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Asiler Madridi tamamen 
kuşattıklafını bildiriyorlar 
San Sebastiyen ihtilôlellerln 
eline geçmek üzere bulunuyor 

SeVil 12 - Asiler tarafmdan radyo 
l'ra.nko kumandasmdaki asi kuvvetler 
'l'letard vadisini işgal etmişlerdir. Bu 
'Uretıe general Mola kuvYetlerile Saa 
llartende irtibat hasıl olmuş, iki kuv-

l'et birleşmiştir. Madrit böylece asiler 
laratından tamamile çevrilmiş. hükO
lnet merkezi iaşeaini temin eden mü
him bir mmtakadan mahrum kalmış
tır. 

8ın 8eb••llren'ln vazlyetJ 
Sen Sebastiyen 11 (A.A.) - Askert 

•aziyet değiımemiı,cephede hiçbir hare 
ket olmamıştır. 

Şehir içinde kuvvet milfritlerin elin-
dedir ve kumandayı da ellerine geçirmiı 

:--...... (Devamı .. ibıcüde) 

Madridin aailer taraf!mlan geçen gflnkü bombardımanında 1&arap 
olan askeri binalar 

280 bin TOrk nUfuslu 

Iskenderun ve 
Antakya 
Müstakil 
idareye 

\avuşuy_or .... tııiMı.-.., 

F iiistin hadiseleri 
lngiltere şiddetle 
harekete geçiyor 
Buna mukabil da 

ııa.ıoı~Q Velilllmlz 
mOhlm beyanatta 

bulundu 

muRavemet hazırhklarına 
geçtikleri bildiriliyor 

Hariciye vekilimiz dün Atina yolile 
Cenevreye hareket ederken guetecile
re beyanatta bulunmuş, İngiltre ile 
~ (Devamı -6 iıncflde) 

l{arlkatOrlst Ramiz 

Londra, ı ı - .tneiltere hükumeti 
Filistindeki karışıklıkların hiç bir vec
hile durmayacağını kestirerek katı 
harekata geçmek lüzumunu duymuş ve 
müstemleke nezareti vasıtasile bir be
yanat neşretmiştir. 

Beynelmilel karikatüristimiz Ramiz ''Niyuz Kronikl,, gazetesinde okundu 
bu haftadan itibaren bütün mesaisini ğuna göre bu beyanatın en göze çarpan 
hlnız"KARtKA TUR., mecmuasına has parçası şöyledir: 
fetJniıtir. Bugilnlril Karikatür mecmua- .,.trak Hariqye Nazırı Nuri Sait paşa-
'11ıda Ramizi seve ıeve seyredeceksiniz. (Devamı ~ f.lncüde) ...___ _____________________________ --:, __ ........... ____ ~------~ 

''Türkiye hesabına çahşan?,, 
Bir casus Bulgaristanda 

tevkif edilmiş 
Belıradda çıkan Politib aazeteai Tahkikata mem!lr makamların verdik 

4 ~ıil tarihli sayısında Sofyaclan aldı- leri malumata göre Marin, kışlalardaki 
b.. lcaydedeıek fÖ1'le bir haber Ter• efradın adedi, tankların sayısı ve nerede 
"-idedir: bulundukları hakkında maUimat vermek 

''Bulgar politik zabıtası Marin Kara te idi. 
.. l>inıitrov adında birini "Türkiye beaa- Kara - Dimitrov bütün Bulgaristanda 
lırn.?,, caıualuk yapmak suçu ile tevkif harikulade bir hafıza sahibi olarak tanın 
etıııi tir ' . maktadır.,, 

Filistine giden lngiUz kuwetZeri 
kumandanı general DiD 

Mlkl Afrlkada haydutlar 

BAte M\"t tc 
PU>A 8tRı 
N\Et<"t\IP 
ASl\.l •• / 

Çeşmeleri paylaşamamak yüzünden 

Sakalar arasında 
bir · mıiharebe ! 

BeyoQlu sakaları, ıstanbul sa1eaıarına 
hücum ettiler. Muharipler ·karakola 

. _ g~oroı~o · ·. • 
ı.t&abal ukalarİyle Beyoğlu sa. yet umumtlqmif ve Beyotlu ukalan 

kaları arurnda şehrin suyunu ve bu .lstanbal sakalanna ~elerden • 
suya verea çeşmeleri paylapmamak vermemefe, ,..ı nevlaa lataalMll 
yüzünden ötedenberi devam edegelen halkını suauzluta mahk6m etmele 
açıklık sah gtinü nihayet patlak ver.. 'tsrar verml§Jerdlr. 
mlş ve lstanbal salu\larlyle Beyoğlu Bu karana da derhal tatbiklaa 
sakaları büyükçe bir "meydan muha. ıeçilmJt ve Kuledlbl çqmelsne plea 
rebesi !,, yapmışlardır. Ölenler Y,

1
ok.sa latanbul ~ları çeşmenin yanıadaa 

da yaralılar vardır. .. • uukaqtınfmak latenmlıtlr. lfte • 
Meselenin çıkm .. lfa sebebiyet ve. vakit bir kızılca kıyamet kopmq •• 

ren şey 8eyoil11 sakalannın Beyotla ana ılren bir di'riif 1apıla1fin'. Ki. 
tarafındaki bUtiln Hamldlye suyu ~- mln kimi divdilltl belli olmıyan ini 
melerinin kendilerine alt olması ve dhfiş netfceainde biitiin akalar U. 
buradan Istanbul sakalalJDUI su ala. rak-la_-"'llrilmUttilr. 
mamuı lazım gelditi:Unaatini be8. .Bp hadise dolayıalyle o sin iL 
lemeleridlr. • bakfka lstanbul tarafına Haml•l7e 

Bu kanaat bilyUye bUytlye nllaa. saya gelmemtıtfr. J 

Su nasll iş. anlayamadıkl 

Dahiliye vekiletinin 
EMRi 

MUteaddlt tekltlere raQmen 
O tatbik · mi t 

BilMitıin Oe'ldUye ~ mQba. bir eve .._ oldum. '°kayden,, ~ 
dill#Jrdn Seyit oğw. lbralıim im.ıaaie . ~, çilDkl1 bu n, filen ilktnJa biti* 
altltğlfJM bü' mektvp bize fV '1Gkclyı ali.kası olmayan ıımgiD bir adama w-
afllatsyor:. rildL 
Lonzan muahedenamesinden aonra Yapbğım mllracaatlar tllerine p-

Tlirkiyeye gelerek Celiliye köyüne rek Dahiliye veklletinden ve gerek8e 
sevkedlldim ve iakAm adi ile ''Kayden,, (Deoomı 2 ncüle) 

Pek yakında yepyeni ve bütün ıporculann aWradar olacaiı bar acri 
• nqre bafbyorus. 

Put:bo.ıcu· 
ismini taııyan bu eser, Türk Futbol Federasyonu hakem komitesi relai 

ve futbol itlerindeki bilgisi ile tanmmıt NUZHET ABBAS tarafından 

bınrlanmıım. 

Pwtt>eıc:u 
Dünyada en iyi futbol oynayan ve futbol oyunuu kunnut olan tnp. 

Uzlerin birçok eserleri ile, mqhur Davit jack, Chırles Buchan, Dimmoclr p 
bi tanmmıı futbol Uıtadlannm teknik lritaplın takip edilerek buırlaıt • 
l!Uftlr. 

ı - Futbolcu nasıl yetip? 

2 - Bir muhacim, bir bafbek, bir mUdafi, bir kaleci nasıl oynamahdlr1. 
Bun1an hep: 

Putbolcu 
ismindeki eserde bula;;akıınaz. Ve futbol oyununun blltUn aırmu 

ancak bu kitabı okuyanlar öğrenmit olacaklardır • 
Bu kıymetli eseri takip eden sporcular ve spor merakblan, eminia ki, 

~imdiden sonra futbol maçlarrnı bile bambuka bir ~özlt t:tkin edeceklerdir 

oo&Ru ••• flSTCI~. 
OEDi Si"liM AO

R&S&M\ı. YA· 
z.ıL\ ••• 



Antakyah ve lskenderunlu 
Türkler 

Pancermanizm ... Panslavizm .. Bu iki ideal, bütün Cermenlerin bütün Slav-
ların ayni siyasi hudutlar içinde birleşmesini nihai bir gaye olarak istihdaf eder. 
Alman empt:ryalizminin teşvikile, Umumi harp başlangıçlarında, Türkiyede alev
lend1rilen Panturanizm de, sözde, Orta Asyadan Romanya k•yılarına kadar bir 
büyük Türk devleti kurmağı istiyordu. Fakat, mümkün mü? Osm;,ınlı imparator
luğu, öc vahdetini bile muhafazaya ehliyetli değildi. Nerede kalmış yeni fütu
hatı Alınanlar, bizi kendi müstemlekecilik emellerine filet etmek istemişlerdir. 

Türk cumhuriyeti, ham hayaller peşinde değildir. Realist ve sulhperverdir. 
Biz, kendi hudutlarımız içinde rahat ve mes'ut bir hayat kurmak istiyoruz. 

Ülkümüz budur. Başka siyasi teşekküllerin tamamiyetini bozmakta gözümüz 
yoktur. 

Fakat, diğc:." cihetten, Türkiyenin hudutları dışında da içindekinden daha 
fazla Türk yaşamaktadır. Bu da bir realitedir. Biz. buna' karşı lakayt kalamayız. 
Ancak, al§kamİz, esas sulh, ve i:lüzen prensiplerini. bozacak neviden değildir. 
Nitekim, §imdiy:: kadar, Romanyadaki Türkler meselesini, bizzat Romanya 

rievletile anlaşarak, iki tarafın arzu ettiği bir şekilde hal yolunu tuttuğumuz gibi, 
diğer göçmen n!eselelerinde de gayet meşıu şekiller aradık ve kısmen bulduk. Ga
yemiz Türkiyenin umran ve refahı olmakla beraber, dünyanın hiçbir yerinde bir 
Türkün bir kılına zarar gelmesine, burr.unun kanamasına gönlümüz kail değil

dır. Her ırkda'Şın maddi 'selameti ve kültUrel inkişafı elbette bizi alfiknlandmr. 
işte, bu sebebledir ki, DışbakanımızJn İskenderun ve Antakyadaki 280 bin 
Tilrk için mahalli ve müstakil bir idare t<'menni etmesi gayet tabii ve makuldür; 
Prensiplerimize pek uygundur. Türkiyenin bu temennisinin Suriyelilerce de hoş 
görUlüp ve teslim edilip Antakyalı ve iı.kenderunlu Türklere layık oldukları 
icareyi can ve gönUlden verecekleri ümit edilir. Hüseyin Fanık TANUR 

Habeşistanın çıkarılması şartile 

ltalya, Milletler Cemiye-
tine dönmeğe razı 

Romada bulunan Milletler Cemiyeti 
Genel Sekreteri A venol, İtalyanı~ ya -
kında yapılacak Milletler Cemiyeti kon
seyi ve asamble toplantısına iştirak et
meııi hususunda teşebbüslerine devam 
ct:nektedir. 

İtalya Milletler cemiyeti faaliyetine 
tirak için şu üç şart üzerinde ısrar 

.liyor: 
1) ,..,,.. ~beş ,.Dlµrahbaılannı Millet-

i:-~. 'i:Cl\}i~ctj konseyine kabul etmemek. 
2) - HabeşistandaKi İtalyan zaferini 

resmen tanımak. 
3) - Habeşistanı. Milletler cemiyeti 

azalığından çıkarmak. 

Fransız gazetelerinin istihbaratına 

göre, Avenol, İtalyayı Milletler cemiye
ti faaliyetine sokmak üzere büyük gay
ret sarf ediyor. Herhalde bir çare buluna 
cağı tahmin edilmektedir. 

Milletler cemiyeti asamblesinin top
lanmasından evvel murahhas heyetleri
nin aalahiyetnamelerini tetkik eden bir 
komisyon mevcuttur. Tam salahiyeti 
haiz olan bu komisyonun, vaziyeti dik
kate alarak Habeş murahhas heyetini a
sambleye iştirakten menetmesi için hiç 
bir mahzur yoktur. 

·~--~---~--~ 

Ingiltere ile iş 
birliği başlıyor 

Bir çok lngiliz müesseseleri 
Türkiyede iş yapacaklar 

İngiltere ile yeni bir ticaret ve ge et de 'l'ravaux Paplics şirketi de 
klering anlaşması yapmak için Lon. buğday mu~abilinde Ereğli limanını 
draya gitmiş olan heyetimiz orada ln. inşa ,.e Türkiyeye yeni ' 'apurlar yap. 
giliz sanayi ve mali mahaf'ili ile de mak teklif'lnde bulunmağa karar ver. 
bazı temaslarda bulunmuştu. Dün a. miştir. 

jans muhabirinin Londradan verdiği Yeni ticaret anıa,ması 
haberlere göre İngiliz sanayi ,.e mali. Yeni Türk_ lngiliz ticaret anlaş. 
ye alemine mensup müteaddit heyet. masınm metni dün neşredilmiştir, lki 
ler 'I'ürkiyenin sana)i programı tat. memleket arasında ilk defa olarak ya. 
bikatına iştirak imkinlarını mahallen pılan bu hakiki klering anlaşması 18 
tetkik etmek üzere şehrimize hareket maddeden ve bir protokoldan mürek. 

· etmişlerdir. keptir. 
Yakında memleketimiıe gelecek Protokol Türkiyede teşkil edile. 

olan bu heyetlerden birincisi şanayi cek şirketlere dairdir. Bilhassa Tür. 
işleriyle meşgul olacaktır. Karabük. kiyede kurulacak demir ve çelik fab. 
te kurulacak yeni çelik ve demir f'ab. rikalarına ait hükümler de vardır, 
rikalarına ait mali vaziyet hakkında - ;-------------
İngiltere kredi dairesiyle bu fabrika. 
lan kuracak olan Brossert şirketi a. 
rasmda kat't mukavele Londrada im. 
zalnnmıştır. Türkiyede ve Ingiltere. 
de teŞkil edilecek şirketlere ait esas. 
tarı havi tali muka,·ele de yakında 
Londrada f mzalanacaktır, 

Diğer taraftan Avam Kamarası 
azasından beynelmilel parlamentolar 
konferansında İngiliz heyeti reisi bu. 
lunan Sammerville beraberin~eki me. 
busJarla eylülün 15 ine doğru Anka. 
raya gelecek ve bilhas.5a İngiliz ucuz 
bahçeli ev inşaat şirketleri namına te. 
mastarda bulunacaktır. İngiliz şirketi 
hükQmet merkezi \'C diğer şehirlerde 

yeni tip mahalleler teşkili imkanları. 
nı arıyacaktır. lngiliz grupu bilhas.. 
sa EmlfLk Bankasiyle anlaşmak iste. 

-*tedlr. 
Bir taraftan da merkezi Ulheyde 

bulunan ve AlTupanın en maruf şlr. 
ketlerinden biri olan Albatam lhaga. 

Meyve hoşta 

Bir genç 
keserle ağır 
yaralandı 

Bu 5abah l\ley\·ahoşta feci bir bo. 
ğuşma olmuş ve bir delikanlı ağır su. 
rette yaralanmıştır. 

lnebolulu Fethi bu sabah Meyva. 
hoşta gezerken memleketindeki hı. 

sımlarından beş altı kişiye tesadüf et. 
miş ve akabinde aralarında bir boğuş. 
ma başlamıştır. 

Bu boğuşma esnasında mukabi1 
taraftan Abidin bir fırsatını bularak 
eline geçirdiği bir fteserle Fethiyi vü. 
cudunun beş ve başının iki yerinden 
aı'.;rırca yaralamıştır. 

Yaralı Cerrahpaşa hastahanesi 
ne kaldırılmıştır. 

HABER - ~tam Postası -

Merhum Sırrının 
cenaze nıerasimi 

Genç yaşta ölümile bütün matbuat 
ailesini yas içinde bırakan gazeteci ar
kadaşımız "Kurun,, yazı işleri müdürü 
A. Sırrı Uzelli dün ebedi medfenine bı
rakıldı. Fotoğrafımız dünkü cenaze me· 

rasiminden çok hazin bir anı tesbit 

ediyor. Rahmetli için arkadaşlarının 

y<lzdıklarım üçüncü sayfamızda iktibas 

ediyoruz. 

Hitlerin yeni b·r nutku: 

"Gayeye doğr.u 
hareketimiz 

inkişaf ediyor,, 
Nazi kongresinde dün de bolşevlkJiğe 
ve yahudllere şiddetle hücum edildi 

Berlin, 11 - Alman Nazi kongresi 
devam etmektedir. Bugün de kongrede 
birçok nutuklar söylenilmiş. propagan
da nazrrı Göbels Bolşeviklik ve Yahu
diler aleyhinde şiddetli sözler kullan -
mıştır. 

Hitler de yeni bir nutuk söylemiştir. 
Yirmi dakika süren bu nutkunda Hit • 
ler ezcümle şöyle demiştir. 

KCÇCK 
HABERLER 
içeride : 
• Aakerl harita gube$f ıehrlm.lzln ~yyarc. 

elen bir totoğrat aerlalnl hazırlauuıtır. 14.000 
fotoğrııttan mttre~ Olan bu acrı mutehıur. 
sıs Prost'uıı tetkikine konulacaktır. 

• Limon fiyatları gene ytlkscldiğinden İk. 
tısat veklıleti tedbirler alacaktır. 

"' Yugoslav general konsolosu lvan Kıın. 
katlck meZ\ınen memleketine gitmiştir. 

* Şimal memlekeUerile limanlarımız ara 

ınnda seferler yapan vapur acentaıan nav. 
!unlara aon yaptıktan zammı kaldırmak ka 
rarmı vermişlerdir. 

• Mctre31 Dilberi döverek öldüren Ali Rı. 
za .dUn tevkif edilmiştir. 

• Denlzyollan idaresi yeni vapurlar gelme 

dikçe barle'! seferlerin, bu meyanda İsken. 
deriye postalarının yapılması lmkAnmı gör. 
memektedlr. 

• İhracat tacirleri dUn de TUrkof!s mUdU. 
t1l Mahmudun nezdinde toplanarak İspanya.. 
ya ihracat illeri etrafında g!SrUşmUşlerdir. 

• "OzUm kurumu relal lsmaU Hakkı yağ. 
murlarm rekolte Uzerindeki eon tahribatı 
hakkında İktisat vekili CelAl Bayara izahat 
verdikten sonra tzmlre dönmUştUr. 

• DUn ilk defa Boğazda binlerce çi!t pala. 
mut tutulmq ve :fiyatlar 100 paraya kadar 
inml§Uı'. 

• ŞehrlmlzdekJ talim terblye heyeti azala.. 
n reill lhaanıa dUn toplanarak mU!rcdat 
programlarmı tetkik etıni§lerdlr. 

• Eakt gazetecilerden Vehbi Ziya kendi. 
sinin bir gllri olan (Emlnem) tUrküsUnU beıı 
teliyen SalMıaddln ve plAta alan kumpanya 
aleyblııe 2000 liralık tellf davası açDU§tır. 

• Maliye Vekili Fuat Ağralı dün de latan. 
bul maliyesinde me§gul olmuştur. 

* Defterdar KAzım dUn ma&§ tevzi yerle. 
rlni gezerek mütekait, eytam ve aramllln ma 
aşlarını kolaylıkla almaları için emirler ver. 
miıtir. 

• KaııımpB§alılar Belediyeye müracaatla 
her selde bir tellıkete sebep olan dere mec. 
rasmm temizlenmesini istemlıılerdir. 

• Tıp kongresi yakında Yıldız sarayında 
toplanacağı için sarayın etratmdakl yollar 
tamir edilmektedir. * Gelen yolculara kolaylık olması için 
oteller ve lol<antalar fçlıı bir tallmatnanıe 
l\az1rlanmaktadır. 

Dıearda: 

• Kahire radyosu AtalUrk devrinde TUrk 
donanmasının Akdenlzo ilk çıkışının bıraktı. 
ğı iyi tesirleri neşriyatı meyanmda zikret. 

mJftir. 
• Verilen bir habere göre Habc§lstan Ak. 

vam cemiyetinden çıkarılır çıkanlmaz İtalya 
kralı Vlktor Emanuel :Muıollni ile blrllkte 
Habeşlııtana gidecek ve Aduada resmen Ha. 
be§ tahtına oturacaktır. 

• Birkaç gUq evvel Viyana istasyonunda 
patlayan bomba dolayısllc birçok komUnlsL 

ıer tevki! edilmişlerdir. 
* Slav doktorları kongresi bu sabah SoCya_ 

da toplanmıştır. 

"- Büyük bir harika vuku buluyor. 
Ve gayeye doğru hareketimiz mütema
diyen inkişaf ediyor. Karşımıza dikilen 
bütün mü§küllcr birer birer yıkılmış ve 
hepsi biribiri ardınca aşılmıştır. Eski 
düşmanlarımız, bir daha bize taarruz 
edecek olurlarsa, memleketimizin hu • 
dudunu aşılmaz bir set halinde bulacak 
}ardır. Biz sulh için çalışıyor ve sul
:ıün tehlikeye girmesini istemiyoruz,, 

DUnya matbuatında lklsler 
Almanyanın müstemleke istemesi kar 

şısında İngiliz matbuatı hayret eseri 
göstermemekte ve müstemleke meselesi 
nin umumi bir Avrupa anlaşması çerçe
vesi dahilinde hallolunacağını yazmak
tadır ar. l:ı:Uizlcrl sırnCH .:ııS1r'1A: .... .ı .... 
beşler konferansıdır. Bu konferansı 

İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya ve 
Belçika arasında toplamağı temine ça
lışıyorlar. 

