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Hltlerln yannkl nutku Avruge isin nasıl bir surprlz saklıyor? 

· Nutku toplu bir halde dinlemesi için 

Orduya emir verildi 

T•llllJ .... kortulduldan 19'n 
....... du•duıumuz Su1"17elller 
'rlrlder •1111 efendi 111• mllledn 
ew1attar1n1 tabi Yazl•etle tut
... ,. elllet al11Haftnllan ....... ...,-9de••• ..... p.--z. 
... ti• lllza nldll• werdllderl 
- tatarek dod........, 
..... ,. tak•I•• etleaelder••· 

Tlflr milleti SarfJeyl kdkMlne 
kııvu~ ıaımetae Clc1cleıı ~ • 
dır. Bls, cenup~ '9ılr • 
!arca . 

tbıdik. buan da amanlı idaresinden 
ltthap çektik. Nihayet, uan .-ceıa • 
larUn 1G11n, Ttlrk mDleti de, Su
tiJelller ele mBll lstDdlDerine kaftattu
Jar. 

Her mllledn kenC!i mubdderatma Bir muhtar Türle ülare.inin kunılmasını üıedijirnh lılrenderun, :.4nlakya 
llhip oldula ve olmuı icap ettlli bu 11e havalülni göaterenyerkrin lıaritaA. 

T roçkinin · kızile damadı . ıtalyanm 
k d kararları 

~<O.•a 4 ,_,,., . (Noktalı ollırü: aleterilmlt•> 

UrŞUD8 İzİlmİŞ Askeri sahada bazı 
•vretler, Troçkt hakkında Norveçln tedbirler alınacakmış 

aldıj1 tedblrlerl kAfl girmiyorlar Roma, 12 - Mu.,lini, abineJi top-

••es dlf •t••1ıiı ~t eL Dlter taraftan Deri Meri ıue- lıyarak. llDJI llldl'""ın takviyesi 

Bitler, her hfi;B n11tkanda yeni bir slyul badlıle ortaya atmıfln': M•r 
rl ukerlik lhduı, Ren'in ftpU slbl- ~tlere hlema, Almaarau 
••anlarda pek alnlenmipir. B1I itibarla ba ..terki .. ~ 

De olaeakT 

Avrupa suJhft 
Tehllkell bir dönüm 
noktasına glreblllr 

AJman Nazilerinin yamı IOD top- :Qmeta 
lantmm yapacak olan kongresinde. 
Bitler, biltiln Avnıpada aJAka. merak 
ve hatta eındlee De beklenen bllyllk 
nutkunu 86y!Jyecettlr. 

Bltlercller, komthıimı doJaymlle 
6teclenberl SOvyet Rusya aleyhtan ol· 

PortekiZd 
isyan 

Bütün memleketi sarad;ı mı . 
Hariçle telgraf ve tekfoıi 

l!mh!Jberesi ·kesildi · 

..... alllk So.J:eı laarbb'e bmlaeri t..taba Vaqovada çıkan Vurrer Var. için mUhim kararlar •11ftllbr· 
~ •)mda 'badu 8Hr& SoY. ,mı pzetealne atfen yuchtına aL Bu mOawbetle mttedilen nmnl -------------------+-oiil 
~~"~~~~~-~ff~~~~~~~~-~-~-~-~-~---~~-~--.::=_.~t aım.11 ........ idi. vada k111'f11U dlsflml§tir. beynelmilel vuiyete ıe;re bir bbm ted· Sporcularıiı ve spor seylrcllerlnln bOy 
..._......... Kaftulardakf lfzll pollsfn teft bJrler alacalı bOdiriJmektedir. Şarki bl JAk il k JA ti 
.. aııS.""tJPlllllll& e)flli 'ban --OT&)& Gankratof, oradaki eski ıfzll polis fL Afrikada lSO.OOO JdtDik uked ~ r a G il 8 0 UYUP m& uOJa arlDI 
__ ......_ .-ra ini tedlJlrlerl WI fi Çerni~. So'f'J'etlerin Viyana kouo. arlfıracakları bir eser 
ile •«tllal n ..... 80IU'a pbeak los muavini Nanakl)'&kof, ve eski amele kuvveti lhdu edilecek " 

....... lılr lladlledea •titeftWt Viyana sefaret aekreterl Bodalaki ve mllStemlekf Dhe-bneti namiyle de F n n t b o n c u 
~· Nenesla kalNl etmekte Val'fOva eefaretine mennp iki dlplo. yerWerden ıanwıo top1anac:i1Jmr. ~ 

-:::::' .. * --~ wnalplr. matın tevkifleri haber verilmektedir. ----------

Irak Hariciye NAzırının mDhlm beyanatı Kuyruksuz 
Flllstine artık Y. a- köpekler 
h Beledlyenln karan 

Udi gönderilemez Uzerlne şehirde 
lıtıç bir Arap, Plllstın•ın Yahudi yurdu çoA'almıı 

olmasına tahammoı edemez Belediye fimdiye kadar tehrfn ke

peklerden temizlenmeat için her kö
pek kuyrutu getirene on kurut ver

mekte idL Bu tekilde yapılao bir mtl· 
cadele neticveslnde köpekler anlma-

mıt • yalnu kuyrubu. blll"flır • 
dır. On kuruıu almak İ9tiyen, fakat ka-

pekleri aldilnnele layamıyan buı kim
seler yalnız kuyruk cetirerek on 

Ya.tıM: Türkiye 1&akem komUeai reiai w Tir,..Jcıi 1&emetl biUMa 
1erin Aooan, yahut 1&ocaat111n 1ıoc:an ola NOZBBT ABBAB'tır. 

KQellif, en aon çıkan spor eaerlerini de tetkik etikten aonra: 

FUTBOLCU 
t.Imu kitabı yazmıttır ve guetemizin spor aayfalarmda tefrika e411111M 

bere bbe tevdi et.mlftir. F.serin tarifli reeimlerl de vardır. 
Gençler, ancak bu eserdeki prtlan okuduktan monradır ki, futbol 

den 11hhatlarmı bozmayacaklar, yanlq yollara sapmayacaklar, VÜlcutll~ 
latldach neyse ona göre inkişaf edeceklerdir •. 

FUTBOLCU 
TGrkler araaında fenni futbokuZar yett§meaine w b611d de 19.JO olf 

lantlda çok fe'l'efli bir emııki almamıza rehberlik edecek bir eaerdir. 
Muhacim, muavin, ır"'iafi, kaleci nasıl yetişmeli! BacakJarmı, g 

kollamu, başmı nasıl kullanmalıdır? Nasıl mevki almalıdır? Futbolun 
mi kaideleri nelerdir? Bunlan, bUtün teferruatile. 

FUTBOLCU kunlfu almaktadırlar. · 
Belediye bunun için bundan IODr8 Eeerinde bulacakımım.. B• aopr tefrikamızı okuyan aeyircller1 

rupa hakemi dereccıinde spor mUtehUBIBI oıacaJUardlr. 

:==.:=,.~ Pek yakmda başhyor 
~~- ........... ~~~~ .................... _... .... ~ 
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Allahım bir harp ihsan et ı 
Bu lilWaııma )'anpla balanc:a inaanm töyle .öyliyeceli geliyor: 
- Aman yarabbi 1 Biran evvel harp çaba da, dnlttlerin lilthJ1nm1 proı· 

ramlanm tamamlamalanna vakit kalma•- ÇOnJril, andan Uç bet Hnı ıeçer dı 
o zaman harp hatlar ve bütün muazzam tasavvurlar kuneden fille szlaaaia fınat 
bulmuı oluna çarpıpna fimdikinin bir kaç miaU çetin olacak, taı taı t1%erinde 
blmıyacaktır... 1936 da bir harp, ebveniıerdir; müstakbel boğupmnm yanında 
bir çimdiltlepe, bir pbaıdı pkalld.ır ... Madem olacak, bari timdi olaa .•• 

Gerçekten de, ltal)!MUn bile bugünkU militarinalni aZ11D1tyarak ''beynelmi
lel ihtiyaca göre,, tealihatım arttırmaya kalkması akla bunu getiriyor ... 

Ve derhal. ıCSsler, temalara dolnı dönüyor: ''Yanbbll lnunlara akıllanm, 
fikirlerini ne zaman iade edeceksin de bu halin CSnUne reçilecek? Ne aman devlet
ler, kup brpya ıeçerek bu kudurmutÇ&lma rekabete nihayet verecekler ve ken
di kendilerinin mezanm kazmaktan. ve medeniyetin ölüm beratını yumaktan. 
vugeçeçekler? 

Billyonım ld, harbin bir zaruret olduluna ve ula kaldıramayacağına dair 
harp malzemesi ticaret ve ıanati ile taayytıı edenlerin uydurduklanna, palavrala
ra inanauı olanlar vardır. Ve onlar: "Aslal,, diyeceklerdir. 

Hariciye Vekilimizin 
ile Yunan Başvekili 

mülikatı 
Şehrimizde de ltalyan elçisi 
hariciye umumi kltibimizle 

görüştü 
Cenevreye ritmelr bere Hariciye nuın PhJlabkiale hariciye mUstepn 

VeJrmmiz Tevfik RilftU Arat ve be- tarafından karfılanmı1tır. Vapurun 
yetimizin bulunduiu Kirifta1i ftpuna yanapllbmdan blrlraS dakika IOa

dUn aaat 14 de Pire llmanma vaaıl ~1- ra Te!fik ROıttı Arat Atina7a sl· 
muı, heyetimizle beraber alqam Ustü derek Yunan bqveldli Metabu ile 
hareket etmiftir. mWtld olmuetur. 

Vapurun Pinde kaldılt bet altı Heyetimiz Venedlk yolUJle CeÜv-
aat zarfında Tevfık: Rüttü Araala reye gitmek Usere aaat 18,30 da hare-
Bqftldl Metabla uaamda iki mem· ket •tmittir, 
leketi allkadar eden meseleler üzrenide kalya elqlalnln ziyareti 
bir mWikat yapıhnı§tır. İtalyanın Ankara e1çiat M. Katlo 

Yuau ıuetelerl ittifakla Tilrk Galll dGn Panpllh otelinde barld
heyetlnin Ceaevreye cfdttken bd yolu ye veklletl umumi kltibi Numan Rl· 
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Lakin unutuknum ki, timdi attık beynelmilel plya11dan kallmut olan köle 
ve cariyo alım aatmıımn da bir zaruret olduiuna kail olanlar vardı. İnsan ticare
tinin blblDl)'BcaJı vaktile hcrkcte o derece tabii 11Sri1ntıyordu ki, en 4emokratik, 
en ileri cumhuriyet tekillerini tahayyül eden Yunan filoaoflan bile, esir aa'yım 
anır! görilrler, dilıllndilklcri dün;ya cennetini köle ve cariyelerhı ça1qma1an ol
mabızııı tasavvur edemezlerdi. 

tercihine ipretle bunu TUrldye -Yu· 
naniataıa devletleri arumda dolduk 
ve aamimiyetin yeni bir tezahOrll oJa
ralıc nqretmektedirler. 

fat Menemenci otlwm ziyaretle usun ----------

llic fiyatları 
Sıhhiye Vek8• 

Fakat. cemiyet. ifte, bu sakim uıulU, ıon a11rda kaldımq bulunuyor. O llla
laat aleyhine de mücadele edmler olmuıtu. Hatti, Amerikada muharebeler bile 
pkt:ıJ Ve nihayet aklıaelim galebe çaldı: Buıün eıir puan yokturl 

Sillhadanrna huıusunda da bu1Unkil çılplıfın CSnUne ceçilecefi muhık
laaktır. Abi takdirde, medeniyet mahwlacaktır. Eğer bu Umidimiı olmasaydı, 
bakibten ellerimizi ıemalara kaldmp: ••Amaftl Biran evvel bit arp lbun ey· 
Jel" dlye dua etmemıı lhmııellrdi. HÜleJİD F ..... TANUR 

Türk heyeti Pirede Dahiliye 

mllddet ~. Bu slyaretln 
hariciye veld1imlda ..,abatl mlmll
betiyle yapılmıt oldufu 16ylenmek
t.dir. 

Romanyanın Italyaya 

Y 
ın,giltedred ' üfumtt~ml_kil meyledecegv ini 

ugo8 8VJ8 8 en Z m e iŞ 1 er 
Ussft yapacakmış Altıya çıkarıllyor Umuyorlar 

Budapefto mevdyle Alman caze· J 
tclerine akseden bir habere. ıö~e , Bunlardan biri zmtr, ltalyanın bu ümidi Titu•·ıeskonun 
Yucoalavyanm Datmaçya aahillennde diğeri Adanada 
!!!:~:~ u:;ı::a:vıı:: olacak çekilmesi dolayısile doğmuş 
goslavyaya olan aeyahatl bununla alt· Onlmbdeld lene dahil! tetkilltta ltamada orta A'll'Upa llyuuıruıı dır. Bu meyanda Romuıyamn kil-

yapılacak baa yenililderiıı esaslan en yakm lltlkb&Jdeld Yuı,.tl Ro- ÇGk lttlllffan aynlac:ap h•kkında ye
.,..._ hulrlanmattl4lr. Şimdi manyanm bu iflerdeld rall halrlnn. nl bir tüm haberler ele ..ntmektıt

ıetınce 
Bir tarlle ile telhlt 

ve tahdit edlllfor. 
Sıhhiye veklletl uzun te11eİ~ 

rl hllll Jıalkm. hem de ~arSD 1" 
klyetlerlnl m'liclp olan ear.a ve ~ 
yatlanm makul bir hadde ~ 
1gbı her memlekette oldufu ,ibl "-. 
eca tarifeel t•nzlmlıae ~ ~ 
ve .bkarada bir ecMmlar ~..:.. 
topl&raD&rak tarife projemDl 
J1U1tı. Fakat bu tarifede ~ 
)'Ular& bile yeDi yeni gmlar ;;fP! 
pdan vekAlet bunu küul et•'-' 
Ur. ...t 

sovyetlettn 
manewası 

mnout umumi mlfet:tltlllrler altıya da yeni yeni ri.ayetler çıkanJmakta. dfr: 
~. Bil mlfettltllklerden ------------

a~dl Sıhhiye veklletl yelli bir_~ 
fe hazırlamak bere tetkikler ~ 
tadır. Yeni tarifenin eaaamı A~ 

etmı:ffi:~ _. KDÇDK Avumırya dlf-.ekteted M. Gutdou ~ ~- teVA.A4eaek ._ 4>t1! 
!:t~~~~rofo:1; ~ n;; ;bit ;.;;,;~br'7 ·~ 

lblrova 12 (Ü..) - .,.. a.,. 
1111 ...... lııllMn'&1an ,.._... 
.._...,.1ıı1a ......... 

~hat• ClatGM....,.... tetl-
lil ..... o1atl,..... ~ ...... 
i'IM 10 ..... "'IQl!et ftftDiltlr, ZI,... Galadft W beJ9t llltbn• 
fan nutuld&T llSJ'*' ..,_,ır. 

OolocSlt matk1mıll. kml OftbmUIL 
Wı• ftllftll ...,..... blrllll m11-
1Üe1Mt blnumm mlclafauı oldutu· 
... ft SotJetllf blrllll alUllarlle hU-
1111..un 1lltlll dıltletltrle 4oltluk mi· 
111Mbltllrl telll1 ltlD yaptddm mtl· 
..... p.JNtlll'e .,. bani ft kollet· 
tlf mmlıet daftlllm lddafwlJe ba
l'll atyualanm laba.t etmtt olduklanm 
bildirmlttfr. 

Açık göz 
bir tüccar 

Piyasayı dolandıra
rak Avrupaya kaomış 

Bundall Ud ay enel Yenlpostaha· 
ne arkasmda blr daJddbı açan ve pl-

Döıdllnol umumi JD.etettllllk nıer- H A a & A .&. & A 
1r11t !mir o1uatt1r • .Aıtm. Deıdzll. içeride ı 
tlpU'ta, JDlla, hmlr, VplM, 'Ve Ba- * !nhlaar idaresi :JUi ttıtan ~tl lçla 
1sbllr villyetlerl ft mlfettltllk mm- her tanaıa mtıataballe &ftDI Y91'1Mktdr. 
tüumı teekll edeoektlr. • YaD&a1atudaıl plen lı'1' eald -1• 

Beetncl umumi mlfettllllk Beyhan mtıteb•wn Alemdalt dvarmd& defle ara • 
mmtalrumAa Jnıralaaak .,. merkesl maJl tlW'e ~ btl'•mlftll". 
Adı• o1aaüktır , • Ast h7Yan 8erJs.l ..ıı llDll llcllıM 

Diler tanttan eır-nlh''" ıare kapı Jwotolnd9 •·nüUr. KOf&t ı.m1111 
Vali ;yapuaktlr. 

mmtüa ~ kun1ıİIUI ft bazı • Umnnı&ıe doeeDt " ullt&n1&rmm ma.. 
vl1lJet1erlll daha kalcSmlmam ihtimal Uimatlarm -.ıetmeJc 101A Avrup&d& ara 
d&hlJlnde bulunmakta4ır. S. vllAyet- ile ltaj& (&ıderllmelerl mukarrerdir. 
te bir vali muaWıllll lhduı c1a vallle- • ll81lk ta1dUt..sam dM 88Deye çıkan. 
rln bl1ro lllerln4en kurtan1arak ken- 1ıp ~ yum betli ol&c&kbr, 

• ~ UaU,.cmı laırpl&mak lçtn 
dllerlııe vlll,et lllerlle ve haDd& daha Ka4ıJdS1, Ü8U'a7 '" ıratlhte J9111 ac .._ 
yalrmduı temu tmJrAnmm ftrllmeel t.ep dalla ..,..•>m. 
mukarrerdir. • BOtllll mektepler l1ktep1DID blrlMe eser. 

lzmlrde Trakyada 
· devlet ~lltllklerl 

kurulacak 
Ziraat Vek&Jeti tarafından tllillne 

karar verilmit olan Devlet çiftlikleri, 
tnnlr •• Trakyada kurulacaktır. Kay
lUnUn lı:a1Jwunaaına büyük yardımı 
dokunacak olan bu çiftlikler Ziraat 
Vekili Almanyadan döner danmes fa. 
allyete seçecektir. 

