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tstanbulumuzun kurtuluş bayramı 
bugün bütün hemşerilerimiz tarafm -
dan sevinçle kutlulanmaktadır. İstan
bullular on Uç yıl önceki şerefli günün 
batırasile sevinç içfnde evlerini, dük -
klnlanru bayraklarla donatm.I§lar, bay
raım kutlulamağa hazxrlan1X1I§lardır. 

Resmi statistiklerimize nazaran m 
leketiınizde nüfusa nisbetle boşanma 
dedi on binde 1,5 kadardır. Hal 

(Devamı 4 üncüde) Askeri lise talebeleri geçit resminde 

Tiirkiyede boşanma vakalannın, di
ğer memleketlere nazaran pek az oldu
ğu, ve memleketimizin bu hususta bü
tün dünyada rekor vaziyetinde bu -
lunduğu anlaşılmaktadır. En çok bo -
şanma vakası ise, tahmin edilebileceği 

veçhile, Amerikada olmaktadır. 

Amerikada bu nisbet on binde 12 

Antakya ve lskenderunda 
Milli dava aleyhindeki teşebbüsler 

~.,....=--.=nüt~:rle 
protesto edildi 

Biz kurtuluşumuzun yıldUnUmllnD kutlo
larken Antakya ve Iskenderunlo kardeşle
rimiz haklarının tanınmasını bekliyorlar 

ürk AntalcyodaJI ,... bir manzara: De/M fe14leai (SOi& aoyf~ diğer 
rerimlere bakmt8) 

Giizel Antakya Ye tlkenderun Jıü- Alqam eaat 17 ye kadar devam eden 
kında verilecek karan bekliyor, )'lhuz bu tenhOrat Antakyada köprii başm -
Antakya ve İskenderunlular değil bu da bir jandarma çavuıunun yersiz asa
iki Sancağm 1ap, toprafı akan ıuları da biyeti y6.ıiinden bir hidiıe teklini ala
yakınla§an şereru gOne hUTet çekiyor. Cak iken halkın yüksek ıuuru buna 

Antakyadan oradaki vatan haırett- meydan bttakmaımftır. 
ni if~de için Kiliae gelen heyetin reiai TezahUratta biJhaua halka diln An
Samıh bu hasretini ıarte ifade etmek - takyaya gelen İstanbul gazetelerinin 
tedir : (Derxzmı 4 Dncüde) 

.. v 
b ı ; atana kavufDlağI aabınızhkla i = ...... ----
.: ;.~Yoruz. Aleviler de bizim gibi dü- ! Güzel ve gürbüz 
§~nuyorlar. Suriye ıeçimine girmiyece 
ğız; böylece Suriycye karp filt Protea- llocuk 
tomuzu ifade edec.ığiz. Halkmuz araatn Y • 
da çok hassasiyet nrdır. Vaziyetimizin •• b k 
uzun müddet muaııakta katmağa ta - ı m usa a am lZ 
hammülü yoktur. Biran evvel bal çare-

'--.... 
ı. ı """metalf&.. · 

San1:İlfl!k.., 81JOnkO miting 
ve ~1iıd••to 

Dün başta Anta11.;'t, olarak bütün 
Sancak şehir ve kasab.ılannda bütün 
müesseaat ve mağazalar kapanarak mil 
li istiklal aleyhindeki teıebbüaler pro
testo edilmiıtir. 

105 lira para mn
kAfat ve ayrıca 50 
liralık muhtelif 

hediye 
Tafsilatını 6 '11Cı sayfamızda 

okuyunuz 

-----------,-----·---·-,-----

ltalyan parası 
Liret de 

kıymetten 
düşürülünce 

Almanlar ve bllhasse 
Macarlar zarara 

girdiler 
Sukutun piyasa
mızda tesirleri 

Para düıürıne hareketine nihayet 
dün ttalya da ittirak etmiştir. Bu ka
rara ge>re liret sterlinge nazaran 90 a 
ve dolara nisbetle de 19 a düşürülmüş
tür. Altın ıikleti yüz liret için 4 gram 
677 olarak alınmıştır. Adaptasyon için 
yüzde 10 bir pay bırakılmıştır. İtalyan 

ciur. 
Türkiyede bir sene zarfında 2004 

(Devamı 4 ünrll 

Sekiz ecnebi millete mensup 

Sabıkalılar Milletle 
cemiyeti kurdular 

ilk asamble toplantısı 
geçenlerde Pariste yaptldı 

Paristen lngiliz gazetelerine yazı- bunu kendilerine bir gaye edin 
lıyor: lerdi. 

Caniler ve sabıkalılar dünyasının Maksatları batakhaneler dünya 
en açık gözlüleri menfaat ve alllila- mahsus bir "Akvam cemiyeti,, vüc 
rım beynelmilelleştirmek işini ve bil- getirmekti. Bugün hayallerinin ta 
tün dünyaya şimil bir teşkilat kurma- kuk etmiş olduğunu görüyoruz. 
ğı yıllardanberi düşünüp taşınmışlar, , (Devtıml 4 Dncüd# 

hüldllneti bunun bir düşürme değil, sa- ------------------------:----:--1 
dece diğer para1arıa İtalyan parasını Yanda garip bir hadise 
müsa"°ılettirme ıeklinde olduğunu bil-

dimıektedir. M l k k • k ~ l • 
ttalya hükGmeti bu karan verdikten ezar l ta l e en l 

ıonra ticari münasebatın tanzim) için 

linmc•len ••dbir~~.:;:ı;ri..c:üde> hayalet gara/andı / 
MOthlf bir vak'a 

S 1 kt Köy mezarh{lından geçerken dell usuz u an kanhnın üzerine yürüyen hayale 
Arkadaşıannı onbeş gün evvel ölen idris mi idi 
boAazlayıp Van vilayetinin Miracat köyünde 

~ çok garip bir hi.dise vukua 
Kanını lçmeğl gelmiştir. Oradan geıen bir okuyucu-
kararlaştıran muzun bir.e anlattığına göre on gün 

kadar evvel Akrek köyü halkından 
gemfclJer Karamustafa oğlu Halit, dirilen bir 

On beş gündenberi Ufacık bir tekne ölünün başına elindeki baltasını indi
içinde açık denizde fırtına. ve ölümle rerek onu ikinci defa yere sermiş ve 
pençeleeen gemiciler nihayet kurtul- sonra hiçbir şey olmamış gibi evine 
maktan ümidi kesmişlerdi. Bilhassa giderek yatmış ve uykusuna dalmış
susuzluktan fevkalade ıstırap çekmek tır. 
teydiler. MUthiş yorgunlukların üstü- Hadise oudur: 
ne bu susuzluk hiç birisinde kürek çe- Ka.ra.mustafa oğlu Halidin köyü, 
kecek takat bırakmamıştı. İşte o za- Miracat köyüne çok yakındır. Gündüz 
man §Öyle dUeündUler: leri gaf akla buraya gelir, akşama ka-

- Kur'a çekelim: Kaybedeni bo- dar civardaki ormanda odun kestik
ğazbyarak kanını içelim! Böyleee su- ten sonra akşamlan geç vakit gene e-
suzluğumuzu giderebiliriz! vine döner. 

Bu vı:ık'a hakikidir ve umumi harp Kendisi cesur bir genctir. Kuvvet-
içinde korsanlık yapm14 Alman bahri- lidir. Ömrilnde korku denilen şeyi his
yelilerinin başından geçmi§tir. Bu setmemiştir. l{orkaklarla alay eder, 
aon derece meraklı ve heyecanlı truı- 7.evkJenir .. 
cerayı yakında siUunlar1m1zda zevkle Halidin hiçbir şeyden korkmadığı
okuyaccıksınız. 'Son korsan" tefrika- nı köy gençleri arasında da bilmiyen 
mm bekleyiniz. yoktur. Ş&f akla gelip, geç vakit köy. 

mezarlığından geçerek köyüne gitm 
sinden çok gururlanır. Hayatından 
Iadığı korkunç vakaları alıla.tırken 
kadaşlarına: 

- Benim yerimde siz oJsaydm 
donunuzu kirletirdiniz! diyerek al: 
eder. (Devamı 2 ncüle) 
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Habeş&stanı i hak;nı Fransa 
tasdik ediyor? • 

mı 
DünkU gazetelerden biri, Habeşistanm İtalya tarafından ilhakını Fransarun 

tasdik edeceğini bir radyo haberi olarak bildirdi. Fakat biz bu sabah öğle zama· 
nına kadar gelen telgraflar arasında da radyoda da bu haberin ne tekrarlanma· 
sına, ne de teyit edilmesine tesadüf etmiş değiliz. 

Fransa böyle bir şey yapacak mıdır? Belki ... Çünkü, Almanya ile İtalya gi· 
bi iki faşist memleketin birleşip kaynaşması, demokrat alemin hiç bO§Una git· 
memektedir. Muhterem Asım Usun Kurundaki başmakalesinde evvelki gün ga· 
yet iyi tebarüz ettirdiği gibi, bu faşist devletler anlaşmasının geçen ay sanıl 

dığı derecede kemalini bulmamış olduğu, zaten son h~diselerle anlaşılıyor. Di· 

ğer taraftan, İngiltere, İtalyanın dostu az, düşmanı çok olması için elinden ge
len himmeti diriğ etmiyor. "Latin hemşireler birleşmelidir!,, umdesile, Fran • 
sanın İtalyayı kendi tarafına çekmesi, Almanyadan ayırmak istemesi de vadt 
görülecek siyasetlerdendir. 

Laki;, Bu uğurda, Habeşistanm ilhakını tasdik işini, Fransa, Leon Blum 
hükOmeti zamanında yapabilecek midir? İşte, inanılması güç bir keyfiyet ... Fran· 
sız halk cephesinin demokrat teşekkUlU iie, Musolininin faşizmi, kedi ile köpek 

gibi biribirlerinden müteneffirdirler. Lcon Blum, bizzat Fransanın müstemle
kelerine bile bir takım vaitlerde bulunuyor. Suriyeye frak kadar belki de ondan 

daha geniş bir serbesti verilmesi, hep bu sosyalist hükumetin faaliyetleri arasın
dadrr. 

Hal böyleyken, sırf Musoliniye bir cemile olsun diye, hatta faşist olan, t
falyan grupuna dahil bulunan devletlere takaddüm ederek, sosyalist Fransanın 

karagömlekli emperyalizm tarafından yapılan bir istilayı hemen tasdik edivermesi 
aklın alacağr iş midir? Bunu yaparsa, Leon Blum bütün dünya işçileri üzerin-

deki sempatisini kaybedecektir. Onun için verilen habere - farzımuhal -
kat'iyet kesbedinceye kadar inanmamak icap eder. 

yo 

Hüseyin Fanı:k TANUR 

anya dahili harbi 

nu 
adrid demir 

.... esiyorlar 
. ' .l 

'Jl· 

Sarhoşluktan 
On gün hapse 
mahktlm oldu 

1 Bı'la" l Beyoğlu üçüncil ce-zada, suç u 
oğlu Halis diln gece eski karısının evi
ne sarhoş olarak girmek istemiş ve 
küfretmiş hakimin karşısında halli sal
lanıyor ve sözleri biribirini tutmuyor. 

Şahitler bir senedenberi ayni halin 
tekerrilr ettiğini ve maznunun mahalle· 
de rezalet çıkardığını söylüyor. 

Reis her iki tarafa da sulh teklif et· 
tiyse de davacı Zeynep kabul etmedi. 
Kısa bir sorgu sual, hfikim karan söy· 
lüyor: 

- Suç sabit görUldUğündcn Halis, 
bir hafta zarfında kabili temyiz olmak 
Uzere 10 gün hapis, 4 lira para cezası· 
na ve 225 kuruş da mahkeme masrafı ö
demesine karar verilmiştir. 

Papas liöprilsünde 
dün geceki yangın 
Dün gece saat birde Beyoğlunda 

Papazköprüsünde kurt sokağında Di
mitriyadis apartımanından yangın çık
mış, itfaiye tarafından söndilrülmiiştilr. 

lngtıiz AYnm Kamarasının dünkü 
toplantısında, amele fırkası mebustan 
hükOmetin ispanya işinde takip ettiği 

Yangının Dikranın oturduğu katın 

mutpağından çıktığı anlaşılmıştır. Bi
na beş bin liraya sigortalı olduğundan 
tahkikat derinleştirilmektedir. 

HABER - 'Akşam ~ 

Mezarlıktaki kefenli 
hayalet yaralandı 

(Baş tarafı 1 incide) 

Karamusta.fa oğlu Halldin, böyle 
mütemadiyen kendisinin korkmadığın 
dan bahsetmesi, arkadaşlarından Do
muzun Ha.sanı çok sinirlendirmekte· 
dir. Çünkü Hasan da kendisinin Halıt 
gibi korku bilmediğini iddia etmekte
dir. 

Bu kareılıklı lddia.lar bir aralık ne· 
ticeye erer gibi olmue, ne Halit, ne de 
Hasan bu mevzua temas etmemeye 
başlamı§lardır. 

Geçen cumartesi günU, akşam üstU 
köy çeşmesi önUnde birer yorgunluk 
kahvesi içen arkadaşlar bir müddet 
sonra kalkmışlar, Halit baltasını o
muzlamııı, ertesi sabah erkenden bu
luşmak üzere arkadaşlarından ayrıla
rak köyünün yolunu tutmugtur. Bu sı 

KCÇOK 
HABERLER 

içeride; 
• !ngilterenln maruf devlet adamlarından 

Lord Beauclıamps dün YunanJatandan §Oh 

rlmlze gelmJ,ştlr. HUl!U81 olarak seyahat 

eden Lord ,şehrimizde birkaç gün kalarak 
bazı tetkikler yapacaktır. 

rada Domuzun Hasan da ayrılmış, e
vine gitmiştir. 

Fakat daha on adım atmadan Halit 
Kendisine seslenildiğini duymuş ve ge 
ri dönmüştür. Halidi çağırmt arknda-
şı Ahmettir. Ahmet şöyle demekte
dir: 

- Mndemik yarın saba.ı erkenden 
geleceksin, bu akşam köye gitme de
bende kal .. 

Halit razı olmamış köyilnc gitmek
tQ ısrar etmiştir. Konuşmanın mev
zuu değişmiş, Ye bu yüzden on on beş 
dakika kadar da ayak üstü konuşmuş 
lar, sonra ayrılmışlardır. 

Halit, yava§ yava§ köy mezarlığına 
ulaşmış, dalgın bir halde, her zaman
ki gibi ça.lı, çırpı dolu mezarlık için· 
den geçen kestirmeye sapmıştır. 

Mezarlık dağınıkbr. Burası ilk ba
kışta, insanda hiç de mezarlık ~esirini 
uyandırmıyn.n blr yerdir. Yaldız dik
kat edilince devrilmiş mezar taşlan, 
yanlarında toprak tUmsekleri görU
lilr. Bunlardan birer tanesi daha yeni
dir. Buraya on beŞ gün önce gene ar
kad~lanndan 39 yaşında ölen Kadi
rin tdrisi gömmüşlerdir. 

Halit mezan yanından geçerken 
arkadaşını hatırlamış, kafasından o-
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Doğıu m 
• 

değil mı 
Nöl9>~'U:~n 

IEc~an<eD®ır<dle 
<dlcktcr ons'ltesl 

n zom©Joır 
Geçen gün bir dost ge'ldi. Tan 

lmından bir çocuk 'ku'Zlığımlan 1ı6İ 
imi§ ... Çocuğu geç vakit bir ot 
'l6 ihya Salilı.'e getinni§ler. Doktrl 
gece nasılsa sayfiyetJC gitmi§ ~ 
nıuş. 1 stırap içinde kıvranan ya 
ihya Salihe getirmeleri. adının ve ' 
rinin kendilerince malum olması~ 
mı§. Doktoru bulamayınca. ba.şka ~ 
ne müracaat etmeden daha tabii t 
şey olıır mu1 Aram'&ı1lar.. Başu 
dık yer bırakmam'&ı1lar, 1.."'Ulağınlı 
ıstırap çeken çocuğu, dahiliye do'J 
runa göstermekten bir §ey çıkmı~ 
ğını dü.,.<rilnerek gene eve götürmiiŞ 

Bize bıı vak'a t;ok ehemmiyetli ~ 
noksanımızı hatırlattı. Nöbetçi eti 
7ıelerimiz herhangi bir rtı.üraı#ı 
mil8pct cevap verebilmP.k için te~ 
edilmiş olmalulırlar. Buralardll • 
semtteki mütehassıs d-01...'"torların ~ 

resleri 11azılı birer 1isto lmlumnJ 
yapı'la,,;,.,yacak, temin edilemiyetl, 
kad4r m:fl§k"'ii.l bir §ey değildir. 

• Halkın DostU • Unl\'enı1te edebiyat takWtesi lmWıan -
lan dün nllıayet bulmu§ ve bu aene 16 aı 
kız g u erkek olmak tu:cre 2:s gencin me. 
zun olduğu anlaoılmı§t.ır. 

nun Jyi hatıralarını geçlrmigtir. - •• -•• -... -.-.-.. -•• -•• -•• -•• -.. -•• -._--.-.. -•• -... - ... ----.---~ 

• HUkQmeUn bazı ham maddelerden alı.. 

nan gUmrUk reıılmlcrlnl indirmek için tet. 
klkat ynpbğı haber vertlmektedlr. 
* Yapı ve yollar kanunu, çıkmaz sokaklar 

d:ı. in~t:ı menetUğt.ndcn bu noktanın ihmal 
edlldlğlnl gören Natla vekGJ.eU blr tezkere 
ile Belediyenin nazarı dlkkaUnl celbetmll • 
tir. 

Halit, böylece düşünerek yoluna de
vam ederken arkasında küçük bir hı
§Irb işitmiş ve ne olduğunu anlamak 
üzere dönüp bakmıştır. 

Ne görse beğenirsiniz. Bir hayalet.. 
İnsan boyunda beyaz bir sUtun .. Kı
pırdanıyor ve adım adını da Halide 
yaklaşıyor. 

• Yapılan bir statUıtığe göre lstanbuld& Halit korku nedir bilmemesine rağ-
teıeton muhabereleri artmaktadır. 1938.934 men bir aralık duraklıyor. Ne yapaca· 
senesinde 11,103,931 olan mük!leme 93,.9311 ğını şaşırıyor. Kendisine yaklaşarak 
de 1,2000.000 e çıkmıııt.ır. k · k 

• Son gUnlerde be.zI otı.nnoblllerin plAka_ beyaz gölgeye hücum etme mı, yo -
sız dolaştığı ve klakson çaldıklan görül _ sa kaçnuya çalışmak mı lAznngeldiği
mektedlr. Bu hareketler bir çok dedikodula.. ni bir türlU kestiremiyor. Hayalet 
ra yoı açtığından Belediye bunları rlddetıo kendisine yaklaştıkça ne olablleceğini 
cezalruıdıracaktır. daha iyi anlıyor ve görUyor: Kefene 

• Yeni !stanbul adliye encilmenl ilk top. bürünmüş bir ölü .. 
lantısını yaparnk blr çok kAtip ve memur 
taytnt ~ ve ba2!1 cı. .. - ... • q;t ad Halit" leaçmayı, O gUı:ı.e kadıı.rlıi Ö.. 

karar vermiştlı'. ~ ğµn;neleı1yie cenx l:>uımuyor. .MUka-
* MUddciumumt Hikmet Onat nada mu. bele ebneyi düşünüyor, fakat muka

dUrlllle hapishaneye giderek yeni adliye beleye geçmezden önce de kefenlinin 
saraymm aaha.smı t~kll edecek bu yerde ne yapacağını, nasıl bir harekete ge
tetklklerde bulın\muııtur. -· • b"'yilk bir sogu-kkanlıhkla 

• Evkat ııehrtmtzdekl bUtuı:ı camtleri ta _ çecegını u 
mır ettirecek ve buna 1,5 milyon lira sarte. bekliyor. 
dlleccktlr. Kefenli yilrüyor. Artık kendisiyle, 

• Sıhhiye vekAletl her sene ecza depolarL Halit arasındaki mesafe ancak beş 
le blrıtkte eczahanelerden ıstenen mal beyan metro kalmır:tır. Bu sırada kefenlfnin, 
namelerini bu seneden itibaren yalnız eczıı ?1 

depolarından aıo.caktır. gene beyaz örtü altındaki kolları Hn.-
• !nhlsarlara alınacak memurların lmtı. lide doğru uzanıyor, bir adım daha a· 

hanı dUn yapıtıruııtır. İmtihana kadınlar da tarak duruyor. 
da.bll olduğu halde yüzden fazla genç gir. Halit, daha fazla beklemiyor: 
mi§ Ur. 

• sanayi umum mudur muavini Samed - Sen kimsin? diye sesleniyor. 
.Ağaoğlu değişecek olan kUçtık sannUar ka.. Kefenliden cevap yok. Kolalr daha 
nunu Jıakkmd& ııehrlmlzdo temaslarda bu - fazla uzuyor ve bir adını daha atılı
lunmaktadrr. 

• Mezunen Londrada bulunan İrakta.kl 
!ngillz kuvvetleri Başkumandanı General 
Çarllz §ehrlmizc gelmiştir. General bugün 
Toros ekspreıı11e tmka mUtcvecclbcn hare • 
ket edecektir. 