Hitlerin Nurembergde müstemlekeler 
işine ve diğer noktalara ,dair söylediği 
nutuktan bahseden İngilizce, Mançester 
Gardiyan gazetesi diyor ki: 

''M. Hitlerin beyanatı makuldür. Ve 
dikkatle tetkike layıktır. En iyi hal su
reti tarifelerin indirilmesi ve paranın 

kontrol altına konulması suretile bütün 
devletler!n iptidai maddeler elde edebil 
melerini mümkün mtrtebe kolaylaştır -
maktır. 

Fakat bütün büyük devletler, para 
tahdidatına nihayet vermek, tarifeleri 
indirmek, manda prensiplerini kendi 
nıüstemlekelerine temsil eylemek, man
daları altında bulunan, araziyi beynel· 
milel bir idareye tabi kılmak için hiçbir 
şey yapmadık!: 1 Almanya metalibatına 
cevap vermek gayri mümkün değilse bi· 
le müşküldür.,, 

Oustave Kahn'ın 
öl O mil 

Fransız sembolizminin büyük üstadla 
rından biri, şair, sanat münekkidi olan 
ve sembolizme ait tetkikleri ile maruf 
Kahn'm ölümünden bir iki gün evvel 
bahsetmiştik. 

Sembolizmin haziran ayı zarfında ya
prlan 50 inci yıldönüınünü "ie idrak ecle
rek ölen şair 77 yaşında idi. 21 kanunu· 
evvel 1859 da doğmuştu. Bu yaşta sem
bolist grupa dahil bulunan şairler ara
sında bir yaş daha küçük olup epey ev
vel ö!en, ve Kahn'ıu kıymetli dostu Ju
les L~fargue vardır: bugün halen ya • 
ıamakta olanların mühim bir kısmı 1862 
den sonra doğmuş bulunanlardır. Yaşca 
dostları ?.rasında daima hürmet görmek 
te olan Kahn şerefine 11 kanunusani 
1908 de büyük bir edebi ziyafet veril
mişti. Bu ziyafette şair, mensup oldukla 
n edebi mektep hakkında ilk defa ve çok 
etraflı bir şekilde izahat vermişti. Bila
hare ayni mevzuu biraz daha genişlete
rek kitap halinde ve "le Symbolisme,, 
adile tabettirmiştir. 

1936 senesi Fransa için, bir çok kıy
metli edebiyat adamlarını kaybettiği ha
kikaten matemli bir senedir. 
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DoğJ'U~ 
değil nıl~ 

tô1UlYı g@mıfifiB 
nşnlffln 

<dl lÜJ(.geD~meD n"I' 
Dün yak"'Zndan gördük. Bir of 

şmıızı göz yaşlarımız ara~11ıda 
meye götiirdilk. llcr iş yoluııM 
Canımızın bir parç.asını kara '; 
lara gömüp döndiik. Fakat meM !ite 
şına toplanan ıskatçılarut çirki" ~ lt!a. 
zarasını aradan yirm.i dört sQ,llt g ~ler 
ği h{,ldc lıalii unutamıyoruz. ,.tıı' ~la 

Bımlarrn lzepsiııdc de birer Sf il ~ b 
hali vardı,- hak"ikatta ölü ye:nz~ tı 
ğil, diri S<YIJmaya gclmi.§1crdı. i~ ~r 
de Allah için dua ettiğini söyıe4' 1 k 
halde bizi göW.rcn otobüsle şe1ı~e t 1 

ncnleri, inerken de sızlanalaN o :,J' ~~e 
Bugü1ı ölü.<rii ola1ı mezar ~ ~ . a 

öliisiinii dilşilncmiyor. Etrafını ,ti/ ~ın 
bu ıskatçı alayının yüzszi.z sarkt . lld 
rından yakasını sıyırma.ya ç,al~~ ~ 

Zavdllı arkada§tnııza son 1Jo:1 tlİ'f' k 
'!}ap1naya gelenler arasında gor:~.ı./J 
müz bir muallimin orada t.sı.:ıtçPA 
alı§tınlan mektep çocuk1arı btıltl i~ 
bulıonrı..adığıııı kontrol i.çfa ge?J ,ot 
bunun için mektepteki işini bile z,ı ~ 
tığı söyleniyordu. tfik' 

Iskatçıların işi ne kadar ncrlt 
leri görülüyor değil mi' ~~ 

om işini dilzcltiııccyc kadar ~el 
çılığı mcnctmckto acrıba kahil , •ol 

mi' Olil .. ~iinün mezarı başında Eıl~ 
okutmal~ istiyan yanında hoca gel ~r 
bilir ef ta 

D~rtlilerin bari mezar ba..Jındll ~- ıy 
dilerini din1iycbilmc1eri temin ed•tıl lf 

Halkın~ hğı 

Dahiliye Vekili' 
• • 

nın emrı . ı 
(Baştarafı, 1 in~ 

İstanbul vilayetinden evin tab11 rl 
için verHen mtltcaddit emirler betoeV 
dense kale . alınmadığı gibi .içi~ 1'' 
adama bir de tapu senedi verıld1• ti 
biliye vekaleti bunun üzerine 9~ ~jJ 
sinde müfettiş Sabriyi vaziyetı i~ 
-19u "fi UU1l~1 lll. (etti§ yalnız bf'rı ııJf 
evimi değil, {u;t,ull oıarak işgal . ı-P 
olan 17 evin daha tahliyesine ıu bİf 
gösterdi ve Dahiliye vekaleti d: .. 
emirle bu hususun tatbikini bild 1~sS 

Bu emir 927, 928, 929, 930, 931 ,.' ~ 
933, 934, 935 ve 36 senelrinde ',J_ 
7646, 7149, 6650, 6000, 4881; telı.:..ı, 
4788, 6002, 6650, 7149, 7646, tel~o 
7653,8124,4825,3021,1378,245!1 ,il. 

ve daha bir sUrü numaralı kağl~~ 
!stanbul iskan müdürlüğünden ~ 
ve Ç talca kaymakamlıklarına 

edildi. ti 
Bütün bunlara rağmen emir tip 

edilmeyince vaziyet İstanbul vilM \f 
den Dahiliye vekaletine bildirildi· ır 
vekalet 18 de ailenin fuzuli olııJ1l~,ııf 
gal ettiği evlerin tahliyesini ve Y~-r 
luklara sebep olanların derhal Dl ttl· 
meye verilmesini kati surette e~~ 

Fakat bu emirde tnmamile tB .foe' 
edilemeyip mesul memurlar mah~e 11 
ye verilmedi. Yalnız tapu senedin1".~ 
talı için evrak Silivri mahkeıtl~!l~ 
tevdi edildi. Dava vekaletten S"' tı1f 
emir mahkemeye verilmediği içirı. ti' 
buçuk sene sürdü, emir istenildi~~Jf 
man ise \•ilayette kaybolduğu go rt11' 
rek, vekaletten tekrar sureti getl~,1' 
di. Tekrar kayboldu. Nihayet Si iıt' 
kaymakamlığına bir sureti gond~ı· 
bildi. Bu defa da Silivri kaymıı.1< ıı~ 
ğında kayboldu. Mahkeme de bll~, 
üzerine emir sureti geldiği zaınnfl 
mak üzere d:ıvayı talik etti. )11' 

Den bUtün bu müddet zarfında ,~ 
mıyarak bu işlerin peşinde koştuıJl!I~ 
son oalrak Dahiliye vckaletindeJl eJ'~,ı 
tarihinde gelen son emirle evin d glir{l' 
bana teslimi ve bu işte kastları .

1 
tıfİ' 

len memurların mahkemeye tevdı p'IP 
dirildi. İstanbul vilayeti de · 10 19 tll,J 
tarihinde 3141 sayı ile emrin de bil' 
infazını SilhTi kaymakamlığın~ ;ç~ 
dirdi. Fakat yine emir kayboJdugıı ~J' 
vekaletten bir sureti daha istend1·,.ııııl 
ziyet şimdi bu merkezdedir. ~s1' ceıcf 
daha ııc gibi garip safhalar gecırC 
Ve ben nereye baş vuracağım.. ~ 

Bu mektupta verilen maliimatıfl c{lf 
ru.luğıı kabııl edildiği takd.irdc iŞC ~ 
m.anuık kabil değil. Bir cmriıı 011 jıl' 
de tatbilc <'Alilnıcmesi acaba tıcdcrl 
gclmi.§tir1 



Je' 
Jf' 
ıı~ 

~-

,, 
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ı ~~fft qö.tüşüm: 
9 v l\dl lfl) lYI $ 
' ~e garip tesadüf: Bu yazımın 

~de hem Yunus Nadiden, hem de 
~tıs balığından bahsedeceğim? 

~ :(. :(.. Bursanın 
Beninı dünyada en fazla zevk al. kurt u 1 u şu 

"lıııı eğlence, balık tutmaktır. Fırsat Dün sevinç ve 
f!ı' ~ldllkça, karşımızdaki Kabataş ha. d 

·ıı. l'ıından bir sandala binerim. ızma. heyecanla kutlulan 1 

lr 
1~n liifere palamut ve torikten us. Bursa 12 (Hususi) - Yeşil ve güzel 

bf: ~ru ve k~lyosa kadar mevsimine Bursa kıırtulu§unun yıldöniirnünü diin 
~· ~te Alı h . d' ·e blrkac ., ... .,.t büyük bir hevecan içinde kutlulanuş-a ne \:er ıyl" , J ~ • 

~r !anır, e\•e dönerim. Ba1,an kış ge. tır. . 

~!eri bile, sımsıkı giyinip cleniz or. Sabahleyin heyetler ko~~~l* :~ 
il' 11Jatrnda dolastığım olmuştur. &ğa. nasına gidc:ek ko~uta~ mı a 
ol trıı b' t_ • :. • • • • • p Erkanı tebrık etmışlerdır. 

t ır~aç nışan yerını bıhrım: ara. Saat 9,5 da bir süvari müf rczcsi şc-
~ rle küçük mercanla~, hatta bazan h ir haricinde yarım saal~ · ı. ~~r göste
aJ' ~ ~llyalar yakaladıgımız olur. Hat. riş müsademesinden sonra dort nalla 

kırk sekiz saat Marmarada dolaşıp şehre girmiş ve tribünler önüne gel
!t~elediğim de vakidir. Gazetecilikten miştir. Bu esnada radyo ile halka ha· 
.kaiide çrkacağım ihtiyarlık ~enelcri rekat hakkında izahat veriliyordu. 

ıW İll de kurduğum hayal, deniz lrnna. Asekri harekat bittikten sonra Ordu 
f· ltıtdaki cvimdtm sandalla açılıp, Yah. mebusu Bursalı Muhiddin Baha hallm 
·~ a l\enıalin !';Q sözlerini hatırhyabil. çok heyecanlı bir hitabede bulundu. 
. tktir. Bundan sonra. geçit resmi yapıldı. 
~ · · . s· Uayla bal·'-1- Gece ordu zabitanı şerefine bir ziyafet !( ~ ' '• • ır 0 &AUU, 

~ "'lar gibi yalnız, yapajpılmzdım veril_d_i_. ---------':":""-. 
i açıkta ••• Av derileri ve kürk 

Ve sonra, eve dönüp balrk hak. i 
~da hazırladığım bir eseri tamamla. P yasası 
'ıa~ı ölü mevsimi geçi.ren bu senenlıı 

ı •. Bugünlerde, iki muhterem mes. 
~daşıının daha, yazılarında, balıkla 
~~şguı olduklarını görüyorum. Bun. 

~.tdan biri, Gezgin'dir ki, arnatörlü. 
tiinııe alakasım znten ötedenberi bi. 
lh.·o d .. k 

J t um Ye :razı,ı;;mı, g·eçen gun, ar. 
b Sütuna naklettik: Bu mcYsimde ba. 
~n. heyhat, nadir olduğundan esef. 

re bahsediyordu. Filhakika öyle ... 
lcıe taş balıklarını, dinamitle mah. 
etnıişler. Boğnz, mesela Tuzla kıyı. 
~trn::ı nisbeten daha Yerimlidir. 

~ B.1hğa fazla ehemmiyet •el'cn 
t kodaman ml'-,!ckda~ımız da, üstad 

tınus Nadi'dir. Dir akvariumun ev. 
tla, İstanbul sonra diğer ~ehirlerimiz 
itı pek Hizumlu olduğu bahsini par. 
~ğın.a doladı. Bu haklı mücadele.sin. 
"~ 11'1ı;m,1Jah muvaffak: olur. Cumliu. 
~Set baş muharririnin söylediği gi. 

.' İ'iirkiyede balıkçılığın f ennileşme. 
1
1le hakikaten lüzum vardır. 

Bütün zevk ve me"galesini balık. 
rrı,- . ~ " . i d . ~a hasretmış olan l\I." 1sm n e 
•t l'lliinevverimiz, \lana ge~enlerde 
tıııu anlattı: 

·- Bizim denizlerde yunus bahğ·ı, 
tlettl balıkçılığa zarar verecek ka. 

~r !;oktur: Küçük hayvanları yutar, 
~~ları parçalar. Bu mahlUk, adeta 

llıtııır sayılır. Ancak kısmen yağın. 
~an, o da pek ehemmiyet<>iz biı· ni.s.. 

~ette istifade edilir. Halbuki, ökü. 
~n .l\emiğinden boynuzuna, etinden 
~erisine, patiğinden tezeğine kadar 

lıasıı her ~e"inden istifade ediliyorsa. ~ .. .J 

~ 11~us d~, Avrupalılar~ aynı .der~cede 
:

1 kısmıyle fayda verır. llıç hır ye. 

~atılmaz: Pariste ''En Rouge,, denL 
eıı. bir lokanta vardır ki, Yunus bey. 

ııı 
b 6atınnkla rağbet kazanmıştır. Bu 
<lltğın dimağı 4. 5 kiloluk tur. Hav. 
~ar kadar mugadcli ve lezizdir. Bil. 
~ muknVl-; olduğu için, sefahati. 

~ııı. F'ransaya gelen Amerikalı hovar. 
ıı~lıtr Pek sok yerler. Yunusun deri. 
1

kad . k .. ~ rn cantası ve saıre yapma uze. 
~ kuııa~ılır. Yağı sanayide, taba. 
d tı,, dabağatte kulJanılır, Kıkır. 
0:klar1 gübre olur. Eti, Fransız 
ı' d"llsuna yedirilir. n üla...<;a, ka trasr 

~Yaa uğramaz. Halbuki. bizde? O 
?tını beynini bile atarlar. 

4- ~ ~ 

lı.t llahkçılığrmızm ue derece kola: 
~ lllınetıerle yükseltilebileceğini gfi. 

kiirk ve av derisi piyasası geçen sene
ye nazaran daha müsait şartlar içinde 
yeni seneye girmektedir. Kürk piy:ısa
st bu ay sonunda açılacaktır. 

Dört sencdenberi kürk piyasası yal
nız yerli kürklerle idare edilmekte idi. 
Bu sene ilk defa olarak hükfunctin mü 
saadesilc n.usyadan 50,000 liralık ka
dar kürk getirilmiştir. 

Bu sene ki.irk piyasasında ru;tragan 
fiyatları yüksektir. Diğer fiyatlar u
mumiyetle geçen seneden pek fazla 
yüksek değildir. 

Bu sene A'Tupada büyük bir kürk 
stoku yoktur. Şehrimizde de kürkler 
YC deriler ikinci eller eline iyi fiyatlar· 
la geçmiştir. Bu bakımdan bu seneki 
av derilel'i piyasasının ve ihracatımı
zın da çok iyi olacağı şimdiden anla
~ılma ktad rr. 

Balı kesirde 

Garip bir vak'a 
Bir kedi yüzünden 

mahkemeye 
başvuruldu 

Balıkesirde çıkan "Türk Dili,, gazete 
si Edrem.ltten aldığı şu haberi yazıyor: 

Havran nahiyesinde çok garip bir 
vaka olmuştur. 

Bu cntcı c. • hadisenin aslı şudur: 
Havranda kedi meraklısı iki komşu 

ayni kedi ü;: .. rinde sahiplik iddiasını i
leri sürmüşler ve bu vaka nahiyede ol
dukça sürekli bir dedikoduya sebebiyet 
vermişti.. Bu l:ecli meraklılarından biri 
kediyi bir sene evvel istanbuldan getir
diğini iddia etmekte, diğeri de altı ay 
evvel bu kedin'n kendi kedisinden doğ 
cluğunu söylemektedir. 

Bi':ı~~ ,a iki tarafııı kadınları ar:ı., .. •r1a 

.• abiyetle ileri sürülen bu id cr~· r.i
. ıyet kedinin yaşının tayini için baytar 
l ·ğa t"':".ac.... · "ranna d.:y ::ımıştır. 

Kedinin yaşını tayin etmek baytarlık 
ça da nadir vd:ayiden bulunması hasebi 
le imkansız görüldüğü takdirde Anka
ra baytar fakültesine sevk edileceği ve 
bu suretle kedinin yaşı tayin edileı·ek 

bir yaşında~ fazla ise istanbuldan ge
tirildiğini it' ' : ı eden zata, şayet altı ay
lık ise evinde doğduğunu söyliyen zata 
ait olduğu anlaşılacaktır. 
Havranın kadın, erkek, işçi, memur 

hemen bütün halkı bu ''Mühim,. hadise 
ile meşguldür. Mesele bir taraftan da 
iş adliyeye intikal etmiştir. 

tj;~ek için sade bu yunus misali kf 
~ tr. Hazineler. deni1lerimizde akıp 
t~t~Yor. Bay Nesip Kara~ay'rn biri 

8 0 u akhnıa gc!di: Sızn 
"tal i . 

Islan bul 
radyosunda 
Şikayet mevzuları 

birer birer ortadan 
kalkıyor 

Hükumetin eline ~eçen \'C çarşan. 

ha gününden beri yeni programı tatb·i·k 
edilen Istanbul radyosu şu geçen U<' 

gün içinde halkm büyük bir _ıeve~c~
hünü k:.ız::ınmıştır. Radyo ~ırketının 
on sene halkrn mütemadiyen şikayet 
ettiği ,.e yapılmasını istediği ha ide 
sirketin on senede düzel1<"mediği nok. 
taları Nafia Vekaletinin kun-etli eli 
üç günde düzelthermistir. 

lstanbul rad} osunun me;;hur fa. 
sıla işareti olan dandanlar makul 
-re kulağı tahri~ etmiyecek bir hale ge. 
tirilmiştir. 

Radyomuzun, artık diizelflece. 
irinden herkesin ümit ke."tiği, meş. 

hur vınlaması da t;ok hafiflemiştir. 
Avrupa radyolarında herkesin 

imrendiği, fakat radyo şirketinin biz. 
de her nedense tatbikh,ti mümkün kı. 
l:ımadığı gündüz neşriyatı ve havadic; 
serisi ihdas edilmiştir. 

.. . ' . 

Adliyedeki 
toplantı 

Vekl 1, milzaker~lerl 
anlatıyor · 

Dün saat on be.~tc Adliyede Ad. 
!iye Vekili Şükrü Saracın reisHği al. 
tında yüksek adli komisyon ilk i~ti. 
maını yapmıştır. Bu i~timada Adliye 
mü.ste5:arI Hasan Seyfettin, zat i:ıleri 
müdJ;Ü l\luzaff er, ceza işleri müdürü 
Haydar Naki, hukuk işleri müdürü 
Şinasi, teftiş heyeti müdürü Sezai, Is. 
tnnbul müddeiumumisi Hikmet bu. 
ı unmuşlardır. 

Bir bu~uk saat kadar süren içti. 
madan sonra Adliye Vekili Şükrü Sa. 
raç ~u beyanatta bulunmuştur: 

"- Me~hut cürümler kanununun '.> 

t<.'şrinienelden itibaren mer'iycte gi. 
receğini biUyorsunuz. Bugünkü top. 
lantıda meşhut cürümler kanununun ! 
tatbikine ve cürmü meşhutların takibi 1 
u.sulüne dair yapılacak olan ta lima t.

1 

name hakkında konuştuk. 
!Ieyet yarın da toplantısına rle.

1 mm edecektir. 