---~-

-~. 
• !Dhlılutar ldaN8I JIDldeD tllttıD *11*'1 

:reu,tlrmek a.ı. cm ıwuet dılb& .aaoektlr. 
• ~ 18Panc.ıs - .. ,.... • 

lar .. A1IDılın .. tqllls bW'IJ'8 tercum. 
mııdu 1ılrer munlllau ....... plmlftlıP. 

• Db Kerlra bankuı bı.e 118D9tlsl ise.. 
ltadl __. ldo'lılr muamell otmunqtır. 

• ~ IMll1IDaD " ~ dalrelerL 
nlD O&l&taıa n&kU için tenıul&r )'&pUl ... 

mtıftr ıraatata Nurl buCUD f8hrtın1u l'1 • 
1aolktlr. 

• Muamele VU'llll tadll&&I lgla tlc&rel 
odamda yann ıa.tlk, ..ır gllDQ çikolata 
fabrOlataıtm topıanaeaktlr· 

• .. ~ .AJ1IWlJ&Y8 kQDlyeat mile.. 

e«WmekJe beraber, t«...., ..,,.t1mlte1 daıı gelen~ illçlar lQia ta,.....--:-.. 
durum ~ teraitin ileri ctldlli ltiklr naıl lllve ohıJıaca,ktır. Eeuen ~ 
16rlllmektedlr. hariçten p1m, gerek dahilde 

Son defa d&ıen buz taylalar, M. mUstalıaratm üzerinde uaml 
Ş\lfllİp Hababurı hanedanının tahta lan pgeıı menedeııberi yuılm-._._ 

iadeli için M. Mut0liniyi g6receiiai 

1 
•
1 bildiriyordu. Hababurglann iadeat me- ngı tere 

ıeleslnln Viyanada açıkça yalanlan- d ti k 
dıp malamdur. 0$ U 

EuHn A'll'Upa durumu ftalya y 1 ti l 1 dl 
-Avusturya görllpeleri 1ç1n klfi en care 80 aı 
bir ml\'ZU ttıJd1 edece'ktlt. Konut- 8J 171 te•lr yaptl 
malarda kUçllk anlatma durumunun :DeyU Telrraf gueteıi Türk -
tetkik edileceli annedllmüt~r. SW. .t.-'1ufu ettafmda :ru*lı ~ 

il. fmitin, Bntiüaft kıoofennu· 
ıun açıbpruıı fırdumda Romada bu· 
lunmuı herhalde bir mana ifade et-

mektedir. M. Tituleüonun deli .. 
tirllmeal Romada daha sıkı bir !tal-
ya -Romanya tıtriJd metaW. yani 
R~yanuı Orta Avnapadaki f. 
talyan ılya .. tma tamamen iltihak 
ümidini vermlıtir. 

M. Gabtlsln Çekollovalr1:111 Sov· 
vetler Birliğinin ileri ka••lrolu o
larak telildd eden nutku dı bu c~ 
rilfmelerde tetkik edilecektir . 

kalede oacijmle tayle eliyor ı 

"Ttkkiyeye Bolular ilserinde 
ettlll hakkı temin eden m-L..-.....-

mllaketell TUrk - tnsllb 4ot 
tekrar teali etmiı ve iki memı.hl 
sında yeni bir ifberaberliii ........ ~ııı. 

yol açmıttır.,. 
Guete, tıtanbulda Kral 

Bd.nrda yapılan nmiml kabııldld 

11 HYlncJ g81termekte ve ta,m. ..
ticaret anlap11nm daha .,ır r/P 
cim mUna.ebetlerine dofru ~ 
adım tetkil ettllini bydetme~~t·.-

yuac!an kredi De bilyUk mikyasta mat Kazma ile arkadaıını 
tophyln bir Ermeni bu mallan defe~ 

tudt. lllıllllne 1Jıftf etıııtkte,W. ------------• ~ 1__. mnwı amı.rtar 0ıtL Matbuat 
den çok qalt olarak &fslice elden atır yaraladı 
çıkararak Parlse kaçmqttr. Sanyerde toprak kumakta olan 

Bu Ermeninln 4olandırdJlı para pek Şilkril ve Halan bir yevmiye meseletin
mUhim bir yekane balil olmaktadır. den aralannda kavga etmifler ve 
Sade bir tUccann 26.000 llrahk alacalı bu esnada ŞUkU eline ıeçirdili bir 
vardır. Buna mukabil adliyeye mllracaat kazmayı Hasanın bapna vurarak 
eden tUccar ancak 4-5 bin Uralık bir mal afır ıurette yaralamqtır. 
buldurabilmfttir. &llkril elinde kanlı kuma ile ya· 

Çankırıda zelzele 
oldu 

DUn saat 17 ye 10 kala Çankırı. 
da birbiri ardınca iki yenarsmtısı ol. 
muştur. Bu şekilde hareketiarz bir 
,sece evvel de olmuşta. 

Vapurda bir kaza 
Anafarta vapurundan mavnalara 

..,. wrlrken ameleleterden Jpodra. 
il l'•hmbda ayait kazaen sapana ta. 
.. tarak bnhut. yaralı hemen ..,.,,. 
l• lautüulllne kaldın1mqtır. 

kalanmıttır. 

Bir h1rsız yakalandı 
Usun samandanberl Fatih •e Sa

matya taraflannda btnısbklar ya -
pan lamail adh bir hınıs yakaJanmıı 
ve adliyeye verilerek altıncı istin
tak htldmllll tarafından tevkif edil· 
mittir. 

tımailin yakatanmaama 10n def.s 
e'rini 10yduiu Ntbile isimli kadın ıe
bep olmuıtur. 

Nebile ~rpda ıezerken kendi 
nbıden çalman pantalonun İsmail ta· 
n611dın •tlldllnu drmitl. llnızı 

:raca kAft aelJııaedltindea ~ J'9D1 
amtıat.,.ptll'ID&klwarlndldsr· su meyan MUdUrlllADnDn 
:=:.=.ar1ıa1maa ~ uc taziyet telgrafı 

• Tanancl 8&blba ~ tayyare.ne Kuran pzeteslllln 7azı atldlrti 
Bunaya ,..._ At&&UrllOD Jlıılmllreaine nıL A. Sım Uselli'nln illll•ft •ilnaabtd. 
..ıtr olmu,tur. S&büa& Gögçen tayyareelle le Matbuat Umum mUdtlrlQtlndea 
bazı b&jaB1aN ııa.a ftSIDUsl yaptmı:uttır. pzetelere bildirilmek lzere latanbuJ 

Dı earda: Baaın Karomu başkanhftna ıa tt1-
IJ'&f pmlftlr: 

•A. Sım'_,.11,,.. ..,_, .... . '• ... .,..,,.,.,.,,,. ...... .. 
t....trftrilnUI 6Udlıirflll.,. 

Matft&t U•- Mt•rl 
Y..,N-!'lr 
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33;:=:.~~ .. .. .. 
-~~ t}OCUŞUHt: 
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Y Il S lril ~a~etecH 
"e <dl®vDe'lÇçDBDlk 

Ytn ~~kadaşımız Sırrı"nın bcklenmi. 
d,._ ~lümU hakkında birçok meslek. 
~'kı~ım ihtisaslarını yazdı. Bu na. 
"'tıskar, çalışkan, geçimli insanın he. 
"'en b .. tU ttıd1 _.u n karakterleri tebarüz etti. 
Ilı g. için, ben, fncianın ferdi kıs. 
ta.'~da değil, içtimai kısmında dura. 

t1ıın. 

111 
~ayır: Apandist krizine yakalan. 

tıı.~ b:r hastaya sıcak pansman yapıl. 
buf ve hastahanede nöbetçi operatör 
4eğ~hmamış tiye doktorlara çatacak 
Ola 1linı. Mesleki hatalar her zaman 
~illr. Bir gazeteci, bir hamdisi ma. 
te nın üzerinde unutur, klişeleri 
it~· bağlar, yahut bir telgrafı yanlış 
~sır eder: lnsan halidir. Amma ne. 
~~~e olsa olsa müşterisinin teveccü. 
t nu ~aybeder. Doktorun da aynı 
:ı hır dalgınlıkla ameliyat esna. 

1111 
da bir hastanın karnında bir fdeti 

ba ~tlftası, bir barsağı ötekine terı. 
ıe:ıa?'ası ,yahut yanlış teşhis koyup 
, ~vı yapması, nihayet, bir kast e. 
ta~ dei;ril, gene "insan hali,, dir. An. 
at~ arada, miişterinin teveccühünü 
bırn !, hayatını kaybetmek gibi mlL 
ltık. bir fark oluyor ki, bu da, doı.tor- 1 
lıa&nteslel:rinin mahiyetindeki bir bet. 

tlıktır. 
:,. il- ~ 

llıij ~rrn'nın :> üre:1imizi sızlatan ölii. 
dok uzerine, başka hir içtimai yaraya ı 
~ .~nnıak istiyorum: Bu genç, gaze. 
li;ııı~ ve muallimlik eder, ayda ~·üz 
t 

1
ttri lira kadar bir para kazanırdı. 1 

81~ ennıemiştl. İhtimal ihtiyar baba. 
d 1

• annesini düşünmUştü. Kendini 
be sigortaya koymasını sebebi l>tlki 
tıdur. 

de Ölene mi acımalı, kalana mı? 
tle.r l~te :>iircklcr acısı! 

\•.Gazetecilerin sigortalandığı "Tiir. 
~i ~· I\tilJi Sigorta Şirketi,, iflas et. 
~1 ş ır. Şirket, merhum Sırrı'nın hak. 
~~~ tn.nı:racak mıdır, bilmiyoruz. Ta. 
ı. hı le hin lira nedir ki? Sırrı, bir 
l\•ta • d 
~1 enn e otururdu. Ailesinin yüzde 
~ 'r~.~. nisl.ıetinde geçim menbat oy. 

Buğday 
mübayaası 

Memleketimizde 
9 ayda 

Kaç if as oldu? Bugünlerde Zıraat 
Bankasınca başlıyor Konkordotoların borç 

Mevsuk bir menb4dan aldığımız yektlnu 822 bin lirayı 
maliimata göre Ziraat bankası bu haf-
ta içinde bütün merkezlerde buğdrı \' 1 bum l,J yor 
mübayaa emrini verecektir. Bu emrin Bu senenin başmdanbcri memleke-
tatbikinc geçilmesile beraber memlc· timizde ne kndar iflas ve ne kadar da 
ketin her tarafında çıkan gnzetelerle konkordato olduğu tesbit edilmiştir. 
bankanın mübayaa fiyatları bildirile· Bu hususta tanzim edilen cetvele 
cektir. göre iflas hükümlerinden evvel bütün 

Ziraat bankası geçen sene hundan, memlekette talep edilen konkordato
bir buçuk ay evvel buğday miibayaa- lar üçtür. Bunların borç yekünu 
sına ba§lamıştı. Bankanın bu sene mü· 822,241 liradır. 
bayaatı geciktirmesine sebep havala Hükme iktiran . etmiş olan ifH'lslnr 
nn miisait gitmemesi ve mahsulün 32 dir. Bunların beşi tstanbııl ve on 
fazlalığı dolayısile mut.attan daha geç ribi lzmirdedir. Borçlan tahkik ve 
harmandan kalclırılrnasıclır. Bu sebep- tcsbit edilen ifliı.slar da 19 dur. 
le • bazı iddialar da ncri sürüldiiğü Bu duyunatın yekunu J8G.5:J5 dir. 
gibi - mahsulün köylilnün elinden çtk- lflas hükümlerinden sonra 7 kon· 
mamış olduğu kanaati mevcuttur. kordato yapılabilmiştir. Bu konlı:orda-

Ziraat bankasının geçen sene darlık toların norm~.! alacak yekunu 3Sl.800 
vaziyetine göre tanzim etmiş olduğu liradır. Halb1.ı1d 1·11nkordatoya rabte
mUbayna fiyatlarının bu sene geçen dilen duyunat ·..v nu ancak 176,467 
seneden epeyce farklı olacağı anlaşıl- liradır. 
maktadır. Alakadarlar bu seneki iflasların her 

Geçen seM müstahsilin, banka mü· seneden dnhn nz olduğunu işaret et
baynn merkezlerine kadar buğday gö· ml'

1
d <'dirlcr. 

tlirmck hususunda zorluk çektiğini ------------
nazarı dikkate nlan Ziraat bankası bu Staj için 
~ene yeniden 52 miibayaa merkezi ela- M 
1"1. \"\İcuda ı::ctirmi~tir. a 1 iye 

p·yango 
talihlileri 

Tayyare piyangosunun ev,·elki gün 
H~ dünkü keşidesinin tntililcri birer 
birer anlaş:lmaktadır. 

Öğrendiğimize göre, 3:5 bin lira. 
lıl< ikramiyenin bir par~asını Ankara. 
da Hacıdoğanda kunclurarı Mehmet, 
bir par~nsrnı Burdur mahkemesi za_ 
hıt katibi Tahsin, lıir parı;asını da or. 
tak t>larak Yeniköyde kerr.-sted Züh. 
tü şok.ağında oturan Fntmn ile Despi. 

memur arı 
Seçilerek Avrupaya 

g6nderilecek 
Maliye vekaletinin tahs'il ve staj 

için A'\Tupaya talebe göndermek ka
rarında olduğunu evvelce yazmıştık. 

Vekalet, Avrupaya gideceklerin mali· 
ye memurları arasından seçilmelerine 
ve bunun için de en az iki senelik ha
liye memurlarının tercihine karar 
vermiştir. 

J, .tmdi ne olarak? His bir karşı. 
;. t ........ -·· .. .nu._,u....,ı, u ıç uır ıçıınnıı - - 1 .. - ----:r1----1·-

.• ... !lüt, hu on beş seneJik matbuat e. 
, nrrna bu iki senelik muallimin 

Seçilecek maliye memurları i~in_ge
ı~00ı.-y bir lııılıilıan yı:qulacaktır.~-

':t•la b kt - · ~t • • ır;- ıgr ınsanlara yardım 
lttıvecektir. 

h~ işte feci taraf budur! Fakat da 
" fc.c.. • -

l:ıı 11• a) nı v:ızi) i.'tte olan insanlar, 
llıe nıı muharrirler değildir. Haremli 
hip~U~Jardan b:ışka,,.bülün meslek sa. 
hır ~rı hep böyJedir ve hiç biri için 
Ilı arşıJıklı yardım te~kiHih kurul. 
uş değildir. 

12 bin liralık ikramiyenin de bir 
ı>arçasını Ktrşrhir ortamektcp mu.siki 
muallimi Zeki, bir par~asınr ortak 0 _ 

Jarnk Tekirdağ husu::ıi muhasebe ka. 
tibi .!\fus:ara ile arkncia:.larr terzi Xe
şnt ve Sabri, bir llar!;n.Sını Unkapanın. 
da eski Znmnn soknğmdn 33 numara. 
da oturan Ali, bir par~asını da dört 
ortak arkndaşiyle birlikte Aksaray 
post:ıhancsinde Xrhahet kaznnmı-.;lar. 
dır. ~ 

ı .. k Halbuki, dünyanın liberal m"m. " ttlQri d ı.. h " 10 bin lirnlık ikramiyenin de bir 
tı1 ... a n e 11u sa ada ne adımlar n. ı>n 1 \1 h. ı h. .. , , rçı ~ını . \ ı :-:ı n ısarlar memuru 
fıa.ıe ntıştrr, ne adımlar! Gnlı~maz Ahmet Eyühiin kızı Frrihan, bir par. 
~it r::!~n .. 1~~rltıer, hastalanır, aliJlr. çasmı Cskiidardn Atlama t:ısrnda bak 
l"ti h" 0 ur ersl', kendileri ve .aile. kaJ R 0 f t b" :ı. " - · ı n , ır parçasını da Beyoğlun. 
~k bı1:,_kbllr medeni memlekette met. da Yeniçarşıda bakkal Vnsille ortagih 

&u ı mnz J> ı· 1 rn.-. • : :n· ı rnzanmışlardır. 
~'ı ... urkıye J\ı dc\'letçidir· d ·l t . (lr . '" ki f ti . , ' e\ e çı. . un ÇCkllc11 numa,.alann sırnya 
latar; der erın. ~aya tının kollektif korwwş listesi (i nr.ı ımufanu;dadır.) 
l~r d n an temını demektir. nasıl 0 _ 

~llsn~ on beş sene namuskftrane ve lkt•sat Vekil i b UO'Ün 
talı u niyetle çalıştıktan sonra artık B ,-. 
btr ~mıyncak hale gelen bir unsur arsaya gidi yor 

l11i "V h ! V . • \ tınu a • ah! .. elim lesinden son. lktısat vekili Celal Bayar Bursada 
tı!tıaı • tul ur, ı hm~I edilir, hiç bir i~. yapılmakta olan sun'i ipek ve Merinos ı 

l>;:rd11?1? _naıl ~!maz? fabrik~ları inşaatını tetkik etmek üzc-
~11.sı f Ietçıhğin en on .safındaki ma. re bugun Bursaya gitmektedir. 1ktısat 

tıhana mülkiye, hukuk, iktrsat mekte-

bi mezunu olan maliye. memurları ka
bul edi~eccktir. Aynı zamanda bu genç 
lerin bır yabancı lisan bilmeleri şartı 
da konulmuştur. 

