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Sancaktaki idarenin tazyik lerinden 
bir nümune daha: 

Türk bayrağı 
taşıyan Türkler 

su cürümlerinden(?!) 
dolayı pazartesi günü 
munakerne edilecek ... 

surjyelilerıe ayni. milletten olan 
Lübnanhlar bile müstakil cumhu
rlyet kurmak isterlerken Sancak 
Türkleri suriveıilere tabi olamaz! 
aunun için ahtediP and içmekte 
yerden göge kadar ha .t lldırıar ••• 

~ 

lskendcrım 1ıc Antal:ya Türkleri mılsterih olsunlar! Anaııata1· " 
7crı ihmal 

etmiyor. lıte Mf>atı: 1>1§ Baka-•--• r.r~Mti.ftil Arasla t:a
1 
•• y?c Suriuedc 

Mfllkiyc 'Jl!fif cttişliği yaptığı için ora ahvci'lim gayet iyı ~na~mm1z 
,,, 1..-ro Kaya, sancak fl1irklt:riııiıı cZavasmı göriiştülcten sunra, neticede •muvaf-

11,-;,?oç~r..tannatm c. mın, snn;an fçtu4e Uluslar Kurumu Konseyinden çıkıyor-
lar... (Yazısı 4 üncüde) 

Me (tepler 
derslere 

bu sabah 
başladı 

l!u sabah mekteplerine kavıı şan küçii.k m~mektcpliler 

ilk ve ort11. mekteplerle liseler ve sa
nat mckteplerı bu sabahtan itibart'n ye· 
ni ders yıhna ~şl:ıdılar. Minimini yav
ruların el c~e tutuşarak, genç lisesilerin 
gruplar hahnde de.ha sabahın pek erken 
saatlerinde mekte~erinin yolunu tut
tukları görülmekte İ~i. Vapurların, na
kil vasıtalanmn, hat1' bütün şehrin de
nilebilir ki bu sabah neşesi gelmişti. 
Her taraftan, sokak aralarından genç· 
liğin sesi yükseliyor. 

Eski devirlerde çocuk\ara, mektebin 
açılacağı günün yaklaşma•ı bir ölüm 

acısı halinde tesir ederdi. O gün so
kaklarda iki elinden birer kişi yapışmış 
mektebe götürülmek istenen iki gözü 
iki çeşme, üstü başı yerlerde yuvarlan
maktan toz içinde çocuklara sık sık te
sadüf edilirdi. O sabah mektebe güç 
beta götürülen çocuk, sarıklı hocanın 

gülmez suratını, sim siyah sakalını ve 
bir matem havası doğuran siyah cübbe
sinden çıkan kuru elin tuttuğu sopayı 
gördükçe öğleye kadar bile dayanamaz, 
muhakkak mektepten kaçardı. 

(Oevanu 4 üneüde) 

ispanya dahili harbi 

Hükiimet kuvvetleri 
cephanesiz kaldı 

ispanyanın Mayorka adasında llalyan 
askerlerinin 'bulunduğu haberimizi 

ajanslar teyit ediyor (Yazısı 4 üncüde) 

Adliyemizde sürati temin edecek 

Cürmü meşhut kanunun 
tatbikine başlandı 

ilk vakanın kahramanı, bir lranhyı döven 
yahudi delikanhsı Samuel oldu 

Kanundan evvel halll gUn•ere bağlı olan bu Jş hakkında 
veri idi bir kaç dakikada hllküm 

Cürmü meşhut kanunu bugünden 
itibaren tatbik mevkiine girdi. Bu ka
nuna göre işlenen bir rnkanın mağdur 
ve suçlusu zabıta tarafından dC'rhal 
müddeiumumiliğe gönderilip mahke
meye sevk edilecek, mahkeme de kara 
rrnı derhal ,·erecektir. 

Bu kanunun tatbikatını kolaylaş

tırmak üzere adJiycde yeni teşkilat 

yapılmıştı. 

Bu sabah yedide nöbetçi müddei
umum: muavini Hikmet Sonel ağır 

ceza mahkemesinin yanındaki odasına 
gelerek beklemeye başladı. 

Saat on bire geliyordu. Gittikçe ka
labalıklaşan adliyenin üst koridorun
da işçi kıya{ etli iki kişi göründü. Ar
kalarında da genç bir polis memuru 

geliyo:du. 461 numaralı Necmeddin 
ismindeki zabıta memurunun, mahke
me .<apılarındaki favhalara bakışın-

dan gelenlerin ilk cürmü"meşhut \·a
kasının kahramanları olduğunu anla-

(Devamı 1 incide) 
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Nöbet~ nıiiddcium.umi ile daktilo 
i§ başında 

RlYlsya~a bu 
se'ffeırkn 

ma<ğOlYıblyetnmnz 

9-1 

J 

Davacı doktor barafından muayene ediliyor 

~-- -·--

Davacı ve maznun müddeiumumi huzurunda 

Tetkiklerin kat'i neticesi 

Para değişikliklerinden 
zararımız olmamıştır! 

~~ansanın ~izdeki parası 12 milyon Jiradır ki, frangın düşmesi yll-
Futbol CU ları mız Sov- zunden 4 mılyonunu ka; bedi yor. Halbuki piyasamızın zararı ancak 

t R d t k 120 bin liradır. 
ylelbl 0

1
8Y

1
° 8 del Bu sabah fevkalade bir toplantı yapıldı 

ga ye 8 ama 1 ar 1 S"tteırDDırıı a 624 ec:l5l7J k . Yazısı diğer spor haberlerile beraber a -=- ~Silo lYl lr U Ş 
spor sayfamızda. Fransız ayanı 125 reye karşı 14t reyle 

yeni mali projeyi kabul etti 
Her euıgar seyyahı 

Fahri bir 
casus mu? 

Öğrendığimize göre, bir çok mem- Diğer taraftan İktisat Vekaleti: t• 
lcketlerin paralarının düşürülmesinden tanbul Ticaret Odası ve JI'ürkofiıtcn 
doğan vaziyeti mütalca için Ankarada htanbul piyasasının bütün vaziyttine 
teşekkül eden muhtelit komisyon dün dair etraflı malumat istemiştir. Oda 
gece mütemadi içtima yapmışt1r. İçti· bu tetkikatı müstacelen yapmış ve bu 

Bükreş, (Hususi) - Rusçuk tari- maa ait henüz şehrimize hiç bir ma- gün saat l 1 de Oda idare meclisi f". 
kiyle Bulgaristana giren veya ayni ta- _1_u-:m=a:-t _g_el_m_e_m-.:iş_t_ir_. _____________ <_D_e_van_ı_ı _1_,_·n_cid..:.:" ..:.:e.:_> _ 

rikle gene Bulgaristandan çıkan ve Demnr ve çeODk 'ffaı~ırDkamazın 
bulgarca bilen her yolcunun Rusçuk . 
pasaport dairesinde asılı duran şu mukaveuesn lb@li'ıl<dlıraı~a nm~anandı. 
levha gözüne çarpar: 

"Ey Bulgar! Her §eyden evvel vata~ 
nını sev! Memleket müdafaasına dair 
hariçte her gördiiğünü buraya cıyak 
hasar basmaz hemen pasaport 7:011,: 
serine haber ver!,, 

Yani, harice seyahate giden her 
Bulgar Bulgaristanın fahri bir casu
sudur. Ve hudut pasaport daireleri de 
Bulgar erkanıharbiye istihbarat dai
resinin birer şubesidir. 

Kağıda sarıh~) 
Otel kapısma 

Bırakılan ikiz 
çocuklar 

(Yazısı 2 ncide) 

,''lf. 

Karabll1.."te çelik fabrikasının kttrulac~ı yer 
Araç çayı Soğanlı çayın birleştiği mahallin, tesisat için en uygun ~ 

olooağt a~lmı§tıT. 



Sancak Türkleri yeni 
mukadderatlarına 
kavuştukları gün ..• 

ltte - Uç m&DZILl'L. 

1 - C4sup vilAyeUertmiz, Cumhuriyet idaresi altında geni§ bir inkl§af gösterml§Ur. 

Yalnız portakal, pamuk yetlftlrme bakımından bu işi rnütalea etseniz fazla lsbat, phit 
~· lüzum yoktur. Yafa portakallarmaan qağı kalouyan leziz meyvelerimizi ye. 

dtısc- aaacak havalfalnJn §imalinde bulunan topraklanmızm verdiği nimeti dtlf1lnt1rllz. 
2 - 8on seneler içinde, Berut, mükemmel blr lnlkşafa mazhar olmu§ bulunuyor ... 

BUtlln eski müallelerl yık.ılilllf, yeni blnal:ı;· yapılilllftır. Şehrin sahili, Kornlf denen 

mtlkemmel bir kordon cadde ile çevrtlmlJUr. Suriye fehlrlerl asfalt caddelerle birbirine 
batlanmı§tır. Fakat yalnız Surlyenln ve LUbnam öz evlAdı olan sahalarda bu böyle 
J&pıllJU§tır. 

8 - Getek Türkiye, gerek Suriye son seneler içinde yukarda anlattıftmız lnkl§afı 
g68terdigf halde, o me§hur "Muhtariyet., sayesinde zavallı İskenderun ve Antakya bir 
9Sıın bile ilerlememiştir. Mü~eddet vergiler altında ezllmlf, TOrk çocuklan Araplqtı. 

nlmak l.ltenmlf, ''lluhtartyet.. te TUrklerden bllfka her millet hAkim olmuttur" Bunun 
.. •bebl, .ancalr, ..,._ bir mab&Ua TUrkHlkten uzaklqtırmaktır. Diğer bir 11ebe. 

1ıl • tam•mDe UcU.dtdlr. J'anı muhal bu 81)'1111 emel kuneden fille çıka bUe Anlak. 

7& " !*-derunun Buut Ye cenup ..u&yet!ttlmls pbl 1n1dptı kaUyyen kabll ol&mıya.. 

c:aktzr. ÇDnktl, Bu Aha. tkttadeD ballı bulundulU Anadoludan k~ blnter. 
laDtms 1ılralaJımttır. Bu mmtaka Surlyeye bellı kaldığı müddetçe ebediyen - ve gayri 
tabii olarak - hep böyle 8&lllk yqıyacaktır. 

Bumin IGIDdlr ld yalım mllU hlalyatmuz MtU. iktfead1 cotrafya }Mtktmrıdan da ı.. 

Jnmdenm w ADtakyanm yepyeni bir mukadderata ballanmuı llzmıdır. 
Bu mukadderat 1- Sancak Tnrklerl buna erifUkleri gUn, anavatandan uzun yıl 

l\Jl'beUe ll4J, perlf&D kahıut bir eYl&t fdk&Unt gifrecektfr. lılllll sofranın en yattı umnuı 
lolrm•1U'I cıaa 8UD1dacaJrtır. Onun kendi mukadderatına hAkim olacatı g1bıQ huretıe 

beldlJorva!. Hllaeyln Faruk TANUR 

Habeş imparatoru ltalya 
ile anlaşacak mı ? 

Milletler cemiyetindeki Habeş 
murahhası garip sözler söyledi 

Habeş imparatoru Cenevrede 

Cenevre, 1 - Milletler Cemiyeti as
umblesinin dünkü toplantısında Habeş 
murahhası Taygar hiç beklenilmiycn 
sözler söylemiştir. 

Murahhas şöyle dem\Jtir. 

•-Hadiseler, zecri tedbirlerin mües
sir bir tedbir olmadrğını açıkça gösterdi. 
Buyüzden memleketimiz ve HabC1 mil
leti İtalyan i11alinin zulümleri altında 
inlemektedir. Milletler Cemiyeti Habe
ptana yardım ettikten sonra imparator 
Killetler Cemiyeti paktı ile kendisine 
temin edilen haklardan mühim fedakar
hJdar yapmağa h:ı.zırdır!,, 

Hayretle karşılanan bu sözler muh
telif tekillerde tefsir edilmektedir. Umu
mi kanaat imparatorun Milletler Cemi-

kati bir lisanla yalanlanmaktadır. İm· 

pnrator, hükümdarlık hukukundan kat 
iyyen vaz geçmiyecek ve Cenevredeki 
Habeş heyetini geri almıyacaktır. 

Yunan 
manevralarında 

Mllesslf bir kaza 
oldu 

Yunan donanmasındaki manevralar 

esnasında feci bir kaza olmuştur. Bir 

KBğıda sarılıp Doğı·u mu, 
Otel kapıs1na değil mi ? 

bırakılan ikiz çocuklar ıAmırıncıen ıırşad 
Dün sabah saat altıda Tepebaşında haber vermiş, çocuklar Beyoğlu mer- be ki iyen 

Meşrutiyet caddesinde büyük Emperi- kezine götürülmüıtür. belediye 
yal otelinin kapısına iki çocuk bırakıl- Zavallı yavrular yilzleri dıprda ol- 8011 aenelerde ,e11.1in güzel -ve yeni 
'lnıştır. .. • • . .. mak üzere gaz~.te kağıdına sarılmış, bir aayfiyeai olan Meeidiyeköyüne be-

Otelde gece nobetçısı olan Yan.• dun bulunuyordu. Göğüslerinde yeni harf· 'ledfyece birkaç zamandanberi çöp dö
~aban .altı buçukta sütçüye gıtmek lerle yazılmış bir kağıt vardı. Bu ki- kiiJmeye baı7Zandığını, bu civarda otıı
uzerc ıç sokak kap18ını açıp dışarı çı- ğıtta "Çocuklarıl) ikisi de Tiirkttir.. ran halkın kokudan ve sinek hilcu· 
kınca bu. ~pı ile dış kapının bir ke: yazısı okunmuştur. mundan pek fena vaziyetlere dü*tüğii-
narndakı bır paketten çocuk seslerı Henüz doğmu§ ve aynı zamanda nü yazma§, bu iğrenç halin önüne ge-
işitmi~.tir:. . . . .. i~iz o;duiu anlaşılan bu çocuklar. bi- çil1'1168f için 8Üratl6 harekete geçilme-
..Yanı egılı~ ba~ınca pakette ıkı ku· rıne "Nuran,, diğerine "Ayşe,, ismi sini alakadarlardan ~temi§tik. Mem

çuk ~ocuk gormuş, hemen zabıtaya konuıduktan sonra, bir otomoblllf' nuniyetle öğreniyoruz ki vali Jtul&id-

KCÇOK 
HABERLER 

Darülacceıeye gönderilmişlerdir. din tJstilndağ neşriyatmu: üzerine 
Çocukların sabaha karşı dolumdan derhal bu ifle me,gul olmUf bizzat 

sonra hemen kAğıt ve bezlere sarılıp Mecidiyeköyüne giderek halkın şikfi~ 
otel ._aprıına bırakıldığı anlaşılmakta. y6tte nekadar haklı olduğuflu anllı

dır. mış, bir daha buraya çöp dökülmeme-
* Berberler mektebi bu ayın betinde Bunlarla birlikte DarülAccl'zedt-ki aini, evvelce d<Jkülen çöplerin de sinelc 

henüz bir yaşını doldurmamış çotukla türememe.ri için 11UJZ0tlanmasım em-

içeride: 

açılacaktır. Berberler cenılyoti bütUn mes • 
lek erbabına bu sene mektebe devamlarını 
blldirmiııtır. 

Mektep bu sene yeni teaıa&Ua yeni bq. 
tan kurulmU§tur. 

• Halkevlerlnde her aene açılan liııan 
kursları bu sene de kurulacaktır. Eminönü 
Halkevlnde lisan kursları bu akşamdan iU. 
baren başlamaktadır. 

• lhracatçılanmızı tescil için konulan 
mUddet dün bitmiş, fakat kanun mllsalt ol. 
duğundan 15 ilk kAnuna kadar uzablmı§. 
tır. 

• Şehrin dahil ve haricinde rt1am mu. 
cadelesine bugünden itibaren başlanacak. 
t.ır. Mevcut 9000 hayvan gözden geçirile. 
cektlr. 

• Kadıköy su glrkeUnln satın alınması 

mOzakerelerl on gUne kadar bqlıyacaktır. 
Bu auyu Belediye sular idaresi ele alacaktır. 

•tık tedrisat mutettl§lerl dlln mürit. 

rın yekQnu yirmi be~ bulmuştur. retmiftir. 

Radekln tevkifi 
haberi teyit edlllyor 

Sovyet Rusyadald yeni hadiseler
den dUnkU nUshammla baluıetmif ve 

bu Jlleyanda lzveetiya guetesi Bq
muharrlri Radek'in de tevild edilmiş 
olduğuna dair bir haberi ili.ve etmi§

tik. Anadolu ajansı bu haberi teyit e
den §U telgrafı vermektedir: 

Varşova, 30 (A. A.) - Lehlatan 
matbua~ Raclek'in tevkif edildiği 

hakkında Havas ajansı tarafından 

Moskovadan verilen teJgratı nepet
mektedirler. 

Vmimian bu t.ll41c4sına. Mecidiye· 
köylülerle beraber, teşekkür ederken 
bir noktaya temas etmeden geçemiye
ceğiz: 

18taftbul gibi bir tehrin belediye re
isi Myle meae'lelerZe uğr~amtycıcak 
kadar me§gııldiır, belediye f6fki1Dtt
'"" yaptığs 1&atalan düzeltmek sçsn 
oradan araya gitmek im1môlan iae 
mahduttur. 

Dört bine yakın ~ ~ran 
mua.ızotn kadrodyZe belediyemtı, şeh
rin içWle evler anutna çljfJ d<Jkalemi-
1ıece~ idrak edebilmek tçift, muAak
Mk et1 bflyflk tinKrin irfGt w emrini 
bekıtyecebe wy 'lıolim~! 

Halkın Domı 

de toplanarak yeni ilk tedrisat mUfred&t --------------------------------
programı üzerinde görilfmllflerdlr. lnglliz grupunun inşa ettıreceaı 

• Kazaların maarif memurları dün ma. 

1 arif müdürü Dezdinde toplanarak kazaların A tı yedı· odalı 
llk mektep vaziyetini tetkik etml§lerdir. 