İstanbul radyo.sunun asıl ıslahat ti l 
kısmı bundan sonra başlıyacaktır. Oğ. Şehir liy atrosu ar 8 

Dün müddeiumumi Hikmetle be. 
raber Adliye sarayrnın yaptlacağı ye. 
ri ,.e hii~· ük h!ıni..,hane' i rlolaşhm.,, 

rendiğimize göre, bundan sonra lstan namzedi arıyor 
bul radyosunun kuvveti 5 kilovattan Sehir tiyatrosu direktörlüğünden: 
20 kilo,·ata çıkarılacaktır. Radyoda Dram ve operet kısımlannda sahne 
memleketin umumi propagandasına sanatkarı olmak veya balet kadrosunda 
ayrı ve başlı başına bir kısım ayrıla. çalışmak üzere orta tahsilini bitirmiş 
caktır. genç kızlar alınacaktır. Heveslilerin a-

Şimdi eski vesaitten istifade edi. Helerinin muvafakat kağıtlarile ve iki 
lerek yapılan TÜrk musikisi neşriyatı fotoğrafile 20 ey1ii1 tarihine kadar mek · 
konservatuvarın nezareti altında te. tupJa müracaatları. 
kemmül ettirilecektir. Bu arada es.. Tiyatromuz tarafından bu sene teşkil 
ki şirketten de\•rahnmış bozuk plak. edilecek koro heyetinde, sahneye çık 
ların da artık kullanılmıacağyı tabii maksızın çalışmak istiyen güzel sesli 
görülmektedir. kadın ve erkeklerin fotoğraf ve adres· 

Musikişinas Ata 
mtlsameresl 

l\lusi.ki aleminde unutulma:ı bir 
hatıra bırakan ve birçok musiki ütasd 
Iarının yetişmesine saik olan 45 sene • 
lik musiki üstadı merhum muallim 
Atanın cocuklnrı için bu gece Kızku. 
lesi parkında bir müs.ımere Yerilecek. 
tir. 

Müsamerenin ~ok güzel olması i. 
t;in tertibat aJrnnıı,; tır. 

Tramvay Şirketi 
arabaları azaltmış 
Hal.km müteaddit §ikayetleri üze

rine son zaman.!arda. tramvay araba
larının niçin azaldığını tetkik eden 
Belediye müfettişleri şirketin hiç se
bep yokken tasarruf maksadilc birçok 
arabaları depolara çektiğini anlamış
lardır. Müfettişler keyfiyeti bir rapor
la Belediye reisliğine bildirmi~lerdir. 

Eylül -- 1936 
Hicri: 1355 Cemaziyelll.lıır : !! 

terile 20 eylfil tarihine kadar ınektupl;:ı 
müracaa tlan. 

Gazi köprüsü inşaatı 
İnşaatı tatil edildiğinden bahsedilen 

Büyük Gazi köprü.sünün kurulmasına. 
geniş mikyasta başla.nınası için ted
birler alınmaktadır. Vakıa şimdi köp
rünün inşaatı durmaktadır. Fakat bu 
vaziyet yapılmakta olan in!5aat hazır
lıkları dolayısiledir. Yani köprünün 
inşaatı henüz' tam manasilc ba.:ılamI§ 
değildir. Esasen köprünün inşaatile 
meşgul olacak ve kontrolünü yapacak 
büronun levazımatı da henüz ikmal 
edilememiştir. 

Diğer taraftan köprünün Avrupa
dan getirilecek demir aksanımın mon
tajı için Belediyenin Balat köprü ta
mir mahallinde de yeni binalar yapıl
mış ve atöly<>ler vücuda getirilmiştir. 
Burada gerek mühendislerin, gerek 
mütehassıs is<;ilcrin oturması için da
ireler, gerek c:ahşma daireleri yapıl
maktadır. 

Gold~imit nıusevi 
mektebi 

Talcbesizlik yüzünden kapanmasına 
karar verilen mü.sevi Gold Şmit mek
tebi binasını müsevi Eskenazi cemiyc
t i Maarif idaresine yine mektep ola
rak dcvrctmcğe karar vermi~tir. 

lstanbul yaliusı oda 
~u kesildi 

Sular ldarQsi dün her nedense şeh· 

A. Snrıro U;geDBI 
Dün göz ya..ikırı <ıra.sın.da gönıdii

ğümüz gaxteci arkcrdaşımı:; A. Sırn 
Uzclli'ntn eon §lirini dcrcediyotuz: 

Gün başladı gene limban yanmadan 
Karanlık göklerin sırrı ~özüldü. 

Kaldırrm konuştut bir çocuk gülclÜ 
Gözlerin açıldı hiç kapanmadan. 

Saatler çalıyor: Vakit. tamamdır 
Koşuyor sormadan hayata sokak. 

Sahneye yeni bir eser konacak 
Bu belki komedi, belki dramdır .. 

Çıkıyor gibisin bir fırtmac!an 
I.51klar yüzünde bir ateş iğn(). 
İçinin gö~.z deriı;ıliğine 

Sarışm rüyanı göm de kımıldan .. 
Ne yazık .. Vakit hakilwtcn trrrıımn-

mış .• Ve sahneye kO'lm.lan eser .. hc.vlı<rt 
clrammış ... 

* * .. 
A. Sırrı Uzelli 1ıakkt1tda, -m.cşlck o.r

Tra.d.a.şlanmn yazdığı ya~ılardan pa.r
ç,al,ar alıyoruz: 

Hil~mct Miinfr, ya~ıyt1r: 
Bazı insanların ölüm haberleri çık· 

tığı zaman az soura bir yanltslık ol
duğu anlaşılarak bu haberin tek?...ip 

edildiğini goruyonız. Kaybettiğim 
ya.km arkada.aım vt~ ustam Sırrı için 

de keşki böyle feci bir latife yapılm1s 
olsaydı! 

Heyhat... 
Ge:gin: 

Ömrün acr ~c<;misti. Ölümün <le 
öyle oldu. Hangi ölüm tatlıdır, demi· 

yorum. Vakitli gelen ecel, ızlırapsız 
pir son nefes, Adem oğlunun son mü~ 
kafatıdır. Sen bunlardan da uzak kal· 
dm. 

Osman Oenuıl: 
Tanı iyi insan Yasfma layık olan 

Sırrıyı bu kadar erken 
yandım. 

i}fu:rad SartoğZu: 
Srrrı, 

kaybcdişimi7.e 

Sen, seninle beraber !ôlmağa terk 
edilen en beyaz ~iseklerden daha te
miz ve beyazdın. 

lbrahim H011i: 
Sırrıyı Tanrının ebediyetine Yerır

ken, ona esa.sen layık olduğu huzun1 
dilerim. 

Niyazi, Ahmet: 
İyi kalpli Sırr~ sen da.marlımmdakf 

kan donunca.ya kadar içimde :yaşayu
caksm .. 

Fikret Adil: 
Sırrının cenazesini kaldırrnağa git~ 

tiğimiz zaman duyduğum acı, bu bina· 
dan benim de a;>,11 ~ckilde çıkmamış 
olmaklığınun verdiği jlCVinç n.isbetin
de kuvvetli oldu. 

Feridun Osuıa11: 
Matbaa duvar1arile benliğin;n ~t

leri arkasına rckilcn Srrı1y1, ebediyen 
sustuktan sonra da, gene kaJbjmizde 
bulacağız \'e bulmakta devam edece-
ğiz. 

Ahmet lh.saıı: 
Sırrı, hilkaten çok nuik, terbiyeli, 

cinınmert bir Türk çocuğu idi. 

Knedisi liyakat, istidat ve bilgisi 
sayesinde muharrirlikter.. iFtihbarat 
şefliğine, oradan da yazı işleri müdür-

lüğüne kadar yükselmişti. Fakat mah
viyet ve tcvazuundan hiçbir Rey kay
betmemişti. Onu tanıyanlardnıı bır 
çokları, kendisinin yazı i~Jeri miitlürU 
olduğunu bile bilmezlerdi. 

olo 
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devam etmiştir. Halk bu yüzden bü- (İRENE DUNNE)un tatlı ve muhrik 
yük bir su sıkıntısı çekmiştir. sesi, RiCHARD DlX'iN şöhreti 

SARA V sinemasının 
ilk programını teşkil eden 

• 1 

h k 1 d r ı Emsalsiz filminde her seansta sa Jo.. 

KAHRAMAN 
HAYDUD 

a ... - Bunlar böyle akar?... Ve bizi .il 
g hı h:ıkar. . . Karaınürselden (Terkedilmiş) imzası ile aldığımız 

genç a ı ı ::.. d:1::.:-:~:i.:·h:~:~li :ı:v~ 
'ti ~e bir fenni tesisat, ne buz dolap. mektupta deniyor ki: 11 

- • • t . tfd • 
l-. • ·~ .,,i ~~ı H· Bu s.erYc • ıp aı "Sevdiğim gene;, ikimizinde henüz pek genç olduğu-la~I bfJe görmemiş ellerin parmak. mu:ru ve çok zaman beklemek lfızımgeldiğini söyliycrck be-

CEVABIMIZ: .Bu gen~ adam her ikinizin istikbalini bilcümle lüks ve mizanseni göz ka-

bağlamamakta ~ok haklıdır. Kendisini nefretle yadetmeme- maştırtll1ktadır. ilaveten: ÇfN 

niz lcizımdrr. Çünkü sizin hisleriniz değişebilir. Eğer size PORSELENLERİ ve renkli SiLLİ 

•rasından akıp heba oluyor. ni terkctti. Onun yaşı 19,_ benim ki 18 dir. Acaba tekrar 1 SENFONİ karşı hisleri mevcutsa mesleğinin ve yaşının tnüsait oldu· ; _______ , _____ um--s• 

~ u bir zamanda size tekrar avdet edecektir. 

" 
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ispanya 
(Baş tarafı l incide) 

lcrdir. Bütün dükkanlar kapalıdır. Şehir 
taman.ıile ölü gibidir. Sokaklarda hiçbir 
araba ve otomobile tesadiif edilmemek
tedir. Her dakika asilerin hücum edecek 
leri beklenilmektedir. Halkın çılgın va
ziyeti devam etmektedir. 

Rıhtımlarda birçok kadınlar ve çocuk 
!ar, gemilere bindirilmelerini bek!emek 
tedirler. Basklı nasyonalistler, sokaklar
da intizamı temin etmeği deruhte etmiş 
]erdir. 

Asiler, tayyarelerle Heneni şiddetle 

bombardıman etmişler ve dört sivilin 
ölmesine ve sekiz kişinin yaralanması-

na sebebiyet vermişlerdir. Hükumet 
memurları, bı• ufak şehrin tahliyesini 
emretmişlerdir. 

Londra 12 - - Asiler tarafından Sen 
Seoostiyen şehrine teslim olmak için ve
rilen mühlet dü t ·;ğıe vakti bitmiş ve 
şehrin bombardımanına başlanmıştır. 
Şehir civarında hükfımet ile asiler ara
sında piştar muharebelerine başlanmış
tır. Sen Sebastiyeni müdafaa eden is
tih kamlardan Sen Markos tabyesinin 
asiler eline düştüğü tahmin edilmekte -
dir. 
Arjantin ast HUkOmttl tamdı 

Burgos 12 - Arjantin hükumeti Bur 
gos şehrinde teşekkül eden asi hü--
kCımeti resmen tanınmıştır. 

Şehir tamamen •~rılmıf 
Seville 11 (A.A.) - Sen Sebastiyen, 

asi kuvvetler tarafnıdan ihata edilmiş
tir. Müdafiler arasında ciddi ihtilaflar 
çıkmt~tır. Bunlardan bir takımı, taarruz 
vuku bwmadan evvel şehri teslim et
mek, diğer bir kısmı da mukavemette 
bulunmak istemektedirler. Herhalde 
çösterilecek mukavemet, ciddi olmıya
caktır. 

Toledo cephesinde General Franko-ı 
nun askerleri, sol cenahlannda bulun
nan Sen Pedro şehrini işgal etmişler ve 

Filistin 
hadiseleri 

( /Jaş tarafı 1 incide) 
nın tavassutuna rağmen, hergün çıkan 
isyanlar ve diğer ciddi bazı nizamsız

· ıklnr hiç sükunet bulmadan devam edi
yor. Bütün vaziyeti dikkatle gözden ge 
çl:-dikten sonra, İngiltere hükumeti, 
harp liderleri tarafından bir tesir icrası 
iimidile yapılan bu şiddet ve tehdit hare 
kf tir.in devamına asla razı olamaz. 0-
ı m için daha ı::üratli ve müessir ted
bir ahnmak icap ediyor. Bugünkü ka
rışıklık devresini nihayete erdirmek için 
hemen harekete geçmek Iazımgeldı~ 
kanaati hasıl olmuştur.,, 

Bu suretle İngiltere hükumeti önü· 
müzdeki hafta içinde, birinci fırkaya 

mensup 8-10 bin İngiliz askerini Filis 
tino g_önderecektir. 

"Deyli Ekspres,. gazetesi, askerlerin 
oraya gider gitmez idarei örfiye ilfin e
dileceğini yazıyor. 

İngiltere, Filistine Yahudi akınının 
durdurulmasına muvafakat etmiyecek -
tir. Böyle bir müsaadenin, Araplarca, 
İngilterenin bir zaaf gösterdiğine işaret 
sayılacağı düşünülüyor. 

Jngiltere harbiye nezareti askeri ha
rekat ve Entemcens genel direktörü 
general Dill, Filistinde sükuneti temine 
memur edilmiŞtir. Yeni gönderilen efrat 
onun kumandasında gidecektir. 

Diğer taraftan Araplar da eski Suriye 
isyanının lideri Fevzi Kavgai isimli bi
rinin peşinde olarak İngiliz askerlerine 
kar§r müttehit bir mukavemet göster -
mek üzere tepelerde toplanıyorlar. 

Kudüsiln şimalinde ve Nablüsün ge
risindeki tepelerde Araplar, bu müttehit 
mukavemet için konferanslar yapmakta
dırlar. 

İngiliz gazetelerine göre askeri tah
silini bir vakitler Tiirkiyede yapmış o
lan Fevzi Kavıai Araplann ask~ri tali
mile meşgul ofmaktadır. 

Araplarla birlikte 350 talim görmüg 
irak ve Suriyeli efrat da bulunmaktadır. 
Şimal ve cenuptaki bütiin mevziler son 
dayanış için Arnplar tarafından tutul -
muş bulunuyor. 

HABER - Abam Poıtaıı 12EYLUL-~ 

Japonlardan işkell~ 
ce . gören Sovyetle~ 

isyanı Musoliniye 
bu suretle Puerto-Rico ve Sierra Gre- suikast 
dosu zaptetmi:: olan General Molanın 

kıtaatına kadar taarruz cephelerini ileri .~ebekesı· 
götürülmüşlerdir. :; 

Fransız sefirinin tehdidi Dünkü haber Lon• 
Londra, 11 CA.) - Daily Expres ga-

zetesinin Sen - Jan - de - Luzdal:i dr8C8 8 tekrar 
muhabiri, yirmi kadar İngiliz, Amerikan ed~ liyor 
ve Fransız gazetecisinin Sen Sebastiye 

italyada FLo;i:;t rejımini devirmek için ne yapmış oldukları bir ziyaret esnasın-
teşebbüslere giri1cn bir kcmiinist şebe-da canlarını kurtarmağa ne suretle 

muvaffak olduklarını anlatmaktadır. kesi meydana çıkanldığına dair dün Av 
rupa menbalarmdan alarak bir haber Fransız sefiri B. Herbette, gazeteci-
vcrmiş, Rom;ının bunu tekzip ettiğini !erin tahlisine muvaffak olm;:ıdan evvel 
bildirmi~tik. Bu mevzudaki haberler limanda bulunan bir Fransız harp gemi 
dev 1m etmektedir. Londradan da dün sile şehri bo:nbardıman ettireceği tehdi-
gece bu yolda bir haber gelmiştir. lla-dinde bulunmuştur. Er.asen sefirin bu 

tehdidinden evvel kendisine ve karısına bcr şudur: 
Umbria eyalctnin Terni şehrinde 

karşı da fena muamele yapılmıştı. 
bir komimist teşkilatı meydana çıkarıl-

Mojork 2 dzsutdakl hUkOmct mıştır. Te§ldlata mensup birçok amele 
ku,.vt tlerl 

tevkif edilmişlerdir. 
Burgos 11 (A.A.) - Majork adasın- Tcrni şehrinin faşist erkanından birço 

ela Palmadan resmen bildirildiğine göre gu da, ihmalleri üzerine, işten el çckti
hükumet kuvvetlerinden adaya ~ıkarıl- rilmis ve nezaret altına almmrslardır. 
mı'l olan altı bin kişiden iki bin ki~i öl- Bu şebekeye dair ilk malumatı veren 
dürülmüştür. Geri kalanlar, yiyecekleri Amerikan Assosyated Pres ajansının 
kalmamış olduğundan adayı terketmiş- muhal:·iri İtalyadan dışarı çıkarılmıştır. 
ler, on iki yedi buçukluk top, dört hay- ---

Moskova 12 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: 

Kabarovsk'tan alman malümata gö
re, ..Harbin hapishan,.s·nde hiçbir se
bep olmadan te,·kif edilır.iş 21 Sovyct 
vatandaşı bulunmaktadır. Mcv!mf1ar 
japon jnadarmalarile beyaz Rusların 
işitilmemiş derecede fena muamelele
rine ve işkencelerine maruz kalmak
trıdırlar. 

Japonlar, mcvkufları "casusluk fa
aliyetleri,, hakkında ifade vermeye ic
bar cd.yorlar ve kendilerine sonradan 
istedikleri gibi dolduracakları beyaz 
kağıtlar veyahut mevkufların bilmedi
ği Jarron veya Çin lisanile yazılmış ve
sikalar imza ettirmeye çalışıyorlar. 

Gördükleri işkenceden dolayı hasta
haneye gönderilenlerin kelcpçC'lcri ve 
demirleri çıkarılmamaktadır. Harbin
deki Sovyet konsolosunun protestoları 
şimdiye kadar neticesiz kalmıştır. Ja
pon memurları, ilk tahkikatın bitnw· 
diği bahaııesilc, ne konsolosun. ne r'lc 
ailelerinin mevkufla.rı görm,.lcrinr 

müsaade etmemektedirler. 

Çlnde hftdlseıer 1~ 4 
Şa.nghay 11 (A.A.) - pak~e J 

ziyct çok gergindir. Geç~ uştlifı 
ponyalı bir dükkancı öldUrulrrt rdlll~ 

Çinlilerin meşhur 19 uncu~ )il 
l{wangsi•generalleri tarafınd art~ 
ma.sı muhtemel yeni taarr~ detı~ 
koymak üzere Pakhoiyc gon.

1 
~ 

ktıe~., tir. On dokuzuncu ordu, \'8. • aıı . ti p• 
hayda Japonlarla harp etınıŞ · j• 
du, Pakboide örfi idare il~D' et;1' 
bu mmtakayı terkten iıntına Y 
tcdir. . . ~ı 

Bir Japon torpito muhrı~1• b 
den Palrhoi yakınma gclIT1 1ş srP 
maktadır. Diğer dört Japon h u 
misi de icabında işe karışmak yal 
Tsingtaoda Kongkonga doğru 
maktadır. . ıcıtJ 

Birkaç gün evvel Kwang!I rı 

Pakhoiyi zaptetmişlerse de Jıerıı:r 
men şehre girmelerl aka.binde ti' 
hükumet kuvvetleri tarafından 
dilmişlerdir. 

van topu, 2500 tüfek ve birçok fişek ~ 
ve el bombası bırakmışlardır. rah 

Asker çıkarmağa teşebbüs eden deniz 
tayyareleri tahrip edilmiştir. 

kulak ra .. 
tedavi 

Viyanodn 
ha sezlığ~nı 

Kazanan numaralıı 
Portekiz için de embargo 

konacak mı? · 

Londra 11 (A.A.) - Bu hafta içinde 
ciördüncü defa olarak Lizbondaki ingi -
!iz sefiri, Portekiz Hariciye ~azırı nez
dinde Portekizin ademi müdahale ko
mitesinin celselerine iştirake karar ver
mesi için tes"bbüste bulunmuştur. 

Portekiz, komitenin mesaisine iktirak 
ten imtinada ısrar eylediği takdirde 
önümüzdeki içtimada bütün iberya ya
rımf)dasında silah ambargosu konulma
sına karar verilmesi ihtimali vardır. 

Har!ceye 
Vekilim;zin 
beyanatı 

(Baş tarafı / incide) 
münasebatımız, Fransa - Suriye mua
hedesi ve İskenderun ile Antakya da 
müstakil bir idare kurulabilmesi ctra· 
fında şayanı dikkat sözler söylemiştir. 
Gazetecilerin suallerine Hı:ı.riciye veki-
limizin cevapları şu yoldadır: J 

- Türkiye ile İngiltere münasebet 
terinin çok dostane ve samimi olduğu 
na şüphe yoktur. Fakat siyasi bir mu· 
ahede göriişülmesi bahse mevzu değil
dir. 

- Fransa ile Suriye arasında itti
fak muahedesi imza edildiğini ajans
lar bildiriyorlar. Bu hususta malfımnt 
verir misiniz? 

- Söylediğiniz muahede etrafında 
müzakerat cereyan ettiği hakkında 

malUmatımtt vardı. 1mza edildiğini 
ben de sizin gibi ajanslardan öğren
dim. Metni hakkında henüz sarih ma
lümatımız yoktur. 

Şurasını tasrih ederim ki, Osmanlı 
impn.ratorluğun~an ayrılan parçalar 
da milliyet esasında müstakil devlet
ler teşekkülünü biz yeni Türkiye dai
ma memnuniyetle gördük ve temenni 
ettik. 

Lozan muahedesinde imparatorluk 
tan müdevver hükümranlık hukuku 
muzdan alakadarlar lch:ne feragat 
ettik. Binaenaleyh Suriyenin de Irak 

e 1·ri)1or 
Hu sabahki potn ile gelen "Ni. 

y uz Kronikl,, gazetesinde okunduğu. 
na g.ırc:, Vi.}nnada oulıınan İngiltere 
Kralı Edvard, orada bir kulak dokto. 
runn miitacant ctmi~tir. 