Gönderilecek genç maliyeciler Av
rupanın muhtelif memlektlerinde bir 
senelik tahsil ve stajda bulundutkan 
sonra döneceklerdir. 

Yapılacak imtihanda kaç kişi mu
vaffak olursa o kadar maliye memuru 
Avrupaya gönderilecektir • 

Birinci kafi1enin gelmesinden sonrıt 
Avrupaya ikinci bir kafile gönderile
cektir. 
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V'alııl Salah Öq), 

alo 

Çenberli taş 
Küçük bir bahçe ile 

çevrilecek . 
Bundan bir müddet evvel Çenber

li taştan bazı parçalar dü~müş, bu
nun üzerine civard ki halk telaş·· 

]anarak Belediyenin nazarı dikkatini 
ce.lbetmişlerdi. Belediye bu husust:ı 
tatkiklerde bulunmak üzere müzeler 
idaresinden de salahiyettar bir zat 
ıstemiş ve müzeden Mimar Kemal Al· 
tanın iştirakiyle Belediye fen heyeti 
uzun boylu tetkikler yaparak raporla
rını Belediye riyaseti ve müzeye ver
mişlerdir. 

Öğrendiğimize göre yapılan tet-
kiklerde Çenbcrlitaş için yakın bir 
tehlike görülmemiştir. 

Bekcliye,' şehrimizin ziynetleri -
mizden biri olan bu tarihi taşın etra· 
fmı bugUnltü çirkin halinden kurtar· 
rnak için faaliyete geçmek üzeredir. 
Bu hususta bir de proje hazır1an . 
mrştır. 

Çenberlitaşrn as·l vaziyeti şehrin 
müstakbel planına bırakılmakla be
raber şimdilik taşın kaidesi e-trafmda 
bir meydan ve bir b:ıhçe vücude ge-
tirilecektir. Taş bu bahçenin köse . 
sine tesadüf edecektir. Bahçe u~u
m harp senelerinde Almanlar tarafın
dan yaptırılıp zemin katından üst 
tarafı ikmal edilememiş olan binanın ar-

sası üzerine yapılacaktır. Şimdi etra
fı bir tahta perde ile çevrili bulunan 
bu arsa caddenin seviyesine nazaran 
çok alçak olduğundan doldurulacak
tır. 

Par ti 
dü 

kongreler i için 
bir toplantı 
yapı ldı 

Bu sene Cumhuriyet Halk Partisi · 
ocak kongrelerinin 15 eylfılde ba.şl:ı

yıp 5 tcşrinievvclde biteceğini ve na
hiye kongrelerinin de 15 teşrinievvel· 
dn hsıgln.3raı>aiP~ ~rarrnugbJr • 

Dün, bu kongreler bakında görUş
mek üzere Parti merkezinde, Vali ve 
Belediye reisi ve Parti ilyönkurul baş
kanı Muhiddin ÜstUnda~ın riyasetin
de bliyük bir toplaııtr ~·., !''!mıştır. Top 
lantıda Vali muavini, . ı.makamlar 
llçeyönkunıl başkanları b;ılunmuştur' 

Kongreler esnn.smda partili yurt
taşlar tnrnfmdan ileri silrülccck fikir
ler ve dilekler hliktimetiıı icraatında 
esaslı .}:er tuttuğundan kaza knymn
kamlarıle nahiye rnüdiirlcri kendi 
mıntaknlnrına ait mUzakerelerde ha
~ır bulunarak icap ettikçe lfızım gelen 
17.ahatı vereceklerdir. 

Ga lata 1\ u lesl tamir 
edilecek 

Beledıye G:ılata kulesini harabeden 
kurtarmak için harap aksam·m tamir 
cttimıcğe karar vermiştir. ' Eldeki talı· 
sisat 10,000 lira olduğundan bunun-
la k J • u enın en harap kısımlarının 

tamiri yapılmış olacaktır. 

Teş(.Akkür 
Maraş saylnvı Milat Alamı y~at

mak için başı ucunda sabahlara kadar 
canla başla didinen değerli doktorlara 

•~rı~ erdin k~llc~tif .tarafından ko. vekili on gün sonra şark seyahatine 
lltirıeıasını t~mındır. Cumhuriyetin on çıkacak ve kendisine Ticaret umum 
~t'tıı asenesınde bu sahnda ilk adım. müdürü Mümtaz, baş müşavir Sami 
>tr t' t~lnıası zamanı gelmiştir .•. Ba. ve vekalet teşkilatı müdürü Servet rc
d~li ecıkmiştir bile-. Tufeyliler gibi fakat edecektir. 
leı ~~üyoruz: İstedi~imiz şey, de\'. Sıhhiye vekili Refik Saydam da is
d~ı. h~~lnden f edakarhk yapmak kan mıntnkalarında yapmakta olduğu 
>'qtdırn k meslek erbabının knrş•lıkh tetkikata devam ederek Çanakkalcyc 
~~l asnlan teşkil etmesini ka.. gelmiştir. 

'";:- 4,14 12.10 ı~.43 18,24 19,58 3,5€ 
t .. •ko !l.51 11.46 9,20 12.00 J,33 9,3:' 

OP.:ÇP.:N SF.llit~ lllJtiU~ 1'"'E OLôUl' 

Ldvıı.l söylediği son nutukla, ltnlyn mesele.. 
sinde lngtıtcrc ile Fransa nrasmda ayrılık 
olmadığını söylcml~Ur. 

1 çok acı ölümü dolayısile mektup ve 
telgrafla baş sağısrnda bulunanlara 
ve kendisine son hürmet ve tazimi ifn 
eden arkadaş ve dostlara, kederli ka
yın biraderi Gaziantep saylavı Ali Kt· 
lıç minnetle teşekkür ederler. 

nrıa temin etmektir. 

"'-.... CVl-NO' 

HJtler Rnyi§tağı toplantıya ı;nğlrmıştır. 

ilk mektep 
Programları 

btı değişecek 1 ~~iiiiiiiiillii 
~f:\iııtı H üncü ilk mektepte Maarif

1 H ı·ç kar 1 şnıasan iZ 
lr ta Satf et Arı kanın riyaseti altınC:a d ah iyi o lur 
l'op~lantı yapılmıştır. 

~t il antıda vekil, ilk mektep müfre
~, ... ~ograrnıan hakkında ilk tedrisat 
~~,,~ 

!:le -=-~ !=-..he.! "''--; 7c :ıe~ 
~larm değişmesi tekarrilr 

'<~~ Vekili bugün Anlınrayn dö-i 

Arrı:ıvutköyünde oturduğunu bildiren ve mektubuna 
S.N. iYiKALB imzası atan bir okuyucumuz soruyor: 

''Ben altı senedir bir evde oturuyorum ve bu evcl,.. o
turan aileyi kendi ailem gib! biliyorum. Genç bir kızİarı 
• .r: B~·- .. ;a kardeş g

0

özüyle bakıyorum. Bu genç kızı ge
çenıcru... .r Bay ilttdı. Babası vermedi. Fakat sabahtan 
ak'.;1ır.::. !. d.ı: pencereden bu bayta işaretleşip duruyorlar. 
Korkuyorum, kız, bir giln kaçıp gidecek ve namusu berbat 

ola~. Kendi ... ine nasihatte bulundum dinlemiyor, babası
na soylesem dayaktan öldürecek; ne yapayım?,. 

. CEVABIMIZ - Mademki delikanlı kızla c\·!enmeğe 
talıp olmu~tur, şu halde hüsniiniyet sahihi o!ch- ;o: ı muhak
~a~ ... Kızın babasilc konuşup ona, münasip bir lisanla, bu 
ızd:v~ca .. mu~afokat etmesini söyleyiniz. Bu işin büşka ça· 
resını. ~oremıyoruz. Hatta bu işe hiç karrşmaG.:nu; daha iyi 
edersınız. 

llD!KfftHtltt* tı ı ımmmmm"D1"rtti'''itfiiUIBlllliillWınmııurt ınımııııt_,,.,. 

s \Yl 1rny~ ustn n<n~-
u n uııe ınasoB 
il<alVlb!IŞtlYJ 

,Uulıarrcnı Feyzi Togay, Cumhu. 
riyettc, Surigcnin Fransu asl.\3ri ida. 
resinden istikldli.n.c r.asıl km:;uştufi11. 
nu şöyle c:.rılaü.yor: 

1930 senesine kadar bu askeri şid. 
det idaresi dcmni etti. O tarihte Jn. 
gilterc Irak ile bir dostluk Te ittifak 
muahedesi aktederek mandayı kaldır. 
dı ye Irnkı Milletler Cemiyetine .sok. 
tu. Suriyenin ş:ı.rktndaki mühim Arap 
memleketinin güzellikle hürrjyet Ye 
istiklale kavuşması karşısında !":-an. 
sa şiddet politikru ına devam edemiyc. 
ceğini anladı. 

Fevkalade komiserliklere asker 
tayin etmekten vazgeçti. Yeni komi. 
ser Mösyö Ponso vasıta:siylc Suriyeye 
kanunu esasi teklif etti. lntihahat 
yaptı. Bir nevi muhtariyet kuruldu. 
Fransa Iraka lngilterenin verdiği mil. 
saade kadar Suriyelilere imtiyaz ver. 
mekte ileri gitmek L<;temiyor. Fransız 
hakimiyetini ,.c askeri işgalini uzaL 
mak arzusunda bulunuyordu. 

Yap:lan intihabatta Fransanın 

iltizam ettiği unsur ekseriyet kazan. 
dığı halde vatani denilen milliyetper. 
vcrlcr gene parlflmentoyu Ye halkı 
sürüklediler. Her tarafta -hasmane 
nümayişler yapıldı, grevler tertiı> e. 
dildi. Fransız idarc...;ine boykot ya. 
pıldı. Ne askeri şiddet, ne de ı.abıt.a 
tazyilmtı Yatnnileri yola getiremedi, 
Nihayet Fransız kabinesi Suriyeliler. 
le anlaşmak istedi. Dunlann mümc.._"
sillerini Parise davet etti. I<'akat 1 ıl 

müzakereler sol cenah hükumeti ikti. 
dar mevkiine geldikten sonra yapıl. 
mış ve neticelendirilmiştir. 

Pariste knrnrlno:;t•rılan ve ayın o. 
nun<la imzalanan Fransız - Suri~e 

dostluk Ye ittifak muahedesi 1930 da 
lngi!terenin sarahatle nkteyH· ... ı~i 
dostluk ve ittifak muahedesinin u, nı 
gibidir. Pakat bu muuhedeye ı·:ıptc. 
dilen askeri mukavele İngiliz - • 
muahcdesindeki nskeri ahkama nı.w. 
ran duhn sıkıdır. 

Muka,·elenin en mühim noktası 

Suriyenin şimalinde Lazkiyede Ye ~u
riyenin cenubu şarkisinde Cebelidu. 
ruzda Fransızların dnima garı~:;:, n 
bulundurmalarına ait ahkamdır. l ·-, 
sız tayyareleri için iki tayyare karar. 
giıhı tahsis edilmiştir. Bu tayyare 
knydi lngiliz - Irak muahedesinde 
de vnrdır. 

Suriye ordusunu Fr:ınsız zabitle. 
ri tnlinı ve tel'l)~ye edecektir. Eslilın. 
sı Frunc;·z ordusunun aynı olacaktır. 
Suriye lüzumu halinde limanlarını 

Pransız harp gemilerine a~.acnk. yol. 
larmc?nn ve demiryollnrından Prırn. 

sız kuwctlcri istifade edecektir. Şim. 
dilik Suriye ordusu bir piyade fırka. 
sı ve bir süvari livasiy]e fen kıt'nl:ı. 

rından mürekkep olacaktır. 
Fevkalfıde ahrnlde Suriye ile 

Fransa istişarede bulunacaklardır. 

Suriyeye hari~tcn her hangi bir tN·a. 
YÜZ vulrnunda Suriye ve Fransa hü. 
kOmetleri \'e kunetleri karşılıklı bir. 
birine yardım cdecklerdir . 

Muuhedenin müddeti 25 sene ise 
de iki nrndaki dostluğun ebedi olduğu 
,.e hunun hir ittifakla teyit edildiğ'i 
kaydedilmiştir. :Fransa Milletler Ce 
miyetinden mandn namiyle aldığ-ı ,·c. 
kfiletle haiz bulunduğu biitün salfıhi. 
.retleri Suriycye terketmi;tir. lki n.ra 
kndar Suri)ede intihabp yapılıp hu 
munhede ile merbutln rı tasdik rdile. 
C'ektir, 

Vere mle mücad(~ıe 
cemiyetin in Eyüp 

dfspa nseri 
Veremle mücadele cemiyetinin E. 

yüpte yaptırdığı ve &eçen sene - in. 
şaat noksanlarının ikmal edilmesine 
rağmen - faaliyete geçirdiği Yerenı 
dispnnf:erinin noksanları ikmal edil. 
dif:rinden dün lciiş::t resmi ynpılmrş. 

trr. 
l\ü53t resminde Kızılay reisi Ge. 

ner~I A.Ji Çalımlı bir söyle\' .vererek 
cemıyetın tarihçesinden bahsetmiştir. 

Ilımdan sonra bina geziimis \'C 

da,·etıilcr büfede ağırlanmıştır. 
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ispanyadan sonra 
Portekizde de isyan 

Londra, 12 - Paristen gelen ha.' 
berlere ııöre, Portekizle Fransa ara. 
smdaki telfon Ye telgraf muhaberatı 
dtin gece saat 2.'l denberl tamamen 
kesilmiştir. I.lzbondaki ecnebi gnze. 
te muhabirlerinden de hiç bir haber 
alınamamıştır. Bu vaziyet Portekiz. 
de bahri ve askeri isyan n vahim bir 
hal aldığı n bütün memlt.>kete sira. 
yet ettiği yolundal<i şayiaları teyit 
eder mahiyette görillliyor. 

tamamen ihata et.mi§ ve payitahtın 
en mühim iaşe mcmbalarile olan irti
batını kesmiş bulunuyorlar. 

Tebliğ Madrit radyosunun Oviedo, 
Teruel ve Huesca şehirlerinin muha
sara edildiği hakkında ne§rettiği ha
beri tekzip etmektedir. 

Madrlte gelen tayyarecJler 

Londra 12 (A.A.) - Times gazete· 
sinin hususi muhabiri Valansiyadan 
bildiriyor: 

Mollikanlarıa Sona 4 

FENiMORE KOOPER'in blitün dünyada okunmuş v• bet 

zaman okunacak ölmez 1aheser1. .• 

Beyazlarla kırmızı derililer 
karşıya karşı 

Tarihin Azim ve korkunç hakiki tabloları ... İnanılmaz heyecanlı ıerıUıeJ'9 
lcr .. (Tradcr Horn) mümessilleri tarafın dan oynanıliln 

bu film çarşambodan itibaren 

AL KAZAR 
. .. ,. . . . . ' . 

SiNEMASINDA, . ~ 
Portekiz fa~izme mUtemayil bir 

hükumetin idaresi altındadır, Bu se. 
beple İspanyol asilerine tarftar, Mad. 
rid hUkOmctine lı;e aleyhtardır. Bu 
sebepledir ki ispanyaya silah ihraç 
edilmemMi hakkındaki be)"helmilel 
anlaşmaya şimdiye kadar girmemiş. 
tir; asilere silahça yardım ettiği mu. 
hakkak görülüyor. Memleketteki sol 
unsurlar bu yUzden hUkumete şiddet. 
le muhaliftirler. isyan böylece Is. 
panyadakinin tamnmiyle aksi mahi. 
yettedir. lspanynda faşist unsurlar 
hlik6mete isyan etmişlerdir, Portekiz. 
de ise isyan sol unsurların faşist hü. 
kQ11uı~te karşı hareketi şeklindedir. 

Madridirı hava kuvvetleri üçü lngi · 
ı:z ve yirmisi Fransız olmak ü1..ere elı 
ynbaneı pilotun gelmesile mühim su
rette tnkviye edilmişlerdir. Hükfıme

tin şimdi lüzumu kadar tayyaresi mev 
cut bulunduğu anlaışılmaktacır. 

FjUstine Yahudi 
gönderilemez 

Büqük ınüsabakamı~ i 
Hediye kazananların isimlerırt <ı 

ispanya isyanı 
Dün, asi kuvvetlerin Madridi dört 

taraftan ihata ettiklerine dair hususi 
bir haber ne3retmi§tik. Anadolu ajan
sı bunu teyit etmektedir. Telgraf §U

dur: 
Seville 12 (A.A.) - Aailerce radyo 

He ne~rolunan resmi bir tebliğ genera! 
Franko kuvvetlerin.in Tietrat vadisini 
i§gal ettikclrini ve general Molanın 

Sen Martin de val de Gleiasdaki kuv
vctlerile yeniden irtibat peyda ettikle
rini bildirmektedir. 

Bu kuvvetler bu suretle Madridi 

lskenderun ve 
Antakya 

( ı:aı tarafı 1 incld~) 
milliyetçilik ve milli kurtutuı devrinde, 

SUyUk taarruz ba,hyor mu? 
Londra 12 - İspanyadan gelen bir 

haberde asilerin Madride 10 kilomet
re mesafeye kadar ilerledikleri bildi
rilmektedir. 

