korgeneral Ha
lis, saat dokuzda yanında vali ve Par
ti başkanı Muhittin Üstündağ olduğu 
halde kumandanlığa gelen ze\·atın teb 
riklerini kabul etti. Saat onda Orgene
ral Fahrettin, Krogeneral Halis, Seli
m°\re komutam Tümgeneral İbrahim 
o+omobillerilc Be,,azıt meydanına gel
diler. Kıtaları teftiş ettiler. 

Orıı-encral Fahrettinin: 
- Zafer bayramınız kutlu olsun .. 

Söziine. biitün meydanı çınlatan gür 
sesler : 

- Sağol.. Karşılığını verdiler. 
Bu esnada, tavyare filomuz toplu 

bir halde uçuyordu. 
EN GENÇ SUBAYIN 

SÖYLEVi 
En genç subay Hamdi Atasoy kür

süye çıktı. Şunları söyledi: 
"- Ulu Türk 111ıısu, yılmaz Türk 

ordusıt. Ne kadar iftihar etsek yeri
dir. Zira tarihin ihtiyar yapraklarının 
ilk sayfasında yazılı biricik eğilmemiş 
baş, senin biricik başın.dır. M11tlıt Türk 
ne ka<lar sevinsen hakkındır. lnsan
lı~u~ yolunu aydınlatan sensin. Hep 
bırlıkte haykıralım: ''TürlciizJ ne mut
lu bize ..• B11gii11 her Türk Jıer zammı-
7dnden (l,aha seuinçlidir. Çilnlcü yurdun 
Jıcr köşesinde yurdıtn ul11.wl bir giinii
nii kutlıclamak için toplammş-ı::. Bu
gün dofiu~mdanbcri ya§anıış kahra
man bir ulusun giivençli bir gUnü. 
Türkün Zafer günüdür. Bayramınız 
kutlu olsun. 

15 rnayıs 1915 de düşman lzmire a
yak bastı. Şimdi size esir edilmek is
tenen bir ıtlusım halası yolunda gös
terdiği m.uci::elcri söyliyceeğim: Ve 
şimdi burada size tarih sayfalarında 
eşsiz satırlarla zafer destanları yazılı 
Türk milletinin "h··udretini isbat edece
ğim. 1921 ikincikanun ve nisan ayla
rında birinci ve fkinci lnönil zaferleri, 
11> ~;1t.1 :JOQ~ .ilo t:J.,.'/..,., :r- """{" ' e uu11• J 

yaya fl'iirküm büyiik 1."tüfretitıi göster
di. Bu, son zaferden 25 ağustos 1922 
ye kadar ordumuz sessizce ,<1efere ha
zır'lanırkcn dii..Jman Afyo>ı havalisini 
tahkim ctmi§ti. Altı ayda a,şılamaz de
nen lm fnlıkimatı yıldırım gibi saldı
ran Türk taarruz dalgaları a.şmış ve 
Afyona ula.şmış b11lwmyordu. 26 <ıfj11s

-

Gerit resrıind<· topcumuz -

Geçit resminde izcilerimiz 

teren Atatiırk'e derin bir inanla sa- Orgeneral Fahrettin, bu yıl Harbt 
1ılmıştı. den mezun olup orduya iltihak eÖ 

Arkada~larım, sayısı az, silahı yarsubaylarm yanına geldi. 

to.<r saat dörtte ba.Jlıyaıı bıt taarruzda 
bilfün oriltt, Türk ıılusuna ııaraşan bir ~ 
kaJıramanlıkla çarpı.Jtı. .'JO ağustosta 
diişamn A<iatcpede sıkı.ştırıldı. Bugün 
Tıirk süngillcri tam ve kat'i zaferini 
kazandı. Ord11lar, ilk hedefiııiz Akde
nizdir, ileri ..• 

Diyen bir ses bütün Türklii.ğü l zmi
re kavuşturdu. Bu zafer, C§siz bir za
ferdir. Bize bu zaferi kazandıran 1ıe o 
sava.şta ölen a..""iz ölillere saygı. Yaşa.
Bin Tiirk 1llmm, ya§asrn Tilrk ordusu. 
Ya§a,•mı şanlı zaferi yaratan Ulu Ön
der Atafürk.,, 

KORGENERAL JIALIS'JN 
SÖYLEVi 

Hamdi Atasoydan sonra 
Komutanı Korgeneral Halis 
geldi. Şu söylevi verdi: 

nıahdut kuvvetlerimizle lnönülcrin ka- "- Bugün Zaf cr bayramını J...-ıtt1f 
zanıZmasına tıe Sal-carya boylarında larkmı sizi de aramızda görüy~ 
Türk sine ve sfüıgülerile aşılmaz kı- Altında bulu.ştuğımuz llarbiye safi~ 
talar yaratılmasında bu kudret amil ğmı bugün mraktınız, buna mu.1.tl 
olmuştur. DU.şmanın sarp dağlar üze- yiizlcrce sancağın altına dağıla.ca1'~ 
rinde aylarca tahkim eylediği mevki- mz. /satnbuldaki bu ocağın son tt~.., 
Zeri bir günde harap ettiren ve yolıı nuz. Yakında A ııkaraya gidecek ol"'· 

İstanbul kesilen diişmam, harimi ismetimizde yol.; bıt kültiir ocağı bmul.an sonrak-i ffl' 
kürsüye ettiren Büyilk Atanın emrini yerine zunl.arını orada verecektir. 

getirten de bu ku.drcttir. Ulu başb1ı- Bllgihı kapılarım1Z1 kapam1ş, e~ 
</umuz Bii11iilc Atatiirk, sana ve senin yet içinde bulunmaktayız. Sizi bu 171iY 
·kudretli hükumetine bu sevinçli gü- hariyetin verdiği sevinç içinde Atı~ 6' 
nümiizde kalplerimizden ta.smı minnet raya yolluyoruz. Size uğurlu. atiler t 
ve şükran hislçrimi::i çözülmez bağlı- menni ederim,.,, 

"- K11rtul11,<r sava.sından bah.~cdi
lirken hevecan -duyma-mal..; mümkün 
olrnuyor. Kani bulunuyorum Td b1t miı. 
let harbi bütün safhalariltJ hepimizin 
kalplerimizde ya..,_<;-ıyor. 

Aziz ark<ıdaslar, bizi kurtaran bu 
Tı:udretin kaynağı hepimizüı bildiği gi
bi biiyiik tllwmmuzun ve mi1li ordu
mm ulwuıl dii..'l'iincclerdc ve uatanı kur 
taran iilkiisiinde tek bir in.<ıan halini 
ahnı.ş olmasmdandı. Ba.stak"i biiyii.kle
rine ve hele eşsiz irade ve ii.stiin ted
birlerile dchc'isnmı ilk 1.."'!tdretini gös-

milletinin istiklal k<ibesi olan Ankara
dadır. 

Bıt asırdide biıuıyı ihtiyat subay 
ol1:1ılu komuta11lığma devir ·ve teslim 
ederken sinesinde sakladığı kıymetli 
iki tarihi hatırayı da vedia olarak ih
tiramla teslim ediyoruz. Biri; 30 ağus
tos 922 nin muzaffer başbuğu Çanak
kalenin 915 ve 9S6 lıalaskarı BUyiik 
Atatürkiünii::föı dershanesi, diğeri Ça
nak1;alcde şehit düşen subay arkadaş
lomwzm kiinJıeleriııi taşıyan beyaz 
mermer le.vhalar ... 