G:ızctc diyor ki: 
"Jünl, Yiyanaya geldiği akşam. 

biitiin Vi:.anaca şöhreti olan kulak 
rnütcha. ~ı. ı Profcs~r Haynrih Nöy. 
man· n mua~cnehanesinc gitti. Ve o. 
rada IJir sant kaldı. 

ıfral geçen sonbnharda Viyanaya 
~cldiği zamnn bir kulağındaki rahat. 
sızhh dol:ıyısiylc prof csöre gelmiş ,.e 
kendisine bir sene kadar sonra tekrar 

15000 
Lira kazanan 
12464 
&ı le nihayetl'cncn biletler ikişer 

lira amorti alacaklar. 

3000 
Lira kazanan 

1202 
muayene olması t<ı , • .,i.} e edilmişti. 

Profesör Nö.rman gazetecilere 1000 lira kazananlar 
nrdiğ'i beyanatta Kralı, "kısa bir 5422 l 1480 16846 
rnüddc ı •in tc..:1~ ı c eeeğıni )U 

tcda\inin heJki de birkaç gün siirece- 500 
ğini, rahat ·ızhğın ciddi olm:ıd ğını,, 28378 !?.2398 104-89 6i O 
söylemiştir. 262.ı7 21304 5220 1:.l9:>2 

Kralın kuhığındaki rahatsızlık üç 14:!90 17:>21 20191 19:!8.'l 
sene cnclki bir iltihap neticesidir. 150 lira kazananlar 

araş 

saylavının 
cenaze 

• • 
merası mı 

Otomobil ı nzası neticesinde kat 
dırıldığı hastahanede \cfatmı di.in tc. 
cssürJc bildirdiğimiz Maraş saylavı 

Mit.at Alamın cenaze merasimi bugün 
yapılmıştır. 

Cenaze bu sabah saat 11 de \'a. 
purJa Sirkeciye getirilmiş, oradan Be. 
)azıt camiine götürülmüş, namazı o. 
rada kılındıktan sonra Edirnekapıda 
defnedilmişti r. 

Merasimde Milli Müdafaa, Maliye, 
Maarif \'ckilleri, birrnk sayJa,•lar, 
merhumun arkada~ları bulunmuşlar. 
dır. 

l\lcrhumun meznrına otuzdan faz. 
)a çelenk konulmuştur. 

17761 21771 25;')19 23409 
8367 6917 2:mss 1:;2~l 

19 j6 12218 20.31 2365~ 

U5Sl 20072 28647 212·10 
22267 :.:0139 13162 23283 

100 lira kazananlar 
20201 11148 2628.j 1276'.? 
24070 299 • 5216 2:>632 
26969 1Ti3 15621 li9!l 

2183 2:i:! l l:.?S:l :!85j 
1923:> !:8402 2420:1 :;:;16 
848 1469 7157 4:;79 
4340 14992 17372 36.35 
6GS6 :.11;~7 2.1;;ıs 10591 

16:>:;0 

50 lira kazananlar 
22803 14402 20738 25660 22389 17156 

3743 b681 3670 21 19596 22425 
14922 12870 8793 14187 23328 13886 
3660 26460 18391 5329 28501 21798 

29650 2790 3353 24699 28998 10855 

15276 5207 10635 6825 14214 21856 
28417 3276 22795 18161 23215 26019 
25764 7853 26703 2715 26582 11.66 
15602 6412 16007 19508 8630 10140 

30 llra kazana11ısf 
ıO 

17 343 367 24034 25206 23509 ,,. 
29637 9726 15491 9990 ıoosı '1; 

1os2 16993 3273 5213 2s116 
ıı 

21120 15098 17538 10074 4505 1 
22347 21441 2202 15365 26916 ı 
14821 6723 9613 21944 167° A 

24681 10358 7614. 17157 2461 1 ı; 
23612 27514 24913 7241 5540 19 

3583 5763 20369 20018 3540 l 
2155 9051 231z9 26393 ıs946 

1992i 21921 747 28860 
15170 19405 12351 16506 
22243 14807 1891 2554 
21301 4829 22030 28424 
26051 16995 21352 25981 
11508 2144 26886 7309 
28107 9924 2624 8550 
27203 8930 21512 29501 
l.527~ J~!l~ 15724 1786?. 
13477 6027 ~108 28454 

7393 28545 18325 17019 
21658 6308 61138 24255 
23768 26384 5783 13835 
28975 5473 20182 15832 
28426 20004 20618 23159 ~ 
12705 ] 8486 12510 4187 ~ 
6056 19368 12254 14037 dd 

10859 29691 23003 24536 ~.· 
27483 3 17 1755 9187 '7.: 
25378 16959 8648 29761 ' 
29457 8894 19677 11823 j~~ 

j~~, 
16614 7468 22924 13768 ~~ 
11690 11861 22408 21762 ,1 
19616 14918 26642 21022 ~ 

3066 14200 6498 16464 ~1~ 
ı:u21 28371 1304 21oos \;, 
11302 16167 3965 3611 ı 5 1~ 
20208 8951 6940 19268 j~1 
12894 13962 4582 6342 i" 

8762 23546 13313 20397 ~-' 
20.000 llrahk md f 
fat her numra beşe• 
yüz lira kazonacs,J 
6384 
9808 
4253 

1Bl9 

.20179 10:)()6 ~11 

2987 lOl:>S l~I 
l:l601 28101 11~ 
23031 24130 ,-: 

50.iO 17:>28 16:>41 ~ 
611 19434 3794 ;ı." 

gibi oluşu haberi bizi ancak sevindi- =====ş=i=m=d=i=y=e=k=a=d=a=r=n=11=1t=a=t=o=::ld::_:u=g:=~u=::il=ze=. 
rir. Zaten bu husustaki görüşümüzii re asamble miinasebetile Cenevrede 
dost Irakın Cemiyeti Akvama duhulü toplanac.ı.ktır. Balkanlılar arasında 
münasebctile söylC'diğim nutukta açık tabii inkişafını takip etmekte olan bü 
ça ifade etmiştim. yük dostluk münasebetlerini artık te-

12876 14484 29662 ~~Jı 15208 10951 19096 26415 16336 26705 l>ft-~A7 ~ 
21853 15850 15778 21698 28351 8511 .;.;J,,tt 

1948 11020 ıfi~ 
Kendilerine karşı hissiyatımız, ve yide lüzum var mıdır? 

vaziyetimiz bu olan Suriyelilerle ara- E'aşvaklllmlzln Londra seyahatı 
mızdaki dostluk çok ileri olan Fransa-

Kahire radyosunun dün akşam 
nın yaptıkları ittifak muahedesin.:ıe, 

'-' neşrettiği bir habere göre Başvekili-
hemen hepsi Türk olan 280 bin nüfus- miz İsmet İnönü Londraya önümiizde. 
lu İseknderun ve Antakya mıntakası 

ki ilk teşrin icinde gidecek ve kendisi 
için de mahalli müstakil bir idare der-

ne askeri, mali ve siyasi işlerle uğra. 
piş etimş olduklarım ümit etmek iste- şan hiikümc . erkfı.nımızdan bir kmını 
rim. f 

re akat edec .. I.tir. - Balkan konseyi toplanacak mı? 

25234 24659 19258 21587 12618 25546 5888 2703 4918 ıf 
13231 14205 24598 4075 21146 20321 
27204 21898 23560 22591 9794 5942 

26200 • 28:>18 26383 

Oiin çekllen plye11ıı: 
numaralarının sırs1 

konmuş Jlstesl 
9 uncu sayfada 

~---------:-----___,/' 
~· MOHIKALARIN SONU Sd ·····---················································: 

' 1 : 

401 26629 6321 28803 13015 18248 
29916 561227904 13840 17392 21250 
20463 8280 26643 29255 15568 28309 
27159 7219 1736 14525 7336 10844 
22339 10352 29690 8073 17465 25875 

10723 3088 6486 21295 19334 23290 
29411 9796 1409 14382 29013 27206 
15306 29713 25879 11933 26887 4611 
9630 2297 29394 20830 18949 21060 

13144 5865 176 388 25403 141 
7042 7974 18644 10644 14242 11207 

28534 12305 9900 12597 12809 10958 

Yeni eserler 

Yeni Türk fi'~ 1 Kırmı~ı Derililerin 

1 Büyük Kahramanlık Destanı 
tFENfMfRE COOPER'!N) romanından alınmış (Tüccar Hom artistleri. 

tarafından temsil edilen harikalar filmi. 

i HABER . . . . . . . . . . . . . . . 

lstnnbulun en çok satılan ha-~ 
kiki akşnm gazetesidir. Hanla-~ 
rrnı HABER'e verenler kare-~ 

: derler. 
. . . . . 

1 ........................................................ . 

1318 11103 25156 10568 15112 23574 
21069 26022 15344 4886 8696 18090 
25218 29742 13204 13086 13150 26330 
23638 8805 1751 

Istanbul Eminönü H~lk';..ı" 
ncşretmekte olduğu Yeni T~r~ a-t! 
muasının 45 inci .sayısı (EyJul ;0ı"a' 
sı), Agah Sırrı Levent, Ragıp ~ 
:Mustafa Şrkip, Sabri Esat, J{azııt' 
mi \'C ilah ... m yazileriyle çıklll 



Sergüzeşt 

flaydar kırkına yakla§lyordu. Bir e
~nı fabrikasında müfettiş vazifesinde 
lunuşu sık sık evine gelebilmesini 

~: karısile haftalarca yalnız kalabilme
•ınj ternin ediyordu. Karısı Münireyi 
ÇoJt seviyor ve kısa süren ayrılıkları o
l'lil karısının meziyetleri üzerinde düşün
~ck fırsatını veriyordu. Bununla bera-
cr, mes'ut değildi. Ya§landıkça, evvel

tc aradı ğı basit zevkler şimdi onu yor
ll'lakta idi. Bu hal ona e•·ile çalıştığı mü 
~•sese arasında gidip gelirken trende o-
lldugu romanlardan gelmişti. 

. nu cumartesi de, her cumartesi günü 
tıbi, Haydar Adanaya gidiyordu. Kan-

lı .her zamanki gibi istasoyna kadar gel
ll'lı•t • :ı ı, ve kocasının rahatını tem.in ede -
Cck • . k . b. en ıyı ompartimaru ızz:at 

~?ldisi bulmuftu. Bir rahiple bir 
Y1ll bulunduğu kompartiman-

la, sade giyinmiş ve kitap okumakla 
~cşgul bir kadının bulunduğu kompar 
tiınaru tercihte tereddüt etti. Nihayet, 
bu sonuncu kompartimanda karar kıl
~· çünkü kocasının tercih ettiii köşe 
lthl edilm.i§ değildi. 
itiyadı vcçhile, Haydar &azetesinin 

illtından kar§ısmda oturan kadını iyice 

:Ctkık etlı. 9u1-h •• &., otuz yaşlarında 
lkat güzeldi, gen~ kalmış bir tarafı 

)e hakıılannın çılgmca bir hususiyeti 
'lrdı B· · ır roman okuyordu, ve romanın 
beyecanlı yerlerinde alt dudağım ısın
)ordu. 

~'Nafile, Haydar gazeteyi bir türlü o
Yanuyordu. Bu akşam kendisini siya

~1. lll~selelerden çok uzak hissediyordu. 
lte'llldıye kadar hiç bir zaman kendini, 

lldi rahat hayatını bu derece boş bul
Qıarnııtı. 

d lle'thal aklına bir şey geldi: Dünya
bian u:ıak yaşayan bu insanlardan birine 

r defacık olsun kendini bağlamak. 

ilı ~aydann bir ~.en~o tertip etmeğe 
it tiyaeı yoktu, çunku aklına namütena-
t hikiye geliyordu. Kendisini kaçmak-

~. olan bir katil, bir casus veya beynel
~eı bir hrrsız olarak mı göstermeliy-
~t? ş·ınd· . b 1 k •. 
11 

ı ı. ışe aş ama ıçın, komşusu-

Urı konuşma fırsatını beklemek lazım-
~ir aralık kadın elinden kitabı bı

. Haydar kitabı bakmak için aldı. 
ıaı - Bayaıum, polis romanlanru çok

u ICversiniz? 

- O kadar heyecanlı ki .. 
lıb -licrhalde hayat kadar ihtiraslı ol

Yaca.Jc. 

~ l3u lakırdıyı altında bir çok manalar 
~tnen bir tarzda söyledi, ve kadın da 

Uzun müddet hayretle baktı. 

'i O~bk kararıyordu. Esans müessese
ıaı rtıufctti§i yeni bir noktaya işaret et

ek iatcdi: 

- Elektriği yakayım mı? 
- Nasıl isterseniz ... 

i)i - ? h~de, karanlıkta kalalım, daha 
b· : ~unku, geceye çok inananlardan 
trısı .. 

tt~u lakırdıyı tahammül edilmez sıkın 
iti rı ~Urtulmu§ bir insanın iç çekiti talt: e.~ti. Şimdi, kompartimanda karan -
d huküm sürmekte idi. Haydar bir
~c_:ı kadının ellerini yakaladı ve mırıl
..._n"'- ~ 

·•&cıga baıladı: 

bQ -. Dinleyiniz .. Sizin kim olduğunuzu 
tr l'l'ıiyorum, bu gece dolgunluğa ihtiya
> rn \'ar. tnsan yalnız ya§ayınca, emni
'l'ttafzliJrtcn çıldıracak hale geliyor. 

0
P91 Seyit adını iıittiniz mi? 
- Mcıhur hınız? 

- Yok hırsız değil, sergüzeştçi .. O, 
benim .. 

- Maarr.afih, karınız .. 

- Karım mı? Madem ki, işin farkın-
dasınız .. Anlamıyor musunuz? Bir vaka 

benim burjuva kıyafetile gezmemi icap 
ettiriyor. Karar verdiniz mi? 

- imdat i~aretini .• 
- Neye? 

- Hayrr, çünkü polis sizinle alakadar 
olduğu kadar benimle de alakadar .. 

Haydar nefesini kesmişti . 
- Bana inanmıyor musunuz? İkinci 

büro ~ok sıkıntı çekmişti. Fakat, Saliha 
hududu geçmeğe muvaffak oldu .. 

- Saliha? Şu casus kadın? 
- Ya, eveti 
Bütün hülyalar.r, bütün arzul:ın, Hay

darın kanını kaynatmağa başladı . iz. 
mitte casus kadının yanma oturdu, Es-

kişehirde kadını belir.den yakaladı, tren 
Akşehirdcn kalktığı zaman da öptü . 
Konyaya yakla§ırken biribirlerine sarıl
mışlar, istikbal projeleri ha:.mlamağa 

başlamışlardı. Konyayı geçince, gözleri 
kapanmağa başladı, uyumu}tU. 

Adana Ista&yonuna yakli11rkcn, esans 
müessesesi müfetti_şi uyandı. Kendine 
gelmek için biraz duraklcıdı, sonra "A
dana!,, diye bağıran sesleri işitince 

merak etmeğe başladı. Yol arkadaşı or
tadan kaybolmuştu. Koridorda aradı. 

Nihayet, dışarıda, istasyonda yürü -
mekte olduğunu gördü. Süratle yürüme 
ğe başladı. Bağırmağa cesaret edeme

di, çünkü kadın sakallı, bir adamla üç 

çocuğa doğru ilerliyordu. Koşmağa baş
ladı. Tam yaklaştığı zaman, çocuklar -

dan biri sakallı adamdan ayrıldı, ve ka
dının boynuna atıldı: 

- Anne! diye bağırıyordu. 

Haydar, pek az rastlanan tatlılıkta 
bir aile tablosile karşılaştı: Kadının et-

rafında çocuklann toplandıkları anda 
sakallı adam soruyordu: 

- Seyahatin iyi geçti m.i, Hüsniye? 
Rüya sona ermişti. Kolları arasında 

sıkmış olduğu casus kadın, polis ro
manlarile kafası dumanlanm;ş bir ev 
anası idi. 

HorsızDo~a 
oırtaklok eden 
maymuınDaır 

(Kahireden bildiriliyor) 
Tiyatro sahnelerinde numara yapan 

iki artist maymun, sahiplerinin işlediği 
bir hırsızlıkla alakadardırlar diye Kahi
re polisi tarafrndan yakalanarak zincire 
vurulmuşlardır. 

Sahipleri zengin bir Mısırlı hanımın 
bileğinden pahalı bir bileziği aşımlar -

ken onlar da, zengin kadını yaptıkları 
bin tilrlü maskaralıklarla meşgul etmiş-

ler ve hırsızlığı kolaylaştımuşlardır. Fa
kat çok geçmeden polis, bu iki yaramaz 

hayvanı yakaladığına pişman olmuştur., 
Çünkü maymunlar karakolda uslu dur-

mağa hiç yanaşmamışlar ve birkaç po
lisin kalçasından yağlı külbastılar ko
pamuşl:ır, mobilyalardan bir çoğunu da 
parça parça etmişlerdir. 

Ümitsiz kalan karakol komiseri may 

munlan ikametgah senedine bağlıyarak 
sahiplerine teslim ctmeğe mecbur ol
muıtur! 
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Basıldığı qer (V AKIT) matbaası 

Yazan : Niyazi Ahmet; 

386 sene evvel bugün 

Mehdiye lspanyol askerlerini 
eline geçti 

Turgut Reis, Clrbe adasında donanmasını 
Fatih gibi, karadan yllrUterek kati 

bir mağltl.blyetten kurtuldu 
Denizleri titreten Kahraman Tur. 

gut, kırk yedi gemiden mürekkep do. 

nanması ile Mehdiye yolundaydr. Bu. 
nu du~·an imparator ŞarJken, Türk 
deniuisini 1\f ehdiyeye sokmamak için 
Amiral Anderya Doryayı derhal ar. 
kasından çıkardı. 

Dorya, Manastır önleriııc!e görün. 
dü. J{ıı.ra \e denizden yaptığı tazyik. 
)erle rastladığı kaleleri fethetti. 1200 
esir, \ 'C birçok ganimet aldıktan son. 
ra yoluna devam etti. 

Turgut, İspanya yolundaydı. A. 
likanta ve Valansiya sahillerini ele 
geçirdikten sonra Balear adalarına 

vardr. Türk bayrağını buralarda her 
kuvYetin üstünde dalgalandırdıktan 

sonra tekrar Afrikaya döndü. Geldi. 
ği vakit, 'Mehdiyeyi deniz ,.e karadan 

sarılmış buldu. Cirbe adasına çekil. 
di. 

Şarlkcn, kendi askl':rlerinden ma. 
ad~ı ~icilya Hidivi Vegonun, Arap 

Emiri Seyit Arifin askerlerini de te. 
min etmişti. 

Bir ay süren muhasara, netice 

Yermeden del·am etti. Turgut, Mehdi. 

ye ~ehrine bir imdat ku\'veti sokmağı 
dü;;ündü. Sekiz yüz avcı, iki yüz süva. 
ri, beş bin murabitin ile şehir civarın. 
daki zeytin ormanında belirdi. Sicil. 
ya kı·ah , Rado şöval~ eleri, kumanda. 
nr, llalkul\'ad kumandanı burada idi. 
ler. 

Ani hücum, o kadar şaşkınlık Yer. 

di, ki müdafaa etmek vaziyetinde o. 
lanlaı· canlarını korumak yollarını ara 

mağa başladılar. Halkulvad kuman 

danı, maiyetiyle beraber öldürüldü. 

~füthiş hir hozguna uğrayarak 

Cirb·: adasına kaçan Araplar, bir müd 
det sonra her zamankinden fazla bir 
kuvvetle düşmana yard .m etmeğe, 

askerlerini zahire)e boğmnğl\ başla. 

1550 yılı 12 Eylül günü, 386 sene 
evvel bugün, şehir tamamiyle galıp. 

ler ~Hne düştü. Etrafa saldıran ls. 

panyollar, ganimet diye yedi bin c ır 

payla!)ltlıar. Sicilya Hidivi, Turgut 
taı-afından yakalanarak zincire \urul 

muş olan oğlunun fidyei necatı 'için 
Çikalc kaptana yetmiş yaralı \'erdi. 

.y. .y. .y. 

Aradan bir ay geçmişti. Dorya., 

Turgudun sığındığı Cirbe adasına hü. 
cum etti. Turgut, vaziyetin çok teh.. 

likeli olduğunu anJİyordu. Buradan 
kurtulmtk çok güç, adeta imkansıtdı. 

Ya harp ederic mahvolmak veya tes.. 
lim olma}> 13.zrmdı. Şüphesiz ki Türle 

denizcisi birincisini tercih edecekti. 
Buna hazrrlanırken üçüncü bir çare 
buldu. 

Kadırgalarındaki tayfa Ye esir .. 
leri karaya çıkardı. Bulunduğu yer. 
dc:t adanın mukabil tarafına bir kara 

yolu hazrrladı. Bu yol, kalın tahtalar. 
dan yapılmış ,.e üzerine yağlı madde. 
ter dökülmüştü. 

lş bittikten sonra gemilerinin al. 
tına birçok tekerlekler yaptırarak 

yerleştirdi. Bu suretle Fatihin donan .. 
masmı Halice indirmesini taklit edi. 
yordu. 

Turgut, planında mu,·affak oldu. 
Büyük ameliyeyi yaparken, düşmanı. 

nı şaşırtmak için mütemadiyen top a. 
teşfyle etrafı nlveleye nriyordu. 