General Moalnın yarın (bugnU) bü
yük taarruza geçeceği zannedilmekte
dir 

Alk,zardakl ••Her 
Madrlt 12 (A.A.) - All~azar ~ileri 

teslim olmaktan imtina etmekte ve 
kapalı bulunan kadın Y çocukların 

çıkmasına da milsaadc etmemektedir· 
lcr. Yalnız hristiyanca ölmek için bir 
papazın girmesine mUsaade edilmesini 
istemişler ve hükumet taraftarları da 
buna muvafakat etmi§lcrdir. Bunun 
üzerine bir papaz Alkt.zara girmiş ve 
bu suretle bir mUddet kesilen bombar
dımanın tekrar başlamıştır. 

HUkOmet tahtılbahlrlerlnln 
aldıjiı emir 

Saint - Jea.n - de Luz 12 (A.A.) -
Havas ajansı muhabiri hükfimet deniz 
altrlannın iki gündenberi Sen Scbas
tien ve Bilbao açıklarmda dolaştıkla
rını ve asilere mensup olup sahile hU
cwn için ortaya çıkacak olan bUtün ge
mileri batırmak için emir aldıklarım 
bildiriyor . 

. omıu ve dost Suriyclllerin lravuı • ---------------

.ıklan istikıa: için mesut olmalannr Hitlerin yarınki 
temenni ettiğim:z bu sırada, dı§ baka-
n·mızın söylediği gibi 280 bin lsken - n utk U 
derun - Antakya Türkünün de akibe
ti bizi alakadar eder. Bu çeyrek milyon
dan fazla ırkda§, efendi bir mlllctin 
efendi insanlandır. Tibiiyetinden kur
tulmuı bir milletin tibi olarak yaıa
malarrna ne bizim milli mtaaknnr~, ne 
Fransızların bize vaktiyle vermiı olduk 
lan söz, ne Suriyelilerin bugfuıkü is
tikıaI hiasiyatı; ne de tabiatıeşya hak
kaniyet ve nihayet bizim on yedi ıene
denberi devam eden ıabnnuz ve 
arzumuz müsaade eder l 

İskenderun - Antakya ve havali
ıi, Türktür 1 Suriye istikliline kavu· 
ıurken, buraları da, tam manasiyle 
bir muhtariyet haline gelmeliJ:r. Öyle 
bir m\&htariyet ki, §İmdilik hiç bir dev
lete tAbi olmaıın; Türk ana vatanının 
yarubaı:nca eilzel bir conce &ibi yaşa 
aın ve ileride kendi mukadderatı hakkın· 
daki karan kendi versin ... 

Böylelikle, tirndilik, Tü:-kiyedelci 
milli hisaiyat akdeniz kryısmda, ve 
Türkiyenin yanıba§rnda tamamiyle 
muhtar bir Türk idaresinin tcaisisini 
i11tihdaf ediyor. Ne Fran5a nı- de Suri· 
yenin bu pek haklı talebe, engel olnu
yacaklarına muhakkak naıariyle bak
malıdır. Çünkü Türkiyenin olduğu 
gibi bizimle iyi ge~inmeleri haklann
da hayırlı olan bu iki dostun da 
menafii yolunu icap ettirmektedir. 

Ru hafta , 
1RRENE D'Um"E'un tatlı ve muh
rik sesi R!CHARD D1X'ln şöhreti 

SARA V sinemasının 
ilk programım teıkil eden 

KAHRAMAN 
HAYDUD 

emsalsiz filminde 
her seansta salonu doldurmakta~r. 
Bu filmin mevzuu müessir, sahnele
ri hareketli olup bilcilmle lüks ve 
miAneenf gös kanıqtmn.aktadn'. 

tlaveten: çtN PORSELENLER! 
wıe renkli Sllly Senfoni -

(Baş tarafı 1 incide) 
Sovyet dti§ma.nhğt yapamsmı tefsir 
edememektedirler. Bu itibarla Hitle
rin yarın söyllyeceği nutkun Avrupa
yı altüst edebilecek mühim sürprizler 
sakladığı tahmin edilebilir. Bu ihtima
li kuvvetlendiren bir haber de bugün 
Berlinden gelen §U telgraftır: 

Berlin 13 - Harbiye nazın bUtütı 
Alman kıtaalarının pazartesi gihıü sa
at 16 da buZumtuklan mrn'akalarda 
toplanmalannı emretm~tir. Ordu, 
l/itlerin nutkunu radyo ile dinliyecek
tir. 

• • • 
Diğer taraftan Almanya ile arası bu 

vaziyette olan ve bugünlerde bu memle
ketle siyasi münasebetlerinin kesilme • 
si ihtimali bile mevzuu bahsedilen Sov
yet hükumeti Japonya tarafından da 
tahrik gördüğü kanaatindedir. Faıist 

İtalyanın da Sovyetlerle olan münase· 
betinin pek saimmi olmadrğr muhakkak. 
Papanın bütün Hristiyanları Bolşevik 
tehlikesine kartı birlegmeğe davet ettiği 
ıayiaları dolaııyor. 

Bu vaziyette Hitlerin yannki nutku 
Avrupa ıulhUnUn iki beti bakımından 

fevkallde merak ve alaka uyandırıcıdır. 
Ordunun da davet edilmesi bu merakı 

bir kat daha arttınyor. 
Avrupa ıulhU yann tehlikeli bir dö

nüm noktası daha geçiriyor. Vaziyetin 
endişeleri bertaraf eder şekilde inkişa
fını temenni edelim. 

Hit\·r koncre mUnaaebetile söylediği 
nutuklardan birinde Bolşevizme gene 
9iddetle hilcum ederek ezcümle demittir 
ki: 

"- Biz bir ıey imha etmedik; Bolıe
vikler her geyi imha ettiler, hiçbir şey 
yaratmadılar. Sovyetler 7 kilometrelik 
yeraltı şimendiferi yaptık diyorlar. Biz 
7000 kilometrelik yol yaptık. Bize pa
muğunuz yok diyorlar. Mensucat fabri
kalanmııa lbımgelen maddeleri bula -
cağız. Benzininiz: yok diyorlar. Memle
ketimizde kömür bulundukça benıo:in 

yapacağız. BUtün maddeleri temin ede
ce&iz . ., 

nesredivoruz 
Şduimizdc bulunan Irak Harici. 

ye Nazırı Nuri Sait pa§a yann Cenev. 
reye hareket edecek ,.e ilk teşrinde 
tekrar şehrimize dönecektir. 

Nuri Sait paşn, Tiirkiye - Irak, 
Iran YC Efganistan arasında imzalan.

1
1 

mas: beklenen ~ark ademi tcca,·üz mi. 
sakına dahil devcltlerden birini tem. 1. 
sil ettiği cihetle bu misakın son va 1 
ziyeti hakkında dün bir muharririmi. 
ze çok dikkate değer beyanatta bu. 

ısırrııer ınlzin sonundakı hartıer: 
bu lıstede bulur ve karşısındaKif1 
okursanız ne kazandıQınızı ögre" 
nırsıniz. 

lunntu~tur. 

A-
B
C-
D-
E 
F
Fl
G-
H-
Hl-
H2-

Nuri Sait pa~a, aynı zamanda 
Filistindcki İs) an haclisclerini, lngi. 

1 

lizlcrle Filistin Arapları arasında ta. 
\'assut yoluyla halletmek teşebbüsü 
ne grışmişti. DUn Emirgtındaki Irak 
elçiliği binnsında, bcrabrrind(' lrnkırı 
Ankara elçisi Naci Şevket n Irak ha~ 
konısolosu Geylnni bulunduğu hal dl• 

1 

HS -
114 -

muharririmizi kabul etmiş olan Nuri 1 _ 

paşa bu mesele etrafında da bizi ay. ıı _ 
dınlatmış, l<'ilistinde, Yahudilerin J -

Jl-

BUyUk §l§e kolonya kiloluk 
BUyUk ıtııe kristal ko!onya 
540 No. konsol saat\ 
5 J37 No. bilyUk konsol saati 
Zeplin esnnsı 61 No. 
4 No. Pl'rte\' kolonya 
ÇlzglU Pertev kolonya 
KUçUk krlstaı kolonya 
KUçUk rna.ııa aaıı.U 
Joll Fam 1l125 kolonya 
Joll Fam 1ll80 kolon.} a 
Çiçı'klerlm esanaı 180 No. 
Eve esansı 11:5 

Esans 2030 
Ell:ı:abct esansı 850 
Dört köşe kristal saat 

MUrekkcpll ve kur§Un 
kalem 

kalemli 

J2 -
K-
Kl -
K2 -
L -
Ll -
M-
MI,2 -
N' -
Nl -
O-
oı -
P-
I'l -
s-
Z
T-

Elektrik 1Uk8 fener:! pl1l 
Elektrik el feneri pllU 
Uç kU~ell kristal nat 
MUstaUl maden sa.at ııat# 

C"'m uclu mürekkepli ısttı~ 
Yıldırım traı bıı;ağt 

Esanıı bUyUk lmtu ıı ?'Oo 
Diş macunu -1 

Esans kUc;Uk No. ıo ~ed1' 
P.:ııanı No. 9 
Krem Pertev yaısız 
BrtyanUn Put.ev 
Trq eabunu 
El MbunU 
Krem Soley 
Şov Mor 
Krem Pertev ya!h w yspd 
Lolyon 

kurmak istedikleri milU Yahudi va. 
tanı, lngilterenln Filistin üzerinde 
bulundurduğu mandanın mahiyetine· 
dair bii:rük siyasi ehemmiyeti hai7. 0 lklYl\?lYICY Oaıro muza 1 
sözler söylemi. tir. d•· 
Şark mls:skı hakkında Nuri ISimlerinlzln SODUOdaki harfleri yuk11rl d 

Salt paşa• m sözleri cetvelde arayınlz. Cetvel ~.ze ne kazall 
''- !Ui&ah·, mahiyet itibariyle a. 

demi tccaı:üz misalı:ıdır. Bu misak Uc ğınızı "Usterecektlr .,. 
dört devlet armunda lıer lhtUcU lıa. 1 - Ali Melikyan Bostancı Suadiyc Ner.ııtl l'\r.tııTv~ Ll1'•11 !l:::.lr ff:ııJ:'
kem usulü Ü%f'.NJ. ıuılledlllr. Knbul /\ıtpaşa ~- 14 .K, 2 - ~eniha 4 uncu ilk 31 Mandolin, 15 - Suı:an J<i J 
edilen /ıakenı usulii mütenevvi oldu. mektep Erenköy H, 3 - Şahap Peru dc~irmen Eırefoğlu 1% Ml, 14 - İl 
ğu için bu ucul ile hallcdilcmiyecek Nuruosmaniye menekşe sokak 3 G, 4 - ' Adato Pangaltr Şair Ziyapa~ ~~ ~ 
bir ilıtilüf .,:n!amıyacaklfr. JJ!isakın Mazlum Altrndal Kasımpaşa Karaman S, ıs _Reşit Arnavutköy 13ek1 / 
ancak imzm;ı /;:ıllluştır. mahal. 115 ı, S - Halil Doğonsoy Ka- 3 A, ı - Nubar Kumkapı ]cur,,.s' 

Bu misak fikrini ilk ortaya atan sımpaşa iplikçi fırın caddesi Bekdal tı. 9 E, ı 7 - Yunus Tercüman ÇI ~ 
Türkiye Dışbak•Tnı Dr. Rüştü Aras. f - Ömer Koçar Karamürsel mensucat da No. 14 A, 18 - Ahmet Alp~;, 
tır. l!:vl'eUi Türldı•e, Jran ııe Irak dev. fnb.A,7 -Raif Asteğmen Orhaniye top şa kışla öl~ü tab. ses bölük BC,~...-'° 
letlcri arasında <Zktcdilnıif. dalıa son. çu mektebi Ortaköy B, 8 - Abidin YU· - Rasim BUn:'n Aksaray rnoJ"'ı 
ra nıll:akereler nclzcer.inde Efganis. rük Kadastro mühendisi F. 9 - Ara bakkal 85 H, 20 - Kemal 65i 111,. 

tan dcl'lcti de misaka iltilıak etmistir. Papazyan Pangaltı lisesi A, 10 - Or- seJP", 
Misak lıôl<i, bi:inılc alakası otan' di. han Kemııl Galatasaray lisesi sınıf 8 B. itfaiye ıoförü N, 

21 
- Suna ~ 

ğer derlctlcrin iı:tirakinc açıktır. 11 - Yüzbaşı Hakkı oğlu Kadri Şi.§li ~iktaı Sinanpaıa C.Sinas çıkma•' ~ 
:ı: ı R f k (Devotrt' 

• Ancak imza eden deı:letlerlP. U.ı Hacı Mansur sokak 47 , 12 - e ı a 

tılıaka tnlip olan del'lctlcnn lı.TJ.r,,z,k. - •.. b , t,. -b. t f . ·ı , E k-k-k 1--kll 
l , A md ı·um n·ı il WLW<> ııc zr nra l ıncı - r e ' 1 ., 
ı nuıva akati lazı ır. · · · / · d il • mck veya ezme!~ nıyetıu c gorı er MI 

Misakın Cenevrede tescil edile. mcklc dcğilrlir. kızdan yen 1• I' 
ceği tabiidir. Be11nelmikl tesirine ge. Tavassut bahsine gelince, f'ilis . 
lince, lıiç bir del'letin alr.ghinde olma. tinde bizzat rılwali tetkik ettim. Fev - ŞI. ka"'"' yet _1' 
dığı irin iyi karşılanacağı ~üphe3idir. /.:atadc komif~crlc (IÖriişWm. Ve ı·a . .,..~ 

- Filistin Yakalan ve son tav~. ziyet hakkında bir fikir ediııdim. Fik. Geçen sene Remziye i~ ~ 
sut teşebbüsü hakkında bizi tenvir e. rinu iki tarafa söylemiş bulunuyo. polise müracaat ederek ~~ 
der misiniz? rum. /J...-i taraf bu fikrimi kabul eder. nişanlanacağı bir ıencin kıJ ,.J ~ 

"-Iraklılar Filistin Amplanna se 0 vakit taıı<Usuta baılıwcağım. He. öğrendiğini ve Mülkiıad i~.,, t 
kıtwmi mbıtal<ırla merbutturlar. lraJ.: nüz miizakere halindeyiz. yan bu kızın kendiıini ölü,.aı 1., 
aynı zamanda /ngiltere devletiyle de İngiltere hükumeti kendi noktai ettiğini ıöylemitti. tı oradl1' I ) 
dola ve miittefiktlr. Bu iki sebepten nazarına göre mandater de\'ltt sıfati. kemeye intikal etmif, F•*"t,ıı I 
dolagı tavaasut çaresine baf vurduk. le Milletler Cemiyetine karşı taahhilt. tada bir cilrüm &öriilemedilll"':;/ h 
Falı."flt bu ıartlar içinde mütcvmııtuı teri bulunduğunu ileri sürmüştür. Ve 'rek kıyafetinde ce.ıcn ıenç ~ ~ 
vazifesi o kadar güç ve naziktir ki, Filistinde Yahudi yurdu bunlar ara. etmişti. Jılf, t 
fevlroltide dikkat ve itinaya ilıtiyaç ı-ındadır. Yeni tahkik heyeti, Yahudi Bu davadan ıonra -~ ~ it 
ı·ardır. Mü§külôlı takdir etmekte be. muhaceretinin ölçüsünü de ınhyarak. Mükiıad tekrar banıauflat •• r' l 
raber ümidimi kaybetmemiı bulunu. yani Filistine hari~ten akın etmiş o. samimiyet ve doıtulk ha~fJ ~ 
yorum. Her lıalde neticenin lıayırlı o. • · 'k lan rahudilerin miktarı Filıstinın ı - de hayatlarına devam • 1 lacağını zannetmekteyim. tl,.adf tahammülünün dereresinl teca. Fakat dün akpIP Remıiyc •':-ti 

Filistin Araplannın mulıik re , Uz rtmiş ,., Arap unsurunun siya!ti ka karakoluna ıclmit ve MilJciı:.ı· ~ 
makul şikiiyetlcrinin nazarı itibara a. ,.!' m1-deni hukukuna dokunacak ma. ~a erkeklerle konuttuiunu ilP' r'. 
lınacağuu ümit etmekteyim. Şimdi. hiJetı almı~.!m ona göre tedbir alına. rek kendisini öldürmek iatedi~isd1 ı,I~ 
den bu muhik l'e makul şikayetlerin caktır. ıemittir. Adnan müstear ıtıı'.~ 
malıiyeti:ni Mlcdir etmek güçtilr. Çan. Bu arada Milletler Cemiyetine yan Mülkizad bunu inkir --;·ı 
kü lngiltere hükumeti "Royal Comfl. karşı verdikleri taahhlldün infa:ı edi. Remziyenin kendiılne borcu "11 1 
ıion,, adlı bir talıkik heyeti· gönder. Jip nihayete erdlfinf ııörmelerl de lirayı "ermemek için iftira attıi"" 
meğc k.arar vemıi~tir. Bu heyet, va. mümkündür. !emiştir. 1 ,1 
ziyeti l<'t.kik ederrk raporunu hazır. Filistine bilhassa Şarktan gitmiş Mesele gene ndliyeye inti1" 
laurp lnniltcrc lıiikimwtine ı·erecck. bazı ifratkftr Yahudi muhacirleri var. cektir. I 
tir. Jngiltcl'e lıükDmeti OM göre bir ki Arapları cidden yeise düşürecek a ), 
karar alacaktır. Vaziyet az çok ta. söz1ersöylemiş,•chareketlerdebu1un Terazt d0kkAn111 
hii bir mahiyet crlınca heyetin teırlni. muşlardır. Onlara kalırsa. Filistin hırsızlık .~ ~ 
cuvel sonlarmda işe haşlıya.cağını ü. aslen Yahudi yurdu imiş, Yahut bü. Oün gece Kantarcılar d• a-' I ~ 
mit ediyorum. tün Filistinin Yahudi yurdu olmasını trazici Mehmet Cemilin dtlk1' ~ " 

Ancak rmziyctin daha ııalrim bir L<itiyorlar. Halbuki Araplara gört tarak 7 el terazisi, 4 kilol- 'J""~ ~ 
lıal almamn&ı için lngiltcrc lıilkümcti vaziyet böyle değil. Filistin dahilinde ve bir miktar para çahnınıf*I~ 'I 
F'llUıtinc ! f'ni ... skcri S('ı·kiyat yapıyor. de, haricinde de hiç bir Arap FiJfsti. kikata başJanmıt Te eaki 9,.1' ..ld 

Bu scı·ki ... ·tın sırf ihtiı•at kabilinden nin kamilen Yahudi olmasına taham. 13 yaşlarında Sabri ile gen•_.,. 
~ olduğunu zannediyorum. Vmit ediyo. mili edemez. I falar,ran Mehmet yak.atanın 
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Bir 
portre 

tuıı öldUfil zaman, dilityada otuzl 
bir dulla epey bir servet bı

L Kansı, koCUJnin arkasm
llzım olduğu kadar ağladı. nk 

, vaziyetini çok köt\1 hilSe
tdu. Sonra., alıştı; ve hatta anladı 

tttada kaybolmut bir şey yoktur. 
...._Otuz Yatında, insan ne vaziyette 
~ olsun, bu hal devamlı değll-

l'azıı kansının güre! otdufunu bi-
Ol'du, ve çok da hoşlanıyordu. Fa· 

da.n birine sahneyi anlattı: 
- Hayır! Fakat, zavallı çocuk çıl

dmyor. Böyle bir adamla evlenecefl 
mi zannediyor. Sana, benim portrem 
demeğe cesaret ettiği eaerini göster 
dim. Bütün cesaretini oradan alıyor. 
Ona haber yolladım. Neme lizım. 