* İnhisara alınacak daktilolar için 

~~~:::.yapılmııtır. lmtlhana 80 genç memur evleri 
• Jktlsat VekAJetl deniz lflerl mu..tetan 

;:1r::~:. Güney dUn Ankaradan fe]ırlmlze 2. 8 00 liraya m a 1 o 1 a ca k 
~ ~de5::.W'=:anu.c:rı:.r~; Çimento fiyatları ucuzlatılırsa bu miktar 
binaları teablt edmK derbat mabaJl!n en jk i bin liraya kadar inecek 
bOyUk mWk.(ye Amirine bildireceklerdir. Bu 
blııa1ar yıktınlacaktır. 

• Bu ayın 16 anıda Ankarada açılac&k 

beynelmilel kömür yakan vaaalt ve te11hln 
Aletleri ııerglaine gelenlerin puaportıan me. 
canen vize edllecekUr. 

* MUnhal doçentılkler için müracaat 
edenlerin lmtlhanlarma dün başlanmıştır. 

Fakat fen ve tıp fakültesinin dışındaki mUn. 
hallere müracaat vaki olmamıgtır. 

• Liman ılrkeU t.aaflye heyeU Ticaret 
Odasının Uman hanına sUrdUğQ depozitoyu 
geri vcremlyeccğinl mahkeme yollle Odaya 
blldirm~Ur. 

• Sıhhiye VekAletl bu sene leyli tıp ta. 
le be yurduna ı 71 talebe kabul etml§ ve U 

klflyl ihtiyata ayırmıftır. 
• İstanbul gümrüklerine ilk tegrln kon. 

tcnjanı dün verilmiştir. 
• 2!> teşrlnlevvelde Ankarada açılmaaı 

mukarrer el ve ev sanayii sergisinin açılrı 

ıneru\ml 28 ilk lcfrlne almMI§Ur. 

• ·rahlls!ye idarclll Sam.sun ve ~
dakta yeni kurulacak lııtuyonlarm lnpatm. 
dan, binalar kıp kadar bltemlyecel'l için, 
''az geçmiştir. Bu işe tahsla edilmek için 
bu sene bina kiralanacaktır. 

• ŞirkeU Hayriyenln Boga.zı tanıtmak 
için bir propaganda gazetcai çıkarm&.ga ka. 
rar verdiği söylenmektedir. 

Memleketimizde iktısadi ve mali te·} 
~cbbüslerde bulunmak üzere gelmişi 
olan ve bazı Jngili:r. mali grupl:Lrını 
tem~ıl eden İngiliz mebuslarından 
Sumervil bu sabah Ankaradan şehri
miıe gelmiştir. Jngiliz ml'busunun bu 
akşa·n Londraya hareketi muhtemel· 
dir. 

Sumervil tarafından yapılan teşeb
büsler müsbet netice verdijindl'ft ln
gili7. mebusunun temsil ettiji .rrap 
evvel\ Ankarada memurlara mahsus 
6-7 odalık bahçeli modern evler yap
makla işe başlayacaktır. 

Bu hususta İngiliz grupile Ankara 
memurin kooperatifi arasında bir an· 
laşma huıl olmuştur. Sumervtl Anka 
ra memurin kooperatifi nizamnamesi· 
ni İngilizceye tercilme ettirmektedir 
Tercüme, bittikten sonra, tngllizce 
metin Londraya gönderilecek ve İnli· 
Uz grapu tarafından bu niza.mnamey• 
uygun bir mukavele sureti hazırlau
~akt•r. Bunu müteakip lnglllz srupu
nun fen memurları An karaya giderek 
faaliyete başlayacaklardır. 

M. Sumervil Ankarada yapılacak 
evlerin mümkün olduğu kadar ucuza 
mal olmasına gayret edeceğini söyle
miştir. Aynı grup tarafından lng\lte
rede yapılan 6-7 odalı, bahçeli evler 
450 lngiliz lirasına, (takriben 2800 li· 
raya) mal olmaktadır. lngiliz grupu 
Ankarada inşa edilerek evleri daha 
ucuza •al etmek için lngilteredl'ki 
fiata nisbetle Uç misli fazla olan çi
ment\) fiatının indirilmesini teklif et

miştir. 
Memleketimizde kereste bedeli ile 

işçi ücreti Jngiltereye nlsbeten ucuz 
oldufandan, çimento ffatı da indiril· 
dili takdirde Ankarada yapılacak 
olan modern &~ler 1500-2000 llraya 
mal olacaktır. Bu evlerde oturacak 
memurlar her ay verecekleri kira ile 
kUI& ttir mtiddet zarfında evlerine sa
hip olabileceklerdir. 

Bu akşam Londraya gidecek olan 
M. s~merill lngilis fen memurlarill' 
beraber tekra11 Ankaraya gelerek ka· 
ti mukaveleyi imzalayacak n derhal 
işe batlayacaktır. 

* Yedi Rene evvel Menemende Dıcalar --------------------------------
civarında çalılar arasında bulunmuş ve bir K b ee k t 
kaza neticesinde ölmüş zannedilen cesedin a r a u e 
Afyonlu Mehmede ait olduğu ve §imdi Foça 

yeti tansautile İtalya ile bir anlaşma 
}'&PIDilP taraftar olduğudur. Aynı ma-
11aflle gi>re, imparator, iıgal altında 

;1uW:~~ro!:~~ra:!n;b:::ı~=~~~: kurulacak demı·r ve 
)erin ihmalinden hasıl olduğu zannile "' Bir yRDgın neticesinde İlgazm Çomar 

nahiye.tinde 28 ev ve ;o yqmda bir k 

top mermisi, vakitsiz infilak ederek 

beş neferle iki küçük zabit yar:ı!an

mış, bir küçük zabit ölmüştür. Zabit-

Rl•.ınmıyan arazi üzerindeki hakkı ttal
r tanfmdan tanılacak olursa, hal-

i11alindeki topraklarda hak iddia
_. vaz geçecektir. 

Habeı murahaamm sözleri, Roma 
-.ııaıilinde gülünç addedilmektedir. 

imparator tekzip ediyor 
Londradaki Habeı sefareti impara
namma nqrettiği bir tebliğde Ha

M murahhaamın Cenevrede söylediği 
trl btiyyeıı tekzip etmektedir. 

Na~ .. imparatorunun istifası 
tekzip edlllror 

Londra, 30 - Habefistan elçiliği ta
rafından neşredilen resmi bir tebliğde, 
Habet imparatorunun istifa etmek ni

. de olduğuna dair olan haberler 

tahk~kat yapılmaktadır. ne btr kaç hayvan yanmı§tır. 1 • k f b e k 1 Kralın J.'alerde \"unan donanması- Dı arda· Pe 1 a rı a arımız 
nı tef1iş edeceğini bildirmiştik. Mera- $ • ~ 
simin yapıldığına dair intişar S8· * Çin hUkClmetl Japonyaya bir nota 1 • ı • • ı k t',. k 1 e 
atimize kadar hiçbir haber gelmediği :::~/:ı:::; v=r:eç::::~ .,:y:U:: ngı iZ grupı e a 1 mu ave 
için bu kaza üzerine merasimin yapıl- raziainln bir daha tecavüze utramıyacafı d ·· L d da · zala nd 
masrndan vazgeçildiği neticesini ÇI· lıakkında Tokyonun teminat vermealnl ı.te. un on ra 1 m 1 
karmak icap etmektedir. mlşlerdtr. Londradan verilen malfunata göre} leri gelen maliyeci ve iktısatçılan 

• ltalyan propaganda nazın Alfleri Al. 

Hariciye 
Edenle 

Ve k 111 m 1 z man rical ile glhilşmek tızere Berline glL KarabUkte kurulacak yE'ni demir ve bulunmu§tur. 
mi§tlr. çelik fabrikalan için Haziranın 23 Un- Merasimden aonra bir ziyafet veril-

ulJ rU al U * Londra - Yuhanaberg hava y&n§mı t mif ve ;iy&fette evvela İngiltere Eka-
,._ v de Ankarada imzalanmış olan mal port kredi umum müdiirU bir nutuk 

Cenevre 30 - Milletler cemiyeti mcşh:r At~~:=~~ s~:ın~~:":~=~da bir anlaşma mucibince bu fabrikaları söylieyrek Tiirkiyen:n sermaye ve iş 
asamblesine iştirak etmek üzere bu- baskm neticesinde binden fula kaçakçı ya. kurmaya talip girketle yapılması icap adamlarına telkin ettiği bllylik enıni
raya gelmiş olan lngiliz Hariciye na- kalanmıgtır. Bunların 160,000 dolar kıyme. eden mukavele dUn Londrada lktısat ~e:ı s!tayi~!~ hh'3etml~· Bunu 
zırı M. Eden bu akşam Türkiye Hari- ~r;:~r~fyon ve alkol •tokJan müsadere edil. müsteşanmız Faik Kurt oğlu ve H. A. müteaikp M. Keti namma bir nutuk 

ciye 'ekili Tevfik Rüştü Aras ,.e Sov- Brassard kompani mümessili arasın - BÖ"lenmi-+ir. • Almanların yeni yapl1klan ve ismini ,, 9~ 
yet Hariciye komiseri M. Litvinofla <At > k d ki da imzalanmı~_tır. Nutuklara Faik Kurt oflu cevap na oy u an yolcu vapuru ilk ııe!erl. ... 
uzun bir görüşme yapmıştır. ni Pireye yapml§tır l imza merasiminde Londranm en 1- vermlştir. 





RABBR-üpa ..... 

Mektepler bu sabah J Sanc!kta Türk Sofyadakl Romanya 
bayragı taşıyan • • 

derslere başladı Türkler elçısı prot esto 
(Bat taralı 1 incide) 

Bu •bah cmldaprak caddclerGen 
akan çocuklarımıza ve ıençlerimize ba
kıyoruz: Ne kadar neıeliler... Birbir
lerini görmekten ve mekteplerine ka
vuımalı:tarı miitevellit sevinçleri yüzle
rinden akıyor. 

., ıı •,. •ntakye ve lskenderun meulesbdn d • 
memlekette uyantlırdıtı 1ul.k1ı ...,... e ı yor 
can devam etmektedir. 

Antak7e ve Jslendenmdaa ~elen Sefir B 1 1 t d bl k d f k J 
son haberler. bu mıatakada kahir bir ' U gar 8 a n 8 r 8Ç e B ya B 9 .. 
ekseriyet tefkll eden ırktatlanmızın narak saatlarca kara kollarda alakonmuş 
her se bahuına plara olsun Jahuacı 
bir boyuadarak altma gfnaemete ka
rar vt:rdikleriai bil~r. B- ala

Çantası bir elinde, sefer tası öbü
ründe geç kaldım korkusile koıarcaama 
giden minimini bir yavruya yaklaşıyo
ruz. Bizi görünce hemen bize doğru 
geliyor. 

... dettiler, and içqlerdir. 

- Saat kaç, efendim. Diyor. 
Daha sısatin sekiz olduğunu söyleyin-

ce: 
- Geç kalmadım, değil mi? 
Diye soruyor. 
- Haytr, daha vakh nr. Diyoruz. 
O vakit gözlerini yolun bir apğı bir 

de yukarı tarafına doğru endiıe ile 
gezdirerek : 

- Peki, niçin mektebe giden hiç 
kimse yok? .. 

Ve sonra, daha büyük bir endişe ., 
soruyor: 

-Yoksa mektep açılmadı mı? 
tıte Cumhuriyetin bir evlidı ki, 

mektebin açılmasından değil, açılmama
sından, açrlmamıı olabileceğinden kor
kuyor. 

Önümüzde bir liseli grubu gidiyor. 
Hepsi de temiz kıyafetli, muntazam ta
rarumı uçlarının üzerine kasketlerini 
gene aynı intizamla kondurmu!Jlar. Bir 
tanesi yanındaki sanım gence: 

- Azizim, dedi. Bu sene de kimya
ya muallim geç geline iıte o kötü ... 

Öteki omuzlarını silkerek gayet ta
bii cevap verdi : 

- Geçen senenin kimya birincisi 
ben o1duguma göre size deni de ben 
•eririm .. 

Hepsi gülüttliler. 

BUtUn gençliğe yeni sene için mu
vaffakiyetler temenni ederken Cumhu
riyet neslinin çok, ama pek çok çah§
mau lhım geldiğini de batırlatınz. 

Bu sabahtan itibaren derslere ba§la
nan ilk mekteplere 929 t1otumlu bütün 
soculdar bydedilmiJtir. 930 doğuın-

tık defa metkebe ba§Zamak üz 
cwaeails beraber giden bir küçü.k 

lulardan bünye ve teıekkülleri ilk tah
sili takibe müsait olanların kaydı da 
yapılnuıtır. Orta mekteplere, ilk mek-

tepleri bitirenlerden müracaat edenler 
ve liselere de müracaat eden bütün 
gençler alınmııtır. 

Bazı semtlerdeki ilk ve orta mektep
lerde bu sene de çifte tedrisat yapda
caktır. Fakat hiç bir çocuğun mektep
siz kalmaması temin edilmittir. 

Bu yıl ilk mekteplerde kurulacak 
himaye teıekkülleri hakkında bir tali
matname yapıhmıtır. Bu talimatname 
bugün mekteplere bildirilecektir. 

Onın...ıt• aq1lm•dı 
Bugün açılması mukarrer Universi

tenin açmıtı bası hazrrbklann ikmali için 

ilk teırinin yedisine kalmııtır. O gün 
Universitenin kuruluıunun dördüncü yıl 
dönOmO mUnatebetiJe men .. im yapıla
cak ve Rektör Ctıtnit Bilıel bir söylev 
wreeel:fir. 

ispanya isyanı 
Sevil, 1 (A. A.) - Toledo düşeli-\ meselenin beynelmi!el bir organizme 

denberi, hUkllmet kuvvetleri cephane t.evdiinl icap edecek lhtilltlara aebebl
fabrikumdan mahrumdurlar. yet vermemek için bu hldileyi ilin et

Prens Karloe dö Burbon'un Eibar melrten çeldnmitlerdir. 
dağı cvia.rmda bir muharebede vuru- lngiltere hükfunetinin ui.lerin muh 
larak aldllğU teyit edilmektedir. temel mmafferiyetlerinden ve tspan-

General Varelanm emri altmdaki yada normal -raı"tin tee "-Und 
asi kuvvetlerin Madrit U7.eriıı -n •• n ~ SSu.ıt en 

e ;, "" .. - sonra da General Rossinin gene ada-
yUfleri. devam ediyor. Hilk6metçiler da bırakılması gibi beynelmilel niza
Tule~ileyl terketmişler ve giderken mı te§Viş edebilecek bir hal vukuunda 
toplarıyle mitralyozlarmı ve kanıyon 
dolum askerlerini b" ilkte ··..aı-n .. _ tamamiy!e bambaşka bir hattı hare -

ır goı.unn"'9 k t "tt"h tm .. • terdir. e ı ı az e ek ve enerJık ıcraatta 

Toledoda evlerin ekserisi yabnaya bulunmak _tasavvurunda olduğu eöy

uğramıştır .. Asilerin piştarlan dün lenmektedir. 
sabah Madride kırk kilometre ve To- • • • 

30 af118toata milli safer •:rra•la
nnı l.Gthılamak n~anda ( !) haluaa 
Türklenlen 20 kiti ya•aa •YJÜ 
ve rozet tqıdıklarmdan dola11 lırl
mizdekt paarteei ehi mUak•e 
edileeelderdfr. 

On sekiz senedir baf!rlan ana Ta.
tan hasretile yanan Tirit ~lan -
milli hislerini Bindirmek deifl biWda 
daha zlyadeatqleyeeek olan'- bu mu
hakemede bulunmak flzere Tiirk Aa
taky~ ve Türk lskenderunn cliSrt bb: 
rafından lskendenına akın etmek

tedirler. 

Pariste, Suriye - Fransa muaJıecJe. 
sini imzalayan heyet Katma& i8tuyo
nund:ı vataniler tarafmdan - lçlerha
de Türk vataıundan kovula.D yüa elH
liklerden bazıaı da balandufu Jaalde -
karşılanmıştır. Heyet reisi de burada 
Sllriy~nia f.stfkWi hakkıada bazı•• 
tuklar da eöylemft bıe de Antakye n 
lskendenından hiç babsetmemlftlr. 

Biltiln Tirkiye ve onan ayrılmaz 
bir parçası olan İskenderun ve laau
li.sl bul'Ulnın ana vatana ilhak e41Je
ceji günl btiyük bir uhınrslıkJa bek
lemektedir. 

Mütakbel Suriye reisi camhara 
ve Parla muahedesiai imzalayan he-

yetin relsf HA§imiU Etuinia Sariye
nha kunetıi kompıau Tflrldyeahl ha 
haklı iBteihd en kısa bir zamancla ka
bul etmek. )'olunu tııt.aeabm limit Ht-
1oru. 

Ayaı vUc.4a alt wnlar namt ayn 

~r~~~;~ 
'lyr~~Jıl'~t1~ 

(lfdıtd tillfl/tlllfUlll Mriıtd dla__ ...,.,.,, 
Muhteşem bir salon 

Sallar1a 
Si"emaaı 
(Eakl l:lh•mn) 

Yakında açılıyor 

En kıymetli ve mDDt.emp ilk 
defa olarak bl1yttk filmJer blrlnci 

vizlJOD ohn•ama ralmm n,.tt... 
herkeeln brsine tı.tıWMlur. 

ledo ıimalinde de otuz kilometre yak-
18IDUI bulunuyorlardı. 

Asilerin Madride taamız için ha--:::==-~---~-------
mrl&nmlf otan Kutehon kolu Toledo- ıctR.AI.IJC APAR'.l'DIAN' DA.lRllZld 
nun yedi kilometre ötesinde olup .U- Mercanda bir tarafı OrldUer .a,. 
ratle Uerliyeeek vaziyettedir. General ğı bir t&rafJ Emhıpqa llbkait W.. 

Metlrlt tallUte editl,or 
Paris, 1 (A. A.) - Paris - Soir ga

setesinin haber verdJğine göre, Mad
rid halkı, ve hueaten milis askerleri
nbı evltt ve ayali uilerfn yakında ta
amız etmeleri lhtlmailne mebni şehri 
terketmektedirler. 

Yerdilfmlz haller te•fJUI 
tııdlyor 

Mola kuvvetleri Matriko ve Elbari barm$. • tartta. yaba ~ • 
zaptetmişlerd'r. paıtnnanmft ~ ve ~ cJa1t.. 

ler kiralıktJr. Blt8D tôatcrU tam4.,. 
dır. Kapıcıya mQracaat. 

Bilbao yeniden bombardıman edil
miş ve 150 ev yıkılmıRtır. Toledodaki 
hük6met kuvvetleri içerilere doğru ==::::;:====::;::::;:::::::::;:::;:=: 
bçml§lardır. at I01U'a da uDerin Kanar,.. WmU 

pmilll gene hfthıetm ~ Madrit hükhıeti müdafaa hatlan
m Bilratle takviye etmektedir. Asile
rin Toledodan t "mali earki istikameti
ne ilerliyerek Aranguez demiryolunu 

muJııiWııi batırmılbr. 
Röyter ajanmun verdilf habere 16-

re asfter, Kadrit cepheehıe AfribClan 

yeni tıt'w retlrmlllerdlr· sooo kifi-

Bi1kret. (Huausf) - Burada Çikan J de yeniden tevkif edılip köy ııabiYe 
''Kurentuı" guetesinhı yazdıklarına mUdürlilğtınde bir saat hapsedildikten 
balalmla SofJaUJd Romanya sefiri- eonra llerbeat bJraJnhmftır. 
niD bafmdan birbc hafta evvel bir Bu suretle Loma ve oradan da Vl
htdile cec;mJt w Mf1r Bulgar poliai dine gitmeye muvaffak olan Romanya 
tarafmadn yaka1anJp karakollarda IO llfJfiri Vldinden hemen bir ka'Jlkla 
rliklemnittir. Bu gazetenin yazdığma Romanya Mbmne geçip uzun bir teı
gön hMiee töyle cereyan etmiftir: crafla vuiyeti Bl1kret hüktJngiM 

SaıfJadald Boamn.ya eefiri yanmda bildirmif ve Bulgar hariciye neuretı 
sefaretin at&§Mi oldutu halde 93 har- ne de bir telgraf çekip bUUID bu itl~ 
~ ölell Romanya sabitlerinin me- ri ıiddetle proteeto etmiftir. 
arlarmı aiyaret makadiyle Tuna ea- Bulgar hUkGmeti timdi Rahva kay 
hillerin4e bir eeyahate çıkmıttır. makammı, sefiri köyde tevkif eden 