Dorya, Sicilyadan gönderdiği bir 
geminin gözü önünde zaptedildiğini 

görünce, sonsuz bir hiddetle hücum 

emri \'erdi. Fakat, hedefte, 1~ürk do. 
nanmasının yerinde yeller esiyordu. 

ACELE SATILIK EV 

Feriköy Rum kilisesi yanında Keşfi 
efendi sokak 2 No. 

Müracaat ayni mahalde 

dılar. Bu, hücumun yeni bir şiddetle----------------
ba:ilamasına sebep oldu. iŞ ARTYOR 

Galatasaray lisesinde tahsil görmü~ 
10 Eylül günü , kalelere iki yüz a. muhasebe ve usulü muzaifeyc aşina 

drm mesafede kurulan yirmi topun makinede seri yazan bir genç i§ aramalı 
mütc:ııadi endahtları yüzünden bü. tadır. Taşraya da gider. 

yük \h bozguna uğrayan müdafiler Müracaat Vakit propaganda servisi 
knrş! durmaktan ,·azgeçtiler. • B. Y. 



. 'f~PllR 
Güzel saçsız kafalı 

A baba 
Hasam arı asıl 

Ali Babanın iiç mulıtclif pozu 

, 1stanbuhın eski hamalbaşısı Ali baba,/ 
güzel dişleri, saçsız kafası ile bir Ana
dolu evsafına maliktir. Ali baba ilk ba
kışta insana pehlivar.mı§ hissini vermez. 

Mindere çıktığı zaman boyu ve iri 
göğdesi ile tam bir pehlivandır. En gari 
bi de onun bütün kıymeti ham kuvveti
ne güvenmekt'ir, ve sporun icap ettirdiği 
teknikten bihaberdir. Bir devi andıran 
bu Ermeni hasmını bir kere yakaladı 

mı, onu ipnotize eder, kuvvetten düşü· 
rür ve nihayet mağliip eder. 

Söylendiğine göre, Ali baba güreşe 

başlamadan evvel Karadenizde korsan
lık edermiş, hakikaten, görünüşü bir 
deniz kurdunu andırır. Bugün 52 yaşın 
da olan bu adaının sergüzeşt dolu haya
tı hakkında Amerika gazetecileri şu ma
llımatı vermektedirler: 

Ali baba, son defa bulunduğu Odesa 
şehrinde de büyük bir şöhret kazandık
tan sonra, Nevyorl:a giden bir ticaret 
gemisine binerek, Amcrikaya geçmiş
ti. 

yüzüne vurmak, onları saçlarından çek
mek ve nihayet iri parmaklarile yüzünü 
tırmalamak itiyadında idi. Fakat, bütün 
bunların hiçbirisi Ali babada tesir yap
madı. Jentilmen meşhur oyununu bizim 
deve tatbik etmeğe kalkıştığı sırada, 

Ali baba hasmını çenesinden yakalamış, 
çekmiş, bu vaziyet karşısında- Amerikalı 
tehlikeden kendisini, hasmının en nazik 
yerine vurmakla kurtarabilmiştir. Bu
nun üzerine canı yanan Ali baba hasmı

m kuvvetli elleri arasına almış, kaldır
mış ve şiddetle yere çarpmış, üstiine çı
kıp çiğnemeğe başlamıştır. Eli yüzü 
kan içinde kalan Jcntilmen Ali babanın 
elinden güçbela kurtulabilmiştir. 

Bundan sonra, Ali babanın karşısına 
çıkarılan bütün pehlivanlar ayni akibete 
uğramışlardır. 

Ali babanın son maçı Mahoney ile i
di. Ali baba bu karşılaşmada hasmını 

adamakıllı hırpaladıktan sonra ringden 

dışan atmıştır. Müsabakayı seyredenler 
bu vahşi güreşin tesiri altında kalmış

lardır. ikisi de bütün kuvvetledle çar-

,-. .. 

l jft Yanda: Bıt pazar Romanya 1 

fjüşacck olan Kiryako. Vsttc: Ki 

bir idman asna81nda. Altta: fı 
yalı boksör TcoclorcskU 

:rınki büyük boks nıa<:ları 
omanyah şampiyon namzedi yarın Taksrf11 
stadında ilk döğüşünü Kiryako ile yapıya~~ 

Galatasaraylı boksör Melihle karşı-1 Romanyalı Kiryakoya galip gelebilir galip gelmcğc alışmıştır. Hatta ., 
laşmak üzere evvelki gün şehdmize gel. se gelecek hafta Melihe karşı çıkacak- gibi boksu en ziyade terakki ettı1'1 
d •V• . h b d"v• . R tır, egver kaybederse Melı"hle do""gVu"şmesı'- memlekette bile yalnız bir kere sa) .. , 
ıgını a er ver ıgımız omanya yan sabile mağlup olmuştur. Gclecclc v 

orta siklet şampiyonu Teodoresku ilk ne lüzum kalmıyacak derr.ektir. yapılması kuvvetle muhtemel 0taıı~, 
maçını yarınki pazar günü Taksim sta- Fakat Teodoresku kendine çok güve- lih _ Tcodoresku müsabakası çı 
dında yapacaktır. Bu ilk müsabaka Kir- n en bir boksördür. yarınki Teodoresku - Kiryako ıtl8 

yako ile olacaktır. Şimdiye kadar müsabakalarda daima enteresandır. 

------------~-. 

Berlin - Tokyo Fabiani ve Courley tarafından keşfe 
dilen bu müthiş adam ilk defa F1ade1fi
• da, J entilmen adile maruf bir güreşçi 

le güreşmek üzere minderde göründü. 
pışmışlardır. 1940 ollmplyatlarına 

Halk o kadar sinirlenmiştir ki iki de- J k ld 

Alemdar 
Ortaköy 

Jentilmen adlr güreşçi, hasımlarının 

a kan oyun arı 
At:inada büyük 

hazırhe'"' ara devam 
edilmekt:edir 

Yedinci Balkan oyunları için Yunanis 
tanda büyük hazırlıklara devam edilmek 
tedir. Hükumet tarafından seçilen bir 
komisyon olimpiyatlara iştirak edecek 
ecnebi sporcularının i,ı;tikballeri ve orada 
kala~akl"n günlerin programlarını ta
mamlamıştır. 

Başvekil sporcular şerefine bir ziya
fet verecektir. 

Oyunlar esn;ısında birinci, ikinci ve 
üçüncü olanlara Berlin olimpiyatlarında 
olduğu gibi genç kızlar tarafından çe -
lenkler verilecektir. 

fa döğüş durdurulmuştur. yaya o ara g en 

Rusyaya gidecek 
sporcular 

Güreş talumı kat'I ş?kllnl aldı 
Gelecek hafta Husyaya gidecek 

kafileye güreş~ilerimizden kimlerin 

i~tirnk ettirileceği diin knt'i olarak 
tespit edil mi., tir. 

5G kiloda: Ahmet, Kenan, Hüse. 
yin. 61 kiloda: Ankaralı Ahmet. 66 
ldloda: Saim. Sadık, Yusuf Arslan. 

72 kiloda: Ankaralı Hii.seyin, N'u ri. 
79 kiloda: Mersinli Ahmet. 87 kiloda: 
Iliiyük Mustafa. Ağır siklette: Anka
ralı .. 'cemi. 

Çoban Mehmetle, Yaşar gitmiye. 
ceklerdir. 

atlet .• 
Berlin olimpi. 

yatlarında birinci_ 
lik kazanan spor
culardan Alman 
Ronald Bas ismin. 
deki atlet dört se_ 
ne sonra Tokyoda 
yapılacak 12 nci O

limpiyatlara git_ 
mek üzere şim. 

diden Almanya. 
dan hareket etmiş. 
tir. 

27 yaşında olan 
Ronald Bas mem. 
leketinden Japon. 
yaya kadar, Çe. 
trnslovakya, Tür. 
kiye, lran ve Çin_ 
<len geçerek yaya 
Qlarak seyaha t e_ 
decektir. 

Dağcılık klilbttnde 

tenis turnuvası 
Türk Dağcılık klübü tarafından ter

tip edilen tenis müsabakaları bugün 
saat 14 den itibaren klübün Taksimde
ki kortlarında başlayacaktır. Tanınmış 
tenisçilerin iştirak ettiği turnuvanın ga

Futbolcuları bu pazar 
hususi bir maç 

yapıyorlar 

Pazar günü Beşiktaş Şeref stadında 

Alemdar ve Ortaköy A ve B takımları 
arasında hususi bir maç yapılacaktır. 

B takımları saat 14 de A takımları da 
saat 16 da karşılaşacaklardır. 

lskoçya - lrlanda 
Futbol maçı lskoç

yah farın 5 - 2 
galibi yel ile 
neticelendi 

-oJ' 
Yukarıda rcsmını gördüğünUt _,;ı~ 

yan Anna Vau Smike bugün 76 )ı:ııı: 
da bulunmasına rağmen ınUke ,il 
bir ytiziicüdür. 61 yaşında ikcJl ,· C( 

iskoçya ile İrlanda futbol takımları- meyi öğrenmiş ve şimdiye kndfl 1,ı~~ 
nın maçı elli bin seyirci önünde yapıl- bin beş yiiz mill k mseafc katctJ11 l 
mıştır. Yetm ş altmcı senci devriyesı ı;''.J' 

iskoçyalılar çok faik bir oyun oyna - 20 millik bir yüzme yapmağ8 rı1 / 

mışlardır; birinci haftayının on beşinci fak olmuştur. ~ 
dakikasına kadar üç gol atmışlardır. ------ - - ----
Kendilerini müşkülatla toplayabilen ir- z S ta 
landalılar devrenin sonlarına doğru mu dl 
kabele etmeğe başlamışlar ve haftaym ceza 1a,,d~r1 ! ,f' 
4-1 tskoçya lehine bitmiştir. :,u 

İkinci kısım mütevazin cereyan et- Avusturyanın e 1 tanınmış fut tı'~ 
miştir. İki taraf da birer sayı yapmı§ rın<lan Zesta bir futbol maçınd~ oıo~. 
maç böylece 5-2 İskoçyalılarm galebe- me itiraz ederek sııhı!yı terketırı1~ ,eri 

ğundan 150 şilin para cezasına ~ 

libine Muhiddin 'Ustündağın ismini ta- ---------------

sile bitmiştir. ~ 
mıştır. ------

,1 
....------..--------.,,-......, I ı---- - ---------. ;? 

@ 
.,ıl -

\ ~-

.-~·. 

Dtvıiı garı§l!ırını iyice görebilmek içl.n ne yapmalı? ... 

şıyan bir kupa verilecektir. 

Kırmızı derililc Mdüresiye savaş
lar! ... 

insan ve vahşi 
hayvan avcıları 

Mohikiın-
!arın sonu 

Fenimire Cooperit'in ölmez romanı 
(Trader Horn) mümessilleri tarafm 

'(dan! 
J Ynkmda .. 
l ~...... ,_., -· ,,._. . .;..., ~ 

VlYızme 
şam !P>DYOlfil o IYJ~lYI 
İstanbul Su sporlan ajanlığı tarafın· 

dan tertip edilen İstanbul yüzme şam

piyonluğu müsabakaları bugün ve yarın 
Moda yüzme havuzunda yapılacaktır. 

Bu müsabakaların seçmeleri geçen haf 
ta yapılmış Beykozdan 25, Galatasaray 
dan 13, İstanbul su sporlarından bir ki
şi finallere kalmışlardı. 

·····-···········-·······-·········--··············· 

HABER 
lstanbulun en çok satılan ha

kiki ak~am gazetesidir. ilanla -
rmı HABER'c verenler kar c -

) ""·~:.:!.~:.: ......................................... . -

... ... , 
BU ÇILOIRTICI GÜ7;:UJG 

JOLİ .J:AM I~' 
K~~Mİ.PUD~I VE AlJ. 

l ~ARI NA BORÇLUDUR.• 
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Kenar semtlerin festivalleri 

\'ENİ BAŞLADI 
b~ırtt koz DkDcdJe bDr e~DOD(P> nııatoır lhlaı~nır 
banduırDaıroıno lkaşoyoırllaır •• Ko~Daır 

lb>elfil n görü ırııce D D e 

aelediyenin kırk gü~ kırk gecelik süzülüyordu. Arabacı ile birlikte kız
~i festivali bitti, ama, lstanbulun ların kendileri de bu hale gülmeden kı
~nar semtlerindeki hususi festivaller rıhrken birdenbire nereden meydana 

ha Yeni başladı. çıktıkları belli olmayan dört küçük 
'l' nu Pazar baktım, tıpkı kaba sakal soytarı oğlan ikişer avuçlarına birden 
, 
01stoinin (Basnaya Polnaya) çiftli- doldurmuş oldukları toz toprağı beriki 

rndaki harmancı kızlar gibi başlarını zavallıların eteklerine doğru savurun-
Çer köşeli örtillcrle ca dördü de dört nala caddeyi tuttular. 

. ŞimdC kızca3ızların o cicili bicili ve 
renk renk güzelim entarilerinin etek
lerini bir görmeliydiniz. O tertemiz 
pınl pırıl yanan güzelim etekler biran 
içinde sanki üç aydır su sabun yüzii 
görmemiş bekar çamaşırına dönmüş
tü. 

Ba?.an hayatta. da böyle değil mldir? 
İnsanların birbirlerile tatlı §akalarla 
ne~elendikleri, cıvılda.~dıkları bir za. 
manda bu dört soytarı oğlan gibi dört 
kötü ve ne itliği belirsiz muzip c;ıkar. 

o neşeyi, o cıvıltıyı insanların ağızla
rından burunlarından getirir.İşte siZt.• 
kenar semtlerde yeni başlayan hususi 
festivallerin birinci numarası .. 

Alın bu da ikincisi: 
Şu on dördü kız, ikisi oğlan, birbir

Gezmeğe gideceklerdi. Kadın ha. 
zırlanıyordu. Kara haber getiröiler: 

- Kocanızı tramvay çiğnedi. Za. 
mlh ,-erat etti. 

Kadın telaşlandı: 

- Hay allah mü:stahakını versin. 
Tam da gününü seçti, bugün gezmeğe 
gidecektik! 

DaDgonOık 
Tramnyda caketinin cebini kanş 

tıran birisini yakasından tuttu: 

- Hırsız! yan kesici t 
Oteki yakasını kurtarİnağa çalı. 

şar3!' izahat verdi: 
- Affedersiniz, yanlışlık oldu . 

Benim de tıpkı sizinki gibi ayni ku. 
maşt.\n bir cakP.tim var · da 1 

PAZAR GÜNü PLAJDA 

-=· 

.-::=:-- ::. -===~ 
~--

lerine yaslanmış çocukları görüyorsu- ,~,_, •• ,, .• ,.m,, 

ftlı:at baldırlar ve ayaklar çıplak, son
~ çıplak ayakların altında tasması 
tol tarafından asri takunyalı dört kız 

tlu bir Rosenin üzerinde hem fıstıki 
~kam gidiyor, hem de ikide bir eği
~rı iki eller:ıc hatır hatır baldırlarını 
t &şıyorlar, kızlar beni görünce bu ha
: hatır kaşınmadan utanmıB oll!lalı · 

r ki içlerinden sol baştaki sağ başta . 

~ine çıklljtı: 
- Neclaaaa .. Hep sensin 

~hep! 
Sağ baştaki gülerek: 

- Neye ben sebep oluyor muşum? 
- Çünkü oradan daha kestirme ge. 

~t'iz diye bizi o ısırganlığın içine sü
·11kliyen sen oldun! 

ı-;_.Anlaşılan kızlar, kendi mahallele
-'llden o tozlu ~oseye çıkmak için ya
~an bir ısırganlıktan geçerken bacak
Cll"Jnı ısırganlara dağlatmı§lardı. 

1 .l:olun sağında, musluksuz olduğu 
~ın hiç durmadan akan bir çeşme var
b • orada kıranta bir yük arabacısı 

~anlarını suluyordu. Kızların ikide 
~ ~ere eğilip çıplak ve kıpkırmızı 
~banklar içindeki bacaklarını görün
~ o da işi çaktı ve yarı ciddi, yarı şa-

Onlara seslendi: 

- A be su vurun bacaklarınıza bi
l\ı, su vurun ki geçsin kızarıklıkları! 
~l ~n büyüğü ancak on dört yaşında 
ı.tn kızlar gülüşerek çeşmeye yanaş-

ar, onun hiç durmadan akan boru
~a. minik avuçlarını dayayıp birbir
lft ?'inın çıplak bacaklarına buz ve bil
~r ~ibi sulan gillüşmeler arasında 
\a rı>ı§tirmcğe başladılar. Derken ara
~i cı da buna dayanamadı, gayrete gel
\. Ve hayvanlarını suladığı koca ko
~~~ doldurunca olanca hızile bunların 
Ora klerindcn aşağı salıverdi. Artık siz 
~ ları çınlatan kahkahaları bir gör
~ eliydiniz. Zavallı kızların bacaklari
be btl"Ukte şimdi o havai mavi, toz pen- ı 
.,,:_ fttJz!, entarilerinin alt kısımlan da 
-~lklam olmu§, eteklerinden sular 

nuz ya... işte bunlar da söylediğim 
festivalin ikinci numarasını gösteri
yorlar. Bunlardan en ön sırada ve or
tadaki başlıklı kız gelin, onun önünde 
ve elinde çelenk tutan en küçük oğlan 
da güveydir. 

Solda, elinde bir şeker paketi tutan I 
ve b1r Çinli yahut Tihetli kfthine ben
~= .. en de bunların nikahlarını kıyacak 1 ~~.,ı;ı:-..:ı 
ohn nikah memurudur. Bunlara soru- , 
yorum'!' 

.
1
,· - Çocuklar ne ı 

~~~raunuz? ~~~l~ll~!~ill!l~~lllli:~~~iill~ j - Festival ya-
pıyoruz! . 

- Ne festivali? 
- Gelin güvey 

festivali! - Şıı tarafa doğm bir gidelim. De Jıiz orada galiba! 

- Yanınızdaki 
bu sivri sakallı, 

gözlüklü, takyeli 
herif kim? 

- Nik:ıhımı:ı:ı 
kıyacak papas ! 

- Bu zamanda 
hiç papaza nikah 
kıydırılır mı? 

- Ayrılması ko 
lay olsun diye 
böyle yapıyoruz. 

Hem biz şakadan 

festival gelin gü
veyi oluyoruz. 

Neden sonra biraz ilerideki kili!'lenin 
ı-.angocu geliyor, bunlara bağmrken 

çocuklar çil yavrusu gibi kaçışıyorlar. 
Meğerse zangoç öğle uykusuna dalın
ca çocuklar kiliseden gelin başlığı ile 
zangocun cübbe, külah ve gözlüğünii 
çalıp kendi aralarında festival düğü
nüne kalkmışlar. 

Bu da işte size kenar semtler festi
valcilerin ikinci numarası .. 

Alın bu da ücüncüsü: 
Elinde saksı, ağzında cıgara, ba~m

rla fotr şapka ile yüzünüze bakan bu 
bayan Topkapının meşhur bayan 
(Sultan) ıdır! Oralarda kah kahve<"i, 
kah, aşçı, kfıh bakkal, kah 
uncu, kepekçi çıraklığı, kah arabacı 
yamaklığı, kah bahçıvan yanaşmalığı 
yapan bayan Sultan Niğdeli samancı 

Ligor ağa isminde ölmüş bir adamın 
kızıdır. O civarda Sultan dediniz miydi 

Çaıre 
Me~hur. İngiliz muharri~i Ber . 

nard Şave bir doktor sormuş: 
- lsmimin insaniyet hadimi ola. 

rak tnmması için ne yapmalı? 
Aldığı cevap şu: 
~ Bundan sonra hiç hir hastayı 

teda,iyc teşebbüs etmeyin! 

izahata lüzum var mı1 Tamyan. ta
nır! 

~şk 
Genç kız kendisine kur yapan de. 

likanl.ya sordu: 

- Hir bir menfaat dü~ünml:!ksi 
zin bir kadını sevebilir misiniz? 

Delikanlı cevap \'erdi: 

- l\lenfaatım öyle icap ettiriyor 
sa tabii! 

tanımıyan yoktur. Yüriimekte, koş- ==============-.::::============
makta, taş atmakta, nğaca tırman

makta, futbola şüt çekmekte, ata, eşe
ğe binmekte, araba kullanmakta ve 
çalıştlğı kahvelerde. 

- Şekceeeı li biiiir. Okkalı gel! diye 
bağırmakta değme erkeklere taş çıka
ran bayan Sultan festivalin son giinü 
bu kılığa girmiş, eline de bir ortanca 
saksısı almış, o civardaki kahveleri 
birer birer dolaşıyor ve liendisine: 

- Kız bu ne kıyafet böyle? 
Diye soranlara pastaval (festival) 

yapıyorum! diyordu. 
Kenar ııemtlerin bu hususi festival

lerini anlatırken size garip bir şey da-
ha söyliyeyim: ' 

Geçen hafta köprü üstünde göğüs-
' 

leri alaca hamailli başları mavi, yeşil, 
eflatun, pcnbc takyeli, arkalarında 

yine rengf'ırcnk entariler, başlarında 

rengarenk tnkyeler ve o takyelerin 
Ü?.erlerinde yine her renkten kordela
lar. fiyangolar, armudiye altınları, 

türlü türlü mücevherler ve yanlarında 
çarşaflı. mantolu, başları sıkılı anne
kri, ablaları bir de zenci bacılarile ge
çen dört beş sünnet çocuğunu gören 
antika bir arkadaşım kulağıma eğilip 
bana ne dese beğenirsiniz? 