Ve illve etti: 
- Buna mukabil Ntyazlnin hür

metlerini kabul edebilirim. Niyazi bü· 
yUk bir memurdur. Hayatını gayet i
yi kazanıyor. Sanatkar olmak gibi 
havai düşünceleri yok. Allaha çok §Ü , 

kUr! Meteliksiz adamlarla yapmağa 
niyet etmedim. 

• • • 
Üç sene geçti. Bizim dul bayan 1 

Niyazi ile evlenmigti. Kndıköyünde 
bir evde oturuyorlardı . Ve galiba me
suttular. 

Hayriye, portreyi ne yapacağını 
bllemiyerek, nihayet yatak odasının 

en karanlık bir köeeelne astı. 
Niyaziyi ziyarete gelen bir Bay 

tesadüf en güçlükle ıörUlebilen bu tab 
loyu keşfetti ve hayretle: 

- Ne! Diye bağırdı. Evinizde Hil
samettlnin bir ta.bloeu mu var? Onu 
ne diye böyle bir köşeye atıvermişsi
niz? 

HABER - 'Ak,am Poıtaıı 

Ton ton amca 
Hvuç taşıyor 

- HUsamettlnln mi? Kim bu, HU- • 
samettin? 

~bazı adamlar, bilhassa parn ka
kla meşgul oldukları zaman, 

~liği teşkil eden unsurlara ikinci 
• ~e e-hemmiyet ve toptan hil

vetirler. 
"r ~a':lYenin gii7.elliği; billhara adı

lı.... BÖylıyeceğim bir ressam üzerinde 
~etli bir tealr yapmıştı. Hayrlye

oşluğı.ınu, i~leruni~ vücudunun a-ltla; -.. _ .. _._.........., ~·~~AU • -

et...! -~ebt\'VrllmUnnn klymetini takdir 
~ı. 

bir 2iraz çekingen olan sanatklr, evli 
~ ~adım vazifelerini unutturacak bir 

tii?.eşte sUrüklemekten çekindi. 
Yduğu alakayı, sadece ondan bir 
teaini yapmak müsaadesini iste-

k suretile izhar eUi, Hayriye de 
razı oldu. 

Beş seans sonunda ressam tama
işık olmuştu, fakat vücuda ge
ği eser de harikulade idi. Fakat 

~Yriye portresi karşısında bir kah
tı. 8. attı, ressamın biraz canını sık-

ltakikaten, bu garip tuvaldaki ge-
>la l'Uzel karalanmıg çizgiler, ve ko
~ açık renkler içinde Hayriyenin ha
~ Çizgilerini bulmak ha~·ll gUçttı. 

ıa;~ası daha hayatta iken bu tablo-

- Bakıldıkça, demişti. Yakmdan 
lttan sana benziyen bir çok hatlar 
etmek mümkün oluyor. 

~8.kat, Hayriye bunu kabul etmi
u. 

- Tabtolan büyük bir fiyatla sa
tılır. Memleketin en büyük ressamı

dır. !sterseniz, tahkik edin, kıymeti-
ni öğrenirsiniz. 

• • • 
HUsamettinin yaptığı portre şim

di Hayriyentn salonunu süslemekte
dir. Onu gururla herkese gösteriyor. 
Fakat, yakın dostlanna bahsederken, 
esrarlı tavırlar takınıyor. 

- Evet! İkinci defa evlenmemden 
evveldi. Bu sanatkar bana Aşıktı. Por 
tremi yapmak istedi. Bir şaheser! 

- Haydi, söyle, haydi, sevgili Hay 
riye! 

Fakat, Ha~Tiye sadece başını salla
makla iktifa ediyor; hiç bir şey söy
lemiyecck, fakat hissedilenleri de in
kar etmiyecek. 

Nuh CEM 

14.- Bir kere canlılığı yok! Acayip 
~Y· 8_alıiden buna ben~iyorsam Hava dlre'tnotu 
t-a: YllzUne bakmRmam lazım. E- İngiliz hava nazırlığının Fransız 
~·bent daha fazla memnun etmek hükQmetinden satın almış olduğu bir 
~l'San, bunun üstünü bir şeyle tayyare Martlşam tayyare kararga
~ . ~u QOCUk çıldırmışa benziyor. hında tecrUbe edilmektedir. Bu tayya
~dışle. muvaffak bir eser yapamı- re dünyanın en seri ve ağır silAhlı ha-

~ galıba. va gemisidir: 
~~lediğimiz gibi, nihayet Fazıl Makine Devoitin (D 150) rnarkalı-
~l a: dünyaya k~padı. Ressam, ~- dır. Pervane devrine bağlı oaln 20 mi
~ b Yriyeye teklıflerde bulunmak ı- limetrelik seri ateşli bir top düşmana 
-.. ir kaç ay geçmesini bekledi. O- dakikada 400 menni atabllmektedir. 
~ık sık .. v ı· d' H . d A.~ gormege ge ır ı. ayrıye e Bu tip tayyareler şimdi Fransız 
~~ ~eza.ketle, fakat genç 8.şıkm harp tayyare filolan tarafından kul
~ •nı kıran müstehti bir tebes- lanılma.kla beraber İngiliz hava kuv 
She kabul ediyordu. Bundan başka, veUeri bugüne kadar topu olan tayya
lııi~ Ur tablosu umduğun~ aksine, re kullanmamışlardı. Buna muakbU 
~ıtı Balonda şeref mevknn~_e .. ası~- lngillz tayyareleri biroçk makinlei 
~ gibi, ortalıkta da gorunmü tüfekle mücehhezdirler. 

0~· Fransız hava muharebeleri istikba-
~l bir günde, her şeye rağmen linin topa bağlı olduğuna kanaat ge

da kendine b:r karar verdi. Ace· tirmiştir. İngiliz hava nezareti de yap
kunakJı bir hali vardı. Teklifi tıniıfı tecrübelerle bunun ne dereceye 
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Salııhi w N~ş,,9al Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
&sıldıiı q~r (YAKIT) matbaoıı 

Yazan : Niyazı Ahmet 

311 sene evvel bugün 

Düşman üzerine çıkan ordu 
ikiye ayrlldı. Biribirlerile 

harbe başladı 
Ozl Unilnde biltüo gün süren deniz harbinde 

korkunç dflşmanlar, feci surette 
mağlOp edlldl 

1620 yılı 13 Eylül günü, 311 sene bulu:ıuyordu. Hunlardan yirmi biri 
evv~\ buKün, Kazaklarla muharebe kapı&n paşa ite birlikteydi. Diğerleri 
etmek üzere Kaptan paşa kumanda. su tı>pmaları korkwıu ile &eri kalmış. 
siylt> yola tıkmış olan yenireri ve ce tar.iı. 
beeiter Varnada birbirlerine girmiş. Kazaklar, çarpışmaya mecbur oL 
Jerdl. Cebeciler, ilk önce davranarak duklannı anlayınca kUrek kuvvetiyle 
kaleye &{rdller ve kendilerini mtlda. ilerltdller. Vaziyet tehlikeliydi. KUL 
faaya baş~adılar. Mütemadiyen ha. garlı .zamanda bir kadırgaya 7Uz 
sımlarının üzerine ateş ediyorlardı. pyka mukabele edemezdi. Fakat sa. 

- Din kardeşiz .•. Yapmayınız. .. kin havada bir pyka blr kadır&aya 
Diye bağıranlar, bu kanlı hldde. sarı1.abilirdt. Hava, Kazakların lehin. 

te km ban gidiyorlardı. de) dl. Bana mukabil her bir kadır. 
Her iki taraf da zayiat veriyor. ga yirmi otuz pykaya mukabele eL 

du. mek mecburiyetindeydi. 
Çarpıı1ma. gllçbell atlatıldıktan Kazaklar, bir an önce remilere 

son!'a mlicrimlerin ileri gelenlerinden yan~mak için vahti bir şiddetle iler. 
lkld ıafyaset meydanına getirilerek i. liyorlardı. 
dam edildi. Çarpışmanın en şldedtlisl, Uç fe. 

Kaptan paşa, burada fazla dur. nerinden tanınmış olan Kaptan paşa 
m:ıdı. Kilirad, Balçık, Mankalya, Ka. gemisi etrafntda oldu. 
raharman, Soluna, Kıl, Akkerman yo. Birkaç yüz Kazak, canlarını diş. 
luyla Ozi'deki Kılburnuna yelken aç. lerine almış vaziyetteydiler. Kadır. 
tı. ganın büyük direğine kadar ilerliyen 

Kılburnuna gelindiği vakit Kap. Kazak tehlikesi, kıç topların ateş et. 
tan paşa)a şu haber verildi: meleri sayesinde atlatıJdı. Fakat mu. 

- üç yüz Kaı.ak şaykaıa Trab. vaffaklyet Kazaklann elindeydi. Her 
zona doiru yol alıp rltti.. ttYe rajmen çarpıpyorlardı. l\adır • 

Kaptan hemen emir verdi: pları alt etmeleri yüzde yüzdü. 
- Takibe hazır olun.. Yeniçeri ve cebeciler soğuk kan. 
Fakat Ozflller, takipten vaıgeçlL hhfı hiç elden bırakmıyorlardı. Cenk 

mecinl, Şaykaların tekrar bu tarafa btittin gUn silrdU. Ancak yetmiş şayka 
geleceklerini temin ettiler batırılmıştı. Ertesi gftn yttz yetmlt 

.Jta»fu..-.111111Aıt11.J~..., ... ;.+::mıial7ık tatalclw. Yettt yilS aekaen 
led~. Askerlef sabırsızlanıyor: bir Kazak eelr edildi. 

- Büyük fırsatı kaçırdık.. Bir Bu muvaffakiyette biraz da rflL 
dahA ele geçiremeyiz.. diyorlardı. rAnn telrsl vardı. "Bir rtizglr ıuhur 

Gkeiller, Kazaklar gene Istanbu. edip kadırplann yelkenleri doldu. 
la hUeum eder (1) df1e karadan yedi. Gt;ya ki her biri milrde iken zinae ol. 
&Hlı mil mesafede do!aııyorlardı. da.,, 

Kaptan paşa gemisinin direk ya. Bir ecnebi tarihçi diyor ki: 
nındaki gözcü: "Şu korkunç düfmanlar tizertne 

- Köseler göründü. Osm~nh bahriyesinin ka:r.andıiı ea 
Haberini ,·erdi. parlak muzaff eriyetti." 
"Ciimle halk ayağa kalktı. Sefi. 

nelerin çaştaklarını açtılar. Levend. 
ler şoyunup cenge hazır oldular . ., 

Donanma kırk Uç kadırgadan mii. 
reaepti. Dokuzunun içinde yeniçeri 

(1) Kazak şaykalan lstanbulo 
kadar Uerlemiı ı-e nwhtelll 11ahillere 
çıkarak talan etmiılerdi. Kaptan pa.. 
ıa onun intikamına t..azırlanıyordu. 

Güzel ve hayvan 

~yen Hayriye (zira, kadm· kadar isabetli bir kanaat olabileceğini H A 
8 

E R 
... 1emadan bizi ke§federler), anlamak kaygusundadır. Maymun insanı taklit eder. Df)rl fotoğrafta gi1rl15flnüz 1caM Ameriloıı 
~ takmdı, aana.tk&rm Yapılan tecrübelerde topun patlama- ÇOCUK SAYFASI sinema yıldızlanndan Marlha Rayc'dir. Son çevirdii1f ftlmlerden birinde ço• 
tefekkür etti, ve düştlnmek sı ihtizazlanndan tayyare yapısının Bümece kupona 86'1Xfinı maymıoıu Jocko ile beraber oynamı.,tır. Bu iki 3anatkar birbirı1e çot 
~ iatedi. ne suretle milteeaalr olamleoaii teıldk iyi ~adırlGt'. Jocko aigara içer, ftJrkı söyler, ve doatıımın takUtım.i 
~~l..Mı~...lt1!111...lırl~!Ylll!~·:l.Jed~~ilm~e~ktedir~~.--------------....!..._1~...!13:!.!E~!~LOL~~-:!19~38:_.._l__j_~y«;~~r~.M~aa~ma~t~~· ,Jbua~~n~GCl~~~Ui!~~tetffl'aiunlwf. 
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Deniz Levazım 
Komisyonu 

Satınalma 
fi Anları 

Marmara Dssübahri Satınaıma ko
misyonundan: 

Cinıi küoıu T. Bedeli M. teminatı eksiltme §ekli ekıüt· 
me gün ve 

Lira K. Lira K. .ati 
Pirinç 50.000 12500.00 937.50 kapalı zarf 24/ 9/ 936 

s. 11 
Sade yağı 25.000 21250.00 1593.75 

" 
,, ,, ,. ,, 

S.14 
Kuru üzüm 10.000 1800.00 135.00 açık eksiltme ., ,, 

s. 16 
Zeytin tanesi 25.000 6250.00 46875 kapalı zarf 25/ 9 '936 

s. 11 
Zeyti il yağı 8.000 44CO.OO 33000 açık eksi!tme u " s. 16 
Sabun 25.000 8750.00 656.25 kapalı zarf ., 

" s. 14 
Yukarıda cins ve miktarları yazılı 6 kalem erzakın şartnamele· 

rine göre eksiltmeleri hizalarında gösterilen tarihte lzmitte tersa· 
ne kapısında üssübahri satınalma komisyonunda yapı!acaktır. Şart· 
nameleri komisyondan bedelsiz alınabilir. isteklilerin teklif mek· 
tuplannı ve kanuni belgelerini ayni gün ve saatten bir saat evveline 
kadar komisyon reisliğine vermeleri. (1043) 

Tahmin edilen bedeli "1~25U' lira olan "25000" kilo sade yağı 
29 Eylül 936 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 de kapalı zarf usuliy
Je alınacaktır. 

Muvakkat teminatı "1443,, lira "75,, kuru§ olup şartnamesi ko
misyondan her gün parasız verilir. 

İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi havi 
kapah zarfı belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpa
tada bulunan komisyon başkanlığı ıa vermeleri. (1141) 

Mikdarı 

Küo 
98725 
14353 

·ı ·ahmin bedeli Muvakkat teminatı 

Sığır eti 
KU211 eti 
Koyun eti 5000 

Lira Kr. Lira Kr. 
29617 50 
5~41 20 2801 90 
2000 00 

! 37358 70 
Yukarda cins ve mikdarlan ile tahmin edilen bedelleri ve mu

;akkat teminatı yazılı olan üç kalem yiyecek 29 Eylül 936 tarihine 
rastlıyan salı günü ıaat 11 de kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 

Şartnamesi 187 kurut mukabilinde komisyonumuzdan her gün 
verilir. isteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi ha
vi kapalı zarfı belli giin ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpa
§ada bulunan komisyon batkanhğına vermeleri. (1140) 

• + .· . . • • 

Istanbul Belediy~si '>·Iliinlaı·ı : 
.. . 