• Şehrimize gelen l8kAn umum mUdUrU 
Cevdet Romanyadan gelecek yenl muhaclr 

katılelert i§ilc meşgul olmuş ve dlln ak§llm 
Ankaraya gitmiştir. 

• Memurların ıııoyadı alıp nlma.dığmı her 
daire on beş gUne kadar bir Jlııte ile bildire. 
cektır. 

• Adllye vekdletı Hapishaneler umum 
mUdUr muavini Mazhar dlln Anka.raya git -
mlşUr. 

Dışarda: 

• Evvelce ismi Necid ve mUlhakatı hU • 
kumetl daha sonra Suudi Arabistan hOkO. 
metl olan dcvleUn iaml "Suudi Arap mem. 
lcketl krallığı,. suretinde tebdil edllmlştir. 

• Romnnyanm başlıca. mUball! fırkası O

lan nmelc parlı.rl dlln Çekoslovak hududu 
yakmmdakl StatU • Marcda vehrindc Roman 
yanm yeni harici temnyülle11 ve TltUles • 
konun hıı.rklye nezaretinden çekt~llnl bü. 
yUk nUmaytşlerle protesto etnıl§Ur. 

• FIUstln Yahudi gnzcteleri FillaUn bA • 
dlselerinde kuvvetli hareket edilmediğini 

ileri sUrerck tngUlzlerc hUcum ebnektedir. 
ler. 

., Anadolu ajansının verdiği mıı.IOmatıı glS 
re 1talvanm Londra elçisi Grandi Rodos va_ 
lillflne- ta}1n ~dilmiş ve onun yerine İtalya. 
nm Buenoa Ayrca elçisi Guara geUrilml§tlr. 

* Venlzclosun kansı ölen kocasmm evinl 

!nglliz elçlllğt yapılmak ilzcre 46000 İngiliz 
lirasına satmıştır. 

• Atına _ Va!'§o\•a hava hattmm ilk yol . 
culan Atmada hava m~tqan tarıı.tmdıuı 

kabul edilmiş ve gece §ererıertne bir z!y&fet 
vertlml~Ur. 

yor. 
- Sen kimsin? cevap ver.. Yoksa 

yakarım ha!.. 
diye ikinci defa seslenen Halide, ke· 
fenlinin gene cevap vermemesi onu 
heyecanlandırıyor. Bir adım geriye 
giderek duruyor. 

Ölü harekete geçiyor. Sık adımlar· 
la Halide daha çok yaklaşıyor ve onu 
kollarından yakalamak için ellerini U· 

zatıyor. Delikanlı baltasını çok fazla 
kaldırnııya fırsat bulama.dan ölUnlin 
sağ tarafına ind"riyor. Ölü: 
-Gık. .. 
Bile demeden bir çuval gibi devri· 

liyor. Halit de arkasına bile bakma· 
dan doğru köyüne yollanıyor. Evine 
gidiyor, yatıyor ve derin bir uykuya 
dalıyor. 

Hadise ertesi günü aydınlanıyor. 
Mütemadiyen korkmadığından bahse· 
den Halitli, denemek için Domuzun 
Ha.san kahveden Halitten önce ayrıl
mış. Bu zamanı bir fırsat bilmiş, evi
ne koşarak bir beyaz yatak çarşafı a
larak me.zarlığa koşmuş ve pusuya 
girmiştir. Halit geçerken de yukarda 
bahsettiğimiz şekilde hareket etmiş
tir. 

Halldin vurduğu balta kolunu yara
lamış ve yere devrilmiştir. Acısına 
rağmen sesini bile çıkannanutşır. Do
m""·ı rı Hasanın yarası ai'Trrdır. 

lnsanl3r ölümden 
niçin korkar ? 

Bu bahisle alakadar gördüğUmtiz 
meraklı bir yazıyı yarınki nüshamız-[ 
da göreceksiniz. 

Göze göz, dlfe diş •lyasa•• 

Korkunç 
silah/aria 

Inglltereye saldı
ran memleketin 

şehirleri 
me b vedilecek 

Londııı: 5 (A.A.) - Sunday P'; 
pres gazetesi, İngiliz hükOmetiniıı 

!ahlanma programını başarmak "l 
yeni bir siyasa tatbik etmeğe karar 
diğini iddia etmektedir. 

Siyaaa bunda bayl • • ıni4 '1-
çabukluği, tesır sahasına ve yakma 
yıkma kudretine malik bir taarruz btL 
va filosu ihdasına matu' olacaktır. 

11 
Daha şimdiden kıs nen faa~iyete gı ıın 

miş olan yeni hava kuvvetlen ç:ıb 
endahtb toplarla mücehhez ve h•; 
tayyareler kadar hızlı gidebilen ve t 
]arca bomba nakledebilen tayyareler' 

• !\ malik olacaklardır. Bu tayyareler ııı 

siyle bir İngiliz 1ehri~c baskın . ~ 
pan dü§man memleketin herhangı . 
şehri bu baskından bir iki saat aoııfu 
tahrip edilebilecektir. 

Bu siyasa diğer bir memlekete Jath 
taarruz amaçları takip etmemekte, 1't1• 
nız hilk\tmetin bava mildafaaar için ~ı 
milessir şeklin misliyle ;ıukabcle o~ 
cağına kani bulunduğunu göstermel: 
dir. a 

SilAhlanma masrafı ti~.:ı;v' 'tllltı l 
dut telS.kki edilmemr.'Şeyl" Por rıd 
masrafa bakılr.;acak c: baıarılacal:~k 

MI l lef,dl:~~r·t;em 1yet1 n d 
Iranın protestosu ,. 
l\1illetler cemiyeti umumi heyetııı ~ 

lJçüncU komisyonu dUn öğleden cort ~. 
Cenevre de toplanarak silahsıı!nııtıl' u 
konferansı m~ aisine kısmen b&., tr.fe 
ması hakkındaki tekliflerle mc:~ul ~ 

e muştur. 

lran murahhası, memleketinin ti t 
bul edcmiycceği ı-ilıih ticareti hnldt1 e 
claki 1925 anlaşmasının yeniden t$ i 
biki teşebbilslerini protesto eylcıt1 rn 
tir. ü 

Müzakereler hftnm bulduıjund· e 
reis komisyona birkaç güne kadar ~ 
rapor tevdi edecek ve bu rapor kotı= •r 
ye arzolunacaktrr. 
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q&iiş.üfft : 
.... ,,_.., ~ -

nn paıraoaa; 
i cebime attım. Kondoktöre pa
ttJm: 
iz otaz paralık bir bilet! - de-

dokt.ör alay etti: 
ek ucuzcusunaz, hayım? 

Yedek subay okulu 
Harbiye .binasına 

n paranm Ostünfl istiyonnınuz t v b ı d 
~up olup baktnn: 25 Jik yerine aşın m~ga .. a_ş a ı 
• vermişim adamcağızın eline.. Şanlı Harbiyenin boş bıraktıgı tarı- zat Göker llarbıyede sınıf ve kovuş 
r ettim. Fakat, diğer taraftan hi binaya çok isabetli bir kararla ge- taksimatını yaptığından eşya taşın
lerimi karıştırıyorum. Daha bir ne, arslanlar yuvası olan yedek subay mıştır. Bugünden itibaren de bölükler 
el. para bozdurmuş, yeleğimin okulunun (ihtiyat zabit mektebi) ta- taşınacaktır. 
yeni yirmi beşliklerden bir ta- srnma.'" tekerrür etmişti. Bu taşınma Muhtelif meslek şubelerinde yetiş-
uştum. Anladım: Demin yedi- başlamış ve mektebin kapısı üzerin- tikten sonra askerlik gibi en mühi~ 

mit demek bana yirmi altı on den indirilen "Harbiye mektebi" lev- vazifelerini yapan genç ihtiyat zabıt 
oturmuş .• Tevekkeli değil, mi- hası yerine "Yedek subay okulu,, lev- namzetlerimize ve onların kıymetli ta
ağır oturuyor.. Meğer altmış hası konulmuştur. lim ve tedris heyetlerine yeni bin1arı 

n onluklan arasında bir de ylr- ihtiyat zahit mektebi müdürü Beh- kutlu ve mutlu olsun. 
l~varm~~~~~nub~-~==~~~-----------8---k-----T---~ iş olacak.. Ah şu lnsanlar! iş- Takas al an ıp 
gelmiyen şeyleri nasıl da gör-

!.. Tanıdıklardan bir pokerci suiistimali kongresi 
vardır, ara sıra bob koyma da 

olur. Likin bu yan1ış1ık1ar 26 maznun Yunan delegeleri 
:;ıman kendt aleyhine değildir.. Ayrı ayrı sekiz geldi, Romanya ve 

• • • 
i paraların mesel! ellilikleri de 
uruşlarla karışıyor. Haydi bun

eyse.. Diyelim ki, Osmanlı dev
en kalma paralar yakında orta
lkacak .. Fakat, bir banka ka.4'8-

eni gümüş ve nikel paraları biri 
en ayırt etmek hususun da da 

ıklan meslekf müşkülattan şi
etti; "Bunları yaparken niçin 

e adam yerine koyup fikrimizi 
Iar?,, dedi ki, bunda pek haklı-

f1er, kanştınlmryordu. Çünkü 
tarla nikeller arasında yalnız 
et değil, renk farkı da vardı. 
n sonra kullanacaklanmız 7s"' 

e böyle değildir, Halk daimi müş
uğrayacaktır. 

nz paraların ortası de1ikli olma
vvelce de ileri sürmüştüm. Yan 

Bizim köylü kadınlar, parayı süs 
kullanmak, bovunlanna asmak 
ındadırlar. Bu yijzden zabmetle
tlanıp madeni delerler ve meskil
rttk geçmez olur. Halbuki, unut-

Ir: Köylü kadınların parayı bo-
rına asmalarında biraz da ta-
r fikri vardır. Ve bu belki tesvik 
ek bir şeydir. Onun için sikk~le

den bir kısmının ortası mutlaka 
li olmalıdır. 

çük paralar ortaya külliyetli mik 
çıkmadığı için, bu yanlışhğUl 

geçmek hala mümkündür. Hem, 
lerin lizerindeki ay yıldızlar ne 
m· ·~ ' ıze, ne bayf~g-~ıza, ne de seni-

:. 

u;:undur: Nedir o Amerikalı ba-
k rın Türkiyeye atfettikleri sah 

f ~kaşyası üizerine bastıkları ala
an n · d 
1 Ka evın en ay yıldızlar!? 

. atça ~er arasında hiçbir-ız 
ya eşfedilıniş değild Y· 

.. pa~Jarımrzın ortasında, hilaJin 
obegıne sıkışmış vaziyette gördü
~ yıldızın manzarasını nasıl izah 
ıı: Bizim milli ay yıldızın şekli 
tir. Bükumet, husnaf ·· 1 ....,, muessese e 

zerindeki bayraklara b·1 ·· d d" ı e mu a-
e .ıYor da devletin Parası yanlış 
kıl arzediyor; bu nasıl şey? di
ler ki· un-··b· d • n.u ızm en ne anlarsın! 

hele ·ı· 1 ırazına .• ,, Fakat. paranın 
~thı kübik değildir ve nihayet, 
lık biitiin bir millete mal edilip 
de ~arar bulacak şeyler sırasına 
z ~~rınemiştir • 
lıfımiz. H 1 h .. · azır para ar enuz 
akın . 

• ' 
1 P•Yasaya çıkarılmadı, Ye-

ı, delikli basılmalıdır. Zira bun
arrşıkhklara sebebiyet verecek! 

(VA -NO) 

llye sarayından 
urtarılan eşya 

ltanahmetteki Adliye sarayı yan
n sonra enkaz arasında buluna
eşyanın halı, kilim ve örtü ne

n olanları bahcede..kurtulabilen 
bir binada .;,uhafaı.a alt•na 

ıştr.173 parçadan mürekkep olar. 
yayı defterdarlık satrnağa karar 

tiştir, 

noktadan suçlu Yugoslavyalılar da 
g6rUlilyor bugün geliyor 

Kısa bir müddet zarfında milyonla· Dördüncü Balkan tıp kongresi ya-
rın mevzubahs olduğu büyük bir sui rın Yıldız sarayında açılacaktır. 
istimale yol açan meşhur takas mese- Kongreye ait hazırlıklar ikmal edil-
lesi etrafında iki senedir yapılan uzun 
tahkikat bile işin esrarengizliğini ÇÖ· miştfr. Bugün saat on beşte Romanya 
zememiştir. Şimdi mahkemeye intikal murahhasları Hecele Karol vapuritt· 
etmiş olan bu işin evrakı tetkik edil Yugoslavlar da otuz kişilik bir kafile 
dikçe yep yeni safhaları görülmekte- halinde trenle geleceklerdir. Bütün 

dir. gruplar on beş kişilik bir heyet tara
Aldığımız mahlmata nazaran yapı- fından karşılanacaktır. 

lan idari ve adli tahkikat bu işin 26 Kongreye bütün doktorlarımızdan 
suçlusunun ayrı ayn sekiz 'muhtelif 

başka yabancı profesörler de davet noktadan suçlu bulurıduklarını mey 
dana koymuştur. Yalnız birkaç nok- editm;ştir. 
tadan suçlu görülenler bulunduğu gi- Yunan heyetinden diirt az:ı dün gel 

hi sekiz noktadan birden suçlu görü miştir. Yunan doktorlarınm tezi, Yu
lenler de vardır. Ticaret odasile mül- nanistandaki kaplıcaların şifai te!'ir
ga ticaret müdürlUğünün o zamanki lerine dairdir. 
faal uzuvları bu meyanda bulunmak-
tadır, 

t::!U\1in ıu erc.~erı.sı TUı k ceı;a kaıı uııu 

nun 30, 82 ve .fO mc:ı maddelerine te
mas <'tmekteitir. 

, Bir lnglllz heyeti 
daha geliyor 

Iktısat vektıleti müsteşarı Faik Kurt 
oğlunun reisliği altında bulunan Ye 

Ingiliz, İrlanda ticaret anlaşmalarlle 
Karabük demir ve çelik fabrikalarına 
ait kati anlaşmayı imzalayan heyeti

miz şerefine Karabük fabrikaları işile 
alakadar Citv grupu tarafından Lon
drada bir ziyafet verilmiştir. 

İngiliz mali ve sınai mahafilinde 
memleketimize karşı gittikçe artan bir 
alaka vardır. Bunun için yakında bir 
heyet Türkiyeye ge1meğe harırlanmak 
tadır. 

Rlr tıp anslklopedlsl 
hazırlanıyor 

Etibba odasınca büyük bir tıbbi an
siklopedinin hazırlanması i~in bir he
yet teşkil edilmiştir. 
Tıp ansiklopedisinin nüshaları kal

mam1ştır. Şimdi gerek trp talebesi, 
gerek doktorlar çok aramalarına rağ
men Türkçe bir tıp ansiklopedisi bu
lamamaktadırlar. 

Yeni ansiklopedi Frans1zcadan Türk 
çeye olacak Ye her kelimenin yanına 

1atince mukabili de yazılacaktrr. nu 
ansiklopedinin hususiyeti birçok he
kimlerin ihtisasları dahilinde ansiklo
pediye yardrm et!tiekte bulunmalarıdır 
Muhtelif hekimler bir kelimeden on 

kelimeye kadar ansiklopedik tahlilini 
Üzerlerine alabileceklerini odaya >,iJ. 
dirmişlerdir. 

Sadık hizmetçi 
Çaldığı mücevher

lerle beraber 
yakalandı 

Ileyoğlunda Şehbaz apartımanında 

oturan Matyos isminde zengin bir ka
dın, hizmetçisi Ilerannik beş yüz lira
lık mücevheratını salıp kaçtığını id
dia etmiştir. 
Zabıta yaptığı araştırmalar netice

sinde Herannik Maçkada Selami bey 

apartımanında çalıştığı anlaşılarak 
yakalanmış., ç.aldığı mücevherler geri 
alrnm1ştr. 

77 yaşındaki 
ihtiyarın 61ilmil 

neden ileri geldi? 
Beyoğlunda Bekar sokağında 10 

numaralr evde oturan mülkiye müte
kaitlerinden 77 yaşında Mustafa He
sit bu sabah odasında ölü olarak bu-~ 

lunmuştur. 

Ceset zabıta doktoru tarafından 
muayene edilmiş, ölüm şüpheli görül-

düğünden ceset morga kaldırılmıştır. 

SALI 
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Arabacllur 
cemiyetinde 

Ticaret odası esnaf şubesine araba- .. _ ... _+.~t-~tı-~ ... -1~
f olo 4 42 12,05 15,25 17,53 19,28 4,lP '"""" . alo 10,41 6,10 9,29 12,00 l,31 10,02 
tvr~o 

cılar cemiyeti idari işlerinde bazf yol
suzluklar cereyan etmiş ve etmekte 
olduğu hakkında bir ihbar yapılmış
tır Bu ihbarda cemiyet idare heyetin 
d • 1 · · · k"l · d GEÇEN SENE BUGON NE OLDU? en a tı kışının çe ı ;nesın en sonra 
yapılan se~imin de yolunda olmadığı 
iddia edilmiştir. Mesele tahkik edil
mektedir. 

İtalyanlar Aduaya be~ kilometre yakl~
nıışlardrr. 

Tevfik RQ§t11 Ara.ıı parU tfongreımıue dış 

Atatürk 
Yakında Ankarayı 
Şereflendirecek ler 
Büyük Ö;;ıder Atatürkün bu ayın 

yirmisine doğru Ankarayı şereflendir
meleri beklenmektedir. 

Ankarada karşılamak için fe\•kala
de hazırlıklarda bulunmaktadır. 

Başvekil 
Siyasi işler 

üzerinde 
Hariciye VekA!eti 
Vekili ile g6rilştU 
Başvekil ismet lnönünün Çukurova 

mıntakasında pamuk tetkiklerine de
vam etmek üzere Ege havzasına bir 
seyahat yapacağını yazmıştık. Başve
kilin bu seyahati birkaç gün sonra ya
pacağı anlaşılmaktadır. 

Başvekil dün Ankarada Hariciye 
vekaletine giderek Hariciye vekil 
nkili Şükrü Saraçoğlu ve umumi ka
tip Numan Rifatla günün siyasi işleri 
etrafmda görüşmüştür. 

ea,veklllmlzln blr raporu 

ismet İnönü Şark vilayetlerine yap
tığı son seyahat hakkında bir rapor 
hazırlayarak bunu kısım kısım ait ol
dukları makamlara verimiş ve nazar1 
dikkati celbetmiştir. 

Raporda bilhassa cenup vilayetleri
mizde şeker \'e tuz kaçakçılığı üzerine 
nazarı dikkati celbeden Başvekil alın
ma.c:ıı icap eden tedbirleri zikretmiştir. 

Maarif Veklll 

Maarif vekili Saffet Arıkan birkaç 
gün sonra tekrar gelmek üzere Anka
raya dönmüştür. 

Bir Yahudi kızı 
Mektepte tanassur 

mu ettlrllmJş? 
Verilen mal6mata göre şehrimizde

ki Sen Lui Fransız lisesinde bir ta
nassur hadisesi olmuştur. 

Yedi sene evvel bu li.seye verilmiş 
olan şehrimizin tanınmrş tüccarların
dan bir l\lüsevinin ktzı 20 yaşlarındaki 
Telisiye bundan iki sene en-el mekte
bini bitirmiş, fakat vaziyetinden şüp
helenen ailesi hazı inzibati tedbirler 
alarak bunun önüne geçmek i~temiş
tir. 

Altı ay evvel, kız eniştesinin dük
kanına bir mektup bırakarak akşama 
eYe gitmiyeceğini ,.e babasına verme
sini söylemiş. eni~tesi de şüphelenerek 
mektubu açınca, Sen Luideki papas
Jann kıza bir pasaporı çıkartarak ay
nı akşam vapurla Fransaya kaçıraca
ğını öğrenmi7tir. Bunun üzerine mese 
leden haberdar olan ailesi aldıkları 
tedbirleri çoğaltmışlardır. Fakat Te
Jisi;:e bir türlü evine ısınmryarak ni
hayet perşenhe t?Ünü evinden çıkarak 
ml:'ktebe kaçmıştır. Genç kız hala 
mektepte ve evine dönmek istememek
tedir. 

Temyiz ve Devlet 
şurası lstanbula 
nakledllmiyecek 

Temyiz ve devlet şurasının Jstanbu
Ia nakledileceği hakkında çıkan riva
yetler Ankarada hayretle karşılan
mıştır. 

Adliye müsteşarı Hasan ve devlet 
ştirasr ıtmumi katibi Süreyya böyle 
bir nakilden haberdar olmadıklarım 
söylcmi~lıırdir. 

•• 
U nl \"ersi te yarın 

açılıyor 
İstanbul Üniversitesinde tedrisata 

yarın sabah bnşlanacaktır. Ilu müna
sebetle yarın sa hah saat onda ,rektör 
Cemil Bilsel i-.onfcrans salonunda hir 
a~ış söylevi verecek ve merasim yap1-
lacaktır, 

Üniversitenin a~ıln.asile beraber 
derhal inkılap derslerine de başlana
caktır. 
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m lYI Dııa rrırn rre 
eç:evap 

Bir Halep gazetesinde mııuıllim 

Mahfil adında bir muharririn, Tür1'
"lerin arapları sözde e:::dirjini iddia e
derek bize hikttm eden bir yazısı çık
mıştı. Necip Ali Küçüka bugünkü K1t
run gazetesinde bu adama ikinci ue 
son cevabmt veriyor. 