- Buraya Belediye festivalini sey
retmeğe gelen ecnebiler korkarım ki 
bunları da fcsth·alin ayrı bir numarası 
sanmasınlar! 

Osman Cem.al Kaygılı 

ınt:nkam 
Kohenle Salomon yolda giderler. 

ken önlerine ~ıkan bir küçük ço. 
cuk oağırdı: 

- Voy,·oI Voyvo! 
Kohen koştu, çocuğu yakaladı. 

Fakat döğmedi. Bfüıkis cebinden 
on kuruş çıkararak ona rerdi ve yü. 
rüyüp gitti. 

Salomon bu işe şaşmıştı, sordu: 
- Seninle alay etti diye mi ~ocu. 

ğa para ,·erdin? 
- Evet, intikam almak için! 
- Anlıyamadım ! 
- Bunda anlıyamıycak ne var . 

Çocuğu şimdi ben döversem belki ba. 
bası f lan gelirde başıma iş açmış olu. 
rum. iyisi mi para yerdim. O da şim. 
di önune gelene böyle bağırarak para 
alacağını umacak ve elbet birinden da 
yak yiyecek! 

Birinci alim - Senelerce uğra§tık
tan sonra 11üıayet bulduk. 

ikinci alim - Evet, lakin bu S1Tada 
keşfimizden hiç bahsctmiyelim. Gaze
telerfo birinci say/alan hep ispanya 
hat:adislcrile dolu_, sonra ~ sau!a'lara .. 
atarlar! 

Af k.a ını lYI ını lYI 
Muhasebeciliğe talip olan, fakat 

hüsnühal şahadetnam~i gösteremiyen 
adama nıüess~ sahibi sordu: 

- Ayni müessesede beş sene mü. 
temadiyen kaldığınızı ı-:üylüyorsu • 
nuz. Sonra nas·l çıktınız? 

- Af kanuniyle! 

l OyD lkD ••• 
Fakir, fakat namusluydu. Yolda 

gıde ... lten çok kıymetli olduğunu tah 
min ettiği bir bilezik bulmuştu. gr. 
tesi günü, bunun zengin bir diş ma. 
cunu fabrikatörünün karısına aid ol. 
duğunu gazetede okuduğu ilandan 
anladı Hemen fabrikatörün ) anına 
~ideıt>k bileziği verdi. 

A.iam sevinmişti, bir kah' e ısmar 
ladı. Sonra yanı haşır.dan bir diş ma. 
cunu alarak: 

· - Buyurun, dedi, bir hat·ram 
olsun. Fabrikamız mamutatındandır. 

Adamcağız fena halde sukutu ha. 
yale uğramıştı. Yüzünü buru~tura . 
rak: 

- lyi ki, dedi, n.e.ı.ar taşı )apıp 
satmıyorsunuz! 

Ressam - Bu tabloyu. s~c k.ataloğ 
fiyatının yarısına satarım. Ço1~ 1wuz 
değil mi' 

Mü§teri - Katawğ yirmi 1-."tffu.J ol
duğıma göre on kuru.şa pek bahalı de
ğil! 

Tedavi 
Doktor hastayı muayene ettikten 

sonr: 
- Sigarayı bırakmalı.smrz ! dedi. 
- Sigara kullnmam doktor! 
- O halde i~kir: bırakmalısınız! 
- lspirtolu içki kullanmak ade • 

tim değildir. Su ve sütten başka içki 
bilmem? 

Doktor gülümsedi: 
- Anlaşılıyor, o halde çapkın. 

lıktan vazgeçmelisiniz. 
Hasta cevap verdi: 

- Kat'iyen doktor! fe,·kalade 
masumane bir hayat geçirmektryim! 

Doktor fena halde hiddetlendi: 
- Seni nasıl tedaYi ederim ben? 

menedecek hiç bir itiyadın yok kil 

- Bıı muzipliği yapan:: ama bacak
larıM güvcnioyr nıusutı' 

Ucuz saat 
- Ucuzca bir ~aat aldım azizim. 
- Nsıl iyi işliyor mu harr: 
- Fe,·kalade! kırk dakikada bir 

saat ~aydediyor. ! 

Kadm - Bugün hava P"'k kapalı 
Erkek - Belki kaduıw,·u. dcr:ı ver

mek i.stiyor. 

Beırbcaır<eıe 
Acemi berber trnş ederhl·n 5or 

terinin yuzünü üç ·Jda kesmi(,•[
11 

,a. 
.< 

düncfu;ünd• muştcı i hldd ' 

dı : a "er de 
- Bari bana da bi. ustur 

. ' kendimi müdafaa edeyıın. • 
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Ebu Kasım bir takım adamların bağırıp 
çağıraraktao Bağdada doğru gelmekte 

olduklarını haber alınca 
sım sıkı kapattı 

kapıyı 

14ustasım bu sarnoşluğuna rağmen - Şimalden, Dicle boyundan .. 
ka~ık dehlizlt:rden Güzidenin oda- - Ne olabilir acaba? 
ımu kolaylıkla buldu. Biraz sonra za- - Sakın Bağdadı gafil avlamak is 
vallı yaralı kızın odasında yalnız bulu- tiycn bir düşman olmasın? 
nuyordu. Aydınlık birdenbire gözleri- - Öyle şey olur mu hiç? Bir defa 
ne vurmuş olduğundan yumruklarının düşman bir baskınla zaptctmek iste
teraoo gözlerini oğuşturdu . Güzideye diği şehre gürültü ile yakia§maz. Hem 
doğru bir iki adım attı. Ona yaklaştı . de düşman kim olabilir? 

İşte GUzidc karŞısmda yapayalnız Bize hücum edebilmek cürctini kim 
ve upuzun yatıyordu. Sapsnrı yuzu, gösterebilir? Bir Türkler değil mi? 
simaJyah saçları ve bembeyaz yastık- Onlar da bu deliliği yapabilmek için 
la garip bir ahenk vücuda getirmişti . bizim kendilerini karşılamağa çıkan 
Gözleri kapalı, göz kapaldarı morar- koca ordumuzu mağlı1p etmeleri lazım 
Dll§tr. Hafifçe aralrk olup inci dişleri- gelir. 

ai gizliyetı dudaklan biraz incelmiş gi- Halbuki daha iki gün evvel Müna
bi geldi Mustasıma. Fakat bu ince du- diler ordumuzun Hulagu ·denilen ser
daklar, yanaklarındaki çukur yeri iz- seri bir kumandanın başbuğluk ettiği 
lerilc daha güzel uyuşmuştu. orduyu bozguna uğrattığını, düşma-

Hele, çıplak kollan, yan açık kalan nın Hemedan istikametinde kaçmakta 
göğsü ve ince bir örtUnün altınd::ı. çok olduğunu ilfı.n etmemişler miydi? 
gilz'ıel belli olan encamı halifeyi büsbU - Binaenaleyh böyle bir baskın 

tun çıldırttı. Gözleri ufaldı, nefesi sık- filin olamaz. 
laştr, Güzideye doğru bir iki adını attı. - Peki nedir? 

Sonra.. - Uzaktan filan kimse görülüyor 
B'ır.an duraladı. Aklına bir fikir gel- mu? 

mi§ti. - Hayır, hava epeyce kararmış ol-
Geri döndü. Elinde tuttuğu bir şanı- duğundan henüz kimse görünmüyor. 

danla kapıya yakla.5t1. Kapının kalın Fakat bir vızıltı halinde olan feryat 
ve ağır sürgüsiinü sürdü. Şimdi artık lar, yavaş yavaş vazıhla.şarak bir u
hiçbir tehlike, hiçbir mania kalmamış- ğultu halini alıyor. 
tı. Güzide onundu. - Sakın bir isyan filin olmasın? 

Sonra yine sarhoş sarhoş, fırıl fınl - Evet, bu da muhtemeldir. 
dönen odanın zemininde dü§memek - Belki bir türlü kafaları ezilmi-
için müva.zeneler yaparak Güzidenin yen fU Aleviler yahut Ümeyye taraf
yatağma yanaştı. Yatağının yanı ba- tarlan baş kaldırmış olacaklar. 
şına çöktü. - Ne yapmalı? 

Şimdi Aralarında hiçbir mesafe ve - Bir kere bütün kapılan sıkı sı-
hiçbir mania yoktu. Titriyen elile Gü- kı kapamalı, bütün nöbetçiclri uyan
zidenin yaralı ve aa.nh olmayan sol dınp silah başına yerlerine gönderme-

• elini tuttu. Elin ywnuşaklrğı ve sıcak- li, 'lrir taranan da bfr athyı hiç vakit 
ığı halifenin içini yaktı sanki.. .. geçipneden sara,~a koştur.malı! Di-

Güzide. yatağında hala baygın yatı- ğer kapılara da haber vermeli! 
yor, hiçbir §CY hissetmiyor, hiçbir Şey Ebuk,asımın emirleri derhal tatbik 
duymıyordu. edildi. Bir taraftan nobette olmıyan 

H::ılifc Gilzidey; bu kadar kolaylıkla ihtiyat askerler, uyandırılırken bir ta 
cld" ettiğine adeta. inanmıyordu. Son- raftan da Bağdadın ağır tunç kapı -
ra birdenbire ant bir hareketle Güzi- ları sıkı sıkı kapatıldı, sürmeler sürül 
dcnm bakir. vr ,. 1 ıc' pıu öı:ten örtüyü dil. Bir taraftan da bir atlı dört na-

Bağdat kapısının nöbetçileri güıı 

batarken tızaktan duyduklan bir vı
zıltı halinde feryat ve bağırışları hay 
retle d1n1iyorlardı. 

Güzideyi yakalayıp Halifeye tes
lim ettiğinden dolayı büyük bir mU
kfıfat gören kapı muhafız zabiti o ge
ce nöbete gelmiyeceğini söylemiş ve 
Bağdadın pis meyhanelerinden birin • 
de sızını§ kalmıştı. Nöbet zabitliğini 
ona veki.Ieten Ebukasım yapıyordu. 

Nöbetçiler koşarak Ebukasımı va
ziyetten haberdar ettiler. Ebukasım 
sordu: 

- Nasıl gürültü bu ? 
- Bir takım feryatlar, bağırış-

lar .. 
- Hangi istikametten geliyor? 

la sarayın yolunu tuttu. 
Diğer bir atlı da sıra ile diğer ka

pılara haber vermek Uzcre atını mah 
muzladı. 

Eubnkım bu işlere nezaret ettikten 
sonra kapının yam başındaki burcun 
tepesine çıkarak ufukları gözlemeğe 
başladı. 

Aradan çok geçmedi. Gittikçe es
merleşen göğün altından ilk gölge
ler belirdi. Bunlar atlarını çatlatırca . 
sına sürerek kaçan bazı arap kuman
danları idi. 

Ebukasım gelenlerin arapça olarak 
bağırıp çağırdıklarını işitince saraya 
ikinci bir atlı koşturdu. Atlı saraya: 

- İsyan var! Bağdada hücum e. 
denler arapça bağınycrlar. Ya Alevi. 
yahut da Emevi olacaklar! Haberini 
götürüyordu. 

(Devamı var) 

KADIMLA• BEMi 
""'-1'LLvO ~ / G91DssT ~cman 
Nakleden: Hatice Süreyya 

-4-

Yeni İsmet, çok başkadır: Hayat 
tarafmdaq bUtiln pürüzleri gidertil

rniş .. Doğrusu, evvelkine bin kat ter

cih olunur. Sun'ilikte, mahirane bo

yalarile, berberin rötuşlarile onu artık 
tamamile noksansız bir hale sokmuş-

tur. Y.az çağına ulaşmış kadınlar ne 

derece mukavemet ederlerse, o da se

nelerin ilerleyişine o kadar dayan::ı.-

f,
Cb. t' Ve şimdi bu güzel günleri niçin 
ev et ... c>li? 

Omuz SfJ'!ı-jyor. Kendi hukukunu, 

kendi ruhunllh istediklerini herkes 

başkalarından daha iyi bilir. Herkes, 

·kendinin en iyi ha.kimidir, en doğru 
kararlan insanın kendi verir. 

Annesi? 

O, hadiseleri, diğer bir sahilden gö

rüyor . .Karaya oturduğu karşı sahil

d~n ! Onun verdiği hükümlerin ne kıy

meti olabilir? 

Birdenbire kalktı. Telefona gitti. 

Demek ki, öte tarafta Murat bekliyor

muş. Zira hemen açtı. 

- Ne oldu? Ne haber? 
Sesinde heyecan.. Endişesi nasıl da 
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kaldını. Vursalar bir Donup 
danı la 

- Başka ne gibi tedbirler düşünüyor 
sunuz.? 

- Miting ve nümayişlere siz polis 
göndermeyiniz. Biz vaziyeti idare ede
riz Halk kendi polisile karşı karşıya 

kalırsa söz dinler. 
Bu sırada Kapiten Benet birdenbire 

yerinden kalkarak Ballara: 
-Siz, polis müdürü beyle konuşu -

nuz. Ben de yukarı kata çıkarak bizim 
misafir ahbaplarla biraz hasbihal ede -
yim, dedi ve kapıya doğru yürümeğe 
başladı. 

Ben şaşırdım kaldım. Sebebi: Ballar· 
la Esat beyi yalnız bırakamam. Çünkü 
Esat Bey İngilizce bilmez. İkisinin fran 
sızcaM da pek iyi anlaşmalarına müsa

ade edecek derecede değil. Her ikisinin 
de düşüncelerini, maksatlarını ve karar 
tarını ben iyice bildiğim için konuşma-
larını ona göre idare ediyor ve arada 
muhtemel bütün ihtilafların önüne ge
çerek onları biribirlerile anlaştırıyorum. 

Diğer taraftan Kapiten Benet mallım ! 
Dünyaya Türklere fenalık etmek için 
gelmi.Ş bir herif. Yukarıdaki mikroplar 
la onun yalnız başına konuşmasına nasıl 
müsaade edebilirim? 

Bu vaziyette ne yapmalı? Ya Esat be
yi Ballarla yalnız bırakmalı, yahud da 
bu habiı1i .. Düşünmeğe gelmez seri ka
rar lazım. Ve karar verdim. Benetin 
arkasından gideceğim. Ve müzakerele· 
ri Esat beyin dirayetine bırakarak he

nüz odadan çıkmamış olan casusun ar
kasından yürüdüm. Fakat, Kapiten Be
net, benim arkasından geldiğimi görün 
ce kapı öni.inde durdu ve büyük bir so· 
ğuk kanlılıkla: 

- Siz rahatsız olmayın Efdal Bey 1 
Ben dostlanmızla az türkçcmle pekala 
anlaşabilirim, dedi. 

Olduğum yerde donup kaldım. O da
kikada vursalar bir damla kan çıkmıya
cak. Hay mel'un herif bayi.. Arfık ne
yapabilirdim? Dişlerimi sıkarak geri 
döndiim. O da çıktı gitt!. Şimdi bütün 
gayretim iki polis müdürü arasındaki 
konuşmaları kısa kesmektı. Muhavereyi 
biran evvel bitirmeğe çalışıyordum. Çün 
kü onlarla işimi bitirir bitirmez: 

- Aşağıda işim bitti. Şimdi size yar
dıma geldim. diyerek Kapiten Benetin 
yanına çıkacaktım. Bu kararla tercüman 
lığı üstünkörü yapıyor, sözleri kısa kesi 
yordum. Esat bey bu işin farkına var
mış olacak ki sözünün sonunu getirdi. 
Kolonel Ballar da: 

- Pekala ben bu işleri general Ha -
rington ile görüştükten sonra size ak
şam üzeri cevap veririm, dedi. 

Samimi bir şekilde biribirlerinden ay 
rıldılar. Esat beyi kapıya kadar götür
dükten sonra süratle geri döndüm ve 
koşa koşa en üst kata çıktım. 

K;ıpiten Benet nöbetçi polisi vasıta· 
sile heriflerin hepsini büyük salona top
lamıştı. Kendisi masanın kenarına otur-

belli oluyor .. İsmet bunu farkcttiii 
için pek memnun oldu .. 

- Hiç .. Aramızda küçiik bir mUnn
kWia geçti, sonra annem itidalini bul
du. Hulasa atlattım. Sen? 

- Ah bilmezsin ne üziildüğümü, 

cicim. Ne kadar tarif etsem anlata

mam .. Fena bir hissikableh·ukula bu
nalıyorum. 

- Çocuksun! 
- lsmetçiğim. canım benim! .. GU-

zel ahengimizi bozaı::aklar mı der-
sin? 

- Üzülme ... Ben, ikimizin de saa
detimizin bekçiliğini edeceğim. 

- Seni görmeğe o kadar ihtiya
cım var ki, ismet! Hemen gelirsin de 
ğil mi? 

- Evet, üzülme, geliyorum. 

Telefonu kapattı. 
İşittiği güzel cümleler, sanki bir 

ılık ve latif hava olup onu içine aldı, 
bir ağın kelebeği kavrayıp sardığı gi-

çıkrnıyacak 
Bu mel'un herifin yukarıda bizim~ 

kan 
muştu. Diğerleri etrafını alrruş ayakta 
d?.Jruyorlardı. Odaya girer g1rmez, misa 
firlerimizin sabahkinden daha başka bir 
haleti ruhiye içinde bulunduklarını his
settim. Eski kederli, korkulu ve bedbin 
halleri yarı yarıya kaybolmuştu. Sabah 

leyin kolonel Balların tam bir asker gibi 
yaptığı ziyaretin ve söylediği sertçe 
sözlerin bıraktığı tesirden eser kalma
mıştı. Çünkü kapiten Benet onlarla bir 
arkadaşla konuşur gibi konuşnyor ve 

kendisini ayni seviye ve vaziyette göste 
riyordu. Kurnaz istihbarat zabitine mah 
sus bir meziyet olan bu tavrı hareket 
onlan şımartmış, cesaretlerini arttırmış 
u. Ben kapının önüne geldiğim zaman 
beni kimse görmemişti. Çünkü hepsinin 

arkası kapıya döniik bulunuyordu. Ma
saya kapıya karşı oturmuş olan Denet 
önüne dikilmiş duran iri yarı iki heri
fin arasında kalmış olduğundan o da 
kapıyı göremiyordu. 

Ben salona geldiğim zaman Benet on
larla şöyle konuşuyordu: 

- istikbal hakkında bir karar verdi
niz mi? 

içlerinden biri cevap veriyor: 
- Bir şey bilmiyoruz ki bir karar ve· 

relim. 

- Vaziyetten herhalde haberdar ol
muşsunuzdur. Anadoluda harp bitmiş 
gibidir. Türkler bütün işgal edilmiş saha 
lan geri aldılar. Artık sizin gibi muha
lifler burada pek serbest yaşayamaz. 

Bir aptal, aptalca sual sordu: 
- Kemalistlere istanbulıt teslim ede

cek misiniz? 
- Şimdiden bir şey söylenemez ama, 

onlann İstanbul üzerine bir yilrüyüşe 

hazırlandıklarını duyduk. 

Bir vatansız şöyle alçakça bir fikirde 
bulundu: 

- istanbulu onlara vermemeli, ser -
bcst bir şehir yapmalı. O zaman biz bu
rada İngiliz himayesi altında yaşayabi
liriz. 

Bu sırada içlerinden bir tanesi beni 
gördü. Kapiten Benet de işin farkına 

vardı. Zaten ben de onlara doğru yürü
meğe başlamıştım. Benct o zaman sözü 
nü değiştirdi: 

- Bakalım hükumet ne karar vere -
cek. Bunlar hakkında şimdiden bir şey 
söylemek doğnı olamaz. Siz şimdi ken 
di rahatınıza bakın. Bir şikayetiniz var 
mı? 

Hepsi (hayır) dediler. O zaman masa 
dan indi. Bana hitap ederek sordu: 

- Mis;ı firlerimizle kim meşgul olu
yor? 

- Ben! 
- Herhalde rahat ve huzurları için 

elden geleni yapıyorsunuzdur. 
- Merak etmeyiniz. 
Benetle konuşa konuşa ~şağıya indik. 

O Balların odasına girdi. Ben de kendi 
odama geçti:n. İçimde garip bir his var. 

-
bi, bu sözler, onu sadep esir etti. Ku-
la1<1nrında saadetle uğuldayan sözler : 
"!srnetciğim ! Canım benim!,, 

Pencereyi açıyor. Sigarayı atıyor 
Kanunusaninin buz gibi havamnı 

bir kaç nefes, ciğerlerine çekiyor. 
Yapraksız bahçe. sanki ısınmıştır 

Şuasız güneş şualanmıştır. Gök yüıii 
hila soluk. lakin yüksek, öyle yük
sek ki, sanki mevcut değil.. 

Saat ile buçuk ... 

Kapıcının hızla yüriidilğünü, par

maklığın önünde durduğunu. bir tak 
si durduttuğunu göriiyor. SQnra, a

dam, selamlar gibi eğiliyor.. İhtiyar 
mağrur bir kadına yol veriyor: Anne
s i. .. Kocası Hacı Hüsnü paşa gibi 

babası Şeyh Mahmut Efendi gibi. a
heste \'e vckarlı yürilyen bu lmdın 

yurr.mşak bir hareketle, ot~~~l_)il0 bi · 
niyor, bir tarafına kuruluyor. Araba 

uzakla~ıyor. 