Hastahaneler ve diğer müessesat için lazım olan 29010 kilo sa
bun (120 kilosu yeşil) kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Beyaz 
sabunun kilosuna 30, yeşil sabunun kilosuna 20kuru! fiyat tahmin o
lunmuıtur. İstekliler şartnameyi parasız olarak levazım müdürlü
ğünden alabilirler. Eksiltme 14 Eylül 936 pazartesi günü saat 15 de 
daimi encümende yapılacaktrı. İstekli olanlar kanunun tayin etti
ği vesika ve 653 liralık ilk teminat mak'. !Z veya mektubiyle teklif 
mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 e ka
dar daimi encümene vermelidirler. (8.) (755) 

Belediye hastahaneleri ile diğer müessesııta lüzumu olan 28150 
kilo ; eker kapalı zarfla eksiltmeyekonulmuştur. Bir kilo şekere 27 ku
"1§ fiyat tahmin olunmuştur. Eksiltme 14 - 9 - 936 pazartesi günü 
saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Şartnamesini istiyenler 
parasız olarak levazım müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeye girmek 
istiyenler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 571 liralık muvakkat 
teminat makbuz veya mektubiy le beraber yukarda yazılı günde tek
lif mektuplarını havi zarflarını saat 14 e kadar daimi encümene ver
melidirler. (8.) (758) 

Ke§İf bedeli 384 lira 16 kuruş olan Üsküdar - B~ykoz yolunun 
tevsii dc.~ayısi'yle yola giden Vaniköy caddesinde 94/ 96 No. lı yalı
nın bahçe duvarının yapılması açıkeksiltmeye konulmuştur. Keşif ev
rakı ve fartnameler levazım müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar 
2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 28 lira 80 kurutluk ilk teminat 
makbuz veya mektubiyle beraber 14 - 9 - 936 pazartesi günü saat 
14 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (868) 

İstanbul İkinci İcra memurluğundan: 
Birinci derecede ipotekli olup a~rk 

arttırma suretiyle paraya çevrilmesine 
karar verilen ve tamamına yeminli üç 
erbabı vukuf tarafından 112115 lira kıy 

met takdir olunan Galatada Kemankeş 
Karamustafapaşa mahallesinde atik top
çular ve hamam ve cedit Voyvoda cad-

desinde kain 13 ile 19 cedit 19 ita 25 nu 
maralar ile mürnkkam birinci kısım Ka-

raköy hanının 318240 hisse itibarile 

308080 hissesinin birinci açık arttırma-

tanbul ikinci icra dairesinde yapılacak 

işbu birinci açık arttırmada satılacak 

Karaköy palas hanının birinci kısmı o· 
lup tapu kaydında ve erbabı vukuf ra-

porunda yazılı olduğu gibi satışa müsta 
kilen çıkarıldığı gibi birinci kısım ile i· 

kinci lnsım arasında bulunan medhaJ 
müşterek olup bu suretle intifa olun • 

makta olduğu gibi hanın merdivenleri 

ve kezalik umumi asansörleri müşterek 

ve merdivenlerin arkasındaki aydınlık 

mahali dahi ikinci kısım ile müşterek 

ve bu suretle intifa edilegelmektedir. 
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EK Z o·şESi 
iki büyük ikranıiye verrnekl!' 
bu ay üç kişi daha sevindirdi 
20803 numaralı biret sahibi: Yeniköyde 
Kireççi sokak No. 3 hanede Bayan F atnıa 

ve Bayan Despina müşterek olarak 
En büyük ikramiye 35 00 

lira kazandılar 
Ve 29922 numarah bilet sahibi Beyoğlu 

Tarlabaşı 31 numarada Bay Tanaş 

2 O ı·ra zandı 
Siz de taliinizi daima: • 

_.,__._eng· gişe i eneyinız 
Adres: Eminönü Koprü başı muhallebici yanında No~ 

I' 
Dünkü 

No. 

21 
141 
176 
299 
367 
388 
401 
538 
ti 11 
625 
680 

1202 
203 
283 
304 

1318 
332 
405 
409 
465 
469 
670 
736 
751 
755 
773 
'i93 
891 
948 

2144 
155 
183 
~2 

2251 
521 
590 
554 
583 
664 
703 
715 
790 
855 
982 
987 

3066 
88 

108 
ın 
273 
276 
353 
458 
540 
611 
635 
660 
670 
743 
794 

3817 
895 
941 
91 .'i 

4C7.'i 
187 
171 
253 
340 
579 
589 

Lira 

50 
50 
50 

100 
30 
50 
50 
50 

500 
50 

500 
3000 

30 
100 
30 
50 

500 
30 
50 
30 

100 
30 
50 
50 
30 

100 
100 

30 
500 

30 
30 

100 
30 
30 

100 
30 
30 
50 
30 

500 
50 
50 

100 
50 

500 
30 
50 
30 

100 
30 
50 
50 
30 
30 
30 

100 
50 
50 
50 

500 
30 

500 
30 
30 
50 
30 
50 

500 
100 
100 

30 

No. 

805 
4829 
886 
918 

5040 
51 

207 
213 
216 
220 
329 
422 
473 
516 
581 

5612 
783 
865 
888 
942 

60 14 
27 
56 

308 
312 
321 
342 
384 

6412 
486 
498 
540 
686 
723 
815 
838 
917 
940 

7022 
157 
219 
421 

7309 
336 
39Z 
468 
614 
831 
853 
974 

8032 
73 

172 
280 
367 
488 

8511 
527 
630 
648 
696 
739 
762 
7ğ~ 
805 
894 
930 
954 
983 

9051 
187 

Keşidede 

Lira No. Lira 

30 794 50 
30 796 50 
50 808 ~;,ı~ 

500 900 50 
500 924 30 
30 990 30 
50 10074 30 
30 81 30 

100 132 30 
!iOO 1-'\ ~ coo 

50 169 30 
1000 170 50 

30 199 50 
100 274 50 

30 352 50 
50 '489 500 
30 506 500 
50 568 50 

500 591 100 
50 644 50 

500 635 50 
30 10723 50 
30 844 50 
30 855 50 
50 858 30 
50 859 30 
30 898 100 

500 951 30 
50 958 50 
50 11020 500 
30 66 50 
30 103 50 

100 196 30 
30 207 50 
50 11419 500 
30 430 1000 

150 508 30 
30 690 30 
30 812 30 

100 823 30 
50 861 30 
30 876 30 
30 892 30 
50 933 50 
30 979 500 
30 12218 150 
30 245 30 
30 277 1000. 
50 12306 50 
50 351 30 
30 464 15000 
50 510 30 
30 584 30 
50 597 50 

150 618 50 
100 705 30 
50 762 ıoo 
30 809 50 
50 862 30 
30 870 50 
50 871 500 
30 13015 50 
30 35 30 
50 86 50 
50 121 30 
30 142 50 
30 150 50 
30 162 150 
30 185 30 
30 321 50 
30 477 30 

Kazanan Numaralar 

No. Lira No. Lira No. Lira No. ıP 

886 50 538 30 E98 50 109 

952 50 666 30 921 30 26200 
761 30 956 50 247 962 30 

17784 500 22030 30 285 
14035 30 18090 50 243 30 330 

37 30 161 50 263 150 384 
118 30 248 50 339 50 393 
148 100 325 30 347 30 41.5 

187 500 394 50 22ğsg 50 460 
"tOU .1U .)UU ::>o.:. 

205 50 50 408 30 583 644 
214 50 756 30 425 50 629 
242 50 896 30 591 50 642 

290 500 946 30 617 50 643 
949 50 795 50 703 

322 30 26705 19091 30 803 50 
382 50 96 50 912 50 886 
342 50 235 100 924 30 916 
458 50 258 50 23003 30 96Q 

14487 500 268 30 31 500 27003 
283 .500 57 500 159 

525 50 
334 50 23088 150 203 

581 150 368 30 145 30 204 
807 30 405 30 21 c; 50 20fi 
821 30 424 500 283 150 483 

918 30 434 500 290 50 27514 
471 30 328 50 562 

922 50 50 408 150 904 508 
992 100 19596 50 509 30 28060 

15098 30 616 30 546 30 101 
112 50 677 30 560 50 107 

170 30 892 30 638 50 124 

30 20004 30 642 30 12Q ~' 200 30 623 150 30Q s= 18 
208 50 72 150 654 30 351 j 
233 150 179 500 23574 50 374 500 

15276 50 182 30 768 50 387 ıoC 
306 50 l~t 500 24034 30 2840Z ,o 

50 201 100 70 100 426 5C 344 
20R 30 130 500 42:1 50 

365 30 312 150 127 30 417 50 
491 30 321 50 203 100 454 ~o 

568 50 36Q 30 255 30 475 ~o 
601 500 20397 30 269 30 50\ 500 
728 50 406 .'iO 314 30 518 ıSO 
724 30 439 150 485 30 531 50 
832 30 468 50 518 100 545 s= 
850 50 580 30 536 30 53?. ,sr 
927 30 618 30 24598 50 647 30 

16007 50 728 50 611 30 716 cC 
167 30 830 50 639 30 28803 500 
336 so 21022 30 659 50 842 sC 
464 30 60 50 681 30 850 ,., 

:> 
482 500 69 50 913 30 975 cC 
506 30 120 30 2515fi 50 998 Çc 
541 500 146 50 206 30 29013 ;o 
550 100 21240 150 234 50 255 sC 
614 30 250 50 346 500 33q !tr 
799 50 295 50 378 30 394 sr 
846 1000 301 30 403 50 411 5C 
959 30 304 500 46R 30 457 ~r 

993 30 352 30 2551Q 150 471 sC 
995 30 441 30 546 50 501 5C 

17019 30 512 30 577 30 29547 ~· 
156 50 518 30 632 100 637 
157 50 587 50 660 30 650 
202 30 65R 30 646 50 662 
318 50 689 50 764 50 6QO 5 
343 30 735 50 87.'i 50 691 5~ 

372 100 761 30 8i9 50 742 50 
392 50 217il 150 981 30 71~ 3C 

sı 23 eylUl 1936 tarihine müsadif çar
şamba günü saat 14 den 16 ya kadar 
yapılacağını tafsilatı Uizımesi ile birlik
te 22_g_936 tarihli 62716687 numa • 
ralı Kurun ve 22--8-936 tarihli ve 
1653 numaralı Haber gazeteleri ile neıir 
ve ilan edilmi~ti. Ayni gün ve saatte ts-

Satılığa çıkanlan i§bu birinci kısım 611 50 
30 

613 30 
630 30 

768 30 465 50 
834 500 

798 50 2601Q 50 758 ;C 
150 22 50 761 5~ kalorifer ve elektrik ve terkos tesisatı 666 30 521 807 

50 726 30 840 50 528 500 853 50 51 30 916 681 
~üstakil~ir. Her ~ü~lü ter~ddüt ve ihti- .... 

lafa m.anı olmak ıçın keyfıyet tav.zihan ~·-lll•••••••••••••••••••••••••••••Bllrill!l§:Z?!'!'la'Jm••• ilan olunur. 
wfi@ffeN# 



Güreşçilerimizle konuşuyoruz Yapılan müsaba
kadan sonra 

Küçük Hüseyin Milli atletizm 
takımımız 
Diln seçildi 

Spora 
başladığını 

Bertin ilimplyadın 
daki muvaffakiyet 
!erinden sonra §im 
di de Rusyaya gi
decek olan güreş
çilerimizden bir 
kaçı müstesna di
ğer genç ifl!.idat
ların hayatlarını 
Ve spora nasıl ba~ 
ladıklarını, muvaf 
fakiyetlerinin sır
larını bir çokları
ll'lız bilmezler Bu
nun için halkımı· 

zın sevdiği pchli
Vanianmızla gö
l'Ü§meği faydalı 
buldum. Milli gti
reş takımımızın en 
genç güreşçilerin

den (KUçük Hüse· 
Yin) i ancak bir 
öğle tatili esnasın. 
da görebildim. 

Sirkeci de bir 
IXluhallebici dükkanında karşı karşıya 
oturduğumuz zaman Hüseyin, ımıar
ladığı dondurmayı yiyor ve spora na
sıl başladığını şöylece anlatıyordu: 

- Şimdi tam yirmi yaşındayım. Siz 
beni dört be§ sene evvel görseydiniz 
bugUn katiyen aynı Hüseyin olduğu-! 
ma inanmazdınız. 
. O kadar zayıf ve kuvvetsiz idim ki. 

aılem beni doktora göstenneğe mec
bur oldular. 

Benf muayene eden doktor; spor 
~·apmamı tavsiye etti. Zaten ailece 
l'azm Bakırköyde kışın da Fatih de 
oturduğumuz için bütün yaz mektep 
tatili esnasında Bakırköy İstiklal td
llıan yurduna gider futbolcuları ve gü
l'eşçileri seyrederdim. 

Doktora gösterilmekliğim kışa tesa
dtıf ediyordu. Binaenaleyh İstanbulda 
huıunduğumuz için o, civarda bir klü
be kaydedilmek lazım geldi. 
Arkadaşlar beni Haliç klUbüne yaz

dırdılar. Tarihi bugünkü gibi aklımda
dır: 22 kanunuevvel 1932 idi. 

Evvela yalnız jimsantik sonra sonra 
da boks yapmağa başladım. Fakat o 
2:anıan (49 kilo gelen vücudumla) bir 
gUn pehlivan olacağım hiç aklıma bile 
relmezdi. 

Boks talimlerinde mütemadiyen da
~ yedim. Fakat §Unu söyliyeyim ki 
ır güreşçi f çin boks çok faydalıdır. 

.A.yakta iti§mek vücudu yumuşatır ve 
te\'iklik verir. 

- Peki Hüseyin, senin ailen de baş
ka ephlivan var mıdır? diye sordum: 

Hüseyin biraz gülerek: 
- Yok, dedi. Biz tam İstanbullu
~; ailemde hiç güre§çi yok. Fakat 
rrek annem, gerekse babam kuvvet
ldirler. Büyük kardeşim benim.le be-

~ber biraz çah?tı . mu~?'ffak da oldu. 
&kat umumi hıçbır musabakaya gir
~~ Zaten mektep talebesi olduğu 
!:ın güreşle fazla uğraşmasına da im
~ .Y?ktur.,, diye cevap verdi. Hüse

ıçm sporda muvaffak olabilmek 
:nca.ıc bütUn zamanını yalnız bu işe 

llaretmekle kabildir . 
- Peki boksör olurken neye vaz 

teçtın de pehlivanlığa başladın? 
:Su sualime: 

li--:- Ra, dedi. Bakınız bu nasıl oldu! 

1 a~ıç İdman kliibilnde antrenman gün 
del'inden birinde. klübün idarecilerin
} en U'skUdarlı Kemal beni peblivan;:a göstererek ''eğer bu çocuk güre
d ?aşlarsa size ciddi b!r rakip olur,, 
t~1• Haliç klübünün o zaman en iyi 
t l°eşçilerinden olan Muzaffer de bay 
m.ı~ınaun bu sözlerine, yüzüme karşı 
"'"lerek: 
b ~Yle çocukatn çok gördiik. biz 
a?nlardan korkmayız,, diye mukabele 

•nee beynim attı. Bu sözler fena. hal-

nasıl 
anlatıyor Atinadaki 7 inci Balkan oyunlarına 

iştirak edecek atletlerimiz bir iki haf
talık güzel bir çalışmadan sonra dün 
seçme müsabakalarını Kadıköy sta
dında yaptılar. 

100 metrede: Galatasaraylı Semih · 
10,9 gibi iyi bir derece ile birinci gel· 
di. 

110 metre manialı: Galata.sarylı Fn· 
ik 15,9 ile yeni Türkiye rekoru tesis 
etti. 

Kadınlar arasmda1d yüzme birincisi BC1Jkozlu bayan Krl.,anti 

Müsabakadan sonra yaptığı bir iki 
tecrübede aynı dereceyi tutmağa mu
vaffak oldu. 

istanbul yüzme şampiyonluğu 
Dün Modada yapıldı. bugün de 

devam edilecek 
Yüksek atlama: Müsabakasına Hay 

dar, Pulat, Sedat, Cihat iştirak ettiler. 
Pulat 1,80 diğerleri 1,75 atladılar. 

İstanbul su sporları ajanlığı tara- 4 - Rauf Beykoz. ~ - İskcnder Bey .. 
fmdan tertip edilen yüzme §:>rpiyona- koz. 6 - Ali G. S. 
sı mUsabakalarına dün Moda yüzme 100 metre bayanlar: 

Disk atma: Veysi yalnız başına yap 
tığı atışlarda 45 metrelik iyi bir dere· 
ce yaptı. 

havuzunda b~lanınıştır. - Krisanti Beykoz 1.54. 
Saat 15 de başlanan müsabakaların 100 metre sırlü.stü: 

neticeleri şunlardır: 1 - Ag3.h Beykoz 1,26,2. 2 - Niko 

Uzun atlama: Bunda da 6,80 metre
yi Semih Lfltf i ile Hüseyin Şükrü ko· 

100 metre sürat: Beykoz 1,30. 3 - Fikret Beykoz 1,31 
1 - Orhan G. S. 1.4,2. 2 - Mahmut 4 - Adnan Beykoz. 5 - Mekin Bey-

!ayca aUa.dılar. ... 1. S. K. 1.5,8. 3 - Bülent Beykoz 1.10,2 koz. 6 - Oğuz G. S. 

de izzeti nefsime dokunmuştu. "Şu 
andan itibaren boksu filan bırakıyo

rum ve güreşe çalışacağım,, dedim. 
Ve mektepten çıkar çıkmaz klübe 

koşarak çalışmağa başladım. llk 
idmanlarım her gün (5) dakika İsveç 
usulü jimna.stık, ( 15 l dakika güree 
idmanı ve son on dakika da duşumu 
almaktı.. Böylece tam bir buçuk ay 
çalı§tım. Bir buçuk ay sonra kendimi 
başka türlü hissediyordum. Kilom ve 
.kuV\·etim ada.m akıllı artmıştı. 

İdarecilerime mfü:ıabakalara beni de 
sokmaları için yalvarmağa başladım. 