Diyor ki: 
Türkün realist ruhile Arap mistik

liği bir türlü barışamamıştır. 
Eğer Araplar geçen devirler içinde 

milli inkişaflarını temin edememiş
lerse bunun mes'uliyetini Türklere at
fetmek büyük bir haksızlık olur. Biz 
Osmanlı hakimiyeti altında yaşamı

yan bugünkü Faslrları medeniyet yol
larında Suriye ve frak ahalisinden 
çok daha geri görüyoruz. Bunun sebe
bini tabi olduklan rejimden z;yade 
Arap skolastizminde aramak daha 
doğrudur! 

Doğrudan doğruya Türk aslından 
gelen Finlandiyalılar yabancı kültür 
tesiri altında kalmadıklan için bu
günkü A vrupanm en ileri milletleri 
arasındadırlar! 

Manevi esirliğinden bir an evvel 
kurtulmak, hiçbir kmrvetin tesiri al
tında kalmadan milli bünyemizin ya
rattığı zihniyet içinde inkişaf etmek 
karanm verdik. Eski Osmanlı unsur
Ian içinde en ziyade şikii.yct edecek 
mevkide olanlar TUrklerdir. Türk mil
leti bütün bu hareketleri milli ilerle
yişini, milli varlığını temin için yap
mıştır ve bunu yaparken hiçbir m"lle
te karşı en ufak bir kin duygusu bile 
sinir1Prindc dalgalanmamıstır. 

~@) lfl) c al fk{\e aı l1'i) 

ylYı k~eUelfil $HeJS 
Bugfüıkil Cıtmhuriyct'tc Peyami 

Safa'nın Türk lslamdrrıcn ve Antakya 
davasında FranS'lz ga:::etc1crinrle bir 
tek satıra tesadüf cd'lmemesinden şi
kltyet eder bir ya..-ısı vcır. Peyami Ra
fa bu ya:::ısıttda diyor 1..-i: 

Bugün, hiç bir şey. Resmi temas ve 
mülakatlarda fısılda.cıılan sözlerden 
başka Fransa matbuatında Türk mil
letinin ciğerinden kopan haykırışla?"a 
dostça değil, insanca bir al8.ka göste
rildiğine delalet edecek hiçbir işaret 
göremiyoruz. 

Fakat biz Fransayı hala imzasına 
ve taahhütlerine sadrk, hala sarih 
cümlelerle tesbit edilmiş bir hakka 
riayetkar, halı'\ İskenderun ve Antak
yadan bütün Türkiyeyi temsil ederek 
yükselen sese karşı dürüst bir mille
tin bütün dikkat ve hassasiyetile mü
cehhez, hakşinas bir memleket olarak 
tanımıya devam cdiyoru7 .. 

Böyle tanıdığımız Fransa henüz or
talarda yoktur. Sancaktan yükselen 
ses, bizimle beraber, hu<lutları ve me
safeleri aşarak hep o Fransayı an
yor. Bugünlük bizim iç'n beynelmilel 
hukukun ve adaletin peşinde girişti
ğimiz bu takibata devam etmektE'n 
başka yapılacak şey yoktur. Sancak
tan yükselen ifadenin bugünlük ses 
halinde kalışı, Fransanın dürüstlüğün 
den henüz ümidimiz kesilmediği için
dir. Fakat bir milletten kopan hak 
çığlığına karşı onun bugünkü alaka
sızlığım hukuku düvelde izah eden 
hirbir madde btılam:ıvız~ 

Han~n~u ©Iaha 
11;1;HYı h n m 

Kurunda Hasan Kum.çayı im.::asiyle 
ç1kan fıkrada caddelerde yifrüyen 
halkı "sağdan gidini::,, "soldan gidi
n.iz,, diye kontrol etmekte faydc. oldu
ğu yalnız bir şeye aTcıl crdir:Zcme
diği söyleniyor ve deniyor ld: 

Yalnız burada bizim zihnimize bir 
nokta takılıyor: En dar kaldırımlarda 
bile halkın sağ ve sol tanımryarak 
karmakarışık gidip gelmelerinden do.. 
layı şimdiye kadar hiçbir kaza vuku
bulmuş değildir. Buna mukabil oto. 
mobillerin sürat nizamnamesine ria
yet etmemeleri yüzi.inden kazasız bir 
gün geçmiyor. O halde bclcdiyemızın 
kaldırımlarda hergün yüz binlerce ki
şinin sağdan gidip soldan gelmesini 
temin etmeye nisbctle sadece birlrnç 
bin otomobilin gidip gelişini tanz:m 
etmek daha kolay ve daha çok haya
ti bir ehemmiyeti haiz değil m.idir..t 



Sabıkalılar milletler 
cemiyeti kurdular ! 

( lJCJ§ taralı l incide) 
Canilere mahsus akvam cemiyeti, 

Pariste, şimdiye kadar yapılan konfe
ransların şayanı dikkatlerinden biri 
halinde ve Fransız emniyet direktör
lüğünün binasından dört adım ötede
kt bir otelde, geçl' hnfta, toplanmış
tır. 

Konferansa Büyük Britanyanın, 
Almanyanın, Fransanın, Belçikanın, 

ltalyanm Lehistanın, Rusya ve lspan
)anın batakhanelerine mensup eleba
şılar iştirak ederek bütün bu memle
ketlerin batakhanelerini temsil etmiş
lerdir. 
Murahhasların temsil ettikleri ih· 

tisas kolları şunlardı: 

Beyaz kadın ticareti, soygunculuk, 
vura\ akınlan, afyon alım satımları, 
kaçakçılık, şantaj ve knlpaznnlrk .. 

Teşkilflta temel olmak üzere şu nok 
talar kabul edilmiştir: 

''Merkezi icra komitesi bu teşkiU\ta 
intisap etmiş olan grupların arsıulu
asl alakalannı gözetip koruyacak, za
man zaman basıp daı;'ltacağı tamim
lerle azalarına yeni vaziyetlere göre 
talimat ve öğütler verecek, polis te
beddülatmı bildirecektir. 

Aranmakta olan kaçaklara her mem 
lekette emniyetli Slb'lnaklar vücuda 
getirilecektir. 

Batakhane dünyasının adetleri 
ve yazılı olmayan yasaları, men
supların dan başka memlekette bulu
nan birisini mahkfun ettiği takdirde 
bu mahldlmiyet kararını, o memleket 
batakhaneleri infaz edecektir. 
Çalınan eşyayı elden çıkarmak I~ 

tayin edilecek merkezi bir yerde bir 
merkez bürosu ~kil edılee.ek n bu 
büro kendisine gelen eşyayı azanın 

nam ve heaabına en i)i şartlarla elden 
çıkaracaktır. 

Polisin eline dli§en azaya yardım 

için merkezi bir yardım sermayesi vü
cuda getirlJecektlr. 

Hapishaneye düşen haydutlann ai
lelerine ve ihtiyarlıktan dolayı iş gö. 
remez bir hale gelenlere yardım için 
de bir hayır bürosu kurulacaktır. 

Polise muhbirlik yapan haydut ve 
sabıkalılar t~bit edilip bunların hü· 
,;yetleri bir kara listeye yazılarak 

azaya bildirilecek; teşkilfltta poliste 
olup bitenleri haber \·ermek için su
reti haktan görünen muhbirler istih
dam olunacaktır 

Çetelere mensup olup da hapishane
lere düşenlerin kaçmalarını kolaylaş
tıracak ve yalnız bu işle uğraşacak 
bir şube kurulacaktır. 
Tanınmış çetelerin faaliyetleri için 

sahte pasaport ve vesaik imal edecek 
fabrikalar yapılacaktır. 

Beyaz kadın ticaretile uğraşan muh 
telif grupların işlerini kolaylaştırmak 
için merkezi icra komitesi sahte evlen 
meleri başaracak bürolar kuracaktır. 
Böylece muhacereti tahdit etmiş olan 
memleketlere girip çıkmak meselesi 
de ortadan kalkacaktır. 

Polis ve memurlara rüşvet vermek 
için hususi ajanlar kullanılacaktır. 

Bu ajanlar bllhas.qa nazik, gösterişli 
pek kurnaz ve çok sevimli adamlar 
arasından seçilecektir. 

Çetelere mensup olanların muhtelif 
usulleri öğrenebilmeleri için bunlara 
memleketler arasında muvakkat mü
badeleler yolile staj gördilrülecektlr. 

Merkezi icra komitesi batakhanele
rin örf ve adetlerine aykırı hareket 
etmiş olanların adını bir kara listeye 
yazacak ve bu gibiler polise ihbar edi 
lerek ele verilecektir. 

Fransız gazeteleri yazıyorıar: 

Türkiye ile Fransa 
gittikçe dostlaşıyor 

Frnnsız Başvekili Blumun Cenevre
de Hariciye vekilimizle yapmış oldu
ğu konuşmalardan bahsederken 
Temps gazetesi bu mülakatın ehem-

miyetini kaydettikten sonra demekte
..Jir ki: 

"Türkiye Hariciye vekili Tevfik 
Rüştü Arasın faaliyeti şarki Akdeniz
ıcleki yeni vaziyet dolayısile İngiltere 

ile Türkiye arasında sıkı mukarenetln 

husulündenberi gitgide daha ziyade 
göze çarpıyor"· 

Pertinaks da "Echo de Paris,, gaze
tesine şöyle yazıyor: 
"Vakıa hiçbir siyasi vesika Türkiye

yi Fransaya bağlamamaktadır. Fal.at 
Türkiyenin SoYyetler birliği ,.e Yu· 
goslavya ve bir müddettenberidir dl' 
İngiltere ile olan sıkı ve samimi mü
nasebatı ve nihayet muahedelcrin ta
dili aleyhtarlığı bizi kendisilc açıkça 
birleştirmektedir.,, 

Antakye ve lsken
derunda mitingler 

( Baştaralı 1 incide) 1 
oradaki Tilrk kardeşlerimize itidal tav 
siye eden yazılan okunmu§ ve ana va
tanın alakası şiddetle alkışlanmııtır. 

Yeni hldl•eler mi ? 
Tan gazetesine Kilistcn bildirildiği

ne göre Antakyada yeni bazı hidiseler 
d. ha zuhur etmiştir. Bir Türk genci -

nin cenazesi Türk bayrağına sarılarak 

krşla meydanından geçilirken cenaze 

durdurularak bayrak indirilmek isten
miştir. Fakat halktaki umumi teessür 

ve çehrelerdeki asabi sükQnu gören 
Fransız kumandanı bir hSdise çıkacağı 

nı anlayarak fazla bir mildahaleye ken 

dinde kudret görememiş ve cenaze yo
luna devam etmiştir. 

Bir müddet evvel de Suriyeli bir as
ker bir Türkün şapkasına tecavüz et

miştir. Bu tecavüzü haber alan bazı 

Türkler askerin kaçmış olduğu kışla 

önünde toplanmışlardır. 

Fransız kumandanı evveli askere 

ateş açmağa hazır olmaları emrini ver 

mişse de sonra bundan vazgeçmiş ve 

ahali kendiliğinden dağılmıştır. 

Suriye heyeti lskenderuna 
g?dlyor 

Paristen d6nen Suriye heyetinin bu -1 

gilnlerde İskenderun ve Antakyaya gi

deceği de söylenmektedir, 

Frank1n du,u,unu protesto 

Frangın dUşil§U ticaretle uğrapn 

Sancak Türklerini çok zarara sokmuş

tur. Sancak Ti.trklcri bunu protesto için 

bir miting yapmışlardır. 

Bayrak hldlse•I varmı, 

Tan gazetesinin Kilis muhabirinin 

yazdığına göre Antakyada bayrak ha· 
disesi vuku bulmuıtur. Bir Türk gen

e.inin dükkanına astığı bayrak indiril • 

mek istenmiş se de hadise çabuk geçiı

tirilmiştir. 

Gençlerin muhakemesi 

Geçen ağustosun 30 unda Türkün 

büyük zafer bayramını kutlulayan Türk 

gençleri hakkında Antakya zabitası 

takibat yapmış ve gençler mahkemeye 

vcrilmiıti. Bu muhakemenin dün olma

sı lhımdı. Sancağın en büyük avukat -

lan gençlerin müdafaasını deruhte et

mişlerdir. Binlerce kişi muhakeme saftı 

hattnr takibe hazırlanmı" bulunuyor -

du. Fakat fU dakik-ıya ı· d r muhake· 

me safahatı hakkında şehrimize bir ma 

lOmat gelmemiştir. 

BABE'R - llpm poelalr 

lstanbulun 
bayramı 

( BQfüıralı 1 lncld.e) 
Bu mUnaseebtle bu sabah bir de ge9t 

resmi yapılmış, çok eü.zel olmuıtur. 

Geçit resmine Sultanahmctten batlaıa • 
mış, hareketten evvel 21 top atılmıı • 
tır. Bu eınada nıeyclında toplanan bin
lerce halk, kahraman ukerleri.ınl.r, mek 
tepliler bir dakika ihtiram vaıiyetinde 

durmuılar, :tstanbulu büyük acvinciııe 

kavuıturan aziz ıehitlerimis baylece •· 
mlnuştır. Nakil vasıtalan da bu ihtiram 
hareketi sırasında bir dakika olduktan 
yerde durmuılardır. Top aeelerile be -
raber limandaki bütün vapurlar dildlik· 
terini çalmı§lardır. 

Geçit resmi alayı bu meraılmi mllte
akip Sultanahmetten hareket ettikten 
sonra ana caddeleri ukiben Taksime 
geçmiş, burada cumhuriyet Abidesi 8-
nilnde srralanmıııtır. 

Taksimed büyUk bir tribUn hazır

lanmıştı. Tribtinde şehrimizde bulu
nan saylavlar, vali ve belediye reisi, 
askeri ve mülkt erkfın. şehir meclisi 
azalan ve diğer 3Cvat bulunmaktaydı. 

Taksimde istikl!l m~ ile bqlı
yan bayrak çekme merasinıinl mütea
kip ahideyc belediye namına. bUyUk 
bir ~lenk konulmu§, gençlllt namma 
Univcrsite edebiyat fakültesi talebe
sinden Bahadır ve şehir meclisi aza. 
sından Refik Ahmet Sevengil birer he 
yeca.nlı nutuk söylemişlerdir. 

Alaya 1gtirak edenlerin tribUn ö
nünden geçit resmi halinde yUrüyU
§ilnden sonra merMim nibayetlenmif, 
alay yerlerine dağılmak üzere Tak
simden hareket etmf3ilr. 

Bugün öğleden sonra belediye reisi 
ve şehir meclisi azalariyle cemiyetler 
mümessillerinden ve parti bqkanla
nndan seçilecek heyetler 1stanbul ko
mutanlığına giderek kahraman ordu
muzun mUmessillerine lstanbulun 
şUkranını bildireceklerdir. 

Gece belediye reisi tara!mdaıı or
du şerefhıe bUyUk bir ziyafet verllc.
cektir. Geceleyin Halkevlerinde de 
mUsrunereler verilecek, Taksim mey
danında şehir bandosu salacaktır. 

Geçimsizlik 
(Bq taralı l in&le1 

bopnmııtır. Bu miktar seneden sene· 
ye azalmaktadır. En çok bopnma va
kasr 1931 de olmuı, bu ıene zarfında 
2475 kankoca biribirlerinden tynlmı§· 
lardır. 

En çok boşanma vakası btanbulda 
olmaktadır. Şehrimizde 1930 da 246, 
1931 de 303, 1932 de 179 çüt bopn -
mıştır. istanbuldan aonra 264 vaka ile 
İzmir, daha sonra 127 vaka ile Buna 
gelmektedir. En az bopnma htdiaesi 
Karstadrr. Bu villyetimizde 1931 aene
ıi zarfında hi~ bopnma olmamıt. 1930 
senesi ancak 1, 1932 de ise 3 karıkoca 
biribirinden aynlmı§tır. 

Dljler memlekeUerde 
Berlinde çıkan Doyçe Algemagne, 

Çaytung gazetesinin neırettiği ıtatia -
tiklere göre ise büyük barptenberi Al· 
manyada bopnmalar fazlalaşmaktadır. 
Halbuki 1913 de 10.000 kl§ide ki nbbet 
27,9 iken bu rakam 1935 de 75,Z ye 
çıkmıştır. Bunun ıebepletj araarnda ah· 
liki ve iktiaad.i olanlan bilha... mil • 
himdir. 

Fransada nisbet harpten cVTel 37,7 
idi. 1932 de 52,9 a çıknuıaa da, 1934 
de 48,3 c inmiıtir. Bu hesaba gl5re Al· 
manyada bo§anmalar Fransadakilerden 
pek 7ok fazladır. 

Belçikada nisbet 1913 de 15,9 du. 
1933 denberi nisbct daima 30 olarak 
kalmıtbr. 

Liret de kıymett 
düşürüldü 

'(B41tarafı I inci.de) 
Uretin kıymetinin düşürülmesi 

Türk ticaret i.lemlııe frangın sukutun
dan daha çok tesir etmlıtir. Vakıa 
frangın sukutu tarihi olan 2.5 eylCUden 
beri lirette de bir hareket olması bek
lenmelde fdJ. Fakat piyasamız Jbtiyat
b davranmakla beraber bu hareketin 
liretin dÜ§üriilmesJ şeklinde olacağını 
pek de beklemiyordu. 

BugUnkU toplantı 
Barün saat 11 de Türkofiste liretin 

sukutundan mütevellit vaziyeti müta
Jea ve alınacak tedbirleri teabit etmek 
üzere bir toplantı yapılmııtır. Bu top 

lantıya fe)ırimizdeki hemen bütün sa-/ 
hire ve hububat ihraeatçılan da itti· 
rak etmlttir. 

Hububat n zahire piyasamız, İtal
ya ile olan anlaşma dolayısile • ki 
uzatılmış müddeti bu ayın yirmisinde 
bitecektir • bu memlekette olduk~.a ı 
mühim miktarda arpa, yulaf, bakla 1 

başta olmak Uzere huust takıuılarla 
birçok ihraç maddelerimizi satmış bu
lunuyor. 

Diğer taraftan Liretin 
ıürülmesi İtalya - Maca 
daki klering muamelesini 
liğinden durdurınuıtur. B&& 
ya yüksek miktardaki ibra 
layı oradan milhim alaca 
Macaristanı ciddi surette 
muştur. 

Sfyasf mahafflin ileri ı 
mine g8re, Şayet reamt ttal 
deki ifadeye rağmen, ı 

para polltikaamdan Ma 
bir zarar basıl olaQk olurtll 
Macaristan Almanya ile o 
inkftaf ettirecektir. 

Boraade vazly 
Bu sabah Cumhuri:ve 

kam 620 • 623 kurut fiyat 
Borsa mahafllf lirttln 

mUtevelHt vaziyeti ha~td 
etmektedir. 

EsMen 25 ey1QJdenberl 
5&81 liret için fiyat ,·er111 

Londranın bugUn akşama 
cek lifle muameleleri tel 
olacatı merak edilmektedi 

Bu ihracatın en mflhJm yekGnunu llQ"""lllllllllt•lllll••lllllllllllllllll'I 
yukanda da yazdıfımız gibi hububat 
teşkil etmektedir. Ancak bu takas mu
amelelerinin bir kısmının ithalAtı ya
pılmamıştır. 

Bugünkü içtimada bu me\'ZU üzerin 
de konU§ulmaktadır. AIAkadarla.r 1-
talyanın, her ne sebeple olursa olsun. 
ihracatını kuvvetlendirecek bazı ted
birler alırken bizim tücarın mukavele
lerine tam ve kaU bir sadakat göster
mesinin lüzumlu olup olmıyacağı su
alfnl sormaktadırlar. 

Gaze~mJzl makineye verdiğimiz 
ana kadar bu içtima devam etmektey. 
dl 

Mısır parasını dUfUrmlyecek 
Berlinde bulunan Kraır baıveJdli Na 

baa p.ıp Mmr parasının dUtUrülmiye
ceğini temin ederek demiftir iri: 

·•- Mıaır zengin bir ülkedir. Mali· 
yesi sağlam ve bütçesi mUtevazindir. 
J>cı rı:uanr Clfijilrm~c mulü ag ,..,.. """""ı;"' 
değilir . ., 

Çe,oalovakyada klerlng 

Çekoslovakya klering muameleaini 
iş'an ahire kadar durdurmuıtur. 

Berlln ve Pe,tede akisler 

Son dakik 

Macar Başv 
bu sabah 

Pqte e CA.AJ - Barekd 
Gömböf, 50 yaıında oldufa 
sabah saat 8,20 de ölmOıtUt• 

Sporcularım• 
Odesadan har 

ettiler 
MDakova, 6 CA. A.) - Ttl 

dan: Türk spor he.yeti, diln 
Roudzoutak admd& Dieeel 
purla ı.tanınııa mUtevecc · 
ı'!ı:ın Jl~lr~t Pt'm ı;'ttP ,...,.. __ 

nndan mürekkep bir talaıD 

vazif eeini &örmek bere isk 
ki alnu§tt. 

Vapur, Türk ~ en 
martJarmm t:Memıtlmleri 
reket etmiştir. 

Anadolu ajansının bugUn öğle ilzeri ~~~!!~~~~~!!!~~ 
Bertin ve Pe§teden verdiği telgraflara 
göre Liretin kıymetten dütürülmeıi 
Berlinde hayretle karplaJUJUf ve u çok 
üzüntUyU mucip olmuıtur. 

