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az a 
Alman askeri teşkilatının 

Son merhalesi 

hücum halinde .• (Koşuşan a'lkerler resmin ön pldnuıda görülen para~ ;itlerden Uımi.§lerdir.) 

Sovyet gazeteleri diyor ki : 

Bitler harbe bir • 
yenı 

hazırlandığını itiraf etti 
Sovyetıer Fransız, ıngiıiz ve Çek askeri mümessilleri 

huzurunda şaşılacak kadar 

Müthiş askeri manevralar yapıyor 
lıunları seyreden Inglllz kumandanı "GUzlerlmle görmeseydim, 

böyle bir hareketin yapılablleceğlne inanmazdım!,, dedi 
Londra, 10 - Hitlerin Nüremberg

d~ nıüstemlekeler hakkında söylediği 
§lddetli nutuktan ı:ıonra bazı mahaf il 
~ .kısım rivayetlere göre de cenubi 
~adaki Kamerun ve Togo müstem 

Stalin 
Ağır hasta imiş 
l.Jkraoyada kUyllller 

isyan etmişler 
it Paris, 11 - Maten gazetesinin Mos
h 0 "adan aldığı kaydile neşrolunan bir 

1 
~bere göre $talin ağır hastadır. Hasta 
•gı Anjin dö puartin = Hunnakı sadır-
dir. Doktorlar vaziyeti çok tehlikeli gör 
~Cktedirler. 

Ukranya'da isyan 
Paria, 11 - Bazı Fransız gazeteleri

tıin verdikleri haberlere göre Ukrayna
~ köylüler isyan etmişler, asilere bir; 

~ garnizonun zabitleri de iltihak et
tt\iştir. HükUmet asilere karşı tayyare 
"e top kullanmakta, top sesleri Roman
~~ hududundan duyulmaktadır. :. :::i 

1 °Ylüler Yahudileri katliam etmektedir 
~skova bu haberi tekzip etmiştir. 

Filomuz 
Maitaya 

tı· gidecek 
l Un Anadolu aj.:.nsı tarafından veri-
en kat'i bir habere göre donanmamız 
~~lccek ayın ikinci msfında Akdenizde 
ır seyahate çıkacaktır. 

!iı~u seyahatin asıl hedefini İngiliz 
tll su tarafından evvelce resmen yapıl
d_ış olan ziyaretin iadesi teşkil etmekte 
tlır. Bu ziyarc~ İngiliz Akdeniz filosu-

ti ltn rnerkezi olan Maltada iade edilecek 
r, l) >' onanmamız Maltadan avdette Pire 
~~ de uğrayarak dost Yunan filosunun 

1 ~:.aretinj idae edecektir. Yunan gazete
}. 

1 hu ziyaret münasebetile cemilek5.r 
lzıbır yazmaktadırlar. 

lekelerinin iade edilmesi bile mevzuu ı 
bahsolmaktadır. 

Kamerun ve Togo müstemleke1eri 
birer milyondan fazla nüfusları olup 
birincisi 439 bin kilometre murabbaı -
dır ve halen Fransadadır. Togo mınta
kası da 85 bin kilometre murabbaında
dır. Her ilci müsteml.eke mühim mik
tarda, pamuk, 'kauçuk ve h1ıbubat ye
ti§tirir. 

40000 gencin geçı,ı 
NUremberg, 10 (A.A.) - Bu sa-

bah mesai servisine mensup kırk bin 
delikanlı bir geçit resmi yapmıştır. 

BUrlng ve Göbels'ln nutukları 
Berlin, 10 - Propaganda. nazırı 

Göbels ve general Göring tarafından 
bolşevizm ve yahudilik aleyhine gid
detli nutuklar söylenmiştir. 

General Göring Rusyada amele dik 
tatörlüğü değil (yahudi diktatörlüğü) 
olduğunu söylem.iş, Göbels de ''bol

( Devamı 4 ilncilde) 

Matbuat ailesinin 
Büyük bir kayıbı 
Kurun refikimjzin yazı işleri 

müdürü A. Sırrı Uzelli vefat etti 
Cenazesi bugün göz yaşları arasında 

A. Sırn Uzelli 

kaldırılıyor 
Bütün matbuat mensupları bugün yas 

içindedir: Kurun gazetesinin yazı işleri 
müdürü, değerli arkada§rnuz A. Sırrı 
Uzelli dün akşam genç yaşında ölmüş , 

bütün arkadaşlannın içten gelen tees
sürü, gözyaşları arasında ebedi medfe· 
nine bırakılmıştır. 

Sırrı salı günü gecesi geç vakit vazi
fesinden evine dönmüş, midesinde ha· 
fif bir rahatsızlık duyduğunu ailesine 
söylemiştir.Sancı saat üçe doğru dayanıl 
maz bir hal almı!Ş, hemen doktora ko-

. şulmuştur. Doktor gelmiş, fakat teşhis 
konulamadığı için sabaha kadar sıcak 
su pansımam ile hastanın ıstırabını din 
dirmeğe çalışılmıştır. 

Dün sabah Peritonit teşhisi konulma
sı üzerine, ameliyat yapılabilir ümidile, 
arkadaşımız hastaneye kaldmlmış, fa
kat-aksi bir tesadüfle hastanedeki bütün 
operatörler mezun bulunduğu ve esasen 

(Devamı 4 üncüde) 

(Yazısı 4 Uncü sayfada) 

Sene: 5 Sayı: 1673 

Musoliniye 
suikast 

Yapmak istemişler 
Romada faşist partisinin ileri gelen 

!erinden bazılarının da dahil olduğu 
ve Musoliniyi devirmek istiyen bir 
şebekenin yakalandığını İngiliz gaze
telerinden alarak Paris radyosu bildir· 
mektedir. 

Şebekeye bir çok amele dahildir. 
Bu teşkilatın merkezi Romanın 

San Ciyovani mahallesinde olup daha 
bir çok yerlerde şubeleri varmış .. 

Romada bir çok tevkif at yapılmak 
ta im.iş. Bu teşebbüs, komünistlere at
folunma.ktadır. 

Roma tekzip ediyor 
Londra., 11 (A.A.) - ltalyan se.. 

fareti, Rom.ada B. Musolini ile birçok 
yüksek İtalyan erkAnı aleyhine hazır,. 
lanmış bir komünist komplosu keşfe. 
dilmiş olduğu haberini ka.t'f surette 
tekzip etmiştir. 

Hariciye heyetimiz 
Tevfik Rilştft Arasın başkanlığında 

Bu sabah gitti 
Milletler Cemiyeti konseyi ve e. 

samblesinin toplantısına iştirak ede. 
cek olan Dışbakanımız Tevfıik Rüştü 

Aras'ın riyasetindeki heyet bo sabah 
"Loyd Triyestino,, nun "Kirinale., i . 
simli vapuriyle evvela Atinaya hare . 
ket etmiştir. 

Heyet, lçbakanı Şükrü Kaya. ka. 
dın saylavlarımızdan Mihri Pektaş, 
Esma Nayman ve Cumur Başkanlığı 
Cknerl Sekreteri Hasan Rızadan mü. 
rekkeptir. 

Gerek lçbakanhğı hasut kalem 
dlrektörn Arif, gerekse Drşbaknnhğı 
hususi kalem direktUru Refik Amir 
de heyete refakat etmektedirler. 

Aynı heyete dahil Milletler Cemi. 
yeti daimi delegemiz saylav Necmet. 
tin Sadık 4!vvelce hareket etmiş bulu. 

TQrklJJ6yf t.emı41 etmek üzere JJlillet. 
ler Cemı.ileli as<iniblesinin toplantısı. 
na iştirak edecek' olan kadın saylav. 

larumzdan Esma Nayman ve 
Mihn '·Pektaş 

nuyor. tema$tan sonra Cenevreye gideceK.. 
Heyet Atinada Yunan erkaniyle lerdir. 
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Haberln spor sayfalarında neşretmeğe 
başlıyacağımız mUhlm bir spor eseri 

FlYlltb©~ Y 
Bir sporcu hüdayınabit yetişirse hem kendi vücudunu fena inkişaf etti

rir, (belki de sıhhatine zararı olur!) Hem de fenni surette yetişen diğer 

memleket sporcularile olimpiyatlarda, beynelmilel müsabakalarda boy ölçüçc
mez ... MemlP.ketimizde futbole heves vardır, fakat, gelişi güzel bir arsa fut
bolculuğudur gidiyor. 

Halbuki ~itmişsinizdir: Olimpiyatlardan sonra., Londrada futbol !ede· 
rasyonlan reisleri toplanıp adeta ders okur gibi, futbolün usulleri hakkında 
konf era.nslıu- d ı nlediler. 

Dinledikleri nedir? Bir kaleci, bir bek, bir haf, bir muhacim nasıl yeti
şir? Neler btlmetldir? Ne gibi antrenmanlar yapmalıdır? Başını, ayağını 

na .. C\rl kulla.nm:ıhdır? Bu sporculuğun esrarı nedir? 
Jşte, dünyanın en tanınmış lngi liz ve sair millet futbol üstatları tara

fından y:ı7.ı!mrş eserleri tetkik eden Türk hakem komitesi reisi Nüzhet Ab
basrn büyük bir dikkatle türkçeye kazandırdrğt "Futbolcu., isimli esere ya
kmd:ı ba§hyoruz. 

Bunu takip edenler, maçları artık bambaşka bir gözle, bir spor mü
nekkidi gibi seyredebileceklerdir. 

-2-
Veni tefrikamız başladı 

Kadınlar beni anla 
Hissi rom.an 

Nakleden : Hatice Süreyya 
Fakat kadınlar anlar da, hisli erkekler bu romanımızın güzell : ğinl, an

lamaz mı dersiniz? Belki onlar da anlar. İşte baş kısmının hülasasını ya
pryoruz: 

Merhum Hacı Hiisnü. Paşamn zevcesi Ziibeydc Hammefendi, lstmıbııla 
dönüp de 1."'lzı ismet haııımın evine sabah karanlığı girince, onun çocuk de
necek yaşta bir ti_-nkı olduğunu öğraııiyor. Halbııki, ismet, boyııııca oğlu o
lan kırkma yakm bir kadındır. Şimdi anne kız, kar§ı kar§ıya, abus konuşu
yorlar. 

Arkasını 8 inci sahifemizde okuyunuz! 

---flllllllilllıttıilllllltWtta11MINR......,Uli .. tnıtflHIHh1111111J1llUllillttttı-llMt111-llltllttı_."6i 



A manya susadıkça içiyor, 
içtikçe de yanıyor ... 

Hece vezıııinin tanınnuş şairi Yusuf Ziya, "Binnaz,, isimli eserinde bir kah
ramanına şöyle bir beyit söyletir: "Susaôıkça içtiın, içtikçe yandnn - rüyasız 

uykudan artık uyandım!,, 
Alm.anyanm halini buna benzetmiyor musunuz: Umumi harpte nakavt ol

duktan sonra, onun yerlerde hacaletle ya tan dev gibi cüssesine bakanlar, bu bay
gınlık uykusundan daha uzun zaman ayılamıyacağıru sanıyorlardı. Ukin onun 
''rüyasız uykusu bitti,, fakat bu sefer de başkaları hesabına, - kimbilir belki de 
kendisi için - kflbüs içinde bir uyanıklığı başladı ... Almanya, Bitlerin son nutkun 
da da anlattığı gibi, midesinden yana bir buhran geçiriyor. Susaımştır. içiyor: Si
lahlanma, Ren, müstemlekeler ... İçtikçe yanıyor; harareti artıyor ... Gözü Danzige 
Almanlarla meskil.n diğer bütün memleketlere, Bolşeviklikle mücadele falan 
derken Sovyet topraklannm mühim bir lasmma çevriliyor .. Bunları artarda mi -
desine indirmek istiyor. 

i§te bu korkunç i~tihadır ki, diğer milletleri fena halde yıldırıyor. tngiliz
gazetelerinin son mütalealan ne kadar manidar 1 Diyorlar ki: "Almanya müs
temleke mi istiyor? Onu da verebiliriz. Fakat, emin olsak ki, bu, Almanyanm da
ha kuvvetlenerek yeni yeni arzularla karşımıza çıkmasını intaç etmiyecektir.,., 

Fakat, militoırizm, ruha işlemiştir. Umdeler: "Almanya! Almanya 1 Her §ey 
ocn ilstünl,,dür. "Alman rıkı, dünyanın birinci ırkı,.dırl Bu zihniyetlerle yeti§en 
bir milleti - rakipler istese de, istemese de - durdurmak kabil olacak mıdır? 
iştihasr var, yiyecek, içecek ... "Susadıkça içecek, içtikçe yanacak!,, Ve gene içe
cek ... Mide fesadı oluncaya kadar. Hüseyin Faruk TANUR 

lngiltere ile Almanya 
Dünyaya hakim olmak için 

lttif ak edeceklermiş 
Sovyet Rusya ile anlaşmasını tadil 
edecek olursa Fransa da bu ittifaka 

alınacakmış 

Bugünkü posta ile gelen İngilizce 
The People gazetesinin diplomatik 
muhabiri, Almanyanın İngiltere ile 
bir ittifak akt.ederek Avrupaya hl\
klm olmak yolunda bir taaavvurun
dan bahsederek şöyle diyor: 

"Yüksek .aWıiyetli blr makam
dan öğl'endlğUru! göl'V!, Bitlerin ri
yasi tcmavvuru, lngUt~ ik mütte
fik olup AD11lpıaga milıtereloen ha
J.:im t'ClZiyete geçmektlr. 

A lm:nn Jqı•lot r11hinin harici Bi
yaSet olarak takip eb'ru!k istediği 
yolun esn.sı budur. HIUer, lngUtm 
ile Almanya uvµştuğıı takdirde 
det'LcUcr arasında sulhun 11Whafaza 
edUebücceğble kanidir.,, 

lngiliz m:ulıarriri Hitllerin Fran
.ayı da lıe:iaba 1.."Cttmcrk düşünccBin
<k olduğurw yazarf..Y!n, Almanycuıın 
ya1nu lngilkJ'e Ue itti/ak etmcstnin 
Alman elkan unwmtyeBi i.çin dalıa 

f'IYCDU kabul görüleceğini, kaydede
rek ltalyaua geçiyor ve diyor ki: 

•/taıyaya gelince, Bitler lngilte
re ile ttnlaşmaya mukabU, Alman
ya, Akdenizdeki /ngiliz menafiine • 
tehlike teşkil 'edecek her hangi blr 

arll.a§rno.ya girmemcğc söz ı·erecek
k bir ademi tecavüz misakı alMet

meğe hazırdlr. 1Jillı<r3sa her hC11tgi 
tir. 

Buna illiveten, Bitler, lngütere i
cllıetten oluJ1Sta olsun lngiltereye 
ıxzki, olan bir Mvtı hücumunda he-

Şikaqetler temenniler ............................ .;.;.. 
Sllvarl mllbaştrlerln 

aldığı para az 
(Bir Süvari mübaşir) imzasile aldığı

mız mektupta deniyor ki: 

"Köyler için kullanrlnn süvari müba
şirlerine yevmiye 7 5 kuru~ verilmekte
idi. 15 gün evvel bu ücret kesildi. 

Aydan aya toplanmış olap müteferri
ka ve ashabı mesalihden alınan tebliğ 
ücretlerinden artan kısım da kalemde 
çalışanlar da dahil olduğu halde büttün 
memurlara taksim edilirdi. Şimdi bunu 
da kestiler. Sebebi de 445 kuruş yem be
deli almakhğımızdır. 

Halbuki, 445 kuruşla, at değil tavuk 
bile beslenemez. Her köye gidişimiz de 
4 lira}•a yakın masrafımız oluyor. 

Aylığımız 40 liradır elimize geçen 
yem bedeli dahil 37 liradır. 

Bu para ile çocuklanmızı mı besliye
lim ata mı bakalım? Süratli bir evrak 
gelirse tebligat yapmamıza imkfln yok
tur. Bu suretle de tahtı mahkemeye alın 
mak tehlikesi mevcuttur. Bunun bir ça
rC$İne bakılamu mı?!,, 

men yardıma gelmeğe ~ anutde bu

luna-:aktır .,, 

"The Peoplen gazetesi muhabiri, 

Fransarun Rusya ile olan muahede

. ini bozduğu veya bu muahedeyi 

Rusya ile Almanya arasında bir ih
tiJM çıktığı zaman Fransanrn Al

manyaya hücum etmesini ieap et
mlyccek bir şekle soktuğu takdirde 
pakta alınabileceğini blldirmekte
dfr. 

eeıçikada 

Müfrit siyasi 
temayüller 

HUktimet tarafından 
bastırılacak 

Belçia başbakanı Van Zt"land mem
lekette komünistliğe doğru temayülle-

rin baş göstermesi üzerine söylediği 
bir nutukta ezcümle demiştir ki : 

Memleketin "halkçılar cephesi,, "oto

rite, rejim,. gibi ifratçı tegekküllere doğ 
ru gitmesine mani olmak için icap eden 

ihtiyat tedbirlerinin alınması lazımgeli
yor. 

Belçika hükumeti, bu yolda yapıla

cak her türlü teşebbüslere mani olma

ğa azmetmil2tir. Hükil.mct, hürriyeti mü 

dafaa ve silahlanmak istiyecek her tiir

lü teeşkküllerin meydana çıkmasına ma

ni olmak için kanuni vasıtalann cümle

sini azaınl şiddetle kulnacaktrr.,. 

Fransada grevler 
Lille 10 (A.A.) - Grev hareketi et

rafa yayılmaktadır. Lille varşolanndaki 

mensucat fabrikaları bu gece grevciler 
tarafından işgal edilmiştir. işgal edilmiş 

olan bütün fabrikalara kızıl bayraklar 
çekilmiştir. 1 

lstanbul asliye altıncı hukuk mahkemesin 
den: Hacer BAi.O. taratnıdıı.n Edlrnckııpıda 

Nea!!.§nh mahall~l Çmıır caddesi 38 numara.. 
lı evde iken htiıen ilmmctgO.hı mcçbUJ. olnn 
Ahmot kızı Fatma aleyhine açılan veraset 
cıavaaınm tahkikatmda: :Mezbllre Utuıen teb. 
llgata rağmen mahkem!.'ye gelm<'dlğindcn 

hakkında blltalep gıyaben muamele icrasına 
karar verilmesi takarrür etmiş ve mabke. 
mecc işbu muameleden bahisle muamelelel l 
gıyap karan tasUrile be~ gün iı;inde ve on 
beş g{ln mUddP.tle iltuıcn tebliğine ve tahklka 
tın 26-10--936 pazartesi gUnU saat 10 na 
talikine karr.r verilmiş vo gıyap kararının [ 
bir nUshB.81 da mahkeme divanhanesine asıl. 
mıti bulunduğundan beş gtlnlçl nde itiraz eL 1 
mediği ve muayyen gUn ve saatte İstanbul 
asliye altmcı hukuk mahlcemcll-ıde bulunma 1 
dığ'ı takdirde gıyabında yapılan muamelelerin 1 
muteber tutulacağı tebliğ yerinde olmak u.ı 
zere na.n olunur. 

Mimarlar birliğinde bir 
istişare bürosu kuruldu 
Kalfaların proje yapmamaları 
için yakında bir karar çıkıyor 

ren ıro u k, yen n lt2> a ır m n m a ırn ok ka ınHuı li'il lYJ 
lfilaızo ırD oycır 

Yapılar üzerindeki kalfa reklAmlarıoın 
mllddelumumtllkçe kaldırılması istenecek 

Mimarlar birliği birkaç gündenben 
Galatada Unyon hanında bir daireye 
taşınmış bulunuyor. Mimarlar arasın
daki mesleki tesanüdü kuvvetlendir
mek ve aynı zamanda halka hizmette 
bulunmak gayesile teşekkül eden bu 
kurumun son u.manlardaki çalışmala
n ' hakkında malllmat edinmek istiyen 
bir muharririmiz birliğe gitmiş alaka
darlarla görilşmliştür. 

Birliğin son günlerdeki çalışmaları 
şu noktalar üzerinde toplanmaktadır: 

lat1,are bUroau kuruldu 
- Birlik bütün mimarları sinesine 

topladıktan sonra halka hizmet gaye
sini tahakkuk ettirmeye te§ebbUs et
miştir. 

Bu cümleden olarak birlik merke
zinde bir isti§&I'e bllrosu kunılmuştur. 
Büroya pazartesi Ç&r§anba., cuma gün
leri öğleden sonra baş vuracakların 
soracakları suallere nöbetçi mimar ce
vap verecek, herhangi bir yapı etra· 
fmda malOmat verecektir. 

Birlik, şehrin güzelliğinde esas olan 
yapıların mimari kaidelere uygun ol
masını temin gayesile bu büroyu kur
muştur. Bundan başka şehir mütehas
sun Prostun, tadil ettiği yapı izahna
mesile şehirde inşaat çok güçleşmiş
tir. Bilhassa kat adedi şehrin semtine, 
arsanın vaziyetine sokakların darlık 

değişikliklerine göre çok değişmekte
dir. 

Eskiden herhangi bir semtte isteni
len yükseklikte bina yapılabiliyordu. 
Bugün yanında beş katlı apartı:Q'.ıan 
bulunan öyle yerler vardır ki Beledi-

KOÇOK 
HABERLER 

içeride: 
• Türk - İtalyan ticaret anlqma.sı müd

detinin 20 tenunuzdan itibar@ Uç ay için 
uzatılmasının gerek Türk gerek İtalya hü.. 
kQmetleri taratmdan tasdik edildiği dUn aıa.. 
kadarlara blldlrllmlttir. 

• Belediye, §ikAyctlcrl mucip olan pazar 
ruhsaUyesi için yeni bir tartte hazırlamakta.. 
dır. 

• Yeni ecnebi ve ekalliyet mektepleri mu. 
anım kadrosu pazartesi yünU atsdik edilmek 
Uzere vekAlete gönderilecektir. 

• Şehrimizde bulunmakta olan Tapu umum 
mUdUrU Cemal b8§mUıavtr Halit Ziya ııe 
birlikte Bursaya gitmi§Ur. 

• Bu ayın 28 inde Belgratta toplanacak 
bcynelmllel fizyoloji kongresine memleketi. 
mfzden de bir çok doktor gidecek ve kongre 
raportörlUfUnU profesör Akil Muhtar yapa.. 
caktır. 

lfı Tilrkofis aldığı bir emir üzerine İspanya 
<lakl mallarımızm kıyınetlnl tesblt etmiş ve 
miktarının be§ milyon kUIJUl' franklık olduğu 
neUcesine varml§tır. 

• Harbiye mektebi Ankarnya gidince Ha. 
hcıoğlundaki İhtiyat zabit mektebi bu bina.. 
ya gelecektir. 