Bir hayli müşküliıtla muvaffak da 
oldum. Kliiptc bir seçme müsabakası Atletizm seçmelerindeki yctkse'k atlayıcılar 
~~~~hlrki~~~~~ &n=m~i=z);~~zü;.=~;e=n=a=n=~==i=k=i=k=a=u==v=e=~=k~~=K==~==~~=~~-~c~ 
finale kaldım. mühim galibiyetle döndük. asımpaşah 

Hem de rnkibim kimdi biliyor mu- Berlinde birçok Amerikan, İngiliz •. • 
sun uz, güre.se başla.mama sebep olan ve Fransız pehlivanları bizimle alaka- g ur eş ç ı I er 
Muzaffer.. dar oldular. "Bu kadar kuvveti nasıl 

Muzafferle yaptığımız maç, benim elde ettiniz,, diye müteaddit defalar OUnya şampiyonu ile 
sayı hesabile galibiyetimle bitli; fa- sordular. Eğer bu kuvvetimize bir de arkad8Şl8rJD8 
kat çok çetin bir karşıla.~ma idi bu.. tecrübe ilave edebilseydik netice bam 
doğrusu .. Bu ilk muvaffakiyetimden başka olurdu. meydnD okuyorlar 
sonra o zamanlar yapılan tecrübesiz Mesel! ben, Balkan şampiyonluğu- Berlin olimpiyadında 61 kilo dünya 
maçına iştirak ettim ve nihayet tec- nu kazandığım zaman her şeyi bildi- şampiyonluğunu kazanan Yaşar ile 
rübeliler sırasına çıkabildim. ğime, öğrendiğime kanidim. Bertin 56 kilo Hüseyin ve 79 kilo Adnan, Ka-

Geçen sene Bursaya gittim. Orada- olimpiyatlarından döndükten sonra 
ki güreşçileri çalıştırdım. Fakat Bur- şimdiye kadar hiçbir şey görmemiş 
sada maalesef spora fazla ehemmiyet olduğumu anladım. Halbuki bazı genç 
verilmiyor. ler iki ay o da kendi aralarında güre-

Oradaki pehlivanlar arasında Anka- şiyorlar da. pcltlivan olduk zannctli
ralı Ahmetten b~ka hiçbirini gözüm yorlar ne yanlış düşüncedir bu .. 
kesmedi. Saatin bire geldiğini gören Hüseyin 

- Peki ilk ecnebi tc..ma.sını ne za- işine yetişmek için kalkmak istiyor-

man yaptın. du. 

İ Kendisine son bir sual sordum~ 
- Ik ecnebi temasım, gür('.şe baş-

ladığımın 9 uncu ayında 1932 Balkan - Milli takımımızın daha ziyade 
§ampiyonluğu maçlarıdır; bu müsaba- yilkselmesi için ne düşünüyorsun ve 
kalarda ikinci olmağa muvaffak ol- takımda en çok kimi beğenirsin? 
d 

- Birinci mesele kolay dedi takı-
um. 
Ertesi sene de Balkan şampiyonlu

ğunu kazanarak geçen seneye kadar 
muhafaza ettim. 

Şimdi ilk zamanlardaki idmanlar
dan başka her sabah evde jimnastik 
yaparım. Haftada üç gün beş kilo met
re yUrürUm. Fakat bunlar sabah kah
vealtısından evvel yapılamlıdır. 

Her kman çok yürUyüş yapmak 
.zararlıdır. Bir güreşçi vaktinde yeme
li, vaktinde yatıp kalkmalı. Bilhassa 
fazla yorulmamalıdır. 

mm her zaman galibiyeti isteniyorsa 
yegane yapılacak iş sık sık ecnebi te
ması yapmaktır. Bilhassa şı ...... aı mem· 
leket takmılarile karşılaşmak. İkinci 

meseleye cevap vermek çok müşkili: 
Bütün arkadaşlar iyidir. Fakat mu
hakkak ki f.:aimle, Nuri teknik ve gör· 
gU itibarile hepimizden üstündürler. 

O.M.K. 

~ah günkü nühamızda: Serbest 
güreş dUnya ü~üncü Mersinli Ahmet 
güreşe nasıl başladığın ıanlatıyor. 

sımpaşa klübü giirc.sçileri tarafından 
müsabakaya davet edilmektedir. 

Kasımpaşah güreşçiler Yaşarı, Ad
nanı ve Hüseyini muhakkak mağlup 

edeceklerini sciylemektedirler. 

Güreşçilerimiz - Yaşar müstesna -
diğerleri yarın Rusyaya hareket ede
cekleri için şimdilik müsabaka yapma
ları imkansızdır. 

Hakem komitesi 
azalığı 

Türkiye hakem komitesi azasından 

Sadi Karsan istifa etmiş ve yerine Ul
vi Ziya tayin olunmuştur. 

liongre 
Karagllmriik idman yurdu reisliğin

den: 
Eyllıl ayı içinde yönetim kurulunca 

uygun görülecek günde yapılması yö
netimiz gereğinden olan yurdumuzun 
yıllık kongresi 27 eyliil D3G pazar gü
nU saat 9 da C. H. P. Karagümrük ku ... 
rağındn yapılacağı ilgililere bildirilir. 

100 metre sırtü.stü bayanlar: 
1 - Krisanti Beykoz 2,4. 
400 metre serbest: 
l - Halil G. S. 5,24. 2 - Mahmut 

t. S. K. 5,39,2. 3 - Fuat Beykoz 5.50. 
4 - Vedat Beykoz. 5 - İskender Bey
koz. 

4Xf00 bayrak yarışı: 
1 - Halil, Orhan, Ali, Cihattan mü

rekkep Galatasaray takıniı. Derece: 
10,51. 2 - Fuat, Fikret, Rauf, Billent
ten mürekkep Beykoz takımı. Derece 
10,52. 

Bayrak yarışı Galatasarayla, . Bey
koz arasında çok heyecanlı geçmiştir, 
Beş yUz metreye kadar Bcyko?.lular 
önde iken Galatasaraylı Halil fevkala
de bir yüzme yaparak Uümiiinı J<azan-
dırmıştır. ' 

Bu müsabakaların en calibi dikkat 
noktası şüphesiz Galatasaraylı Hali
lin 4X200 metre bayrak yarışında 

200 metreyi 2 :23,8 de yü.zmesi{lir. Bu 
derece ile Halil değil Balkanalrın hat
ta A vrupanm birinci sınıf 200 metre
cilerinden olduğunu isbat etti. Evveli 
şunu göz önünde tutmak lfızımdır ki 
kışlık Jiizme havuzundan mahrum hiç 
bir Avrupa memleketinde bu mesafe
yi 2:28 den aşağı yüzen yoktur. Sani
yen 2:24 den aşağı yüzen yüzücü çıka
ran A vrupada ancak cört millet var
dır. Bu dört millette fevkalade vesait 
ve son derece ihtimam ve alaka ile ça· 
hşan Macaristan, Fransa, Almanya ve 
İsveçtir. Mczkür milletlerin bu mesa .. 
fcyi 2:24 den aşağı yüzenlerin adedi 
ise ceman onu aşmaz. Bittar= bunlann 
arasında 2 :18 den aşağı . yl\zeni de 
mevcuttur. Bizim gibi kışlık değil yaz.. 
lık havuzdan dahi mahrum bir memle
ket için Halilin bu derecesi kıymetine 
baha biçilemiyen bir rekordur. Yalnız 
bir kış kapalı bir ha-:uzda çalİştığı tak 
dirde Orhanın 100 metreyi bir dakika
ya indireceği gibi Halilin de 200 met
reyi 2:16 dan aşağı yii~erek Avn1pa
nın en iyi 200 metrecif:i olac:ığı gUn 
gibi a~ikardır. 

Son olarak yapılan su topu müs~ba .. 
kası da Galatasaray - Beykoz kücük
leri arasında idi. 

Galatnsarayhlar 3-1 galip neldiler. 
Şimdilik Bcvkoz 5.5 puvanla birinci, 

Galatasaray 42 nuvanla ikinci, su spor 
ları dn 12 puvanla iiçilr.cü \'aüiyette
dirler. 

Bugiin mi\sabakalara da,·r.r1 r>dil
mckted ·r. Bugünkü karı:ıılarun~lardan 

sonra İstanbul yüzme şamri:·onluğu 
belli olacaktır. 

Vücuda en çok yarayan sabah kah- "'t•İİİİIİİİİİİİİİIİIİİİİİİİm;::=====:--=:-----:---:--------------------------.. 
vealtısıdır. • Saraçhanebaşı Horhor caddesi ... ' •. ı:~·i.'•>.'4· -,_~ .. " .... ··~ . 

- Takımımızın olimpiyatlardaki HAYR 
1
• y E 

oyunları hakkında fikrin nedir? 1 y A T ı 1 
Bu sorguma Hüseyin bir hayli dü- _ _ 

şUndükten sonra: Ana · ilk · Orta • lise Tam devre 

LiSESi 1OUndü~1 

- Vallahi, dctli arkadaşlar hakkın- .. ., .Okulu~.u~ bu ?"ıl. ~~rdüğü tev~cc~h. ve rağbetten dolayı ilk sır.ıflardar itıb<ıu.r yabancı dil tedris.tema yenı biı 
da fazla söz söyliyemeyeceğim. Hiç t. :.kılatla mu~ım bır .ıstıkamet verılmıştıı. Kızlar kısmı ayn bir dairerledir. Mektebin hususi otobüsl~riyle nehari 
kimseyi kırmak istemem. talebe her gun evlerınd:n aldırılrr. 1sti} enlere tarifname gönd~rıl•r. · 

Yalnız şu var ki herkes yapabile- l<a.yıt için her gün saat 10 dan ır va k:ıdar dirE'ktöiıu~e müracaat edilmelidir. Telefon: 205~~ 
~~~~~~a~~.D~a~k~ı'•••••••••••••••••••••~•••••••·~~~~~~~~---~ 
netice almamız kabilken bilgisizliği-
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Sarayın Unllne vezirler de dolunca HUseyln 
keyfiyeti Halifeye haber vermek lilzumunu 

h ssettl. Tereddütle ilerledi 
Ara.dan bir beş dakika geçtikten ı 

sonra ilk atlılar kapının önUnc vardı· 
lar. BUtUn muhafızlar oklnnm yay
larına yerle~şler, bunlara nlenn 
almışla.rdı. 

AUılnr kapının kapalı olduğunu 

ve muhafızların kendilerini oklarla 
ka.rşılndıklarmı görllnce bağırmnğa 
başladılar. Bu sırada bunlardan biri
sile Ebukasım arasında şöyle bir ko
nuşma geçti: 

- Allah aşkına kapıyı açın! Bir 
lokma. bir yudum su verin! 

- Kimsiniz siz? 

- Tanımadınız mı yahu! Biz siz-
deniz, sizden ... Halifenin askerleriyiz. 

- Nereden geliyorsunuz? 
- Yukarıdan. Hulfıgfuıun önünden 

kaçıyoruz. 

- Haydi oradan bizi kandıramaz
sınız! Siz hile ile kapılan açtırmak is 
tiyorsunuz. Bizim ordu Hulaguyu ta· 
rümar etmiştir. 

- Ynhu, etme, eyleme! Vallahi, 
billiı.bi, tallahi doğru söylüyorum. 

Atlılar gittikçe birikiyordu. Ebu
kasnn cevap verdi: 

- Nafile ısrar etmeyin! Kapıyı 

açamayız. Bir defa kılık kıyafetiniz 

halifenin askerlerinden fazla serseri
lere benziyor. Sonra şu ynlnna bakın 
hele! Hem Dicle boyundan geliyorlar, 
hem de bir yudum su istiyorlar. · 

- Sözleriınize :inanmıyorsun öyle 
mi? Ne diyeyim allah bizim başımıza 
verdiği felaketi senin başına da ver
sin! Ho3, nasıl olsn. verecek ya? Hu
lagiınun ordusu hemen peşimiz sıra 

geliyor. Siz Hulagfınun ne olduğunu, 

askerl~ ıne derece yaman veyi
ğit olduklarını bilmiyorsunuz, hiç in
san onların önünden kaçarken bir an 
atından inip nehirden bir yudum su 
içebilir mi? 

- Böyle palavralara benim karnım 
tok! Öyle kolay kolay aldanmam. Son 
ra gilneş battıktan sonra kapıları 
kimseye açmayız. Haydi savulun! 
Yarın sabah gün doğduktan sonra 
görUşlirUz. O zaman hüviyetinizi isbat 
edersiniz! Hem şimdi derhal çekilmez 
seniz hepinizin göğsünü oklarımız.. 
la deleriz. 

Ebukasım bunun bir hile olduğuna 
emin bulunduğundan bu ııekilde ha

reket ediyordu. Hakikaten hile olma
dığını bilse de başka türlü hareket et
mezdi ya? 

Kapının önündeki askerler Ebu Kn 
sıma küfürler ' lftnctler yağdırarak ö

bür knpıla.rn baş vurdular. Ayni şey! 
Kapıların hiç biri açılmıyor, hiç biri 

bozgun nskeri içeri almıyordu. 

Diğer taraftan bu haber Ba.ğdada 

bir yıldırım sUratile yıı.yılmıetı. Bütün 
halk sokaklara dökUlmUş, kılıcını alan 
kapılann yolunu tutmugtu. 

Halk arasında da tUrlU rivayetler 
doln§ıyordu. Fakat bu rivayetlerin ek 
serisi Bağda.da hUcum edenlerin Alevi 
oldukları mealinde idi. 

Bu yüzden esasen Bağdatta eksik 
olmayan mezhep kavgnlan akşam ak
şam yeniden baş göstermi§ti. Hanefi 
olanlar, ellerinde sopa, bıçak Şii ma
hallelerine akın etmişlerdi. Şiilerde bu-
na karşı evlerinde müdafaa. tertibatı 

alıyorlar ve Bağdadı muhasara eden 
kendi taraftarlarının ( ! ) §ehri biran 
evvel zaptetınesini bekliyorlardı. 

Bu sırada Ebukasımm gönderdiği 

ilk atlı da saraya varmı§tr. Atlıyı mu
hafız zabit Hüseyin kar§ıladı. Kendi
sine söylenen sözleri dikkatle dinle
dikten sonra: 

- Fakat a.ldığım emir kattdir. Hiç 
bir veçhile halüeyi rahatsız edemem. 
Sen bir defa da keyfiyeti Bağdat ku
mandanına. haber ver. Ne yapacaksa 
EmirUlUmera yapar. Ma.amn.fih vazi
yet tavazzuh edince bana tekrar haber 
getirin! 

!kinci atlt Bağdada hUcum edenle
rin Alevi veya Şii olduklanm haber 
verince Hilseyin bUsbütün endi§eye 
dllştü. Bunun neticesinde §ehirde de 

bir panik çıkması ihtimalinin kuvvet
li olduğunu dUşUnerek halifeyi mutlak 
surette haberdar etmek lblm geldi

ğini dQ§{lndQ. Hatta bu dUşUnce ile 
halifenin odnsmm kapısına kadar yU
rUdU. Sonra v~çcrck uöyle söylen· 
di: 

- Halifenin herhalde böyle bir 6CY 
Ier olacağından malrtmatı olmalıdır. 
Netekim sarayını sıkı bir muhasara 

altına almış olması da bunu kap etti
rir. Bana da her ne olursa olsun kendi
sini katiyen rahatsız etmemem emrini 
verdi. 

Binaenaleyh yapılacak en doğru §CY 

vaziyetin dalın ziyade inkişafını bek
lemektedir. 

HUseyin bu düşilnce ile dilşünürken 
sarayın kapısına üçüncü atlı geldi: 

- Kapının önüne gelenler, Hulagu· 
nun önUnde bozguna uğrayıp kaçan 

askerler olduklarını iddia ediyorlar. 
Hulftgfınun asekrleri de hemen peşle
rinden geliyorlarmış. Nerede ise onlar 
da Bağdadın önüne varacaklarmış. 
Manmafih ihtiyaten kapıları açma
dık. Çiinkü sözlerinin doğru olması ne 
dereceye kadar muhtem~lse yalan ol
ması da o derece milmkUn. 

(Devamı VaT) 
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_.. 
Yazan:IHS~f. 