Bıt iki 1Jüyiilc hattrayı d.aima kal
binizde 11a.şatmalısınız ve sizden sonra 
aranıza girecek genç ar1:.lUlaşlarımza 
nak?edcrcl~ onların <ı~c~li dimağlarıncla 
canlancl ınnalısınız ... 

EFGANLITALEBELER 
Me'ctep komutanının nutkundan 

ı::nnr~ bu ~eP-e Ha,.bivcvi bitiren 11D 
E rg" nh talebe masa ba~ına çağır11.I 
mış, Orgeneral Fahrettin bütün genç-J 
lerc hitaben bir nutuk söylemiş ve ez-

lıif1m1zm ebcdiliği11i arzctmek için ma- Yarsubaylar, hep bir ağızdan : 
neıJi h11zım111da sonsuz sevgi ve say- _ Sağol.. Diye mukabele ettiler. 
0'1Q"};GC:~f RAL FAHRETTIN GEÇiT RESMi 

GENÇ SUBAYLARA 
HIT AP EDiYOR 

Sürekli alkı~1a.rla karşılanan söy
levlerden sonra birinci ordu müfettişi 

cümle şöyle demiştir: 
" Efganlı talebe, genç arkadaşlar! 
Hepinizi tebrik ederim. Muvaffak 

oldunuz. Senelerce uğraştıtiınız gaye 
ye bugföı vasıl oldunuz. Ellerinize b~ 
rer parça l.:liğ1t verdik. Bu aleUide bi
rer kağıt dc{jil, 20 milyoıı Türkiin iti
m.at1ıanıcsidir. Sizin de bu itiamdı sui
istim.al etmiyeceğinize kaniim • 

Siz genç Efganlılar! Size tavsiyem 
bizde görclüfjüni~z sıcak muhabbeti 
memleketinizde ya.şatmaldır. Siz b11-
raıla yabanr-:ı bir memleket tebaası 
dcfjil, biz Tiirklerfo kardeşlerisiniz. 

Size ilerisi için muvaffakiyet dile
rim ... 

Bu nutuktan sonra Harbiyenin Pe
rcf kütüğüne 102 inci yılın çivisi ça
kılmıa, davetlilere büfede limonata ve 
pnstn ikram edilmi§, mera.sim bu su-ı 
retle bitmi!'jtir. 

KURUN: Genç yarsubaylarımıZl 
hararetle self.mlar l~cndilerindcn mu
vaf fakiyet diler. 

lf 

Bando İstiklal marşı çalmağa b!I 
tadı. On binlerce halk hep bir ai;'lzd~ 
marşa iştirak etti. Bundan sonra b~ 
çit resmi başladı. , 

Tribünde Milli Müdafaa Bakanı J{~. 
zım Özalp, Kültür Bakanı Saffet ~~ 
kan, donanma komutanları anıı 
Şükrü ve Fahri, Orgeneral Fahrctt 

ti 
Orgeaeral Ali Sait, vali ve Parti b~I' 
kanı Muhittin Üstündağ, Emniyet • 
rektörü Salih Kılıç, Dil kurultı:ı.~ ~· 
iştirak eden ecnebi profesörler, s I" 
lavlar, Parti erkanı yerler~ni almı;l 
dı. ;.e-

İlk önce Selimiye komutam Tü'?1:rı
neral İbrahim geliyordu. Harbiye ';ıı· 
dosu tribünün karşısında yer nlrrı.~rrı 
Harbiye marşı çalınırken HarbiY<j'er• 
mezun olan genç subaylar geçtltıe
Bundan sonra sırasile ithiyat za~ebi 
ri, Tıbbi veliler, Deniz harp II'eıı C-f" 
yarsubavlan, Deniz lisesi, Deniz ,~ıi 
dikli mektebi, Bahriye kıtaları, F~ıı· 
Maltepe liseleri geçtiler. Haliç o ıtlıı• 
muzun piyadeleri, süvari kıtalarr. ıııı1 
habere, tclsiz, istihkam ve to.,"ıı tıll 
d inmiycn alkış tufanları arasmcl~ ıt1 
tazam yürüyüşle geçtiler. 

. (Sonu: Sa. 6 Sil. f) 
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Romanya Faşistleri ~ .. • . ' . • • .. • ?"' J • , t • • , • • - ' . • :"" '. ' ... 

Amerikalılar Romanyada son bq ay içinde 
faşist hareketler git ide kendinden 
çok;a bahsettirmeğe bQ§ladı. 

llomanyada faşist harekete is
tinat noktası olacak kadar esaslı 
bızı temeller mevcuttur. Fakal 
Eu temellere rağmen Romanyanın 
Alman faşizmi ile beraberce hare· 
ket edecek bir kuvvet olacağını 
tahmin etmek tamamen hatalı o

Pazar gününü Avrupada geçirip 
dönebilirler ! 

lur. 
Romanyadaki faşizm hareketi 

Romanyanın bünyesine mesela 
Almonyada olduğu şekilde bir uy
gunluk östermemektedir. 

Romanyadaki faşistik hareket
ler mevzii bir takım hadiıelerin 
kabarcıklar halinde kendismi his 
settirmesinden ileri gelmektedir. 
Bunları §Öylece sıralamak müm
kündür: 

1 - Romanyada çarşıya h!ikim 
olan unsurlar arasında Yahudi e

hemmiyetli bir kuvvettir. Çarşı ı 

ile temas eden halk ise tacirin: 
kendisini ihtikar :le soyduğu ka- 1 

naatindedir. 
2 - Yahudi düşmanlığı Ro· 

manyada eskidenberi bilinen bir 
şeydir. Romanyadaki Pogrömler 
meşhurdur. 

Mutaas.-;ıp ve tarihten gelen bir 
kinle Yahudi düşmanı olarak ye
tiştirilen şahıslar, ICJ§İst salları 

için kendilerini tabii birer neler 
addederler. 

3 ı.._ Almanya ile Romanyanın 
iktisadi münasebeti, ithalat ticare
tinde yüzde 29, ihraact ticaretin
de yüzde 25 dir. Bu vaziyet Ro
man:.•ada bir nevi Alman sempa
tisi vücuda getirebilecek şekilde-
dir, 

~4:- Ro'fnanya.cla yabancı aer

mayeye dayanan liberal hükumet 
karşısında bazı köylüler, bilhas
sa "Yorga,, nın temsil ettiği sağ 
cenah bir nevi Faşist hareketine 
tara/tardır. 

5 - Romantik gençler faşist 
ideolojisini· hararetli ve ruhlarına 
uygan buluyorlar. Gençlerin bu te
ma~.·üllerini istismar eden iş adam
ları, profesörler ve ajanlar var
dır. Bilhassa bu ajanların faali· 
yeti dikkate layıktır. 

6 - Romanyada faşist hare
keti körükliyen bilhassa gazete 
kavgaları olmuıtur. 

Romanyanın çok satan gazete
leri Y ahudüerin elindedir. Tiraj 
ları 150 bini bulur. Buna muka~ 
b~l diğerlerinin sattŞ1 azami 15 bi-ı 
nı geçmez. 

1 efrıka No. 45 

ilk t .. h ecru ,, e 
Brodvaym ve 

Holivudun meşhur 
şantörü Harry 
Richmann Nev· 
york ile Londra 
arasında tayyart 
ile 32 saatte gidi ıl 
~elmeğe hazırla 

nıyor. 