Sallhiyctli mahfiller Alman nazariye 
sinin bu defa hayli hırpalandığını, zira 
paraaını dütilrmemiı olan yegane en • 
düstriel memleketin Almanya olduğu
nu söylüyorlar. 

8 ltkte•rln per.embe gUnU 2 buçuk matlneslt den ltlb 

SAKARYA(E•kl Elhamra>SiNEMA 
AÇILIŞ GALASI ŞEREFiN 

tatlı ve muhrik setli büyük artist 

J E A N K ) E P U R A ve ae-rimli sahne a'l'WI..-~ 

L 1 E N D B Y E R S tarafından ~mlmit 

Bütün Güzelleri Severim 
Nete, muıiki ve prkı filmini gösteriyor. Ju.n Kiepuranın 
cağı prkılar meyanında (Riıoletto ve Mart.ha) prkııı 
nce nefiı ve sevimlidir. ilaveten: (Pariıte giyilen terler) A 

mount Joumal handiıleri ve Mickey r.ı 
İngiltere bu hususta huaust bir vul· ------------------~---------ı 

yete maliktir. Şiddetli bir kanun bura· 
daki boıanmalan gilçleştirmektedir. Bu 
sebeple niıbet Avrupanm her memlekt 
tindekinden çok aşağıdır. Harpten ev• 
vel 1,6 idi, bugiln 10,6 dır. Bu teayUt 
izdivaç hakkındaki kanunlann son :sa· 
mantarda biraz gevşemesile al!kadar
dır. 

Avusturyadaki nisbeti tesbit güçtür. 
ÇünkU. burada bugUn ancak katolik • 
ler arasında boşanma vardır. Halbuki, 

Pek çok sevdi O iniz yudız 

LİLYAN HARVE 

Tü·;"k Kara Gülle 
SıNE.MASINDA 

8UyUk fllmlnde tamamen yeni bir tarzd• gllrUnec-"' 
Sı!\hne arkadaşı J 
WıLLLBV FRITSC 

imparatorluk zamanında kanun buna-~~~!!!~!!~~~~!!!!~~!!~!!!!~!!!!!!~!!!!!!~ 
da mUsaade etmiyordu. 

Romanya 1914 de Avrupada boıan • 
maların en azamisini kaydeden bir mem 
leketti, nisbet 44,1.. Maamafih, bu nis· 
bet bugün MI! ayni vaziyeti muhafaza 
('tmcktec1ir. 

Umumi harp boşanmanın yeg~ne se· 
bebi değildir. Çünkü, ayni hareket Av· 

rupanın o zaman bitaraf kalmIJ devlet· 

terinde de görülüyor, 1svcçte 13,7 ye 

mukabil 4 2,8. Danimarkada 28,3 e mu· 

kabil 82,9 dur. 

ket için ha~ten evvelki 

mal<ım defildir, çUnkil o n.tJJI' 
nm bir eyaleti idi), Japonyadl 
Birletik Amenüda 128,S dir· 

Boıanmalarm uamf olduğu memle- Sovyet Ruıyanın vaziyeti 
ketlerden Estonyada 91,5 (bu mcmle· elde neıredilmiJ hiçbir ıtatiı~ 



Bekçinin 
evi 

- Marccl Lauvergannat"dan--J 
tlkbahar cüretkflrlığmı ve kuvvetini 

arttırnu§tı. 

Bekçi Josepf Caillon sakin ve müteyak 
kiz,Guy Grandvalin ağaçlıklı malikane
si boyunca yürüyordu. Caillon, ihtiyar 
Grandval'in sağlığında hizmet eden 

babasına halef olmu§tu: bu istihlifı se
vinçle, babanın yıpranmasını temenni 
ederek beklemişti. "Yüz sene yapmak 
istiyorsun. Şu halde daima bir aayis 
olarak kalacağım,. derken kalbi tırma
lanır gibi oluyordu. Bekçi olmak başka 
bir sınıfa geçmekti, yapraklar altında 
t rassut ~derek yaşamak, canlı orman

bir olmak ... 
Caillon, zahmetsiz, keçi yolunun yu
,lşak toprağı üstünde yürüyordu. Sa

.nda bir ekin bölüğü onu kendisine 
lt olmayan küçük ağaçlıktan ayınyor 
e uzakta bir ekin bükümünü aksettire-

.ek, küçük bir köy, Bate sükut içinde 
ıyuyordu. 

"- Birkaç tek içmek için gidece-
ğim.,. 

Yeleğinden baba yadigan kocaman 
bir saat çıkardı. 

"Beşi çeyrek geçiyor. Oraya her za
man gitmem.,. 

Köyde pek sevilmezdi. Adına da "ayı 
Caillon., derlerdi, ona güler yüz göste
rilmesi de iiniformasının ve vazifesinin 
telkin ettiği hürmetten ileri geliyordu. 
O da oraya pek seyrek gidiyordu. Ders 

t...--;rapmak üzere giden kansı, ona olanı 
J biteni anlatıyordu, köy halkile teması 

• 1 

bu m.alflmata inhisar ediyordu. 
Hareketsiz, vücudu ileride, yüzüne 

tüylü bir buldok ifadesi veren dudakla
nnm kenarlanna kadar düşen bıyıkla
nnı dişlerile yolarak, iri siyah gözle
rile, kararsız, evlere bakıyordu. Doğ-
ruldu ve canh bir hareketle silahını 
düzeltti. 

"Ne de olsa, Hürrüm. Eğer beni çe-
--..--.--·.--ı....... n rr-..nin. 1r-wh.hoh~ ~ .... 

ğildir ı .. 
Ve tekrar canlı canlı yürümeğe baş

la~. Kafasının sükflneti duymakta ol
dugu sıkmtıyr öldUremiyordu. Her _ 

kesle 1yi geçinmeği tercih edecekti. 
Usaresini içtiği ağaçlannı seven insan 
namuskar bir adamdı. Diğerleri bunu 
anlamıyorlardı. I.eziz kokulan tenef • 
füs ederek, Caillon isyanla yerinde 
zrpladı.: Sonuna kadar ormanlarını mü 
dafaa edecekti. ! 

Bu riyakar köyden başını çevirdi ve 
kürküne büründü. Yüksek meı1elerin 
bahşettiği sükQn, rüzgarı tahayyül e _ 
den çamlar, usare ile dolu filizler, bu 

tatlı slikOn, göğsünil kabartan isyan 
kayııağını doldurdu. Marais gölil başı-
na çıktı. Sazan balıklan süratle bir yu
~~m r.emavi sükuneti teneffüs etmek 
ıçın burunlarını çıkanyorlar ve havu -
zun sathında kısa süren ürpermeler 
husule getiriyorlardı. 

1 
Bo~uk Yollu bir tepe bekçinin ku -

übesıne kadar uzanıyordu. Bağlı bı -
~lmış olan ~~pek Founaud'nun hav
amalan efendısıni ta yarm tepesinden 

karşılıyordu. Tepede, arduvaz bir 0 il~ örtülülmüş kırnıızı tuğlalı bir evça -
rü dil go 

n . Kumlu ve ağaçlıklı bir yol etra-
fını Çevirmekteydi; cenuba müteveccih 
cephe önünde, boş bir saha evi derin 
ve ge . b" nış ır çukurdan ayırıyordu. 

Yağmurun beslediği çimento bir ha
vuz evin suyunu temin ediyordu. Ku

:.aklık zamanında, bir hizmetçi, ormanın 
ote tarafında, Batee yakın olan Grand
vaı. Şatosundan, havuzun boşalan suru 
Yenne bir ktsun au getiriyordu. 

~i.llon köpeğini çözdü ve kulübesine 
gırdı. Alac:ı karanlık yapraklann yu • 
rnuşak k:>kulanru alıyordu. Masa kurul 

muştu ve Genevieve evin son hizmet • 
!erini göriiyordu. Kansının karıııına 
dikildi. ellerini kavuşturdu ve: "r k . . ~o 

ıyı !,, dedi, ve keyifli olduğunu kamı • 

nın ensesine tokat atmakla izhar etti. 
Genevieve hoslanmadığını anlatan bir 
!ıareket yaptı: 

- E, yeteri 
- Jıf e oluyorsun? :Bu da teşekkür et-

ıncnin ba§ka bir tarzı anlayamadın mı? 
Karısı müdafaa etti: 
- Bir şeyim yok, haydi. Delisin. Hiç 

kimae ile yıldızın banşık değil. Bunu 
sana eöylememit miydim? 

Pencereleri kapamağa gitti, çünkü 
kalın dudaklan titriyordu. Ve yanakla
nnda ate§ hissediyordu. Kendine hi -
kimdi, la:nbayı yaktı. 

Yemek yemeğe başlamışlardı. Süku
tu yalnız çenelerin hareketinden çıkan 
ses, parçalıyordu. Ara sıra ~~peğ.in sil 
kinmesi, eski bir duvar saatinın tiktak· 
lan i§itiliyordu. 

Genev!eve birden ıstırap içinde: 
- İstemiyorsun? 

dedi. 
- Neyi? ... Deminkini mi? .. 
Bir kahkaha attı. 

:(. :(. :(. 

"Asıklarını,. - küçük meşelere taze 
olduk.lan için böyle derdi - ziyaret 
etmek, araştırıcı bir gözle güneş altın
da koşan, zayıf Fujerler, kuru kayı.n 
ağaçlarile süslü yollarda yürilmek, bır 
yere uzanmak, bir tepenin yamacında 
suların tatlı seslerini dinliyerek otur -
mak, bütün bu bahtiyar halkın efendi
si olmak, asıl saadet bu idi. Bazan ken 
di kendine: "Kimi tercih edirorum? 
Kanını mı, ormanı nu?,, diye soruyor -
du. Uçan bir teebssüm abus suratım 

aydınlatıyordu. 
Başkalarının ormanlan, bu arazi üze 

rinde doğduğunu, büyüdüğünü ve kırk 
beş yaşına yetiştiiini gördüğü kendi 
ormanları gibi değildi. Ormanlannın, 

zenginliğinin taarruza uğramasını, kir
letilmesini aklı almıyordu. Yakaladığı 
ruhsatsız avcılan cezalandırıyordu. Ca
ilion zabıt varakası tanzimindne hoş -
lanıyor değildi:. Yalnız ormanlarına 

girilmeğe cesaret edilmesine kızıyor -
dur. .....,. 

Bazan kulübesine geldiği zaman, 
patronun Genevievele tlubali bir eda 
ile konuştuğunu g<Srdilğil oluyordu; 
Mösyö Guy onu "merhaba, Caillon 1,, 

arla. en e~n alakayı anlatan el sıkma 
1arla "karşılıyorôu. Uzun zamandanberi 
kan!ının bir nevi çapkınlıkla çalışmak· 
ta olduğunu görüyordu. Göğsünü §iti
rcn arkaıuna giydiği hafif elbise kısa 

kollu idi; iki sene de karyolada uyu
yordu. Maamafih, şu veya bu elbise 
giymesi onu alfi.kadar etmezdi. Fakat, 
bu vakıa onu hayrete dügürdü. 

- Bir rujun, bir de pudran eklik. 
diye ona takılmaktan zevk duyuyor

du. 

- fyi, sana hoş glSrUndilğUmU zan -
nediyorum ... Eğer, eğlence ile- uğraş
mam hoıuna gitmiyorsa... Venailles'
daki kız kardeşimi düşünüyorum da ... 
Çok bahtiyar, şüphesiz ..• 

- Çok bahtiyar 1 Çok bahtiyar 1 
Caillon isyan etmişti. inaanın bu or· 

mandan başka bir yerde bahtiyar ola • 
bileceğine aklı ermiyordu. On be§ sene
dir ihtiyar Grandval'in eski bir bahçı
vanının kızı olan Genevieve'le evlen -
mi§, ve taliinden hiç şikayet ·etmemişti. 

Kanaı: 

- İtiraf et ki, hayatımız çok yekna
sak... İnaan hazan çıldıracak gibi olu-
yor. 

l! ABER - Akşam posfaq 

T<O)(rn'\toın amca 
daDgaç 

Bekçi varlığının sükfinetini karartan ---------------
bir tehlikeyi evvelden hissediyordu. 
• - Oh t Ruj, pudra kullanabilirsin. 

Henfiıı: 37 yaşındaSJn. Eğer ısrar edi • 
yorsan, git kız kardeşini, kayın birade· 
rini gör. Fikirlerin değişecek. 

Şedit olmağa batlayan Genevieve 
uzun uzadıya kocasına baktı. 

- Dinle... Niçin tehir civarında bir 
jş aramıyorsun? 

Caillon kmnıJtı. Artık azıtıyordu. 
- Bak 1 Söylediğine bak! 
Geri dCSndU, kızmı§ bir halde, orman 

da kayboldu. 

Temmuzun son ıtlnlerl semada gö
rülmedik bir parlaklıkla geçiyordu. 
Ormanları bir kuraklık kavurmakta ve 
sarartmakta idi. Kumlu toprak suya 
teşne idi. Hendekler boşalmıştı, arazil 
üzerinde yeryer çatlaklar görünmek
teydi. Evin sarnıcı hergUn bo§tu, ve 
hergiln bir hizmetçi bir fıçı su getirmek 
teydi. 

Genevieve fi.deti hilArma hergün kulü 
beyi boş bırakıyordu. Şüphesiz, otur -
mak ve dikiş dikmek için ağaçlann 

gölgesine aığıruyordu. 
(Yann hStecck) 
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Hasan Rasim Us 
Basıldıtı il~' (VAKtr) mathaosı 

OtobUs alıyorum 
Acele olarak 14 - 16 kişilik bir oto 

büs almak istiyorum. Satmak isti 
yenlerin her gUn Sirkeci Balıkesir o 
telinde Bay Bedriye mUracaatlan. 

Yazan : Niyazi Ahmet 

13 yıl önce bugün 

lstanbul kara günlerden 
kurtularak kahraman 
askerlerimize kavu tu 

/stanbu1aa itilıl/ 1:uvvetlcri generalleri çekildikleri gün 

192.1 yılı 6 birinci teşrin günü, 13\ 
sene evvel bugün, Istanbul se\'inç için
de çalkanıyordu. Kendi evinde, ~e~di 
yurdunun sokaklarında boynu bukuk, 

korku içinde kabuslu günler geçiren
ler artık aydınlık \'e mesut günlere 

kavuşmuşlardı. lstanbullu, kendi ka
nından olmayanların tahakkümünden 
kurtuluyor, ebedi hürriyetine kavuşu-

yordu. O gUn, itilaf generalleri, as
kerlerinin önlerinde Türk bayrağını 
ve Türk askerini selamlayarak son 
defa lstanbul sokaklarından geçiyor, 
ebediyen bu topraklardan uzakla&Jıyor 
du, 

~ "" ~ 
Lozan muahedesinin XIV' üncli fas-

lında topraklanmızı işgal eden itilaf 
kuvvetlerinin çekilmesi kararlaşmıştı. 

l\lwıhede, Millet Meclisinde tasdik 
edildikten altı hafta sonra ıtililf 
kuvvetleri lstanbulu terketmiş bulu
nacaktı. 

Muahede 2.1 ağustosta tasdik edildi 
ve aynı günün gecesi saat 22 buçukta 

1stanbulda bulunan ililfif 'deTletleri 
komiserlerine bildirildi. 

Altı hafta içinde bütiin kumandan
lar, askerler, polisler. casuslar, zırh

lılar Ye toplar güzel ·rıstanbul toprak 
!arından çekilmiş bulunacaklardı. Öy
le oldu. . ,,. ~ 

O gUn, 6 birinci teşrin giinü ~ıkan 
Vakıt (şimdiki Kurun) gazetesinin 

manşetinde şu cümle okunuyordu: 
Kahraman fatUılcr, bugiin lstanbul 

ufkuna süngülcrinizin kanlı meşalc

sindcn lıiç batmayacak bir güneş ge
tirdiniz; selam uc minnet size! •• 

İkinci giin çıkan gazetenin başlık
ları da şöyleydi: 

Beş yıl vatansız kalan lstanhul 
Türkleri dün alkışlar içinde bahadır-

lar elinden ebedi istiklal"' ebedı şeref 
beratını aldı. 

Kahraman ordumuzu dün göğsU
müzde sıkarken gözlerimizden dökü· 

len minnettar damPalar ruhumuzdaki 
elem Ye ıztırap pasını yıkadı.,, 

Diğer başlıklardan biri daha: Gül
gün bayraklar, kordelllar, çiçekler ve 

defne dallarile baştan başa süslenen 

1sLnnbul. dün dar ve zalim kafesinden 
aıat olmuş bir kuş se\·inci ile koştu, 
bağırdı, çarpındı, fakat bilhassa hütün 

Türk lstanbulun halA.sı artık katidir. 
Artık halk hürriyetinden emin olabf .. 

lir. Herkes geceleri hiçbir ecnebi süıı• 
güsü ile kapısı kırılarak, alıp götürül 
mxeyeceğine kani olarak evinde ya 

bilir Gündüzleri hiç ecnebi polisi 
lerek Arabyan hanına götürlilmey 

ceğint mutmain olarak dükkanınd 

serbestçe alış veriş ile meşgul olabilir 
Vak1t başmuharriri 

Mehmet Aaım 

"Dağlan ezen, şahikalan yuvarla 
yan engin setlerile beş kıtanın deni 
terini ta~ıran bir mahşer merdan 

gtbl mlihip ve muzaffer geldiniz. Mla 
net ve selam size kahramanlu ! U~ 
larında zafer perilerinin yadigar sa 
lan savurulan kargılarınız. sık bi 
şimşek ormanı haşmetile ufukumuz 

kuşattı. O mızrakların keskin ve siv 
gölgeleri, Marmaranın yeşil dalgala 

üstüne düştüğii bu saatte sade biz d 
ğil bütün Türk vatanı sevinç içind 
dir. 

Ey İstanbul ufuklarına kanlı sün 
gülcrinin meşalelerile hiç batma)a 

bir güneş getiren kahramanlar, bugti 
beş senelik en korkunç bir ec:arette 

kurtulan son vatan parÇasınm h 
avuç toprağında bir başka facia. h 

kafesin arkasında başka bir iç >ar 
vardır. Beş sene, beş ağır ve uzun 

bu beldenin güneşi, her akşam kan 
bir yaş damlası gibi süzülüp geceni 
siyah mendiline damladı. Gönüller 

rahıta.ın olan gözlere kızıl bfr sisin ta 
lisiz buğusu, kalplere siyah bir ba 
tın zehirli tortusu çökmüştü ... 

"Afyonda patlayan ilk 
ufuklarına ebedi necatın 

dağıtmıştı. 

Seyyah 

Be~ sene gizli gizli ağlayan bu ma 
JQm memlektin tarihine eski Ehli sali 

tstilft.sına rahmet okutacak sayfal 
yazdıktan sonra Bingazide, Gazıed 
Kutulemarede ve Çanakkalede yırtı 

mış hayraklarmı saıarak ,.e nemra 
pesent kumandanlarını irili, ufak 
muharebe gemilerinin topları altın 

saklayarak ~ıkıp gittiler. Şimdi Istan 
bul ufuklarında tüfekleri parlay 
bazi kıtantımm tebcil ederken duy 
duğumuz heyecan, 1ztırabımızı a''U 
yor.,, 

Ali llaydar Emir 
heyecanına hakim olan vekarı pek-----------
cazipti. 

Istanbulun geçirdiği uhi ve mu
kaddes heyecanı izah için kelimeler 
zavallı birer \'asıtadır.,. 

il- "" llio, 

Buraya, Türk ordusunun lstanbula 
girişi münasebetile o günlerde yazıl
mı~ yazılardan birer pnrça alıyorum: 

"Anadolunun kudsi ufuklarından 
kopup gelen bu halaskarları gördük
ten sonra herkesin kalbi emin oldu. 

«d)@lf'll m eve ifil 
lhlaırp esnıroeırn 

Rus)ada yirmi sene harp esiri sıfa· 
tile bulunduktan sonra geçenlerd 
Bosna köylerinden birine avdet etm 
olan Mehmet Şehidiç orada hala 
esir bulunduğunu ,.e bunlann arası 
dan bazılarının rahat ve zengini 
içinde yaşamakta olduğunu söyle 
tir, 
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•• zel ve gürbüz 
ç euk müsabakamız 

1 
2 

1 - 2 yaşındaki süt çocuklan 
3- 7 yaşındaki oyun çocuklarile 

3 8 - 13 yaşındaki çocuklar 
sında yapılacaktır. 

ara-

Gazetemiz lJU müsabakanın yalnız tertibile kazananlara hediye vermegı 

üzerine almıştır. Güzel ve giirbüz çocukları seçecek hakemler arasında gaze
emi:; mcnsuplanndan hiç kimse bulunmıyacaktır. Böylece seçim çok bitaraf 

bir hc'IJctin huzurunda yapılmış olacaktır. 