- Anncm1 Malike teyzeme gicli~Qr 

misafirlerle gen ~ memleket aleY 
bir dalavere çevirdiklerinden şUpbC-"ırrl!ll.-ı 
yorum. Benetin, üç aenedenberi 1'U 
aleyhine çalışm:ş olan bu vataıı 
bu düşkün vaziyetlerinde bile ıneıııl. 
aleyhine bir alet olarak kullan~ 
yeceği muahkkak ! .. Acaba yukarıda 

' gelmeden evvel neler konuştular· 
nu nasıl ve kimden öğrenebilirim? 
Jar herhalde en son dakikada bile • 
lerini kusacaklar, millet ve meıııl 
bir fenalık daha etmekten mel'un 11 

lerini mahrum etmiyeceklerdi. :eu 
kablelvuku ne garip bir şeydi. Nit _ _,,"'••~• 
sonradan cereyan eden hadisat . ...ıı. 
bu düşüncemi tamamen haklı çııtaı..-

Kapiten Benet içeride yanın .,,t 
dar kaldı. Bu müddeti ben kafa 
bu düğümü nasıl çözebileceğimi d 
mekle geçirdim. Nihayet arakapı 
Ballar başını uazttı; 

- Bizim iki daktilodan han.ı~iıi 
itimada şayandır. 

- ikisi de .. 
- Sen hangisine emniyet cdi tU 

al buraya getir. Kendisini bir saat ~i l 
Kapiten Benetin emrine vereceği1• ~e 
dıracak bir raporu varmış. tii 

Sevinçten. heyecandan titrediııt· . lale 
l:ötü düşünürken tali ayağıma gel rdf '1~ 
Demindenberi öğrenmek için çıldı 
ğım §eylere herhalde bu raporda te 
edecektim. Şimdi bu işe sevgilim ~ 
zel A ... yı göndermek doğru otur. 
ı.ile aram biraz açık .. Son zama ~S 
diğerile fazla alakadar olmam bU ~ 'i 
kıskançlık damarlarını kahcırtmı§· ~ 
hayli kırgın.. Hatta çoktandı~ keıt · t 

den suret istemeğc cesaret bıl~ ıı.~ 
yorum. Pat kadınlık hissile intııcad' '"i 
mak sevdasına düıer de bana bir ~ 

"'o lık etmek ister. Neme lazım. Sag pı 
bizim saf kalbli, munis matmazel 
Bir dediğimi kırmaz. 

Bu düşüncelerle daktilo kızlarff', 
lunduğu odaya gittim. Kapıyı açıp 
girdim. Matmazel A .. yerinde Y 
Diğer kız yalnız başına çalışı 
Beni görünce yan istihza, yarı il 
dolu bir bakışla baktı: J1 

- Siz bu od·nın yolunu nasıl 1ı"' . 
nuz? 

- Gene mi sitem 1 ~ 
- Hayır, neye sitem edecek ~ 

Artık sana bir şey söyleme~e tı• 
yok. · tJ1' 

- Bu sözleri bmık .. Arkadaşıtı 

de? I' 
Bu sualim ü::erine derhal sonı" 
- Bilmiyorum. ~ ~l 
- Bilmiyorum olurmu, söyle. ~f 
- Bilmiyüorum, ben onun 1' 

mıyım? ~ '-
- Canım ; kolonel ça:;.•rıyor. ?Jet' bil 

:ıat ediyorsun. 
- Kantine .gitti. ~l 

( Dt>varnt 

- ~' galiba ... Ondan akıl danışacak:· ,1 
da Eyiip Sultana giderek benlıtl df)' 
mete kavuşmam için kurban a jlf 

cak .. Yavaş yavaş eski lu .. yatırııJ1S ~ 
ne giriyorum. Bütün alışkanlı1'1 

birer birer canlanıyor. ti 
Fakat hayır! ismet, Malike~ 

sinin belki de rezalet diye ad /;' 
ği saadetini her manie karşı Jllİl 
cde<'e1üir. 

Hele dokunsunlar .. Gösterece~f 
Hızmctçiyc seslendi: #
- Emine! Siyah elbisemi! - ,; 

mantonu! Sekizden evvel geleıP"° 'l 
Yemc~i sekiz buçukta yeriz. -' ~ 

- Lakin büyük hanımefendi et 11 

yemek ister. Yedi buçukta acııcıfJ 't 
- Öyleyse, benim işim oJdd:uJ ~ 

affetmesini ~ytentn. Bu ak~ ~ 
beklemesin. Anlaşıldı mı? t)lll 

(Devcur:ı 
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Dünkü Keşidede Numaralar 
lzrnirde yaptırılacak inşaat kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş· 

Kazanan 
• l'ahmin edilen bedeli 41749 lira olup ilk inanç. parası 3131 lira 
~fU§tur. Sartnamesini almak istiyenler 210 kuruı mukabilinde 
Pıc. V. satın alma komisyonundan alabilirler. İhalesi 23 - 9 -

~ ~rşanba günü saat 14 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayı 
lnunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle Bayındırlık Ba 
lllığından alacakları fenni şart nam~ ile idari şartnamede istenen ve 
benıehal verilmesi mecburi olan vsikalarla teminat ve teklif mel< 
le.tını ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar Ankarada M 
Vekaleti satn ıalma komisyonuna vermeleri. (274) (1071) 

154000 kilo karaman "1nunun 
~~r kilosuna teklif edilen 11 ku· 
~ SO santim fiyat pahalı göriildü
hı ilden pazarlığ~ bırakı!mıştır. 
'llt 'P~zarlık 15 Eylül 936 salı günü 
'-tt 15 de yapılacağından istek
ttiıa Konyadn satın alma komİs· 

>onuraa müracaatJarr. 
(293) (1207) 

konanın_y_~_4_,j_U_U_U~k"""'.ilo ununun 

~her kilosuna teklif ediien 10 
d··~' 85 santim fiyat pahal: görül
~gunden pazarlığa bırakılmış ve 
Pazarlık 15 Eylül 936 salı günü 

~t 11 de yapılacağından istekli
~n Konyada kor satın alma ko-
'ıiıyonuna müracaatları. . 

(292) ( 1208) 

1 
Akşehir_d_e_k_ı _k-ıt-'a-t-ihtiyacı olan 

~000 kilo una teklif edilen 11 
tuş 75 santim fiyat pahalı gö 

tiildüğünden pazarlığa bırakılmış 
•e iUı: pazarlı'{ 15 Eylül 936 salı 
tiinü saat 16 da yapılacağından 
1'tek~rin Konyada kor satın al. 
~a komisyonuna müracaatları. 

(291} (1209 ; -----d 3800 kilo sad~ yağının ikinci 
efa pazarlıkla ihalesi 18 - 9 -
6 ~uma günü saat 10 da Sarıka· 
'1 .3atın alına komisyonunda ya
caktır. Tahmin bedeli 2470 

ra., ilk teminatı 182 lira 50 ku-
~§tut. Şartnameleri komisyon
~ parasız olarak verilir. İstekli. 

; trin belli gün ve saatte kanuni 
•esaikle birlikte komisoyna mü
tlcnat edeceklerdin 

(289) (1211) :------1 - Eksiltmeye konulan iş: Vi-
lL"~in 54000 kilo, Af pullunun 
~00 kilo samanı. 

2 - ihaleleri 1 ay pazarlık için
ded· ır. 

3 - Vize samanmm bedeli 715 
~lpullu samanının bedeli 450 lira-
11ır. 

Q 4 - İhaleleri 6 Birinciteşriı 
la sal, günü saat 1 l de Vizede 
t~Pılacaktır. 
~ S - Vize samanının ilk peyi 54, 

lpulJu samanının 34 liradır. 
6 - Şartnameler her gün Vize 

h~tın alma komisyonunda görüle· 
1lir. (288) (1212> 

1 - EksihmE"ye konulan i~: Pı-' 
nar hisarın 744 ton yulafı, 600 ton ı 
arpası, Alpullunun 960 ton odunu.

1 2 - ihaleleri kapalı zarfla ya-

pılacaktır. 1 
3 - Pınarhisar vulaf ının bedeli l 

44640, arpasının 30000, Alpullu 
odununun 18240 liradır. 

4 - ihaleleri 28 Eylül 936 pa
zartesi günü saat 15, 16 da Vize
de yapılacaktır. 

5 - Yulafın ilk peyi 3348 ar 
pamn ilk peyi 2250, odunun ilk pe-1 
yi 1368 liradır. Tümen muhasebe-ıı 
sine yatırılarak alınacak makbuz- • 
la komisyona vaktinde mektupla-
rı vermelidirler. 

6 - Şartnameler her gün Vize 
satın alma komisyonunda görüle
bilir. (287) (1213) 

:istanb~I Komutanlığı ·- , -
atnialma Komisyonu ilanl:arı 

"'·""'...:..(' .. ·' -~. . 

7 nci Kor istihkam taburunun 
nakliye taburundan alınacak biı 

sıhhiye arabası için kesdiği 10 J 
kinciteşrin 936 günlemeç.li ve 
20401 sayılı ceride ayniyet tesel· 
lüm makbuzu zayi olmuttur. Ye· 
nisi keadirileceğinden eskisiniıı 

bir hükmü olmadığı ve bulanlann 
da İstanbul Komutanlığı Dain 
müdüriyetine teslim etmeleri iları 
olunur. (1076) 

Gazdan korunmn evi için 163 
kalem 1 i:nyevi alat ve ecza 26 Bi
rinci teşrin 936 pazartesi günü sa
at 15 de açık eksiltme ile satın ah
na~·,ktır . Muhammen tutarı 2800 
li ra :i ır Şartnamesj her gün komiı. 
yoı:umuzda görülebilir. isteklile
rin 210 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplariyle beraber F ın
dıklıdaki komutanlık satın alma 
komi~yonuna relmcleri. ( 1175} 

1 
1 

Ccbccı hasLatıanesi için 83 ka
lem alat 26 Birincite§rin 936 pa. 
zar tesi günü saat 15,30 da açık ek· 
siltme ile alınacaktır. Muhammen 
tutarı 1112 lira 30 kuruştur. Şart
namesi her gün komisyonumuzda 
görü:ebilir. lstek!ilerin 83 lira 42 
kuruşluk ilk teminat makbu:ı: ve
ya mektupl:-.r iyle beraber Fındık
lıdaki komulanlrk satın alma ko-ll 

6 
Beher metresıne biçilen ederi misonuna gelmeleri. ( 1176) il 

d?S kuruı olan 11500 metre gabar- Gü~Ü§suyu hastahanesi için 
•
111 kumaı ile beher metresine bi- 150 kilo Baryomin veya Sinanimi :len ederi 625 kuruı olan 11200 17 - 9 - 936 perşenbe günü saat 
ttre kurşuni kaputluk kuma§ ka- 16 d'l pazarJılda satın alınacaktır. 
~ı 2arfla alınacaktır. Gabardi- Muhammen tutarı 270 liradır. la. 
ltı !artnamesi 305 ve kaputluğun teklilerin 21 liralık ilk teminat 
~'1namesi 350 lruru§a M. M. Ve- makbuzlariyle beraber Fındıklı-
~ti satın alma komisyonundan daki komutanlık satın alma ko. ~~~~!!!!!~!!!~!'!!!~!!!~~!!~~~~~~!!!!!J!! 

~ İir:;~::~n v~l~a;:~~;~ _m_is_y_on_s:-:-a-ı L-~-~-:-e_ı:_r_ıi~-~-~-:-:-) __ ,1==•()::-.:11m· .e.._r...,AJ;h~d·:U=~r~r·:;a:::::h::-m.:::auno~ 
~ lenıinab 4750 liradır. Gabar. 
lllfli "h 1 · 29 g Kurtuluşta Sinemköyunde Kuyulubağ 
t(i n 1 a esı - - 936 salı sokağında 241 numaralı hane Bayan Ne Cildiye mUtahassıaı 11 

'llij ıaat 15 de ve kaputluk ku- sibe 4 kat 7 oda 1 mutfak 2 hala satı.

1
~ Muaycnehaneııi Kact•köy, ! 

t\ §rn ihalesi 30 - 9 - 936 çar· lıktır. IC Süreyya sineması kar~ıaınrla ln-
ltı nha, günü saat 11 dedir. Eksilt . il önü sokağı numara 8 he• güna 
lı tye girecekler 2490 sayılı kanu- H be,ten dokuza kadar.. j 
~il 2 ve 3 üncü maddelerindeki 1 Göz Hekimi 1:::::::0 

.. :::::-.:::::::::r.u ı mu suor:-=-m 

1~ıe ve kanuni teminatlariley bir- Dr. ~ Ü l<rij Ertan 
e teklif mektuplarım ihale sa-ı ·ı 

~i~nJcıı en a~ Lir saat evvel An- Cağaloğlu Nu ruo man ıve cad N ~ ı DEM Q STEN 1 
( Cağaloğlu Eczanc:ı> ı yanıııd.ı ) F 1 ::;ı 

L. - M. M. Vekaleti satın alma Dün ve /arın tercüme kü)]iyatındandrr 

1

. 
"l'Q Telefon. 22566 

'-iayonuna vermeleri. •••••••••-•••• Fiyatı 35 kuruştur · 
(290) (1210) j 

ne satış Açık arttırma 
1986 EylUIDo 13 DncU pazar gUnU sabahı 

Saat 10 da Şişlide yeni İstasyonda ÇANKA YA cıpartımanının ittisalinde 
bahçe sokağında MEŞRUTİYET apartımanmın 10 numa'rah dairesinde mevcut 
\oe muteber bir aileye ait eşyalar açık arttırma surctile satılacaktır. Kendi ma
sası ile beraber Renesans istilnide som cevizden mamul mükemmel bir büfe, ~ 
roken kaplı yeme1c sandalyeleri; 7 parçadan mürekkep Louis xv salon takımı; i· 
ki katlı Louis xv ceviz çay masası, havlı salon takımları; kapılı dolaplı ve karyo
lalı Louis xv ceviz yatak oda takımı: l kanape 2 koltuktan mürekkep maroken 
tc.krnı; perdeler; yağlı boya tablolar; salamandr çini ve kalorifer sobalar; elektn1: 
avizeler; lake karyolalar; saatler. haylr biblo ve vazolar port-manto, mutfak ta
kırnları vesair ev eıyalan : 
MOKEMMEL FRANSIZ PiY AN OSU ANA DOL VE ACEM HALJLARI 

.. ı 1 

' 

< 
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RADYO 

tSl'A1"BUL: 
1s.~o çıı.y saaU, dans muslklel. 19,30 ı;ocuk 

!ara.masal (Mc:ıut Cemil tı:ıra.!ından), 20, 
Müzeyyenin lştlraklle Türk musikisi, 20,30 
Vedia Rızanın iştirak\le Türk musikisi, 21, 
pltı.kla şan, 21,30 stüdyo orkest~sı, 22,30 
Anadolu ajansı haberleri, 
nv..ı.."'.\: 

17 ,35 konpşma, 18,10 gramofonla konser, 
J9,35 konıışmn. haberler, hava raporu, spor, 
20,15 senfonik konser, 21,05 muslkUl yaym, 
22,45 !ilimlere da.lr, 23,05 haberler vesaire, 
:.>3,30 opera parçalan, 24,05 konuşma, 24,20 
gramofonlu kon.ser, 
m:mı.tN: 

19,05 balet musiklsl, 20,05 eğlenceli musl. 
kı, 21,05 Alman merkez 1 asyonu, 23,35 
l.Aypzlgdcn naklen eğlenceli yayın, 1,05 dans 
musiki.si, 
m·D.\l'EŞTE: 

18,05 piyano konseri, 19,25 sesli film par -
çalım, 20,15 röportaj, 21,05 Vlyannda.n nak. 
len rnuslldll yayın, 22,45 haberler, spor, 23, 
10 çingene muslkls:I, 24,15 cazband takımı, 
1,10 son haberler, 
nr-Kıa.:;;: 

19,05 nskcrl konser, konferans, 20,30 gra_ 
mo!on, havadis, konferans, 21,30 küçük orkes 
tra konseri, 22,35 hnberler, spor, 22,50 orkes 
tra konseri, 23,50 !ransızca ve almanca ha
berler, 24 rumence haberler, 
l"Afll~ (P,T,1',) : 

17,05 karışılt yaym, ve havadis, 20,40 gra. 
mofon, ırnnu~malar, gramofon, 21,35 orkes. 
trn konseri, 23,35 havadls. 23,50 dans muslkl 
ııi, 

ROMA: 

20,25 eğlenceli musiki, meleket yayınını. 

frıınsızea haberler, 20,65 Yunanistan için ya. 
ym, havaclls, turizm hıı.bcrlerl, 21,45 komedi, 
Xaybolıuı melttup, 22,35 çitte piyano konseri, 
23,lli dana musikisi, 24,0:S havadis, 24,20 dana 
musikisi, lnglllzce haberler, 

akir kızın 
evlenmesi 

Bu krem pudraya medyunum 

7 Hayatımda en büyük emelim 
mesut hir yuva kurmak arzusu idı 
tabii fakirim beni her erkek ala. 
mazclı tesadüf en parfümeri mü es 
sesesinden bir esans almak isterlin1 

tesadüf olacak bana NECiP Bey 
; yağsız kremin\ verdiler müessese 

yalnız bu kremi kullanmaklığmıı 
tavsiye etti bir sene bu kremi tec 

\ rübe ettim çehrem de bir pembeli~ 
fevkalade değişililik gördüm mü
temadi üç senedir NF"'"P Bep kre. 
mi ve pudrasını kullanıyorum bu 
müessesenin bütiin mallarına med 
yunum çünkü be-nim fakir bir kız 
olmaklığıma rağmen iyi biliyor
dum ki evlenemezdim NECiP Bey 

Fatihte 
Acele satılık arsa 
F'atihte Kıztaşırıda Sofuiar cadde 

sinde üç tarafı muctazam cadde, :.eni 
ze nazır, tramvaya ve çarşıya pek ya 
km civarı karni?en mamur. 702 met 
re :nurabbaı, kısmı azamı mülk müs 
tatilüşşekil ve altı parçaya mttfrez arsa 
acele satılıktır. Taliblcdnirı saat on. 
dan bire kadar HABER ı:;-azetesinde 
BaY. Fethiye müracaatları. 

SiNEMALAR 

TUltR 

SARAY 
MEi.EK 

ll'F..K 
Stll\f .. ., 

l'ILDU 

BEYOCLU 

ı Bir saatlik milyoner ve 
Gece yarısında bir ses 
J{arhaman h:ıydut 

ı Programını blldirmemlştlrl 
ı bildirmemiştir. 
t Vazife kahramanı ve Bir 

gün sana geleceğim 
ı Arndığım kadın ve Xara 

kedi 
TAN ı :Marohuana ve Işıklar 

sönUnce 
A~"TORYA ı Ölllm kervanı, Zozo, Hot. 

glbsonun lnUkamı. 
Al.JlA:t..AR ı Yıldırım kaptan 
ŞIB ı lspruıyol dansözü ve Det!. 

ne korsanları 

ISTANBUL 

~ ı Şandu sihirli ndada ve 
lnglllz kralının memleke_ 
tlınlze ziyareti Cllınl 

illi.AL ı Blldlrmcmlştlr 
Al..E}IUAU ı Mcycrling faciası ve Din. 

volo sUrnt ı;ıamplyonu 
AZAR ı Bogaz!ı;l §arkısı ve \'atı~I 

ler hUeum ediyor 
IU~t\lAl..BEI' ı Alibaba (türkçe) ve 

Kahraman tay 

KADIKÖY 

RAl.E ı Aşk bandosu 

ÜSKUDAR 
HALE ı Lükres Borjiya 

MiLLi 

BALAT 
'l'lvoli cambazhanesi (türk 

çe) ve Patron olsaydım 

DUmbUllU ve arkadaşları 

KARAGOMROK 
OZD ı Dede ve İsmet İnönü-

nün İzmir panayınru 
açışı 

TiYATROLAR 

BÜYÜKADA lSKELE TİYATROSUNDA 

HALK OPERETi 
Buakşam saat 21,45 tc 

ŞİHİN TEYZE 
Yıı.rın akşam 

Narlıltapı Şafakta 

llALll'tlE 

Aç kamına bir kahve kaşığı alınctıkto 

Kabızlığı defeder 
Yemeklerden birer so.o.t sonra alınırsa 

HAZIMSIZLICI, rnJdc ekşilik ve yanmıı.. 
ıannı giderir. Ağızdaki tatsızlık ve ko. 
kuyu izale eder. HOROS markalı ambıı.. 

JAjma dikkat. Deposu: Mazon ve Botton 
ecza deposu, Ycnlpostanc arkası Aşir Et. 
Sok. No. 47. 

HABER - Aksam Postası 

PrK. Ml1[SSIR 
V~ t:MINBfRUCTIR 
KUTUSU: 200·: KURUS 
Bf$1R-KfMAl:Mf\HHUKt:Vf\f 
t:CZANbSl SIRKf Cl 

idareleri lstanbul levazım amir· 
liğine bağlı müesseseler için 26000 
kilo yaş Ynpıncak veya Çavuş üzü
mü 14 Eylül 193G pazartesi günü 
saat 14 de Tophanede ST.. AL. 
KO. da pazarlıkla alınacaktrı. 