Şantörün ya
nında Amerikanm 
en iyi ta}'yareci· 
terinden olan Dick 
Meril vard1r. Bu 
tayyareci, Kutup
ta kaybolan tay
vareci Ellesvorthu 
aramağa çıkmış ve 
bulmuştu. 

Harry Richman 
bu seyahate niçin 
teşebbüs ettiğini 

şöyle anlat yor: 

"Londrada be
nim bir filmim gö.s 
teriliyor Bunu gi
dip görmek istiyo-

Tayyareci tayyarenin kanatlarına pingpung topu 

rum. Fakat burada da bir film hazırla-
maktayım. Onun için bu seyahati 
mümkün olduğu kadar çabuk yap
mak lizım. 

Londraya gidip biraz kaldıktan 
sonra dönmek 32 saate sığabilecek 

bir iştir. Bugünkü sürat devrinde 
Nevyorklularm hafta tatillerini Lon. 
dra veya Pariste geçirip dönmeleri 
kabildir. 

150 binliklerden Adeverul ga· 
zetesi ile bq aydır eski maliye 
nazırlanndan biri tarafından ida. 
re edilmekte olan U niversul gaze. 
tesi arasında satış yüzünden baş 
lıyan kavga, nasyonalistlerle Ya
hudiler arasındaki kavgayı körük. 
ledi. 

Universul bu vesile ile Yahu 
diler aleyhindeki ne§riyata şiddet 
verdi. Hatta sokaklarda Yahudi 
gazetelerinin yaktırılması gibi a
caip hadiseler oldu. Gazete kav
gası, bir cepheden de faşist mü
cadelesi halini aldı. 
Şu saydığımız sebepler Roman. 

yada az veya çok miktarda faşist 
hareketin mevcudi velini anlatıyor 
Fakat bu hareketler Romanyada 
bir f Cll}ist siyaseti rıin yerleşmesine 
bilhassa faşist dl"vletlerle iş birli 
ği yapmasına imkan bırakmaz. 

koyuyor. 

Blı. bu seyahatte bindiğimiz tay
yareyi yeni yaptırdık. 100 bin dolara 
çıktı. 1000 beygir kuvvetinde bi!' mo
törü var. Tayyareye bir yenilik iHL 
ve ettik: 

Kanatların içini pingpung topları 
ile doldurduk. Kaza olup denize 
düşersek kanatlardaki hafiflik ile su· 
yun üzerinde durmak kabil olacaktır. 

Diğer taraftan tayyarede motö
rün ve bütün ağır aksamın üç sani. 
yede sökülmesini temin edecek terti
bat alinmıştır. Bu suretle denizin 
sathında kalmak kabildir. 

YoJculukta tayyarenin sürati sa
atte 160 kilometre olacaktır.,, 

Bu seyahat Amerikada büyük bi.~ 

alaka uyandll'mrştır. Hatta bir mil. 
yoner, tayyareciye karısını da bera
ber götürmesi için 60 bin dolar tek
lif etmiştir. Şüphesiz bunu istiyen 
milyoner değil, karısıdır. Hakikaterı 
öğle yemeğini Londrada yeyip Akşa. 
ma Nevyorka dönmek herkesin isti
yeceği bir şeydir. 

Ormanları yiyip 
bitiren böcekler 

Avrupada en çok ipek böceği ye
tiştiren nuntakalar Fransanm baZI 
vilayetleri ile İtalyanın şimal taraf
larıdır. 

Şimdi bu mıntakalara rekabet e· 
decek yeni bjr iek böceği memleketi 
doğmak üzeredir. Burası, lngiltet-e
de•Lancashire eyaletidir. Burada son 

Bu onlara yarıyor. Nevini sahiden eski
sine göre zayıf ve kansız buldum. Gü -
lerle arkadaşlxk etmesi onun için başlı 
başına bir nimettir. Bir iki ay sonra o
na çok yaradığını göreceğiz. 

Kardeşi sevindi ve yüzüne renk gel-
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di. Annesi de ya kanmış yahut da oğ -
lunu kırmak istememişti. Güle güle ye
mek odasına geçtiler. 

Bu şen ve güzel kafilenin ellerinde 
küçük birer çanta veya paket bulunu -
yordu. Ayakların lastik tabanh keten 
iskarpinler giymişlerdi. Güler gene 
dünkü kılıktaydı. Diğerlerinin arkala -
rında fanila veya keten kumaştan etek
likle beyaz ipekli bHl.zlar vardı. Plajdan 
geldikleri anlaşılıyordu. 

Aziz onlara bakarken onlar da biri -
birlerini selamlıyarak ayrıldılar. 

Güler bunların ortasında her ci • 
betten daha şen ve daha güzel görünü
yor, yabani ve soluk çiçeklerden yapıl • 
~ş bir demet arasındaki pembe gülü! 
andırıyordu. 

Aziz salona indiği zaman annesinin 
Nevine çıkıştığını gördü: 

- Sen de mi delirdin? Sabah erken· 
den gittin, yeni geliyorsun? Haydi git
mene bir şey demedik, fakat bu zamana 

kadar kalınır mı? Güneş insanın beyni
ne işliyecek. Havada kuş uçmuyor. 

- Anneciğim, yalnız biz değiliz ki.. 
Plaj tıklım tıkhm dolu ... Onlara bir şey 
olmuyor da ... 

- Onlara ne karışırım ben... Zaten 
zayıfsın. Sen Güler le bir olabilir misin? 
Onun gördüğü terbiye ile senin gördü
ğün ... 

Aziz, annesinin yanına yaklaştı, elini 
omuzuna koydu. 

Annesi sözünü kesti ve onun yüzüne 
baktı: 

- Hakkım yok mu sen de söyle!.. 
Diyor gibiydi. 

- Hakkın var. Fakat onun da hakkı 
var. Gülerin gördüğü terbiyede ise ben 
aksaklık görmüyorum. Şimdi dünyanın 
en ileri memleketlerinde <"'ençleri böyle 
tabiatla haşhaşa, başı boş bırakıyorlar. 

Aziz öğleden sonra İzmire inmek için 
hazırlanıyordu. Çünkü evi kadar mağa
zayı da özlemişti. Zaten üzüm alışverişi 
de neredeyse başlıyacaktr. Kafasını dol
duran ılüşünceleri, kalbini saran ateşi 
hafifletmek için kendisini işe vermenin 
de şüphesiz çok faydası olacaktı. 

Kapıdan çıktığı sırada Güler de ken
di kapılarından ç:kmıştr. Azizi görünce 
yüzünün o her zamanki gülümseyişi ya
rı yarıya silindi. Bununla beraber bakış· 
larrm kaçırmadı. Azizin selamına kar -
şıhk vrrdi. 

Aziz iskeleye doğru hızlı adımlarla 
ve heyecanlı bir kalple yürüyüp gider . 
ken kendi evinin kaprsının açılıp ka -
pandığını duydu. Güler oraya girmiş -
ti. Buna sevindi. Demek ki ona karşı hiç 
bir krrgmlığı yoktu. 

Aziz ticaret işlerinin umduğundan 

ve anlatıldığından daha iyi gittiğini gör-

Araplara 
satılan 
kızlar! 

Pariste, genç kızlan kandırarak, 
Araplara satan bir şebeke meydana 
çıkarılmıştır. 