Sefir WWDce Rahva b,lMtne ait- nahiye mlldilrllnU uledecekmif. 
mJi. Jf'akat daha kuabanm lçersine N 
P.'meden J01da bir Bulgar polisi ta- usevb ı n 
nflndıa otomobW durdurulup elçi he MU SU 1 
1111111 bym•bmlJk dUreatne eevkeclil· Demlrvoıunun 
mJt. Seıf1r ıı.1111aJrama kendimnin Ro- lnea•ı ı~ın 
~ l8firi ft Bulpr kralı Der.dinde ~ 
fevkallde murahhu oıc1u1unu. JEay. anıaeııdı 
malwıım kendiıfnJ JOJundan alıkoy - BatdaUan ftrilea bir hahn'e sire 
map hakla oJmıMhğmı ~ de Irak Haridye •11rı N11ri Sa.it pqa
Ka;ymabm bmıJarm hiçbirisine aids- tehrinaizde ika )'IUek aakamatla 
1'111'11 etmem•ı w töyle bir cevap wr- yaptıfı te ... lar aetieesiade Tirklye
mfttir: YJ lrab batlayuak olaa Nue,.btn -

- Bu& Sotyaıdaa Wl'ilen emir böy- Muaul dbUryolunun bafUI lpa mu
Jedir. ilanda ıtcıeıaııya .abftlerlııin tabakat ~ olmllf ve bir anJapna 
mea.rlan yoktur. Onlar aıttk yıkıl- imza edilmiıtlr. 
mıf)ardır. 8la buraya R<mıanyalı a- [H.~BERJ mallmdur ki prk n 
kalllyet halkım Bulgarlar aleyhine cenup hudatlanmua dotnı Oerllyen 
tahrik etm-.,e pldlnis! demıryollanmızm bir yandan lran 

Setir bunun tbıeriJle poetahaneye gi hatlarına baflanarak orta Asyaya 
dip oradan telefonla bqveklliıı vekili dolr.& maamam herinde tetkikler ra
mfatlyel it g6ren dahiliye vekili De pılmaktatbr. lbadl '*de ba caap 
l&'ftlUp ba vul,..U flddet;Je proteeto aza•muı •~dana pkmJI hhmmalr
etmif w "'Ben buraya Bizhı iBtildlll- tadır. Bitin bolar laerlıa14e memle
nts 1lfnmda iJen Romanya zabftlerl- keUnaiF Uc:antl I~ w o •emleketler 
Din mesvlanm ~ lçfıı pldim trauitinln Tflrk topraklanadu .-c
Bu fedailere Bul~ httktlmeti ou ıu: meal i(ln ~ok •tlhfm teşebbüslerdir. 
reıte mi muamele edecek?,, demf§tlr. Y am ... e r ler 
~bJıW. YelliU MriaM~ .... 
tamına eın11ı verip am leı'bMt o.: -ABKITEKT (Mimar) 
rakmumı hıwli•im McUmalf, eefir Ba ayJzk 4-pmn 67 inci ~ bir 
Rabvadan dolnı toae De Luma Jit· çok -.m ııatlul\eılcat ile çıkmııtır. 
mek IBtemtt. llkin bJmakam bana tçind' Mimar Seyfi Arkannı. Dr. Vaı
cla mti•ıde etmemlı ve yltz kilomet. nerm. Mimar Pıalm&- Beli. Mimar 
N "+ll"Ü IU'ÜJle ptebDecellni Kmail Altan. Had ('Mml, Emin :Necip, 
.&71-nlftlr. 8eflr atnk bym•Dmm eser ve yuı1an ile, Awupa mimari
bu t.ehditlerlnl dtnJemi,erek dolnı JO sine ait milndedcat .ardır. Alalddarla
luna de9am etm.,. de JOlda bir ~y- ra taftl,e ederts. 

Bu akıam SCJMER Sineması 
tik defa olarak ROBBRT STOLZ'un 

Öpüşmeden Yatılmaz 
(Wer zuı.ta kueut) 

Jluaild, prla ft nete11 aper1lt filpdM bqbJor. 
8q rollerde: 
1.tANE HAlD • 1V AN PETROvtTCH • 

THEO LJNGEN ve HANS K00SEa 
tll'99ten: ırox JUR.NAL: tapuı~ möarebe ... Poanıuol 

Pu" vapurunun prJu • Kıt nıoctaıan ve utre. .• 

Bu akıam SARAY Sinemasında 
htaııbulda ilk defa olarak ~ınıtz tatlı 

sesll mefbur ve pnç Wnol' 

NiNO M A RT i N i'n i n 
.. KARtA ~· Din bUYllk hale heJ8tl "'8Jratlnde cutp -
..... arMmda p lramaetma bir JWm n lhttpm ~ aıtmda 
-.Uedeeetl 

Ewdlki gün lqanyay11 ait Jlayor
ka adaaında, ltalyanlann asilerl6 bir
ıilcte ~ıklanna dair verdiğimv 
haber Anadolu a;t1naının Gfağıdaki 
telgra/iyls teeyyüt etmekted"r. Tel
graf fl&'lur: 

Londra, 30 (A. A.) - Havas ajan
BJ muhabirinden: 

kesmelerinden korkulmaktadır. Bu 
yol kesilecek olursa Madrit bOablltttn 
fena vaziyete dlleecektir. 

General Franko, Alkazar mUdafile
rile bunların kuamndanı olan Albay 
Morkadoya tspanyanm en büyük ni
l&DJ olan Ferdlnand aalibini vermte
tlr. 

lik bir uf kolunun, 8llvarl ve topeu A ş K s E RAB 1 kuvvetleri ve iki kruvuöribı iftlrald-
le Malagaya taarruz edecelf bll4iril· 
mektedlr. 

Salihiyettar İngiliz mahafili, sabah 
gueteıerinden birinin meydana attığı 
gibi, Mayorka adasındaki İspanyol 
ihtilllcilerinin başmda İtalyan Gene
rali Roesinin bulunmakta olduğunu 

bilmiyor değildi Ancak bu mahafil, 

Burgos mntt mecll8inln bir brarl1e l'n.nmca aörJU ftbatnm ilk iraeli için ,..lerJJüll enekten temin 
Geııeaii Franko t.apn,ot cırc11lla 1iM- ....... ...._: re. J--.1. ilk Bayanlar iQID ha kıl modaJan 

~~w~~·-~mmzı;m~~~~~~-~u~h~~~~~~!;~~z~;~ Evvelki gt1n uDerin Almirant.e 1- den bOtaıı lttt'fhtlerin tıe11 t&Jln edil· ~ YARDI AKIAK SAAT 21 ele 
•imli laııvuör1l saat albda hu.&ll~!tl miftlr. Bu tayin eeaebi htUdbDltlen 
tin Graviana isimli muhribini. bir de bildirilecektir. T DA K Sineması 

MCJDE 
1936 - 1937 yeni llJM'D'a menünlne 

Sinema zevkinizi tam9.mlıyacek 

~1B ~ NAGY - FERNAND GRAVEY • WC!EN BAJUtOUX 
gibi Uç meehur Binema artl8tlDtn yarattDJan 

BiR MAVIS GECESi SAKARYA sinemasidır r..----- Bir k aç gün kaldı. Bekley lnlz. -------

Aek. entrika, eeıı. amgin ve etıencell B&bnelerle 
dolu -pek mtıkemmel filmle bqbyor. 
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Tonton amca 
banyo yapıyor 
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Yazan ı Niyazi Ahmet 

------------~-----------· 328 sene evvel bugün 
Bisker şehri kan ve ateşle 

yuğuruldu 
1,200,000 altını muvaffakl)'etle lstanbula 
ttellreo oalbandın oğlu UkDz Mehmet bem 
Kaptanpaşa oldu, hem de Padlpbın il~ 

yaşındaki kızı ile nişanlandı 
Kapta• Hafm ilaet pap, hacalan içia • idi. Bb1K 7erler ,. .. ,, a

sltfireeek olan pmilerin Wtkapın Y•• i-.n cesetleri etrafı •ıar
llayWlace. derbal u18'il•it. yeril)(' •••· 
Haltı pap. getlrllmiftl. Dlşman, .il.4enbdeki •1tft.lfü> 

Halil paşa Kı'brlll nlarmda koraa- yetlerini gittikçe artırmak, buıalaı:a 
tanıt oksa• topl• -Kara celaeuem,. bir tek Tüık gıemilll &eıkma.U teti
adı verilen kalyonla çarpJŞmlft Muad· yorlardı. Soa ~ ..ıua bu 
refa bir pa aaballtan akpma lladar cesareti yeraiftl. 
n laalyoaun atep altmda llarp et. • • ' 
mlfll· NapoU kaiirp1an bir sin lataüir 

B• llarpte on Malta pmfsindea al- atlasma 1&113.flP tekri lıara .. ye çevir
*- aptadlbU. Ellial li'9&l1• olmak diler. Fakat kale)'l bir ttrlii ahuia 
Bsere 500 esir abatlı. Bualarcla• baş- ••allak •l ... dılar. Ba sefer Arna
b Jiz altm.ıı top. Ud bia tüfek el• nthk ahlline ptmalr l8tetlller. l'a-
PflrllclL kat hlktmet, •iifmaalann tUriU.tı-

BaW pqa latanbal llmaaıaa ~ra nr lrtıffetti. B1r tüm üall idam" 
celleueml arkası•claa çekmekte bir p&pam diri diri derisi Jildlerek 
oJan bir donanma ile muafferaae btaabala pıulertt•L 
circlL Ba ıaliblreti tebrik etmek bere Vene& tarihleri bn• fi7Je kayd
paclifala tarafından bir memur tayin etliyorlar: •Bir papasm t1erW •yu
edflmiftl. Halfl paşa dotra Saray 1arak içeriaiıte samu dol•11r11ı1111 ı. 
barnua pJdi. Padişahın elini iJ9nk tanlNtla gillderlldljl libi lapaayotlar
tiç tujlu paşalık aldL la münasebette bulndulan için u~-
Dtl§muı k1'd~n bu muuffa)dyet lf hristfyan Arnavut gençlerlala d• 

yeal ••ftffakb'etler pepıtdu bpaa- kesik bq'lan lstu'bala alqtml~ .. 
fa sevketti. Malta ilstacb uamı Vi- Bu hadiseden sonra denizler biraz 
yankor Portofarlnoya beş kadirga duruyor gibi oldu. Malta l'Joransa 
gincleril. Baalar, kereste abaaia ge- donanıaalanaıa aıece ı&aclb ve bü· 
len s-..da pmileıhd saptecleeekler- tün sene bekledı1deri hadise HSSlzce 
A albayete ereli. Ml8lr do••••• iki 

Katllrplar, tl&nlamada mnaffak senelik versl olan bir ml)J'oıa iki 1iz 
•lamadaa dlaerlerkea Tan111 kona- bin altını Öküz Mehmet papJUıa il•· 
nı Kara Sinatua ıemiaiDi tla"111ar. mandasile lstanbula ıetirdL 
Floransa donanması muvaffakiJeti lstanbulda bir nalbandın oilu iken 
Ulla dJade UerleW. ltaraabk '1ir ge- haremde terbiye gifllliif olaa Öldls 
ee Blllker pıllrbae laic1111 etlenk etrafı MeJuaet pap. ba mnaffald)"etfnden. 
afet ve kana bel4• clol•.YJ Jlalllfll 7erlae bptu pap ta-
lltS 1lk 1111' MrlMi ttpila ..... se yln eclDdl .,. ~ yqmdalıl padfp.laıa 

• enel ........ Jür fed Wr .... 1'8 km ne nlpnlandr. 

Sahnede kanatsız uçan dansez 

u•... ..... ..... .... ....... ............. ,.,,..% ııağq 
"6rdll6ilnlız olun ateıi ortalıla kızıl bir agduilık vermelctftlir. 

Prens di GaJ tly4trosunda biltiln muhafaza ederler. tvon havada on iki 
Loadra seyircilerinden bol bol alkış metre ytiksekliie fırlatılınca, seyir~ 
toplayan çok miitenaslp bir atletik ler, korku ft llqecan ... aef es ala
"'••da malik bulunan sarıp Jvon mastar; karpükl paı11ner herhangl 
haqq blyilk bir kolaılıkla vpnak- MI' abaklık ,.adnden kızcağızı yere 
....... inerken yakala,amu diye ylirek1ed 

Geac llUnıın iki partönerl vardır. gUmbttrder • 
~ bandılı şöhretten tt..lara Kızın, ahaede bir baştan öteki ba· 
Mk UI S.bet etmekle beralııer bu fil kadar boıtukta kayıp gitmesi ger
... , idi 1'a phrete ancak .. ian. '*tea ıöıtlmeie değer bir numar .. 
bneJ ft meharetile erişrniıtir, Sah- dır. Burada gördtığünüz fotofraf 
anla Mı başından öteki bapna kadsr ,.ıro eanumda bir locadan Sun 
beflakta kolaylık ve zeraf etle u~bil- Referee gazetesinin foto muhabiri 
mesi bu iki partönerln sayesindedir. rafmdan alınmıştır. 

lvon hafif bir kızdır. Ancak 50 kilo -~-:----------
aln'lıltnllaıİır. vacuca. 1Aatlk sthi OtobOs alıyorum 
her ,au eifllr ft Üktltlr eoj1ından- Acele olarak H. 16 kifilik bir 0 
dır. Paı16nerlert iri yan, deli kuv- bQa almak lltttJoruın. Satmak 
ntll birer pehlivandır ve kuvvetlerini yenlerin her ıtln Sirkeci Balıkeıdr 
1r er tin yaptrklan h1181181 lclmaalarla telinde Bay Bedriye mtıracaa.tıan. 



Kiyefteki futbol maçında takımımız 

Bire ~arşı dokuz golle 
mağlUp oldu 

Bütün mesuliyet kendi klübünde bile 
oynatllmayan kaleciyi takıma 

alanlardadır 
Kiyef 30 (Hususi) - Kiyef maçı! 

mütemadiyen yağan bir yağmur aıtın 
da yapıldı. 
Takımımız: Necdet - Faruk, Hüs

nü - Reşat, Lütfi, ibralı im - Niyazi, 
Sait, Gündüz, Şeref ve Fikretten mü
teşekkildi. lkinci haftaymda Hüsnü 
ve l<'ikretin yerine Hakkı ile Eşref 

alındı. 

Hakem Suphi Batur idi. 
Malum r~rasimden sonra müsaba

kaya başlanmıştır. DizimkiJerin bir 
netice~iz hücumundan sonra ikinci 
dak!kada Ruslar kalemize inmi~ler ,.e 
derhal birmci gollerini atmağa mu
vaffak olmuşlardır. 

Bundal\ sonra biz:mkiler tekrar hü· 
cuma geçmişler. rakip takımı müte
madiyen abloka etmekte olmalarına 
rağmen becerik.sizlikleri yüzünden 
bir tiirlü gol çıkaramamışlardır. 
Haftaymın sonlarına doğru Sovyet

ler ikinci gollerini atmışlardır. 
İkinci haftaym takımımızın gol ye

me devresi olmuştur. Beşinci dakika
da ba~layan goller son dakıKaya ka
dar devam etmiştir. 

Feneryılmaz 
Herekedeki maçı 

5 - 3 kazandı 
Kocaeli bölgesinin sayılı takımlann

dan Hereke İdman yurdunun daveti 
ile Feneryılmazlılar lıu hafta Her~keye 
gitmişlerdir. 

Sporçulara temsli kolu da refakat et
mekte idi. 

Kafile Herekeye geldiği zaman yerli 
idmancılar tarafından hararetle karşı

lanmış ve gece klüp sinemasmda Fene!' 
yılmaz temsil kolunun verdiği müsame-
r.e pek parlak olmu§tur. • ~ 

Erteui gün sabah ufak gezintiler ya
p!lmış, saat üçte futbol sahasma ~idil

ı;niştir. 

İki takım arasında bayrak teatisinden 
sonra maça başlanmıştır. Onuncu daki
kada Feneryılmaz Fikretin ayaği~e bi
rinci golü kazanmış fakat mütevazin 
cereyan eden oyunun on altıncı daki· 
kasında Herekelilcr d'e Ahmet vasıtasile 
beraberliği temin etmiştir. 

Birireci devrenin sonuna kadar birer 
gol daha atan tarafeyn berabeıe kal
mışlardır. 

İkinci haftaymda Feneryılmazhlar 
daha üstün oynamağa başlamışlardır. 
Fakat ilk anlarda Herekeliler bir gol 
atarak 3-2 galip vaziyete yükselmi;lerse 
de Feneryılmazlılar da penaltıdan tek-

llemerı hemen her çekilen ~üt 

adeta boş olan - kalemize girmekte 
idi. 

Bu suretle Sovyetler sayılarım do 
kuza kadar yükseltmekte güçlük çek
memı:-;.lerdir. Ara sıra yaptığımız hü
cumların birinde hasım müdafiler ha
tah bir kesi:: yaptıklarından dolayı 

hakem penaltı \'ermi~. Şerefin ~ektiği 
penaltıdan takımımız tek golürnüzii 
atabilmiştir. 

Bütün takım fena oynamış ise de 
hi('.biri kalecimiz kadar olamamıştır. 

l\laçın mesuliycti büyük bir mik
.rasfa, kaleciye düşmektedir. Çtinkü, 
son derece kötü oynamı~ \'C gollere 
adeta seyirci kalmıştır. 

İstanbul takımlarında daha birçok 
kaleciler varken; kendi klübünde bik 
takıma ithal edilmiyen Xecdetin, böy-

le kunetli rakiplerl,c. karşıla~acağı 

muhakkak olan Rusya seyahatine İŞ· 
tirak ettirilmesi dost memleketteki 

dördüncü futbol tema..~ımızın da mağ
Iübiyetimizle neticelenmesine -.ebep 
olmuştur. 

Yağh güreşler 
Koç Ahmet 

yıldırım Bek irle 
berabere kaldı 

Geçen pa:r.ar Çenberlita:;;ta yağlı ~ü
rcş müsabaımıarı yapılmıştır. Biiyük 
ortada: Bur.sah Ali - Küçükpazarl 1 

Hur~itle karşılaşmış ve Hurşit galip 
"'elmiştir. 

'l'ekirdağlı l\lu.stafa yine Küçükpa
zarlı Hurşitle tutuşmuş bunda du 
Hurşit galip gelmiştir . 

Daşaıtı: Balıkesirli İbrahim - Vize
li arif müsalıaka::.ında, lbrahim künde 
ile Arifi atarak kazanmıştır. 

Kara Hüseyinle Burgazlı Ali Ah
met arasındaki güı·eşte de Ali küncl<• 
ile hasmını yenmiştir. 

Başa güreşen Edirneli Molla :;\1ch· 
met - Manisalı Ali ile. lstanbuHu Ko<' 
Ahm•'t de Adapazarh Yıldırım Bekir
lc berabere kalmı~la:clır. 

Güreşlere bu pazar giinü devam cdi 
lecektir. 

rar beraberliği temin etmişlerdir. 
Oyunun sonlarma doğru üstüste ikı 

gol daha çıkaran Feneryılmazlılar maçı 
5-3 kazanmağa muvaffak olmuşlardır. 

Herekelilerden: Solaçık Me!:m~t: 

merkez muhacim Ahmet ve santrhaf Sa
bahaddin n<ızaı;_ı dikkati celbetmekte 
idiler. 

Güreşçilerimizle konuşuyoruz 

M ® ır~ Ü ifil O fi A fhl lfifil ~t 
•• içki içnıek bize yakışnıaz, ca 
edeCeğime güreşir·tn ,, diyor 

Berlin olimpi
yadında büyük ta
lihsizliklere rağ 

men bayrağımızı 

şeref direğine ilk 
defa çektirmı>ğe 

muvaffak olan 
(Mersinli Ahmet). 
henüz yirmi iki 
yaşında doğma bü 
yüme Mersinlidir. 
16 Yaşına kadar 
Mersinde tahin bel 
vacılığı yapmış ve 
ekmekc:i f ırmmd:ı 
çalışmıştır. 

Doğuşta kuvvet
li olan Ahmet bir 
gün f ırmda dolu 
bir çuvalı kaldırır
ken sonradan is
mini öğrendiği bir 
mHşterinin nazarı 

dikkatini celbet
miştir. 

Bu zat sponı 
çok sevenlerden 
Mersin itfaiye ku
mandanı Bay Mu
harremdi. 

Bay Muharrem 
Ahm~din spora 

, başlamasını, bil-
hassa güreşe he- Mersinli Ahmedin son rcsimlerindl"fl biri. 
ves etmesini tavsiye etmiştir. müsabakam Avrupa şamriyonların 

Bugün milli güreş takımımızın en dan bir İtalyanla idi. Bu karşılaşma 
mühim ve en sevimli bir uzvu olan da yenildim. 
Mersinli Ahmet spora nasıl ba§ladığı- Fakat bunun acısını - biraz gec; 
nı, Rusya seyahatine çıkar.ken veda de olsa - bu defaKi Berlin olimpi 
için matbaamıza geldiği za.roan ı,ıöyle yatlarında çıkardım. 

anlattı: - Ahmet, dedim. Olimpiyat ha· 
"- Bay Muharrem beni hemen he

men zorla şimdiki Çukurova şampiyo
nu olan Mersin İdman yurduna kay