• Hukuk fakUlteslnln dört seneye çıkarıL 
muı için dün de üniversitede bir toplantı 
yapılmı§, fakat kat'ı bir karar verilememif. 
tir. 

* ŞirkcUhayriyenin yeni yaptırmakta ol • 
dutu vapurun ln§aatı ıUraUe ilerlemektedir. 
İlk vapurun altı ayda tekemınUlü umulmak. 
tadır. 

* Denizyollan idaresi yeni vapurlar gelin 
ceye kadar isutade etmek Uzere Kemal, Tay 
yar ve Saadet vapurlarını tamir ettirmekte_ 
dir. 
* Verem mücadele cemiyetinin EyUpte 

yaptırdığı dispanserin açılma töreni yarın 
aaat 16 da yapılacaktır. 

• Bir mUddettenberi yüu<'len !mdık pi. 
yasası bugilnlerde normal fiyat seviyesini 
bulmuştur. İç fındık fiyatları 68 kuruşa ka_ 
dar yUkselmlştl. Şimdi fiyatlar 55 kuruştur. 

Dışarda: 

• İngiliz kralı Sekizinci Edvardm tac C'fy. 
me meraaimlnde bulunmak üzere :Muıır kra. 
lı birinci Faruk mayısta Londraya gidecektir. 
Temmuz ayında da kral Faruk tac giyecek. 
tir. 
* İçinde 200 seyyah bulunan bir vapur!:. 

~evyork vapuru şimali Amerlkada bostonun 
beş mil açığında çarpı§lllı,tır. Tenezzüh gc. 
misi batmıştır. 

• Milletler cemiyeti iktisat komJtcsl evvel 
l•I ı;lln öğ.eden sonra bir toplantı yapmıştır. 
Dünya iktisat nJzamını düzeltmek için yı•nı 
bir konferans toplanması arzu edllm"ktedlr. 

* Lokarno devleUerlnln kongresi bu ayın 
18 unda Londrada toplanacaktır. 

yece buraya ancak iki kata müsaade 
edilmektedir. 

İstişare bürosu işte, arsa sahipleri
ni, bina yaptıracakları bu noktalar et
rafında tenvir edecek, paralarının he
der olmamasına çalışacaktır. 

Projeyi kalfa dejll mimar 
yapmalıdır 

- Birçok yapı sahipleri inşaat pro
jelerini diplomasız kimselere, kalfala
ra yaptırmaktadırlar. Birli~ projele
rin mimarlar taraf mdan yapılmasını, 
kalfaların ancak inşaat deruhte etme
lerini, yapının mUteahhidi olabilmele
rini istemektedir. Yani kalfalara fen
ni mesuliyet verilmemelidir. 

Şehirde bu yüzden birçok kazalar 
olmuştur. Sebebi de inşaatı ehliyetsiz 
kimselerin Uezrlerine alına.lan , yapı

nın diplomalı bir kimse tarafmdan 
kontrol edilmemesidir. 

Mimarlar birliği, mimarların işsiz 
kalmaları· tehlikesini de ortaya çıka

ran bu hususu ehemmiyetle tetkik et
miş, inşaat projelerinin münhasıran 

mimarlar tarafından hazırlanmasını 

temine teşebbüs etmiştir. 
Birlik, yapı ve yollar kanununun 

verdiği salahiyete istinaden Belediye 
reisliğine baş vurmuş, bu arzusunun 
yerine getirilmesini istemiş, Belediye 
umuru hukukiye müdürlüğü keyfiyeti 
kanuni bakımdan tetkik ederek mUta
leasmı bir layiha şeklinde hazırlamış, 
Belediye reisine vermikştir . 

Belediye reisi hazırlanan talimatna
meyi imza edince mimarlar birliğin

den iki delegenin iştirak1le Belediyede 
bir komisyon kurulacak, inşaat rulısa
tiyeleri ancak inşaat mühendisleri ile 
mimarlara verilecektir. ' 

Ankarada; kalaflann proje yapma
ları memnuiyeti birkaç senedenberi 
tatbik edilmektedir. 

Yapılar Uzcrlndekl kalfa 
reklamları kaldırılacak 

- Birlik tarafından yapılan tetkik
ler neticesinde diplomasız kimselerin, 
kalfaların isim ve adreslerini, yaptık
ları binaların en göze görünür yerlerine 
taş levhalara yazdırıp koydukları gö
rülmütşür. 

Birlik 1035 numaralı kanuna güve
nerek müddeiumumiliğe baş vuracak 
diplomasız kimselerin reklam mahiye
tinde olan bu gibi firmalarının kaldı

rılmasını istiyecektir. Bu gibi levhala
rın resimleri çekilmiş, bir kolleksiyon 
halinde hazırlanmıştır. 

- Mevcut 1035 numaralı mühendis 
ve mimarlık kanununun mimarlar için 
küayetsiz olduğu anlaşılmıştır. Buka
nunda, mimarlığın unvanı tasrih edil
mekte, fakat saHihiyetleri zikredilme
mektedir. 

Birlik, bir mimarlık kanunu projesi 
hazırlayıp Maarif vekaletine göndere
cektir. 

ruz. 
Halkın D~ 

DDnkU kazalar . 
Bir çocuk ezildl 

Btr tramvay 
kazası da 

zararsız geçtştirtldl, 
Dün saat on dört bu('ukta ı\k511 • o. 

otomobil kazası rayda feci bir 
muştur: 

Şoför Dikramn sürdüğü 38!1 ıt~ 
maralı kamyon Aksa rayda Millet es • 

ıcııJl• desinclen geçerken aynı caddede , 
duracılık yapan Cemalin oğlu 11 ~ 
şında Kemale çarpmış, ağır sure 
yaralamı~trı. 

Kazadan sonra şoför Dikran yer; 
de kanlar içinde yatan çocuğu hernt 
kamyonuna alarak tloğruca CerrııJtJ>S• 
şa lm~tahanesine götiirmüştür. ..

1 o. 
Kemal hastahaneye girerken~ t> 

müştür. Dikran yakalanmıştır.~· 
tahkil!atına müddeiumumtlik el )\Of' 

muştur. 

Tramvay kazası 
Dün Şişlide az c t ha yeni bir Şl! 

hane faciası olmak üzereyken iki tı11 
vayın yolcuları tesadüfün yardırnı ~ 
yesincie kurtulmuşlardır. 

Vakanın tafsilatı şöyledir: 

Tünel - Şişli tramYay hattııt~ 
çalışan 159 numaralı Yatman Alt~ 
Reşadın idaresindeki 249 nurn:t 1" 
tramvay arabası saat beşe doğru 

monti durağından katkını~ Şi;:lU~ 
doğru giderken vatman Mustafont~. 
daresindeki 169 numaralı Şişli -

b' nel arabasiyle karşılaşmıştır. Tarn ca• 
sırada Sular İdaresine ait şoför "' i 
bahattinin idaresindeki kamyon gJft 

·ıet· nizami olarak yolun solunda nı ~ 
liyerek iki arabanın ara..;;·ndan gcc;rıı' 
istemiştir. 

Şoförün hesabı yanlış çıkmış.~~: 
yonu iki araba arasından geçireın 1 ' 1e Şehirde blfTalar rek Şişliden gelen tramvaya şiddet 

asrlh •tiri m~lldlr çarpmıştır. 
- Halk pis ve köhne binalarda otu- (I• 

ruyor. Sıhhi ve fenni binalara süratle Du çarpışma netice.-.inde trsflld " 
ihtiyaç vardır. İnşaat son zamanlarda yın ön kısmı parçalanarak yol :ıı 

rıkmıstır. Diğer tram,·ayın da r hemen durmuş gibidir. Yapı koopcra- ~ • ıt 
tifleri kurulmaJr, hüktimet bunlara tarafları haı;;ara uğramış, o da yold't· 
yardım etmelidir. çıkm.ştır. Kamyonun arka tarııfı 
Emniyet sandığı, Vakıf paralar. Em- zilmiştir. 0 

18.k bankası gibi ipotek muameleleri Her iki tramva~ daki yolculat :, 
yapan müesseselerin aldıkları faizler anı çarpışmanın deh~etiyle fer~ 11 

, 

çok yüksektir. Faiz miktarı yüzde beş, ba~lamışlar. kendilrrini kurtnrrrı 11' 
1 f. altıya, yani yarı yarıya indirilmelidir sa,·a~ınışlardır. Telaşla pencerP. t 11 

Kasım paşada bollu- den a~uğıyn atlamağa çal şanlar 0 

lan liızın CPSed( muştur. 11 
Kaza ) erin ele kl»:if yapı ıaıl-'~, 

b 1 d . . ti" u un u sonr:ı tram,·aylar depoya ~ekıl1"1ş ıı· 
Üç gün evvel Kasımpaşayı basan Kam)on şoförü Sabahattin ;>aı.ıılll 

sellerin cliiJnci GülsUmün kızı Zehra- mıştır. __/ 
yi alıp sürüklediğini yazmıştık. 1 

Zelıranıncesedibusabah Haliçte Vefsn•n l?ozıı?reS -e 
2 numaralı havuzda çıkmış, ameleler VEFA İDMAN YURDU UYELEJıf~i· 
tarafından sahile çıJctırılınıştır. Vefa idman yurôı Genel ~.,,. 

Zehra dereye düştükten sonra sel- ğinden: dl 
ler cesedini denize sürüklemiş. cesetl 20 Eyliıl 936 pazar günü saat ıO r 

v ·~ or.ad~n agzı açık bulunan havuza gir- yurdıın 936 yılına mahsus kongresı 
miştır. dır. Yurda gelmenizi dilerim. 



Asfalt yol 
'tot ~ Bu aCSzlln manaaım bili
"1 lllaaınuz? Kaldınmm asri bira-

1- Btlttın Avnıpa yollan bununla 
~ .•• Pakat "biliyor musu
~' di .... _._., ye ııorduğum, tabi&tile bu 
~7a geleni defildir. lstanbulda, 
~hu halini alan .. Asfalt,, tan 

ek istiyorum. 

""4 'l&da.öy tarafmda, Sellml Çeşme
tııer.. baeıayıp Suadlyeye, Bostancıya 
-. ur.anan yolun ismi, bir tek keli-

lle Aafalt'tır! 
lr-.. ~. halk arumda Nla gibi. 
~lo gibi, bir sefahat yeri sa
h galiba ki, akrabamdan Gözte
~ oturan ihtiyar bir bayan, 

tiki.yet ederken: 
ı.._"":- Mektepten gelip de çantasmı 
~mı haydi Asfalta! - Diyordu. 

• • • 
.... ~alt, hakikaten de, yalnız kübik 
~ değil, biraz rahat yolda yü
~ latiyenleri de kendine cezbeden 
~ilka,. bir mevcudiyet oldu. Ge
\~ ben de, bir dostumla birlik
"-Ofada uzunca bir yUrilyil§ yapmak 
aı...ı..~· A§ağıdan yukarıdan oto
~er canavar gıbi geçiyor. Hele 
~er!.. Hele Ankara tabelalılar .. 
~. - 100 - 120 kilometre gi-

... ur.aktan aesl duyulunca, arka.daşı-
koluııdan çekiyorum: 
- Yahu! Kenarda dur._ 

"-- Ben bu yandan gidlyorÜm, ni
~ nıuclbince, onun este yandan gtt-

llzmı ... 
~ Oör'flyor musunuz halkın zihnlye
ht ? .• BtıtUn nlmmlara, kaidelere ria
'llzı olunuyor sandığı için, kendini ma
't sayıyor ... Halbuki, bu kadar dar 
~ halkta bu derece dolu bir yolda ..=. A%ran gibi seğirtmek hangi ni-

lllPz-? •• 

• • • 
~ >l..rq 111.yltLvı M!itat Alamla refl. 
~ tnileeett bir kaza geçirdiler. Şo
"" tevkif edildi. Çilnld1, kaidelere 
~t etmeını,; 80 kilometre gldlyor-

ıft ı.terettin boca, hlzmetçlatni testi 

~a:~uıa. gönderirken bir iyi 

~ Rabahat yapmadı ki! Ne dövü
M:..~? Dedikleri zaman cevap ve
""11111: 

- Testiyi kırdıktan 110D.ra döv
~tı ne faydası var? Evvelce terbi
'-t:nı vermeli ki aklım başma topla-. . .. 

llizıınkı de o hesap değil ~i? Aııa
'2 civciv gibi kaynaştığı mükem
tlbı bir gemıe yoluna, kuduz sansar 
~ otomobillerin saldırdığım görtı. 
~·· Belediye de görUyor, r.abrta 
~. _Bee çıkarana rutlanmıyor. Ah
~ oflamak için bir kaza çıkma-

bekliyoruz. 
L..~ hocadan ders alsak, her 
~ daha akıllılık ederiz! 

••: ......... 

(Va-NQ) 

~- JRtat Alomtn miı&&i/ ve"bu ya.n dizildikten sonra 1ıabef' 
'V. N.) 

~---~~--~~-
)'as of yanın tamiri· 
~ ne başlandı 

' ~,. camilniıı uzun müddettenbe 
"t ~ 4Upıot olan timal cephesi 
~ kUWılannm tamirine batlan
'~u itler için ıs.ooo lira sarfedi-

~ ba tamiri yapılırken bilhaU: 

Adliye erkanı ' 
Vekll tarafından 
şehrimize çağrıldı 
Şehrimizde bulunan Adliye Vekili 

Şükril Saraç dün adliye milıtepmu, 

zat ve ceza i!leri mUdilrterinl tatanbula 
davet etmittir. 

Verilen malQmata carc teJııimisde 
bizzat vekilin riyaseti altında bir yüksek 
adli komisyon toplanacak ve adli kanun 
~dojeleri üzerinde tetkikler yapdacak -
tır. 

Adliyede yeni hanrlanan terfi, tayin 
listesi de bu sabah vekilin tasvibine arz 
edilmiştir. 

Kasa soyan hırsızı 
Yoluna çıkan 4 hırsız soymuş 
Süngerclllk Şirketinin kasasını 
soyan hırsızın muhakemesine 

dün bakıldı 

_________ , --UllllW111fll8Mllll"'"""'"" 

Kaç asırDık faır~? 
Ahmet Ağaoğlu, garptaki jfkir yuk 

aeli.flerini göatcrmek için, M ontaig e 
in dJJrt aaır evvel yazılmış bir eserin
den §U parçayı alıyor: 

Meşhur Roma imparatoru Sezardan 
bahsederken jkbalculuğun bu adamın 
ruhunda en galip ve h8.kim ami1 oldu
ğunu kaydettikten sonra diyor ki: 
''Bu ihtiras esasında liberal o!an bu 
adamı hırsızlığa, menafii ammeyi sui-

Dunu..ı. bet ay evv-• süngercilik, izini kaybetmiye muvaffak olmuıtur. Li- istimal etmeğe sevketti. Çünkü etrafa 
Türk ano~ §irketinin kasasına anah- kin daha fazla gizlenemiyeceğini ctnla- saçmak ve israfatta bulunmak iht ya
tar uydurarak içinde bulduğu 1100 ymca dostlannın bulunduğu Düzce, cmı bununla tatmin edebilirdi. Avni 
muhakemesine dün ikinci cezada Hendek tuaflann doğru kaçmqtır. O- ihtiras ona bu pis ve adaletten uzak 
muhakemesine bu sabah ikinci cezada rada köyden köye, dağdan dağa giderek sözleri söylettlrdi: 
devam olunmU§tur. Celbedilen şahitler zab·taclan aaklanmıya uğratırken yolda ''Dünyanın en fena ve pespaye a
vakayı anlatarak Abdürrahimden fÜphe önüne çıkan diğer dört hırsu iizerine damlarmı bile benim yükselmeme 5a. 

~ dl I " ld I d lendiklerini söylemişlerdir. Maznun şa- hilcum ederek cebinden tirketten çal dakatle hizmet ettikleri takdirde n 
~ ye or or arın 8 bitlerin aöylediklerine bir diyeceği ol- mıt olduğu paradan kalan (580) lirayı değerli insanlar kadar terfi ve taziz Bir karı koca madığım beyan etmittir. a1mı1lar ve kendisini de toyarak çırçıp- ederim. ,,> Bu ihtiras onu 0 kadar 

Mahkeme, gelmiyen bir şahidi~ lak bırakımılardır. sermest etti ki kendi hemşeriler n n kavga Si celbi için tegrinievvelin birine b·rakıl- İtte Abdürrahim bu vaka üzerine huzurunda bile büyük Roma cumuri-
11111tır. jandarmanın eline dilfDlilf ve Hendek yetinden yalnız eekilsiz ve cansız bir 

Dün Adliye koridorlarında bfiyilk Bu lunızlık 'akaaınm son tafsititı .. ulh bakmıliğinde suçunu itirafa mec- nam bıraktırdığım ve ve sözlerinin 
bir kankoca ve kaynana kavpsı olmuı ıunJardır: bur olmuıtur. bundan sonra kanun yerini tuttuğunu 
tur. AbdGrrahim parayı çaldıktan sonra Abdilrrahimi soyan dört hırsxz da söyledi ve yaııma gelen ayan meclisi-

Bu kavgaya sebep kansı tarafından bir müddet İstanbulda aaklanmıya ve yakalanmıılardır. ni oturarak kabul etti ve kendisinin 

Anastasya aleyhinde s8z aöylemesi ol- Konyada bir abrikacılar takdis eden Ayinler yapılmasına ta-
~~~~~~·---------------1--F------------~~~~~~~ 

muıtur. Mahkemeden çıkınca bir bvga Canavar '1uamele verglal mUzakerealnde hammW etti. 
başlamıt ve Nikonun gerek kana ge - Karısını Bir tUrlfl HWA.sa benim akideme göre onda 
rekae kaynanasını tokatlayıp gitmittir. mevcut olan dünyanın en güzel ve en 

O
•• ıdu·· r u·· p anlaşamıyorlar zengin tabiatını bu hırs yalnızbaşına 

Güzel bir karar Muamele vergisi kanununda yapı- mahvetti ve onun hatırasını yüksek 

Maluller 
tiskOdar tramvayla-

r111a parasız 

binecekler 

1acak değişiklikler dolayısile ticaret insanlar indinde ebedi bir nefrete 
Ciğerini dlşlemlş oQa.smda sanayicilerin muhtelif sanayı mahkflm eyledi. Çünkü o kendi şöh
Konyaıım Hadmıbağlı kazasının ıubelerine göre grup grup yaptık- retini memleketinin harab'sinde ve 

Tozviran köytlnde tüyler ürpertici bir lan içtimalar garip bir vaziyet mey- dtlnyanm hiç bir zaman göremiyece<Yi 
dana rıkarmıştır. Bu garip vaziyetten en kuvvetli ve en müreffeh bir içtimai cinayet oJmU§tur. :w 
dolayı ayni zUmreden olan sanayicile- teşekldlliln yıkılışında aradı!., 

Bu köy(ln ileri gelenlerinden ömer 
Uskildar Tramvay tirketi çok yerinde b.namm ihanetinden §Üphelendlği 

ve herkesi sevindiren bir brar vermit- için kadın gece uyurken ytlzllntl ve 
tir. Şirket bu vatan için herhangi bir 

uzvunu kaybeden ve aramızda bir ıeha
met ömefi halinde dolapnlann nakil 
va11talanna para De değil istedikleri 
ıibi ve paraıuz binmeleri l&mnceleceği
ni takdir ederek fehrimizdeki biltiln 
malQllere birer birinci mevki meccani 

vücudunu ustura ile parçalamıı sonra 
d& ciğerini çıkararak dl§lemi§tir. 

Katilin neden aonra aklı bqma 
ge1mJe ve cinayeti bqkalarma mal 
etmek için gırtlağı ttzertne de bir ya

ra açmıpa ela tiu 'tiil~ çabuk anlaşı-

paso vermiıtir. lDJ§tır. Bu canavar ruhlu adam der -
Diğer nakil tirketlerinin Usldldar ·:_ hal tevkif edilmiştir. 

Kadıköy taramvaylan tirketinden den 
almıılannı bekleriz. Sıhhiye Vekili bogfln 

Çanakkalede bir 
deli 

Dayısını ve an
nesini öldürdü 

Üç evi yaktı 
Çanakkalede bir " mirası yüzllnden 

§imdiye kadar emaaline tesadüf edilme
mit bir facia olmuftur. 

Girit muhacirlerinden kunduracı Ali 
dayısı Aliyi bir alacak yiizilnden bq 
yerinden yarabyarak öldürmilıtür. Ka
til bundan sonra evine sığınmq ve ken
disini yakalamağa gelen polialere de 
•tqe baflamıtttr. Bu esnada anneei oğ
lunun bu hareketine mani olmak istedi
ğinden katil onu da 81dilrmil§tilr. Fakat 
aldığı yaraların tesirile öleceğini anla
yan katil eve atq vermit ve bu 1Uretle 
de Uç ev yanmııtır. Katil ijlilm halinde 
yakalanmıştır. 

----------------------Mabrlf Veklllnln 
tetkikleri 

Şehrimizde bulunan Kültür Bakanı 
Saffet Ankan dlln beraberinde Teftiı 
heyeti reisi Cevat ve hususi kalem mU
dilril Nihat olduğu halde Erenld5y u.na
toryomunu, Bağlarbatı Prevantoryomu
nu, ve UskUdar cihetindeki liselerle or
tamektepleri gezmiıtir. 

Trakyaya gidiyor 
Sıhhiye Vekili Refik Saydam vekilet 

flk4n itleri umum mOdilril Cevatla bir

likte buglln Trakyayı gidecek ve tet
kikler yapacaktır. 

Köatence ve Yamadan göçmen nakli
yatı baılamııtır. Bu ite tahsis edilen üç 
ftpur 15.000 muhaciri bu mevsim içiıı
de geti~ektir. 

CUlılA 
EylQl -1931 

HJ~: 1363 Cemaziyel&hlr: 24 
Bunanın kurtuıu,u 

~ı.a.t ... 
18.ın 

• ,_ ,,ıı 12,11 a,•15 18.27 20,02 3,5: 
t!t_ 9,45 15,4' 9,19 12,00 1,SS 9,27 

TOrk tayyarecllerl arumda tertip edilen 
'l'Urktye tayyare turu bugUn bqlamJ§t:rr. 

Şehirdeki poıı. ldObelerl kaldınlmağa bq 

lanmqtrr. 

ri bir araya getirip içtima ettirmek Düşününüz ki bu fikir ve hislt-ri 
kabil olmamaktadır. Montaigne etrafına on altıncı asrın ip-

Bu vaziyete sebep gudur: Her sa- tidalannda saçıyordu. Yalnız o zaman, 
nayi zümresi iki nevi sanayiciden te- değil, iki Uç asır sonralan b'l b"·"m 
§ekkUl etmektedir. Bunlardan birinci- hangi muharririmi7.de bu gibi fikirle
al beş beygirden yukan kuvvetle ve 9 re tesadilf edilebilir?. 

ameleden fazlasile çalışan fabrikalar- . s 11 a IJı ye ır n nı e .. 
dır. 

Diğerleri de be§ beygirden aşağı n u m a ıra 
kuvvet ve 9 dan az işçi ile çalışanlar- Açsk Söz gazetesinin frkr0018t ycı-
-dır. llf1IM': 

Bunlardan blrincisl muamele vergi- Amerikada Gangster denilen m t-
ai vermekte ve verginin gilmriikten hit aehir haydutlarının en ileri g e
girerken mevaddı iptidaiye U7.erinden nine Amerika polisinin (1 numaı alı 
alınmasını istemektedir. halk düşmanı) ismini verdiği malum-

Bu takdirde be§ beygirden aşağı dur. 
kuvvetle çalışan ve şimdi muamele Bu tabir, şimdi bir nevi modern 
vergisi vermiyen sanayi de vergi ver- afaroz yerine geçti. 
mek mecburiyetinde kalacaktır. İşte Yahudiler Cenevredeki dünya ya
bu yüzden her içtima bir münakaşa i- hudileri kongresinde Almanya •ı (1 

le neticelenmektedir. numaralı dü§man) ilan etmişlerd·. Ya-
Ticaret odaııı bu vaziyet karşı· ni onlar da bu tabiri <turfa l maka

sında kUçUk ve bUyük sanayicileri ay- mmda kullandılar. 
n ayn salonlarda toplamağa başla

mıştır. 

Binlerce ton 
•• •• uzum 

Son yagmurda 

Mahvoldu 

Şimdi de Yahudilerin bir numaralı 
dÜ§manı olan Almanya. Her Bitlerin 
ağzından, Bolşevikliği (1 numaralı 

düşman) ilin ediyor! .. 

Galiba bu da bir nevi modern h rp: 
Düşmanlara sil&h atılamayınca nu .. 
mara aWıyor! 

Boğazlar 
Geçen ayın sonunda 90 bin tona ya- kom• s o 

kın tahmin edilen Ege mmtakası üzilm 1 y n u 
rekoltesinin fası1a1ı yağan yağmurlar - Milletler Cemiyetince 
dan sonra 50 bin tonla 60 bin ton arası-
na kadar indiği tahmin edilmektedir. vazifesine nihayet 

Son birkaç gün içinde yağan yağmur verili yor 
lardan sonra 20.000 çuval üzümün tamt- "' 
men mahvolduğu anlatılmaktadır. İn· Montrö anlatmasından sonra, Lo an 
cirlerde de zarar varsa da 0 kadar fazla danberi ıehrimizde bulunan ve Akv m 
değildir. cemiyeti namına Boğazlann mürakaile i 

Turgutlu ve Maniaada 38,ooo çuval ni yapan Boğazlar komisyonunun csa· 
tızllm manmııtır. İncirlerde zarar ıen vazifesi kalmanuı ve komisyon an-
25-30 bin çuvaldır. Iaımanm imzasını müteakip toplanarak 

iktisat vekili CeW ~ayar hergüiı tel- tasfiye karan vermiıti. 
gra.fla vaziyet hakkında haberler aL-:: Cenevreden ajansın bildirdiğine gore 
makta ve direktifler vermektedir. Boğazlar komisyonu reisi, Montro mu

S •allye9ini muhafua etmesine 
~Olunacaktır. Bunun için de Ah
~ lt samanında yapılan kaba ve 
~ aaıiflifini bozan sıva kaldmla -
~~e Bizans üalQbunda sıva yapı •• "' .... ::; . i2.E,.,SOftU~UZ.1tSi%.'E'''(EZ,.iP _, ·~~ i 

kavetcai mucibince komisyonun. i lcri 
bundan sonra Türkiye hükumetinin ta
bii vazifeleri meyanına girdiği için me
.aisine nihayet vermeği kararlaştırdx ını 

Milletler cemiyeti umumt kitipligine 
bildirmiştir. 

'ıı ' llleJanda Ayaaofya avluaundak 
~G Mehmet ve OçUncil Setime ait 
~de tamir edilecektir. 