Müsabaka şekil: 
1 - 2 yaşındaki çocuklar 

Bunlann seçimi güçlüğü dolayısiyle hakem huzunmda yapılmıyacaT~tır. 
Bımlann gazetemizde yalnız resimleri tıC§Tedilecek, en giizel ve gürbii::: çocuT~ 
okuyuculanmızın reyleriyle aynlacal:tır. Btt nıiisabakamız.a çocııklannı i§
tirak ettirmek istiyen ana ve baba:Zar ç_ocııklarının: 

1- Ya§lannı 

f - Kilolarını 

azıp göndereceklerdir. En /azla rey toplıyacak on çocıık artıSından da veri
len malümata göre en giizel ve gürbü....'"'Ünü ayırmak i§i mütehassut doktorlara 
bırakılaca1dır. Onların verecekleri kararla birinci, ikinci ve üçüneü ilan edi
lecektir. 

Bu müsabakaya iştirak edeceklerin birincisine 15, ikincisine 10, üçüncüsü-
ne 5 lira verilecektir. 

S - 7 yaşında.ki kız ve erkek çocuklar 
8 - 13 yaşında.ki kız ve erkek çocuklar 
Bu yaştaJ..i çocukların önce gazetemizde resimleri çıkacak sonra da ilerde 

tayin edilecek bir günde umumi bir yerde seçmeler yapılacaktır. 3 ve 7 yaşla 
8 - 13 Y<UJ arasındaki küçüklerden kız ve erkek olmak üzere iki birinci, iki 
ikinci, ilci ilçüncü seçileceldir. 

Bunln.rm birincilerine 20 §er, ikincillerinc 12,5 şer buçuk, Uçünci.llcrine de 
beşer lira para mlika.fatı, bundan b~ka gerek süt çocuklarından, gerek diğer
lerinden onar çocuğa da birer hediye verilecektir. 

Yalnız şu.na dikkat etmek lôzımdır. Mü.sabakamıza resim göndererek ve
ya göndernıiyerek -iştirak edecek çocuk babalarının Haber o1..~yu.ctl8U olması 
~arttır. Müsabakamız yalnız kendi okuyucıılanmızın çocuklan içindir. Bunu 
i.spat etmek için de miı.sabakamtzın devam ettiği müddetçe neşrcdcccğimiz 

kuponların toplanmış olması lazımdır. 
Çocuklannı müsabakamıza. iştirak ettirmek istiyenler gazetemiz hesabına. 

resimlerini parasız çektirebilirler. 
Çocııklarının resimlerini çektirmek istiyen okuyucularımız idarehanemi.ze 

müracaatla birer kart almalıdırlar. Bu kartlarla Beyoğlunda lstiklô.l Cadde
rinde Foto Etem lstanbulda Ankara caddesinde Basın Foto müesseselerine 
müracaat ederlerse parasız olarak 1 yaşından 13 yaşına kadar çocuklarının 
esimlerini çektirtebilirler. 

Süt çocııklan için kart almıya gelecek babaları. çocııklarının kilolariyle 
fıoy ö1çii.lcrini de getirmelidirler. 
mıııunıııııııı:ııııınıını~ıınınınmınıııılUlflnırlıallBıınıumııır~Hlllltıtnııımtilll!matı• au-nıınmıııılfll 
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IFDayvanDaır 
ü~eırn ınHdl e 

iteD®~a'tD ~e<eırüm 
beDeırD mtYJvaffak 

lfileıa:n(Ce v~ıro"oır 
Tarihte ilk defadırki bir adam telepa· 

ti vasıtasiyle bir hayvanın beynine tesir 
yapmış ve bir maymunu istediği gibi 
hareket ettirmiştir. 

Viyanamn meşhur ipnotizmacısı v~ 

Telepati mütehassısı doktor Thorr.a ge
çen hafta alimlerden mürekkep biı he
yet huzurunda bir maymunla telepati 
tecrübeleri yapmıştır. 

Doktor Thoma bir masanın Ustünt' 
beş şey koymuştur. Bunlar bir muz, 
bir kurşun kalemi , bir saat, bil elma 
ve bir toptur. Sonra maymunun sağ 
kolunu yakalam•ş ve telepati vasıtasiyle 
hayvana topu aldırmıştır. 

Maymunun masanın başına gelince 
birkaç saniyelik bir tereddüt devresin
de serbest eli masanın üstündeki eşya
yı dalaşmış sonra topu alarak doktor 
Thomaya uzatmıştır. 

Tecrübelerden sonra doktor Thoma 
verdiği konferansı şu sözlerle bitirmiş . 
tir. 

İkizlerle izdivaçlarında mesut olanlar 
telepati için en iyi mevzulardır. İkizler 
yalnız vücutça değil akılca da biribirle
rine benzemektedirler. 

!Hl n lfil<dl nstaınl 
1i{!ıır!K.Dye©Je©!Hır ı 
Hindistanın nerede olduğunu biliyor 

musunuz? . 
Sualimizi mühimsememezlik etme-

yiniz, o kadar basit değildir ve eminiz 
ki buna cevap verecekler epey az ola -
caktır. Çünkü "Hindistan,, filvaki As· 
yadadır ama küçük Asyada ve lngilterc
nin müstemlekesi olan meşhur mihra· 
cc ve raceler memleketiyle olan alakası 

ancak isminden ibarettir. İzah ede -
lim: 

Bahsettiğimiz "Hindistan,, Van civa
nnda, Van gölünün Cenup şarkisindc, 
Havasora tabi küçücük bir köydür. 

Biliyormuydunuz? 

TAT 

ŞARABINI AL 
TEREDDüT ET 

• 

FiATI: 7~ Santilit relik 

Litrelik 

şişesi 55 
" 100 

Kuruş 

,, 

iHTAR: Küçük şişeler 10, büyük şişeler 15 kuruşa geri alınır. 
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Sarışın, esmer v 
kızıl saçlı kadınla 
AraDaıroliil<dla faıırk cllmacflniollilo 
saılT'iloycırDaırsaı ao~alfilny©ırOaır 

Renk yaradıhşın bir işare idi 
Sarışın, ~mcr ve kızıl saçlı kadınlar 

arasınd:ı hiçbir fark olmadığına bun· 
Jarın ayrı ayrı renklere boyanmış oto
mobillerden farkları bulunmadığınn 

inananlar pek çoktur. 
Halbuki alimler bu inanışın büsbü· 

tün yanlış olduğunu iddia etmektedir· 
ler. 

Bu üç tip kadın beşer ırklarında nE' 
kadaw: fark nrsa birbirlerinden de 
o derece ayrıdırlar. Hatta bunların 

göçlerden, insanların birbirine karış
malarından önce ayrı ayrı ırklara men 
sup olduklarına dair ilmi bir kaııaat 
bile vardır. 

Üç tip kadın arasındaki belli başlı 
fark işte şunlardır: 

Bir sarışının başında vasati 150000 
muhtelif saç vardır. 

Esmerin ise 80.000 ile 130.000 arasın· 
dadır. Kırmızının tel saçları yekunu 
ancak 250a<> sayısını bulabilir. bu da 
kırmızının sarın~ esmer ~çlardan da
ha sert olmasından ileri gelir. 

KırmlZJ saçlının başındaki saç sayı
sı 150.000 olsaydı kafa tasının vasati 
bir kadın kafa ta..~ından altı defa dahn 
büyük olması icap ederdi. 
Sarışınların derisi hakikntta beyaz 

değildir; netekim esmerlerin derisi de 
hakikatta esmer değildir. Bunların 
herbirisinde büyük miktarlarda kır

mızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çhidi 
ve lacivert renkler '·ardır • 

Bir sarışının derisinde esmerden 
daha fazla sarı renk vardır. Bir esme· 
rin derisinde ise yeşil yahut yeşilim
trak mavi renk sarışındakinden daha 
azdır. 

but yeşilimtrak mavi renk sarışında· 
kinden daha azdır. 

Kızıl saçlılar da bütün bu renkler 
dahn 2i)"nde mütesavi bir surette har
man edtıml§ bulunmaktadır. 

Ani bir heyecan yahut bulantı neti· 
cesinde sarışınlann yüzü yemyeşil 

olur. Çünkü, derilerindeki fazla yeşil 
boya daha ziyade meydana çıkar. 

Sarışınlarla kızıl saçlılar deri hasta 
Irklarına çok müstaittirler. Halbuki, 
esmerler bundan hemen hemen muaf
tırlar. Esmerler çocuk felcinden ve si· 
nirden nadiren ıztırap çekerler bu ha.o: 
talıklar onların semtine uğramaz. 

};smerler umumiyetle en iyi di:.lere 
maliktirler. 
Sarışınlarla kızıl saçlılar ekseriya 

romatizma ile romatizma hummaları· 
na kurban olurlar. 

Sanşrnların derileri güneş ışığına 

fazla maruz bırakılsa bile esmerleş· 

mez. Sadece kıpkırmızı olur. 

Esmerlerin derisi ise güneş ışığının 
tehlikeli şualarını emerek nötralize 
eden ko.nı bir boya imal etmek kudre
tindedir. 

Bu üç tip arasında vücut bakımın
dan olduğu kadar sinir n akıl bakı
mından da bariz farklar vardır. Sarı
şınlar hiddet ,.e kederde pek ziyade 
ifrata l'arrrlar. Bunlar kendilerini kız 

dıranları adeta öldürmek için öt 
!erden daha ziyade temayül duyar 

Esmerler daha yeisli, fakat, d 
zengin ruhludur. Başkalarına " 
kun·et kullanmaktan ise kendi 
lnrına kıymağı tercih ec!erlcr. 

Sarışınlar soğuk, heyecansız 

hcsabidirler. 
E::;merler çabuk he) ecanlanır 

cömerttirler ,.e ekseriya yeise C:::l 
lar. 

Kızıl saçlılar ateşlidirler; t"n 

kızarlar. Fakat. kız"'ınlıklnrı ÇL 

söner; kalplerinde kin ütmezler. 
lnsan, bazı kadınların kızıl sad 

nın rengine akıl erdiremez. B:r mu 
madır. 

Kızıl saç hemen hemen şcffnft 
işte bunun içindir ki çok kesif gii 
ışıklarında bu tip saçlı kadınların 
şı hazan muhteşem bir tu\Ua benze 

Her 100 tane esmer kadına hir n 
kemmel kızıl saçlı \'e yalnız bir t 
mükemmel sarışın isabet eder. 

Fakat fen şundan emindir ki: 
Esmer bir kadın saçlarını ne rer. 

hoyarsa boyasın daimıı esmer kalır 
sarışın da istediği kadar siyaha bo)" 
sın yine sarışındır. 

Onların yaratılışlarını berherin d 
ğiştirtme.o;;ine imkan yoktur. Sarışınl 
yahut esmerlik şahsivette mündeın 
esrarın sadece zahiri alfımetidir. 

ADmaıliilO©Jır H~®~ 
Çalffi©l$)Dfr 

~nyme~® 
m e ~ l~HYJ ır(ğ} lYI ır 

Berlinden bildiriliyor: 
Bitler bütün Almanların 1 trşri 

sani 1936 da nitibare:ı ipek çamaffe1 
giymeğe mecbur olduklarına daır vı 
kararname imza etmi,. tir. Kararnant 

bu ~ecburiyeti hem rrkek hem dr ı.ıı 
dınlara yüklemektedir. 

Pamuklu çamaşırlar ya.c;ah edilmiş 
tir. iç çama~ırların hepsi en azı ) uıd 
on nisbetinde suni ipek ihth·a erlecel• 
tir. 

Bu kararnameye sebep AlmanH·nt 
ecnebi kambiyosu bulmal\ta karşılaşt 
ğı güçlüklerdir. Bu güçlükler tcsliM 
için ithali lfızım olan ham maddeterd 
bilha.-;sa kendini göstermektedir. 

Hain pamuk ithalfıtmın eksilti mcc;' 
başka gayelerde harcanmnk için mil 
yonlarca liralık kambiyoyu serbest bJ 
rakacaktır. 

Kararnamenin sebeplerinden biri d 
ham ipek işinin Alman sann);i nrasrJ1 
da çok mühim bir yer tutmakta olmll 
sıdır. Bu sanayide on binlerce amele 
ç.alışmaktadır. 

Ham ipek sanayii fabrikalarınd• 
kimyahaneler harp 7.nmanında devle· 
te harp sanayiiı:ıde mühim hizmetler 
göreceklerdir. 

Bu kararname ahkamına karşı ~ele
ceklere ağır cezalar konulmuştur. 

S AG L AM 
Sıhhat ve sağlık mecmuası 

Birinci teşrin nüshası çıkt ı 
Hastalıkların sebeplerini, anlıyabileceğimiz bir lisanla bize anlatan Ye 

mütehassıs doktorlarımız tarafınd:ı.n .yazılan makalelerle dolu olan bu 
Sıhhat mecmuasını mutlaka alıp okumalarını k:ırilerimizc tavsiye C-'-' 
riz. 

t ŞI K L 1 -ı-----=~ NEON _ .. i 
RE KL A ML ARI 

lUJ~lYI~ vce 'lta!KsD'l!:De 
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Avrupadan dönen binicilerimiz 
Ankaraga gidiyorlar 
Orada bütün zabitlerin iştirakile 
bÇ•!,fi)':< ?-ltlı m_y_şabakalar yapılacak 

' '\ . " - · _.,. ordusu zabitlerinin iştirak edeceği bu 
.. atlı müsabakaların programı pek zen

gindir. Programın tatbiki birkaç gün 
devam edece~tir. 

Bu müsabakalarla bundan sonra 
beynelmilel karşılaşmalarda memle
ketimizi temsil edecek olan ekibimizin 
kıymetli yeni elemanları bulunmuş 

olacaktır. 

Öğrendiğimize göre Ankaradaki mü 
sabakaları müteakip }Urdun muhtelif 
mmtakalarında böyle m..uhtelif yerler 

Cekosıov~kya 
Almanya 

Futbol milli takımla
rı maçını Almanlar 

kazandı 
30 cylılldc Pragda Alman ve Çekos

lovak milli futbol takımları karşılaş
mışlardır. Kırk bini aşan bir seyirci 
kalabalığı bu maçı heyecanla seyret
miştir. 

Almanlar ~ok süratli bir oyun oy
namıştır. Çeklerse fazla asabi görül
mekte idiler. Oyun bire karşı iki go1le 

Almanların galebesilc nihayetJenmiş

tir. 
Revanş Iler1inde yapılacaktır. 

-den gelmiş olan süvari subay ekipleri ----------------

sık Slk karşılaşacaklardır. Lüksemburg 

Manej hareketlerinde bir .sttvarimiz 

te Olimpiyatlara ve ondan sonra da 
:Ahen ve Viyanadaki atlı müsabakala
ra. iştirak ederek dün l'ehrimize gelen 
sü~rilerimiz birkaç gu"··ne kadar An!gı 

~ karaya gideceklerdir. Ilu meyanda 
yurdun dört köşesindeki süvari kıta

ı·a 
larırıın se~me binici subayları önümüz 
deki hafta içinde Ankarada toplana

ft' ca.klardır. Bu ayın on beşinde Ankara 
Jı~ da memlelıetimizin ilk büyük atlı mü
ıi sabakası yaprlacaktır. Bütün Türk 

Biniot'lerimizden biri par lcur 
müsabakalarında 

milli futbol 
takımı 

Alman B takımına 
7 - 2 yenildi 

Lüksembcrg milli futbol takımile 
Alman milli B takımı arasındaki maç 
Lüksembergde oynanmışbr. 

Birinci devre Lüksemberg takımı 

vasat bir oyun çıkarmıştır. Devre 3-2 
Almanların lerine bitmiştir • 

lkinci devrede Lüksem berg takımı
nın yorgunluğu gözükmeğe başlamış

tır. Gittikçe açılan Alma~lar da, dört 
gol daha atarak maçı ikiye karşı yem 
golle kazanmışlardır. 

,.. . 

Bir vakitler hamal. 
şimdi kral 

ADDırngaır tYıDlkesnnnoıı faknırn 0 nse 
de1rvöşllDIK.Il<® başDacdlnD ask<®ırll. k~e 

k<Sıraır koD<dlo 

Bütün arzusu memleketinden 
lngilizleri sürüp çıkarmaktır 
Hindistanın şimali garbi hudutlarında de uyurlar ve yorgan yerine üstlerini 

gene patrrdılar oluyor ve şimali garbi kuru otlarla örterler. 
hudutlannda gürültü koptuğu zaman- İlk önce ibadet ile işe başlıyan bu ta
lar, bunun arkas·nda muhakkak Alingaı rikat yavaş yavaş askeri bir mahiyet 
fakirinin esrarengiz simasını aram:ık aldı. Fakir, müridlerine dağ ve çete 
lazımdır. Ona Süleyman dağlarının mu- muharebelerinin yollarını öğretti. Onla-
kaddes adamı da denir. rı, mükemmel birer nişancı yaptı. 

Bu adam tam otuz yıldır Mohmand Nereden geldikleri malum olmıyan 

ülkesinin vadilerine yaptığr akınlarla ttifeklerle adamla.nrun hepsini silanlan-
lngilizlere dehşetli korku ve üzüntü dırdı ve Epnra da akınlar başladı. 
vermektedir. Bu fakir kaç defalar !n- Fakirin orduları birçok defa İngiliz 
giliz garnizonlarına baskınlar yaparak alaylanru darına dağm etmiştir. Dün
"mukaddes topraklarımızın düşmanr,, a- yada biricik vazifesi "şeytanın torun
dını verdiği İngilizleri kaçırmıştır. lan,. adını verdiği İngiliz askerlerini 
Onun sadece adı şimali garbi hudutla - Mohand ülkesinden sürüp çıkarmak ol
rmda oturanlafın kalbine dehşet sal - duğunu söylemektedir. 
mağa kafidir. Bu fakire yalnız bir adam sözünü din-

Alingar rakiri basit bir dağ adamı: - letebilmiştir. O da Hindstana tay7are· 
dır; bir kervan sürücüsünün oğlu ol- ci Şov adiyle gitmiş olan meşhur , asuı.. 
duğu için ne mazisi ne de csalet iddiaları Miralay Lavrens'tir. Lavrens kral A • 
vardır. manullah'rn taç ve tahtını bırakm2siyle 

Hayatını kazanmıya Peşaver•in kala- neticelenen ihtilal günlerinde Mohand 
balık çarşılarında hamallık etmekle ülkesine hususi bir vazife ile gitmi~ti. 
başlanuştx. Peşaver'den çıktıktan son- Her nasılsa Alingar fakrinin bu ih· 
ra, doğduğu köyün çobanlığını yap- tilaldc bitaraf kalmasr temin edilmişti. 
tı. Sonra da her nedense işi dervişliğe Eğer fakir Amanullaha taraftarlık yap
vurarak Süleyman dağlarına çekildi. saydı Afganistan tarihi büsbütün tıaşka 
.O gündenberi de hep bu dağlarda yaşa- bir yola sapardı. 
maktadır. Şimdi gene silaha sarılmış olan !akir 

Dervişlik maskesi altında müthiş bir iki metre boyunda iri yarı bir a1aın -
ihtiras gizlenmişti. Az zamanda bütün dır. Mavzer kurşuniyle uçan kuşu vu
Mohand çobanları kendisine mürid racak derecede nişancı olduğu gilıi ~ok 

oldular. Müridler çogalınca en sadık- kuvvetli bir pehlivandır da. Bir defa -Yedinci Balkan oyunları 
bugün kapanıyor 

lan için bir tekke vücude getirmek iste- sında iki ayı ile güreşerek hayv.mları Yeni bir rekor di. Tekke derince bir mağara idi. A. mat etmişti. 
Yunan gazeteleri atletlerimiz hah kında 

d ml b da k · "stekileri ilstün (Sunday Referee gazetesinden) Peşte .3 (Hususi) - Macar Nikola _a __ a_rr __ u_ra ___ eç_•_P_0 ______ ·..;,._ _____________ _ 

.. .. neler yazıyorlar? 
Paza.r gunu havanın yağmurlu ol- Çünkü Semihsiz, Türk atletizm ta-

.,ı ması yüzünden yapılamıyan yedinci kımı; kolsuz veya bacaksız bir insana 
Balkan oyunlarına bugün Atinada dönmüştü,, demektedir. 

~ devam edilmektedir. 

Şabo 2000 metrelik mesafeyi 5 dakika 
20 saniye 4/ 10 da koşarak dünya re
korunu kırmıştır. 

Eski r ekor 5 dakika 21 saniye 8/10 
ile Fransız Ladumegin üzerinde idi. 

1e Yunan spor gazeteleri ilk günlerde 
ki neticelerden - kendi hesaplarına -

~· çok memnun görünmektedirler. 
Diğer milletler hakkında yazddda

~ 
• n yaz.darda bilhassa bizim atletler 
te üstünde fazla durmaktadırlar. Pulat 
;:· ve Rıza Maksudun muvaffakiyet1erin-

HalkevJeri futbolcularının 
Rusyadaki ikinci 

dan uzun uzadıya bahsediyorlar. 
Atletismos spor gazetesi; "Türk at

tı letleri yedinci Balkan oyunlarına ~im
tl diye kadar iştirak ettikleri rnü~ba
[e kala,rdan daha çok kuvvetli ve daha 

iyi çalışmış bir halde girmiştir. 
Mükemmel bir mukavemetçi olan 

l• ~~za Maksutla, atlayıcı Pulat bizim 
r• ıçı~ en mühim bir tehlikelidir,, diyor. 