dettirdi. 

Bana boks yaptırmağa başladılar. 
Futbol da oynuyordum. Boks talim
lerinde bulunan Mersin borsa komi- • 
seri olan Bay Lütfi "Bu çocuğa boks 
falan yaptırmayın. Ben onu tstan
bula göndercy')m de orada güreşe ça
lışsın ... Dedi. 

Vefa klübilc muhabereye girişti. 

Ben de nihayet bundan tam dört se· 
ne evvel, yani on sekiz yaşında lstan
bula geldim. 

Vefa klübünde çalışmağa başladım. 
O kadar çalıştım ki lstanbula geldiği 
min altıncı ayında Milli takıma dahil 
oldum. 

Fakat o zamanlar Greko - Romen 
güreş yapmakta idim. llk müsaba
kamı da Bubiş ismindeki Macarla 
yaptım ve kazandım. Fakat ikinci 

; : ) : ı, ;.._, 

tıralanndan biraz bahsetscne. Ora
da yaptığın maçlar hakkında tafsil:i' 

Ahmet lwrdqi Mııstafa ile idman 
yaparken. 

ver. Kimlerle karşılaştın? Bunların 
en tehlikelileri hangileri idi? 

Ahmet biraz düşündü, sonra göz
lerini açarak: 

- Vallahi kardeşim. dedi. Bu be
nim ilk olimpiyada iştirakimdir. Ora
da günde beş, altı güreş yaptım. Ba
zıları bir iki saat, bazıları da on beş 
dakika ara ile... Kimlerle karşılaştı
ğımı hemen hemen hatırlıyamıyorum 
bile ... 

tir;rken de hissettim. Ne mesut da
kika idi o ... 

Bunları sbylerkcn Alıınedin snr&r
dığı ve gözleri dolduğu görülüyordu. 
Biraz durduktan sonra tekrnr [Özleri. 
ne devam etti: 

- Biliyor musunuz? Olimpiyat
larda güreşmek çok güç. 

Evvela temiz güref;meğe mcc bur
sun. Sonra da gayet süratli da1 ·ra
nacaksmız. Bir de muhakkak giiler 
ylizlü olacaksınız. Güler yüzlü olma 
nın çok faydası var. 

Olimpiyatlarda - harici temas!ar 
için - acemi sayılırdım. Fakat alt• 
ay sonra yapılacak olan Avrupa "":m
piyonluğunda göreceksıniz muhc\'·ck 
birinci olacağım. 

Bcrlin olimpiyatlarında şanssızlık 
ları yüzünden bir şey yapamamıı; ol:ıl' 
Büyük Mustafa ile Ankar-ılı $aimin 
de kazanacaklarma :manım var. 

- Bir güreşGi nasıl çalıı:;malı ve 
nasıl yaşamalıdır? Mer:ela sen biraz 
da hayatından bahrwtfenc. 

Çok neşeli olan Ahmet uzunc·:ı bir 
kahkaha attı. 

- Ne yapacaksın benim hayat:mı, 
diye cevap verdi. Ben Mersinden "el
dim geleli Çarşı içinde bir kuyumcu
nun yanında çalışıyorum. Şimdi ufak 
tefek bHczik falan yapmasını da öğ
rendim. Haftada 3 - 4 lira kadar 
da kazanıyor, böylece yaşıyorum. 

Şimdi kÜGUk kardeşim Mustafayı da 
Mersinden getirttim. onu çalıştırıyo

rum. 61 kiloda.İstanbul ikincisi oldu 
Bence bir gürcRçiye Jazım olan ı::cy 

evvela ?..eki olmak, sonra da tcl<n'K 
--gllreşmek ve güzel köprü kurabU~ek
tir. ltlıı.ıu.uhuu<t '-u!ı. diluıUi ol?nnl~ 

çapkınlık etmemC'k, bilhassa r hliva· 
nın temeli sağlam olmak şarttır. 

Ben koşu ve jimnastik yapmaktan 
çok fayda gördiim. 

Eğlencem yok gibidir. SinC'maya 
gitmem. Eğer gidersem uyurum. Si
gara ic;mcm. İçkiyi ağzıma koym:ı.mı 

şımdır. 

- İçki ve sigaradan hoşlanmıyor 
musun? 

- Hoşlar..mamak defi!.. Böyle 
şeyleri yapmak bizim için hem :::ü
naht.ır. hem de yakışmaz. 

Dans falan da etmem. Dans ede
ceğime onun yerine rin_gtc yorulurum 
daha iyi değil mi? 

Biraz sonra Rusyaya hareket <>dc
ceği ic;in bu gUicr yüzfü ve tatlı E .. zlü 
pchlİ\'anzmızla daha fnzla görüşmcğe 
imkan yoktu. 

o. VC'dalaşarak avrıl•r!,en: ben. 
bir çok muvaffakiyctlerine rağmen 

19 
Model 1 C 5 

19 .. ila 2.000 nıetre 

Bcrlinde Bay Seyfi !><!nim kuvvei 
maneviycmi yükseltmek için her kar
şıma çıkacak güreşçi hakkında ''Za
iftir, kuvvetsizdir. Hiç korkm::ı. mu
hakkak kazanırsın . ., diyordu. Fakat 
müsabıklar hiç Bay Seyfinin dediğ: 

En iyi ve aynı 
zanıanda 
En ucuz 

Radyodur 

8 gün muhayyer FN 
garanti F. A. D. :A. 

bir sene 
~ ... ~ı • i - YORK 

Türkiye umum acentalığı DUYUŞ MOESSESATI 
Galata, Voyvoda caddesi, Danüb sigorta Han No. 18 Telefon: 49249 •••••••lii 

ı;ibi çıkmadı. Alman, İsveç, FinJan· ilf ersinıi Ahmet dünycı iiçihıcfs'l 
diya ve İtalyan gibi en zorlu pehlivan 7 ·7 b ı, 

olduğu gilıı ar f..aclaşları c crav~ larla güreştim. ~ 

Bir gün olimpiyat köyünden oto- ı ancak müsabalcalarda aklımıza r. tir
büsle güreş müsabakalarının yapıldı- diğimiz bu büyük güresçiMize '·arşı 
ğı yere gidiyordum. Otobüste İtalyanı nankörlüğümilzü düşünüvordum. 
güreşe ileri de vardı. Onların kafile o. ilf. f(u'. •rr1~ 
reisi, benim sikletimdeki pehlivanları -----------
için muhakkak dünya birincisi olaca
ğını söyliyerek öifüniivordu. 

O gün bu me~hur İtalyanla güreş
tim ve Mağlup ettim. Bu suretle !tal
yan diinya ikit'ri~ i ola bildi. !şte. o an. 
dah-i sevincimi tarif edemem. öyle 
heyecan duydum ki. .. 

Bu heyecanı bir de: bunca senedir 
iştirak ettiğimiz olimpiyatlarda ilk 
defa. şeref direğine bayrağımızı çek-

~lYl~\V/©l 'VJ@ 

V lU1 lfl1 ~ ifil H ~~©J JFil 
ll'1l @) ıg, ® ır n ® ır n 

Ha•kan oyunlarına g-öndt.>rdi*imiz 
arkada<jımızln, Rmıyadaı.: sporct:lan
mıza rC'fal,at erlC'n muhabirimizden 
gelen mektupları ya;ml,i nütihamızc!a 
neşredcce~İ.l. 
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Para değişikliklerinden Cürmü msşhut Her işte sebat 
hayırlıdır 

Birbirlerini çllgınca seven iki 
genç nihayet birleşebildiler 

zararımız olmamıştır ! ~~k~~~u~~~a~~~ 
(Baş iflralı 1 ıntide) ren maddelere ta.raftar görünmemiş, (Baş tarafı ı incide) 

kalide bir içtima aktedcrek baıtrlanan altın satın alınmasını istiyen madde- dım ve hemen zabıta memuruna müd
rapor okunrnu~tur. .. .. yi de tadile taraftar olduğunu bildir- deiumumilik odasını gösterdim. Bir 

1 

Fevkalade ıçtimada Türkofis ltiudu- miştir. 
rü Mahı:nut ve sanayi nıüfettişi Daniş Bundan sonra ayan meclisi toplan
de bulunrnuştur. Çok uzun 0 \an rapor- mış ve projenin birinci maddesini 127 
ru Oda uft'luır.i katip vekili Gal~P Bah- rey muhalife karşı 137 reyle ve pek 
tiyar okuı:nuştur. Rapora tnecııste da- zayıf bir ekseriyetle kabul etmiştir. 

dakika sonra birinin arkasında koyu 
renkli bir işçi gömleği, diğerinin sır-

-------

ha baZI iliveler de yapıldığı zannolun- Neticede ayan tadili istenilen mad-

tında da kolsuz çizgili bir fanila bu
lunan iki kişi nöbetçi müddeiumumi
nin karşısında idile:. 

Budapeştcden yazılıyor: ı 
İki sevdalı arasındaki aşka engel 

olmak istiyen ana ve babalar geçen
lerde Budapeştede cereyan eden böy
le bir vakayı ibretle okuyarak kendile 
rini avutmahdır. Çünkü aşkın yoluna 
nekadar engel konursa, hızı o kadar 
artıyor. İşte Matmazel Magda Darko-

rnaktadır. deleri tekrar mebusana iade şartile 
Alac:•i•mız, veracell"''' projeyi 125 reye karşı 141 reyle ka-

lkisi de çok heyecanlı .• llk bakışta 
başından aşağı işçi gömlekli ve çelim-

Bu sabah bu hususta en ı:ııe~su~ bul etmiştir. 
kayna\dardan gazetemizin mali .,e ıktı- Liretin istikbali 

ısadi işlere bakan muharririnin yaptığı t~t İtalyan kabinesi bugün fevkalade 
kiklere göre Fransız ve ecnebi b811 .do- bir toplantı yaparak ltalyan parası 
vizlerin düşmesinden mütevellit .,azıye- bakında kati kararını verecektir. 
timiz şudur; Florın yUzde 10 dUfilrUIUyor 

Fram:.:ıda Türk ihracatçılarının alaca- Hollanda maliye mahafili florinin 
ğı paranrn yekunu 250.000 - 30~:00.0 yüzde on mikyasında düşürülmesine 
T .. k r d B Mgildır. ur ırıieı ır. u para bloke intizar etmektedirler. 
~şhas elifldedir. Buna buıtabil bloke 
paramız yGktur. . 

. -ı.ıırıyet 
Fra:ıs.;ının bızde, yani Curw• 

Merkez Bankasında blokaj para~~rı 
· ogun-

115.000.000 Fransız frangı, yanı . 
kil kıymetle 12.000.000 Türk l~rası 
kadar bir şeydir Bunun da şım -
di kıymetini üçte bir kaybetı:ııİ§ oldu
~ . "b 1 cakları gu nazarı ıtı ara alınırsa a a 
8.000.000 liraya ve yalnız jbta~ttan 
mütevellit zaro.rları ise 4.ooo.ooo liraya 
baliğ olur. 

Buna mukabil bütün piyasatnl~~n 
zaran olarak roo.ooo - ızo.ooo ıra 
gösterilmektedir. .. k" 

Fransızlar daha evveldetl bugun u 

vaziyeti bihlikleri için bizdeki blo~e p:~ 
rayı tcmitliyebilmek yolunda bır çd 
hareketler yapmışlardır. Bu tneyan ~ 
bizden tiftik alarak bizimle Br~df~i
piyasasmda rakabet ettikleri de zıkr 
le bilir. 
ihraC2'1çılarımızm vazıyell 

B
. . "h 1 1ı yola ızım. ı racatrı ar daha tna . 3 ı· ın 

çıkarır çıkarmaı mallarının bede U: .. 
nJtaU"tl 

yüzde seksenini derhal bir ba 1 
kredi suretflc almak itiyadıncıadı~ 8.r. 
Binaenaleyh ihracat tacirle~ı .~çın 
mevzuu bahaolan yalnız aatıtın tnute-
baki yüzde yirmisidir. Naflonlar da 
bunun içindedir. 

Şu hale göre vaziyet daha ziysOc 
krediyi yapmış elan bankaları alakadar 
edecek mahiyette görülmektedir· 

Fransa ile mUnasebatın11s 
Fra:ıs:ıı ile ayda bütün ticaretiıniı· 

.l • • ·~· ıoo ooo afyon l;a ınzımam ettıgı zaman · . 
lirayı ve sfıİ!' zamanlar 70 _ 80 bırt 
lirayı bulmaktadır. Şu vaziyete göre, 
FransL.>c1an çelecek hareket ne otursa 

Ü ~-
olsun piyasayı sarsacak mahiyette 
lakki edilmemektedir. 

b"t" . catıı:nJZ 
Sonra da Fransaya u un ınra . 

franl:l<> ac>--ildir Bu ihracatta her nevı 
• .?. • • kulla· 

par:ı. kull:mı,mıştır. :Belkı en at 
' ·h ca· nılanı fraı~ktır. Bu da umumi ı ra 

tm Y~iz.!:.: 30 u nisbetindedir. 

Hal •ekll 
Bu vaziyetin yegane hal şekli ?&er· 

k~z. bankasının yapacağı fedakarlıkta 
gorul ""'- · · za· mc"'tcr.lir. Bankanın kendısı 
rar etmed . na da en -.e pıyasanm zararı .. • 
meydan vermeden işi halletmesi ıniiıt1 
kün ~Örülmektedir. Ve bunuıı t>öyle 
olacagından §Üpphe edilmemektedir. 

Esasen büyütu··l - d _ ·yen btı . mege egıııı . 
vaziyetı11, bir takım hasis menfaatierırı 
karışrnasi!e izam ed"ld·-· .... 1 ektedir. .., ı ıgı goru ın 

uugUnkU llatlar 
Cum?~riyet Merkez Bankası bugUn 

için tngılız lirasına 624 _ 1 ktırllŞ • • 62 • t 
fiat vermıştır. Bir gün evvelki fıa 
622 - 625 kuruştu. 

ou,mıyecak paralar 
Frangın düşmesinden dolayı Yugos

lav ve Bulgar paralarının müteessir 
olmayacağı anlaşılmaktadır. Bu hu
sus Belgrad ve Sofyada temin edil
miştir. 

Alman ya seıamllyor ! 
Alman lktısat nazırı doktor Şaht 

Rayihşbank idare meclisinin dünkü 

yaptığı toplantıda bir nutuk söylemiş 
ve demiştir ki: 

"- İngiltere, Fransa ve Amerika 
arasında akdedilen para anlaşması 
beynelmilel ticaretin inkişafına yar-
dım edecektir. Almanya bu anlaşmayı 
harantle sehlmlar. Almanya, kontcn 
janların kaldmlmasına taraftardır. 

ancak parasının yaziyetinde herhangi 

bir değişiklik yapmayacaktır. Bunun
la beraber, beynelmilel iktısadi konfe
ransa iştirake hazır bulunuyoruz.,, 

Rey mlktarı 

Paris, 30 (A.A.) - Ayan meclisi 
saat 6 l''.ln sonra para kanununun mad
delerini müzakereye başlanuştır. Mün
hasıran frangın kıyrretten düşürülmesi 

hakkındaki rnadd '? ile tayini esami su-

retile reye konulmayı icap ettirmiş ve 
hükumet ancak on reylik bir ekseriyet 
elde edebilmiştir. Bu meyanda elli dört 

de müstenkif vardır. 
Bu netice gösteriyor ki diğer madde

lerde hükumet azaı:ıi derecede müşkü
lata maruz kalacaktır. 

Başvekil 
An karaya 
dönüyor 

Oiin Adanada pamuk 
işlerini tetkik etti 
Başvekil ismet Jnönü dün sabah 

vasıl olduğu Adanada tetkik ve te
maslarda bulunduktan sonra dün ak-

Şam üzeri Ankaraya hareket etmiştir. 
Başvekilimiz dün bütün günü pa

muk işlerini tetkikle geçirmiştir. Mü-

teha'!ISıslardan, çiftçiden izahat almış, 
Ziraat mektebine giderek pamuk tip
leri üzerinde tetkikat yapmıştır. 

Nafia Veklll 

Bu sabah borsada Merke JJankasJ 
• 1 • l!: 

Doğu Anadoluda seyahat eden Na
fia vekili Ali Çetinkaya dün Ayvalık 
Yolları ve nafia işlerini tetkik etmiş

tir. Nafia vekili bugün lzmirde bulu
nacaktır. 

bısse senet erı }'\\kselmeg-e d ın et· 
. . D c.,a 

ııııştır. ün 88,5 lirada kap ~,, biSSe 
1 

. an ... • 
senet erı 89 lirada açılmış, 89 25 tira· .b ~-
ya kadar yükselmiştir. ' ~- • ~ 

Türk borcu tahvilleri 22,40 dadır· ~ ~ . 
Londr~da bir sterlln 9 6 tr•.,~- FAK AT ,f.. ~\~· 

Londra, 1 (A.A.) - Borsacılar. t H.48 " ~y s~ p{, 
giltere bankasrnın dün bir ingiliZ lira· dır t ~~'f) ıJ.. l\, · 
sına mukabil 96 Fransız frangı .,ertnek ,,._4., -~ • '2Jrf\l ~-
hususundaki kararını müsait bir suret· yv~ ~ ~, ~,, e1';, 
te karşıfamışlardır. <(<') C ttc,~,....~'.l -
Ecnebi memleketlerde ~ ~ ~{) .' <bcO~eJ. ~ 

siz olanın diğer iri yarı olan tarafın
dan dövüldüğü tahmin edilebiliyor ... 
Halbuki vaka hiç de böyle değil! 

iri yarı olan sandıkçı Mehmet va
kayı §Öyle anlatıyor: 

"- Tahtakalede sandıkçıyım. Bu 
sabah dokuzda mağazamın önünde 
duruyordum. Bu Sımuel mağazama 

gelerek bana çattı kendisi de sandık
çıdır. Benim kendisine rekabet ettiği
mi söyliyerek sataştı. Etme, yapma 
dedim. Dinlemedi. At:tı ağzını, yumdu 
gözünü .• Ne lranlılığımı bıraktı, ne 
Türklüğümü! 

Ben cürmü meşhut kanununun bu 
gün tatbik mevkiine girdiğini bildiğim 
den Kendisine ihtarda bulundum. Bu-
nu da dinlemiyerek yumruk sa,·urma
ya başladı. Ben elimi kaldırmadım. 

Adam akıllı dövdü. Şimdi göğsüm 

ağrıyor .. ,, 
Müddeiumumi Samuele sordu! 

da şöyle cevap verdi: 
"- Ben bunu dövmüş değilim. Bi

lakis o bana sataştı dövdü.,, 
Bundan sonra mi.iddeiumumi da,·a

cıyı bir oda ötede bulunan tabibi adli
ye gönderdi. Tabibi adli Haşim, Meh
mcdi bir sandalyeye oturtup muayene 

etti, göğsünü dinledi. Bir rapor }azıp 
iki dakika sonra müddeiumumiye gön-

derdi. 
Müddeiumumi davacıya tekrar sor

du: 
- Davacımısın? Mehmet şöyle ce

vap verdi: 

- Evet davacıyım. Bu adam mağ~
zada öeni clövdü, fena halde sövdi.i. 

Bunu oradaki bütün tücarlar da bili

yor .• 
Müddeiumumi Samuele sordu: 
- Ne diyorsun? 
- Ne diyeyim. Ben onu dövmedim 
Tabibi adlinin raporu okundu. Meh· 

medin on gün zarfında iyi olabilecek 

derecede dövüldüğü tesbit ediliyordu. 
Müddeiumumi tarafmdan alınan ifa
delerin altını evvela suçlu Samuel im
za etti. Sıra sonra Mehmede geldi. 
Mehmet cebinden mühürünü çıkarttı. 
Müddeiumumi bunu kabul etmedi. 

nun, sevgilisi Dr. Fery Sarga ile olan 
maceraları buna bir misal teşkil ede
bilir. 

Magdanm ailesi bu aşka mani ol -
mak için mahkemelere, polise başvur
duktan hatta ~vgilileri biribirinden 
ayırmak için Avusturya ordusuna bi
le müracaati akıllarından geçirdikten 
sonra yelkenleri suya indirmeye mec
bur olmuşlardır. 

Doktor Fcry ile Magda aşklarının 
yolu üstüne honan sayısız engelleri a-

Mehmedin şehadet parmash ifadeni .. 
1 
~ 

altına bastırıldı. ıı 
Müddeiumumi kararı tefhim etli. Va 

ka dövüp sövme suslarından ibaret 
1 

olduğundan takibi şahsi davaya bağ
lı görülmüş. 

M ağda ile Doktor Meri 

Bu sebeple işin amme namına taki
bind!n menfaat mülahaza edilmiyerek 
davacıya şahsi dava yolile davasını 

takip etmek lüzumu bildirildi. 
Samuel serbest bırakıldı. Geldiğin

den beri mahkemeye sevkedilip hapis 
kararı yiyeceğini tahmin ettiği yüzün
den anlaşılan Samuel serbest bırakıl