~~~rısta bava OssU 
~ ~ hna ıirketlerinden biri Kıb
~ --aıın Avrupa - Afrika - Hindia 

"- AYUsturalya arasında en müsait 
~ ... fl olarak esçmiı ve burada mu

~- ricuda getirmeğe karar 

~~vı~~· l -
1 ['·~~~-~ ~~ · ~~ _ı__ (y'~~- _'.Ci~ 

·.==::....=....._:=......--~~---- - --· -

Aşkta mevki farkı yoktur 
Bir (Daktilo) imnaı ile aldıpmz mektupta deniyor ki: 
"Mevki itibarile benden çok yübek birini aevmekte

ylın. Kendisile hiçbir zaman evlenemiyeceğimi dUtUnerek 
müteessir oluyorum. Oııwıla koııutmaya devam etmelimi· 
yiın. .. 

CEVABIMIZ: Atkta mevki farkı yoktur. Fakat bu 
gencin sizinle evlenmiye niyeti yoksa ondan kendinizi uzak 

~ Iaıtırmaya çalıpıuz. Sizin bu temiz hislerl-ıiz mes'ut olma
mza yardım edecektir. Eminiz ki aizinle iftihar edecek mert 
bir gençle 11adete kavuımakta gecilmıiyecebinizdir, 

Bu sene balık az 
içinde bulunduğumuz mcvsım ga• 

yet u balık çıkmıştır. Balıkçılar uz n 
senelerdenberi böyle balık azlığı görme 
diklerini aöylemektedirler. Maamafill 
son günlerde palamut akınının ilk h .. 
reketleri batlamııtır. önUmüzdek" gun
lerde çok bahk çıkacağı umulmaktadır. 



• 
Alman askeri 

teşkilatının 
son merhalesi 
Almanya bugün 1,440,000 

asker çıkarabilecek bir 
vaziyettedir 

Bugün Almanyada bu gördügünüz geçler bile tam ve ycti{jmi§ bir asker 
sayıüibilirler 

Almanyada mecburi askerlik müd- Maamafih, askerliğin ild seneye 
detinin son haf tnlar r.arfmda bir sene çıkma.smı doğuran sebeplerden biri de, 
den iki seneye çıkarıldığı malCı.mdur. bugün kullamlmakta olan silahlan 

Bu karar her tarafta bUyük bir al8.- askerlere b:r senede öğretmek imkan
ka uyandırmış, matbuatta da büyük larınm mevcut olmayışıdır. 

bir giltiiltu doğurmuştur. Fakat, bu kadar geniş kadrolu bir 
Versay mua.hedcsile tahdit edilm~ ordunun beslenmesindeki müşkülatı 

olan Alman ordusu 96.000 kişiden karşılamak da hayli zordur, ve bugün-
ibaretti. Kcmün~st hareketin bu mem 

kü Almanyanın iktisadi vaziyeti buna 
lckette hUkUm sürdilğü zamanlarda, hiç de milsait bulunmamaktadır. Şüp
AJmanya ordu ile alakadar olacak va-
kit bulamadı. hesiz, hükumet bu hali nazarı dikka-

On iki sene Versay muahedesi şartf te alarak, memleketin iktisadi vazi
larma. uygun bir ordu ile iktüa et- yeti ile ordunun ihtiyaçları arasında 
ti. Fa.kat, 1932 den sonra, iki kuman- bir muvazene teminini düşünmektc
dan, Schleicher ve Seeckt tarafından dir. 
ordu gizli bir şekilde hnzırlamyor, Almanya bugün, her zaman sefere 
tallın ve terbiyesine büyük bir ehem- hazır vaziyette olmak üzere bir mil
miyet atfediliyordu. yonluk bir orduya sahip haldedir. Bu 

Bitlerin çok ehemmiyet verdiği bu miktara jandarma, polis gibi silahlı 

teşkilat, nihayet 1935 senesinde teşkilat da füıve edilebilir. Bu takdir 
kendisini kuvvetle kabul ettirecek ha- de vaziyet şudur; 

le geleli, ve bunu Vcrsay muahedesi Gönüllü asker 230.000 
450.000 
350.000 

&hki.mmı dinlememek için gösterdiği 1914 te silah altına alman 
aksülamelle anlattı. Bu tarihte Alınan 1!)15 de " ,, 
ordusu 12 ordudan, ve 36 kısımdan Bugiln silah altına almmağa 
mürekkep halde idi. hazır 

40.000 

Alman ordusunun baliğ olması lfı
mn gelen asgari miktar daha 1932 Be 
Seeckt tarafından 500.000 olarak tes
bit edilmişti. Kadrosu geniş olan ordu 
1935 senesine kadar talim ve terbiye 
görmüş, mütecanis bir hale gelmi5 
bulunuyordu. 

Alman askeri sanayiinin her mcm
lekettcldnden çok daha ileri oluşu, 
ordunun tahrip etme kabiliyetini bir 
kat daha terbiye etmekteydi. Askerlik 

müddetinin henüz bir sene oluşu ordu 
miktarım azami 160.000 e çıkarabili
yordu. Askerlik yapmnğa kabiliyetli, 
veya terhis edilmiş olanlar bu miktar
dan hariçtir. 

Fakat, ciddi bir gayret bir sene 
zarfında, 1936 da bu miktarı 500.000 
e çıkarmış bulunuyor. 

Askeri hizmette bulunan 
Silahlı teşkilat 

Yekfın 

200.000 
70.000 

1440.000 

Şüphesiz, bu ordu yarından itiba
ren bu hale gclmeğe b~lıyacaktır. 
Almanların hiç bir ~eyi tesadüfe bı-

rakmadıkları, her §eyi başnrmağa i
radelerinin müsait olduğu düşünülür
se, neticenin tahakkuku pek uzun sür
miyecektir. 

Boğazına. kadar malzeme ile dolu, 
sanayii itibarile hazır, ve askeri kuv 
veti de mükemmel olunca hakikaten 
Hitler her zaman: "Eğer, lüzum ha

sıl olursa, bir gecede hazırlanır, ve 
§afaktan evvel blitün Alman kuvvetile 

hücumn geçebilirim,. sözünü emnfyet
Alman ordusu bu son kadrosile, le tekrar edebilir. 

\'e biltUn techizatilc tamamile hazır ---------------
bir vaziyette bulunuyor. Eğer, Alman Araplar, Italyan 
ya. askerlik müddetinin bir sene 01- lstlUlsından korkuyor 
ınn.smı devam ettirmiş olsaydı, ordu- . . . • 

. bil ·ı ikt ~ 500 000 Dcyh Skeç ısimlı gazetenin Arabis. nun criJ2e ecC'g m ar azamı . t ·· d aı·· · . . . h . . ana gon er gı bır muhabir, bura-
clabılırdı; albuki, Jki senclık mecbu- 1 d k" h Ik h b" ! 

A • • ar a ı a rn er an ır talyan istı·. n lıı1.mct kararı bu mıktarı rahatça A 

~-0 O"O 1 b"l kt" lasını muhakkak görerek endişe için-,..,. v e çırnra ıece ır. d 
1). - t ft Al 25 .1 e bulunduklarını bildirmektedir 

ıt,C'r ara nn, manyn ı e . . · 
:'5 ya· arasında vG bugün terhis edil- Aynı cndışe Yemende de hissedil-
miş bulunan muvazzaf 10 kur'n aske- mekte ve lngllterenin dostu olan 1-
rine malik bulunuyor. Tamamile zin- marn Yahynmn nazırları bile bunu sak 
de bir halde olan bu kur'a askerleri Jamamaktadırlar. 
zaman zamnn manevralara iştirak et- Kızıl deniz sahılindeki bütün Arap 
tirllerek askeri kabiliyetleri idame et- halkı !talyanın muha1:<kak bir gün 
tirlldiği gibi, yC'ni harp silahlarını kul gelip buralara da hücum edeceğini ı 
Janmalan da temin edilmektedir. söylemektedirler. 

HABER - Mıam Postan llEYL~-19~ 

Stoyadinoviç'in Bitler yeni bir bat" 
Romanyadaki 

temasları be bazırlandığıJJl 
Türk~ye hakkında da ı•tl•W!"°1e ettı• "" 

dostluk cümleleri .a-ul. ~~ 
f ınııbatf S8r O}UDdU (Ba.5tarafı 1 incidn) muharebesi yapılmıg ve bu ile ,,'li 

KUçlik Antantın müzakerelerinden şevizmin başında bulunan yahudiler,, ye seri bonbardıman uç~kıar etıııit 
sonra Yugoslavya Başbakanı Bilkreşte in dUnyn hrık,mireti kuı.nıak istedik- ve hücum tayyareleri iştiral< 
Romanya hükClmct adanılarile görü~ _ lerine iearet etmiştir. tir. ~ 
müştür. Kitler, Fransı:r-Rus ıınlafmasm• Tayyareler, 170 kilometre ~ıerııı' 

Görilştilkleri başlıca mesele, Roman- bozmıya azmetmiş katetmek suretile dilşmanID ge toP1' 
ya petrolünü Yugoslavyaya götürmek- Monıing Post gazetesinin Berlin yeti5miş, 150 mıtra.lyöz ve ~SeSi)iF' 
tir. Bundan başka Tuna üzerinde yapıl- muhabiri, Almanyanın garbi Avrupa muazzam bir bo5altma amelıY 
ması düşünülen köprü bahsi üzerinde ya ait emniyet misakına iştirak et- mtştır. ~~ 

de müzakere etmişlerdir ki, bu köprü mesı ıçın Hitlerin Fransızların Sov Tayyareden 1200 den f~a ~ 
iki memleket arasındaki mesafeyi hisso- yetlerle olan ittifaktan vazgeç::nelerinı nin ini~i ancak 7 - 8 dakıka S1i 

Junncak derecede kısaltacaktır. şart koşmağa kat'l olarak karar ver- ve çok zor olan bu ie ~aIJleıı rs 
Sonra Romanya dzşişleri bakanlığın . diğini bildirmektedir. plana göre cereyan etmiştır. P t 

da Yugoslav devlet adamı şerefine bir Bu hususta Alman gazetelerir.c bu çülcr mitralyöz ve kartuçlarla ~ ~ 
ziyafet verilmiştir. Ziyafet esnasında yolda yazılar yazmaları için tali- hcz olarak inmişlerdir. Her.l~ d 
karşılıklı söylenen nutuklar gerek kil- mat verilmiştir. men ayni zamanda toplar da 111 

çük antantın gerek Balkan antantının Frankfurter Znytung gazC'tesi baş miştir. •or 
kuvvetine işaret eden cümlelerle dolu - muharriri yazdığı bir makalede: MUdafaa komiseri mare§~ ~ 
dur: "- Muhakkak olan bir şey varsa lof bu parlak ameliyeyi takd1r 

EvveH'i söz söyliyen Romanya dışba
karu demiştir ki: 

''- Milletimiz mazide Yugoslav mil
leti ile biribirine bağlı idi. Bugün de i
ki memleket biribrne bağlı bulunmak-

tadır. Çünkü aynı müşterek hedef ve de 
ğişmiycn ideal için mücadele ediyoruz. 

Bu hedef, bu ideal nizamdır, emniyet
tir. Sulhdür. Biz bu hedef ve bu ideal i
çin, Küçük Antant çerçevesi içinde Çek
oslovak müttefiklerimizle birlikte mü · 
cadele ediyoruz. 

Biz, bu hedef ve bu id~al için, Balkan 
Antantının çerçevesi içinde, Türkiye 
cumhuriyeti ve Yunanistan ki, sulh ve 
nizama susamıı olarak, ayni arzularda 
bizimle beraberdirler ve onlarla olan 
münasebetlerimiz, hergün yeni işbirliği 

ve karş~lıkh yardım kaynaklan doğura
rak, gittikçe daha samimi ve daha müs
mir bir hale gelmektedir.,. 

Buna mukabil bir nutuk söyliyen Yu
goslav Başbakanı Stoyadinoviç ezcümle 
demiştir ki: 

"-Sizin bu sözlerinizde ve bu hüsnü 
kabulünüzde, memleketlerimizi biribiri 

ne bağhyan devam1r ve sağlam rabıtala
rın mevcudiyetinin yeni bir bürhanmı 

memnuniyetle görmekteyim. Bu bağlar, 

ayni zamanda, bir taraftan Çekoslovak 

ya ile, diğer taraftan Türkiye ve Yuna
nistanla olan sarsılmaz ve değişmez itti

faklarımızın temelini de teşkil eylemek 
tedir. Bu ittifaklar, Küçük antant ve 

Blakan antantı emniyetimizin ve bey

nelmilel siyasetimizin iki kuvvetli un
surunu doğurmuştur.,, 

Matbuat 
ailesinin büyük 

bir kayıbı 
hasta buhran devresine girdiği için tıb
ben imkAn görtilmiyen ameliyat yapıla
madan - Sım ak!31?1 on sekize doğru 
hayata gözlerini kapamıştır. 

• • • 
Matbuat cemiyetimizin reisi Hakla 

Tankm bugünkü yazısmda dediği gibi 
Sırndan şikAyet edilebilecek ıey olsa ol
sa arkadaşları uğruna kendini feda et
mekte t:Stl:crdiği p§ılacak derecede :ıs
rarıdır. Merhurı onbeş senelik matbuat 
! :ıyatında kendisini bütün tanıdıklanna 
sevdirmiş, kelimenin bütün manasile i
yi ahlaklr, dilrUst bir gençti. 

Daha ancak 34 yaşındaydı. Gazctr:ci· 
liğe "Tevhidi Efkar,.da başlamt§, sonra 
''Valat,, e gesmiş, bu müessesede mu
._ arrirlik, istihbarat ıcfliği spor muhar
r"rliği yapmıştr. Bcı yıldanberi "Krun,. 
arkad:ı~ımızm yazı i~leri müdilrii idi. 

• • • 
Merhumun cenazesi bugün saat 11 

de Cerrahpap hastanesinden kaldın} • 
nug, namazı Merkezefendide kılındık -
tan eonra)mivrikapmndaki aile maar
lığına Ciefnec!nmiştir. 

Kendimizi de taziyeye muhta~ buldu-
ğtlmuz bu acı kayıp dolaynDe arkadatnm 

zın arkada gözleri yaşlı bıraktığı a~nesi l 
ve babaıile hemşiresine, yazr işleri mü· I 
dilrü bulundu~u "Kurun,, reflldni~e._( 
bllttfn arTia'c!aı.Janna matemli hislerimizi ı· 
bildiririz. 

Allah rahmet eylesin1 

şudur: Şarka ait muahedeler mevcut rak edenlere teııckkiir etnıifitlr~ 
bulundukça ve Sovyetler şimdiki ta. Manevralarda hazır buh 11,,

0 
vır ve hareketinde devam c-yledikc;e bancı süel heyetlerin azaları 
Almanya iki cepheden harbctmck tch lofu tebrik etmişlerdir. 

0 likesine karşı emniyet tedbirini almı· lngiliz kumandam general ~ 
yacak olursa milli vazifesini ihmal 
etmiş olur .. demektedir. 
Sovyet gazeteleri ne diyor 

Moskovn, 10 - Sovyet gazeteleri 
Hitlerin dünkü nutkuna şiddetli <'e· 
vaplar vermektedirler. Pravda gazete 
si bu hususta ya7.dığı bir make.lerle. 
"Hitler dünkü nutkile yeni b:r hıııb<.' 

1 
hazırlanmakta olduğunu itiraf etmiş-
tir,. demektedir. 

Londra, 10 (A.A.) - Times ga· 
retesf, Nürembergde yapılan beyanat 
hakkındaki makalesinde !iU mütalea
ları yürütmektedir: 

"İngiliz efkarı umumiyesi, eski Al
man müstemlekelerinin tekrar Alman. 
yaya verilmesi meselesini ancak umu
mi bir tesviye sureti yapılmak §artile 
ve Almanyaca siyasi bir alet olarak 
harbe müracaattan bilamel vazgeçil
mesi mukabilinde ciddi surette nazarı 

"Gözlerimle görmemiş olsaydıııl•Jtl 
le bir hareketin yapılabileceğ ne 
mazdım., demiı;tir. r.t~ 

Fransız heyeti başkanı • gt'b 1 
Svaysgut ve general HuillcIJl1Il' r.d 
zor hava harck,,.tkrinin ic:s..~ ·~ ~ 
miikemmclliği kaydetmişJerdı~ utB 
Çek heyeti b:ışknnı general. ~ ş ı J 

refakatindeki subaylar da \ oroll 
mane\Talar, paraşütçüler 'e d~rlt~ 
hakkındaki hayra11lık ve tak 1 

bildirnı !<-l<>ro·r. 

Honıanyaoaıı 
manevraları 

ord 
Dükreş, 10 - Romanya 1,.ııı nun büyük manevraları flkt~r Jllıf 

rinci haftası içinde Tamş,·ar .r' 
kasında başlryacaktır. :Mant 
yedi gün sUrecektir. 

itibara. alabilir. f 
Halihazırda Almanyada harp zihni- Fransız BaşvekfJIO 

yeti te~çi edilmekte ve şimdiden Al- ziyaretine dair re8 
manyaya karr;ı fedakarlıklarda bulun 1,.. 

ma.k adeta onu yarın başka taleplerde maltl.mat yo~ " 
bulunmağa davet etmek olur.,, Ankara 1 O<A.A.) _ Fransıı ~ 

Morning Post, diyor ki: kanı M. Blumun yakında meınle~f 
"Afrika müstemlekelerinin Alman- zi ziyaret edeceğine dair gazeteı~rr 

yaya rücuu, ona yeniden tevessü et- dır· :J 
mesi için istinat noktaları vermek de- zı haberlere tesadüf edilmekte ~ud 

k 1 Anadolu ajansı, alakadar rf!',,.,I me o ur.,. ,,er 11 
nezdinde yaptığı tahkikata • . .P• Sovyetlerln manevrası. 1""" .. ~ 

Moskova, 10 (A.A.) _ Tas ajan- büyük bir memnuniyetle karşı 4' 
SI b;Jdiriyor: §Üpheciz olan böyle bir ziya~ 

Beyaz Rusya silel dairesi kıtaatm burada hiçbir maliımat bulun 
nm manevralarında büyük bir hava kaydeder. 