Bu şebekenin avcısı rolünü oynıyan 
genç, sokakta gözüne kestirdiği fakir 
kızları, bazan tatlı dille, bazan tehdit
le Arap mahallesine götürüyor, orada 
diğer arkadaşlarına devrediyor. 

Bundan sonra işi idare eden bir 1-
talyandır. Bu adam kızları daha baş
ka vaitlerle kandırıyor ve Arap müş
terilerinin karşısına çıkarıyor. 

Orada pazarlık başlıyor ve kızlar, 
Arap usulü, yüzlerce liraya satın all
narak. hareme kapatılıyor .. 

Şebekenin ortaya çıkma.sına 16 ya-

şında bir kız yardım etmiştir. Bu tu
zağa sürüklenmek istiyen kız kaçmış 
ve hadiseyi polise haber vermiştir. 

Bunun üzerine hadise meydana çık 
mış, daha bir çok haydutlar tutuldu
ğu gibi Araplara satılmış kızlar kur
tarılmıştır. 

5000 yılında • 
ınsan 

Saçsız, dişsiz ve 
miyop olacak 
İngiliz alimlerinden Herbert Par

ker yeni bir kitap çıkardı. Bunda 5000 
senesinne insanın ne şekil alacağım 
gözden geçiriyor. 

Alime göre, 3000 senesinde insanın 
başında saç kalmıyacaktır. Çünkü git 
tikçe pislenen hava saçların yaşama
sına mani olacaktır. 

3000 senesinde insanın dişleri de 
kalınıyacaktır. Çünkü insruıın yiyeceği 
şeyler o zamana kadar değişecektir ki 
kendisine iş kalmadığını gören dişler 
artık çık.mamağa başlıyacaklar. Me-
sela, bugün sivri dişlerimizle ko
pardığımız ve eti dişlerimizle çiğnedi-
ğimiz et o zaman laboratuvarda doğ
rudan doğruya mideye gidebilecek şe
kilde hazırlanmış olacaktır. 

5000 senesinde ise insan büsbütün 
değişecek, gözlerinin kuvvetini de kay 
bedecektir. 5000 senesindeki adam u-
zağı görmiyecektir. Çünkü göz, ilk in
sanda, avlıyacağı hayvanı veya düş
mamnı uzaktan görmeğe yarardı. Bu
gün, çok uzak bir yere baktığımız na
dirdir. 5000 senesinde ise hayat daha 
fazla "burnumuzun dibine,, gelecektir. 
Bu suretle, gözümüz uzağı görmek 
zaruretini kaybedince miyoplaşacak
tır. 

5000 senesindeki insanın ayak par
makları da olm.ıyacaktır. Alim: ''Bu
gün ayak parmaklarımız neye yarı-
yor?,, diye soruyor. Hakikaten, hiçbir 
şeye yaramamaktadırlar. O halde, on
lar da bir vazife görmedikleri için, 
artık yetişmek zahmetini ihtiyar et
miyeceklerdir. 

Demek ki, 5000 senesinin adamı 
saçsız, dişsiz ve miyop olacaktır... j 
zamanlarda geniş mikyasta ipek bö-1 
ceği l etiştirilmeğe başlanm ıştır. Lan· 
cashiredeki çiftliklerden birinde ya . 
pılan hesaba göre buradaki ipek bö-

dü. Fakat bu kadarla kalmamalı ve (bü
yük tüccar) olmalıydı. 

Akşam eve dönerken babasının ağ -
zıru yokladı. Remzi Bey anlattı: 

- Halil Toklu, Cemal Darıcı gibi a
damlara lüzumundan fazla saygr göste
recek, ona yüz suyu dökecek a -
dam değildir elbet... Fakat ne yapsın? 
Ona borçlu .. Dört yılın içinde teker me
ker gitti. Kalkınayım derken büsbütün 
yuvarlandı. Bağları, bahçeleri, Arasta -
daki üç mağazanın üçü de o herife ipo -
tekli... Geçen yıla kadar ipotek ağa han
cısı Balcı Mehmede idi. Han yanıp da 
iflas edince Cemal Darıcı kendi üzerine 
aldı. Hin oğlu hin ... Kaçırır mı hiç? 
Hepsi ıle güzel ve verimli mallar. .. Fa • 
kat bu zamanda alıcı bulunmuyor .. Za
ten Hai.il Toklu da elden çıkarmak is-

1 temiyor ve bir gün borçlarım ödeyerek 
onları kurtarabileceğini umuyor. Evin 
bile ipotekli olduğunu söylüyorlar ama 
ne dereceye kadar doğru olduğunu bil
mem. Adamcağız bu yüzden çöküverdi. 
Acıyorum. Cemal Dancı bir iki yıl için
de bu mallarm üstüne c!nrac:ı.k. EJ;.., • 

ı 

den gelse bu borcu kapatır, esıd pat • 
ronumu kurtarırdım. Fakat .. 

- Bor:u ne kadar acaba? 
- Yedi sekiz bin liradan aşağı değil-

1 Gezintileri 

Genç sırmalılar 
iki gündür, yollarda gPnç sır

malılara rastlıyorum. Göğiisleri

ni çaprast tutuşturan altın kayış
lar, İnce bellerinde daha geniş 
bir parıltı ile yanıyor. 1-liç tek 
gezmiyorlar. Birleşmekten doğan 

keskin alımın onlar da farkında. 
30 ağustos, bir çok l:ayram.ların 
uğrağı oldu. Ordır, o gün bir van
dan en genç yar sı.:baylarınn ha
vuşurken, bir yandan da e-:;kı";;en
lerin alın terlerini, yeni strmcic:r, 
yıldızlar ve apoletlerle ödüvcır İs

tanbul bayraklar, ışıklarla v e rn·
malt delikanlılarla donanıyor 

Pars gibi çevik basan bu f-rar
tal profilli gençlere uzun ı::;Pn 
bakmaktan kendimi alamam. }' ü
rüyüşleri, baktşlan, gülüşleri an
sızın değişmiştir. Hiç düne ben. 
zemezler. Künlereni. yarsubay; 
fakat kendileri müşirdirler. Bir 
tek bayram günile kırk yıllık emek 
dağlarını aşmışlardır. Onları hak
sız sanmayın. Daha bu sabah, 
Harbiyenin heybetli şeref salo
nunda ölüm yemini ettiler. Bu 
kutsal and içi§ten sonda artı!? vıl
ların değeri kalmadı. Belhi va
rın, belki yarından da yakın bir 
saatte vatan, onlardan kan ve 
canlarını istiyebilir. Onlarda za. 
man fikrini hiçe indiren şey. sa
nırım, ki canlarının birer emanet. 
oluşudur. 

Yaldızlı birer sütun gibi dim
dik alayla geçişleri karşısında an· 
nelerinin gözleri bulutlanıy~r Ağ
lıyorlar, niçin? Kaç yıldır hep 
bugünü beklemediler miydi? Rü· 
yalarını bugünün parıltısı doldur
madı mı? Sevincin payı da göz 
yaşı!. 

Sorup öğrenelim, bu yıl kılıç 
takanların sayısı sekiz yüzü geçi. 
yormuş. Gelecek seneye kSe bini 
aşacakmış. Şimdi sekiz yüz çift 
sert adımın altında sarsılan yol
lar, onları minnetle taşıyor. Bu 
minnet, sınırlardan iç sokaklara 
dağılan eski bir armağandır. 