ma kararını öğrenince sevindi, kendi· 

ni odadan dışarıya dar atıp çıktı git
ti. Mehmet de istida yazdırmak üzere 
adliye binasının karşısındaki bir dak
tilo üükkanına girdi. 

ilk cürmü meşhut vakası bu sabah 
bir saat içinde böyle neticelenmiş ol
du. 

Yekta Ragıp ()NEN 

Daimi 
okuyucularımıza 

şarak nihayet evlenmişler ve bütün 
Macaristanı da sevindirmişlerdir. 

Üniversite profesörlerinden Doktor 
Jeno Darko ile madamı, biricik kızla
rı Magdanın eve sevdiği genç doktoru 
getirmesine hiç ses çıkarmamışlardı. 
Doktor Fery vaktiyle zengin olan ve 
umumi harpten sonra züğürtleşen 

yüksek bir ailenin evladıydı. Buna 
rağmen Sarga ailesi Budapeştede da
ima parlak balolar verir ve bütün ta
nınmış aileler or:ıya koşarlardı. İşte 
bu balolardan birinde güzel Magda 
genç doktorla tanıştı ve sevişti. Re-

fah ve lükse alışmış olması Magda
nın hiç umurunda değildi ve "iki gö
nül bir olunca samanlık seyran olur,, 
sözüne bütün varlığı ile inanmış bir 
kızdı. Aralarında münasebet teessüs 
ettikten sonra doktor Fery sık sık 

Darkoların konağına gitmeye başladı 

ve Magdaya talip oluncaya kadar da 
bu konakta daima iyi karşılandı. 

Kızın babası, doktor Fery'nin izdi. 
vaç talebine şiddetle itiraz etti. Bum. 
işitmek bile istemedi. Parasız pulsu.<: 

Aradan epey zaman geçti. Krzrn 
genç doktoru bir daha görmeyiceğini 
vaadetmesi üzerine evine dönm~sine 

müsaade edildi. 
Fakat Fery'nin bu meselede düşün

cesi büsbütün başkaydı. O, çılgınca se 
viyordu ve aşk insana bin bir ilham 
verir. Kızın Budapeşteye geldiğinden 

birkaç gün sonra gazetelere şöyle bir 

ilan verdi: "Sizi evde saat 5 ile 6 ara
sında bekliyorum. Bir dakika için ge
liniz. Fery" 

Magda bu haberi okudu ve randevu
ya koştu. Birkaç saat sonra profesör 
Darko polise koşarak kızının kaçırıl
mış olduğunu haber verdi. 

Polis hafiyeleri sevdazedelerin izle
rini Doktor Fery'nin arkadaşı tvan 
Millerin evine kadar takip ettiler. Fa
kat oraya vardıklarında mul1abbet 
kuşları uçup gitmişlerdi. 

Ayni iş birçok defalar tekerrür et
ti Ye her defasında polislerin gelme-
sinden birkaç dakika evvel sevdalılar 
sıvışıp gidiyorlardı. Nihayet ikisinin 
de Doktor Fery'nin annesinin evine sı 
ğındıklan öğrenildi. Fakat, kovala
maca havadisleri de bütün macar ga-
ze•.,ıerine yayılmıştı. Profesör Dar -
ko kızı alıp götürmek üzere Madam 
Sargonun evine koştu. Magda burada 
hıçkırıklar arasında diz çökerek ba
basından biraz merhamet dilendi. Ba· 

bası ise cevap vermeden evvel kızın 

eve dönmesi için ısrar etti. Mag<la 
buna yanaşmadı. 

Profesör henüz sinni rüşte varma
mış olan kızının yuvaya dönmesine 
mecbur edilmesi için "aile hukuku 
mahkemesine,, ba.cıvurdu. Mahkeme kı 
zın dönmesine hüküm verdi ve reddet
tiği takdirde polis kuvveti kullanıl

masını kararlaştırdı. 

Bunun ü1,erine polis hafiyeleri Fe
ry'nin evine gönderildiler. Oraya var- tı 
dık1arı zaman kız gene kayıplara ka- • 
rışmıştı ! Sanki gökte yıldızlardan bi- • 
rine uçmuş gibi yer yüzünde hiç iz l 
bırakmıyarak sıvışıp gitmişti. Bütün 
polis kuvvetleri harekete geçirildi. 
Buna rağmen Magda bulunamadı. 

Aradan üç hafta geçtiği h:ı.lde Mag
da meydana çıkarılamadı. Bunun üze
rine porfesör genç Fery'yi adam ka
çırmak ve memleket dı 1arsına para ~ı 
karmak suçlariyle mahkemeye verdi. 
Fery hapse atıldı. Nihayet 33 gün son 
ra genç kızın müstear bir adla ıssız 
bir köyde yaşadığı anlaşıldı. Orada 
yakalanarak eve götürüldü. Ve kapalı 
bir sanatoryoma kondu. Tam iki haf
ta kilitli bir odada tutuldu. Anne ve 
babasiyle hastabakıcıdan başka kim

senin kendisiyle görüşmesine müsaa
de edilmedi. Bu sırada Fery de hapis-
haneden çıkmıştı. Magdayı görmek 
için yaptığı bütün teşebbüsler boşa 
~~ . 
Badapeşte gazetelerinin hepsinin l 

merhamet damarları kabardı. Bunlar 
sütunlar dolduran acıklı makaleler e 
yazarak ''aile hukuku mahkemesine,, 
müracaat ettiler ve doktor Fery'ye 
Magda ile evlenmesi için izin verilme- ~ 
sini rica ettiler. i 1 

Bir tar afta n Fery de ayni 
mahkemeye bir istida vererek ebevey
nin inadı yüzünden kızın şerefinin bcr ks 
bat olduğunu ve ancak bir izdivac; iz. oh 
niyle yapılan hatanın tamir edilebile- n 
ceğini yazdı. 

Mahkeme reisi bu müracaa.ti <'Ok ık 
makul bularak eski kararını bozJu ve ol 
izdivaç vesikasını verdi. İnatçı prof e· ve 
sör kızı beş parasız bırakacağını söy. gi 
ledi. Fakat i.şıklar bu tehdide de e- ııt 
h 

. ·h 
emmıyet vermiyerek geçen haf ta b& 

lediye dairesinde evlendiler. 

Fransız mebUSan meclisi fraııgırı ~ "" , ~ " a. 
kıymetten düşürülmesini kabul ettik· • ~ ~ . fi. !it 

~en sonra ~aliye nazırı projeyi derJual ~ ... ~~ ' • , 
a>ana tevdı etmişUr. 'Al'* ' ~,,. o::s!··· ,.. 

Ayan meclisi encij . k bi- ~ · ~il/ 
1 dd sf menı anurıun j w ~ 

rfnc m.a e.ı ni kabul ettikten 9011ra 
muhtelıf gruplara tavizat b Medell•ll ~ ... 1 (j J 

Gazetemizin evvelce, daimi ku· 
ponlarını toplamış ve bu kuponları 
idarehanemizdt!n kartla değiştirmiş 
olanlara gazetemizin birer aylık 

ıbonesi gönderilecektir. 
Bu okuyucuiarımızın kartiariıe 

.ıirlikte adreslerini idarehanemiıe 

i!dirmelerini rica edt>riz. 

bir delikanlı. Magdayı nasıl yaşatabi
lirdi? Hatta kızına bir daha genç dok· 
torla görüşmemesi i~in kat'i emirMrl 
verdi. Yalnız kuru sözle kalmıyarak 

zavallı kısı büyük babasmm taşradaki 
villasına görıAoro .. ı:>'IT Rııdane..cıteden 

İnatçı babalara ibret olacak bir ha.· nı 
vadis verdik, gerçi kızı kendi başıru ., 
bırakırsan ya davulcuya ya'.:ut dl» 
zurnacıya varır sözü meşhur ise de, a 
Jev saça~ sardıktan sonra artık ina1 
ve ısrarda fayda olmıvacağında 

§Üphe edilmemelidir. hükuınete fevkalade salııhi a "e· a yetıer 
uzaklaştırdı. 

il 
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Çapuleular: 
- Meğer bu şehir kadınlarının karın

larında alA inciler bitermiş ! diyerek 
rast geldlklerl kadının karnını yarmağa 
koyudul<:r. 

Artık Hiilagünun askerleri Bağdat! 
kalesinden birini ellerine geçirmişler
di. Ve bütün bu harikulade vakalar 
olurken Hula.g\1 yanında en birlnci 
kuma~danları olduğu halde aşağıdan 
olan biten §eyleri seyretmişti. 

Aykutun göğsüne saplanan kılıç
larla vo kucaklamış olduğu askerlerle 
birlikte vurulmuş bir kartal gibi sUzü
lerekten yalçın taşlara düşmesi onun 
içinde fevkalade bir heyecan uyandır
mıştı. Hele az sonra. kalenin burcu-

>
na kendi bayrağmm dikilmiş olduğu
nu görünce büsbütün daha büyük bir 

"heyecana kapıldı. 
Kendi kendine: 
- Keşke ben de onların yaptığını 

yapa bilseydim. O benden çok daha 
büyük ve daha iradeli bir adam. üs
telik 'bir ordu ile kırk gündür zapte
demediğim bir kaleyi tek başına ka
zandırdı. 

Ey Mustasım ! Sana karşr §imdiye 
kadar kalbimde sadece bir tek kin ta
şıyordum. Fakat şimdi bu kin.im iki
leşti. Senden şimdiye kadar sadece 
kızım Gökbigem'in intikamını almağa 
yeminil idim. Fakat §İmdi intikamım 
da ikileşti. Senden hem vahşicesine 
öldÜl'ln'UŞ olduğun göz bebeğim kızım 
Gökbigemin, hem de büyük yiğit 

Ayku1nn intikamını alacağım. 
Yanındakiler Hulagunun bir mı

rıltı halinde söylediği sözleri duyma
dılar. Kulaklarına sadece: ''Musta
sım., ve ''İntikam alacağım!,, keli
meleti gelmişti. Fakat bu seste öyle 
ürkiltücü ve öyle keskin bir ahenk 
vardı ki duyanlar gayri ihtiyar ür
pormoltt.en kendllerini alamadılar. 

Bağdat kalelerinden bir kısmının 
Hulagiınun eline geçmesi haberi §ehre 
derh~ yıldırım sUratile yayılmıştı. 
Bu haberi mUteakip de derhal büyük 
bir panik baş gösterdi. Asker tarafın
dan gizli gizli yapılan cinayetler ve 
haydu.tıuklar az zamanda aleni bir şe
kil nldı. Dükkanlar basılmağa, evler 
'yağmn cdilmcğe, sokağın oratsında 
adam!ara tecavüz edilmeğe başlandı. 

Ese.sen bu çirkin ve korkunç çapul
culuklarda asker ve sözde şehrin in
zibatrtH teminle mükellef zaptiyeler 
ilk saflarda bulunduğundan zavallı 
halkın imdat istiyeceği tek bir unsur 
ve tek bir kuvvet de kalmamış olu
yordu. 

Bu çirkin çapulculuk işlerinde en 
mühim rollerden birini oynıyan da 
lbni Ömerdi. O, mevkii itibarile bü
tün zengin, kıymetli mücevherat sa
hibi kimseleri tanıyordu. Bundan do-

layı baş vurduğu ks:pılarrn hiç birin
den boş dönmüyordu. 

Bu esnada karısının fevkalıide kıy
metli ve nadide bir inciye malik oldu
ğunu bildiği tanınmış vezirlerden biri
nin evine de girmiş, uşaklar evi bir 
yandan soyarlarken o da vezirin ka
rısı Züleyhayı bir odaya sıkıştrrmıştı. 

1Ik suali: 
- İncin nerede? 
Diye sormu.cıtu. 
Züleyha, İbni Ömerin küstahça va-

ziyetinden hakikati derhal anladı: 
- Yok! Kocamda idi! 
Diye mınldandr. 

Fakat İbni Ömer bir an bile tered
düt etmeden zavallı kadını bir iti§te 
yere yuvarladı. Sol elile saçlannı 
kavrıyarak geriye doğru bilktU ve e
linde tuttuğu sivri hançerini bir par
mak kadar kadının boğazına soktu: 

- Demek nerede olduğunu bilmi
yorsun? Bak göreceksin, ben iruıanı 
bülbül gibi söyletmesini ne güı.el bi· 
lirim. Şimdi söyle bakalım, incin ne
rede? 

Aman, çek brçağı söyliyece
ğim. 

tbni Ömer çirkin çirkin gülerek 
bıçağı geri çekti. Zavallı kadın haki
kati söyledi: 

- İnciyi yuttum! 
Züleyha daha sözünü Q,itirmeden 

acı bir feryat kopardı. lbni Ömer 
ZUleyhanfn karnını boydan boya yar
mıştı. Bir anda elini içeri sokarak 
midesini dışarı çıkardı. Onu da bir 
bıçakla yardı. Parmaklarını içeri 
soktu. Birdenbire gözlerinde şeytanı 
bile ürkütecek mUthİ§ bir tebessüm 
belirdi. Kınl,ası parmaklan sert ve 
yuvarlak bir şeye temas etm~ti. Şim
di en iri fındıklarla bile mükemmel su
rette müsabakaya girişebilecek bü
yüklükte bir inci avucum:n içinde du
ruyordu. 

Zavallı kadın bin bir ıztırap içeri
sinde kendisine cidden bir bahtiyar
lik olacak olan ölümü beklerken lbni 
Ömer dışan çıktı. İri inc1yi itina ile 
kemerine yerleştirdikten sonra başka 
haydutıuklarda bulunmak üzere iler
ledi. 

Heyhat ki lbni Ömerin yaptığı bu 
görülmemiş vahşet de çabuk keşf edil
di ve Bağdada yayıldı. Çapulcular: 

- Meğer bu şehir kadınlarının ka
rınlarında ala inciler bitermiş. 

Diyerek rast geldikleri kadmm 
karnınr yarmağa. koyuldular. 

(Devamı var) 

KADIMLADBEMi 
~1'1. L'"''* R / Hnssô ~<rJ>m©.ııril 
Nakleden: Hatice Süreyya 
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Önüne geçilmiyor.. Bir fikri sabit 
beynini kurcalamağa başladı : 

"- Demek ki, Enis de benim hak

kımda, annem gibi ve diğerleri gibi 

düşünmüş, hüküm vermiş... Kim bi

lir, belki de onlar haklı ... ,, 

Fa.kat dumanlr beyni içinde arası

ra şim.5ekler çakarak eski telakkileri
ni ap aydinlık gösteriyor: 

''- Nihayet bir a§ıknn var.. Eh, 
dahası?. Hangi kadının küçük, yahut 

vallı İsmetin aleyhine annesinden oğ

luna kadar bütün dünya harekete ge
çiyor? 

İçinden bir ses, kendisilc alay edi
yor: 

- Zira. vazüeni, bütün vazüeni 

yapmadın. Anne olmak o kadar ba
sit, o kadar kolay değildir... İ§te 

neticeleri görüyor musun? Her önüne 

gelen sana doğrudan doğruya, yahut 
dolayısile ihtarlarda bulunuyor. 

büyük bir macerası yoktur?. Elbette Zübeyde Hanım, ihtarlarda kinaye
Enis de bunun böyle olduğunu bilir.,, lerde bulunmak fırsatını bir saniye bi-

Eğer kendinin hatalı olduğu nokta
n.r varsa, Murat, bundan hiç de mesul 

yıl::ı.mnz. 0,arkadaşı Enisi kötü va

'yete düşürecek hiç b'ir harekette bu
unmrunrtşrr ki... Öyle ise niçin za-

ıe fcvtetmiyor ! Gerçi müsbet bir şey 
söylediği yoktur; fakat halile, tavrile 

öyle azap ediyor ki tsmctciğe... Onun 

etrafında bir hava yaratmışlardır. Bu 
da yetişimyormuş gibi, şimdi de bu 

Hatıraların1 anlatan ': EFDA1! TALAT -214- Yazan: IHSAN ARlF. 

lngiliz polisleri bütün gece 
nöbette bulunacaklar, tecavüz 
mahiyetini alnııyan coşkunluk

lara karışrnıyacaklardı 
Esat bey ayağa kalkmı§tı. Belli belir 

siz bir istihza ile: 
- Merakmızın yersiz olduğunu yarın 

anlamış bulunacaksınız, diyerek ikisine 
de veda etti ve çıkıp gitti. 

Esat bey gittikten sonra Ballar mo
tosikletli bir postacı çağırdı. Ve ona şu 
direktifi verdi: 

- Şimdi, vakit geçirmeden bütün 
müttefikin karakollarxna git, karakol ku 
mandanlarına derhal Krokere gelmeleri
ni emrettiğimi bildir. 

Bir saat geçmeden karakol kumandan 
ları birer birer gelmeye başladtlar. Bun 
tar on iki kişiden fazlaydı. Balların riya
setinde bir toplantı yapıldı. Bu taplon
tıda kolonel polis kumandanlarına bu ge 
ce ne suretle hareket edecekleri hakkın 
da uzun uzadıya talimat verdi. 
• Verilen talimata göre, İngiliz polisle
ri bütün gece nöbette olacaklardı. So
kağa yalnız çıkmıyacaklardr. Halkın te· 
cavüz mahiyetini almıyacak olan coşkun 
luklarrna karşı müdahale etmiyecekler
di. 

Polis kumandanları Türklerin bir ge-
ce nümayişi yapacaklarından hiç de mem 

nun katmamışlardı. Hepsi suratı astı. 

İçtima iki saat kaciar aürdü. Karakol 
kumandanlan gittikten sonra Ballar be
ni yanma çağırdı bir kağıt uzatarak: 

- Şimdi bu tamimi makine ile yazdır, 
bizim karakollara tevzi ettir, dedi. 

Uzattığı kağıt esericedit bil yüklüğün
de idi. Ve Balların yazısile baştan başa 
dolmu~tu. Kağıdı alarak daktilo kızların 
odasına geçtim. Odada Matmazel T ... 
yalnız çalışıyordu. Beni görünce i~ini 
bırakarak sordu: 

- Çapkın adam, gene bir Şişli gezin
tisi mi var? 

- Hayır, şimdi maalesef böyle bir 
şey yok. iş var! 

- Bu işlerden bıktım artık. 
- Ben de ... Fakat üzülme yakında 

bu işlerden kurtulacağız. 
içini çekerek ve derin derin yüzüme 

bakarak: 
- Anlıyorum ne demek 

dedi. 
istediğini, 

Tecahülü arifaneden geldim: 
- Sözlerimden ne anladın ki? .. 
- Çok şey anladım. Yakında burada 

beraber çalrşmıyacağrz. 
- Bunu nereden çıkardın? 
- Biliyorum, İngilizler İstanbuldan 

- Rüya görmedim. Hakikate vakı

fım. 

- Bu hakikat nereden geldi böyle? 
- General Haringtonun karargahın · 

da çalışan bir arkadaşım var; o söyledi. 
- O nereden duymuş? 
- Dün ona bir şifre yazdırmışlar. 

Şifre doğrudan doğruya Londrada Er -
kimharbiye reisliğine hitap ediyormuş. 

- Bu mühim şıfrede ne yazıh oldu-
ğunu da söyledi mi bu arakadaşın? 

- Söyledi. 
- Neymiş. 

- Söylemem. 
- Yalvartma ... 
- Beni üzdüklerini hatırla ... 
- Çocukluğu bırak. 

- Sen de biraz üziil. 
- Benim üzüldüğüm ycti~ir. Söyle-

mezsen gücenirim. 
- Seni gücendirmek istemem. 
- O halde söyle de meraktan kurtu-

layım. 

- Harington erkanıharbiye riyase -
tinden itılif kuvvetlerinin vaziyeti hak
kında talimat istemiş ve icap ederse 
§<'hri tahliyeye muvafakat edip edemiye 
ccğini sorınu§. 

Haber mühimdi. Hem çok mühimdi. 
Fakat bunu mühimsememek lazımdı. 
Dudak büktüm. 

- Malum bir şey .• 
- Neden maHim oluyormuş . Sen za-