- sız MBl 1181 (MrfMye) müellifi Km-J Mcriıl değil miainiz, 
- E11ett 
- lgte kar"/ıırı! 
(Fransız se.ğ cenah gaı.etelerin!n ka.rikattirtU. 



lC\ EYLUL - 1938 
~ . HABER - Alitam Postan 

Ton too amca 
kovmaya indi, 

fakat 
dayanamadı 

Bi~· hayat 
sahnesi 

..... ~ Amerikanın bazı vilt.yeUerinde/ 
~adeta lrOpek mU&IMleel edilir. 
......__ bir ktırek kaçacryml ! ,, uerl bu haU 
~ bl &Dlatmakt&dır. 
'-........ a1mıp burada da &'159terllen bu e. 
~ ~. hakilddlr. Hayal mahlU.lU bir 
~ detudlr. Afatıdakl yazı Amerikan 
~erinden birinde mahkumJyet mUd 
~ lıltlrdıkteıı sonra namuaıu bayata a. 
~-Olan Roger Benton llimll ukl bir 
~ t&ratmdan yazılDll§tır: 

!>art adam bçmıttı. Bu heyecan 
~i, korkutucu haber aramızda bula 

bir haıtaıık eibi yayılınıftı. 
Jıa,. laıd.t ipreti verilince hepimiz av

lilrilldük. Gardiyanların ateı aa
~6aleri ve bize çevrilmit tüfek nam 
'ı altında titrqerek beklettik. Tam 
..__ .... t dütüncelerimizi bu firar hi
~Ue yorduk. 
..... Sonra uzaktan, bir kalabalığın bize 
"'lru geldiğini gördük. Bu manzara 
~da evirip çevirdiğimiz sualin ce
~ veriyordu: Firar teşebbüsü mu

lk olmamıştı. 
~ 11.n önde Tad Bravn yürüyordu. Ar
~ Dldan Jak ve Mak ve Şorti somurt
h\ •uratlarile geliyorlardı. Bu grupu 
's Zalim bir adam olan yüzba~ı ile 
\ıatardiyan atlar üstünde gayet yakın-

takip ediyorlardı. Kaçaklann ka
~tukları hürriyet ancak iki saat sür 
"'fittil. 
'ıa ~Ütün mahpusların zihinlerinde yal
M..._ bir sual dolatıyordu. Acaba bunlar 
··~ekleri dayağa dayanabilecekler 
~l? Yoksa hapisanedeki kayıtlarına 
.._ ilrı aaat sonra <firara tetebbüs esna
~da ınaktül düpüttür) cümlesi mi 
hııtacaktı? 
> C~ap için fada beklemedik. Akp~ 
:eiıne daha henüz baıtamıştık kı 
tlLzbafı, Azrail gibi kapmın önünde gö
""lltrek: 

- Şort( Deft meydana çıksın 1 •• 
h... Diye gUrledi. tık olarak Şorti ·ça
~~ı onun elebap aayıldıiım anla-

Ja..... '-ti iki adııiı kalıncaya adar yak
)t,~ yilzba§J, ağır bastonunu bava-

'-ıdırdı ve bağırdı: 
..._ 8tn beni öldürmek istedin ha 1 •• 

~rkaamdan da ağrr baston bütün 
" Şortinin kafasına indi. MahkUın 
' denıeden baygın bir halde yere yu-

1-dı. Gözünün üstünde açılan kor
Yaradan ıel eibi kan akıyordu. 

iki gardiyan onun pelteye dönen 
~ unu koridora aürilklediler. Şorti -
~ h.tma dökülen kovalar dolusu su
~tıııru ititiyorduk. Tekrar mü
-._ 1 bir dayak yemesi için onu ayılt 

h çalıııyorlardı. 
1ıııı... .\tııan dayağın gürUltüleri kulakla
~ patlıyordu. Fakat, Şortinin ağ
' bir tek iniltinin çıktığını ifitme
~ hiç sca çıkarmadan cezaamı çe-

~ .\a IOnra onu gene silrilkliyerek ye
~ Odaama attılar. Ba§tan ayağa ka
t. 1-ı içinde idi. Dudaklanndan eene 

hlr- tiklyet avazeıi çıkmıyordu. 
)\~ Mıka geldi. Kapmm önünde 
~ -tUlnı kurtun ağırlığındaki yum
S linltek hı.zile çenesine inerek bir 
' ditini birden kırdı. Mak kırk ye
hıında bir adamdı. Verilecek ceza
Grıuıa kemikleri dayanamazdı. Yal -

la bqladı : 
' 1Püabqnn yalvannm size 1 İyi 

r. 
ben yaılıymı. Buna dayana-

>aır.t Şortinin aeaaizliği kadar bu 
'- n da biç bir tesiri olmadı. 

1-tı bu adamlann kendisini öldür-
• ltfebbüı ettiklerini biliyordu. Ni 

IOnradan ben de bunun doğru ol
'b 1l ifrendim. Şimdi iıe bütün 
~l"•lara ibret olacak bir ders veri-

"· 
'UçüncU olarak Tad ilerledi. Bütün 
\ ~1lalar soluk almaksızın bakıyorlar 
~~ da bir sopa ile yere serildi. Dil
~ erı. •i.ımdan bir inilti çıktı. Kori
~ da •Yni sopanın bir kaç defa indik
'1 lorı.~a, dayağa, ıslak kayışlarla, de
)' edıldiğini duyduk. Sürükliyerek 
'- tt'k Odasına geri getirdiler. Sıra Ja
' tllbitti. Kapmın önünde yediği ka
~ataamı yardı, bir daha a· 

"' . . . 
~ mahkiim ellerine ilci tabanca 

Geçirerek, Çahfmakta olduğumuz tarla
dan bir kolayını bulup kaçmıılar ve ge
ce karanlığını beklemek için tarlanın 

yanı batmdaki aık çalıbğın içine aığın
mıtlardı. Alqam Uatü it batından dö
nerken yapılan yoklamada bunlann gay 
bubetleri anlatıldı ve hapisanenin kurt 
köpekleri kaçakları araştırmak için sa
lıverildi .. 

Çok geçmeden önde köpekler, arka- , 
da yüzba§ı ve gardiyanlar, bunları çah
Jıkta sıkıgtırmıı. kaçaklar tabancalara 

davranmıılar, fakat ne denae kurıun -
lar bir türlü ateı almayınca teslim ol- ' 
mak mecburiyetinde kalmıılar. 

Yatakhanede Şorti sanki hiç bir gey 
olmarruı gibi sigara içiyor ve bir al
manak okuyordu. Yanına yaklattım: 

- Rahat gibi görünüyorsun? 
Ded.im. 
- Görünmesem ne olacak? Artık 

her şey bitti. Çok geçmeden beni öldü 
receklerini çok iyi biliyorum .. 

Bunun doğru olduğunu çok geçme
den hepimiz anladık. Ertesi gün bu 

clört adam yedikleri müthiı dayağa rağ 
men gene tarlalara çıkanlddar. Eğer 

verilen gündelik iti tamamı tamamına 
yapnuyacak olurlarsa, geceleyin dayak 
faslının ba§lıyacağını pek iyi biliyorlar
dı. 

Vçilncü günii sabahı Şortiyi yük 
yükleme takımına verdiler. Burada ağ-

rı ve sızı içinde olan vücudile çalıta

mıyacağı pek aşikardı. Buna rağmen 

diğer mahpuslardan geri kalmamak i-

çin elinden geleni yaptı. Fakat dördün 
cü günün sabahı it başına giderken sı
radan bir adım ileriye çıkarak: 

- Yüzbaşım hamal takımında yapa 
mıyorum. Beni batka bir yere veremez 
misiniz? 

Diye sordu. 
Yüzünde nefret ve diltmanlık görü

nen yüzbaşı kısaca: 
- Orada çok kalacak değilsin; hay 

di sıraya dön ı .. 
Diye bağırdı . 
Hepimiz birbiriııllze bakııtık, sonra 

da gözlerimiz bodur gardiyanın elinde
ki tüfeğe çevrildi. 

O gün öğleden sonra saat dört ile 
bet arasında mesele halledildi. Bir kur 
ıun, arkasından iki el d<!ha patladığı n 
man ben Boli LeıH ile beraber çalıp

yordum. tıi bırakamazdık. Birbirimi -
zin yüzüne de bakamazdık. Boli fısıl

dadı: 

- Şorti gitti! .. 
Sonra hapiaanede öğrendiğimize 

göre, bodur gardiyan Şortiyi srradan 
çıkarabilmek için fırsat gözetlemif, ni
hayet öğleden sonra emeline muvaf • 
fak olabilmit. 

- Hey Şorti arkada bir kaç demet 
bıraktın! 

Diye bağırmıf. Şorti iae hiç bir 
ıey bırakmadığını çok iyi bildiği halde, 
galiba ne olacaksa olsun diyerek sıra
dan dıpnya çıkmıf, ve çıkar çıkmaz da 
göğsünden yediği ilk kurıunla yere 

ıerilmiı. G~ . .:iyan büyük bir ıoğukkan 
Jılıkla ona doğru yUrümüt ve bapna 
iki kurıun daha ııkmıf. O gün akpm 
tatili oluncaya kadar Şortinin vücudu 
tarlada kalmııtı. 

• • • 
Yıkanma dairesinden çıkıp da av

luya toplanırken içinde iki gardiyan 
ve iki mahkum olan bir kamyon Şorti
nin cesedini getirdi. 

Yemek salonunun tam karıısında 

durdular. Gardiyanlar mahkumlara ce
sedi apğıya atmalarmr söylediler. Hal
buki onlar h-- insanın ölüye göster
dikleri hürmetle cesedi taııyarak apğı
ya indirmeğe kalkıttılar. Bunun üzeri
ne yilzbaıı bağırdı: 

- Atın aıağıyat .• 
Mahpuslar tereddüt edince: 

- Atın diyorum size, yoksa .. 
Yapacak başka bir it kahnamıştı. 

Kanla buJaıık olan ceset kiıttedek taş
ların üstüne atıldı. Kanlar en yakında 
olanların bacaklarına sıçradı. 

O gece yemek odasmda kimde ye
mek yiyecek hal blzmttı ki? .. 

--
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143 yıl evvel bugün 
1Avusturyahlar Fransanın mühim 

şehirlerini zaptettiler 
Harplerde elli beş yara almış Boşar ile 
Fransanın en cesur kumandanlarından 

GUstln niçin idam edildiler 
.Fransa, her taraftan muhasara 

edilmişti. Avusturya ordusu baş ku. 
mandanı Valanslyen ve Konde mev. 
kilerini aldıktan sonra Frans'.zları 
geri 9üskUrtmüştti. 100,000 kişi ile Pa. 
ris üzerine yürümeğe hazırdı. 

Fakat böyle yapmadı. Yani Pa. 
ris üzerine yürümedi • Başka bir 
şehri muhas:ıra etmeği daha yerinde 
buldu. 

lngiliz kumandanı Dünkerk şeh. 
rini muhasara için emir almıştı. 20, 
000 kişi ile emir aldığı şehrin mu. 
hasarasına yürüdü. 

Diğer İngiliz kumandanı Freytag 
15,000 Has askeri ile hazırdı. 

üç gün muhtelif cephelerde sil • 
rekli çarpışmlardn sonra Lokeno. 
va kalesi teslim bayrağını çektiler ve 
Avustcryalılar Moboj'u muhasara et. 
tiler. 

Bu. mağltlbiye-t 1793 yılı 11 Eylul 
günü, 14a sene evvel bugün olmuştu. 

MağUlp olan kumandanlar Güs. 
tin ile Hoşar neye uğradıklarını an. 
lıyamamışlardı. Hoşar'ın bu harpte 
büyü!< hataları olmqtu. 

Eğer bütün kuvveti ile hareket 
etse düşman kuvvetlerini ya denize 
döke.:ek ve yahut hepsini mahnde • 
cekti. Halbu ki çok zayıf mUfre. 
zelerl söndermek suretiyle harp 
etmişti. 

- Şimal ordusu baş kumandanı 

iken yirmi iki zabit ile bir sene. 

rali azlettiniz ve yalnız başına kaidı. 
nız. 

Cevab verdi: 
- Bu neyi ifade eder • 
Bu hiç bir şey ifade etmezdL 

Maksat onu idam için sebep )Azım. 
dı. 

- Bq kumandanlık muharebesin. 

den 80Dr& kork.aklık gösterdiniz. 

Hoşar 11f1Umsedi. Vilcudanda 

tam elli beş yara vardı. Elli bflf 
defa kan akıtan bir kumandanın kor 
kaklık gösterip göstermiyeceği mev. 

zubahs olacak bir O'Y değildi. Fa. 
kat sordular. Çilnkü maksat onu 
1 dam için bir sebep bulmaktı. Kuman. 
dan ~yle mukabele etti: 

- Adi bir Dragon yiizbaş1SJ iken 
baş kumandanlı.ta kadar yüksel dim. 
Acaba düşmana hizmetten ne mü • 

kAfat beklfyebflirdim. Düşman, 
kendisine yaptığım fenalıkların in ti. 
kamı:n almak için beni parça parça 
eder. 

Tarih diyor ki: "Hotr sessizce, 
mer&re ildi. İngiliz ordu.su mahvol • 
maktan kurtuldufu. Lokenova A vus. 
taryalılar teslim oldutu için idam 
edildL 

Bu mağlt1biyetten sonra ordu ela 
ı-------~~--~~--~----~---,u haber dalglandı: 

- Kumandanlar idam edilecek. 
Jer .. 

G8stln hakkında f11Dlar deni • 

Aşkı bllmeyen 

•••k 
yordu: "Asya hükümdarlanna, ku • Tiyatro sahnelerinde bütün gönlllleri 
mandanlanna 1Ayik ziynetlere müs . telhir etmekte olan Vera Nargo bu haf 
tagrak br halde Mayans şehrinde ta Londraya varmıı ve oradaki tngiliz
yaldızlı bir araba ile gezdi. lerl efsunlamağa baılamıttır. Sahnede 

A.ekeri harbe teşvik eden, mlllt Atık rolleri yapmakla çok büyük bir 
hisleri tahrik eden ~azeteleri or. 
dtı arasına sokmadı. itaatsizlik 
eden askerleri kurşuna dizdirdi. 
Ordunun iaşesine memur olan ko 
miserlerden şik~yet etti.,, 

Kimse bu kumandanı mUdfaa 
edemedi. Güstin idamından birgün 
önce oğlunu yanına getirtti. Kucak. 
layıp öptükten sonra: 

- Oğlum, yrın ne halde buluna. 
cağımı bilmiyoru, dedi. Hiç kimse da. 
rağcn•a giderken lazım olan meta. 
neti gösterebileceğinden emin ola . 
maz. 

Fakat ben size bırakbğım isme 11. 
yakat kazandığımı is bat edeceğim; 

r.<inci gün, ayakları titremeden 
1 

darağacına gitti. .... 
Boşar da ittiham ediliyordu. 

ıöhret karanmrı olmasma rağmen, ken-
disi henliz atkı tatmamı§tır. 

Afrikada misyoner!;k yapmakta olan 

babası bundan bet sene evvel kendisine: 

- Kızım, ben ailemizin adını tiyatro 
programlarında hiç g8rmelr istemem 1 

demİfti. Fakat Vera evinden kaçmıı 
ve bir dansöz olmuıtur. Gazetecilere 
söylediği gibi bu kızın hayatında biricik 
botluk, agkı hiç tatmamıı olmasıdır: 

- Sahnede aıkm biltün usul ve erkA
runı bilmekle mükellefim. Sahne dıpda 
genç bir çifti görünce, hayatlarının be
nimkine nisbetle ne kadar dolgun oldu-

ğunu düşünürüm. Evet ben hlirriyet, 

lüks ve her §eye malikim. Fakat aşk ne 
dir bilmiyorum. Bu da muvaffakiyetin 
bana nasip ettiği faciadır. 

Marmara nahiyesinde Atatürk 
heykell 

lzmlr Akhisar imzasına bağlı Marmara nahiı·eslnde ( Atatürkiln) lllr lıerJ. 
keli yapılmıı ve kurtılluş gÜnüne teltUlül «!('fi 1 Egulul pazar glld 
Akhisardwı giden bir he1ı-et önünde büyük ve coşkun tezaJWratla açılmııtır. 
Bu heykeU yapan Cevdet namında amatür bir gençtir. Ve re~imde X ifa. 
retli olarak göaterilmlftir. Kmtlial talod'iN f!llJ!lll görülmüıtür. 



Cinı Londos - Dinarlı 
karşılaşacaklar mı ? 
Köyünde olan Londos son dedikodulara 

cevap veriyor 
Dün serbest güreş sabık şamp:) o./ 

no Cim Londos K:h·aryani ismindeki 
Rus rakibini mağlup ettikten sonra 
tekrar gelmek üzere şehrimizden ay. 
rılmış olduğu ma1Umdur. 

Tekrar geleceği beklenen Yunan. 
lıya karşı çıkarılacak pehlivanı seç. 
mek için müsabakalar yapılmış ,.e Di. 
nirlı bu seçmeleri kazanmıştı. 

Dinarlı - Londos müsabakası ar. 
tık bir gün meselesi olduğu zaman 
Yunanlı pehlivanın Ist.anbuln gelmek 
istemediği, Dinarhdan kaçtığı gibi 
şeyler de söylenmeğe ve bir hayli de. 
dikodu yapılmağa başlandı. 

Şehrimizde, iki gündür tavsayan 
bu dedikoduların şimdi Yunanistana 
sirayet ettiğini dün gelen Atina gaze. 
telerinden öğreniyoruz. 

Yunanlılar, çok güvendikleri Lon. 
dos hakkında kullanılan "korktu, kaç. 
tı,, kelimelerine çok kızmaktaJardır. 

Yunan spor gazetelerinden biri. 
nln muharriri bu mesele hakkında 

köyünde olan Londosla görüşmüştür. 
Sabık dünya şampiyonu : 

- Hakkımda söylenen bu sözlere, 
bnhassa Dinarlrnın "Londos benden 
ka~., demesine hayret ediyorum. 
Müteaddit defalar mağlQp ettiğim bu 

pehlivan, böyle bir sözü na.s:l söyliye. 
bilir. 

llen hi-ç bir rnkit lstanbulda gü. 
reşmem demedim. Her yerde ve her. 
keste tutuşmağa hazırım. 

1:-tanbulda bu müsabakalarr or. 
ganize edenlere bazı şartlarım oldu. 
ğunu bildirmiştim. lstanbulda bir de 
ajanım var; eğer Dinarlı ile karşılaş. 
rnamı muhakkak istiyorlarsa şeraitimi 
lrnbul ettiklerini ajanıma söylerler, 
ben <!e gider güreşirim.Ben lıurada her 
gün onlardan cevap beklemekteyim. 

lst.anbul gazetelerinde aleyhimde 
çıkan yazıları takip ediyorum. Bun. 
lardan şunu anlıyorum ki: Aleyhim. 
de neşriyat yapmakla beni mahçup e. 
decekler ve sinirlendirecekler; teklif 
etfü~im şartları münakaşaya bi !e lii. 
zum görmeden lo:;tanbula gidip Dinar. 
lı ile tutuşacağım. 

Yapılan neşriyatın bundun başka 
hiç bir sebebi olamaz. 

Dediğim gibi ben J.stanbulda mü. 

sabaka yapmam demedim, arzumu is' 
af etsinler derhal hareket e<!eyim.,, 
demiştir. 

Kardeşinin ağır hastalığı dolayı. 

siyle Londosun Jstanbula gelemediği 
de söylenmektedir. 

f utbol 

lngiltcre futbol lig maçları bu hafta buşlamışt1r. llfMıalann hcı,:~~ 
pek sıcak gitmesine rağmen stadyomlar ağır ağıza dolmaktadır. 

Lond.rcı atadyomunu dolduran seyircilere bak"'lnı gfüıcş sıcaklığından ko
"'nmak için ellerindeki gazeteleri şapka dalıa doğrıısu birer 'ki.Uah yaparak 
ba§lmıncı geçirmi§Zerdrr. 

Yugoslav 
atletleri 

Balkan oyunlarına 
hazır ]anıyorlar 

~tinada yapılacak 7 inci Balkan oyun 
Janna iştirak edecek Yugoslav atletleri 
bir hayli .zamandanbcri çalışmaktadırlar. 

Bu sporcular arasında son müsabaka 
nvelki gUn yapılmıştır. Alman netice
ler ıunlarchr: 

' 100 metre: 10,7, Gülle atma: 14,4, 
Uzun atlama: 6,77, Disk: 45,19, 200 
metre: 51,4, 10.000 metre: 35,12,6, 400 

manialı: 55 saniye, Sırıkla atlamak: 3, 

41, 110 manialı : 15,6, Uç adım: 13,69, 
Cirit atmak: 54,48, 800 metre: 

Amerlkada kl Yunanlı 
sporcular 

Amerikada bulunan Yunanlıların 
tanınmış atletlerinden Hılenços Nev
yorkta yapılan müsabakalara 4,27 met 
re yüksek atlamıştır. 

.Jap@ını Daıır 
12 n ci ol i mpi y a t: 

i ç i n hazırl ığa 
başladı lar 

1940 senesinde Tokyoda yapılacak 
olan 12 inci olimpiyat için Japonyada 
şimdiden büyük hazırlıklara başlanmış
tır. 1940 ta ilk Japon imparatoru Jim· 
munun tahta çıkışının 2600 üncü yıldö
nümü olduğundan bütün Japonyada 
büyük bayramlar yapılacaktır. Milad
dan 664 yıl evvel tahta çıkan ilk Japon 
İmparatorunun sülalesinden bulunan 
şimdiki Japon İmparatoru bu münase -
betle yapılacak merasime bizzat riyaset 
edecektir. 

Balkan oyunlarına 
lştlrAk edecek 

atle tl e r 
Yakında Atinada başlıyacak olan 

Balkan oyunları için, sporcularının i
simlerile fotoğraf ve rekorlarını gös
terir birer liste göndermeleri; Balkan 
oyunlarına iştirak edecek milletlere 
bildirilmiştir. 

Anadolu hisar 
idman yurdu 
S ene lik i dman 
bayramını 12 - 13 

e y lü l günleri 
yapıyor 

Anadoluhisar idman yurdu sene -
lik idman bayramını 12 eylül cumar
tesi ve 13 eylül pazar günleri kendi 
sahasında yapaca!ctır. 

Her iki günün zengin programı a
~ağıdndır: 

Cumartesi 
Saat 

16,15 12 melre2 Şarpi yarışı. 

(Yarış rotası: Küçüksu ko-ı 
yundan Bebek koyuna gitme ve 
gelme takriben 2 deniz mili ve 
ı gornina). Yarışlar be:•nel
milel yelken yarış federasyonu 
(İ. Y. R. U.) nizamnamesine 
göre yapılacaktır. 
Amatörler yiizme yarışı (Ru
melihisarında.n Küçüksu sarayı 
önüne). 

17,30 Padilbot yarışı (umuma). 
Saat 21 den itibaren Yurt bahçesin

de davetlilere bir garden parti verile
cektir. 