1l atletler daha fazla çalışırlarsa 
e :a~an birincisi olacaklarına emin ol-
ı• u~u ilave ediyor. 
,• Dıger bir gazete de: "Türk takımı 
e çok şanssız idi, geçen senenin cirit at-

~.a Balkan Şampiyonu Karakaş ile 
surat koşucusu Semihin takrmda bu
lunmaması; Romenlerin hatta Yu
gos~avları bile telaşa düşüren muvaf
fakıyetleri, Türk takımının dördüncü 
olnıa.sına sebep <>!muştur. 
Karakaşm Atnerikadan getirtileıniyec ~. 
egı anlaşıldıktan sonra hiç olmaz-

sa Senıih kafileye abnmalıydr. 

lskandinavya kupas] 

. lsveç 
F~nlandiyayı 
rnağlüp etti 

Osloda OYnanan Slrnndina.vya ku
Pası tnaçlarında l-=ıçev FinHıncliyayr 
3-1 nıağlfıp etmiştir. 

l\laı: çok enteresan olmuş, bilhassa 
ikinci haftaymda her iki taraf da fev
kala de teknik bir orun gösterdiler. 

Finlandiyalrlar oyunun başlangı
crnda bir gol attılar. IIerkes say1ları
nr :rüks l'fteceklerini ümit ederken ne
ticede hiç de öyle olmadı. 

Birinci haftaymın ortalarına do;:;n 
açılm:ı.~a başlayan Isveçliler bu kısmı 
sıfır hir_ mağlllp bitirmelerine ra~·mcn 
ikinci devrede hasımlarına üç gol ata
rak nıaçr kazanmış oldular. 

müsabakaları 

llalkevleri futbol takımrnrn Sovyet 
Rusyada yaptı~ı dürt karş1Iaşmanm 
heps inde ycnilclikleri rnalümclur. 

Yukarda sporcularımızın Leningrad 
daki Lenin stadında maçtan evvel 

alınmış fotoğraflarilt!, Rusyada en 
az farkla ma~ICıp oldu~ la n Leningmd 
muhtel it takımı gür ü i r.ı ,•k ted i r. 

Bu maç sıfrr - bir aleyhimize neti
celenmişti. 

Sabık casus kadın 

Açlıktan öldü 
Umunıi harpte Avusturya - Macar 

plaruannı müttefiklere satarak büyük 
bir servet kazanmış olan kadın casus 

geçen hafta Yugoslavyanın Varşa-tz 

şehrinde kırk dört yaşında olduğu hal 
de açlık ve sefaletten ölmüştür. 

Bu kadın Romanya gizli istihbara
tı tarafından Avusturya - Macarista-
n:ı karşı istihdam edilmiş olan Mari
ja Balan'dır. 

Güzel giyinmiş, çantası para dolu 
Marija Balan büyük askeri garnizon
ları olan Avusturya Macar şehirlerin

de yaşardı. Güzel danseder, pek lüks 
d<.is<'nm iş apartımanlarda otururdu. 
Şahsi cazibesi yüksek rütbeli zabitleri 
hep kendine çekerdi. 

O vakitler Macaristanm olan Tamş
var şehrinde her nasılsa yakayı ele 
vermiş ve askeri bir harp divanında 

yapılan muhakemesinde casusluğu sa
bit olmuştu. 

İdam hükmünü giydikten sonra bir 
hapishane hücresinde gününü bekler-

lıfarija Balan açlıldan öldii 

ta bir sabah mezar bek~ileri öli:sünU 
babasının mezarı üstünde buldu!nr. 

ken kendisine vurgun olan bir Macar ---------------
Generali elinden geleni yaparak onu 

hem ölümden, hem de hapishaneden 
kurtarmıştır. 

Umuı:iıi harpten sonra ise bir yerde 
oturup yerleşcmıedi. Senelerce müd-

detle Fransa, Belçika ve diğer ülke
lerde dolaşarak, casuslukla kazanmış 
olduğu servetleri etrafına serpti. Ke
sesinde kalan son paralarla doğduğu 

yer olan Varşatza döndü ve burada 
bil" pansiyon satınalarak işletmeye 

başJ 11dı. Pansiyon i şinde de uzun müd
det tutunatrıadı. !{adın daima heyecan 
ve hareket istiyen bir hayat için doğ
muştu. Sakin \'e yclmasak bir iş onun 
canını sıkıyordu. Pansiyonu sattı ve 
doitru Romanyaya gitti. Fakat güzel
lik \'e cazibesi artık solmuştu. Erkek-

ler krn disine pek de iltifat etmiyor
lard ı. Son paralarım da harcadıktan 
sonra bundan birkaç ay evvel gene 
Vars:atz ıochrine d0ndü. Dilenecek va
ziy~te di:şmüştü. Sokakta avuç açma
yı nefsine yediremedi. Aç biilaç döndü 
dolaştı. Akşa.mla.rı mezarcılar çekil-

IHI n 1n1 cQJ n ~ 1t c§l lfll 0 <dl aı 
<dl l!JI U ~aı ~o !Fil o aı ıro 
waı~ma~ ~cQJe't&:n 
Hint kadınlarının kocaları öliinc~ me-

rasim için yakılan odun yığının :.istü
ne atılarak kendilerini diri diri y~~ma
ları adeti Hindistanda hala vardır Bu

na da Hint dilinde Sutti derler. Son 
haftalarda Agra şehri ceza hakimine 
böyle bir vaka gelmiştir . Polisin vazi
fesine müdahale suçundan dokuz ldşiye 
üç seneden dört seneye kadar ağır 1 apis 
cezası verilmiştir. 

Mıntakada dul bir kadının ates~ atı

lacağ·ru haber alan polis müdürlü~{] va
ka yerine iki memur göndermişti. Bura
da bin kişiden fazla bir kalabaltk · r p -
lanmış bulunuyordu. Alevlere kadar 
gitmeğe teşebbüste bulunmuş olmnlan
na rağmen ahali tarafından zorla yer
lerinde alıkonulmuşlardtr. Gerçi takviye 
k1tdan gelmiş ise de iş işten g ' 4:.mit 
bulunuyordu. Çünkü kadıncağız ~ok • 
tan kömür olmuştu. 
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- Korkma l.Jbeyd, korkma! Öyle kedi 
gibi bllzftlme ! Dizlerin titremesin! Çene
Jerln blrlblrlne vurmasın ! 

Ubeyd bir saniye ya tereddüt etti, 
ya etmedi. Süratle belinden kısa bir 
hançer çıkardı. Ve sandığı kanştır
ma.kta olan adamın üzerine atıldı. 

Sandığı karıştırmakta olan esraren 
giz adam, ancak son saniyede bu hü
cumun farkına varabilmişti. Ancak 
kendisini bu öldüıilcil darbeye hedef 
olmaktan kurtarabildi. Hançer sadece 
omuzunu sıyırdı. O da derhal hançe
rini myırarak ileri atıldı. 

~imdi yan karanlık ma.hr.ende mUt
hiş ve öldUrUcU blr boğuşma ba.§la
mıştı. Fakat taarruza. uğnyan adamın 1 
müneccimden daha çevik ve daha ma
hir olduğu kolaylıkla seziliyordu. Ne
tekim az sonra Ubeyd de parmağın

dan yara.landı ve elinde tutmakta ol
duğu hançeri bilmecburiye bıraktı. 

Artık işi bitmişti. Bir inilti şeklin
de: 

- Allah bellm Ver8in ! diye homur
dandı. 

Fakat bu homurtu ile birlikte nıı
ttındeld birdenbire durdu: 

- Ubeyd sen misin? 
M1lneccim'.in de birdenbire ~zleri 

parladı: 

- lbni Om.er! 
lki adam yan karanlık malız.ende 

ancak o mman biribirlerini tanıdılar 

Ye boğu§Ill&ktan vazgeçtiler. Şimdi 
nefes nefese konU§Uyorlardı: 

- Burada ne anyorsun? 
-Ya lleD? 

- Burada ne aranır ki? 
- Ben de onun lçiıı geldim. 
- Ne garip tesadüf? Halbuki ben 

bilr:ısmı benden bqka kimsenin bil
mediğin! za.nnediyonlum. 

- Ben c!e ayni fikirdeydim. 
- Maamafih seninle eski arkada-

IJZ. Kavga edecek değiliz a ! Elbette 
uyuşuruz. Fakat omuzumu fena halde 
yaraladm. 

- Sen de benim parmağımı! 
- Fakat kabahat 1e11deyd1. 
- Sen olduğunu nereden blleblllr-

dim" 
- Neyse, ta1iimis böyleymlf. Şim

di Ubeyd aenlnle derhal bir mukavele 
yapalım. Bu hazinenin yansı aenin, 
yansı benim. 

- Ben sana bir eey aöyliyeyim mi 
l1mi ömer .. 

- Söyle! 
- Benim bu hazinede fllAn gözllm 

,ok. Ta.mamlyle senin olsun! 
- Tuhaf eey, neden? 
- Bilirsin ki ben kendi halinde ya-

llmUmı seven ve tevazuu çok seven 
ve takdir eden bir insanım. Öyle para
da, mevkide filin gözUm yok. Vakıa 
Ballte Mustasrmm aleyhinde çalJIDll§ 
olmam tabiidir. Çünkü kendisinin ne 

derece hain ve fena bir adam olduğunu 
zannedersem sen de benimle beraber 
takdir edersin! Şi.mdi o Bağdadı ve 
bütün müslüman dünyasını yüz ilstil 
bıraktı. Süslenip püslenip Hulaguya 
esir olmak üzere Bağdadı terketli. 

- Biliyorum. Ve halife Mustasımın 
ne derece kötü bir insan olduğunda 

ben de seninle birlikte ayni fikirde
yim. Ve hattl ben ne düşünüyordum 
biliyor musun Ubeyd? Sen pek al! o
nun yerine geçerek mükemmel bir ha
life olabilirdin. Yani hilafet Abbasi 
sUlllesinden Ubeydt sillllesine mükem
mel surette geçebilirdi. 

- Sahiden böyle mi düşünüyordun? 
- Emin ol ki böyle dilşünilyordum. 
- Garip şey! Fakat nasıl olur. Sen, 

benim bildiğim tbni Ömersen böyle bir 
§eY düşilnebilmene imkan yok. 

-Neden? 

- Canım İbnl Ömer, biz, btrlbirlmi-
zl biliriz. 

- Ben de seni tanının Ubeyd! A
çrkça söyllyeyim ki sen de bana biltUn 
bu hazineleri terkedeoek göz yoktur. 
Birdenbire deği§Jnen veyahut değişmiş 
görünmen beni büyük bir hayrete dU
§ilrllyor. 

- Beni de dilştlrdUğQ gibi! 
- Birlbirimlzi beyhude ve bo3 yere 

kandırmıya u~ıyalmı. 
- Ben de ayni fikirdeyim. 
- tkimiz de yekdiferimizin ne mal 

oldufunu biliriz. 
-Tamamiyle. 
- Haydi Ubeyd! Çıkar baklayı a.ğ-

zmdan ! Bana hangi hisle biltUn bu 
milyarlara değer hazineyi terketmeğe 
razı oluyorsun? 

- Ya sen bana hangi hisle halifeli-
ği teklif ediyorsun? 

- llkönce sen söyle! 
- Hayır, sen! 
- Fakat ilkönce ben sorduğum için 

senin cevap vermen lazım. 
- Evet, hukuki bakımdan haklısın! 

Fakat maalesef sana hakikati söyle-
mekten çekiniyorum. 

-Neden? 
- ÇünkU benden daha kuvvetlisin! 
- Ne hususta? 
- Kol kuvveti, adale kuvveti husu-

BWlda. Yani ilurime hilcum etsen beni 
bir tavuk gibi boğazlaman işten bile 
değildir. 

- Şimdi anladım. Buradan çıktıktan 
sonra icabrma bakacaksın. Yahut bak
maya teşebbüs edeceksin öyle mi? Za
vaJlı Ubeyd! Seni bu derece UrkütmUş 
olduğumdan dolayı beni mazur gör. 
Fakat sen buradan sa.ğ olarak çıkabi-
leceğini mi ümit ediyorsun? j 

(Devamı var) 
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- Ay, sen onlan a§k mı sayıyor· 
sun? .. 

- Ya Leman meselesi! 
- Ay! Sen Leman meselesini bili-

Yordun demek?. 
- Senin esrarını da kimse bilmez 

eanki.. Anneler her §eyin !arkında olur 
lnr yavrum ... Evlatlarının her düştln
ces·ne nüfuz ederler ... 

Enis. başım çevirdi. Dişlerinin ara
aından: 

- Her sefer değıl ! - dedi. 
Yaralanmış bir mahlt1k gibi, ismet, 

gerılcdı. Ve: 
Enis. ileri vanlığmı anhyarak, mev

zuu d ı tirdi. Zehra bahsine döndü: 
- [)oğ'rmunu istersen, Zehra, iyi 

ahttkh lt"r dosttu. Bana, fena gttn ar
t d lığı etmiştir. Çok ıstıraplı, bed
bin zamanlar ya.§adım anne .. Fena mu· 

hakeme ediyordum. Ertaf ı simsiyah 
görüyonlum. Bu mev.zus. avdet etmiye
lim. 

- Şimdi böyle söylilyorsun ama, ka
ra giln dostunu pek fena karşıladın, 

oğlum. 

Delikanlı, yavaş sesle ve farkedilir 
bir sıkılganlıkla: 

- Senin ve benim aramıza girmek 
istedi. Buna dayanamadım .. Onun için 
böyle yaptm ... Doğrusu hiç de müftehir 
olmadığın anlan bana hatırlattı. Bun
lann ne olduğunu biUyorsun. İnsan ba 
zı, kederlenir. 

En güzel şeylerden şüphelenir. 
Bir tesadilf neticesi, kalbinin sırrım 

rugele birine açarsın. Sonra, her §CY 
değişir. Kendi kendine: "Ben haksız
mışım .. Do~ değilmiş dUşUndUkle

rim !" diye hayıflanırsın .. Bunun Uze-

f 
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Elli bin kişi Beyoğlu na 
geçeceknıiş ... Tehlike ı 

- Nereden geçecek? ıımda timdi Cumhuriyet eazetesinin - Eaat beyi buldun mu1 
- Alayı yarıp geçsin. matbaası olan kırmızı konaktaki İn&iliz - Hayır 1 Şehirde dolaııyoıın 
- Bu nezaketsizlik olur. Halkı kız· polis kumandanı Mülazım Kenedi idi. Telefonu aldı. Arapyan h 

dırmamağa çalışalım. Sordum: poliı kumandanı Sedanı buldu vt 
- Kızarlarsa ne olur? - Burası Kroker, ne istiyorsunuz? lan söyledi: 
- Çavuıı Ne olacağını bilmem. Fa- - Kolonel orada mı? - Kumandanı TOrkler muu 

kat sen eski günleri yaıamadığımızı - istirahatte! alay halinde bu ıece karıı tarafı 
bilmiyor musun? Türk ordusu harbi - Kim var yaverlerden? mek ve tezahürat yapmak iıti 
kazandı. Artık Türk halkına eskisi gibi - YUzbaıı Defreytaı. Halk, Sultaahmette toplu 
ağır muamelelerde bulunamayız. - LGtfcn çağırınız. harekete hazırlanıyonnut. Birçok 

- Peki ama, sabaha kadar da bu ala Telefonu yüzbaııya verdim. ıelcr çıkabilir. Her ihtimale ka 
yın pe1inde mi gideceğiz? 1 

-:- Hayır! Biraz sonra yol açılır, ge-
1 ,~rız. 

Bu mUnakatadan sonra ikimiz de ıo
murtarak arabanın birer köteıine çe
kildik. 

Alay Beyuıda gelince tramvay yo
lunu takip ederek Sultanahmede doğru 
ilerledi, Biz de Mercan yokuıuıtdan a· 
pp köprüye indik. 

İstanbul tarafının kıyamete benzi • 
yen manzarasile Galatamn sükClneti a
rasında ne büyük bir tezat vardı. 

Krokere döner dönmez, doğru, yilz
bap Defreytasın yanına gittik. ikimiz 
de mii§8hedelerimbi anlattık. Hele baı 
çavuı Raytin kendisine mahıus tuhaf 
İngilizce tabirlerle alayı tarif etmeıi 
bizi hayli gilldürdil. Bu izahat bittikten 
sonra yüzbaıı bana ıu suali sordu: 

- Sisin kanaatini.ıce Türkler b8yle 
kendi kendilerine eğlenecek, izharı ıa
dimaru ederek bu alayı hldisesizce biti 
tteekter mi, yoksa Hristiyan unsur
lara lral'fl teeavQ.1 etmeğe niyet ve lıti 
datları var mı? 

- Halkta tecav~_; bir 
yoktur. 

- Nereden anladınıs bunu? 
- BüyUk zafer, Türk milletini o ka· 

dar sevindirmittir ki intikam almak gi
bi dütüncelerden çok uzaktadır. Sonra, 
Türk polisi çok ııkt inzıbatt tedbirler 
almııtır. Müeaaif bir hadiseye meydan 
veril mi yecektir. 

Yüzbaıı Defreytas biraz dilfündllk • 
ten sonra tekrar sordu: 

- Demek bu tezahüratta batb bir 
gaye takip edilmiyor. 

- Hayır 1 Ve kolonel bile halldn 
böyle bir ıenllk yapmamu haklı ıör -
milftUr, 

- Eaaı itibarile bunu ben de tabii 
görOyorum, 

- O halde mOıterlh olunus 1ri bizi 
mUteeıılr edecek hiçbir ıey olmıyacak
tır, 

YO.Zbap Defreytat bu .asterime yal
nız bir: 

- Olrayt 1 demekle Urtlfı etti. 
Bu aırada tut on olmuıtu. Şehir te

lef onu çaldı. Ahizeyi ben ıldrm. Kar· 

rine, nefılnden nefret ederaln, Mahre
mi earan, karpamda bir dUoman ıtbi 
görmeye bqlanm. 

lamet, içini çekti. 
- Evet .. Anlanm ounlan .. 
Daha fazla bir kelime ili.ve etmek

ten korkuyordu. Kat'iyetle hiaeattlfj· 
nin aöz haline gelmesinden UrkUyordu. 

"- Gizliden gi&llye ııtll'ap çekmek· 
teydl demete.. Hattl benden nefret bUe 
ediyordu ... Bunun için defil mi ki ..• ,, 

Hayır. hayır .. Beyninden bu dUıUn-
celeri kofmalı .. 

P'akat, kofulmuyorlar ki .. 
İtte, muaallat oluyorlar: 
"- Bunun için tetanbuldan gitti ... 

Bcnedn uıaklqtı ! ,, 
İtte hutabakıcı kadın geldi. Akfam 

enjekıiyonu zamanı .. Bu, bir oyahın· 
madır .. Zihninden dU.,Uncelerln mabaa· 
dini ancak böylelikle kopcak ..• 

Güler yU&JU hemşire diYor ki : 

Telefon muhaveresi bet dakikadan müteyakkiz olunuz 1 dedi. 
fazla ıUrdü. Mülbim Kencdinin ne söy Artık telefonlar vızır vızır itli 
lediğini bittabi ititemiyordum. Yalnız Bilhassa uaiumi kararılhtan bet 
karıısındaldni dinliycn yUzbaıının renk kada bir telefon edilerek vaziyet 
ten renge girdiğini farkettim. Muhave- kında malumat isteniyordu. İngilil 
renin sonunda bir küfür savurdu ve: ils karakolları da milnavebe ile t 

- Peki Kenedi! Size karıı bilfiil bir ederek izahat veriyor. direktif al 
tecavüz vaki olmadan vaziyete mUdaba dı. Etrafı ciddi bir tel~! aamnıtı. 
le etmeyini.1. Ben sana tekrar telefon kes ne olacağım biribirlne ıoruy 
~derim, dedi. Ben de hayli pıınnıt vaıiyettey 

Telefonu kapadıktan ıonra tekrar bir Kendi odamda bir kapıya bir pe 
küfür savurdu ve kqlannı çatarak oda· lere gidip geliyordum. Telefon 
nın içinde hınb hınlı dolatmafa batlı 

ça.lmu: 
dı. GGya merak etmifim albl 10rdum: 

- Acaba bir ıey mi oldu? Bir 
- YUabapml Bir l'Y mi olmuı? ket mi haber alacatım? diye y· 
- Kenedi, Türklerin fencralayı hak 

kında izahat verdi. Halk İstanbul tara- hop edıyordu. 
fındaki iki meydanda toplu bir halde Bir aralık kapım vuruldu. Ba 

bulunuyormuı. Takriben elli binden 
fazla insan varını!··· Milteaddit hatip -
ler nutuklar söylemitler, Yunanhları 

ve diğer düımanlan tel'in etmitlcr, A· 
nadoluda harbi kasanın Türk ordusu· 
nu, baıkumandanı Mustafa Kemali al
kıtlamıılar ... Bunlara diyecek yok, 

- O halde? 
- Fakat halk dağrlmıyormug. 

- Ne iıtiyorlar? 
- Şetırln her tarafını, yani bu tarafı 

da dolaşmak istiyorlarm:~... Elli bin 
kişi... Tehlike ... 

İçin için gülUyordum. tıi &afdilliğe 
hoğarak söylendim: 

- Bırakın geçsinler ne olur sanki? 
Gözlerini açarak bağırdı: 
- Sen deli misin? 
Cevap vermedim. Defreytaı biraz 

daha diltUndUkten sonra bana d8ndU: 
- Sen telefonla Eaat beyi bull Ben 

de Y'JUrı çıkarak vaziyet etrafında ko· 
lonele lsahat vereyim. 