Tahmin bedeli 2600 liradır. ilkte
minatı 195 liradır. Şartnamesi KO. 
da görülebilir. İsteklilerin belli 
saatte KO. na gelmeleri. 

(117) (1064) 

Be~ bin liralık arpa verme; i te
ahhüt eden müteahhit nam ve he
sabına 120772 kilo arpa 14 Eylül 
1936 pazartesi günü saat 14,30 da 
Tophanede ST. AL. KO. da pazar
lıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 
6038 lira 60 kuruştur. ilk teminab 
452 iira 90 kurştur. Şartname ve 
niimunesi KO. dn görülebilir. ls
teklikrin belli saatte KO. na gel
meleri. (116) (1065) 

Trakya ve lstanbulda bulunan 
birl"kler için 1350 ton buğday kır
dırılmasının 14 Eylül 936 pazar
te;i günü saat 15 de Tophanede 
satır. alma komisyonunda pazar
lığı yapılacaktır. Hepsinin tah
m:n bedeli 7971 lira 80 kuru!tur. 
ilk teminatı 597 llra 88 kuruştur. 
Şartrıamesi komiyonsda görülebi
lir. Trakya için aryı İstanbul için 
av :ı fiyat teklif edilecektir. ls
te!dilcrin kanuni veiksalariyle bc
ra l,e · belli saatte komisyona gel
me' eri. (122) (1205) 

İs!anbul Süel konağı ıçın 250 
adet altlı üstlü ka.·yola 17 - 9 -
936 perşenbe günü saat 14,30 da 
T<ip~anede satın alma komisyo. 
nunc~a pazarlıkla alınacaktır. Tah
min bedeli 4125 liradır. ilk temi
natı 309 lira 37 kuruştur. Şartna
m•.! 1r,. nümunesi komisyonda gö
rülP,bilir. İsteklilerin kanuni ve
sik:ılariyle belli saatte komisyona 
gch:ıeleri. (123) (1204) 

Eski ki ap satın 
ah oruz 

Eski ve yeni haı·fler her nevi ki. 
taplar yeni, harflerle lise kitapları 
müsaid fiyatlarla satın alınır. Ev _ 
lere de adam gönderilir • Adres: ls. 
tanbul Ankara caddesi 153 numarada 
lnkilitp kitaphanesi. 
Umum mektep kitaplarınızı yorulma. 

dnn Ankara caddesi 

BJiyük in Uap kiltüp
haoeslnden alınız 

, 
NeomN BAZİ siNEMA ARTİSTLER' 

HAFTADA 
100.000 FUIK KAZAllYOR 

Meşhur bir sınenıacı: 
Bugün Holivud'da 

3ralnız klasik güzellik 
kifayet etm·yor. 

dıyor ve ilave ediyor: ··zamanrnnıdo 

sinema stüdyolarında kla~ik güzeUık 

günde 8 -iolar ve zeka 100 dolar kıy" 
mettedir. Güzel yüzler ise, zekadan ''e 
gençleşmiş bir tenden daha fazla, 1000 
dolar kıymetindedir. 

Sinema artistlerinin yakıcı ve kuv
vetli projektörleri altında çalışırken 

onların yüzlerini çabuk soldurarak 

sertleştiren ve buruşturan bu projP.k
törlerdir. Birçok yıldızlar, yüzlerıni 

düzeltmek ve güzelleştirmek için gü· 
zellik müesseselerinde biltiln servetle
rini feda ediyorlardı. Fakat, bugün ... 
Her yıldız, kendi kendine tevessuı ede

ceği basit bir tedbir sayesinde ciltleri· 

\1' 
ı1r1er· rl nin tara\·etını vıkayc ~d~b.ı d0ıct 

yana Unıversiesı profesörü r,sf 
Stesj tarafından keşif v~ ~~el 
vanlnrdaıı istihsal edılen cıldl . oıl 

·berı ci ve gençleştirici Biocel ce" ,;PıJ 

dl pembe rengindeki Tokalorı ıcr~ 
de mevcuttur. Gece yatmazdarı dıJ 

. cil 
kullandıkUı. sız uyurken .ı.-IP 

uı.lw 
besler ve gençleştirır. BuruŞ ı;s~ 

ve çizgiler silinir. Bu sayede her gttA 
birkac: hafta zarfında 10-15 :·a;uııeı' 
leşmeğe muvaffak olabilir. GUD_ ~ 
ri ise (yağsız) beyaz rengin1~~~ı ~~ lon kremi kullandıkta butüJl 1'•r' 
benlerı "'İderir, ve açık mcsarn30,,. ,., tirµ• 
tır ve cildi beyazlatıp gen<:I~ 

~ tor 
Eskişehir atelyesi için ct.şağıcla sanat derece ve ücretleri Y';, 7S 

21 işçi müsabaka ile alınacaktır. İmtihan Eski§ehirde y~pıla~tl( 
dan isteklilerin yol masrafları kendilerine ait olmak uzere e~ 
nühal kağıdı, askerlik ve nüfus hüviyet cüzdanlarile mil!et . "'ri 
tehi ~:ıhadetnamelerini ve son çalıştıkları yerlere ait bonservıs~l 
alarak Eskiıehir atdyesi müdürlüğüne müracatları. (767) (10 ~ 

A
1
Jet Derece:ti Sanatı ~~iri 

1 
2 
8 
4 
5 

ikinci sınıf usta Kazancı :JV 

birinci sınıf i~çi ,. 11 -
• 77 " ,, ,, ,, Tesviyeci 

ikinci sınıf işçi ,, 59 ,, 

birinci sınıf işçi 77 " 
59 " ikinci sınıf işçi ,, ,., / 

~~~~~~~~~~~~~~-_./ 

Türkiye Ziraat 8an!.casından: .~·· 
Bankamızca alınacak sekaen beş adet portatif ya21 makinel1 

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeye iştirak ,artlara: 
1 - Teklif mektubu (teslim müddeti tasrih edilmelidir.) d~ 
2 - Görülüp tecrübe edilmek üzere teklif edilecek makinele! 

bir adet. 
3 - Müteharrik aksamın amıl iz raporu. 
4 - % 7,5 teminat akçesi 
5 - Yedek aksamın ayrı ayrı fiat listesi. 
AnkaraCla Banka Levazım Müdürlüğüne verilmelidir. ff• 
Eksiltme müddeti 15 eylül 936 aktnm saat on dörde kadard 
Banka tercih hakkını muhafaza eder. (10~ 

. t•r 
Muhasebe te§kilatında 40 • 50 lira ücretli açık memurluklar :ı. 

··ıııı 
dır. Li!e mezunlarından istekli ola nlnrın 21 Eylül 936 pazartesi gtı 
ne kadar istida ile müracaatları (B.) (1224) 

Cinsi Miktarı Tahmin bedeli 
Kilo • Lira Kr . 

Sığır eti 14377 4313 10 : 

Kuzu eti 2092 836 80 : fr 
~ 

Yukarda cins ve miktarları ile tahmin edilen bedelleri ve ııt\J 
1
,t' 

kat teminatı yazılı olan iki kalem yiyecek 29 Eylül 936 tarihine t ~r 
lıyan salı günü ıaat 14 de kapalı zarf u•ulile alınacaktır. Şart11' 
si komisyondan her gün parasız verilir. . . ~-~ 

istekli.erin 2490 sayılı kanunda yaLıh vesikalarla tekhf1 f'' 
kapalı zarf r belli gün ve saatten bir ıaal evveline kadar Kaıııtıl" 

da bulunan komisyon başkanhğına vermeleri •. (1142). 
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-AŞÇI ARAYANLARA-• 
Alaturka alafranga yemek pi§irmeğe mükemmelen vakıf büyük konaklar-, 
"a çalışmış bir ahçıbaşı iş aramaktadır. Arzu edenlerin İstiklal caddesinde 

Abdullah Efendi 1okantnsı alıçıbatıe-ı Ahmet ustadan sormaları. 
Z Ali usta 

'--=---~-------------~---------------------------------------

En Mükemmel ve Emsalsiz 

MOTÔRLER 
il 

1 ' 
En UCUZ Fiyatla 

Satılır. 
SALIPAZARINDA 

Nafıa Bakanlığından: 
k Bakanlık ihtiyacı için muhammen bedeli 7130 lira olan 230 ton 
~k ltömürü Bakanlık binasında teslim §artile kapalı zarf usuliyle 

iltıneye konulmuştur. 

SATiE SiRKETi 
~ Eksiltme 25 Eylül 936 tarihine rasthyan cuma günü saat 15 de 

llkarade. Bakanlrk malzeme müdürlüğünde yapılacakbr. 
? isteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve resmi gazetenin 

.. ...._ 5 - 936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye 
~~te Nafia Bakanlığından almmı§ müteahhitlik vesikası ve 534 lira 

kurutluk muvakkat teminatlariy le birlikte 25 Eylül 936 cuma günü 
ı;\t 1 4e kadar malzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. lstek
ı ~ hu husustaki şartnameleri parasız olarak Ankarada Bakanlık 
flıa/ıeıne müdürlüğünden alabilirler. "(719) (943) 

"!!ı 

228 MACLOP FAUSTA 

verin yüzünde keder izleri görece· 
ğini zannediyordu. Halbuki o. sa
dece hayret etmişti: 

- Zannedersem, efendimiz şu 

küçük şarkıcıdan bahsediyorlar? 
- Evet, sana o, öldü diyorum! .. 
Moröver, gittikçe daha ziyade 

hayret ederek: 

- A! A!. .. dedi. • 
- Moröver, senin hakkında çok 

büyük haksızlıkta bulunduğumu 

anlıyorum, onu tamir ediyorum. 
- Monsenyor, beni iltifatlariy

le boğuyorlar ... Demek fU çingene 
kızı ... 

Giz ağlamamak için kendini sı
karak: 

- Ölmüt ! .. dedi, fU mel'un Par
dayan tarafından öldürülmüf. 

MCJröverin hayreti ıon dereceyi 
buldu: 

- A!. .. A! ... 
- Çok şükür haydut . cezasını 

da buldu... Ölüsü balıklara ziya
fet .>lacak ... Fakat onu bu tekilde 
öldürmek istemiyordum... Bu te
kil ölüm onun için pek tatlı oldu .. 

Moröver homurdandı: 
-Acaba! " 

- Ne diyorsun? 
- Bütün aramalara rağmen. 

cesedi henüz meydana çıkmadı, 

diyorum. Fakat kendi gözümle Ö· 

lüsüuü görmeyip, ellerimle göm
eedikçe, hiç de lazım olmadığı bir 
aırada onun meydana çıkacağın. 

dan eminim mon.senyor. 

- Eğer bu sözlerinde aldanmı
yorsan sana yüz bin lira veririm. 

- Eğer bende olsa iki -yüz bin 
veririm... Fakat ne yapayım ki 
yok.... Vakia efendimiz vaat bu· 
yurmuşlardı ..• 

- Yakında vereceğim ..• 
- Aldanmı§ olduğumu bilsem, 

vereceğiniz paranın hepsini size 
bırakırdım, monsenyor .• 

- Bu adamdan amma da kor· 
kuyorsun ha?.. Fakat artık bunu 
bıra!<alım. Şu mektubu al... 

Moröver, Gizin verdiği m{-ktu
bu :ıldı. 

- • • • Çabuk Sitedeki saraya 
götür. Fakat sakın ~linden bir ye· 
re bırakayım deme! 

- Monsenyor, işte! Mektubu· 
nuzu gömleğimin arasına koyuyo
rum. Şimdi beygire biner, bir çey
rek sonra söylediğiniz yere veri-. 
nm .. 

Dük, ba.şiyle bu sözleri tasdik 
ettiğini bildirir bir ifaret yaptı. 
Birkaç dakika sonra Moröver atı· 

na binmit bulunuyordu. Giz bunu 
görünce, Sezarın vaktile söylediği 
gibi~ 

- Zarı attık! dedi. 
Moröver otelden görüneceği müd· 
detle dört nala gitti, sonra a.ğnlaş
tı. Hiddetinden gözleri ateı saçı
yordu: 

- Ahmak! .. diye söylendi. Ba
na tekrar itimadı olduğundan hah. 
ıediyor ..• Fakat bana ettiği haka-

Merkezine veya Şubelerine 
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ni beni yerinize vekil bırakacak

aımz ! 
Fausta bir an sustuktan sonra 

Dükü titreten bir sesle: 

-- Size kararınızı verebilmek i
çin üç gün müsaade ediyorum! de-
di. 

- Oü§ünmeğe hacet yok ma· 
dam! Kararım verilmİ§tir . 

Fausta, kendisin zaptedemiye. 
rek titredi, çünkü demindenberi 

bu sözü İ§İlmek için uğra§ıyordu. 

Dük dö Giz eğildi. Faustanın eli
ni tutarak büyük bir zer af etle öp 
tükten sonra: 

- Oü§es dö Giz, dedi, Fransa 
kraliÇesi, lütfen zevciniz ve birin
ci tebaanız olmakla iftihar eden 
kralınızın, size olan bağlılığını ka· 
bul buyurun ! 

- Bu sözlerinizle girmit oldu
ğunu teahhüdü kabul ediyorum . 
Şimdi gidebilirsiniz! Yalnız güni. 

geldiği zaman benimle evlenmek 
üzere serbest bulunmağa çalışınız . 

Birbirini takip eden teahhütler 

ve vaatlarla şaşırmıı olan Giz tek
rar yerlere kadar eğilerek F austa
yı selamladı. Mantosuna bürüne
rek etrafına bakındı. Gözleri, ken
disini sarayın kapısına kadar gö. 
türecek bir U§ak arıyordu. F austa 
da ayağa kalkmıı ve eline bir şam
dan alarak Gizin önünde yürüme
ğe ba§lamı§tı. 

Giz: 

- Ne yapıyoraunuz madam? di~ 
ye haykırdı. 

Fausta: 
- Ev sahibinin mum tutması 

kralJara mahsus bir imtiyazdır. di
ye cevap verdi, kralsınız, size yol 
gösteriyorum, Sir ! 

Giz bu sözlerden baıı dönmüf, 
saki tane F austayı takip ediyor ve 
bu güzellikte, bu iktidarda bir ka· 
dınm şimdiye kadar Fransa tahtı
na gelmediğini dütünüyordu. 

Fa.usta Düke yol göstermek su
retiyle yalnız bir cemile göstermek 
niyetinde değildi. Koridora çıkar 
çıkmaz orada bulunan bir Ufağa 
kapıyı açması için itaret etti ve 
Gize dönerek ayrılmak istediğini 
anlatan bir itaret yaptı. 

Giz, bir haber daha alacağım 

zanniyle titredi ..• 

- Allaha ısmarladık, Mösyö lö 
Dük! Fakat gitmeden evvel sabah
leyin takip ettiğiniz adamrn ne ol· 
du~nu öğrenmek isterdim? •. 

- Pardayan mı? 

- Evet! 

- Öldü! 

Fa.usta hiç renk vermedi: 
- Hakikaten bu adam cezayı 

hak etmişti .• 

Giz kapıdan dı§arı çıkarak hay. 
vanmı istemişti. O zaman F austa 
sakin bir tavırla tunları söyledi: 

- · Evet! Onun böyle bir ceza
ya hak kazandığına, sabahleyin 
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Viyo!etta ismindeki bir çingene 
kızını hançerliyerek öldürdüğü da. 
kikadanberi daha ziyade emin ol
dum ... . 

Bu sırada kapı kapanmıştı!... 

Demir kapı şimdi her ikisini de 
birbirinden ayırıyordu. Fakat, bir
birlerini görmüş olsalardı, belki 
de acırlardı. 

Çünkü birisi: 
- Pardayan ölmüş! 
- Diğeri de: 
- Viyoletta .. Viyoletta ölmüş! 

diye inliyorlardı. 
f nusta, kendisinin istediği bu 

öl tlmün verdiği bitkinlikle, sallana 
sallana yatak odasına doğru yürü
yor, Dük dö Giz ise sokak kapısı

nın önünden mıhlanmış gibi ayrıla 
mıyordu. Bir adam kolundan tu· 
tara!c: 

- Monsenyor ! diye çekti. 
Dehşetli bir hıçkırık Balafrenin 

boğazını tıkadı. Başını kaldırdı· 
ğı zaman mayietinin etrafında ol
dt•t!unu gördü. Bir şey söylemiye
rek beygirine atladı ve konağının 
yolunu tuttu. 

Dairesine girdiği zaman ilk O· 

larak Menevile: 
- Pardayamn ölüsünü bulabil-

mişler mi? diye sordu. 
- Hayır efendim ... 
~~~-=~bir sesle mırıldandı: 
-Vah! Vah! •• 
ealışmaıc bahanesiyle iş odası· 

na girdi. Fakat ertesi sabah oda u-

şağı efendisinin yanına girdiği za
man Gizi kat'iyyen uyumamış, yü
zü sapsarı ve gözlerinin de kızar· 
mış olduğunu gördü. 

XXI 
MEKTUP 

Dük geceyi, masasının başında, 
başı ellerinin iç.inde düşünerek ge
çirdi. Odaya giren uşağın gürül· 
tüsüyle kendine geldiği zaman or
talık çoktan aydınlanmıştı. He
men kalktı, gözü önünde dalgala
nıyor gibi duran bir hayale gözle
rini dikerek: 

- Elveda Viyoletta ! Aşkım! 

Bunlar öldü. Sevgi ve genÇlık his
leri kararınız, kaybolunuz; yeri
nize ihtiras hayalleri gelecektir! 
Artık küçük çingenenin aşığı Dük 
dö Giz meydanda yok!.. Şimdi or
tada fatih Giz, Fraqsa kralı ve im
paratoru Giz vardır. 

Mademki bir ölüye basmadıkça 
yükselmek imkanı yok! Öyleyse 
biz de şimdi Valvanın ölmesi icin 
ne !fızımsa hazırlıyarak önümüz
de açık duran yükselme yoluna gi
relim ... 

Nihayet odasına bütün maiyeti
ni toplıyarak sert bir sesle şunları 
söyledi: 

- Efendiler, Kral Etajencroyu 
davet etti. Rahipler, asilzade ve 
halkın mebusları B!uvaya gittiler, 
hatta müzekerelere bile başladı· 
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lar. Bana öyle geliyor ki bundan 
sonra bizim yerimiz Paris değil 

Bluvadır. Belki de çok büyük ve 
mühim vakalar bizi bekliyor. Hay. I 
di herkes beygirine, bir saate ka. 
dar hareket edeceğiz!.. 

Odadakiler birbirinden ayrıla
rak hazırlık için dört tarafa yayıl· 
dıkları sırada, Dük dö Giz, masa· 
sına oturarak şu mektubu yazdı: 

"Madam! 

Söylediğiniz sözler bana o ka
dar tesir etti ki, anlattığmız planı 
hemen tatbike mecbur oldum. Ar
tık bir ay veya bir hafta geçi,dik
ten sonra Bluvaya gitmek lüzumu 
Jti\lmadı. Şimdi hareket ediyorum. 
Sizi Bluvada beklerim. Bildiğiniz 
adamın öldürülmesiyle iki kuvve· 
tin birleştirilmesi için acele ede. 
lim. 

imza 
Şimdilik 

Hanri, Dük dö Giz,, 

Giz mektubu kapayıp mühürle
dikten sonra etrafına baktı, MorÖ· 
veri gördü. Biraz kaba ve alaycı 
bir tavırla: 

- Şuna bak! Sen burada mı· 
sın? dedi. 

Moröver yerlerle kadar eğile· 
rek cevap verdi: 

- Öyle emertmemi§ miydiniz? 
Veril~ek işleri tamamlamadıkça 
yanınızdan ayrılmamaklığımı em· 
retmemiı miydiniz? l 

•' 

G:ı. başını aıağı eğerek kend~ 

kendine: 
- Evet, çünkü kıskanıyordum, 

dedi sonra yiyecek gibi Moröverc 
bakarak: 

- Simdi artık buna lüzum kal
madı, bundan sonrt'. serbestsiniz! 
Bilir misbıiz ne için? .. 

- Anlatmanızı bekliyorurr.. c

f endim ! 
- Moröver, seni Bluvaya ne i

çin gönderdim, biliyor musun? 
- Pek iyi bilmiyorsam da zan

nedeı ıem Bluvanın Monmartr ma

nastırından oldukça uzak bulun
duğundan olacak ... Öyle değil mi1 

monsenyor? 
Giz sarararak mırıldadı: 

- Pek doğru .. 

Şımdi ölmüş zannettiği kızın 

deri:ı sevgisiyle içini çektikten 
sonr& ilave etti: 

- Artık şüpheye lüzum yok. 
Tekrar ediyorum, bundan scnra 
istediğiniz gibi serbestsiniz! 

- Efendimin tekrar itimadım 
kazar.abildiğimden dolayı çok 
memnunum ... 

- Evet amma, ne için olduğu
nu size henüz söylemedim!.. Mo· 
röver. artık senden §Üphe etme
meki iğim, Monmartre istediğin 
gibi girip çıkmaklığına müsaade 
etmekliğim, onun artık manasbr· 
da bulunmadığım bildiğim için
dir ... 

Giz, bu sözlerden sonra MorÖ· 