Genç sırmalılar, bir giin yalnız 
vatan uğrunda sıyrılacak kılıçla. 

rınız kutlu olsun! 

S. Qezoin 

ceklerinin, pek kısa süren hayatları 
müddetince 20 bin kilo dut yaprağı 
istemektedir. 

Bu kadar dut yaprağını civarda 
yetiştirmenin imkanı olmadrğı için, 
uzaktan her gün dut yaprağı getiril
mektedir. Bu suretle. lngilterenin 
her tarafındaki dut yaprakları Lan
cashfre çiftlikleri iı;in toplanmakta.
dır. 

dir. Bu yıl üzümler biraz para edeceğe 
benziyor. İki üç bin lirasını kapatacağı
m umanın. Lakin gelecek yaza kadar 
yeni faizlerle birlikte gene eski sayıyı 
bulur ve geçer bile ... Çünkü bunların fa
iz hesaplarına da akıl ermiyor. Yüzde 
on iki diyorlar ama en insaflısı bile bu
nu yüde kırka kadar yükseltmenin ko
layım buluyor. Kapı parası, komisyon, 
ambar parasr da caba .... 

Aziz Gülerin bunlardan haberi olma
dığına emindi. Eğer bilseydi hiç şüphe
siz bu kadar şen ve avare yaşıyamazdr. 

Aziz kendi kendine şöyle dü§ünü -
yordu: 

- Bılmediği daha iyi ... Yann bunu 
öğrenirse yahut bütün malları Cemal 
Dancı ~atar veya kendi üzerine alırsa?. 
O zaman Gülerin neş'esi, mes'ut yaşa -
yışı ve rahatı kalmıyacak !. .. Ne yazık 1 

Onun alıştığı ·hayatı kaybetmemesi 
için ne lazımsa yapmak için şimdiden 

kendisini hazır buluyordu. 
Babasının: 

- EHmden gelse borcu kapatır ve 
e5ki pı:ıtronnmu kurtar;;drrn. 

vemesı pe.ıt noşuna giuu;:.~~. 

(Arkası mır) 





Polis Haberleri s p o R 

ikinci kürek teşvik 
müsabakaları qapıldı 

Dinlemek ve 
anlatmak 

Oı taköq cınayetinin 
sebebi buymuş •• 

Evvelki gece Ortaköyde Dne icin
de bir cinayet olduğunu, Rıza adın
da birinin öldürüldüğünü yazmıştık 

Cinayetin sebebini katil Rızanın 
arkadaşı Kadri şöyle anlatmıştır: 

Istuıbul Susporları Ajanlığının( ait hazırlıklar da tamamlanmak Uzere
tertip ettiği senenin ikinci kürek teş- dir. 
\Pik nUsabakaları dün gece Ahırkapı
Yenkapı arasında yapıldı. Öğleden 
evv:ı yapılan müptediler yarışında ku
lllperin vaktinde gelmemesinden dola
Y7 dümencili dört tek ve dümencisiz 
Ui tek yarışları yapılamadı. 

Bu yarışlarda hepsi (2000) metre 
ilzerine beynelmilel nizamat dairesirf
de oldu. Ve memleketimizde ilk defa 
dUmencisiz müsabakalar yapıldı. 

MÜPTEDiLER 
Tek dümencisiz: 
1 inci Altınordu, 2 

3 üncü Güneş. 
iki tek dümencili: 

inci Anadolu, 

Galatasaray rakipsiz olarak girdi
fi bu yarışta birinci oldu. 

Tek dümencisiz: 
Bu yarışa Galatasaray, Beykoz ve 

Anadolu girdi. Yarışın bitmesine 
(500) metre kala Beykoz ve Galatasay 
futaıannın istemiyerek yaptıkları bir 
hata ikisinin de diskalif ye edilmesine 
lebep oldu ve Anadolu da bu suretle 
birinci geldi. 

Dilmencili iki çifte: 
Güneş, Beykoz, Galatasaray girdi. 

~irinci Güneş, ikinci Galatasaray ü
çüncü Beykoz oldu. 

KIDEMSIZLER 
Tek dümencili: 
6 klüp iştirak etti. 1 inci Beykoz 

2 inci alatasaray, 3 üncü Güneş oldu. 
Fener yarışı terketti. 

Tek dümenci.siz: 
Bu yanşa iki klüp girdi. Birinci 

Güneş, ikinci Beykoz oldu. 
Dil.mencisiz tek: 
Bu yanşa altı klilp girdi. Birinci 

Anadolu, ikinci Beykoz, üçüncü Gü
neş oldu. 

Dümencili iki tek: :=-;---:-;-;-;---:---::-..;....-,c- J 
Bu yarışa da iki klilp gi i. Birin-

ci Güneş, ikinci de Beykoz oldu. 
Dilmencisi::: dört tek: 
Beş klübün iştirak ettiği bu yarı§ta 

Anadolu birinci, Galatasaray ikinci, 
Güneş üçüncü oldu. 

lki çifte dümencili: 
Bu yanş günün en heyecanlı mU

Babakası oldu. Önde giden Galatasa
ray futası yarJ§m bitmesine (500) 
metre kala üçüncülüğe düştü. Güne§ 
birinci Beykoz da ikinci geldi. 

KIDEMLiLER 
Sıra günün en mühim kar'§ılaşması 

olan Kıdemliler müsabakasına gelmiş
ti. Bu yarışlara altı klüp iştirak etti. 

Dört tek dümencili: 
Üç klübün iştirak ettiği bu yarış

larda Galatasaray birinci, Beykoz ikin
ci, Güneş UçUncü oldu. 

Dümencisiz iki tek: 
lkl klUp girdi. Güneş birinci, Ga

latasaray ikinci oldu. 
Dümencisiz tek: 
Bu yanşa 3 klüp girdi. !Ik (500) 

metreyi başta giden Galatasaray kü
rekçisinin koluna kramp girmesi yil
zünden yarışı terketti. Fener birinci, 
Anadolu ikinci oldu. 

Dümencili iki tek: 
Bu yanşa da iki klüp girdi. Güneş 

birinci, Galatasaray ikinci oldu. Ga
latasaray bu yanşa tekaüt kürekçileri 
ile iştirak etmişti. 

Dümencisi::: dört tek: 
Bu yanşa Güneş, Galatasaray, A

nadolu iştirak etti. Fakat bütün tek
nelerin birbirine çapariz vermesi yü
zünden müsabıklar diskalifye edildiler 
ve binnetice kimse de derece alamadı. 

Dümencili ! çifte: 
Bu yanşa da 3 klüp girdi. Mü

sabaka başladığı zaman ilk (1000) 
metreyi başbaşa giden futalar sonra 
biribirlerinden açıldılar. Neticede Gü
neş birinci, Beykoz ikinci, Galatasaray 
da üçüncü oldu. Müsabakalardan son
ra kazananlara Ajanlık madalyalarını 
verdi. 

Atletler kam-,,a gidiyor 
Balkan oyunlarma iştirakleri ka

rarlqtmlan atletler yarın kampa gi
rerek çalışmıya başlıyacaklardır. 