ten böylesin, benim iyiliklerimi hiç tak
dir etmezsin ki... 

- Bilakis, çok takdir ederim ve sana 
müteşekkirim, minnettarım. 

- O halde niçin maliim bir §ey diyor 
sun? 

- Şunun için ki harp bitti sayılır. 

Artık İngilizlerin burada işi kalmıyor. 

Evli evine köylü köyüne gidecek 1 
- O zaman bizim vaziyetimiz ne ola 

cak? 
- Nankör olmadığımı söylemiştim. 
Matmazel T ... de istikbal endişesi bir 

fikri sabit halini almıştı. Onu teselli 
ettikten sonra yanına oturdum. Tamimi 
ben söyledim, o yazdı. 

Tamimde, biraz evvelki toplantıda ka
rarlaştırılan esaslar yazılı idi. Polis ku 
mandanlarımn şehrin asayiş ve inzıba
tı noktasından şimdiden sonra ne tarz
da hareket edecekleri, İngiliz, Fransız 

ve İtalyan polislerinin yeni mıntakaları, 
biribirlerile münasebetleri, halka kar-

gidecekler. 
- Öyle mi? Rüya filan mı 

bu gece? 

şı vazifeleri gibi hususat madde mad
gördün de kaydediliyordu. Bu tamimde en mü

him kısımlar şu suretle ayrdryordu: 

kız işe karışıyor. Bu işe doğrudan 
doğruya müdahale etmiyen sade Enis 
olmuştur. 

Acaba ne düşünüyor? 
İşte İsmet bu muammayı nimdiye 

kadar asla halledememişti. 

Zehra devam ediyor: 

- Ah ~u erkekler... Değil mi Ha
nımefendi?. Bizi kendilerine bağlayı

verirler... Enisi ilk önce bu kadar 
sevdiğimi bilmemim. Sevebileceğimi 

de aklımdan bile geçirmemim. Daha 

ziyade merhametimden dolayı onunla 
dostluk peyda ettim. 

İsmet titredi: 

- Merhametinimen mi? 
- Yani, -eey... Hukukçuların ba-

losunda onu nasıl tanıdığımı biliyor

sunuz... lstanbula, bir akrabama gel
mi§tim. Sonra, buraya döndüğüm 

vakit o da arkamdan geldi. Zihninin 
daima meşgul, halinin daima mütees
sir olduğunu gördüm. Halbuki yaşa
manın zevkini de almış bir cocuktur. 

Buna rağmen bir derdi var. Bir şeye 

içleniyor. Ancak bana tahammül e
debiliyordu. Sokağa bir arkadaşile 

çıktığı olmazdı. Kendisine sualler 
sormak cesaretimi kendimde bulamı
yordum. Buna rağmen bir sırrı oldu-

ğunu, benden bir şeyler sakaldığını 
sezmiyor değildim. Mutlaka tstan

bulda bir aşk ızhrabı olacak. benim
le oyalanmak istiyor ... 

İsmet düşünüyor: 

Aşk !Ztırabı ? 

Hayır... Oğlunun ba~tndan büyük 
ıztıraplar yaratacak hiç bir macera 

geçmiş değildir. Artist ıijkl, onun 
lstanbulda iken son düşüp kalktığı 

kadındı. En;se ne mektuplar gönder
di de oğlan ona karşı haylı lakayl: 
durdu. 

Sonra, bir de Vedia Ha.mm vardı 

Bu da ortahkatn kaybolmuş, sosyete

den ~ekilmiş, Enisin kendisinden bık

ması ve onu terketmcsi matemini tu 
tuyordu. 

!çini çek'yor: "Taşralı bir kız onu 

benden aldı!,, Diye Uzülüp duruyor· 
du .• 

Aklından bunların r:r·rit resmin• 
yaptığı için İsmet güli.:.r.-ı::cnıe!:ten kcn 
dini alamadı. 

1 - Anadoludaki Kernaliıtlerin za
teri dolayıfile Türk halkının yapacağı 
tezahtirata müdahale edilıniyecek. 

2 - Tezahürat sırasında İngiliz , 
Franstz ve İtalyan tebaasına karıı bir 
tecavüz vuku buluraa müdahale edile
cek. 

3 - Türklerle yerli Rum, Ermeni 
ve Yahudiler arasında çıkacak hadise· 
!erin halli Türk polisine bırakılacak. 

Tamim yazıldıktan ııonra muhtelif 
postalarJar bunlan bütün itilaf zabıta
sının bulunduğu karakollara dağıttım. 

Artık, hadisat gittikçe lehimize o-
larak inkitaf ediyordu. 'Oç senedir, ıe
hirde Türk polisi Züınrüdü Anka kuıu 
vaziyetinde idi. Bir katili değil, adi 
bir hırsızı bile yakalayıp Türk adliyesi
ne teslim etmek ha'c ve salihiyetinden 
mahrumdu. İngilizler, Türk polisi ta
rafından yakalanan suçluları birer birer 
alıyor, işlerine geleni salıveriyor. işleri
ne gelmiyenleri ise kendi mahkemeleri
ne sevekdiyorlardı. 

Bu işi Türk polisine karşı bililtizam 
hakaret edici bir surette yaparlardı. 
Mesela: Türk polisi herhangi bir suçla 
bir Ermeni veya Rumu yakaladı. Der· 
hal o adamın akrabaları, dostları topla• 
nır ve İngilizlere m:::acaat ederek yaka
lanan adamın bigünah olduğunu, Türk 
polisinin kendisine işkence yapacağını 

eiiylerler. İngilizler içi:ı bu kadarcık 
bir müracaat k&fidir. tıin aslı esası ne-

dir? Bu adam dedikleri gibi bigilnah 
mrdır? Yoksa mücrim midir? Bunu tah· 

'KIKa bile lüzum görmezler. Onlar için 
körü körüne Hristiyan ekalliyete ho~ 
görünmek esastır. Bunun için, böyle 
bir müracaat karşısında kaldılar mı de[ 
hal harekete geçerle:. Herifin tevkifin· 
den bir saat sonra Türk karakolunun 
önünde bir Fransız vey:: İngiliz otomobi 
li durur. itilaf polisine mensup bir on
ba§r veya çavuş içeri girer. Arkasında 

bir tercüman vardır. Elini kolunu salla· 
ya sallaya odaya dalar. Mevkufu ister. 
Türk polisi adamı teslim etmeğc mec
burdur. Çavuş der ki: 

- Şu adamı tevkif etmişsiniz. Onu 
almağa geldim. Kabahati neyse biz ecza 
landıracağız. 

Halbuki ne cezalandırılacaktır. Ne 
muhakeme edilecektir. Bir kapıdan alı
nacak -ve: 

- Seni bırakıyoruz, Türklere karp 
elinden gelen fenalığı geri koma 1 diye
rek diğer kapıda"' ıııalıverilecektir. 

(Devamı om) 

Bir de Saadet Hanımefendi vardı. 
Buruşınağa yüz tutan yanaklarına bol 
bol pudra silrüyor, "Ah, kendinden 
genç birini sevmek ne feliket!,, De
yip duruyordu. 

İsmet, ona "Gelinim! •• der takılrl'
dı. Likin el8.lemin içine çıktıklan 
•.•akit, bu haileengiz aşkı bilmiyor gi
bi dururdu. O ki, bizzat kendisinden 
daha genç olan Muradı seviyor, doğ

rusu, bu kırklık kart kadının küçücük 

oğlana musallat oımasmı hiç de hog 
bulmuyordu. 

Öyle ise Enisin derdi, sım ne ola
bilirdi?. 

Kalbi mütemadiyen diyordu ki: 

"-Ya ıztıraplara sebep sen isen? 
Ya senden şüphelendi de azap çekti 
. ? 
ıse ...... 

Haydi Haydi! Bunun im.kini Yok.. 

Yirmi yaşındaki bir oğlan, altmışrnda

ki Zübeyde Hanınıefendi gibi ınutau. 
sıp olamaz. Herkesin şahsi işlerini 

parmağına dolayıp mesele çıkaranıaz. 

Bu yastaki kimseler ancak kendileri 
için yaşarlar ... 

(Devamı var) 
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ıtalyanın bugünkü deniz . 
kuvveti nedir ? ~ 

ı ta ıva deniz silahlarını bugünkü cografi vaziyetine 
gore imal etmiştir 

Hele sekizer tane, sekiz pusluk topları olan 
yedi modern kruvazörile öğünebilir - -, . ziyade tetkike şayandır. Tayyare kuv-

vetleri, mümkün olabilen her fırsat

Çifte ııanılulıı bir tayyare topu ateş 
cötünrla nıııııcucı ııcfcrnlri yi1z1crimfo 

tcdir. r1lmanya da bu çifte 

cdcrlı·cn: 10.000 toıılu1t Dolzrrno 1.-rııı•rr.

!JU": ıııasl.:csiylc top bn.~ınrlrı göriilmck
ııa111l1Ll11 fipi kıtllamnakfadır 

ürk filosunun Maltaqı 

•: ~ ~,.. ~ - teçhizat ve teslihat bakımından pek 

ta, deniz ciizütamları ile birlikte kul-ı 
- !anılmaktadır. Her kruvazür knpült- 7 

!erden yani mancınık tarzında maki-, 
• nelerden atılabilen deniz tayyareleri j 

K tasımaktadır. İtalyan donanma teşki

' '• ....... ". 
. • "". - - • -~·"-"•• lef sel.ôm dur vaziyetindeyken zabit ba~t arıli: 

Smıcak çekme mcra.s~. Nefer ,. 
110 

krııvazörihulcıı baş1w bir mam.:;aradır. 
hazır ol durur. Bıı da yeni. Blilztl . . v • • 1 

. . ıadı· nın bırçogu dıkkate şayan bır derece 
İtalyan - H~be!'j kaı.: gasının b!\.Ş bir de denizci \'e sağlamdırlar. Mesele sa

ğı gündenber~ ~talyan donaıutıast ftaJl dece muayyen ihtiyaçlara göre inşa e-
muamma halını aldr. Her tara dil · 1 1 d • 

1 1 
hlike· mış o ma arı ır. 

hasmane hısler c .rn;ıatılmak te ıni· Akdenizin esas ihtiyaçlarına uya-
leri karşısında bulunan İtalyan ge bilmesi içindir ki son senelerde İtal-
leri ve deniz kuvvetleri hakktnd~. e~ ya deniz inşaat 'faaliyetini ni~peten 
k" "k b' h b b"l ynusa 
_ ~çu tmır . at. er'I'sızmashma dı e :ırıalfı· küçük tonajda yüksek süratli gemile 
ıı.ue e emış ı. ereşşu e en da re temerküz ettirmiştir. Ancak 1934 
matın eksikliği de halk nazar~?... senesinin sonlarına doğru Fransanm 
ltalyan donanmasının hayalde ~~t deniz inşaatı siyaset ini takiben İtal
mesine, ona yenilmez birtakım JcU ~§~ ya da bUyük gemi yapmasını düşiln
ve sıfatlar izafesine sebebiyet -.•ertJll müş ve azami 35.000 tonluk iki. zırhlı 
tir. t ,.. , ·tanY~ inşasına başlamıştı ve bu gemiler ta-

Son zamanlarda ltalyş._. :arı ıc mamlanmaktan hali\ pek uzaktırlar. 
tmpar~torl~~ ~~e yeniden dost oıı:. Umumi h4 rbin başlangıçlarına doğru 
temayilllerını gostcnneye başla'!1· . itmam edilmi olan iki ttal an zrrhh-
~en martta Londrada deniz silahtarı ş . Y . 
' t hd"d' .. k 

1 
. t uY sı da son zamanlarda genış mıkyasta 

nın a ı ı muza ere erınde gaye asri! t' ·ı . 1 d' 
c:al bir vaziyet takındı. DonaJJll'1ası· ' t C!J ırı mış er ır. • . 
~ d' v d . tıerin- talyanın ba~lrca maddı kuvvetı kru 
nın esrarını ıger enız devle , .. . J .. • 

t bb.. lrn ~akat vazorlerdedır. İtalva bugun sekıı.cr 
den gizlemeye eşe us e edi r t . • ed. 
1 

f b' •azivcte d" · .. !ı bU· ane sekızer pusluk topları olan y ı 
talya tuha ır ' : t• d u~mu:n da modern kruvazörü ile öğünebilir. Rc-
lunmaktadır. Bu vazıyc ı ogur simle · · ·· d" v.. .. B ı bu '-'edı· .. ·t· t z1 r rını aor ugunuz a zano J 
mutekabil 8 üphe \'C ı ıma sı rktı · kr .. ~ ... 

tt I 
- n barı· vasıf· uvazorden bırıdır. 

a yan donanmasını z . lt 1 . . l k 1 . v af' va . etinın a yanm on ıkışer tane 6 pus u 
.arıb, mt emleketın cogr 

1
1 tzıy ttal· top taşıyan asri esaslar dahilinde in· 

ıcn a .ına ·· ... t bu muş Uf· 
b . gorc 'ucu k uratli !5a edilmiş kruyazörleri de vardır. Btı 

ya u ıcaplara uyarak ço s . moa k .. .. d t:t 1 
lakin seyir sahal . , müddetıerı az . ern ruvazorlerden nıcu a .0 e -
h r e .

1 
. an \C emner mı~ muazzam kuvYet avnca ellıden 

AakJe;i ı:nı erı h~d·apmıştır. Bu . ~nde iş fazla asri muhrip taraf;ndan takviyf' 
zın ma ut sınırları ıc:ı .~· cdilrnektnc]' 

.. kl · · ııcrı ~ ır gorecc erınden scvir sahası (r<.>nıs ~ A . · 
çok yüksek sürate ·feda edilmİ tir. ;\11 tlantık Okyanusunda kışm ~ fır-
cak bu gemiler· me 1• B "t ş ·a j111· tına1ı havalarında bile uzun m.uddet 

, se a, rı an-v -· seyr d b'J t . · h · ı · ·n 

latı her vaziyette ve fırsatta müstakil 
bir kısım olarak hava kuv\'etleriyle el 
birliği etmektedir. Buna rağmen 

İtalyanın tayyare taşıyan gemileri 
yoktur. Bunun da sebebi memleketin 
coğrafi vaziyctidir. İtalya donanma
sında, tayyarelerin saihl üssülhar ~',e
lerinin menzilinden uzak yerlerde ha
rekatta bultınmalrı fırsatı çıkar çık

maz, tayare gC'mileri de görünmeye 
ba!)1ıyacaktır. Bunda hiç şüphe yok-
tur . 

Son aylarda İtalyan donanmasının 
"deniz kı1.akları" ndan cok bahsedildi. 
Görünüt.5e bu deniz kuvYetinin <:ok 
kor kulacak bir silah olduğu anlac;ıl· 

maktadır. Bunlar birer torpil atabilen 
Ye topçu ateşinden kaçmak için sürat
lerinc güvenen gayet seri küçük mo
törbotlardır. İtalyanın bu gemilerden 
sayısız miktarlara malik olduğu mu
hakkaktır. Bunlar Akdenizde, iyi ha
valarda ve bövle ?iırıhlara karsı elve
rişli yerlerde,. r~·lcç, '~üdafaa edilme
miş .üslere malik olan bir devlete kar
şı çok tesirli bir surette kullanılabi

lir. 

ltalya donanmasının efradı mükem 
meldir. Efrat Almanya hariç olmak 
üzere diğer bütün deniz devletleri de
nizcilerinden daha gençtirler. Faşist 

rejimi onlara herhangi bir donanma
nın iftihar edebileceği maneviyatı da ı 
a~ılamış bulunmaktadır. 

Tayyareden 
top ateşi 

Tesnırn lQ)ıbiıylYın< 
yeınıü [Q)Dır ~6Dca lh 

y apaD©l o 

--. 
Para.torluguv vazi , t' . . t.tirdigı e e . ecck ngılız mu rıp erını 

)C ının ıcap e en b" .. ~.. k" ··-·· ca 
uzun seferler ve hudutsuz mane''l"a va uyugundcn en uçugune va:ın .. • f 

ıı.hnları için kaf' d o-·ıa· r .. kadar ayrı ayrı ve muhtelıf bu-
s ı e0 1 ır. • yu}d"k . .. .. ·1 k 

tşte bu seb<!ptcndir ki !talua ııatta · .. k u tcdır. Bııtun bu gemı er co · 
. • J ' • vu . sek .. tr d. 

Fransv. ıc,:m yapılmış gemilerle :arı· · 1 sur~ 1 ır. . . 
tanya için insa olunan gemiler IIluJ<a· . talyn, d~nyanın en ı1~rı gelen ele· 
yese edilince İngiliz harp gemilerinin n~zaltı gcmılerinc ele sahıp bulunm.a~- ! . 
b. kar cihetten aı:;ağı kaldıaı .. ..;;)Uf· t dır. Gayet modern ve çok elverı~lı, ~ . 
ır · + ~ o go,... altmı"t f · ıt · · var 

Fakat bu ıtalyan gemilerinin tanıaırıi· dır. "' an az.la denıza r gemısı ' ·: · 
le iyi havalarda kullanılabilir kuv'·ct· t . . 1 

1~eğildir. ltalya gcınileti· talyan donanması bılhasas modcrr 

1 

.. Ycııi top 1'e 1)ir Rofüıg bombnr<lımnn 

., .. Büyük Britanya hi.ikümeti hava 
harp tabiyes ni tamamiy!e değiştire
cek ve hn,·a muharebelerini daha zi
yade denizlerde donanmaların çarpış
masrna brnzC'tecı>k bir silahın imali 
ic:in resmi nıtisnacle ,·ermi13tir. 

Bu silah :J7 milimetrelik seri ateşli 
bir toptur. Amerikan teslihat korpo
rasyonu tararından bilhassa tayyarn
dı> kullanılmak ırin imal edilmiı-tir. 

Ağır \'C hafif makinrlitiifcklerin atma 
dıkları ttli fe\·eranlı c;arapnelleri, bu 
yeni top atmaktadır. 

Hali harpte olan ta,vyarclcrdcki ma 
l\i'1C'litüfeklerin tesirli menzili aşağı 
yukarı yetmı::i metreden fazla değil

cl r. Halbuki bu yeni tayyare topları
nın tesirli ateş menzilleri 200 den 235 
metroya kadardır. 

:Merminin ağırlığı 495 gramdır Ye 

lıaberi 
lngiliz gazetelerinin dostluk 
yaztları yazmalarına bir daha 

ziyareti 

vesile verdi 

"The Naval and Military Record, \ 
isimli İngiliz askeri mecmuasında Tür 
kiye - İngiltere dostluğundan eh.!mmi
yetle bahsedilmekte ve Türk donanma 
sının Maltayı ziyareti memnuniyetle 
karşılanmaktadır. 

Mecmuada dtniyor ki: 
.. Sa Majeste kral Edvard, Al<denizdc

ki tatil gezintisinden dönmüş ve görü
nüşe bakılırsa - buseyahatin neticele· 
rinden biri, Büyük Britanya ile Türkiye 
arasındaki eski dostluğun tekrar tesisı 
olmuştur. Bu do::tluk, Türkiye donan
ması Maltayı ziyaret ettiği zaman daha 
kuvvetlenecektir ... 
Aynı mecmua bir başka yazısm:la da 

şöyle diyor: 

trıyyarr'sinc ııasıl lmrıtlacağı 

mütehassıslar tam isabet halinde b ı 
merminin bir tayyareyi harekcts!z 
bırakmıya yetecek kadar infilak ıne
\"addı ihtiva ettiğini söylemektedir. 
Amerikanın Duglas, Martin, Sokhe· 

ed, Konsalide \'e Boling t::-,vyare fab· 
rikaları Birleşik Amerika hükumeti 
istediği takdirde en yeni model bomba 
tayynrckrini bu yeni toplnrla teslih 
etmeye hnzır olduklarını söylemekte
dirler. 

-~--:1 .. .. ., 

.. 

"Türk harp gemilerinin yakında 

Maltayı ziyaret etmek üzere oluşı. iyi 
karşılanan bir haberdir. Bunun, kralın 
İstanbulu ziyaretinin doğrudan rlrığru 

ya bir neticesi olduğuna inanılıyor. 
Hakikatta, Türk bahriyesinin İngiliz 

bahriyesine bir ia<lei ziyarette bulunma
sı çoktan mukarrerdi. Yedi sene önce 
birinci kruvazör filosu İstanbula uğra
mış ve çok samimi bir kabul gömıüştü. 

Kral Edvardın İstanbul ziyaretile, 
devam edegelmekte olan samimiyet te· 