VAPURLAR 
Köprtidc• 

13,20 
14,50 
16.-
Pazar 

Saat 

Hisardan 
17,05 
18,10 
20,25 

13.30 Klüp sporcuları tarafından ge-
çit resmi 

13.50 Cimkana. 
14.- Gülle atma 
14.10 Yüksek atlama. 
14.20 Çuval yarışı. 
14.35 Uzun atlama. 
14.40 Yumurta yarışı. 
15.- Futbol maçı. 
16.35 Maçın sonu. 
16.40 100 metre koşu. 
16.50 Üç ayak yarışı. 
17.- Futbol maçı. 
17.20 Sokak koşusu (sahadan hare

ketle Çubukluya Hidivin köşkü 
önüne kadar gidip gelme). 

18.40 Maçın sonu. 
18.50 Tevzii mükfı.fat. 

VAPURLAR: 
KöprlidO" 

11.05 
13.-
14.30 
15.25 

Hisardan 
16.43 
18.55 
20.30 

Karagftmrllk 
stadındaki maçlar 

Bu pazar günü Karagümrük halk 
stadında muhtelif futbol müsabakala
n yapılacak ve zafer kupası maçları
na devam edilecektir. 

Müsabakaların programı §udur : 
I - Saat 10 da tstanbulspor - Fe

neryılmaz genç T. 
II - Saat 11,30 da Karagümrlik -

Eyüp genç T. 
IlI - Saat 13,15 te Bozkurt - Kü

çükpazar A takımları arasında kupa 
maçı hakem Adnan Amin. 

IV - Saat 15 te Feneryılma.z - Ka. 
ragünırük A takımları arasında husu
si mahiyette intikam maçı. Hakem 
Feridun Kılıç. 

V - Saat 16,45 Eyüp - 1stanbul
spor A takımları zafer kupası maçı. 

Not: On beş dakika geciken takım 
hükmen mağlçp sayılacaktır. 

Kasımpaşa kl übü1'1d6 
~d:Jı ıreş M d:Jısalb>alkaıDa rrı 

Kcsımpa§a gürC§çiien 

Güreşçilerimizin olimpiyatta ka -
zandıkları muvaffakıyetlerden sonra 
halk ve gençlerimizde giireşe karşı 

derin bir aıaka uyanmıştır. 
1stan bul klüpleri içinde güreşte en 

önde g· den ve geçen yıl tecriibesiz 
güreşçiler müsabakasında birinciliği 

kazanan Kasımpaşa klübü güreş şu

besine yazılmak ÜT.ere son ay içinde 
elli kadar güreş heveslisi genç müra
caat etmiştir. 

Klüp idare heyeti bu talebi karşılı 1 

yabilmek için güreş tesisatını geniş-ı 
lctmeğe karar vermiştir. 

--

Haber aldığımıza göre. rtl~ -
halk partisi lstanbul ilyönk~ . ., 

r·bUI .. spor te§kilfıtı Kasımpaşa k u ·e 
di yardımda bulunmağa karıır \ 
tir. 

Bu pazar günü klüp azası :ıı 
da yapılan birincilik mUsnbalc .ı 
44 genç iştirak etmiş ve giire7 ~I 
nu kalaba!rk bir halk kütlesı 

muştu. . d Jcİ 
5ô, 61. 66 kılolar arasın.c:3 ttt 

sabakalar çok çetin ve o nı~be jlli 
yecanlı olmuştur. Güı:_eşlerde ?1reşÇ 
reş takımımızdan bir çok gU 
de hazır bulunmuşlardır. 

,,, 'u... :A' ~' y .-: (~~.Viii;;::.~-===~---

936 olimpiyrelınd<l kazandığı meşe ı 

dalını dil:<"n şampiyon .• • 

ltalyan atletlerii 
Japon ları yendi 

Berlin olimpiyatlarından dönerken 
Japonlarla İtalyanlar arasmcla Torino
da bir atletizm müsabakası yapılmış ve 
müsabakaları 86 puvana kar§ı 92 puvan 
la İtalyanlar kazanmıştır. 

Bu müsabakalarda alınan bazı derece
ler: 

Sırıkla atlama : 4,25 Japon, uzun at
lama 7,21 Japon, 1500 metre 3,576, ital 
yan, 800 metre 1,53,2 it.ılyan. 

Boks maçları 
Bu pazar Romanyah 

boksör, Klryako ile 
karşılaşacak 

Yarı orta siklet Romanya şampiyonu 
namzedi Teodorisku en müstait amatör 
boksörümüz Melih ile bir müsabaka yap 
mak üzere iki gün evvel şehrimize gel
mişti. 

Romanyalı boksör bu pazarı boş ge· 
çirmek istemediğinden organizctörler 
istanbulun en iyi yumrukçularından 

Kiryako ile karşılaşmasını münasip gör 
müşlerdir. Binaenaleyh bu pazar Tak-
sim stadında Teodorisku - Kiryako~ 

Meşe.Jule beraber büyü:) 
lzm:r - Edir '16 
Karışık ta kı nı l atr• 
maçı nı lz mirltlet 

kazondı ~ 
Sergi münasecbtile İzmire gitJtt~ 

Edirne karışık futbol takııısJ~ıı39 
muhteliti ile yaptığı maçta ıı-0 
olmuştur. 1-ıı' 

Ayni günde oynanan Altay "',. ;J 
rı"" ' ordu şilt maçı da Altay takırtı1 ııııı'* 

~ltınorduyu yenmesile nih:yetlt ./ 

tır. =-"11 
Belgrad ve Bük re~ 

yapılan maçla~,~ 
Küçük Antant toplantısı rııU11' ııetl' 

le muhtelif Küçük Antant rneı111' '(.ti• 
rinde spor hareketleri yap~rıı'ri t;I 
Bu arada Bükreşte ynpılan su\fS 1" ~~ 
cilik müsabakalarını Yugosla",,b ı, 
zanmışlardır. Belgratta yapılan d' 
arasındaki kılıç müsabakatarıtl sfl-' 
Çekoslovaklar, Romanyalıları A 
etmişlerdir. ~ 

müsabakası yapılacaktır. ıJı ti 
Kendine çok güvenen Roıııe ele''~ 

sör Kiryakoyu mağlfıp ederse g 
hafta Melihe karşı çıkacak~ 

B a y HödüQün spor yüzünden basına gelenıer (YAZISIZ HtKA YE) 

l 

u 
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Haydut çetesini idare eden 
Erkek yerine bir kadın çıktı 
l<ım oDduiu blllnlyor, fakat bir 

türlü ele geçırııemıyoır 
<Paria buauai muhabirimizin mek

l1dau:) 

Franaızlar nezaketi bir türlü elden 
~lar vcaaelim.. Dara dütümüı bir 

kadın gördülenni muhakkak onun yar
~ koprlar. Hatta polis hafiyeleri 
bile tam it ortasında , iki elleri kanda 

bile olaa, her ıcyi yüz üstü bırakarak 
~ın yardımına giderler. Fransarun 
lliksek apartmanlarında kullanılan asan-

IÖrlerin hemen hepsi bozuktur. İkide 
birde bozulan ve taııdıklan adanılan 
Yarı yolda bırakanlarına da çok rastla 
llır. 

lıte bu iki hakikat, Fransız emni
>"eti umumiyesinin birkaç merr.urunu , 
lon zamanlarda, tasavvur edilmiyecek 
kadar mütee11ir etmiıtir. 

Batından hadise geçen madamın 
llçlan safi altın renginde, gözleri ko
}'u tnavi, hele gülümsemesi en katı yU· 
rekll erkekleri bile büyüliyecek kuvvet-

tedir. Kadıncağız böyle bir asansöre 
\inmif. Fakat üçüncü katla dördüncü 

~- arasında asansörün birdenbire dur -
'9iaaiyle kartüatmııtır. 

Kadın çok sıkışık bir vaziyetteydi. 
Sabahın olmasma bir ıey kalmamqtı . 

litı apartmandan bir an evvel çıkarak 
•e kocası uyanmadan evine dönmek mec. 
buriyetinde idi. 

Aaanıi6rün, böyle bir zamanda bo
aulınası da dütünülecek oluna itin f e-• 
ta.ti anlatılır. Hele kocası kendisinin 

bir haata arkadap ziyaret ettiği marta· 

~ kolay kolay inanmıyacak yaratılıı· 
ta olduğu da hesaba katılırsa .• 

PoJis hafiyeleri asansör parmakWda
frndan yukarıya uansörde kapah kal· 

l!ut kadına bakarlarken bütün samimi

}'etJeriyle "hiç tüphcsiz f., diyerek gülüm 
letniperdi Hafiyelerin bu apartmanda ........... 

insanlar 
büyüd.ükçe 

Burun, dudak ve 
kulaklar da 
büyüyormuş 

Vqingtonlu bir Antropoloji ilimi, 
ht ilerledikçe insanların bazı uzuvla-

l'ıııtn hacmi olduğu gibi kalmakla bera
ber. meseli burunların daha geniıledi
lfni ve uzadığım, ağzın daha yayıldı· 
iını ve kulakların büyüdüğünü iddia 
tbııelrtedir. 

1 
Umumiyetle bumun ıekli ekseriyet

e lnsanm yapdığı muhitin iklimine 

tCSre tebeddül epnektedir. Mekaikada 
htzı kırmızı derili kabilelerin sıcak aa

lıaıarda barunlan basık ve dağlık mm
talı:acta burunları dardır. Burunların 
leltıinde esaslı bir amil olan iklim, ırk-
1-r •rasındaki farkı tayine yarayan bu 

:;:' ~tıları türlü biçime ıokmut-

mühim bir iti vardı: Fakat, asansörü 
yeniden harekete getirebileceği muhale· 
kak olan kapıcıyı çağırmak için, kendi 
mühim itlerini birkaç dakika ihmal et
mekte bir zarar görmedileı. 

Polis hafiyeleri bu apartmanın en 
üst katında beynelmilel bir haydut çete
sinin ele baıısımn oturduğunu teabit 
etmiıler ve onu sıkııtımuı olduklarına 
da emin bulunuyorlardı. 

Çete reisinin bu dairede olduğunu 

emniyet müdürlüğüne gelen bir mektup-

tan anlamıılardı. Haydudun i§ğal et · 
mekte olduğu dairenin bitişiğindeki da· 
ireyi polis kiralamıı ve orada saatlerden· 
beri bir hafiye bekliyerek kom§usunu 
dinlemişti. 

Kadın asansörle yarı yolda kalma
dan az evvel bu odadaki hafiye, polis 
müdüriyetine telefon ederek : 

- Şimdi geldi. Onu yakalamanın 
tam zamanıdır. Burada tek başına bulu· 

nuyor. Kapıyı içeri girdikten sonra ki·I 
litlediğini i§ittim. Şimdi de dairenin 
içinde dolaştığını duyuyorum. 

Baş müfettiş bu telefona şöyle ce· 
vap verdi : 

- Çok iyi!.. Şimdi beni dini~. pen· 
cereden kaçması ihtimali var mı 

- Evet, pencerenin kenarında geni§ 
bir çıkma var. Buraya çıkarsa bitişik 

apartmanın damına atlıyabilir. 

- Apartmanda olduğun yerde kal 
ve gözünü pencereden ayırma oradan -katiyen ayrılacak değilsin. Diğer bütün 
kaçılabilecek yerleri biz muhafaza altı-

na alırız. Eğer pencereye tırmanmağa 
kalkııına hemen tabancana davranarak 
ateı edersin 1 .. 

Bu konuşmadan birkaç dakika son
ra bir polis müfrezesi apartmanın bulun· 

duğu sokağa yetiıti ve se11izce o ci

van muhasara altına aldı. İçlerinden ba

zısı kapıcıyı uyandırarak apartmana gir· 
eli bazıları da arkadaki avluyu işgal et· 

tiler. Böylece kimsenin buradan kaç • 
masına imk:tn kalmadığına emin olmut· 
tardı. 

Anlapldığına göre çete reisinin çok 
keskin kulakları varmıı ki kapıcmm 

uyandırıldığını ititmiş: yahut haydut 

pencereden dıpnya bakarken sokakta 

bir takım gölgeleri görerek kuıkulan
nuş. 

Her ne ise, bititik dairedeki polis ha
fiyesi, haydudun kapısının açıldığını 

koridorda hafif bir takım ayak sesleri 
iptti. 

Şimdi ne yapacaktı? aldığı emir 
pencere çıkıntısmı gözctlemekti. Eğer 

koridora çıkacak olsaydı, haydut belki 

de daireye döner ve pencereden atlardı; 
iyisi mi bura~ beklemeli. 

İtte tam bu sıradaydı ki, yan yolda 
kalan asansörü kapıcı itletmiye muvaf
fak olmuıtu. Madam kendisine büyük biı 

yardımda bulunan hafiyelere teıekkilr 

etti; binadan çıkarak bir taksi otomobili
çağmh ve içine atladığı gibi çekip gitti. 

Kapıcı asansörün durmasının sebep
lerini izaha kalkııtığı bir sırada hafiye-

ler kaybedecek vakitleri bulunmadığını 
dütünerek en üst kata k09tular. Orada 

haydudu bulamayınca, nöbet beklemekte 

olan hafiye ıaıırdı. Bu tatkmhk hep bir
likte haydudun apartmanına girilince 
büsbütün arttı. 

Orada asansörde kalmıı olan kadı
nın resmini buldular. Bundan başka 

ele geçirilen , kadın elbiseleri ve saire 
bu beynelmilel çeteyi bir erkek değil, 

bir kadının idare ettiği hakikatini crtaya 
çıkardı. 

Kadının kim olduğunu Fransız po
lisi biliyor. Bu kadın timdiye kadar 
yüzlerce takma ad kullanımı ve bütün 
Avrupa dillerini ana lisanı gibi konuıan 
birisidir. Ceplerinde bütün mühim 
memleketlerin pasaportlan vardır. Ba
zan deniz ressamı kılığına girerek va
kitlerini sahillerde geçirir, ~ : tesi efradı 
da balıkçı kıyafeti ile Manş denizinde 
ve §imal sularında dolafıp dururlar. 

Şanzelizdeki lüks apartmandan kaç
tığı gündenberi polis birkaç defa onu ele 
geçirir gı'bi olmuş; fakat, gene kaçumıı 
ve hala da yakalanamamıturı 

Sinema tekerrür
den ibarettir 1 

Eski filmler 
tazeleniyor 
rarih tekerrürden ibııret olduğu 

gibi sinema da tekerrürden ibarettir! 
Amerikan sinema şirketle::-i mevzu kıt
lığında yeni senaryolar için para sar
f etmektense eskiden yapı1mış ve mu. 
varta.< olmuş filmlerin mevzularını U· 

fak tefek tadilatla tekrar kullanmağa 
koyulmuş bulunuyorlar. I!u şekilde o
tuz film Holivudda yapılmaağ başlan
mıştır. Bunlarda nbir kaçı nı sayalım: 

Dııglas Ferbanks'ın 19:!4 de yapttğı 
ve en meşhur eserlerindt-n biri olan 
"Zoro'nun işareti,, bu sefer operet tar
zında olarak çevrilmektemr. Baş rol 
Lavrens Tibet'e verilmişt;r. 

"Operadaki hayalet,, ft:krar filme ' 
alınıyor. 1925 de Lon Şarıeyin yaptı
ğı rol şimdi Boris Karlofdadır. 

".\ilahın bahçesi,. 1927 de Alis Ter
ri n lvan Petroviç taraf'ır dan oynan
mıştı. 1936 da Marlen mtrih ile Şarl 
Buaye tarafından temsil tdiliyor. 

"Boğan el,, 1916 da meşhur Perl 
Vayt tarafından temsil e1 : !mi~ti. Ye. 
ni filmde Tom Miks'in kzı.ı Rut Miks 
baş rolü almıştır. 

"Zavallı zengin kız, 1918 de Meri , 
Pikfordun en meşhur eseriydi. Bu !e

fer Şirley Tampl aynı ro!ü yapıyor. 
Dokuz sene evvel ~evrilen "Güzel 

hareket. Ronald Kolman:n en güzel , 
eserlerinden biridir. Bu sefer aynı 

mevzuu Gari Koper oynamaktadır. 
Emil Yanings'in meşhur eserlerin· 

den "Kovadis,, 1926 da çevrilmifti. On 
sene sonra aynı mevzuda baş rol Va 
las Beriye verilerek filme alınmakta. 

Una Jlerkel evinin bah:e.,.. 

dır. 
'Ramona, yı 1928 de Dolorea del 

' 

Çocuk artistler 1 
Çocuk artistler aruır1.•a slmclikl 

halde en çok kazananı kilçtlk Şirley 
Tampl'dir. Bu sevimli Ç(•('Uk haftada 
beş 1'.n dolar almaktadır Ceki Kuper Riyo Ue Varner Bakster o~namışlardı. 

Aynı ır.evzu Loretta ile C'on Bols ta- ise haftada 1300 dolar ücrtt alıyordu. 
rafından temsil edilmektedir. kOCOk h6berıer 

Şimdiye kadar belki 0\1 defa filme ------------
alman "Kamelyalı kadın.. bu sefer )#. Amerikan yıldızı Nansi Karol ana· 
Greta Garbo ile Rober Taylor tarafm- sının yedinci çocuğu olan bir kadının 
dan oynanılan bir fiime mevzu ver- yedinci çocuğudur. Büyük annesi de 
miştir. annesinin yedinci çocuğu imiş! 

Lilian Harvey son filminde Myle 
tem.amile değifm,i§ görünüyor 

• Duglas Fairbanks 53, oğlu küçük 
Duglas ise 26 yaşlarındadır. Yeni Ame
rikalı jön prömiye Rober Taylor ise 24 
yaşındadır. 

• Kanadalı beşiz çocukların ailesile 
mukavele yapan Foks şirketi beg kar· 
dege on sekiz yaşına kadar her sen<' 
bir film yaptırmak kararındadır. Ço. 
cuklarm herbiri on sekiz yaşına bastık
tan zaman bu sayede b!rer milyoner 
olacaklardır. 

• Şart Buaye bugUnlerde Parise gi
derek "Sır,, isimli bir film çevirdikten 
sonra tekrar Amerikaya dönecektir. 
Filmin mevzuu Joı.ef Kesselin bir ese
rinden alınmıştır. 

• "Normandi,, vapuru ile Fransaya 
gitmiş olan Marlen Ditrih yüzünden 
transantlintiğin Nevyorktan hareketi 
bir saat gecikmiştir. İmzasını elde et
mek istiyen meraklılardan vapuru bo
şaltmak bu kadar sürmüttür. 

• Anna Bella Londrada yeni bir fil• 
me daha başlamıştır. Bu film ingilizcc
dir. 

--·-.. ·-··-·-·····-·····-····--·, 
HABER i 

"lstanbulun en çok sahlan ha 
kiki akıam gazetesidir. ilanla. 
rmı HABER'e verenler kire. 
derler. · 

L..-................................................. .. 
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HabraJarını anlatan : EFDA'h TA Lh T -194-Haltfe şimdi GUzldenf o hAIA baygın bir 
halde yatmakta olduğu odasında ylnız 

bulunuyordu. Artık GUzlde onundu · 
lznıir sukut etnıiş .. Ordu 

Hüseyin! görllr görmez yanma yak
laştı. Bir elini omuzuna koyduktan 
sonra kendisine §U emri verdi: 

- Çok güzel! Zübeyde dairesinde üzerine yürüyor . 
.. e ı'Of' 

de elini sıktı. Esat, bey, kendısın ~ 

- Sözlerimi iyi dinle Hüseyin! Bu 
gece sarayın içini sıkı bir ablokaya 
alacaksınız. hiç kimse, hatta Zübeyde 
bile odasından dışarı çıkmayacak. Hiç 
kimse koridorlarda gezmiyecek. Her 
kapının önüne bir nöbetçi koyacaksı
nız. Haremlik, selii.mlık .. Bütün kori
dorlarda kol gezilecek, harem ağala
rının da hepsi uyanık olacak. Herkes 
tam bir kontrol altında bulunacak! 

- Elınredersiniz! 

- Dur. Güzidenin odası var ya? 
- Evet! 
- Onun kapısının iç tarafındaki 

dört nol>etçl dış kapının önünde sekiz 
kişi olarak nöbet bekliyecek. Hasta
nın yanında bulunan cariyelerde ken
di odalarına gidecekler. Ancak harem 
ağalarmm kontrolU altında her iki 
saatte liir yanma giderek hastayı yok 
!ayacaklar. Anladın mı? 

mi? 
- Dairesindedir muhterem halife! Beyoğlu caddeleri hissedilir bir ten-

- Kapısının önünde söylediğim ted- halık taşıyordu .Hiristiyanlarla Türk-
birleri aldın ını? ler yüzlerinden belli oluyorlar. Bizim

- Bütün tedbirler alınmı§tır. 
- Şimdiye kadar dışarı çıkmak is-

tedi mi? 
- Hayır! 

- Çıkmak istefilği takdirde yapa-
cağınız şeyi de unutmamış olduğunu
zu tahmin ediyorum. 

- Hiçbir veçhile dışarı çıkmasına 
müsaade etmiyeceğiz. 

- Ya daha fazla ısrar ederse? 
- Gelip size haber vereceğiz! 
Mustasım bu cevap Uzerine birden

bire kızdı: 
- Hayır, hayır .. Sana böyle bir şey 

söyledim mi hiç? Kati yen bana uğra
mayacaksınız! Beni odamda hiç kimse 
rahatsız etmiyecek, hiç kimse.. Anla
dın mı? 

kilerin yüzü istisnasız tekilde gülüyor, 
hareketlerinde bir canlılık meşhut ... 
Diğerlerinde ise surat asılmış, gözler 
endişe bulutlarına bürünmüş ... Her hal
lerinde bariz bir nevmidi göze çarpı

yor. Her şey tersine dönmüş ... Nerede 
o çılgın Beyoğlu... Nerede o Hl.tama
lar, kitaralar, kasap havalar, hora tep
meler ... 

İstanbul tarafına geçince iş birden
bire değişiyor. Hayat burada daha can 
Jr .. Grup grup toplanmış insanlar, se
vinç cesaret ve ümit dolu sesler .. Bil
hassa Eminönünden Sirkeciye giden 
yoldaki canlılık göz alıcı bir halde .. 
Arabayı yavaş sürdürüyorum. Etraftan 
çocukların, delikanlıların bağırışlarını 
duyuyorum. 

- İzmir sukut etmic .. - !!.. lr ., 

- Hele L - vakanın Krokerde olma
sı çok fena. 

- Ballar derhal umumi karargaha 
gitti. Her halde general Harington ile 
bu meseleleri konuşarak emir ala· 
cak. 