Bovyet Rusyaya gidecek futbolcu, bi 
lakletçl, güreeçllerimizin seYah:atlerine 

Bugün sladqomda 
yapılacak tören 
1936 Berlin olimpiyatlarına iştirak 

eden sporcularımmn şeref ine bugün 
saat 16 da Taksim stadyomunda Be
yoğlu Halkevi tarafından merasim ya
pılacaktır. Merasimin programı §U· 

dur: 
~ - Açış 2 • Söylev (Beyoğlu Hal

kevı başkanı Haşim Refet Hak arar ta
rafından) 3 ·Söylev (Türk spor kuru
~u adına) 4 • Berlin ol~piyadına iş
tirak eden güreşçiler halka takdim e
dilecek ve buket ve madalya verilecek, 
5 - Serbest güreş dünya UçüncUsil o
lan Ahmede gümüş madalya ver:ıecek 
ve bayrak merasimi yapılacak, 6·- Gre 
korumen dünya birincisi Yaşara altın 
madalya verilecek, bayrak merasimi 
yapılacak ve Istiklfıl marşı çalınacak
tır. Bu sırada, Beyazıt Cumhuriyet 
meydanından altı koşucu tarafından 
getirilen toprak Yaşara veriJecektir. 
7 - Olimpiyatlara iştirak eden güreş
çiler gösteriş müsabakaları yapacak
lardır. 

Bu törene bUtün halk davetlidir. 
Herkes stadyoma parasız )rebilecck
tlr. Davetiyeler, Beyoğlu Halkevi ta
rafından istiyenlere dağıtılmaktadır. 
Davetiye kartları almağa vakit bula
mıyanlar stadyomun duhuliye kısmına 
parasız alınacaklardır. 

Dün yapılan at 
yarışlannın 
neticeleri 

Yüksek yanş ve ıslah encümeninin 
tertip ettiği at yarışlarından beşincisi 
ililn Veliefendi sahasında yapılmıştır. 
Birinci Hendikap koşusunda (1600 
metro) birinciliği B. Fahri h.'bcy'in 
(Andran Hudin) i, ikinciliği Mareşal 

Fevzi Çakamk'm (Bayburt) u, 3 üncü
lüğü Bayan Binns'in (Barlight) i Im
zanmışlardır. Bu yanşm ikramiyeleri 
120, 58, 20 lira idi. 

2 iNCi YARIŞ 
Üç veya daha yukan yaştaki halis 

kan İngiliz at ve kısraklara mahsus 
(1800 metre) bu koşuda birincilF'i 
B. A. Aks~n:?n (Bekar) ı, ikinciliği 
Prens Halını ın (Copain) i kazanmış
lardır. 

Birinciye 395 liradan başka bu ko
şuya giren hayvanlar için verilen du
huliye ücretlerinin mecmuu, ikinciye 
58 lira verilmiştir. 

3 ONC OKOŞU 
"!kinci lnönü koşmıu., adım taşı

yan bu ~oşu (1000 metre). İki yaşın
daki halıs kan İngiliz erkek ve dişi 
taylara mahsustu. Birincisinin 1000 
lira, ikincisinin 120, üçüncüsünün 50 
lira kazanacakları bu koşu bir hayli 
heyecanlı oldu. Birincm5· Prens Ha
limin (Novice) i, ikinciliği B. A. At
man'm (Dafya) sı üçüncUIUğü B. F 
Yaman'in (Baylan) ı kazandıl .... r. · 

4 ONCO KOŞU 
11Uzun çayır koşusu,, adını taşıyan 

bu koşu (3000 metre) dört ve dah:ı ··u
karı yaştaki yerli yarım kan ln~liz 
at ve. ~ıs~aklara mahsustu. Birinciye 
4~5, ıkıncıye 55, Uçüncüye 20 lira ve
rılecekti. Birinciliği Ahmet Azatlı'nın 
(Ceylan) ı, ikinciliği B .Şabanın (Boz
kurt)u, üçüncülüğü B. E. S. Temcl'in 
(Alemdar) ı kazandılar. 

5 iNCI KOŞU 

"Rıza ile ölen Basanın evleri bir
birine bitişiktir. Hasan ile karısı ev
de ne konuşur, ne yaparlarsa Rıza 
tarafından duyuluyordu. Rıza bun
ları kah,·ede anlatır ,.e Hasan ile a
lay ederlerdi. Hasan bir kaç defa 
böyle yapmamasını söyledi, dinlete· 
medi. Cinayet bu yüzden oldu.,, 

Söylendiğine göre, ev,·elki akşam 
Hasan gene kahveye gidince evde ko-

" nuştukları kendisine anlatılmağa 

başlamış, o da bunun üzerine dışar 
çıkmış, tabancasını alarak Rızanın 
yolunu beklemeğe başlamıştır. Rıza

yı görünce beş el ateş etmi~ ve beş 
kurşunu da isabet ettirerek öldür
müştür. 

Hasan evli ve bir çocuğu vardır. 
Rıza da iki çocuklu n evlidir. Ha
diseye müddeiumumi muavinlerinden 
Hikmet Soner el koymuştur. Hasan 
dün sabah tevkif edilmiştir. 

Yoldan çıkan araba 
Ileyoğlundan Eminönüne gtlmekte 

olan 179 sayılı tramvay dün "J3at 8,30 
da Karaköy noktası önünde cıvatası 
düşerek yoldan çıkmış, hiç bir hadi
seye meydan verilmeden tramvay ye 
rine konmuştur. 

Kavrıa ve 9aralama 
KadıköyUnde lbrahimağada Dev

let Demisyolları inşaatında ~alışan 
ve çadırlarda yatıp kalkan lsmail ile 
arkadaşı Durmuş kavga etmişler, Js. 
mail Durmuşu yüzünden ve sağ me· 
mesi üzerinden ağırca yaralamıştır. 
YaraJr hastahaneye kaldırılmış, Is
mail ) akalanmıştır. 

Bir aile otomobil 
altında kaldı 

Dolmabahçede J{araadah tekke
sinde oturan Kadri, karısı Fi" riye ve 
bir buçuk yaşında çocuğu ile gider
ken 1465 numaralı şoför Avadisin 
idaresindeki hususi otomobil kendile· 
rine çarpmış, Fikriye sağ kolundan, 
çocuk sol bacağından ve karnı~dan 
hafifçe, Kadri muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. Kadri Beyoğl•ı hasta
hanesine ka ldıı ılmış, şoför Ava dl., 
yakalanmıştır. 

iCRA hlEMURUNUN tJZRRINE 
YVRV.t!UŞ - Beyoğlunda Borsa so 
kağında 10 numaralı kahvede oturan 
Ali, c"yasını haczetmeğe gelen icra 
memuru Ekmelin üzerine keserle yü
rümii"?, bazı eşyaları kırmış olduğun· 
dan yakalanmıştır. 

lilSKANÇ/,,JK VE TAŞ - Ay,·an· 
sarayda Sandalcı sokağında iki nu
marah evde oturan Neriman. kocası 
ile konuşurken gördüğü cemilt>yi kıs
kançlık yüzünden taşla başından ya· 
ralamıştır. Suçlu yakalanmıştır. 

BiR ÇARPMA DAHA - Sarıyer· 
den gelmekte olan 2079 numaralı şo
för ômerin idare~indeki otomobil Ye. 
niköyden geçerken dokuz yaşlarında 
Yorgi adında bir çocuğa çarpmış, çe
nesinden yaralamıştır. Şoför yaka
lanmıştır. 

BACAKLARI YANDI - Glilce
mal vapurunda amele Hamdi, kü
kürtleri ateşlediği sırada elindeki 
benzin şişesi tutuşmuş, bacakların

dan yanan amele hastahaneye kaldı
rılmıştır. 