zahilrleri son haddini bulmuş ve iki 
memleket arasındaki dostane münase
bet daha çok derinleşmiştir. İtalya ile 
İngilterenin arası gerginleştiği sırada. 

Şarki Akdenizde Türkiyenin 1ngiltcre
yc müzaherete süratle muvafakat edi
şi ve Boğazlar gayri askeri mıntakası 

mevzubahs olduğu sırada İngiltt'renin 
takmdığı tavır, öostane duyguların kar
şılıklı oluşunu temin etmiştir. 

Türkiye ile cok yakından anlaşma, 

lngiltereye, - belki Türkiyeye de • §im
di her zamankinden daha çok kıymetH 

dir. 
Avrupanın kaynaşan hali içinde bu 

gün Türkiyeni:l müstakar bir hükumeti 
ve sulhperver bir gayesi var. 

Çanakkale boğazının yeniden tahki· 
mi, elle tutulur derecede ve tam mana
silc tedafüi bir tedbirdir. Kendisine hü
cum eden düşmandan başka kiınseyc 

hücum edemiyeceğine göre sakin bir 
tahkimattır. Türkiye, boğazlardan !çeri
ye gelişi güzel girmek ve çıkmak isti
yenlere mani olacak bir vaziyette hulu.1 
mak istiyor ve onun öyle bir vaziyette 
lıulunması bizim menfaatimize çok uy
gundur ... 

İngiliz askeri mecmuası başta Yavuz 
olmak üzere filomuzun Maltaya teşrini 
sani ortalarından sonra ~itmesi betden
diğini yazıyor. 

kilodur. Tayyare tarafından h:ızmcdi
lecck geri tepme tesiri de 490 kiloyu 
tcca vüz etmemektedir. 

Yeni topun büyük mazhariycllerin
dcn biri de döner kızak üstÜ,'e monl<' 
edilmiş olmasıdır: böylece tam daire
lik bir kavis dahilinde 75 derC'ce yük- • 
seklik 15 derece aşağı \'e 60 derece 
yukarı z.·n-iylerle ateş C'de>bilmektte
dir. 

Beşer mcrm ilik :;C'rit!rr içinde oıan 
cephane dakikada 100 111crmi atacak 
tC'rtibattadır; topta yalnız emniyette
tiği değil, ayni zamanda ate~iıı teker 
mermi halinde yahut otomatik bir su
rc-tte siirekli yapılabilmesi için terti
bat vardır. 

Bu yeni top ha\'a muharebelerinde 
avcı tayyaresi sınıfını kaldıracaktır. 

Ağır bomba tayyareleri bile kendile
rine hücum eden düşman hava filola
riyle: avcı tayyaresine muhtaç ol
maksızın harbedeceklerdir. 

Topun kızakla birlikle btırnn ağırlı
ğı kurulmağa hazır olduğu zaman 115 
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RADYt> 

tsrANJRJL: 
12JIO ptkla TUrk !QUllklal - 12,50 ha

ııadls - ıa.os pWda hafif mllzlk - 18.215 
mubt.elil plAk JMlllTY&b - 18,JO Dr. Ali Rı.. 
za 1Dkaya tarafmdan konferans - 20,00 RL 
t~t ve arkadqiarı taratmdan Ttırk mUllkia1 
ve llaUı prlulan - 20,30 Türk mumld be
yetı tarafından klAaik eserler - 21,00 llOlo 
eserler - 'll 80 orkestra - 22,30 Ajaııl ba.. 
l:erierl - "·00 80D. 

VIYA'SA: 
18,25 §&rkıl&r - 18,45 piyano kameri -

ıe.ıa tiyatro haberleri, fenn! haberler, ko. 
nUf1118lar -- 20,~ saat, haberler, hava ra.. 
puu - 20,35 M:Ullkl konU§Dlaaı, eğlenceli 
yaym - 22,05 açık hava konseri - 22,45 
eğlenceli kmuıer - 23,05 b&berler, hava ra
poru - 23,llS komerfn devamı - 24,20 ko. 
DU§ma - 2-!,35 dans musikisi. 

BERLlN: 
19,05 gramofonla konser - 20,05 gene;. 

lerin spor zamanı - 20,20 piyano konseri -
20,50 g11nUn akiı::leri - 21,05 haberler -
21,15 kan§ık yayın - 23,05 hava raporu, 
bavan~d. apor - 23,315 dana havalarI. 

Bl:DAPEŞTE: 

18,05 M:aoe.r şarkıları, konuşma - 18, 
35 flüt konseri - 19 memleket yayını -
20,20 p-amofon - 20,155 eğlenceli yayın -
21,15 k&naeı' - 22,55 haberler - 23,20 sa. 
lon orkestram - 24,26 Çingene muaildsi -
1,10 aon haberler. 

Btl'KBEŞ: 
19,05 kpn•er, havadis - 20,05 konae. 

rin devaııu, konferans - 20,45 gramofon, 
konferans - 21,25 orkestra komıeri ve 
şan - 22,85 haberler, spor - 22,50 or. 
kutra konseri - 23,50 haberler (Almanca 
ve Fransızca) 24 Romence haberler. 

LO'SDBA: 
20,05 havadis - 20,35 dans musiki.at -

21,20 hatıralar - 22015 aÇı1c hava konaerl 
- 22,45 çingene musiki.at, havadis - 23,35 
dans muaikl.el - 24,35 havadis - 24,45 kı. 
raat. 

PABİS (P.T.T.) : 
19,05 org konseri, havadis - 20,40 ko. 

DUfJD8lar - 20,50 şarkılar, konupnalar -
21,20 gençlik için haberler - 21,30 konUf. 
ma - 21,35 eak1 Fransız musikisi - 23,35 

SINBllALAR 

BEYOCLU 

TAN 
ALKAZAB 
ŞIK 

ŞARK 

Bir mayıs gecesi 
Afak serabı 
ÇıJgm gençlik 
Volga mıDık1lmlan 

M:onte Karlo Kralı 
: AYianan gönW ve çm 

arkad&flan 
Afk Vt. taht. Yaralı kUf 

Pnuıga ve tunç vücutlar 
Tarzan yamyamlar arum 
da (hepli! birden) 
Son UÇUf, Gece bWbOHl 

CUHUBlYl:T : Cehennem adam. Va.hflle 

re btıcum ve Garp &tefler 

ASTOBYA 

lçbıde 

Ktlçtlk albay, Ate§ 11&çan 

9J1Ahlar ve Amok 

ISTANBUL 
Şirley .Asi, Yıldınm kap. 
tan 
Mişel Strogot ve DakWo. 
nun aşkı 
Mi~ Strogof ve Daktilo. 

AZAK 
KEMALBEY 

nun aşkı 
Blld!rmemi§tir. 
BUyUk oyun ve Kaçakçı 

lar per:lnde. 

KADIKOY 
HALE : Bildlrmemı,ttr. 

S'OBEYYA : Şirley a.a1 

OSKUDAR 
HALE : blldlrmeml§tir. 

KARAGUMROk 
ÖZEN Her ıey k•zananm 

ft 

Fati abçı çıratı 

aynca 
İstanbul güzel sanatlar 

akademisi 

BALAT 
MiLLi : Tanıaıı Yamyamlar &rL 1 

ıımda ve Venedik şarkısı 

BAKIR KOY 
MlLTIYADl : Şenduı 

TIYA7'ROLAR 
havadis. -----------

BOJ\IA: 
20,015 Uman haberleri, gramofon - 20,10 
~l~ WJizm haberleri - 20,25 eğlen

cell ınualk1 - ~50 Fraııs.ızca haberler -
~ lç1n yayın - 21.10 hava. 

dia, koıtUfIDa - 21,46 opera yayını: M:L 
ruf, aoma havadis, en sonra dans muaU .... J . 

lst.gıbol Harici As
keri kıtaatı ilanları 
Konyada.ki kıtaat ve müeuesa

bn ihtiyacı olan 120.000 kilo sığır 
eti k&!»&b zarfla eksiltmeye konul
muttur. Muhammen tutarı 20400 

Tepeba§I dram kısmı 
Bu akpm saat 

.20 de 
MAKBET 

Taksim Bahc;ealnln 

kapalı kısmında 

HALK OPERETi 
Bu akşam 21,45 de 
KIRK YILDA BİB 

Operet 3 perde 1 taplo 
CUmarte8l alqamı 
Büyük müsamere 

lira olup ilk teminatı 1530 liradır. -------------
istekliler ,artnameyi komisyonda Ortaköy Biçki ve 
okuyabilirler. Eksiltme 13-10.936 dikiş dershanesi 
Salı günü saat 11 de yapılacaktır. Kadmiara mahsua kayıUar ba§ladı. Biçki 

1 
ve diki§ dersleri, tayyör, tuvalet, manto, 

stekliier 13-10.936 Salı günü saat trenkgömlek, pijama, lmavat, kadın n er. 

ona kır.d;.ır mektuplarını Kolordu kek çamqır, yakalar, organtin, gW ve birkaç 

satınalma. Komisyon D--kanlıgı"' na ç911Uer, Erkek ceket ve pantaıon. 
~ Ortaköy Tqmerdlven Palanya caddelt No. 

vereceklerdir. (1573) (337) 22/1 Madam Yefso PapalAn 

DUNYANIN 

-e/1J 

Aç kammı bir kahve kqıfı almdıkta 
KabızlıAı defeder 

Yemeklerden birer .eaat .anra almına 

HAZIM:SIZLICI. mide ekflUk V'l ~ 
larmı giderir. Ağızdaki tatmzldı: ve ko.. 
kuyu izale eder. HOROB markab amba. 
lt.jma dikkat. Deposu: 11,uoa ve Bott.cm 
ecza deposu, Yenip09tane arkuı Afi!' llf. 
Sok. No. •7. 

Fakir kızın 
evlenmesi 

-

Coeuk haftası 
.Hediye kazananların 
adlarını 

13 EylW tarlhll bilmecemizln ha.Ui: 
ADANA dır. 

1.5 ııra kazanan 
Birinci: Nabit Kumkapı ortaokul 89. 

1 lira kazanan 
tıdDcl: Avni ÇetlDOlfU Fatih Çırçır' l'e.. 

Derli llOkak 11. 

Dolma kalem 
kazanan 

'OçOııcQ: Hallıne Edfmekapı GW geç. 
mu maballeaL 

Bislıiioi lımananlar 
ı - CUmur lçöıs SUrmene jandarma 

kumudanı Ollu. 2 - Orhan Ozver AP&
ray Ydduı ap. 1 - Şeratettin Altan Şif.. 
ıuuıe karakol. ' - Kadriye Kmay Toph&. 
ne Necı&Ubey e&ddul GeçekufU 11c>kak ıo. 
fi - Aram Vahe Robert kollej taıebelllD
dell. • - ~ JCnUl ıı:aml;yet lılriDCi 
l'lbede. 

$chrleme llaananlar 
T - BllaMt lıCaddlDy QçQncQ ortaokul 

8/-A. 8 - K. Zeki M:uarlıollu Ipk u.eat. 
9 .- Nlb&t K6eeollu Gal,t.t& Se91m kundura 
..auuı 17&. 10. ,...... A~ Kıyıcı Beyot. 
Ju 1CmlD cami TeDIPIN 80Jsak M. 11 - lıl. 
Kltbat özGJı ~ Alabamam C&ddell 
17&. 12 - N. '1'arca ı.tıuılıUI llllMıl 180. 
ıa - Burtıa,ı uaur erlrA!k U11e11 1587. u -
ır. OD&l J'adh ömer effııldl 'ı9 ııs - Cem&l 

K uaatımrtık l50 
Kitap kaananl.,. 

16 - Sıt.kl i!J1çln htaııbul Haelll 1/B. 
17 - ffanU• tnee 14 UJM.-0 okul ~ 18 -
Hlı.met Do"".clrei 44 OncU okul lM.. 19 -
tarnet Yefltr"n Famat.ya Sulu lılaııutır 
ı~a.mutccu ııcdtak 6. 20 - Bedriye CazlIÇ8f. 
me 79. ıl - Huriye Nuri ôçal Ni§ant&§ı 
Hatı Jk'!lı!UJ' IOkı..k .,. 22 - Ara PapAZ. 
yan Pul mc·flierl 2a - Semiha Erezıköy 
• QncQ okul 50. H - Hırlırto Kurtulut BoL. 
kurt caddesi 221. 2a - Tal&t Oö1ml1 K&.. 
b&taf UaellL 26 - Naime Sanpn Beyoğlu 
lldDcl noteri daktilQllU. 27 - Ke~ Bektaş 
TOrk Ali mab&ll ... 8. i8 M:ehpare Derbent 
Beyoflu 115 tncl okul 88. • 21 - Burhan 
Bektq 18 tnct okul S99. 80 - KUnU Vefa 
u.e.l 317 • 

• t:hilı ... ~ 

yazı.lJOTUZ 
.. ul 37. 56 -~Anıl Vefa lisesi 667. 57 -
MelAhat Demir Kız llaui 819. '58 - Me-h.. 
met Tal&t Arnavutköy Vezir kö§kfl sokak '-
89 - Burb&ll Sezer lat.anbul liaeai ·ı;sı. 
60 - Sevim A.kdöl BeyOğlu 18 mel okul 106. 

Atatürkün büyük renkli ramini 
Kazmuınla:r 

61 - Mithat tıtanbUI liseat 1465. 62 -
Mehpare S.Qcl Kız lisesl 1699. 63 - Şa
kir Turgu1 bmlr 8abil 8lhhlye uıemuru aa. 
lf oflu. 64 - Servet Beykoz YabkılSy 1T. 
MaııifaturatıL 615 - NUZhet Necati Kızıl .. 
toprak Dere 90kak 1a. 

Kart postal kazananlar 
66 - Acar Bele '1f1i Terakki Uaeıd an. 

61 - Arif ae.r Sirkeci Aydm oteli kar. 
psr L 6" - Ayten Baftarbafı Şetaret llO
kak 115. 68 - Saime BUktel Fatih Sofu
lar 120. 70 - Zıya Suner Kalatya 29. 
71 - H. Gllqör Befikt&t TOrk AH mahal. 
lelll •t. 72 - H&Ut Guraba butahıuıeat 
eaddem 40/l. 73 - TUrkb Dolanoflu 44 
UDcO okul 228. T• - Z. KUııenoğlu Bey. 

otul Poet& teval DlelnUr'U· Ta - Öktem 
TUrga şehzadebap Kemaıpaea caddeat 2. 
'76 - K.Allke Qapa km ötretmen okulu 3"5 . 
'1'1 - NlkOla Pmdkolot ltaıyaıı u...a •. 
T8 - Kenan Ccıfkun 191. '19 - 8Qreya An

kara Yenifeh!r 8elln1k caddul 2S. 80 -
S. Erdemir Abaray Yekta efendi llOkak 
29/1. Rl - Sacide G&en ~ Horhor 
Hac! Halit eokak 4. 12 - Oaldt Kumkapt 
orta.okul eo. 83 - ta Tramvay flrk.U •at.. 
maıı 721. A' - Rabla Balat Lonca l:tıe 
tı0k&k 6.. BG - A. Na.et Demiralp Kulelt 
stleJ 1lsel!d mnf lCI, 112. 8S - Lemtye 
Caner Kadıköy altıncı okul HT. 8T - P•J!a.. 

ıı.a öıerı Sama.tya Kt1dafaa1 Jlllıı;ye ea._<...s 
39. 88 - Rallm Adaalı Şi§bane Karakolu 
Okçu Kuaa caddeal. 81 - Rabi& Yavuz 
Saraçhane ba§l SerezU .okak 6. 90 - Ne. 
rlman Tekdöl Kadı~y hzettJD sokak 31. 

91 - Kaıika Karavolkan Beyotıu Bu1pr 
mektebi &. 92 - O.Nesih Pertevnlyal U8eııl 
318. 93 - Müzeyyen Beyoflu 1'5 hıcl okul 
992. 94 - Alegra İltaııbaJ Balıkpuan 1'-
815 - s. OrJcı,m.t Beflktat Vlfneade cami 
meydanılO. 

Oiuy_.uıarımıza 
Bde&tfltnls ~ tAımls 1ılr JralL 

d& w olaınaldl bir tekilde yazmanız ı&um.. 
dır. l!laftdaa 10nra pi• kitıtıarcla bl1meoe 

ırörMlerenlerfn baklan -~· 

81 - %haan 11 inci okul 577. 32 -
Nu'tm Jl!a8altı lllellt... JI..- ......... 
yoll&rmd& Kamarot. 84 - SabahattJD Per. 
tevıı!y&l lleeal 344. 35 - Edip Altruel J'e. 
ner. 86 - Seltm Nf§anta,ı Keırutiyet ma.. 
halleal M:adalyon sokak '7. 87 - A. Hlm1 
PertevDlyaJ u.... 840. aa - BWent !atan. 
bul u..t '1J. u - Ttlrkb Tiryaki lııl&h ................... .,,, ............. . 
mutpqa Oa.m1 avıımı 28. •o - .Adalet 

:Wm:k~~:;: l;;_~~x:;k ı·==m::nn:m•Kıa•u·~·Ç•U;;•k 
'2. '2 - Ş&dl;ye BeJrtat Köprll llOkak 7. 
•a - Ne!lııe EdlnıeJcapı SarmetıJc cadde8t o 
21. " - Comll umut eaaaıotıu Hn•ııeıı- ı k uyucularımıza 

Bu krem pudraya medyunum ıner ct.d4N1 ı. '15 - Ka.zıın Fatlh 13 tın. Çocuk sayfamızda bilmeceyi hallede--

Hayatımda en büyük emelim ca o~ürelılıep ltaananlar , .. H drelk hediye kahnnanları 
mesut bir yuva kurmak arzusu im e yeler er balta 46 - fll&lın Barlas Kadıköy Raaimpqıı. 

tabii fakirim beni her erkek ala- maballut Nmt.ım cedit eokak T. '7 - Cumartesi oftnlerl 
mazdı tesadüfen parfümeri miies· Ceyhan ı:>e,rya - rattb Çırçır Haydar c&d- ft 

. d deısl 10. 48 - Tank GUrgA.n Kab&taf Utıe. uı.ıedeO 80Dr8 
sesesın en bir esans almak istedim at aı. .._ - Şake Anıavutköy JJSrinci cad- K 
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fevkalide değişiklik gördüm 'mü. 
temadi üç senedir NEr•p Bep kre. 
mi ve pudrasını kullamyonım bu 
müessesenin bütün mallanna med 
yunum çünkü benim fakir bir kız 
olmaklığmıa rağmen iyi bitiyor. 
dum ki evlenemezdim NECiP Bey 

Kuş Tüyünün 
Kilosu 75 Kuru• 

Kus Tüyü Yastık 
100 Kuruetur 
Ydtık, ~organ ve yatakla.rumı 

kuş rtiyünden kullanma, Çi1ııld1 pa-
muktan ucuz, ömrü uzun her zaman 
yum~khğl devamlıdır. Kut rilytl ya_ 
tak v~ y~arda yatanlar bit- bir za
man hastalık görmezler. 

Fabrikası ve aatıı deposu: lltan. 
bulda Çakmakçılarda Omer Bali oğlu 
kuştnyü fabrikası. Tel. 23027 

Dans Dersıerı - HU8U8t 
ve münferiden (asri dans deraleri) 
Beyoğlu. Karlmaıı urpmıda eski Po
lonya Nur Ziya aoQk No. 3. Müracaat 
saatleri: (12 - 14) (17 - 20) PROF'Fr 
SöR P~OSYAN. 

ODEON 
Veni fıkan plaklar 

BAYAN BEDRiYE 
SUHEVLA 

Nr. 270100 DiyanbeJdr tarkm-AY DOCAa stNMı IDIMt 
HUleynt kı - YAYLARAR iÇiNDE 

Ba n Birsen 
Vakup Ne p rke•tr•alle 

N~ 270099 Taıııo OONASSA: llunk üpy . 
• Tup lNB: 118.ıik ,Akpy 

Nezlpl eli lleb111et 
Nr; 270094 Upk Tiltlri1 - ANAM OLASIN OMER 

• H~ prkı MALATYA UZUM BAGI 

Bayan Radife 

N
•. •

70101 
Upk J&ıkl-SftEM E'M'tM O YAD: Zeki 0unaıv 

• , Q Hicu prJa - SEN! SBVBN Bllt BENDi: 
Dunu 

Bayan Hayriye Dervlı 
N r. 2 7 o ı 02 Halk prktıı - AFŞAR OUZELt; Niide 

Halk prkııı - SAl1'FET ERNDt; Nitc!• 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
28/911936 vaziyeti 

AKTIP' .... UN 

..- ..a ldh1iw 1T.ıı1111..-ı..,x,ıın11. 

-~ .. 
uı.lddr. • • 

Dalıılllzld ,........_ a 

~ur..: • • llarlf9eld _ ... ..._, 

• 

Altm - ldlGP"U t.ata.Mt 
Alma Ulawlll 11a1ı11 _.... 
~. 

DllW dhlll n Yf borçlu Pli 
- '8ltJtlert • ' • • • rı. 57.'!18.08 17.084.499.18 

~ ..... . .....,.. ........ . 
TedavWdek1 Bankııouar: 

o.rubM edlleD nrala oakUye 
Kaauouo 8 ve 8 IDd aıadd& 
lerlne tevfikan hazine taraf~ 
dan vald tedlyat, 

Deruhte edilen evrak! D&kUyr 

L 158. 748.563-

L 12.084.81 l-

tıakiyeel. .. • • L 146.88.1.952-
Karll•ııı tamamen allm olarak 

Lira 

1 ı.000.000-

1.M l.182.M 

.............. , = ..... nrakı aütl;yet 158.748.93-

c.csavaıe llAveteıı vuedil• L. HL 000- lfa.88il.912.-
'1Drk Unw Mevdaall l.f..8t0.&a.17 
DIYls TaabbDdallı ___ .... bici .. 

ılılutlll lıeWftlraa ...._ ~ 
fmdul nkl te4flat. , 1J.Ol4.81 I- 148.88.1.952-

Altm tabvtll U.tıO clDWder 
Dtfer d&TlzieT .. alacaklı kt-
llrlaı bakiyeleri • 

1111111 Wnl •a 
11as1ae bono1...,_ • • • iL 2.118.500.-Uc" MAT " 1 ı ı • 1 • 

NECi 

inde iatekliai çıkmaclıtJııtlaa d• 
olu Toptqı depoau arkauatlaki 

Jqı ilıaleıi yapılmaı111r sao lira 13 .___ btif w.m 3 

Tlcıut ...,per .•••.. ı . 11.meıp.88 ıa.m.uus 

..... ftl TallTllA& ........ : ' 

4 ı=:;.. ~ fftı...M.a1M).73 
tAYll&t IUb&rt 1u71DeU• 1 

8 ......... " lalıwUat L.. f.J1'2.491.88 a&.428.632. l l 
•• d 1 

Alta " .... -- ..... L aa.301.88 