- Bence bu gibi vakalar §İmdiden 

sonra olacak . Ve gaıri kabili içtinap
tır. Çünkü Türk halkı dünyada hiç 
·~İr suretle if · si mümkün olmıyan 

' ıüyük bir L . • :; içindedir. Onun coş
kun tezahüratının onune ~ •• nek na
sıl mün ::ün o tur. Bütün milleti, te•ı!:il \ 
edemeyiz ya .. Hem şurasını unutma
mak lazımdır ki böyle milli hisleri ga
leyana gelmiş kalabalıkların önüne dü~ 
man kuvvetlerin - velev polis ola
rak - çıkması doğru bir şey değildir. 

Halk İngiliz polislerini gördükçe 
gayız hisleri kabaracak ve böyle vaka
lar çıkaracaktır. Binaenaleyh, İngiliz 

polislerinin bu işlere müdahale etmeme 

terilen koltuğa oturmadan evvel sa 
ki vakayı mevzuu bahsederek: 

111
11' 

- Bu hiç arzu edilmiyecek ~1~rıiıl 6l' 
essif hadisede bir İngiliz poıısırı ~ 
müş bulunması beni cidden ın~t~e~ 
etmiştir. Size taziyet ve teessür 
bildiririm. dedi. 13,J• 

Bu sözleri başı önünde dinliyeıı jıİÇ 
lar, Esat beye teşekkür etti. Be~e~ r 
konuşmuyor, benim iki polis ınUd ~· 
rasındaki tercümanlığımı dikkatle 

liyordu. ,orıf' 
Esat bey yerine oturduktan gU' 

sabahki cinayeti vesile ederek •0~ il 
lerin inzıbat ve asayiş vaziyetinde . , 
ğişikliği mevzuu bahsetti ve d~di ~~ 

- Emirlerinizi tamamile anladım. - Çünkü sarayda bir tehlike var. Sa- - Ordumuz !zmire girmiş ... 
raya bir casus sokulduğunu haber al- - Daha on bin esir alınmış .. 

- Mütareke başlayınca Turk idctl 
büyük bir yeis ve ıstırap içinde ~~ 
sinmişti. ümit ve cesaret yoktı.1· ı:a)'' 
bir ölü sükünu içinde yaşıyordıJ· \IJ(ft 

Anadoluda Kemalistlerin son ınıJ de' 
kiyetleri üzerine vaziyet birdenbire 
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er 

terini kolonel Ballardan rica etmek ni- e 
ğişti. Türk halkı, yeni bir ha!~~ Un ~ 

Aynen tatbik edilecektir. 

- Sen de Giizidenin daire.si önünde 
nöbet bekliyeceksin! · 

- Pekala! 
- Haydi şimdi git! Emirlerimi 

yap! Ve bana her şeyin hazır olduğu 
haberini getir, ha, şunu da ilave ede
yim, sarayın dışını da aynı şekilde 
sıkı bir muhafaza altına alacakınız. 
Saraya kimse yaklaşmayacak. Hatta 
kafi derecede askerin yoksa kışlalar
dan bir mitkar getirtebilirsin! 

Muhafız zabit Hüseyin halifeyi tekrar 
selamlayarak dışarı çıktı. Halife oda
da yalnız kalınca tekrar bir aşağı bir 
yukarı dolaşmnğa ve : 

- Her iş bu g ece olacak! Bu gece 
muradıma ereceğim. diye homurdan
mağa başladı. Şimdi artık suratında· 
kl çirkin mana, en korkunç bir şekil 
almıştı. Biraz dolaştıktan sonra bir 
dolaba doğru yaklaştı. Cebinden çı
kardığı bir anahtarla dolabı açtı. 

Dolabın içinde yanyana iki büytik 
şarap destisi duruyordu. Halife Mus
tasım bu destilerden büyüğünü kavra
dı. Ve bir dikişte, hemen hemen yarı
sını bitirdi. Nefes alıp biraz dinlendik
ten sonrn destiyi ikinci defa olarak 
dikti. Yine lıkır lıkır şarap içti. 
Yanın saat kadar sonra muhafız 

zabiti Hüseyin içeri girdiği zaman son 
derece sarhoş olmuştu. 

Hüseyin halüeye aynen şu sözleri 
söyledi: 

- Btün tedbirler alınmıştır. Muh
terem halüe ! Sarayın içi ve dışı gayet 
sıkı bir kontrol altındadır. Bunun için 
hariçten iki tabur asker daha getir
mek mecburiyetinde kaldım. 

dım. Güzide odasında yalnız mı? - Yunan ordusunu denize dökmüş-
- Yalnızdır muhterem halife .. Bir ler ... 

yetindeyim. Biz elimizdeki kuvvetler
le inzibatı muhafazaya çalışırız. Yetişir 
ki onlar işe müdahale etmesinler. 

az evvel kendisine bakan cariye kulla- - Ordu btanbula yUrUyor .. 
rınız odasından çıktılar. İki saat sonra Bu sözleri bağıra bağıra ıöylliyor-

- Biz de Ballarla ayni şeyleri ko
nuştuk. Ben bütün bu siTin söyledikle
rinizi uzun uzadıya anlattım. Bana 
hiç itiraz etmedi. (Vaziyet nazik. Ben 
bu işleri Haringtonla bir konuşayım.) 

Dedi ve çıktı gitti. 

tekrar kendisini odasında yoklayacak- lar, hele bizim İngiliz bayrağım taşıyan 
lar.. otomobili görünce: 

.AlA ı Şimd' d rt k k" - İzmir alındı, İzmir alındı. Diye 
- lf.. ı sen e a ı mev ııne y 

·d b ' l' · haykmyorlar. Beyoglu, ve Galatadan ge-
gı e ı ırsın. k h k b·1· · · 

H .. • h lü · 1 • 1 d ktan çer en er ea otomo ı ımıze sevgı ve 
- Beraber Krokere kadar gidelim. useyın a eyı se am a ı son- . 

od d ktı M t 1 rid yin 
hürmetle bakıyordu. 

ra a an çı . us asım çe e e 
yalnız kaldı. İstanbul tarafına geçince bu bakış-

lar değişti. Ve gözler arabamızı gayız 
Yalnız kalınca yine dolabı açtı. Ve 

Esat bey benim otomobilime bindi. 
Beraberce Krokere geldik. Kolonel Bal
lar Kr.okere henüz dönmemişti. Polis 
müdürünü kendi odama aldım. Bir müd yine içmeğe başladı. 

Belki aradan on, belki yirmi dakika 
geçmişti ki Mustasım tam manaslle 

ô u1ut gibi sarhoş olmuştu. İçerisinde 
gök gürültiisü gibi uluyan hayvanlık 
hislerine mukabil zayıf bir horoz gibi 
vızıldayan vicdanı, artık büsbütün 
susmuştu. İçtiği afyonlu şarap halüeyl 
tam manasile hayvanlaştırmış bulunu
yordu. 

Nihayet.. Şarap destisi bomboş kal
dı. Mustasım o zaman dolabı kapattı. 
Bir sarhoş gibi sallana sallana başka 
bir dolabın kapısını açarak içerisine 
girdi. Bu dolabın içinde gizli bir met
hale açılan başka uf ak bir kapı vardı. 
Halife bu dar dehlize daldı. 

Daha evvelden oda kapısının kalın 
sürgüsünü sürmeyi de unutmamıştı. 

Bu dar dehliz vasıtasile duvarların 
içinden hemen hemen her tarafa, her 
odaya gidilebilirdi. Ve bu yolları sa
rnyda biri halife olmak üzere pek az 
kimse bil iyordu, Hatta halüenin kızı 

Zübeyde bile bu gizli yolların farkm-

dn. değildi. J 
(Devamı var) 

ve nefretle takip etmeğe ba§ladı. Doğ
ru Aksaraya :--~dik, oradan Y edikuleye 
kadar uzandık. Sokaklarda hiç bir fev
kaladelik göze çarpmıyordu. Samatya 
tarafına geldiğim zaman Ermenilerin 
her zamanki gürültülerini aradım. Et
raf tıs... Velhasıl, İstanbul tarafında 

det ötedenberiden konuştuk. Bu sırada 
Ballann odasındaki ayak seslerinin aka 
binde de nöbetçi gelerek haber verdi: 

- Kolonel, Kapiten Benet ile birlikte 
geldiler. 

hallan hudutsuz sevincine rağmen hiç Polis çıktıktan sonra Esat beye: 
bir fevkaladeli!~ yok. - Benetin gelmesi yeni bir h!diseye 

Dönüşte Şahin paşa oteline uğra- delalet eder. Siz burada oturunuz; ben 
dım. Eaat Beyi çok yorgun ve heye- içeri gidip vaziyeti öğreneyim. 
canlı bir halde gördüm. Küçük odaya - Benim geldiğimi de kolonele ha-
çekildik. Anlatmağa başladım: her ver. 

- Çok milessif bir vaka oldu. Balların odasına girdiğim zaman Be-
- Hayırola... net kanapeye bezgin bir halde uzanmış-
- Krokerde bir polis onbaşısını öl- tı. Casus zahitte yorgun ve ümitsiz bir 

dürdiller. hal vardı. Yalnız zeka parlayan küçük 
- Bu sabah duydum. İrtibat komi- gözleri mütecessis bakışlarla üzerimde 

ecri telefon etti.. dolaşıyordu. Den doğruca Balların yazı-
- Kolonel Balların bu ite çok canı hanesine yaklaşarak: 

sıkıldr. - Polis müdürü Esat bey geldi. Sizi 
- Ben daha fazla UzUldüm. Ve İn- görmek istiyor, dedim. Bu sözü duyun

gilizlerin bu · alar üzerine İstanbul- ca Kapiten Benet yerinden doğruldu. 
da bir takım cezri tedbirler almaların - Ballar ile göz göze geldiler. Akabinde 
dan korkuyorum. Sen neler duyuyor • Ballar dönerek: 
sun? - Derhal buraya getiriniz, dedi. 

- Ben de sizin gibi ayni §eylerden Esat beyi alarak tekrar kolonelin o-
endiJe ediyorum. dasına girdim. Polis müdürü ikisinin 

!Smet, yediği bu darbenin ruhunda- ğinde ayrı~biryara açmıtştı. 
ki aksini belli edecek hiçbir zahiri ha- Ve sonra, o zehirli tebessüm .. 
rekette bulunmadı. Cevap teşkil ede- - Güzelleştim mi? - sualine anncsi-
cek cümleyi hazırlamak için biran dur- nin istihza ile bakışı .. 
du. Sonra, cesurane: Hacı Hüsnü paşanın haremi, her 

- Belli olmaz ki.. , şeyi artık zevkinden mahrum olan ih-

Nakleden: Hatice Süreyya İhtiyar kadımn kahve fincanı, taba- tiyar ruhile tahlil ettiği için, bu suale 
ğına çarpıp duruyor. Nefes alışı sıklaş cevap vermeği lüzumsuz bulmuştu. Çı
tı. Göğsünde hafif bir ıslık işitiliyor. karken de son meydan okuyuşu şu ol
Yanakları, oyuklaşmış, çukurlaşmış muştu: 
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- Çok ihtiyar olduğumu mu sanı
yorsun, rumeccğim? 

- Hayır kızım. Hayatım yeniden 
kuracak bir devirdesin. Sana izdivacı 
ben bile kaç kere tavsiye ettim. 

- Görüyorsun ya ... 
- Mesele o değil ki .. Maksadımı an-

lamıyorsun demek .. 

Hjıyır, hayır! Anlıyordu. Gençilği

nin başlangıcında olan Murat, onun 
dengi değildi. Annesi bu nokta üzerin
de duruyordu. Kendisine, ihtar ediyor
du ki, kırkına yaklaşmıştır. Yüzünde 
bir buruşuk, saçlarında bir ak tel ol
maması neyi ifade eder ki? Yirmi ya
şında imiş gibi güzel, zayıf ve iyi mu
hafBD edilmf§ bir vUcudu olması da 
manıuuzdır. Aşk işlerinde yaş adetle
rinin pek büyük ehemmiyeti vardır. 

Bu genç aşıkl aralarındaki bütün aşka 

rağmen, onu istikbal için bir aşk kur
banı halinde hazırlıyor. İhtimal gülünç 
bir hali var. Fakat muhakkak ki ih
tiyatsızlık ediyor. lsmet bunları anla
mayacak kadar saf ve deli değildir. 

Esasen sırrını, büyük bir hazine gibi 
üzerine titriyerck, kıskançcn. saklama
sına da sebep bu değil miydi? Murada 
karşı beslediği büyük aşka adi bir ma
na verecekler diye öyle Uzülilyordu 
ki .. 

'Annesi, ona, evlenmeği hakikaten 
de, mütemadiyen tavsiye edip durmuş
tu. Lakin kendi çağında, kendi safında 
ve aileye itibar verecek bir erkekle .. 
Bu tüysüz oğlan kimdir? Nereden çık
tı? Kızının istikbal hakkındaki tasav
vuru nedir? 

- Bu oğlana varacağını düşünerek 
seni küçUltmck aklımdan bile geçmez. 

gibi.. - Enise bir mektup yazmalı. 
Duvar saati üçü çaldı. tsmet, dalgın, Fakat yine elhamdülillah .. Artık an-

sigara üstüne sigara içiyor. Zübeyde nesi içini boşalttı ya .. Zübeyde hanım 
hanımefendi, artık konuşulması lazım efendi, kızile ancak bu kadar bainnne 
gelen her şeyin konuşulduğunu anlıyor. istihza edebilirdi.. 
Epeyce kuvvet ve gayret sarfederek Annesinin neler düşündüğünü İsmet 
birdenbire kalktı. Odadan çıkmağa simdi tahmin ediyor: EYinde pijamalı 
hazırlandı. Kapının eşiğine geldiği za- bir delikanlı görmüştür. Bu adamm 
man durarak: buraya sokulmasile torununun lstan-

- Akşam yemeğinden evvel görüşe- bul dışına gitmesi arasında bir müna
miyeceğiz. ÇünkU yerle§meğe uğraşa- sebet yok mu? Demek ki Enis sUrgün
cağım. Sonra da yazılacak mektupla- dedir; ve bu delikanlı onun yerini 
rım var .. Hem ~ey .. Zavallı Enisclk?.. gasbetmiş! Daha yalnız, daha hür ya-

Bu söz üzerine de, tsmet sarsıldı, fa- şamak için, oğlunu başından savan bir 
kat belli etmedi kadın! .. 

Annesi dışarı çıkıp kapıyı epeyce - İşte böyle düşünüyor, beni böyle 
gürilltü ile kapadıktan sonra, yalnız telakki ediyor. Haydi bakalım, haddin 
kaldı ve kendisini toplayıp bir dakika varsa Enisin mutlaka ve her şeye rağ
evvel konuşulanların sanki aksi seda- men gltmek istediğine annemi inandır. 
sını dinledi. Keliı:ııelerin herbiri, yüre. Oğlumun ileri s\irdüğü bahane: Ta-

jisile harekete geliyor. Bir oluıı ~· 
rilmesi kabilinden bir mucize karfııof 
da kalan millet son zaferlerden sar tıer' 
tur. Onları yabancı vesait ve kuV";tJf• 
le durdurmak mümkün olamıyaca ,~ 
Böyle bir teşebbüs halk üze~ind~estif 
sülaıneller yapacaktır. Sabahkı rn. d6r' 
vaka buna bir misaldir. Son yirın1 ~ 
saat içinde buna benzer birkaç "akil 

ha olmuştur. O ıf 
Esat bey bu vakaları da anlattı· 

man Ballar sordu: 1ıısl 
- Bize ne teklif etmek istiyorsı.ı\ıııı' 
- Size sarih olarak bir teklifte bıJ t' 

· v · · üzakcte mağa gelmedım. azıyetı m ~ 

dip müştereken bir karar almamız rn 
sip olmaz mı? 

_ Çok iyi düıünmÜ§sünüı:. e ı• 
_ o halde vaziyete beraber çar 

nıyalım. . • . . ·.P" 
_ Pekala ı Evvela siz fikrınızı sö et' 

yin. Bizim polis teşkilatımızı ilga 
memizi mi istiyorsunuz? . ~ 

- Böyle bir şey düşünmedırJl· y 
Yalnız bugünkü inzıbat ~artlarını~ 4d 

·ıı" ğiştirilmesini istiyorum. Bu, sı 
menfaatinize uygun olacaktır 

- Nasıl değiştirelim? J1' 
_ Mesela İngiliz polislerinin de 

gezmelerine lüzum yoktur. -/." 
- Peki, bir dahili iğtişaş olursa r.'r 

siz nasıl önlersiniz. Ve iş işten gn 
ten sonra biz ne yapabiliriz? .

11 
ııi' 

- Türk milleti vakur ve sakı ısr 
millettir. Göre:eksiniz ki lüzumsı.ıı ~ • 
kınlıklara. hadiselere sebebiyet ver f'.r 
yecektir. Hem biz sıkı bir kordoıt etU' 
mak ve devriyeleri çoğaltmak sı.ır r0l 
şehrin umumi hayatını heran kofl:) 
edeceğiz . (Devamı ıJt:I 

- . ·~ıııı? 
biatm ortasında yaşayıp ımtı et• 
hazırlamak .. lstanbulda başı ralt~~eA 
miyormuş, avare oluyormuş so ıırt• 
Fakat hakikatte, beriki kız için b 
dan gitti. J' 

Büyük annenin ve İsmeti a.nlatı'tılS 
dan muhakeme edenlerin nazarırıd&,.r 
hale karşı söylenecek b:r tek sı>ı ~ 
dır: Zavallı Enis! • ..ı . tctv' 

Bu sitemden kurtulmanın iıtl 
mı var? f.)u 

lsmet hanım, böyle düşünürkeflı ~ 
nada kendine bakıyor.. yüzü .be~. 
Yanakları çizgisiz ve düz .. nenıı v el' 
gindeki gözlerine dalıyor .. lpek e ıı~ 
bisesinin vücuduna yapışışını J?lll 1'11' 
ne ediyor. Ayna. mucize denecel< ge 1~ 
de henüz genç olduğunu ona haber~ 
r iyor. Şu duvarda resmi asılı . dll ııef 
komik kadından bin kere cazıP:f' Jtllı 
halde! O da kendi resmidir. ~ıı~' 
harpten evvele alt. Bir takım 1fl )" 
scbetsiz tentene yığınları arasınd~·ııJJ!' 
he c başındaki saç yığım .. Manzıl j31' 

O sıralarda yirmi yaşındaydı· ··ııO 
resim, izdivacının hemen ertesi.; ti' 
çıkarılmıştır. Bakın: Nasıl da b1

11111!t' 
bek ifadesi var .. Ne hatıradan oc.,,, 
rum bakışlar bunlar! Mesut bir Jç 
gülümseyişi.4 (Devamı var 



• 
M a drit 
ehlikede 

Kızıltopraktakl oto
mobil kazasının 

feci neticesi 

Kazanan numaralar 

bre asilerin girmesi gtln meselesi 
telAk ki edlllyor 

vyet elçisinden başka bütün 
sefirler Madriti terketti 

11 - Gelen haberlere göref fet ettikleri takdirde atq açacaldannı 
TUiyeti tehlikeye dUpıüttür. müfritlere tehdit makamında bilclirmit· 

tehre cirmelerl bir cUıı meaele lerdir. 
~ edilmektedir. BUtlln ecnebl Aatterin tayyareleri tarafmdan atılan 

- ·ridl terketmltlenUt. Yalnız beyannamelerde fehrin trun tehrinin a
eJslai Jladritte blmıpr. kibetine utramamaa için Baüh Alile-

'- Sematiyen 10 (A.A.) - Havu rin anarfiatlere brp icap eden tedbirle 
lllUhabiri, üç cUııdenberi meni- ri alacaldannı tlbmfn etmekte oldukla

blr detifiklik olmadılma bildir- nndan dolayı taamızlarmm tehir edile-
1'...:ııııwH-. tbtiWcDer, Renteria kapıla- ceği bildirilmektedir. 

olup teJıri ihatl etmiflerdir. Bu Aener bir taarruza hazırlanırar 
'l.AL~' Sen Sebaatiyene &iden yolla· Burgoa 10 <A.A,) -Havu ajana mu 
~ bulunmaktadır. Htlldbnet kuv habirinden: 

Toıoaa,.. dopu ilerlemltlerdfr. Ad kuvvetler lmmandanlılı Madrit 
aJman bir habere g6re Qmfeta yolunu açmak için pek yakında Taleve

.._~-~ ~ernınlni0 fanad astle- ra - Del - Tajo cepbeainde katı bir 
-:--..mparcm. Adler, Sen Sebutiye- taarrus hareketi yapmak tlunurunda 
din kilometre meaafede bulunmakta dır. . 

relllneler naldedlll,ar 
... 8ebutlyen 10 (A.A.) - Sen Se

lapan,ada t47 n•re bir 
general dUtUror 1 

lladritte çıkan Heraldo psetalnin 

Maraş saylavı 
Milat Alam 
vefat etti 

Oç giin evvel Boetancıdan ıellt. 
ken Kızıltoprakta otomobilinin elek. 
trfk dlretlne çarpmaaı llzerlne bapn. 
dan atır surette yaralanan Merq me. 
busu Mitat Alam, din gece saat bir. 
de vefat etmiştir. 

Cenazesi yarın sabah onda Ha1. 
darpa~ Ntlmune hastahaneshıden 
kaldırılarak vapurla Sirkecide Araba 
vapur lakelesine getirilecektir. 

Cenaze alayı Dlnnyolu yoluyla 
Beyazıt camifne gidecek, namazı bu. 
racla kılındıktan eonra Edirnekapıcla. 
ki şehltlife götUrtllcrek gömülecek. 
tir. 

Mitat Alam 1881 de lzmirde 
dofmuştur. Mülkiyeden mezundur 
Reji mildüril umumiliğinde bulunmq, 
mebus olmu§tar. 

Ailesine Ye dostlanna en derin 
tazlyetlerimizi bil dirirlz. 