IUERHU!tl NAf:JIK IS1W.11L 
Beyoğlu Halkevi, sanatkar Namık 

lsmailin ölümiiniin yıl dönümü dola
yısile bugün saat 15,30 da hir top
lantı yapacaktır. Toplantıda merhu· 
mun sanat hayatındaki eı;ıerleri etra
fında söz söylenecektir. 

Dört ve daha yukarı yaştaki yerli, 
yarım knn Arap ve halis knn Arap at 
ve kısraklara mnhsus olan bu yarışlar 
d~ <.2800 metre) birinciye 180 lira, i
k.ıncıye 55, üçüncüye 20 lira verilecek
t~. Birinciliği B. E. S. Temel'in (Ne
cıp) i ikinciliği B. Mehmedin (Seda 
ll) si, Uçüncülüğü B. Tevfiğin (B. Sa· --------------
da) sı kazanmışlardır. ırka mensup tay, at ve kısraklara mah 

2 
I I sustu. Birinciye 555, ikinciye 125, üçün 
NC TECRÜBE KOŞUSU cüye 75 lira verilecekti. Birinciliği 

.B~nda~ sonra vilayet hususi ida- Prens Halim'in (Tihu) su, ikinciliği 
resının 2 ıncl tecrübe koşusu (1600 B. Mustafanın {Ruçlınn) ı, ü~üncülüğü 
metre) yapılmıştır. Üç veya daha yu- B. Macavarisnni'in (Elmas) ı knzan
kan yaşta ecnebi kanını taşıyan her mışlardır. 
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I~ Avrupa Postası , 1 
~ ~ 

"Almanya Rusyaya hü-
cum etmek istiyor,, 

Le Jour gazetesi Almanyanın si-· 
lt'ihlannrası lıakkında şöyle diyor: 

"Hakikat şu ki Rende ve Bohem· 
yada hudutlarını kuV\'etlendiren Al. 
manya, evvelce Şarki Prusyayı ~ e Si. 
lezyayı tak\iye ettiği gibi, garpten 
ve cenuptan kendini muhafaza :ıltına 
alarak, Rusyaya hücum etmek isti
yor. Bizim taraftan da kızıl tehlike 
görürse, şark hududunu takviye e.. 
derek bize hücum edecektir.,, 

"Yunıruklarımızı değil 
irademizi kaldıralım,, 

Le Journal gazetesi, Almanyanın 
ordusunu çoğaltması karşısında Fran 
sanın, daha iyi talim giirmüş ordusu 
ile mukabele edecek ııaziyette olduğu 
nu söylüyor ve ilave ediyor: 

"Fakat ordumuz ne kadar mükem. 
mel olursa olsun, eğer ruh ku\"vetle
rimiz olmazsa hiç bir şey elde ede
mez. Onun için yumruklarımızı de. 
ğil irademizi kaldıracak, B. Albert 
Lebrün tarafından hadiseden bir gün 
evvel söylenen ve hadise ile manası 
bir kat daha kuvvet bulan nutkunda 
işaret edilen disiplfn ve otoriteye 
saygı gösterecek zaman gelmiştir. 

Alman9a dünyaqı 
merakta bırakmadı 
Le Jourrwl diğer bir makalesind~ 

§Öyle diyor: 
Olimpiyatlar biter bitmez Alman

yanın "sert bir darbe,, indireleği ha
ber verilmişti. Almanlar bizi daha 
fazla merakta bırakmak istemediler. 
Çabul~ ,.e seri hareket ettiler. Sov. 
yetleri ittiham ettiler, ispanya har-

bini vesile gösterdiler, ,.e parmakla 
Fransa istikametini göstererek tehli
kede olduklarını söyledi1er. Sonra he. 
men ordularını iki misline çıl.ardı

lar. 
Gazeteler Alman gençliğinin yurt. 

severlik hislerine hitap ediyorlar. AL 
manyanın komünizme asla mü ·aade 
etmiyeceğini söylüyorlar ve .. Riz Al
manlar harp isteme)iz ... Diye tekrar 
ediyorlar, "Almanya kendisini emni
yette görmek ister." 

Almanqa ihtar etmişti 
Le Jour gazetesi Fransa ile So•. 

yctleı Uirliği arasındaki misakın 

akdi sıralarında Hitlerin: 
"Almanya kendini garpte bolşe

,·iklik tehdidi karşısında görürse em
niyetini temin eden vasıtalara haf 
vuracaktır.,, Dediğini hatırlatıyor, 

ve o zaman bu ihtarın Fransız hükd.. 
meti tarafından göz önünde bulundu
rulmamış olmasını tenkit ediyor. 

Avrupadaki muhtelif 
akisler 

Le Jour gazetesi Almanyadaki h,,.. 
disenin bütiln Avrupada muhtelif a. 
kisler uyandırdılını işaret ediyor. Bu 
akisler şunlardır: 

Londra hadisenin tesirini azalt
mağa çalışıyor \"e mesele)i bunun 
için '"ahim görmek istemiyor, Mos
kovada büyük bir heyecan uyanmış. 
tır. Roma da komünist tehlikesini 
görmektedir. Yarşo,"ada hayret ve 
endişe vardır. Viyana ehemmiyet 
vermiyormuş gibi görünmek isti yor. 
lstokholm ise "ağır bir ihtar!,, diyor. 

Fransanın işe marışması har
bin kopması demektir 

F1Vl118fl1Un eskl maarif nazın B. 
Anatole de Dlonzie, Le Journal'de 
yazdığı bir makalesinde ispanya iş
lerine karışıp karışmamak balısinde 

şöyle diyor: 
"Fransa son defa olarak bir mil

letin dahili harbine 1848 de karışmış 
ve Papa dokuzuncu Pie'yi düşmanla. 
rından kurtarmışb. 

O zaman katolik partisinin başı: 
"Papalığın kurtarıcısı kim olmak is
ter?,, Diye bağırmıştı. 88 sene sonrn 
bugün de: "Proleteryanın kurtarıcısı 
kim olmak ister?,, Deniyor. 

lhtilftlci galeyan bu suretle, o 
Roma hadisesinde dinin gösterdiği 

heyecanın dilini kullanıyor. Halbu· 
ki o hadi:-e, ondan sonraki cumuri. 
yetçi nesillerde lanetle anılmıştı. 

O zaman: "Her şeyden eYvel ka-

tolikier !,, Deniyordu. Şimdi: ,.Her 
şeyden evvel sosyalistler!,, Deniyor. 

Fark yalnız bu hareketin mel"Zuun
da. Fakat zarar ikisinde de yurda. 
dır. ister beyazlardan olalım, istec 
kırmızılardan: Tarihin öyle bir anı 
gelir ki beyazlarla kırmızılar anla
şırlar ve ikisi de bize karşı lan gü. 
der len 

Fakat, bugün daha yakın bir teh
like var. Fransanın ispanya işlerine 
karışması umumi bir harbin kopması 
demektir. 

ispanyanın eski cumurreisi B. Al. 
kala Zamora Pariste çıkan L'Intransi· 
egan gazetesinde çıkan bir makale
sinde asilerle hükumet tarafını uzl:ıs.. 
tırmak için tavassut mümkün ol, mı

yacağını söylüyor. 