Nıwt1at ... ~...., Llft?Jl.W=! 18.800.MJ.76 .. , ...... ..... , 1 

4.500.000-
8.224.137.86 

IUJl3. ua;.oı .... da yapbnlacak ••• ~ 
ambarın İDf&Uı JUi puarhk suretiyle •ııt.ı,.. lco-

; '%: x 

2 Kart 1111 tarUdDcltD ıu..._: 
1*oato baddl yllsde 6 U - Altm OZertDe anu yQade ' J"'I 

nulmuttur. el6 tarila. 
2. - Pazarlık sfS/I iM rutJı,an P9'1•~ silaü ZAYi Can Boğazdan Gelir 

ıaat 16 da Kabatqb. .,.,.. •• miba7Qt tü-iacltld abm 

komla)'oaanda yapılar.· t 257 lira 25 karattar. 
3• - Mnaldrat • ı h' 1 . '---· 4. _ Şartname! er !1 n n ıaar ar ınpat tuuaındeıı alı· 

fa,ta ttmremi aJi ettim. Yeni• 
Dl~ htııaa8 ,utar. 

.._. l4ID of"' Oaman 
(V. No. 51'16) 

Gıda, sıhhat, ve kuvvet kaynağı olan ekiatra ekiatra nefia ve hem de 
ucuz sOnltlk tereyailarmdan yiyen hiç bir zaman kuvvet Ulcr ara

maz. Bir tecrllbe klfldir. Yeglne satıt yeri: 

tstanbul Balıkpar.an caddesi No. 96 da Amili Z 1 VA AK 1 N 
n~bil'r . (1141 ). 
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yaltuz ıu iki feyl~71eJllekle ' iktifat lıcbr n bapa bir odaJa apbr. Ba oda . 
edeeettm: Blrlad.t kıal1 ilffnaek da sizin ıibi aakk bir aallatle Yardir. 
iatlyorlar, lkfndsı p• .,.aa latemlyo- diyerek lhal7911 ,alam buaktı. 
nm- PardaJ&ll: ı 

- Gellalz r - Ba odacla l&klı olu acaba lda· 
Kriyon, §Öval7~ ~-:.- slrerek dtr? diye cltlfladl. 

7irUmefe tiatJadL ........ llfte~ 
t1elim durarak ytl, yerdi- ~I ahı., 
gizli bir merdiven .... lld'd •ta pk
tıkları zaman K~ı .ıedt 

- Artık kartaı~I k. 
- Heni nereye ,,_...,,,.. ı::m? 
- Rujiyerinin ~· Nealz 

bir de Ytldwnıza -~iL 
Parda7an 1it~ 111tta Wru da 

arardı. Fakat ....,. ,.,...., .. un 
bir tnırla cevap ~: 

- Göklerde .,_, 198 ne dlfhU-
7orlar, dofruaa ~ lılterdl•. 
Çün:Cü §İmdi orar• ,ı-· •l1etbade 
dei ili•. 
Ça;ı uasına çık~ı saman, Krl· 

:yon bir kapıJI iterek lfl" lir4L Par. 
dayan gitcliği odanlll orta halli lllr 
pkilde dötenmif •e ~ala kaba 
bir kitap okumakta 01..ıu11• airclL 

Kriyon, Şivalnyl ~ •larak 

takdim etti •e efil~,: Mi=:-~ 
kulağına, bu aclaınıa kr- 11 U 
metlerde buJunablı_,,..ı 7 yerek 
çekilip gitti. L.A.. 

R .. , P da .:..-a UU uaa• 
UJl.J en, ar Ya• .--- altı .._ 

tı, fakat ya Şövaı,..ıa :. ftJahut 
ele çok deiftmlf old .... wat•ı abp 
da fhtiyarJıktan, ~dl:.ır bir ••n
lllleri clfrfltmtk lrfa • llJlıJa•acb, 
ceneye adnıtırdıjı a ... 1 

nlaız: 
- Ba711111n mBsylf ctecll te 188 ta

..ıtakl odaya aitarerel': 
- llarur len•ı 

0
.,_..,. Şa kapı 

llenlm taJıtma eda .. ~Jrr, lteklsl 
koridora ~. Şu u~ctisl ile kapa-

XXXIR 
DCIBSDöGIZ 

81•• anlatacalm• •b • .,.,. 
rta, içtimada sizH olarak burr bala 
dala .. hat •tel4• ,.,.... Kin• 
n•enella 7fı9l Mrlll ... a,.. 9fella 
ilrl•ei btmda MJD '* ...... kel-
tufa ot11111 .. elall lü b ... , lata• 
a1*1a •uaa lılr erkekle U.11p1or-
... S..t lllıp•• ....... . 
Sıbll, -- 1ılr ,.... ......... ... 

ziyorda. Yld eok Jef'lll•q eı•••• 
aalabJ .... & 

............. 141. 
Ka11mıa.ı.ki llP• ela ....... jtİ

•it 1ı1r ,.nacı i•L 
Faasta p1et elddl daruyor•a. Ya .. 

naktamwa lmankhls. ıhlerialn par
lald ..... batiliai ta111JUlara gayet 
pddetll 1tlr .. ,..... a.frl altında 
balwnclaPa• aala..,_.a. 

Brkek ... lan aalatı,...daı 
- Yirmi Mlflallaalu Rom&J& rlt

tlm. BmlrJlrinfll lf• etti•. Ne nntle 
ha~ket ettlilml •'la•J& ilam Yar 
mı? 

- Jatemesr Asıl .... ı.,ı aalat. fa· 
kat llZ ve il olsun!. 

- Karilul llomll, ..... ·~ .... 
aonra papuıa yanma çıkardı. Bafb 
hlr 1'8Slta lnllamudm. Baan için o 
hainin ft8lta olmanu kabal ettla 
Bana da, abbale bu'lflaalt lfln beal• 
yardımımı istemekle talla etıı. 

- B1111aa bence ehemmiyeti yok 1 
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meyeceiim. Nere1e cicleyim 1.. Nue-
79 .• Ha, bulclam; Şam bora ıidlp sizi 
bekllJ'eeeflm. 

. MenevU: 
, - Gilzel t diyerek çıktı. 

Moröyer hemen siyi.ildi, dikkatle 
bir ıtirtl gljıtlan ve bu arada Kate
rln dl Mecllpania vennif olcl11P ~ld 
koynuna yerle,tlrdi, ba sırada Mene
Yil ele dhmlt " iki ytlı platola da 
ıetirmifti. 

MorlYer ba paraaıa yar18111ı aldı. 
iki arkadaf birbirlerine •ıldılar, IOft

ra beraberce afatı indiler. 
lleaeYll: 
- Şehrin kapısını açtırmak f~n pa

rolayı biliyor m•u? diye 10rda. 
- Ha11r- Bu aball lliyledlklerlai 

Wle unuttum. 
- Katerin n Kutra, Haydi Allaha 

nnaarlaclık, eter kaprclan çıkmadan 
ı..ıına bir kaza gelirse, beni girme· 
•it oldafna anatmal.. 

MeneYll. karanltfa glm81mtlt du
ran aokala filphell bir gözle baktık
tan .onra arkadap•ın elini sıkarak 
acele aeele ytlrtlmefe batladL 

Morlver arkacla§lnın iyice azaklaş
tıtını aalacbktaa aoara, kendisi de 76-
rUmete bqladr. Yalnız, tehrin kapı
sına dotra cicleeell yerde şato tarafı
•• cl\indtl. lfentlı on adım kadar ller
lemlıtl ki birdta elini alnına vurarak 
•unlu: 

- Aptal! Eter abını harada bıra
kaeak ol11n&m, Menevil gftmediflmi 
anlayacak. Ya, yann sabah kapı zabi
tinden benim kıyafetimde birinin çı
kıp ~ıkmadıjmı sorarsa. Hemen otele 
dönerek hayvanını eferledl ve yedeği
ne alarak şatoya gitti. Bir çeyrek 
aıonra ltralfçenfn hUS118f dairesinde 
bulunuyordu. Artık herkes Moröveri 

tanıyor n bir lpreti llt:eriae kralte
nln yanına çıkanbyorclu. 

Ka terin dö Mediçi gözlerile Morl
vere merakla balnyorcla. O, •dece: 

- Madam, dedi. Şlmcll elnayetin 
ne gtln ve saatte ve nuıl olaeatını bi
ll1onam. 

Katerin heyecanla titredi •. qiılerl
ni dikerek emretti: 

- Söyleyiniz! 
- Bnell melen bir PJ rlea ectffe:. 

ttm. Şimdi Blunclan bir dnrl ~k
mahdır. Bu at, benfm apjıda bırü
blna beygire ltlnecek Ye mrtına f" 
manto111 giyeeektlr. Ba aclamrn ki• 
oluna olsan hemen hareket etmeal be
afm için muhakkak lbımclrr. 

Kraliçe bunun tlzerine hemen Lar· 
pnı çafırarak ıu talfmatr nrdJ: 

- Larşan, protestanlann tar etra
fmd• toplandıklannı pmdl hab.r al
dım. Emin bir atlvarlyl derhal yola 
çıkarın, etrafı g8ıetlesln. Bu adam 
l~n avluda hazır bir beygir vardır ve 
ıa mantoya gfyecektlr. Fakat be' da .. 
klkaya kadar hareket etmelidir 

Larşan orada duran mantoy~ ala
rak hemen dışarı çıkh. 

Moröver tekrar söze başladı: 

-.Şldmdi, kB~uvadan çıkarak kac;ı .. 
yorum eme tır. Bunun için beni bir 
kaç gfin şatoda misafir etmeniz" . 
edeceğim ı ı rıca 

Kraliçe hemen seslendi• 
- Rujiyeri ! • 

Ar~d~n bir dakika kadar bir za•d 
geçmıştı ki. ihtiyar müneccim ,_. 
girerek,: 

- Şimdi uyandırcblu de4f. 
emretmişsiniz? ' 

- Rujiyeri, nerede otuWA' ... 
Müneccim kraliçeye ~ ...,_ 

rak cevap verdi: 
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Türk gümrük komisyoncuları 1 s
tanbul Birliğinden: 

İdare heyeti ekseriyetle istifa et
miştir. Yeni intihap için arkadaşların 
5.10.936 pazartesi akşamı saat 5,30 da 
birlik binasında toplanmaları ilan olu-ı 
nur. 

haydutlar peş-inde 
ON \J \of EMEN 'TEVt<\ı: 
ETit R ee• LİR\ M •.• . 
~At<AT "'fA PLANLAR 
Y~NINl>A t>~-. SE··· 

ADEM • • 
1 1 

'EB\ND'E "T'~~1MAS1 
iç.iN auoo.ı..A oı.
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HORMOBi N 
Her eczanede arayınmz . .. . .. ~"')~ 

Samsun Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Şartname · 

Teminatı Parası I hale 
Cinsi Miktarı Fiyatı Lira Kuruı Tarihi Günü Saat ihale fekli 

Miktar ve Tahmin Muvakkat Münakasa gün ve saati Un 360000 50400 3770 252 7 / 10/ 1936 Çartanba 11 Kapalı zarf 
Sığır eti 110000 22000 1650 O 8 / 10/ 1936 Perıenbe 11 ,, ölçüsü bedeli teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 
duralık 
le 12000 kilo 18000 00135000141.teırin 936 çar~amba 14 

.' 1 - Samsun garnizonunda bulunan kıtaatların ihtiyacı olan yukarıda yazılı erzaka ait şartna· 

meleri karşısında yazılı fiyatla almak ve görmek istiyenlerin her gün tüm binasındaki komisyona gel
meleri. 2 - Eksiltmeye girmek isti yenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesikalarla 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir saat evvel komisyona vermiı olmaları. ( 1481) aketa 7000 kilo 13300 00 997 50 14 1.teşrin 936 çarşamba 15 

Yukarda cins ve miktarları ile tahmin bedelleri ve muvakkat te- il Saraçhaneb••• Horhor caddesi' 

bıinatları yazılı iki kalem malzeme hizalarında gösterilen gün ve sa
atlerde kapalı zarf usulile alınacaktır. lvAT•I HA YRiYE LiSESi loundUzl 

Ana - ilk • Orta • Lise • Tam devre 
Her ikisinin ıartnamesi ayrı ayrı olup komisyondan her gün para

uz alınabilir. 
isteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi havi ka- ı 

palı.zarlı belli gün ve saatlerden birer saat evveline kadar Kasım
patada hulumın k~...,isyon başkanlığına vermeleri. (1646) 

Okulumuz bu yıl !!Ördüğü teveccüh ve rağbetten dolayı ilk sır.ıflardar: ltibattr yabancı dil tedrlscı.trna yeni biı 
te~kilatla mühi:n bir istikamet verilmi§tir. Kızlar kısım ayrı bir daireıiedir. Mektebin hususi otobiisl~:-iyle nehari 
talebe her gün evlerind-:n aldmlır. lstiyenlere tarifname gönderilir. 

Kayıt için her giin saat 10 dan 1~ ya kadar direktörlüğe müracaat edilmelidir. ~lefon: 205~~ 
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- \,:atı 'arasında, yani mümkün ol
duiu kadar yerden uzak ve gene müm 
kUn olduğu kadar semaya yakın bir 
nokda .. 

- Seni orada kimse gözetliyor mu? 
Rujiyeri güldü: 
- Benim oturduğum yere kimse 

titremeden gelemez, gelenler de bü
yük bir mecburiyet.olursa gelir. Pek 
ila bilirsiniz ki, herkes bana uğursuz 
nazarile bakar. 

' - Hakikaten şu biçare cahiller yıl-
dızların insanlara ne büyük menfaat
ler temin ettiğinin farkında değiller. 
Azizim Rujiyeri, şu. asilzadeyi kendi 
dairende saklayacaksın. O, orada kra
lın dairesinden ziyade mu haf aza al
tın da demektir.,Kimse kendisini göre
mez. 

Rujiyeri anladığını gösteren bir 
baş işareti yaptı. Bu sırada kraliçe bir 
koltuğa çö~müş titriyordu. Gözleri 
büzüldü, şiddet'i bir titremeye tutul-
do. Rujiyeri hemen kraliçenin yanına 
koşarak boynundan çıkardığı bir şişe
yi koklattı, Katerin hemen geniş ge
niş nefes almağa ve kendL'!line gelme
ğe başladı. Nevmidane bir sesle: 

- Görüyorsun ya! dedi. Artık so
num yaklaşıyor .•. 

Moröver bu vaziyeti hayretle seyre
diyordu. 

Kraliçe tamamile kendisine geldik
ten ~·on ra tekrar sordu: 

- Rujiyeri doğru söyle. çekinme, 
ölec~k miyim? 

Münecdm hemen r.evap verdi: 
- Hayır madam hayır! Emin olu

nuz ki henüz bu şafoda ölüm yok,. 
- Hunu iyice biliyor musun? 
- ·Sizi temin ederim ki henüz haya-

tını:ıın sonu gelmemiştir. Du, yıldızı
nızd3 açıkça belli oluyor •. 

Kraliçe hayata yeniden avdet edi· 
yormuş gibi bir canlılıkla: 

- Sana emniyetiır. var! dedi. Fa
kat çok zayıfım; hani . benden aldığın 
yedinci tılsım ile yapacağın kordila 
ne 'lıdu? 

- Onu, yarın sabah takdim edece
ğim. 

Katerin bunun üzerine Morö'\•ere 
döndü: 

- Mösyö, şimdi sıra size geldi. Söy
leyin bakalım? 

Moröver iki saat kadar bütün duy
duklannı anlattı. Katerin onu, başı 
iki elinin arasında dinliyordu: 

Moröverin sözü bitince başını kal
dırdı: 

- Rujiyeri, benim yirmi üç kanu· 
nuevvele kadar yaşa)acağımdan emin 
misin? 

- Sirze yemin ile temin edHim. 
' içinde bulunduğumu7 sene .sizden ev· 
vel ~ona erecektir. 

Katerin soluk bir tebessümle: 
- Bana, dedi istediğimden sekiz 

gü• fazla veriyorsun. Haydi mösyö 
dö Moröver, Rujiyeriyi takip ediniz .. 
Onun, slıi götüreceği yeri pek beğen~ 
cek ve istediğiniz kadar kalabilecek
~ini~. gf tmek istedi,:!iniz zaman da 
mutlaka beni görünüz. 

Kraliçe l"dasına döndü, vücudunu 
kaplayan ateşin ilk tesirile yatağa 

gireli MorÖYer ise R'ujiyerinin arka
<sın ian giderek, bitmek bilmiyen bir 
sürü merdiveni tırmandıktan ~onra 

çatı arasına çıktı. Müneccim, arkada
şını gayet büyük v~ güzel döşenmiş 
bir odaya soktu. 

- Yemeğinizi buraya getirecekler. 
lşte bir sürü kitap \·e şu dolapta da 
isteı.Uğiniz kadar şarap var. Gündü· 
zün isterseniz şu pencereyi açar ve 
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dı~ansını seyrederek .-ğlenirsiniz. Fa-~ - Kabul ediyorum dedi. Adamınızı 
kat dikkat etmeli, bakana mutlaka gönderin. 
bakarlar. - Onu, •yi saklayacak mısınız? 

Moröver arkadaşına teşekür ede- - imkanı olduğu kadar ~alışaca· 
rek, dışarının manzarasını sevmediği- ğım. Hiç kimse dostunuzun burada 
ni, k;taplara hiç dokunmayacağını ve olduğundan haberdar olamıyacal\tır. 
yalnız şarapla iktifa edeceğini temin - Teşekkür ederim. 
etti. - Size hizmet etmek benim iı;in şe-

Rujiyeri, ertesi sa hah kraliçenin 
hatırını sormağa inm~şti. Katerin dün 
geceki buhrandan eser kalmadığını 

söyliyorsa da hali bunun aksini gös
teriyordu. Müneccim tekrar yukarı 

~ıkmak üzere kraliçenin yanından 

ayrthnca yolda Kriyona tesadüf etti. 
Kumandan Rujiyeriyi nazikane bir 
tavırla selamladıktan sonra: 

- Umit ederim ki, dedi. Bazı husu
si haller vüzünden kendilerine etti
~im hizmeti kabin efndi unutmamış
lardır zan11ederim. 

- Elbette, acaba zatıalilerine bil
mu'.uı bele ufak bir hizmette bu}unabi
ıecc-( miyim? 

- Zaten bende bunun için sizi arı
yorriıım. 

- Ne gibi bir iş )apacağım? 
- Söyliyeyim; ileride öğrenebilece-

ğiniz bazı sebepler dolayısile, bilhas
~a kralın emniyeti noktasından benim 
bir adamımı dairenizde saklayacaksı-
nız. Sizin ömürünüza yalnızca geçir· 
diğliıızi ve dairenize kimsenin çıkma · 
dığın. bildiğimden, vereceğiniz odanın 

bu iş için münasip bir yer olabileceği
ni diişündüm. 

R:ıjivcri hu sözlere hayret etti. Fa
kat h:ç belli etmiyert'k kendi kendine : 

- Ne ziyanı var? 1ıye söylendi. Bu
ııu <ia Moröverin yanına koyarım; bi
rib!ı·ine iki misafirim olur. 

Sor. ra Kriyona dör.erek: 

reftir. 
Kriyon,öğleye doğru çıkarak Parda 

yanın yattığı otele gitti. Şövalye. söy· 
lediği gibi hiçbir yere çıkmıyordu. 

KriyC>n kendisini şarap içerken bııldu. 
Pardayan, yüzbaşının geldiğini görün
ce bir bardak daha doldurarak. arka
daşının önüne koydu 

- tnsana sizin gibi ilfram eden az 
bulunur azizim. 

- Yüzünüzden susuz olduğunu~u 
anladım. Size 'i-ırap füram etmek bir 
nezaket değil, vazifedir · 

- Neden geldiğimi biliyor ınusu
nuz? 

- Beni şatoya götürmek için değil , 
mi? 

- iyi bildiniz! istediğiniz zaman 
hazınm. 

- Bugiinden tezi yok 1 
- Sizin için bu kadar acele ise peki. 
- Benim için değil, kral için .. 
- Peki, bu gece saat altıyı çalarken 

Şjltonun kapısı önünde bulununuz, ge· 
risini ben idare ederlm· 
• Akşam, saat altı. Bu mevsimde, bu 
saatte ortalık karanlık olur. Parda· 
ya~ mantosuna i;fee sarılarak şato
~un kapısına geldi. '({riyon kendisini 
bekliyordu. 

- Haydi girelim, dedi • 

- Girelim! 
- Bana yemin eder misiniz ki.. 
- Hayır, hiçbir yemin etmem. Size 

. . 