85000 
Lira kazanan 

20803 
Sonu (03)' ile biten numaralar 

ikiter lira amorti alacaklardır 

12000 
Lira kazanan 
29922 

10000 
Lira kazanan 

2 0323 

ftliai il. Ortep, Haftl muba
beJanatta bulunarak Baıklı nu· 

yuchlma ıare tapanyol ordunnda thtl· --:-K"".""a_d_ı_n_I a_r_i_ç_l_n __ _ 
W mf1•mıdan ene1 H4 1eneraJ bulun

3000 
Lira kazanan 

mebualardan il. trrujonun 
1lllmmt nizam Ye Ul)'İt komiseri 
edilmft oldufunu alylemfttlr. Kun 

,._!W•••ıa dinamitçilerin tebdltlerine a· 
'-ıllal'llı"e mukabele edilmektedir. 625 

Buklan:ı bimayeai altında BD
leYkedllmlftlr. 
~. bu nakil keyfiyetine muhaJe-

maktaydı. Ordu 125 bin kitDlk oıc1aıu- Darı ancak fırça 
~ 147 

aüere bir paen1 dOtmek ile temızıenır 17237 
Generallerin eberial u!1 ailelere men Deri doktorlan ile güzellik mUte • 

auptur " bu sebeple w,.ııat 11adrit baanıan. dende ufacık kara yağtar. ce 500 Hra kazananlar 
hilkOmetine muhalif bubınmaktadırlar. Dit meaameler, parlak deri ilah. pbi 
Bu rabm1u ordunun hOJdlmete brp ufak çirkinliklerin bir çofunun aadece 
neden isyan ettilfnl açıkça gıs.teriyor. kirden ileri geldiğinde müttefiktirler. Bu 

5964 
23922 

5064 
15274 
29235 . 
17780 
1351 

15226 
2C5785 

2 0438 
4382 
5 380 

13355 . , . .,,,,_ 
aöderimiz mi yerinizden sıçrattı ve kız. 
dırdı delil mi? Her gün yıkanıp temiz
lenmiyor muyuz diye avu avu bafıra
c:abm•s. Öyle amma aadece derinin 
~ . temizlenemlyeceiinf 1üe 
mikroakop g&teriyor. 

8985 
15801 
15744 
13979 Deri /i adam aJaDı temizlemenin 

pral: flrçalamaktrr. Fakat bu 18.ıed
mlsden her aablh yGdlnUstl "rçall-
mana Jbım. geldiğini anlamayınız. 150 llra kazananlar 
Dedleri ince Yit nazik olan kadınlar 
Jlslerlnl ıyda ancak bir defa ,..._. 18539 
lamahdır. Derileri kuvvetli olanlar iae 22859 
haftada bir defi bu iti yapabilirle;. 10037 
Her~ fuçadan sonra olacak phai 7162 

117&8 
16829 
12146 
17309 

11197 
15014 
24487 

439 

... 
2Mll 
12145 
25374 

reabiyona bafhchr. 
Bu 1 eakaiyonun kötll netice verdfli 25485 13732 Mil 10321 21905 24681 

pek nadirdir. Deriaini bir kere fır • llQU 11034: 448 24066 1974:1 
çalıyln bdnı artık bir daha bundan 2992 2227 273M 23<N6 7403 IS96'1 
na ıeçemes. Çilnldl fırçadan sonra 
kendini o kadar ıençteımiı o derece 100 llra kazananlar 
tuelqmq lüueder ki.. Fırça deriye 14308 19038 rrı'20 17161 
cerçekten yeni bir can katar. v~ 

Deri için pyet yumutü ve ima 6714 9442 28558 100 
kıllı fırça1.ar aeçilmelidir; Meaelt en iyi 5798 8833 9CM3 28958 
c:bten bir tırnak yahut dlı fırçam; 17375 5012 27081 10245 
fırça De lnıllınılacak sabun natr ve çok 20013 29100 22910 14884 
UpWdU olmalıdır. Fırça evvelA 8U)'I 27625 20098 2781:1 2988 
eokulduktan aonrı sabuna ıUrillUr, eon- 5519 29562 t556 14257 
ra da apğı~ yukan dofıu citmek 
ft kdlann deriye batmaması için fır- 21997 24525 4705 19041 
çayı yana yatırmak prtiyle ~ 16101 15488 23590 18899 
nır. Fırçalamak tiddetli olmeWır • 23549 23494 H090 19532 1260 4561 

50 llra kazananlar 

4803 27781 21036 18500 68 4883 
12529 2317 23052 19045 22815 25361 
22948 554: 11372 19985 4:318 17582 
16343 21718 8265 4265 11129 3450 
20153 24:938 10832 24: 753 287 4 7 24 753 
21747 14:097 10599 26598 9516 12477 
164:72 25205 7314 17096 2771 5388 
22743 24415 6969 13361 27842 24490 
13868 67 4: 7 6654: 20580 21989 23366 

601 21751 9673 16700 1597 12181 
6785 2632 29213 17586 16879 4794 
5130 13974: 2273 6647 24477 16511 

11356 10718 1159 17330 124:22 3376 
24:907 5474: 29345 22388 9273 22561 
24291 22285 26175 29481 23414: 6867 
22791 8327 15389 9211 24694 11621 

6833 21630 4:10 24272 8590 6658 
18827 3252 44:28 15255 23382 12765 

2546 16333 18134 13034 23109 12039 
23373 10375 16920 26984 26239 13246 
1089 284:49 14019 29268 1180 20621 

l28ı50 28040 2981 
15334: 18536 6981 1lf986 15912 ll305 

29734: 23858 6524: 26011 1441 19556 
20766 19698 25667 124:9 7316 18780 
27318 16160 11544 25310 21821 4988 

661 22032 7586 13856 15757 12734i 
3118 18298 26347 7259 19556 l9D8l! 

19981 15933 

80 llra kazananlar 

4488 7748 562 12107 25895 
27568 23625 21129 19792 4425 
3509 25373 7371 9561 12297 

18906 24933 20854 23138 22473 
27~ 196 17433 8429 2049' 

17133 13878 8377 2723 2838' 
9126 2324 19479 16436 2asıı 

• .,527 6054 14446 21179 1079' 
28761 17245 27450 10263 23963 
19317 6290 7321 23329 769f 
16076 20729 16729 2100 6858 
18411 4503 2095: 24602 4021' 
23326 26142 19243 8637 1257 
29416 • 1'0555 9488 23480 15982 
23831 121 16143 6455 9765 

24275 1305 16901 23020 24097 
12685 10022 8567 28206 28182 
H8.S3 9243 ftff't IH a7ıff 

4551 1931 4739 20615 22761 
25559 4564 9885 2656 13424 
10561 22728 22823 24841 7498 
8570 20297 27771 7471 331 

15736 22988 9200 .. 8149 3075 
12655 29811 1542 9216 9333 

9083 26184 8448 19602 12713 
17312 11028 

Merkez Bankası 
hisse senetlerinde 
muamele başladı 

lkl ,undenberi tmerinde muamele 
cereyan etmemi§ olan Merkez Banka. 
m hı.e senetleri berinde bu aabaJi 
muamele oJmq ve 80, 75 lirada açıl-

11111ve81 de.bpanmJfbr. 

Hatta deri fırçadan biraz kızarmalıd.r. 2218G 13602 22038 23201 2199 13648 -----------
Fırçanm bir faydilsı da tidd!" •. yı· 1744 2008' 
pılması Jolayısiyle kan cereyanını --K----------• 
kuvvctlqtircrck arttınr. umar oynarken 

vuz tamamiyle fırçalandıktan yakalananlar 
aonra içine hatemi alıyu atılımı ıbk 

Sultanhamam1nda 
bugOnkO yangın 

Bugün saat 1,5 da Sultanham•mmtfa 
Haçopolo hanında Tahain karyola fabd 
kaunda ımbJUj kiiztlarmm tutuftNPll 
<lan yangm çıkmif, yeti§en itfaiye tara 
f mdan ıüratle aöndürülmilftilr. 

IU ile iyice yıkanmabdır. Eğer deri Usaiıçarpda tbı'lhimpap aokapda 
fırçaland•ktan ıonra fazla imarına. 2 numaralı kahvede Ha1dar, Rıza, 
hatemi ıutuna batmlımı tülbend yüze MevlOt, Tallt. Mehmet, Tabir, Ali iı . 
konarak on bet dakika kadar bırakıl- mlnde yedi kiti zar atmak auretile ku
lmhchr. bu ekseriya, deriai ince olln mar oynarllfken yablanmıtludır. 
•npnlırda olur. Bundan m1kı Kumkıpıda tiyatro ------------

Fakat fırçadan sonra yüz derısini caddeainde oturan Toma ile Agop ismin 
)'UIDUfltJ.:ı bir kremle yumuşatmafa de iki kiti de Gedikpapda Artinin bb
blkımmabchr. Çünkü krem fırçanın Yelinde kumar oynarlarken yabJanmıı-
temfzlemif -olduğu mesameleri doldu- _m_. -----------
rarak tekrar tıker. ı 

YUz fuçalanc:bktan v~ ılık IU ile iyi- Esk·ı k•ıtap satın 
ce yıkandıktan ıonra denyi bütün cece 
ubaılı kadaı ıerbeıt b rakmak daha 1 
iyidir. • a ıyoruz 

Fır;aJ.uımak yQzünden her tilrlfl ra- Eski ve yeni harfler her nm ki. 
hatsızlığı ıcani olmak için fırçanın taplar yeni harflerle lise ldtaplan 
her kullan ttan evvel ve aonra iyice te- mUaald fiyatlarla satın alınır. EY • 
miz~nmeafrJ ıc yık2nmak için yalnız Jere de adam glnderlllr • Adres: la. 
k:aynamış •u kullanılmasmı tavsiye tanbal Ankara eaddesl 155 numarada 
ederiz YUz deriıini temizlemPk için lnkUAp kltaplwaeaf. 
kullanılan sabunun el ve vücud yıka- Umum mektep kltaplannm 7onlma. 
mak için l11Danrlmım11a llzmıchr. Bu dan Ankara eaddesl 

=m::rça bir kutuya konarak kal- BDytlk InkllAp kDtOp-
. Gmllilı Do1aoru hanesinden abaız 
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11EYLOL~ 

RAD70 

lSTANBUL: 
18,80 çay saati • dıınıı mustldsf, 19,30 kon.. 

ferana, (Dr. lbrahlm ZaU taro!mdan), 20 
Vedia Rıza ve arkııdB§lan tarafından TUrk 
musikıst - 20,30 MUntr Nureddin ve arkadll§ 
lan tarafından Türk muatlluıt, ve halk prkı. 
lan, 21 plt'ıkla sololar 21,80 stüdyo orkestra 
m, 22,30 Anadolu aj:ınsı haberleri, 

\'lYANA: 
18,0:> §arkılar, 18,85 jimnastik haberleri, 

turizm haberleri, lD opera yayını, 21,05 ha
berler, ho.vo. raporu, opera yayınmm devrum, 
22,30 haberler, opera yıı.ymmm devamı, 24, 
45 valsler. 

BERLL": 
18,815 edebt yayın, 18,:S:S sıhht konuşma, 19 

05 aşk melodileri, 19,8:> Nurcmbergden nakll 
23,0:> ha.va raporu, havadis, spor, 23,35 dans 
havalan, 

BUDAl'EŞTE: 

18,45 koro konseri, spor haberlerl, 19,60 
Franaız muaik1ai, konferans, 21,05 radyo 
orkestram, 22,20 haberler, 22,45 orkestra 
konaerl, lngUizce konferans, 24,15 çingene 
orke.ıtraaı, 1,10 aon haberler, 

BUKBEŞ: 
19,~ koruıer, kon!e.ran., 20,15 koıuıer, 21, 

15 gramofon, Manon Leako operaaı, istirahat 
lerde haberler, ve ııpor, 28,50 fransızca ve al 
manca haberler, 24 rumence haberler, 

BOMA: 
18,05 havadis, 18,20 dans mwıtkisi, 19,25 

7abancı dlllerde konU§m&, liman haberlerl, 
turizm haberleri, gramofon, 20,10 Holandn 
dilinde yaym, 20,25 eğlenceli mwıfkl, fre.nsız 
• haberler, 20,55 Yunanistan için yaym, 21, 
10 havadi.11. gramofon, 21,45 operet, 1Bt1rahat 
Jerde konUJma ve turizm haberleri, sonra 
dau mwıtkis1, 24,015 bavadlL 

SiNEMALAR 

TUR& 

SARAY 
MEi.EK 
lP&R 
s u•· - ..,, 
VILDIZ 

ASTORYA 

AZA&' 

HALiD 

BEYOCLU 
ı Bir saatlik miJyoner ve 

Gece yarısında bir ses 
Karhaman h:ıydut 

ı Programmr bild!rmcmişUr 

ı bildirmemiştir. 
1 bildirmcştir. 
1 Aradığtm kadın ve Karn 

kcdJ 

' Işıklar sonunce ve 
Dul n!şanh 

ı öıum kervanı, Zozo, Hot. 
gtbsonun fnUknmı. 

ı Yıldmm kaptan 
ı İspanyol dansözü ve Defi. 

ne korsanları 

lSTANBUL 
a Şandu aihlrlf adada ve 

1.ngııız kralının mcmleke. 
timize zJynreU mmı 

1 Jandark ve Güzeller 
resmi geçidi 

• Aşk bandosu ve Ölüm
den korkmayan adam 

ı Boğaztçt prlusı ve Vab~I 
ter bOcum ediyor 

ı Alibaba (türkçe) ve 
Kahraman tay 

KADI KOY 
ı Siyah gözler 

OSKODAR 
ı Lükres Borjiya 

BALAT 
Tivoll cambazhanesi (turl• 

~nınıcnre vuıruoarıı 
aş ok 

Fransada Şinon §Chrine bağlı bir 
çiftlikte çiftçinin oğlu olan yirmi beı; 

yaşındaki Leon Galles el ve ay " .. " 
na zincir vurularak tam iki yıl ah ... dn 

ha.psedilmi§tir. Anne ve babası, r.ı.ıy

deki güzel bir kıza olan kara sevdası
nın kendisini çıldırttığını sanarak za
vallıyı böylece hapse atmışlardı. 

Bundan iki sene evvel Leonun köy 
güzeli !von Millcne kar~ı gösterdiği 

çok ihtiraslı aşk blitUn köyün alakası

nı uyandırmıştı. Sonra delikanlı bir
denbire ortalıktan kayboldu. Anne ve 
babası delikanlının nereye gitmiş ol

duğunu soran meraklılara müphem 
cevaplar veriyorlardı. 

Nihayet bir takım şayialar jandar
manın kulaktna çalındı bunlar kalkıp 
Galles babanın çiftliğine girdiler ve 
çiftlik sahiplerinin bir türlil açmak is· 
temedikleri ahır kapısını kırarak içe· 
riye girdiler. 

lçeriye girer girmez bir köşeden zin
cir §akırtısını işittiler ve üstü başı Ii· 
me lime bir adamın kendilerine bak
makta olduğunu gördUler. 

Anne ve baba tevkif edilince olup 
biteni saklamağa lüzum görmediler. 
Delikanlının yüz vermiyen kıza karşı 
olan çok şiddetli aşkı ağır bir rezalete 
sebebiyet vermek Uzerc iken, bunun 
önUne geçmek Uzcrc cvlfıtınrmı zincire 
vurmak mecburiyetinde kaldıklarmı 

söylemişlerdir. 

Şapka modelleri a 
m~~bakRaır<dlaln) aooınıruııs~ 

~aşOayoır 
Şapkacılık sanati modellerini ıimdi 

mutbaklardan alıyor. Bunun delilini 

~örmek, isterseniz, i şte size Amerikada 
geçmiş olan şu vakayı anlatayım. 

Şimdi kadın şapkalarının türJü şekil
leri olmasına rağmen, daha orojinal, ıe
kiJler yaratmak hususunda ucu bucağı 
gelmiyen bir gayretle çalışıyorlar. 

Mesela Mis Mey Lındzey, son zaman 
Jarda bir ziyafete gitmiş kadınlar arasın 

da yapılan arijinal kr 
yafet rniisabakasında bulunmuştur. 

Mis Lindzey, ziyafete bir deniz kos
tümü giyerek gelmişse de, bir deniz 
kostümünün göstereceği hususiyetler 

pek mahdut olduğu için buna ba§ka bir 
yenilik de ilave etmek istemiştir. Ve 
yeniliği mutbaktan almıştır. 

Mis Lindzey mutbakta bulduğu bir 
şarap çanağını başına geçinni§, üzerine 

de bir kokteyl bardağı dikmiş, kenarına 

da bir buzlu çay kaşığı iliştirerek misa
firler arasına gelmiştir. 

Böylece, garabetten yana birinciliği 

kau.nmıştır. 

Yalnız bu müsabakada birincilik ve 
şöhret kazansa iyi .. Haber verildiğine 

göre, şimdi Nevyorkun büyük şapkacı

ları, Mis Lindz°"eye mülkiyet hakkı ve

rerek bu biçimin bir kopyesini çıkarmak 
istemektedirler. Bakalım bu biçim 1ap
ka, kumaıtan yapılıp da binlerce Ame

rikan kadını tarafından giyilince nasıl 
bir tesir yapacaktır. 

....,,,,,~~....,,,,,~====== 

I'enl şapka mulıterii Mis lllf 
Lindzeg ~ 

veının bnır seY•
lhıat modası,_ 

A'Vrupada yeni bir seyahat dl~ 
çıkmı~tır: Çocuk arabası içinde ~ 
sürerek uzun mesafeler dolaşınal'-~ 
di tanınmış bir Danimarka ınUel 'ffJı' 
kansı, 300 mil uzunluğunda bir Ô' 
fede böyle bir yolculuğa çıknllştıı'~ 
nündeki arabada bir yaşındaki 
bulunmaktadır. ~ 

Biçki ve dikiş 
Esaslı surette öğretip musaddak 

Diploma veren 

çe) ve Patron olsaydım llf8' 
DUmbüllü ve arkad~lan 

K A K A G O M R O K Her 
Ozmıı 1 Dede ve İsmet İnönü-

pal,ette bir kupon, her 50, 100, lSil. 200 kupona lr.hisar mamulatından LiKÖR, 
.l<ANY AK, LÜKS SiGARA, AV MALZEMESi verilir. 

Nektar K. 
Zarukyan 

talebe kaydına başlamıştır. Pazardan 
maada hergün 9-12 ve 14-18 e kadar 
müracaat kabul olunur. Adres: Bey
oğlu Altın bakkal Babil Cad. Sayı 63 

nün 
8ÇIJI 

İzmir panaymru 

7'1Y"A'l'ROLAR 

SUADlYE pµA.J TİYATROSUNDA 

HALK OPERETi 
Buakşam saat 21,45 te 

~IRlN TEyzz 
Yarm akşam BUyUkadadn 

ŞIRtN TEYZE 
Fatihte 

Acele satılık arsa 
Fatihte Klztq:Mda Sofular cadde F= D;;:.~;~c-• ıımn=crı : 

•inde Uç tarafı muntazam cadde, ooni er AbdUrrahmanİ:.= 
ze nazır, tramvaya ve Ç&l'lıya pek ya 
km, civan klmilen mamur, 702 met Cildiye mUteh•••••• Hl 
re murabbaı, kısmı lzamı millk mlls Muayenehanesi A Kadıköy 'il 
tatllllş§ekil ve altı parçaya mufrez arsa Süreyya ainemaıı karıısında ln-ı 
acele satılıktır. Taliblerinln saat. on. önü sokağı numara 8 her gün: 
dan bire kadar HABER gazetesmde 
Ba Fethiye müracaatları. betten dokuza kadar .. 

Y ı ... :am::c--==: mmı 11 

.Yeni çıkti 
Ktllttır Serlai 

No. 23 

• 

Kndre Moruva 
HAYDAR RIFAT 

iklimler 
ikinci Tabı 

fetanbul - 193& 

Fiyatı 100 Kunııtur 

• VAKiT Kütüphanesi - !atanbul 

1
, a & ı&-..:.:a;nn ıwııı c 11 wı 

Acele satılık ev rl 
il ve bostan 1 !! EyUp Arpaemini mahallesinde il 
q_ Tekke sokağında 22 numaralı altı o-jı 
!. dalı yW: yirmi beı arım bahçeli ahlı 
ii pp bir ev ile bu evin önünde tilrlüi 
:: meyveli ve sebze yetiştirmeğe elve-!I 
~ ııı ii riıli biri bilyilk öteki kU~ük iki haı. 
:: vuzlu bir bostan kuyulu ve iki bu11 
~! çuk masura ıuyu olan on iki dönümij 

U mülk bostan acele satılıktır. Görmek !! 
ii iatiyenler o mahallede polialikten fi 
U miltekait Bay Halile, pazarlık için ii 
i! Kadıköy Vl•ne aokak 33 numaralı U •• ~ ·3 
U eve müracaat. i• 
~ - -- d ıl:ı:ma:um:m::nmm .. r.11111: ...... rn== 

Hlr muhasip iş arıyor 

Muzaaf usul üzere defter tutmağa 
muktedir bir muhasip, çok müsait bit 
ücretle iş aramaktadır. 

ADRES: Küçükpazar cami! ka:. 
ş1sında Şark f otoğ'rafhanesi vasıtasi· 
le S. B. 

Operatör Drolog 
Doktor Göz Hekimi 

Dr. Şükrü Ertan 
Muayenehane: Beyoğlu • Parm Cağaloğlu Nuruoımaniye cad. Ncı 3f 
kapı tramvay durağı, Roma otelı (Cağaloğlu Eczaneal yanmda) 
yanında 121 birinci kat 3--8 Telefon. 22566 

Her gün 15 - 20 ye kadar •lllil•------• ................... -..... -------1 ..... 

AYRIC.1 - Hediyelerle beraber alacağınız kur'a numa!"alarile yılbqında çekilecek 
BÜYÜK YENICF. PiYANGOSUNDA Fc:rdor Touring 1936 modeli zarit bir Ford 
otomobiH veya bunun l't:rine bir F ord k.ımyonu veya F otd traktörü, 230 liralık 
BLAVDUNKT Radyotarı, REVUE SAA nERI, iÇKi SERViSLERi, SOFRA TA· 
KIMLARI V. S. V. S. V. S. 
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AşÇı ARAYANLARA ta 
1 turka alafranga yemek pişimıeğe mükenunelcn vakıf büyük konaklar-, 
il S•lrıınış bir ahçıbaşı i§ aramaktadır. Arzu edenlerin İstiklal caddesinde 

Abdullah Efendi lokantası ahçrba~ısr Ah met ustadan sormaları. 

MOHIKALARIN SONU 

Kırmızı Derililerin 
Büyük Kahramanlık Destanı Ali usta 

T~Q.KiYE 

l 1 RllAT 
BANKA51 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T_.ı;o~Q 

-~~~~:~::~f r=:::::ıı ı R::~ !Tô~~'gbıu 1 

Muhasebe 
işlerine 

vakıf tecrübeli bir 
memura 

ihtiyaç 
vardır 

İsteklilerin bir fotoğrafla evvelce ça-
lx~trklan yerleri ve tahsil derecelerini 
askerlikle alakası olup olmadıklanru 
bildiren bir mektupla 46 numaralı posta 
kutusuna göndermeleri. 

Tanmmıııı Alınan Firmam 

Yeni ve eski 
Her nevi buhar kazanları, lokomobfiler, 

dtesel ve elektrik motörlcrl, gcneratörler, 
§erit dcsterelcr, marangozluk makineleri, 1.§ 
makineleri, yemek kazanıan, demir fıçılar, 

tulumbalar, kAat ve çikolata fabrikaları 

makineleri, değirmenler, boyahaneler ma 

kine ve alcUeri tesllm eder. 