Abdülkerim'in Akdenizi 
göreceği gelmiş 

~~~~~~--~~~~~ 

Bir iki gün evvel eski Fas emiri l 
Abdülkerimin, 1926 da Fransız hükQ-

meti tarafından kendisinin ikameti 
için gösterilen Reunion adasından 

kaçtığı ıµyi olmuş, arkasından da 

bu haberin doğru olmadığı Fransa 
müstemleke nezareti tarafından bil. 
dirilmişti. 

Bu hıL'iusta Le Journal gazetesi. 
Fransız meclisinde Reunion adasını!l 
mebusu ile görüşmüş n m~bus, Ab· 

ceğini ileri sürerek Ab:lülkerlmin 
kaçmış olmasına ihtimal l'eremediğL 
ni söylemiştir. 

Ajansların getirdiği habere göre 
de Abdülkerim Akdeniz sahilinde bir 
yere nakli için istida He müracaat 
etmiş ve bu müracaat iyi telakki edil· 
mlştfr. istek, müstemlekat nezaretin
ce tetkik edilmektedir. Abdülkerimin 
yeni yıl başına kadar sahilde bir yere 
nakledileceği tahmin ediliyor. 

d ülkerim in iki ı;ıene evvel kendisi ne -,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.:-
şunları söylediğini anlatmıştır: "' 

"Bir çok defalar ve bundan daha Yakacıkta satıhk 
dört sene evvel benim doğduğum yer- arsalar 
Jerden ''e ikinci vatanım olan Fran. 

Y akacığın en güzel yeri olan Sa
natoryom caddesinde gayet ucuz fi. 
yatla satılıktır . . 

Arzu edenler Şeref otel müste
cirine müracaat. 

sadan uzak yaşamama bir nihayet ' 'e 
rilmesini Fransız hükumetinden rica 
etmenizi istemiştim. Benim kadar a
ilemin de bir tek arzusu var: Akde. 

niz K:yılarında yaşamak.,, •-----------·--..1 
Reunion adası mebusu bu arzunun DE M O S T E 

Abdülk<'rimin kaçmış olmasına hir F N =ı 
sebep gö tcrilemiyece~inl ilave etmiş 1 Dün ve Yaı:m tercüme külliyatındandır 
, .e gerek vasıta bular.uyacağı, gerek- ı Fıyatı IS kuruştur 
se böyle bir hareketi irtikap edemiye-J 
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iHT i YARLlc':ıl 
YOK EDER 

Tafsilat: Galata posta kutusu 1255 Hormobin 

'--------Her pazar günleri Haydarpaşa - Adapazarı - Haydarpaşa vt: 

İzmit - Adapazarı - lzmit arasında işletmekte olan gezinti trenle

ri 30 - 8 - 936 tarihinden itibaren lağvedilmiştir. Muhterem hal . 
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~ 
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ikramiyeli 
YENiCE 

1 Ayrıca: hediyele\'-le beraber alacağınız kur'a numarainrile yılbaşında çekilecek BÜYÜK YENiCE 
~ PİYANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Fard otomobili veya bunun verine bir 
~ F ord kamyonu veya F ord traktörü, ~30 liralık BLA VPUNKT RADYOLARI, REVUE 5AA TLE-= RI 1ÇKI SERViSLERi, SOFRA TAKIMLARI v. s ••• 

~mıınııı~~ı~ınmınıııııııııııııııııııırnnıııı11111 ıııı~ıınııımıııııııımıımııımıımı~ıınıııımıımıııııııı ıııııııım~mııııııımımmımıoo~ooııınııoonınınınııııınıımı~ıını~~ııınım1m1mıınıııı1111mıııımınııııııııınııınııı ııı 11! ııımıı~ı nııınmooı 

.----• Avusturya ''SEN JORJ KIZ MEKTEBf., ----ı• Muhammen bedeli 12233 lira olan adi ve duble bina camlaril~ 
vagon camlan 29 - 9 - 1936 sah günü saat 15,30 da kapalı zari L E V L 1 - N E H A R 1 

kın malfunu olmak üzere ilan olunur. (798) 
• 

usulü ıle Ankarada idare binasmd a satın alınacaktır. ' Galata Çmar sokak No. 10 
Bu İ§e girmek istiyenlerin 917,48 liralık muvakkat teminat ile ka Tedrisat lisanı Almanca, ondan maada Türkçe, Fransızca, lngilizce. 

nunun tayin ettiği vesikalan, res 711' gazetenin 7 - 5 - 1936 G ' Kayıtlar 21 Ağustostan itibaren Cumartesi ve Pazar günlerinden maada her gün saat 9-1 re kadaf' 

3297 No. lu nüshasında intişar et niş olan talimatname dairesinde ~--•••••• ikmal imtihanları 14 EylUldedir. Ders başlangıcı 15 Eyliildür. 
ı:ı.lmmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon --------------------------------------
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak An karada Malzeme dairesinden, Hay. 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (774) 

Muhammen bedeli 125000 lira olan 2500 ton katran yağı 12 -
10 - 1936 pazartesi günü saat 15, 30 da kapalı zarf usulile Ankara· 
aa İdare binasında satın alınacaktır. 

Eski F E Y Z l AT 1 

Vat:ılı B Zi ERi Yatısız 

Kızlar ve erkekler için ayrı biflüklerde: Ana, ilk, Orta ve Liıe ftnılları 
Kayıdlar ba§lamıştır. lstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Kayıd ve tafsilat için her gün mek· 

tebe ve yalnız tafsilat almak için Yenipostane arkasında Basiret hanında Özyol idarehanesine mü· 
Bu işe girmek istiyenlerin 7500 liralık muvakkat teminat ile kanu· 

nun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 - 5 - 1936 gün •---
racaat edilebilir. Arnavutköy, tramvay caddesi Çilteıaraylar. Telefon: 36.210 •• ~ 

3297 No. lu nüshasında intişar etmiş otan talimatname dairesinde ------------------------------------...--

alınmı~ vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 625 kurufa Ankara ve Haydarpafa veznelerinde sa-
tılmaktadır. ( 559) 

Sıhhi müesseseler arttırma ve 
eksiltme komisyonundan: 

Heybeli Sanatoryomu 1936 mali yılı ihtiyacı olan 81 kalem ilaç 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdür· 
lüğü bin3sında kurulu komisyonda9 eylül 1936 günü saat 14,30 da 
yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat 712 lira 56 kuruş olup muvakkat garanti 53 
lira 45 kuruştur. 

3 - istekliler şartnameyi ve ilaç listelerini her gü~ komisyonda 
görebilirler. 

4 - istekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 249 sa}ıh 
kanunda yazılı belgeler bu işe yeter muvakkat teminat makbuzile 
veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gel-
meleri. (693) 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satınalma komisyonundan: 

1 - Bir kilosuna ( 4,5) buçuk kuru~ değer verilen yüz elli bin 
den yüz seksen bin kiloya kadar arpa ve bir kilosuna i!d kuruş de· 
ğer biçilen yüz yirmi beş binden yüz kırk bin kiloya kadar odun 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Arpanın kap:ıh zarf eksilt mesi 1 - 9 - 1936 salı günü saat 
(11) de ve ilk teminatı (607 5) altı yüz yedi buçuk lira ve odunun 
açık eksiltmesi 2 - 9 - 1936 çarşamba günü saat (11) de ve ılk 
teminatı da (210) :ki yüz on lira dır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin teminat makbuz veya banka mek 
tuplan içinde bulunduracakları teklif zarflarını ve odun için temi 
natlarmın şartnamede yazılı vaktinde komisyona vermiş olmaları. 
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