YUzbııı. Balların yanma çıktı. Ben 
de irtibat komlıerlifi odaaına inerek, 
oradaki resmi poUı telefonlle El&t be
yi aradım. Cevap alamadım. Müteaddit 
fasılalarla ıene birkaç def ı aradım. 
Nihayet blr n!Sbetçi poliı çıktı: 

- Burada ben vınm. E1&t bey ıehit 
dahilinde teftitlerle me11uldl1r, dedi. 
YUıbap Def reytaı bet dakika ıonra 

yanıma ıetdl: 1 

kuldu. bu etalz, ıııka kol ... BUtiln ke
miklerin tekli görUnUyor. Hele mafaal 
yerleri ... Bunlan görmemek için gözle
rini kapatmak iıtedi. 

Enis, soluk bir tebessümle gülümee
di. 

- Proje m ? ... Bir tek projem var. 
O da iyileımP.k .. Çok aabretmek llzım 
bunun için .. DeğıJ mi! .. Siz pek lll bi
Hrain!z .. Fakat sabredeceğim. 

- Birkaç ay elverir, kUçUk bey .. Bu 
zaman zarfında tamamen lyilqecekıi
niı inpllah ... 

- Ne vakit gidiyorsunuz! 
- Annem tstanbula döner dönmez.. 

Ne gUnU ~ldiyoraun anne! 

Bizim polis Üsküdarh Saip .. SaibiJa 
nim nuıhrem adamım olduğu 

- Hayrola dedim. 
Göderinin içi gülüyor. Ellerini 

turarak: 
- Bey! Bu gece ben yaııyor mu 

rüya mı ııörüyorum. Farkında de 

- AJayda mıydın? 
vet! 

-Anlat bakalım ne var? 
- Ne yok ki... Bugünleri 

Allaha kurban olayım. 
- Halk, Beyoğlu tarafına geç 

ısrar ediyormuş. 

- Evet, mutlaka bu tarafa geç 
ter. Ah Bey 1 Bir yallah deyiveretl 
sa, on bi=-lerce halk bu tarafa bir 
ıc, galiba herifler korkularından 
kalacaklar. 

- Böyle bir şey iyi netice ve 
V ekar ve ıük\ıneti muhafaza etme 

Bu sözlerim onu hiç memnun c 
di. Her ıamanki &ibi ıelim verdL 
omuzlarını silkerek kalenderane b 
vırla odamdan çıktı. 

Gene odamda yalnız bapna kal 
f çimde gr.rlp bir heyecan var. İl 
t:1rafında acaba ne oluyor? Birkaç 
ka sonra gene telefon çalıyor. Tele 
2ç1yorum. Gene İstanbul kuması 

Kenedinin tel!ıh seıi ... 
( o,.vamı l' 

tiln i~leri hazırlıyacak mıyım'·· 
sen, o zamana kadar daha ku 
neb 'leceksin, yolculuğa dayanabil 
sin, öyle mi? 

- Öyle ya ... Dört gün klfl .. 
sana, hem bana elverir. Öyle ya: 
o kadar iıin olmasa gerek ... 

E yayı hazırlamak... ki 
toplamak .. yeni yerimizi tedarı• 
,....,.., . ~rı;lrhmnm kapamak filan .• 
dir bunlar, hiç! Çabucak beceri 

rlemşıre gıtt kten aonra İsmet 
ne eski yerine gidip oturdu. 

- Bana birçok şeyler pti·---=
anne... Fakat ısmarladJklarım 
dilkkandan dükkana dolqtıracalı 
ğil, emin ol .. Hepsi haaırdır. Pak 
bavullara koyman elverir. 

- Vay efendim ... Demek aipar 
ni mektupla yaptm ! 

- Murat uğraştı benim için.. O 
z:rlattı. 

- Anne oful ba~ bqa verip ne ko
nuşuyorsunuz baJ·p 1 ım "·· Demek biz" 
yakında b•r:ıkın r-·r1"~"ksiniz, övle mi?. 

Bu seyahatinden hiç bahaetmemietı. 
lemet, oflunun bu mevzudan ılnlrlene
cefinl dUıUnmUıııtU. Daima llkırdıyı 
kapatmıştı. Halbuki iştf• mükemmelen 
her §eyi blUyorrnu, .. Sakin glSrtlnUyor .. 
Derrıek ki eeyahatinde bir mahzur gör
memiı ... 

- Senin yerinde ol~avdım, ilk tren 
le giderdim. anne. Hatta yarın .. N'cin 
gitmiye in?. Haftanın sonunda gelir 
sin ... Orada her ~evi hıtz1rlam15 olur
sun. Ve birlikte gideriz. Derhal g"de
rız.. 

Sükut. 

Hayat. bir an içinde durdu. 
Gayet ağır bir an.. Kurşun 

Valalhi siz" pek ar yacnsız .. Ne pro-ı 
jeleriniz var? 

Delikanlı lıt'r aksam olduğu gibi 1 

kolunu iğneye uz!lttı. Ve gene her ak- 'ı 
§anı olduğu gibi, lsmetin yllreği bur- -Dört gün demek? .• Dört günde bil 

Ü7.erlerine çöktü. 
lsınet, ıoluk aldı. Enisin hailndB 

J?avr"talıtilik sezilmiyor. Gizli 
cesi yüzünden faş olunmuyor. 

(Deoamı 



• - ~-----· aoıaz ıç~nde oturaıınıara gayet fald•ll 

klyenın en nefis, en güzel, en te
• en ucuz, resımıı aylak mecmuası 

_...---ADEMi iKTiDAR 

Boga~içi 
Yakında çıkıyor 

' 
•• ""4 eb ve tarı11, yazılar, kıymet:ll 

nkll resimler Cemal Nadirin çok 
nerıs bir karikatürü 

atı heryerde BEŞ kuruştur 
çıkan sayıda münderecat ara
da Şirketi Hayrlyenln 'Z /10/988 tarl
i nden itibaren tatbik kıllnacak 

onbahar Tarifesi de vardır 

IstlklAI Lisesi 
Direktörlüğünden : 

LJlllara devam olunmaktadır. 
7 inci, 10 uncu. ve 11 inci smıflara nehari talebe için 
Jer yoktur. 

latiyenlere kayıt tartlarmı bildiren tarifname -Xnderi· lir. • .... 

Şehzadebqı polis karakolu arkasında. Telefon 22354 

ve BELGEVŞEKLIGINE KAAŞI 

HORMOBiN 

Umum 

Her eczanede •r•~ınız 

lstanbul 4üncü icra memurluğundan: 
Ahmet Recai tarafından Emniyet Sandıl}ına birinci derece ipo . 

tek olup yeminli üç ehli vukuf tarafmdan heyeti umumiyesine 
(2688) lira kıymet takdir edilen Beykoz Yahköy mahallesinde eski 
Beykoz yeni Kuyu aokapncİa eski 53 mükerrer yeni 38 numaralı 
hududu: F ehime arauı ve dalyan bahçesi ve yol ile mahdut ahtap 
evin satılmasına karar verilmittir. MezkUr evin evaafı ve müıtemi
lltı apfıda yazılıdır. 

Mektep 1 
kitaplarınızı 

Bodrum katı: Kagir bir göz kömürlüktür. Zemin katı; sokak
tan merdivenle inilen ve yan taraftaki bahçeden merdivenle çıkılan 
zemin; kırmızı çini bir tqlık, iki oda, bir heli, merdiven alb zemi
ni kırmızı çini bir matbah ve 10kak cephesine çıkılan merdiven sa
hanlıfı bahçe halinde uf ak bir aralık ve iki gömülü küpü birinci 
katta bir ıofa üzerinde üç oda balkonlu bir sofa, bir beli, bahçede 
birkaç erik ve saire aiacı Yardır. Umum meaahaaı 129 m2 olup han
dan 74 m2 bina zemini, kalanı bahçedir. Mezk6r ey açık arttırma,a 
vazedilmit olduiundan 23 - 11 - 936 tarihine müaadif pazarteaİ 
günü ıaat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci artbrmaıı icra edile
cektir. Artbrma bedeli kıymeti muhammenenin ~ 75 ni balduia 
takdirde mGıterisi üzerinde bırtıkılacaktır. Aksi takdirde en 1oa 

arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle 
temdit edilerek 8 - 12 - 1936 tarihine müaadif aalı ıOni 1aat 14 
ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırm•emda 
arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulmadıiı takdirde 
satıı 2280 No. lu kanun ahki:nınateYfikan geri bırakılır. Satq pe
tindir. Arttırmaya ittirak etmek iıtiyenlerin kl)'IDeti muhammen& 
nin % 7,5 niıbetinde pey akçesi veya milll bir bankanın teminat 
mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları tapu sicilli ile 
aabit olmıyan ipotekli alacaklarda diler alikadaranın ve irtifak 
hakkı aahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve maaarife dair • 
lan iddialarını evrakı müabiteleri ile birlikte ilin tarihinden mı.. 
ren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri liznndır. 
Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile aabit olmıyanlar aatıı bedelinin 
paylqmuından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tamifiye
den mütevellit belediye rüsumu ve vakıf icareai ile 20 senelik vakıf 
icareai tavizi ve delliliye resmi bedeli miizayededen tenzil ohunır. 
Daha fazla maltlmat almak iatiJuler 2 - il - 138 tarihinden iti
baren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak art

tırma prtnameai ile 934/2784 No. la doayaya müracaatla medmı 

1. - 17/IX/1936 tarihinde iıtekliai çıkmaclıiından do-
ihalen yapılrnamıı olan Toptqı depom arbmıclaki 

da yapbnlacak olan 34.10 lira 13 kurut ketif 'bedelli 3 
illf&Uı yanidflll pazarlık auretiyle eblltmi7e ko

ftur. 

2. - Pmrhk 8/X/1938 tarihine raathyan .,.,_ı;. sini 
18 ela Kabatqta lnaznn Ye m&ba,...t pbeii.t.Jd alım 

isyonunda yapılacaktır. 

3. - Muvakkat teminat 257 lira 25 kuruıtur. 
4. - Şartnameler her tün inhisarlar lnıaat tutiealnden alı· 

Yorulmadan tekmil olarak İstanbul 
Ankara caddesi tnkıhp kitapbanesin 1 
den abnıruz. 

Kitap satın alıyoruz 

Eald ve yeni harflerle her nevi kitap 
Jar ve okunmuı yeni harflerle lise kitap 

lan iyi fiyatla aatrn alınır. fatanbuI An· 
kara caddesi ı 55 No. 

InkılAp kllaphanesi 
lir. (1541): dosyada mevcut veaaiki görebilecekleri il•n olunur. (1898) 

MAru.Up FAUST,( 
daha iyisini Hyllyeyim mi? 

- Söyleyiniz! 
- Faraza, tesadflf en Pardayanı 

esir edip buraya gettratnler. Ona ne 
Japarsın. ? 

- Kalenin tepesine uaeatmı . 
-Ya'l. Franaanm bat kumandanı-

•• utrrabilecıek misin 'l 

Pa
- Sen mi a~hyornn ben mi? .. 
rda7&1a bq kumandan ha? .. 

- BTet aen ona astırmak istiyor· 
nn, halbakl onu, bat kumandan yap
mak için kral aratıyor. 

Lal'f&Dın aklı 1-pndan gitti: 
- Niçin? 

- ÇünkU, kral bundan aonrakf ha-
Jatmı Te saltanatını ona borçludur. 
Çtlnku Dilk dl Gtzt lldtlren Pardayaıt
dır ! .. 

Larpn botak bir inilti çıkararak, 
•nld bqına 1enı bir heykel yemiş 
libi •ilandı n bayıldı. Kri1on bu 
llale dlerek Laqanm ptoya kaldın! 
•asım emretti. 

Pardayq klteyi dlnclllkten sonra 
·~.çblr -.maya rastplmeden Lavar 
koprtlstlne plml§ti. Fauta da kendi· 
Bini takip ediyordu. Kendladnl hem 
•ahndea " hem de kurtarn bu 
•dama mahzunane bakıyordu. Bir 
•fiddet bl1leee ilerledikten aonra bir 
denblre durarak: 

- Şihalye, rica ederim ı dedi. Daha 
fazla ilerlemeden turada daraırm. 
Slr.e bazı şeyler 88yllyecelim. 

Pardayan durdu. Köpriinün tam 
ertaaında bulunuyorlardı. Önlerinde 
..... 1llr o-, arblannda ise Bluva 
111111 ... unu3 oı du. Altlannda kışın 
tlelrne bhamncı olan Luvar nehri kö
'9rerek akıyordu. 

Pardayan: 

- Madam! dedi. Zannedersem mum 
kün oldaia kadar süratll hareket et
memiz lAzım. Sizi takip etmeleri mah· 
temeldir" 

- Fakat daha ileri gitmeden size 
birkaç sis siylemem llzım. 

Pardayaa bunu tlzerine p.pkunu 
çıkararak Famtayı hiirmetle selbala· 
dl. 

- Emrinizi bekliyorum. 
Faasta bapnı 6nUne ejerek bir m&d 

det dilfUndU. ihtimal ki p dakika 
kendisi için pek mlihinadi, titriyordu. 
Birdenbin ıengl uçmq çok sUzel ba· 
şını kaldırarak siyah gözlerini Par· 
dayana dikti. 

- Şövalye, kaçmam için iki at ha· 
mladıfınızı söylemittiniz. detti mi? 

- Evet madam. Sizi bekllyorlar. 
Fakat tfmdi faydasızdır, artık onlan 
kendim için kullanacafım. 

_ O be)'llrlerden hlri benim içindi 
delil mi? 

- Evet madam 1 
Faata. prip Te titrek bir sesle Bor 

da: 
-Peki, ya öteki kimin içindi? 
- Slslnle beraber ıelecek hademe· 

lerlnlzden biri için oldufunu zanneder 
sem söylemlftlm. 

- Demek bu at sizin için değildi.? 
Pardayan tltriyerek dik dik Faus· 

taya baktı. Biran lklainin nazarları 
çarpııtı. Fauta bembeyaz olmuttu. 
Anlaşılmaz bir heyecanla titriyordu. 
Pardayanda da a111ı hal vardı. Kalbi 
çarpıyor, mUthif bir hiuin tesiri altm· 
da olduju görillflyordu. 

ihayet kendisini topladı, Fausta· 
nın kendisi hakkında besledlAi fena 
flkfr~rt hatırlamak istedi. Halbuki 
aradılı nefreti kalbinde bulam11orda. 
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- Oteli arayınız! içeride kadın, er· 
kek kim varsa tevkif olanacak! 

Faasta Pardayana baktı. O, yerin· 
den kımıldamamış. Yalnız: 

- Otel işgal olundu detti mi? dedi. 
- Evet! 
- Size söylemiştim. 
Faasta, Şövalyeye doğru koşarak 

iki elinden tuttu ve ateşli bir seste: 
- Demin ölmek isti' ordum! dedi 

Fakat şimdi, yaşamak arzusunda11m. 
Par dayan! Beni kurtannız? 

- Ben sağ oldukça madam, size 
kimse elini süremez! 

Pardayan bu sözleri o kndar soğuk 
bir sesle söylemişti ki Faasta yeniden 
ümitsizliğe kapıldı. 

Pardayan: 
- Ata binebilir misiniz? diye sor-

du. 
-Hazınm. 
- Atlar nerededirl 
- Avlunun sol tarafındaki ahır 

içinlfe. Eğerleri hazır dört beygirle 
h"'rekete hazır bir araba bekliyor. 

Fausta sabahleyin erkenden hare
ket f'tmeğl kararlaştırdığı için, araba 
ve at hazırlatmış ve seyahate çıkacağı 
zaman giydiği elbiseleri de giymişti. 
Bu süvari elbisesi ona pek 'Yakıştığı 
gibi ) anında taşıdılı kılıcı da ti~üncü 
Hanrinln kırk beşlerinden daha 1) i 
kullanmasını bilirdi. 

Pardayan ahıra gitmek için gizli bir 
merdiven olup olmadığını sordu, fakat 
otelde böyle bir merdiven ~oktu. 

Larşanın askerleri büyük bir lhtl· 
yatla oteli arıyorlardı. EV\'eli alt katı 
taharri etmitler, orada birkaç hlzmet
(i kadm ve uşak l)almnşlardı. Banla· 
rın arasında l\llrtis ile Leo da vardı. 

Yakalananlar hep1en otelden çıkan· 
Jarak nezaret altına ahnmıt. arama) 

mrası üat kata gelmişti. Askerler ba~ 
ta IAlrşan olmak üzere atır atır mer
divenleri çıkıyorlardı. 

Pardayan hemen Faustaya döne
rek: 

- Beni takip ediniz madamı dedi. 
Şu asker taslaklannın arasından bir 
yol açacağım. Arkamdan ayrılmayı

nız! •. Apiı iner inmez hemen ahıra 
koşup iki beygir çıkanp birine bini nlz. 
Gerisi bana alt. Yalnız, kuzum kılıç 
kullanacağım diye benim hareketimi 
güçleştirmeyiniz? Şu gilzel oyuncaiı 
yerine koyun bakalım. BUtUn kuvveti
nizi arkamdan ayrılmamata sarf edi
niz, haıır mısınız? 

- Hazırım! 
Pardayan belindeki kayıp düzeltti. 

şapkasını iyice yerleştirdi ve kılıcını 
biraz çektikten sonra hemen merdive
nin kapısını açtı. Larşan, Şövalyeyi 
görür görmez on, on iki basamak ka· 
dar aşağıda durdu. 

Pardayan: 
- Hey, mösyö! diye bağırdı. Bana 

bakın lspanyol musunuz? Yoku fehir 
düşman eline mi ı~tl, harada işinis 
nedir? Kendi halinde duran evlerin 
kapılarını kınp içine eşkiya çetesi gibi 
dolmalı kimden öğrendiniz, size bu 
emri kim verdi? .. 

- Kraldan, kral namına geliyo-
rum ! 

- O başka. Ne dediniz, kral namına 
mı sellyorsunuz? 

- Evet efendim. Burada bir kadını 
tevkif edecettz. Kendisi kral aleyhine 
bir cemiyet kurduğu gibi, kralı öldürt 
mek de istemiştir. Mös)ö, o kadının 
adamı sa11lmamak istiyorsanız hemen 
kıhcır.ızı teslim ediniz, size kral namı· 
na emrediyorum ! 

- Pek güzel mösyö ı Bende size he-
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HABER Miki Afrikada 
haydutlar peşlnd 
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lstaıibul · Harf et As~ . ,. ' . ·-:r . . . 

kert kitaatı ilanları 
... ' .. -
Konyade1.ki kıtaat ve müeasesa

tın ihtiyacı olan 120.000 kilo sığır 
eti kapalı zarfla ekıiltmeye konul
muştur. Muhammen tutarı 20400 
lira olup ilk teminatı 1530 liradll". 

; istekliler şartnameyi komisyonda 
okuyabilirler. Eksiltme 13-10-936 
Sah günü saat 11 de yapılacaktır. 
istekliler 13-10-936 Salı günü saat 
ona kadar mektuplarını Kolordu 
satınalma Komisyon Batkanlığına 
vereceklerdir. (1573) (337) 

Dans Dersleri - Hususi 
ve münferiden (asri dans dersleri) 
Beyoğlu, Karıman karşısında eski Po
lonya Nur Ziya sokak No. 3. Müracaat 
saatleri: (12 - 14) (17 • 20) PROFE
SÖR PANOSYAN. 

KlRALIK APARTIMAN DAİRELERİ 

Mercanda bir tarafı ÖrücUler soka
ğı bir tarafı Eminpaşa sokağı köşe-

b~ında her tarafa yakın Mercan a
partmıanmda küçük ve büyük daire
ler kiralıktır. Bütün konforu tamam
dır. Kap1cıvn miiraraat. 

MACLUP FAUSTA" MACLOP FAUSTA :ns ______________________________________________________ ,_ ___ 
men çekilip gitmenizi emrediyorum ve 
bu emri kendi namıma veriyorum. 

Larşan hiddetle bağırdı: 
- Krala isyan ediyorsunuz demek? 

dedikten sonra askerlere döndü: 
- Askerler ileri? 
- Par dayan da: 

- Askerler kendinizi kollayınız ı di-
ye cevap verdi. Hemen oracıkta duran 
koca bir kanapeyi kolları arasına ala
rak havaya kaldırdı ve bütün kuvve
tile merdivenden aşağı fırlatır. Derhal 
küfürler, haykmşlar ortalığı inletti. 
Larşan duvara yapışmış, koca kanape 
bunu sıyırarak geçmişti. Muhafızlar

dan birinin beyninin patladığı ve dört 
ki~inin aldıkları yaralarla yere seril
diği görülüyordu. 

Fausta garip bir tebessümle vaziye
ti seyrediyordu. 
Larşan kendini toplayarak yeniden 

haykırdı: 

- Alç.ak herifler, şimdi hepinizin 
barsak1arını deşeceğim ileri! 

Askerler yeniden naralar atarak 
ileri frrladılar, Pardayan aynı anda 
koca bir mermer heykeli yakalayarak 
muhafızların ortasına fırlattı. Heykel 
perendeler atarak uçtu. Larşan devril 
mi~, diğer muhafızlarm da büyük bir 
kısmı yaralanmıştr. Sağ kalanlar mer
divenin alt başında toplandılar. 