Gayur vekil arıyor 
"DAMAK,, G. m. b. H. Kantstr.-162 

BERLtN 

, ' Yakacıkta satılık 
arsalar 

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

Arzu edenler Şeref otel müste
cirine müracaat. 

KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasagun 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
L!lelide Tayyare apartım.anlann

da daire 2 numara 3 de hastaları-

~el İstiklal Cad. Rtlştil paşa si 1 Ankara caddesi Meserret il 
A art T 1 

.. 
3

,... 0 :: otell Karfı•ı numrara (88) 

nı kabul eder. Cumartesi günleri 14 
den 20 ye kadar muayene parasız· 
dır. 

p nnan e. 'S: ~ d •-------------.-.ı :a:::::--------= -= ';..---------------------------! 

1,FENtMtRE COOPER'tN) romanından alınmış (Tüccar Horn artistleri 
tarafından temsil edilen harikalar filmi. ........................................ 

lstanbul Altıncı icra 
Memurluğundan: 

Ahmedin Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli bulunup 
tamamına 976 lirakıymet takdir e dilen Salmatomruk mukaddema 
Kefevi, elyevm Dervişali mahalle sinde c:ski Sena yokuıu yeni Sa"af 
ve halen Faizci sokağında eski 11 . 25 yeni 11 numarataj 33 No. lı sağ 
tarafı yedi buçuk metrelik arkası 93 ve sol tarafı 94/ 1 harita No. lı 

mahaller cephesi 9 metrelik yol ile mahdut ve evsafı aıağıda yazılı 

evin satılmasına karar verilmiştir. Bina haricen sıvasız kagirdir. Bah. 
çesinde birkaç ağaç ve bir kuyu ve binaya muttasıl kagir bir katlı 
mutfak vardır. Zemin katında bir tatlık üç oda ve bir heli mevcut. 
tur. Bahçenin etrafı kısmen tahta perde ve parmaklıkla muhattır. U. 
mum mesahası 78,87 metre murabbaı olup bunun 56 metre murabbaı 
bina zemini 10 metre murabbaı mutfak ve kalanı bahçe olan bir 
evin tamamı açık arttırmaya vaze dilmiıtir. 

· Arttırma peıindir. Arttırmaya iıtirak edecek mü§terilerin kıy. 
meti muhammenenin % 7,5 nisbe tinde pey akçesi veya milli bir ban· 
kanın teminat mektubunu hamil olmaları icep eder. Müterakim ver• 
gi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma ıart• 
namesi 6. 10. 936 tarihine müsadif salı günü dairede mahalli mahsu
suna talik edilecektir. Birinci arttırmaıu 9. 11. 936 tarihine müsadif 
pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, bi· 
rinci :uttrımada bedel, kıymeti mu hammenenin % 75 ini bulduğu talC• 
dirde üstte bırakılır. Aksi takdir de son arttırmanın teahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit edilerek 24. 11, 936 
tarihine müsadif sah günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılaca1' 
ikinci arthrma neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktlJ'. 
2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ncı maddesine tevfikan 
hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer ali .. 
kadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz 
ve maıarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zar. 
fında evrakı müsbiteleriyle birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. 

Aksi takdirde hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar satıı bedeli· 
nin paylapnasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tan. 
zifiyeden ibaret olan Belediye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli müza. 
yededen tenzil olunur. 20 senelik Vakıf icaresi taviz bedeli müşteri
ye aittir. Daha fazla malumat almak i:;tiyenlerin 35/ 2789 numaralı 
dosyada mevcut evrak ve mllha!Jen haciz ve takdiri kıymet raporunu 
görüp anlayacaklart ilan olunur. (1180) 
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Giz bu sözleri müteakip belin
den hançerini çıkarıp fırlattı ve: 

- Emrediniz! itaate hazmm! .. 
dedi. 

F austanmt Gizin gözü önüne 
koyduğu parlak hayaller, eğer pa
ra ve ordu bulunsaydı, kendisi ta
rafından ve Faustaya ihtiyacı ol
madan da meydana getirilebilir
di. 

Gizde yalnız cür'et ve cesaret 
değil, harp ıahasında iyi bir gö
rü9, seri karar verme ve cephe tut
mada maharet gibi vasıflar da var
dı. Eğer bir hükUınete veya ordu
ya sahip olsaydıt tarihçilerin fa
tilı, dahi diye yazdığı adamlardan 
dah:ı üstün çıkacağına 9üphesi 
yoktu. Fakat ne yapsın ki elinde 
ne bir hükUmet ve ne de bir ordu 
bulunuyordu. Bunlan tedarik et
mesine imkan da yoktu. 

Dünyada öyle kimseler vardır 
ki milyonlara sahip olacakken sırf 
yüz bin frangı olmadığı için sefa
lete düımü9tür. Gene öyle asker
ler vardır ki, dünyayı kana boya-

yacak yaradılıtta iken sırf bir or
duya malik olamaması yüzünden 
iktidarını gösterememiıtir. Giz de 
itte bunlardan biriydi. Fausta 
kendisindeki noksanı tamamhya
caktı. 

Fauıta, Gizin kendi fikirlerini 
hb:ı! etmesinden memnun ola
rak: 

- Dük! dedi, sizden istediğim 

itaat değildir. Yapacağınız şey. 

leri gösterdim; yalnız bensiz bir 
iş yapmıyacağmızı ve ancak be· 
nimle birletirseniz Avrupaya ha
kim olabileceğinizi anlatmak iste· 
dim ... 

Dük kendini toplıyarak: 
- Peki, o halde ne istiyorsu· 

nuz? 
- isminizi! 
-ismimi mi? 
- Kudretinizin ve şönretinizin 

yarısını.. Oturacağınız tahtın ya. 

nında benim için de bir yer! .. Si. 
zin anlıyacağınız, siz kral ben de 

kraliçe olmak istiyorum... Beni 
dinleyiniz! Zannedersenı Katerin 

dö Klevden ayrılmak için elinizde 
kafi sebep var. O timdiki halde 
gayri me9ru bir hayat geçiriyor ... 

Ondan bir ay içinde kurtulabilir 
ve sekiz gün sonra da biz evleni
riz. Bunun için imzalıyacağmız 
mukaveleyi ben hazırlıyacağım ..• 

Dük mırıldanarak: 

- izdivacımız! diye söylendi. 
F austa devam etti: 

- lzdivacımızın ertesi gunu 
Bluvaya hareket ederiz... Sonrası 
bana ait ... F arnez, Üçüncü Hanri 
ve Hanri dö Bearn'ın orduları ba

tına geçerek İtalya yolunu tuttu· 
ğunuz zaman, sizin gibi taç giy
mi§, takdis olunmuş; menfaat 
hırs ve şanınıza iştirak hakkını ka· 
zanmıı olan Franıa kraliçesini, ya-

rincisi, krala ıizin kendisini öl - uğrıyarak ölsün.. Gene farzede 
d~ek istediğinizi iıbat eden lim ki Hami dö Navar yerinden 
kağıtlan götürecktir. kımıldamasın; yani sizin için tac 

Giz ditlerini gıcırdattı. giymekten ba!ka yapacak bir it 
- lkinciai ise Nanta, yani ke.lmasm .• Taht ve taca kartı olan 

Hanri dö Navar'ın yanına gide . hakkınız herkes tarafından tas
cektir. Hanri dö Navar orada on dik olunsun ..• 
iki bin piyade, altı bin süvari ve 
otuz topla hazır bulunuyor. Gön· 
dereceğim kağıt on&, dü9ünce 
ve maksatlannızı öğretecek ve 
Hanri dö Valva'nın ölümünde 
tahta sahip olmanın yalnız bir 
hareketle vukubulacağını anlata -
cakhr ki o da Fransa kraliyle 
anleJıp Paris üzerine yürümek · 
ten ibarettir. 

Mösyö Lö Dük, bu iki orduya kar
~ı !roymak için acaba ne kadar 
asker ve paranız vardır. öğrenebi-
1. • • , 
ır n: ıyım .. 

Bu konuımalar esnasında her 
ikisi!l~n h*?r hareketini ayrı ayrı 

tetkik eden Par dayan: 
- Kuvvetli, hem de çok kuv

vetli! diye söylendi. 
Dük ise bu sözler karıısında 

uzun bir nefes aldıktan sonra izti
rapla: 

- Fakat madam, dedi. Zan
nedersem eni tehdit ediyorsu . 
nuz? .. 

- Hayır, sadece sizi deliller
le ikna etmek ;stiyorum. F arze. 
delim ki aUahın ekseriya kralla
nn ve büyük adamların yolu üze. 'ı 
rine çıkardığı kazalardan birine 

- Buna olan hakkım, Franso 
va dö Roziyerin kitabında yazılı
dIT ••• 

- 9vet, bu kitaptan iki yüz 
bin tane bastırarak memurla· 
rımh bütün F ransaya ben dağıt· 
mıştım •. 

Dük kekeliyerek: 
- Doğru madam dedi. 

- Buna olan hakkınız, ha, 
papa5 Roziyer'in kitabından kop
ye edilmiı olan ikiyüz bin nüsha sa 
yesinde herkese gösterilmi!tir. 

- Buna kimse itiraz edemez 
ki... \ 

Fausta müsterih bir tavırla: 

- Haklısınız! Fakat kitabı 

yazan müstesna. Dedi.. 
Giz ölü gibi sarararak dik dik 

F austaya baktı .. Bu son darbe o 
kadnr !iddetli idi ki iki tarafına 
sallanmağa baıladı vebu sözler için 
izahat istemek bile aklına gelme
di. 

F austa oturduğu yerden ma
sa üzerinde duran bir kitabı 

alarak Gize uzattı. 
- l!te, mösyö Lö Dük, Tul 

baı piskoposu Roziyer'in yeni bir 
kitabı sizin hakkınızda, nüfuzu-



==~~;;;;;;~;;;;;;;;;;;~~~==~~H~A~B~E~R~~'Al[ş~~a~m~P~o~d~ası~~~~~~~~·~~:===== llEYLüL-1~ 
1$1KLI r: ıstanbulunSesi :Jlıdel 

N E O N LBilyilk muharrirlerin yazılarlle 15 Eyi~ 

Ç 1 ki 
.. ______ çıkıyor,okuyunuz ~ 

R E K L A M L A R 
1 1 P a ar 'HXJoc.- Karacig.,, er - Barsak - Mide~~ 

llJJ«:lYlz. v~ taıksntne 
NECİP ERSES Roman · Tedavisi için 

Galata : Sesli Han 1 Yazan: D TUZLA 1 ÇMELEBJ 
Refik Ahmet Sevengi.1 ~ Mevsiminden istifade ediniz • 

Kitaphalindebasılıpçıktı. HtS Hazlran-l51 inci Teşrıfl 

100 Kunıt 

Bir metre murabbaına 10 lira değer biçilen Fatih yangın yerin
de Fevzi tramvay caddesinde 103 üncü adada 360 santim yüzlü 
47 metre 26 santim murabbaı sahadaki arsa satılmak üzere açık art · 
' 

Dağıtma yeri : V AKIT Kütüphanesi 

8 içem trenlerinin vapurJa1 ı köprütten , 
8 6.25-7.40-8.40-9.05-11-13.15-15.50 dir·~~ 

:88888888888888~~ 
Mevsimlik yeni mqdetlerimırı 
geldiğini savın müşterilerime 

arzederım 

tırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. 
istekliler 35 lira 45 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubiyle 
beraber 17 - 9 - 936 perşenbe günü saat 1 4de daimi encümende bu· 
lunmalıdır. (B.) (933) 

Belediye vergi ve resimleri kanununun 28 inci madessinin illr 
fıkrası mucibince Benzol ile Eter döpetrolden Gazolin Benzine kıya
sen kiloda bir kuruı ve kuvvei muharrike olarak kullanılan katran 
yağından da Mazot ve Bakuraya kıyasen kiloda 20 para istihlak 
resmi alınacağı ilan olunur ( B) "1185,, 

i~~~~'3~1 ·· koni"l;ıt~ı),hg,~ 
Satına ima ~omisyonti·· ilanı~~• 

8434 kilo dural boru çubuk 
saç levha ve perçin çivi kapalı ek· 

Erkek ve kadınlara 

"KURTULUŞ,, 
Biçki ve dikiş dersanesi 

Müdiresi: Mm. Papazyan 

Haftanın 4 günü kadınlara, 2 günü 

dikiş bilen erkeklere, günde üçer saat 

Fransız usulile biçki ve dikiş dersi ted
ris edilir ve 3 ayda marifçe musaddak 
diploma verir. Feriköy Tepeüstü 116 
No. Papazyan apartxmam. 

ProfesHr K. 
KUmüreanın 

siltmeye konmu,tur. Tahmin edi - Modem ve herkese elzem kitaplan 

len bedeli 26880 lira olup ilk inanç Amel'!' ve te.tbikt kambiyo ~· 
parası 2016 liradır. Şartnamesini Yeni muhasebe usuın 122,60 

~ 
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İstanbul Yenipostahane karşrsmcıa Foto N ı..?r yanında T etaf"t hll111 
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lstanbul Defterdar lığından: 

BÜYÜKÇARŞI - Yağlıkçılar sok :ığı 5 sayılı dükkan. 

htanbul Komutanlığı birlikle
ri hayvanat ıiçin 600 ton yulaf sa

tın :llınacaktır. ihalesi 18 Eylül 

936 cuma günü saat 15 de kapalı 
zarfla yapılacaktır. Muhammen 
tutan 31500 liradır. Şartnamesi 

komisyonumuzda görüldüğü gibi 
250 kurut mukabilinde verilebilir. 

almak istiyenler 135 kurut mu . Tice.rt malfunat ve bankac:ılık ıoıs 
İktisat 1lm1 • • • • 87,ISO 

kabilinde M. M. Vekaleti Satınal - thtisas muhasebeleri (§lrket, ııanayi 
OSKÜDAR - Selami AH mahalle si Andonaki sokağı. AS 
31 sayılı ev. 

ma Komisyonundan alırlar. ihale- zira.at, banka) 175 
Tie&r:t. ve malt hesap 1 et. kısım 70 

si 27/ 10/ 1936 salı günü saat 15 Zlhn1 hesap kaideleri 20 BÜYÜKÇARŞI - Çuhacı ham ikinci kat 32 sayılı oda. 
isteklilerin 2363 Iirahk ilk teminat 
makbuz veya mektuplariyle 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü madde
lerindeki vesaikle beraber teklif 
:.1cktuplarını ihaleden en az bir 

:-:-.at evveline kadar Fındıklıda ko

nutanlık satın alma kom!ayonuna 
vermeleri. ·(844) 

dedir.Eksiltmeye gireceklerin 2490 Logaritma cetvelleri (yen1 rakam) M 
Yen1 hesabı t1car1 {mufaıısa.J. eser) 200 

sayılı kanunun 2.3 üncü maddele Ma.I.'! cebir o(ı..stUaaz ve ııtgorte. he. 

. ııı~ 
Yukarıda yazılı mallar 22/ 9/ 936 salı günü saat 14 de bı:ı'- ~ı 

da yazılı senelik muhammen icar bec!ellcri üzerinden açık a.rttıtdil 
ile ve icar bedelleri dört müsavi taksitte ve her taksit peşin ~~ 
olunmak şartiyle bir sene için kiraya verileceklerdir. lstekliletJtı 
de yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatıraJf t l 1 

tanbul defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil 5ş h 

rinde ya.zıh belgelerle ihale saa· r saplan) ıoo 

b Başlıca satı§ yerl: İkbal kttapevi 
tinden ir sa.at evvel teminat ve~--------------
teklif mektuplarını Ankarada M. 
M. Vekaleti Satmalma Komisyo . 
nuna vermeleri. (1154). 

SATILIK EV 
Kocamustafapa§a Ali Fakı mahal

lesi eski Saray önü sokak N o. 59 hane 
beş oda bir mutbak iki kuyu beş yüz 
arşın bahC'ePi ile her::ı hPr PablıktTr . icar komi"yrnuna müracaatlar1 "F,, (1028). 

maun tesiriyle yazmış olduğu/ 
leyleri birer birer reddederek bu 
tüzden iılediği günahtan dola
yı allah~ af dileniyor; açıp 
okuyabilirsiniz 1 yalnız ıunu da 
söyliyeyim, o bunları aklından 

uydurmamıfbr. Mösyö Lö Dük 
bilirsiniz ki yıkmak yapmaktaD 
"daha kolaydır .•. 

Giz haıyetle karııık bir hay· 
ret içinde kitabı eline almış titri
ye titriye yapraklarım çeviri . 
yordu. 

Fausta biraz sustuktan sonra 
devam etti: 

- Bu kitaptan Pariste otuz 
bin, Lionda onbeşbin, Tuluzda da 
o kadar, Orlean, Tur, Ren ve 
Fran~amn bütün viljayetlerine 
hepsi dört yüz bin kitap ortaya 
çıkmak için bir işaret bekliyor .. 

Giz elindeki kitabı şiddetle 
yere fırlatarak ayağa kalktı. 

Pardayanın ~lanmış olduğu 
perdeye doğru yürümeğe baş . 
ladı. Balafre (yüzü yaralı adam 
demektir) çok düşünceli idi. Sap 
sarı yüzünde kapanmış olan ya. 
ranın yeri şimdi kaynıyor gibi gö
rünüyordu. Gözlerinden saçılan 
ateş bir cinayet düşünmekte ol
duğunu gösteriyordu. 

Bu vaziyeti gören Pardayan 
kendi kendine: 

- Oh! oh! diye söylendi. 
~imdi Faustanın hayatına bir 
metelik bile vermem ... Eğer ben 

... -~--- -

burada olmasam.. F aka.t burada 
gözümün önünde öldürülmesine 
razı olamam.. 

Her hangi bir ihtimale karşı 
hançerini sıymnıfb •• 

Fausta ölmek üzere olduğu 

bu anda katiyen istifini bozmadan 
duruyordu. O §İmdi hayatiyle 
oynuyordu. Ya Gize boyun eğ -
direcek veyahut ölecekti.. Sa
bahleyin uğradığı mağlubiyet 

ona bundan başka bir kurtuluı 
yolu bırakmamıştı. Sarayda bulu
nan birkaç kadın ve uşaktan 
ne yardım istiyebilirdi ki ... 

Giz, Pardayanın bulunduğu ka
dife perdenin arkasına kadar gel. 
di. Şövalye ise, Faustayı öldürm e
ği diişünen bu adamın sıcak nefes. 
lerini hissediyordu. Fakat Giz, 
Faustayı öldürmekle kendisir..i de 
ölüme mahkum edeceğini anlamış
tı. Geri dönerek evvelce oturduğu 
yere avdet etti: 

- Madam, bana biraz sert söy
lediniz. Benim hakkımda verdiği
niz Kararlar, size olan borcumu 
ödemekUğime bile mani olacak 
kadar ağırdır. Fakat asıl mesele
ye gelelim; benden İstediğiniz ne
dir? 

- Gösterdiğim deliller kafi de
ğil mi? Sizi sevkeden ve koruyan 
bu elin üzerinizden kalktığı anda 
kral olamıyacağınızı anladınız 
mı? .. Yalnız kral olmamakla kal. 
mıyacak, bir de asi sayılacağınızı 
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anladınız mı? .. 
Giz, .zilletle boyun eğdi: 
- Evet! •• 
- O halde, demin sizden elimi 

çektiğim zaman düşeceğiniz vazi
yeti gösterdiğim gibi şimdi de kuv
vetlerimizi birleştireceğimiz za· 
man yükseleceğniz yerleri göstere
yiın .•• Yann Hanri Valva ölecek 
ve Aleksandr Farnez de Fransaya 
girecektir, 

Dük titriyerek: 

- Farnez mi? diye söylendi. 
- Yani F arnezin lngiltereye 

aevkedeceği ordu, demek istiyo
rum. O lngiltereye girmek için ls. 
panya kralından emir bekliyor, e
ğer ben emir vermezsem lngiltere
ye girecektir .. 

Dük dö Gizin gözleri parladı. 
Fausta: 

- Zannedersem, şimdi bhhiri
mizi anlıyoruz, diye devam etti. 
Valva ölüp de, Aleksandr F arnez 
Yanındaki beş bin süvari, on iki 
hin piyade1 on bin zırhlı süvariyi 
ve Yetmiş topu emrinize verince ... 
Elinizde bulunacak bu ordu ile 
Ha.nri dö Navardan istediğiniz 
tahtı alabilirsiniz. Hanri dö Bearn 
yakalanıp dinsiz diye idam edil
dikten sonra protestan ordusunu 
da bazı imtiyazlar vererek elde e
der ve işte o zaman Avrupanın en 
rnüthiş ordusunun batında bulu· 
~ursunuz !.. Rem'e giderek eski ki-J 
lısede taç giyer ve sulhcu bh· ha-

rekelle bütün Fransayı elinize ge
çirirsiniz ... Sonra dağları aşarak 
Mantu, Veron, Venedik, Bolovya, 
Milan, T urin ve en sonunda Ro
mayı zaptedersiniz ! Ne On ikjnd 
Lui, ve ne de Birinci F ransuva ta· 
rafnıdan yapılamamış olan şeyleri 
siz meydana getirirsiniz, gen;ş bir 
bir imparatorluğa sahip olur, son· 
ra, yıldırım gibi Fransayı geçerek 
Flandr ve F elemenk'i zapteder ve 
bu suretle Şarlkenden daha büyük 

imparatorluğa sahip olur, son· 
nuz ... Şarlkenin de memlektlerini 
aldınız mı, küçük bir işaretle bü· 
tün Amerikayı da elinize geçirmit 
olursunuz ..• 

Giz nefes nefese, §aşırmış, göz· 
leri kamaşmış, kendinden geçmiş, 
karıısındaki kadın, kendisini ade· 
ta büyülemişti. 

Birkaç dakika evvel öldünneği 
düşündüğü Faustanın önünde yer• 

ıere kapanarak:. 
- Affedersiniz!.. Oh! Affeder· 

siniz madam! Sizi tanıyamarnı· 

şım ! .. Halbuki siz ne büyük işler 
yapmışsınız! Benim gözlerimin ô· 
nünde bir bağ varmıf ... Sizi şiııı· 

di gördüğüm gibi göremiyordunı• 
Siz yalnız o büyük ruhani kuvve
tinizle halka hükmetmeği değil, 
büyük adamlarda bulunan dehi, 
muhakeme ve irade gibi silahları· 
nızı kullanmağı da biliyorsunuz? .. 
B;zim gibi askerlerin ise yegane 
silahı hançerdir ... 