Pardayan: 
- Yüzbaşı! diye seslendi. Bizim dı

şa n çıkmamıza müsaade edecek misi
niz? Yoksa yanımda duran bütün 
heykelleri atarak kafalarınızı kırayım 
mı? • 

Fausta bu vakadan heyecanlanmış, 
şöyle düşünüyordu: 

- Tesadüfün hataları hazan ~ik f e· 
na neticeler veriyor. Eğer, ilk defa 
Gizin yerine Pardayan karşıma c:rkmış 

olsaydı, şimdi tekmil dünyaya hükm
eden bir insan olurdum. 

Larşan, yattığı yerde bağırıyordu: 
- Mösyö, size hücum edeceğim. 

Gösterdiğiniz cesarete mükafat olarak 
da diri diri yakalayıp cell!tların iş
kencesine terk edecek yerde öldürece
ğim. 

Pardayan, kumandanı hiddettten 
deli eden bir sükunetle: 

- Haydi teslim olunuz! dedi. 
Larşan köpürüyordu. On beş aske. 

rin bir tek kişiye teslim olması nerede 
görülmüştü? Hemen muhafızları top
ladı, onlara ne yolda hareket edecek
lerini söylerken beyninin üsfünde bir 
şey patladr ve o anda kendisini yerde 
buldu. Kendinin bacağı kmlmrş, üç 
asker ölmüş ve diğer dördü de ağır 
surette yaralanmıştı. Geri kalanlar 
büyük bir korku içinde soluğu aşağı 
da avluda almışlardı. 

Pardayan arkasına bakmadan: 
- Haydi gelin! diyerek kılıcı elinde 

aşağı fırladı. Birkaç saniye sonra Fa
usta ile beraber avluya çıkmışlardı. 

Pardayan Faustaya: 
- Beygirlere! diye bağırırken ora

da bulunan on iki kadar a.skerin üze
rine atlıdı. Bu esnada Fausta ahıra 

girerek iki at çıkarmış ve birinin üze
rine atlamıştı. Muhafızlar Pardayam 
çevirmeğe çalışıyorlar, o da beygire 
doğru geriliyor, kılıcrna daireler çiz
diriyordu. Son bir hamlede bulunduk 
tan sonra beygire atladı ve hayvanı 
şiddetli bir mahmuz vuruşile muha· 
fızlarm arasından geçirerek ileri sür
dü. 

Askerler: 
- Kapıyı kapatınız! diye hağnşr

yorlardı. Fakat Parclayan artık kapıyı 
bulmuştu. Atının dizgininden tutmak 

istiyen bir askerin kafasını kılıcının 
kabzasile parçaladıktnn sonra arkasın 
da Fausta olduğu halde yıldırım ıibi 
ileri atılmıştı. Tam köşeyi dönmüşler
di ki Kriyonun kumandası altında 
bulunan bir süvari müfreze.si aksi ta
raftan otelin önüne geldi. 

Kriyon, Faustanın ko:ıağındakı 

nevmidane çarpışarnyı haber aJarak 
imdada koşmuştu. Avludaki askerle
rin darma dağın olduklarını, merdive-

nin 9nUnde ölülerin ve yaralıların 
yattığını, ortalığın mermer ve tun(' 
parçalarile dolu olduğunu gördü. 

Larşan: 

- Bir dev! Bir mel un! Kudorm~ 
bir delt ! diye bağırıyordu. Zanneder
~em sizin dostunuz olacak • 

Kriyon: 
- Pardayan mı? diye sordu. 
- Evet o! Cehennem zebaniBl gibi 

bir heri.f, arkasından koıunuz ı 

- Bu hali görünce zaten onun ol· 
duğunu anLamıştım. 

Larşan karşISındakinin amiri oldu
ğunu unutarak bağırıyordu: 

- Koşunuz, koşunuz diyorum t 
- Adam sizde, şimdi o c:oktan kay-

bolmuştur. 
Bu esnada yanı başında bir..ses: 

- Mösyö! dedi. 
Kriyon dönünce Menevili gördü, so· 

ruyordu: 
- Mösyö, biz sizin esiriniz değil mi· 

yiz? 
- Evet, ne olacak? .. 
- Bizi Loşa götürecek değil misi-

niz? 
- Sonra? .. 
- Büsıd Löklerk ile benim Parda-

yanla e.cıki bir hesabımız vardı. Şimdi 
efendimiz Dülc dö Gizin ölü mile bu 

he.sap datıa ziyade muthiş olmuştur. 
- PPki, sonra? 
- Bizi serbest bırakın, Pardayanııı 

peşinden koşalım, onun başını getir• 
meği ve tekı-ar size teslim olma;:ı na.· 
musumuz üzerine yemin ederiz. 
Larşan bağırdı: 

- Kriyon ! Kriyon 1 Şu asilzadeleri 
bırak gitsinler. Ben onlara kefi1iın1 
Eğer şu haydudu yakalayacak olur• 
larsa kraldan aflarını ben istiyec~ 

ğim. 

Kriyon Lstemiyerek: 
- Peki, gidiniz efendiler! dedi. 

Sözünüzü yerine getirmeğe çalışın 1 
Mencville Büssi lıöklerk hemeıı 

uzaklaştılar. 

Krlyon, Larşana e~ilerek. tebessüıll 
le: 

- Seni fena hale sokmu~ dostum? 
dedi. 
Larşan kızgın bir sesle cevap verdL 
- Bacağtmın biri.qini kırdı. Fakat 

eminim ki o herif açık bir yerde şu lkl 
asilzadenin elinden güç kurtulur. 

- Peki. Onlar gitti, ister misin ne 
düşündüğümü eiSyllyeylm? 

- Dinliyonııa l 
- Dostum, onlar bir daha ııeri ıel"' 

mlyeceklerdfr ! 
- Fakat namualan üzerine .az ver

diler. 
- Oyledeğil. Onların namusundaı:I 

şüphe etmiyorum. Fakat onlar Par~ 
yana yetişseler blle yakaJamıyacak• 

lardır. Eğer geri dönmeğe muvaffak 
olurlarsa hem ellerinin bo§ olduğunll 
ve heın de tutar yerleri kalmadığıo• 
göreceksin ! 

- ~a? •. Demek Pardayan denen bd 
adam o kadar müthiş! 

- Tıunu sen de tecrübe ettin, • .,.,. 
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RAD7CJ 

lSTANBt1Lı 

18,ao ~1 aatt, dana mu.tldld. 19,SO Dr. 
.Alt ŞWa11 tarafmd&n kontııraruı, 20 Ttlrk 
mUIUd.ll AZ heyeU, 20,30 B&tlye ve arkada§ 
lan t&nıtmd&n TUik mwıikisl ve halk f&l'kı 
lan. 21. 90ılo pllklar, 21,SO orkeatr&, 22,80 
.Ajam haberleri, 
vtYANAı 

18,20 f&rkıl&r, 18,40 piyano kOD8erl, 19,05 
lı:onuıma. franmzca denı, 19,M konu,ma, .. 
at. haberler, hava raporu, konuımaıar, 21,03 
piyano ve keman komert. 21,40 etlencell 
mu.lJd, 22,45 hattanın makalMI. 23,16 ba. 
berı.r, hava raporu. 11,JG Oda mUIUd.ll, 
2',06 konuıma. 24,20 ~ komert. 
BZBr.tN: 

17,U k&nflk ya1111o 18,U edebi yaym, 
19,05 etlencell kon.eer, 20,05 konuıma. 20,20 
:ıneıttıep orkeatra.u, 20,50 Alman men. ıa.. 
tuyoııu, 23,05 hava raporu, haftdlm. 8J>Or, 
11,U •11•nceU mua1k1 ve halk haftlan. 
B1'llBEf: 

18,05 anmotoa. havadis, 19,20 rruıoton 
konteran.a, 20,45 Rumen p.rkJ1an. 21.2() 
gramofon, konferana. 21,50 Mntcm!k kcıluler, 
22,35 haberler, çor, 22,50 aentonfk lrcın.ertn 
devamı. 23~ tre.mmca 'Ye almanca haber. 
ler, 24 80D haberler, 
PABl8 (P,T,T,)ı 

19,'8 h&Jat "" 8&D&t. komapna, 20,06 or. 
keatra kcmaerf, h&vadıa, 21,35 orkeatra kon 
..n. 22,06 konuıma. 22,!5 ork1111tra ,.. koro 
kouert, 24,35 havadll, 
ROHA.ı 

18,IO oda muallda, •11ened mmılld, 19, 
lr.anplt ya;ym, 20,06 etıaceU muDd, !ııgt. 
Hace haberler, •11enceU muDd, franaısca 
haberler, 20,156 YU11&1111t&D !gln 1&Ym. 21,10 
havadis, kODUflll&, 21,'8 komedi, *>Dra ~ 
muafldaıl, tattralaatıerde han.dla, 24,20 lnrt
llzce haberin', 

m 
il --

Mektepler 
açıldı 

Kitabınızı 
Kolaylıkla almak 

lstarseotz 
Anka... C•ddeelnde 

VAKiT kitap 
evinden alınız 

Telefon : 24370 
"t:a:rımıı111t1111111ııı""""""'*"••ııa.w11r 

BINBMALAB 

YILDIZ 
S'Olıll:B 
SA.BAY 
ıq:ı.g 

BEYOCLU 
ı Bfr m&Jm...,.., 

Ap.k Mr&bl 
1 Çdpı pııçlik 

1 J'nDa lhW&U 
• Opapedell yatzlmall. 
ı AYlan&D saam " Çöl 

arbdaflan 
ı Yaralı kUf n Kontiıı&ntaı 

ı Praaca ve tılDQ TOcuUar 
1 blldirmemJltlr 
ı Gbd gUDler n 
YılmU~ 

AU1 ı ıaeopatra .,.. Çılgm kan 

ot1llUBITmT ı Garp cephlllllnde kalllı 

hQoumlar '" 1ngWıı ajanı 
ASTOBYA. ı 8Udet l**d. ~ • 

lar ptllnde, Habet - ı -
taı,u harbi 

ISTANBUL 
ı ptey .A.l, Yddn'lm kap. 

UD 
1 blldfrmem!ttlr 

AU:HDA.B 1 CQrQm "" caa. Altm top 
l&)'llll :ım:ıar. 

A.ZAll ı Blldlrmemfftir. 
Kl:lllAL1SZY 1 Kara kedi .,. Çardq 

J'lntbl 

KADIKOY 
: K.abruDD llQdat 
1 tıadlnMmilUr 
ı P•trol muh&Nblııll .,. A.. 

man k&nm..,. 
OSKODAR 

IU.1a 1 lıOdlımıemlftlr· 

KARAGOMROK 
OzmN ı Her 1Q' Jre•nanm 

l'atl ~.,.. 

BA~AT 
Mb.ıl.l t Tana >'a~ ara. 

aıda n Va.dik fU'kısl 

.. BAKIRKOY. 
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Tahmin Muvakkat Mün•k•ıa aUn Ye aaati 
bedeli teminatı 

Kunduralık Lira Kr. Lira Kr. 

kösele 12000 . 
V k kılo 1800000135000141.tetrin 936 Ç&l'f&IDK 14 

ay e:: 7000 kilo 13300 00 997&o141.tetrin 936 çarpmba 15 
. u 

1 
arda einı ve miktarlan ile tahmin bedelleri ve muvakkat te

mtılnadt an Yazdı iki kalem malzeme hizalarmda ı&terilen sün Ye •· 
a er e ka--' f . H e-1ı zar uıuhle alınacaktır. 

eri iki~i~in ıartnameıi ayr1 ayrı olup komiqondan her sün para
•ı:ı a rnabıhr. 

laf krt · 
1 e 1 enn, 2490 aayılı kanunda yazılı vuikalarla teklifi havi Jıa. 

Pa ' zarfı belli Riln ve saatlerden birer ıaat eneline kadar Katım· 
~&fada bulunan komiıyon bqkanblma vermeleri. (UM&) 

lstanbul 
Adet Cinai 

DelterdarJığından ı 
Muhammen lö,meti 

1 
1 
1 

1 
1 
ı 

1 

o 
o 

Altm cep uati n kordon 
Altın cep aaati içi maden 

ELna. ortası larmm tqlı yüzük 

E!maa tek tat kolu elmaalı yüzük 
Elınaı, tek tatlı yüzük 

Ortası yakut, kolu elmaslı yüzük 

Elmaı tek taıb kolu mineli ve elmulı yüzük 
Gümüt ve nikel paralar 
Hurda &'ÜJDÜf 90 ayar 1410 ıram 

Lira 
28 
12 
12 

100 
17 
80 

200 
6 

18 

Samsun Askeri Sabnalma Komisyonundan : 
Şartname 

Teminatı PaFtuı l laale 
Cinsi Miktan Fiyah Lira KUTU§ Tarihi Günü Saat 

Un 360000 50400 3770 ~52 7/10/ 1936 Çarıanba 11 
Sıfır eti 110000 22000 1650 O 8/10/1938 Perıenbe 1 l 

.' 1 - Samaun garnizonunda bulunan kıtaatlann ihtiyacı olan yukanda yazılı erzaka ait 
meleri kartııında yazılı fiyatla almak ve görmek iıtiyenlerin her ıün tüm binaıındaki komiıyona ı 
meleri. 2 - Ekıiltmeye sirmek iıtiyenlerin 2490 ıayıb kanunun 2, 3üncü maddelerindeki veıikalaı 
teminat ve teklif mektuplannı ihale ıaatlerinden bir saat evvel komiıyona vermit o!maları. (1481) 

Fakir kızın 
evlenmesi 

Bu krem pudraya medyunum 
Hayatımda en büyük emelim 

IDieSUt bir yuva kurmak arzusu idi 
tabi! fakirim beni her erkek ala· 
mazdı tesadüfen ~eri mües
eeeesinden bir esans almak istedim 
tesadüf olacak bana NECiP Be1 
1ata•z kremini verdiler müessese 
Y,alruz bUı kremi kullanmaklığmu 
tavsiye etti bir sene bu kremi tec. 
ri1be ettim çehrem de bir pembelik 
fevblAde defi§iklik gördüm mu. 
temafil üç aenedir NEC'P Bep kre
mi ve pudrumı kullamyonmı bu 
müessesenin bütün mallarına med 
yunum çünkü benim fakir bir kız 
olmaklığmıa rağmen iyi bi'Hyor. 
dum ki evlenemezdim NECiP Bey 

Doktor 
ômer AbdOrrahman 

Clldlr• mUteha .. ıeı 
Mua:renehaneıi J Kadıköy 

sarena ıiDemaıı karıııında in 
önii toblı m:unara 8 her aün 

betten dokuza kadar •• 

Beyoğlu dördllncU sulh hukuk mah· 
keme1inden: 

Kaannpapda Sinanpap yumuk ıo- " 
kak 36 11yıda oturan H Usniyc ayni -
yerde oturıııakta iken halen ikamet -
ılhı meçhOl olan kocaaı Mehmet Ziya 
aleyhine ıulh tetebbUıU davası açmıı 
ve yapılan tebligatta dava edilenin ika
metcllunm meçhQl olduğu mubaıirin 
de mqruhattndan anlatrlmıt olmakla 
alenen ilAnen tebliıat icrasına karar ve 
rilmelrle 21-10-936 saat ı ı de mu· 
hakemHi görUleceğinden muhakemede 
hurr bulunması aksi takdirde gıyabm-
da muamele görWeceği tebliğ makamı-

lstanbul Defterdarlığından : 

Fener: 

Fener: 

Muhammen del• 
Lira Kurut 

Katip Muıfihittin maballeıi Çorapçı 500 00 
çeımeai ıokaiı eıki yeni 5 ıaydı evin 
yan payı. 
Katip Muılihittin mahalleıi Çorapçı 
çeımeıi ıokaiı eıki 7 aayıh ananın 
yarı payı. 35 50 

Heybeliada: Hüıeyin Rahmi ıokaiı yeni 3 aayılı 
evin tamamı. 400 ()() 

Oıküdar: Selimıız Vanğrn batı ıokaiı eski 32 
yeni 30 ıayıb 82 metre ve 64 deaimet-
re murabbaı araanın tamamı. 82 64 

Yedikule: imrahor Uyu bey Hacı Manol aokajı 
eaki 23 yeni 25 aaydı evin 1 /3 payı. 286 87 

Yeniköy: Ayanikola mahallesi keresteci ıokaiı 
yeni 12 ıayıb evin enkazı. 15 00 

Heybeliada: lıaüzar ıokağı eıki 32 - 34 ıayıh 19 
metre ve 50 desimetre murabbaı araa-
nm 300/ 384 payı. 195 32 

Heybeliada: Han sokağında eski 12 aaydı 192 met· 

Balat: 

Yeniköy: 

Büyübda: 

Büyükada: 

Büyübdaı 

Aaaaray: 

Aksaray: 

Çenıelköy: 

Edirnekapı: 

Ayvansaray: 

EğTikapı: 

Edirnekapı: 

Edirnekapı: 

~eybeliadM 

re 49 desimetre murabbaı ananın ta· 
mamı. 

Karaabı mahalleıi Balat Caddesi ye
ni 84 • 86 ıaydı evin 1/5 payı 
Panaiya mahalleai Köybafı arka IOka
iı eski 36 yeni 40 aayılı ananın 20 his
se itibarile 9 hi11esinin 40 ıehim tefti. 
bile 17 sehmi. 

Karanfil mahalleıi Karanfil caddeai 
eski yeni 12 sayılı 557 metre murabbaı 
ananın 64/96 payı. 

Karanfil mahaU..i Karanfil aolrair ..,. 
ki yeni 79 sayılı 254 metre murabbaı 

ananın tamamı. 

Nizam mahallesi Ninm caddesi eeld. 
4-8 yeni 18 Ayılı bahçeli kArsir mn 
tamamL 
Kitipkaıım mahallesi Kumsal ıokağı 
eski 156 yeni 159 ıayılı 49 metre 

murabbaı ananın t•mamı. 

Kitipkunn mahallesi Kmmal Sokaiı 
eıki 178 yeni 137 aayılı 41 metre mu· 
rabbaı arsanın tamamı. 

Hasan paıa aeddi ıokaiında eski yeni 
1 aayılı araanın tamamı. 
Avcıbey mahallesi Türbe ıokaiı eaki 
yeni 31 ıayıb araanın tamamı. 
Koca Muıtaf a paıa mahalleai ÇmarJ 
çeıme kurbinde fırın ıokaiı eeki 8 aa .. 
yılı arsanın tamamı. 

Avcı bey mahallesi Kutucu sokalt eı
ki 11 ıayılı araanın tamamı. 
Avcıbey mahallesi Kutucu ıokaiı eıki 
ve yeni 1 aayılı araanın tamamı. 
Avcıbey mahallesi Türbe sokatı eski 
22 yeni 41 aayılı ananın tauıamı. 

Yükıek ıokağı eıki 2 ıayılı 68 metre 
re 19 desimetre murabbaı araanm ta-
qıamı. 

135 00 

800 00 

33 56 

185 87. 

127 00 

1200 00 

98 00 

82 00 

127 157 

85 00 

50 00 

&o 00 

70 00 

eo oo 

20 48 
Yukarda yazılı mallar 13/ 10/ 936 Sah günü saat 14 de peıin 

para ve açık arttırma ile satılacaktır. Satıı bedeline istikrazı da· 
bili ve % 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. Taliplerin 
% yedi buçuk pey akçelerini vakti muay7eninden evvel yatıra• 
rak defterdarlık millf emlak müdürlüğünde müteıekkil aatıı 
komiıyonuna müracaatlan. (F) (1692) 

na kaim olmak Uzere i!An olunur. ---------------------------

Islan bul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi 
D KTOk 

Kemal Özsan 
Vrolog - O~rat6r 

Bevllye MUtehas•ı•ı 
1CrakiJ11 - Eklelalgor mağma11 

11anındt1. Her t1ün (Jlleden ıonro 
ı . den 8 • t kadar~ Tel: 412" 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrir Ertan 

Calaloflu Nuruosmanlye cad. N" 30 
(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Telefon. 22566 

1 

Satınalma Komisyonundan : 
Merkezimiz itlif ıf annda kullanılmak üzere dört kalem itli-

fıfar malıemeıi açık eksiltme ile ıatınalınacaktır. 

1. - Tahmin bedeli 868 liradır. 

2. - Şartnameler merkezimiz Levazımmdan paruız almır. 

3. - Ekıiltme 20/ 10/ 1936 Salı ıünü saat 14 te Galatada JCa. 
nmuatafa pqa aokaimda lıtanbu 1 Limanı Sahil Sıhhiye Mer

kezi komiıyonunda yapılacaktır. 

4. - Muvakkat teminat 66 liradır. 

5. - lıtekliler bu itin ehli olduklarına dair ticaret odaıınm bu 
davet tarihinden sonra alrnmı! bir vesika göstermesi §arttır. 

Yukarda yazılı mücevheratın 9-10-936 Cuma günü ıaat 14 dehi· 
2
•lannda yazdı muhammen kı)'Jnetler üzerinden Sandalbedeatenin· 

de Belediye Mezat İflri Müdürlüğü dairesinde aatılacağın ilin olu
nur. "B" ''1595•• ı 

----~------·-----! 
6. - Eksiltmeye uirecek olanların peyler sürülmeden evvel 

muvakkat teminatlarını yatrrmıı olmalan gerektir . . ( 1881 ). 
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Türk Antakyadan 
manzaralar 