Kurnaz 
desini 

cas s raporun 
de, kopye ka -

nıüsved
d nı da 

götürmüştü ~ 
Hay Allah kahretsin. Ne ak .. ilik... Raporun yazılması bir saat kadar sllrl öldUren TUrke alt divanıharp e-vrıta e-

Kantine gidip onu çağıramam. tçeriki dil. Bu arada koloncl yukarıya kendi elime geçti. Bu işin neticesini ınerak ğ8 
odada Ballarla Benet beni bekliyorlar. odasına çıktı. Casus zabitle kız içeriki dip duruyordum. Fezlekeyi ~~ın~a· 
Bu km alıp götürsem bana hııyrı yok. odada yalnız kaldılar. Bir saat sona ara başladım. Katil, bana olduğu gıbı di • 
Adeta düşman olmuş, zaten o bana bir ltapı açıldı. D::.ktilo kız bililtizam benim nı harp huzurunda da cUrmUnli taıtıl! 
zamanlar: odamdan ıeçti. Masanın yanından ge • men itiraf etmiş, üstelik: gc• 

- Seni sevdiğim müddetçe körü kö- çerken bililtizam yan &özle beni §Öyle - Ah bir serbest kalsam sizi bilCtJllff 
rüne her istediğini yaparım. Fakat sev- bir süzdü. Balcı§larında öyle istihza do· bertirim. Siz bizim dil§maruıııııs ta• 

mezsem, demişti. Kızda sevgi yerini ki- lu idi ki... Hiç sesimi çıkarmadım. Bak demişti. Bu suretle İngiliz polisinin 
. ·ra· ne terketmi§ti.Onunla işe girigmo bomba tım elleri bomboş ... Kız odadan çıktık • ammüdcn öldürtildüğü katilin de ıtı de 

ile oynamak kadar tehlikeli bir i§ ••• Se- tan sonra ben de Balların odasına dal- Eile sabit olmuş bulunuyor, mahkeıı1' 
ven ve kıskanan veya sevgi yUzUnden dım. Benet çoktan gitmişti. Yazı maki· buna göre hükmünü veriyordu. 
düşman olan bir kadıhın, sevgisini d~. nesi ortadaki masada duruyordu. tlze • Hüküm kısmına gelince heyecan~ 
hayatnu da istihkar ederek o erkekten rinde hiçbir §ey yoktu. K$ğıt sepetine titiremeğe başladım. Karara göre, lcS •

11 intikam aldığını bilniiyen kim var? bakarak bir müsvedde veya kopye kfi- işgal ordusu kuvvetlerine kargı gel~ .. { 
Balların odasına döndUm. Beni görün Kğıdı aradım. Orada da bir ıeyler yok. 0tısw-asayi§i ihlal etmiş ve bir İngiliz P ... i~ 

cc sordu: Kurnaz casus yazdırdığı raporun mUs- öldürmUg ve suçlarını da itiraf eylcı.>~i• 
- Size Matmazel A ... yı gönderecek veddesini de, kopye kağıdını da alıp olduğundan idam cezasına müstahak e-

tim. En ""yanı itimat olanı odur. Fakat, görUrmeyi ihmal etmemişti. Herife ne .. .ğ. an sJ 
:r- se de cUrmU irtikap ettı ı ı:aın d·" 

Kantine gitmitt.,. Birkar dakika bekler- kadar içerlediğimi tabit tahmin edeni· b 1 d ğun ..-
s s hoş olduğu anlaşılmış u un u. ıu· 

seniz çağırtalım. niz. Yapacak bir §ey yoktu. Odama ge- milebbet küreğe mahkum edilmış bu s• 
Benet atıldı •• çerek gilnlilk İ§lerle meşgul olmağa baş d Frarısı 

nuyordu. Ken isi bu cezasını •dıs 
- Zarar yok, başka bir daktilo ça- ladım. Saat altıya geldiği zaman oda - 1 k'" k ahkfırnl bsus 0"" 

dan çıktım. Sevgilim olan Matmazel A.. arın ure m arına ma ~ 
ğrr. meşhur Cehennem adasında geçirecc 

yr mutat üzere Ada iskelesine kadar gö· Ballar ilive etti~ Evrakı bitirdikten sonra içimden: • 
tUrmek ve o günkü yazıların müsvedde- ·ttı"' 

- Bizim daktiloların ikisi de iyi kız- z allı çocuk dedim Yandı gı lerini alarak bizim istihbarata gönder- - av • ' ıa· 
tardır. Ketumdurlar. mek lbımdı. Bu hareketimle bir taşla Kısa boyu, tıknaz vücudu, mert bakl~e-

- Peks.tt, öyle ise timdi öbüril gel- iki kuş vurmuı oluyordum. Hem bana rı gözümün önüne geldi. Hayalimde 
sin... §İddetle bağlı olan ve benim de kendi· lepçcli ellerini uzatarak: . e 

Tekrar daktiloların odaeına gittim. 
Matmazel T ... ıomurtmu9, dalgın oturu 
yordu. Yanına yakla§tım. Kalbini al -
mak arzuslle söze ba§ladnn: 

- Sen bana haksız tekilde dargın
sın. Halbuki ben bu muameleye liyık 
değilim. Seninle müşterek hatıralamru
za çok hUnnetkArım. Dostluğumw:u ni 
çin bozu yonun? 

- Onu bozan sensin. Ben kalbini iki 
kadına veren bir erkekle arkada§ ola -
marn. 

- Bu senin kuruntun. 
- Gözlerim ve kulaklarım beni al -

datmaz. 
- Bu itleri seninle sonra hallederiz. 

Sen §imdi Balların odasına gel. 
Gülüşümden ve bu mevsimsiz komp

limanlarımdan gene kendisine ihtiya -
cım olduğunu anlayan çapkın kız lakayt 
bir tarzda omuzlannı silkerek ayağa 
kalktı ve belindeki kemeri ve fistnrunrn 
eteklerini düzelterek önilme düştü. Kı
zı Ballann odasına soktuktan sonra bir 
polisle yazı makinesini de gönderdim. 
Kendim de odama ge~tim. Ara kapı ka
palı idi. Evveli, kulağımı kaplamaya 
dayayarak içeriyi dinlemek istedim. Fa
kat, Kapiten Benetin mırıltı halinde ge-
1en sesi makine gürültüsüne karışıyor; 
hiçbir §ey duyulmıyordu. Meraktan çat 
!ayacağım. Acaba içerde neler yazılı • 
yor! 

cine bigane olmadığımı itiraf etmek icap - Ah bu oyuncaklar olmasa bcıt sil 
eden kızcağızın gönlünü almak, hem yapacnğnnı bilirim diye ıöylcniyord":ıı 
de bizim sok işimize yarayan Balların Kararnamenin altında duran Ba"Vert 
husust muhaberatmı elde etmek.. kocaman mUhrilne bakarak d8lrnlş~ 

Benetin bugün yazdırdığı rapora ge
lince onu derhal öğrenmeğe imkan ol
madığm1 öğrenmi§tim. Hadisatı bir müd 
det beklemek lazımdı. 

Daktiloların odasına girdiğim zaman 
Matmazel T ... yi i§lerini bitirmi§, git -
mefe hazırlanır bir vaziyette buldum. 
Nitekim çabucak giyindi, giyinirken de 
etrafa ıarıar attı: 

- Çok geç kaldım. Arkadaıitmr bek
leteceğim. Eyvahlar olsun .. 

Bir taraftan sinsi sinsi gülüyordu. 
Aklınca beni tahrik edecekti. Ortada 
put gibi duruyordum. Kıskanç kız, şap
kasını da geçirdikten sonra arkadaşının 
yanağına bir buse kondurdu, bana da 
başile şöyle bir scUim verdikten sonra 
çıktı, gitti. Biraz sonra ben de sevgili -
min verdiği müsveddeleri koynuma yer· 
leştirdim. Matmazel A .. yı ada iskelesi
ne kadar götürdükten sonra Krokere 
döndüm. O günkil evrakı polis Selami 
ile bizim istihbarata gönderdim ve ma
sanın üzerine yığılmış olan evrakı ka -
rıştınnağa başladım. 

BINBAŞI BA VERiN VERDlCt 
HOKOM 

Bu kağıtlar .:ırasında onbaşı Kooperi 

O kadar müteessirim ki bir kardeşiıl1 
d .ıs-· kaybetsem ancak bu kadar yanar 1 tdt 

Dilnyada en temiz, en masum, en ha . ae 
bir heyecanla kendi topra~mm UzeriJl tıı' 
gülmelt ve bağırmak saadetini tatarı ıı 
çocuk ağzına kapanmak istenen dilş11111 

elini krrarsa kabahat kimin? pıaıcat; 
sırada kime dert anlatabilirim! oıan ıt'. 
muştu. Hınzır Baver adalet dUnyD.6 • 

da yeni bir karar rekoru kırarak işi ~il 
bucak halletmişti. Zaten, İngilizler, 

kafir herifi, seri icraatı ve ani kararl9~ 
için bu nevi §ahsrna münhasır mahkel11 
nin başına geçirmişlerdi. 

insana hazan çılgınca k:ırarlar geli; 
yor. O dakikada: Ben bu zavallıyı 1' tı 
taramaz mıyım, diye dü!!ündüm c~' 
onu kurtarmak ancak kaçırmakla rn~ 
kün olabilirdi. Çünkü divanıharbin 1"' 

rıru, ne miralay Ballar, ne de diğer ı.~~ 
mand:ınlar bozabilirdi. HilkUm 1'3 

1 idi. Kaçırmağa gelince o da pek ıcolli! 
bir 9cy değildi. Evvela, katil ayrı ~ıı· 
hücrede muhafaza altında bulundur&ı .,,. 
yordu. Elleri daima kelepçeli idi. gır 
srnda ayrı nöbetçiler bekliyordu. 

(Deoamı ıJtır) 
LE _ -4![_ 

- ~ __.,.-------- ~ 
ketin beni tahkir eder. Aklının: fil'" 
rinin Istanbulda olduğunu biliyoruıtı· 

- Yine mi başlndın? j.• 
Kadının yumruklarmı yakaladı. 1'' 

sabt bir hareketle avuçları içinde fi 

Nakleden: Hatice Süreyya 
-S-

O da bir taksi çağırdı. Şoföre çabuk 
gitmesini tcnbilı etti. Ne kadıı.r müm
künse o kadar çabuk. 

• • • 
- Kuzum ıslık çalma artık. 
Genç bir kadın, köşeye büzülmüş, 

suratını asmış, homurdanıyor. Sarışın 

bir melek gibi guzel yüzil, gitgide bu
lutlanıyor. Genç bir erkekse, alnını 

cama. dayamış, tama.mile tenha olan 
sokağı seyrediyor. Dışarıda boyuna 
kar yağmaktadır. 

- Zannedersem konuşuyoruz! 
Böyle söyliyen genç kadın , dokunsa

lıır ağlayacak gibiydi. Halbuki, deli
kanlı hal:, ıslık çalmakta devam edi· 
yor. Scvgilisilc me$z:,tTUl değil.. 

-Enis! 
- Hışt! 
- Ne Söylesem, ne yapsam pot kır-

mışnn gibi suratı asıyorsun, beni azar 
lar gibi vaziyetler takmıyorsun. Anla
şılıyor, anlaşılıyor .. Beni sevmiyorsun. 

Hıçkırıklar, genç kadının göğsün
den boşanıyor. Enis, yapacağını yap
mıştır. Penbe gül yaprağı ve sırma 
saç yığınına benziyen genç kadına ar
tık yaklaşıyor. Onu ok§ıyor, teselli e
diyor. Bir fikir fırtınası yüzünden ka
barnuşa benziyen bu bukle bukle saç
ları elile yatıştırıyor: 

- Peki, peki hitti.. Artık bundan 
bahsetmiyelim .. Söz ver bakayım. 

- Nedir söz vereceğim? 
Delikanlı, genç kadının zihninde yer 

etsin diye, kelimeleri seyrek seyrek 
söyliyerek diyor ki: 

- Asin, asla, anlıyor musun, asla o 
ismi ağzına. almayacaksın .. Bu mevzu 
da yasaktır. Anlaşıldı mı? 

Kadın, yeniden başlıyor: Kı.zdı mı? Ne var bunda kızacak?! 
- Sen beni sevmiyorsun. Zehra bir kabahat yapm11dı ki.. Böyle 
Enis, Zehrayı kendine çekiyo~öğ- fena fena baktığına ve gözlerini yum

süne basıyor. Nemli alnını kuruluyor. duğuna ve yi\zünU buruşturduğuna 
Dudaklarını yüzünde dolaştırıyor. Fa- göre, demek ki, Enis ona bakmak bile 
kat ağzını bulamıyor; yr.hut bulmak istemiyor. Bu derece basit, bu derece 
istemiyor. Dudakları, Zehrnnın çene- tabii mevzulara. temas ettiği için kız.
silo ağzı arasında o yumuşak ve yase- rno.k da olur muya? 
min kokulu sa.hada duruyor. - Anhyonım: Ben senin na.zarında 

- Ben mi seni sevmiyorum? Öyley- basit bir oyuncağım .. Sevgiden başka 
sc bura.da niçin ömrümü heba ediyo- neden bahsedersem edeyim bana kızı· 
rum? Bu cehennem senin yüzünden Yorsun! 
bana bir Eden geliyor. - Ta.bit değil mi, cicim? Sen ve ben 

F...den ? .. Bilmediği bir kelime. Enis, Yalnız sevgiden bahsetmeliyiı;. Bu, bi
okumuş çocuk .. Neler bilir .. GPnÇ ka- zc yetmez rni? Yoksa seni mesut ede· 
dm, onn doğru büzülüyor, göğsüne rnlyor muyum? Hosuna g"tmiyor mu
itlmntlıı sığınıyor .. Onu hem seviyor Y\lm? 
ve takdir ediyo : hem de ondan nefret - Gidiyorsun, gidiyorsun! 
ediyor. Ah 5u Enis .. DÜ§Ünmese, ken- - Öyleyse? .. Başka ;;eyle alfıkadar 
disinden ba.ska bir şey düşünmese.. olma .. O <'!hetler senin sahan değil. 
Fakat Zehra farkında onun aklı pek Genç kadın, gözlerinin altın ışıklari-
U7.aklarda bir scylcrle me~guldür: le, delikanlıyı bUytılcmek için uğraşı 
hatta muzır 13cyler düşilnUyor .. Onun yordu. Bu bak1~lara Etılsln asla d&ya. 
için, Zehra da Enisin hüviyetindeki 1 namadığını b lirJi. 
azgır. delikanlı şahsiyetini galeyana Faka~, deliknnlı: 
getirmek istiyor. Maks::ı.dı , aşıkının dü - Hayır, hnyır .. Bu akra.m olmaz: • 
şüneelerini vUcudunun arzulanna ram dedi. 
etmektir .. 

Fakat, Enis, kızmııı gibi: 
- Hayır, bırak! - diyor. 

- Bari gideyim .. Bu ak:;am , ne yap
sam benim olamıyorsun, nn.file.. Hn
Ytr, fuzuli nezakete ihtiyaç yok. Neza-

tı, sıktı. • cW 
- Anlıyor musun? Bu bahsi bır .~ı~ 

hn ağzına. almayacaksın .. Yoksa, '!"" 
yUze gelmeyiz! 

- A... blf 
Zehra, ağlamak manaı.\-:ıa gele!'\ ~ 

kahkaha attı, birdenbire bUlUn ıcı 
kançlığı nyaklanmıetı. 

- Evet, evet.. Bana kızıp da arıl1!; 
nin yanına dönmek istiyorsun, acr 
mi ? 

Faka t, bu sözü söyler söylemez, s~ 
lediğine pişman oldu. Gayet ho& 
ş kilde Enisi kucakladı. 

. ıttı' 
- Affedersin, affedersin! Scrll ıd 

dınnak istiyordum. Fakat unutnla. 
sen de ben ·m sinirlerimle oynuyor~u: 
Çok ıztırap çekiyorum, Enis! rııç 
hı!;Jeriml anlamıyorsun? 

y· 
Delikanlı, yüzünü genç kadının bO , 

nuna gömdü. Söylediği kelimelerin!;:.. 
şinliğini bu hnrekctile mülayimlestı 
rek dedi ki: 

- Sen cidden aptalsın, delisıı1 ! ) 
'Devamı ıJar 
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1STAKBUL HARİCi ASKEHİ 
KITAATI İLANL:\HI 

Cü.i Mİldlln T. Fi7Gfı T ..un.ta lltole tarihi 
8 I N B • A L A Jl KUo Kır. San. Lira 

CQ ...... dau lllUDdal, 19,80 Am.. 
rdea D&klell n.eyet. mtıziif, 20 .Münir 

taratmdaD TUrk musUWd, 20,ao SARAY : 
Raa n arkaA.,ıan taraflDdan TUrk 11&• &• 

21 J:rlka Jlortnl, AJln Klelıı ve IPD 
MVl\I~ 

~leıtn pWclarmdua montallap 80lolar, 

~ orkutruı, 22,80 ADadıolu ajımlı l'ILDD 

TAN . 

BE Y O C L U Balıur 109200 13 58 l 106 24/9/938 PerteDhe 15 
ı Bir aaatlik milyoner •e Pirinç 61500 25 00 1114 4/10/938 Cutanha 15 

Gece yanamda bir seı K. Faaulye 108400 12 &O 998 30/9/.938 ,, 15 
Karhanwı h:ıydut Nohu•. 108400 10 00 798 28/9/938 Puarteai 15 

1 Programım bUdlrmem1fttrl Çanakkalede bulunan Tümen bb·lilrlslnin ,akamla yazılı dlrt : ~~:m=~ ve Blr kalem erzak hizalarmda yazıldıiı ıünlerde kapa} ızarfla eksiltmeye 
sUn eana ceıecettm konulmuıtur. Şartnameleri lıtanbulda imirlik atm alma komİlyo-

1 Avlanan g&ıDI ve Col nunda ıörülebilir. lıteklilerin belli sün ve aaatlerden bir Aat evvel 
arkadatlan ki f • • '-- "'--1 • 1 be be Ça lr' ~ 1 d T ı K&robuana ve lfıklar te i tennı a1111unl veaıaa any e ra r na xa e e ümen •tm 
.aaanc. alma komiıyonuna vermeleri. (278) (1067) 

ASTORTA • oıam kervam, z.o. Hot. 

AUUZAll pbecmun IDtlbmL Aıaiıda yulaflara verilen fiyabar Korca pahalı prüldüiün-
tm : = ~ arum den yeniden ekıiltmeleri 25 Eylül 936 cuma ıünü Aat l &da bmitte 

da {ıaep.l blıden) Tüme~ Alın alma komİlyonunda yapılacaktır. lateldiler prtname. 
1 S T A N B U L sini her gün komisyonda görebilirler. Jıteklilerin belli sün ve aatin· 

ı Şanda alldrll adada ve de kanunun iıtediii belgelerle komisyona gelmeleri. (276) (1078) 
1qDb kralmuı memıe1ce.. Tutan lllı teminatı 

lt,oa orkHtra kouerl, I0,30 lamferlm, BiLAi. 
Um1ze zl,yareU fllml • 

, Bll~emlfttr Yerleri Milıtan Lıra K.a. Lira K.a. 
157 86 
108 31 
825 73 
706 80 

,40 ~. 22,85 haberler, 22,153 radyo Ol' • Al.DiDAR 
• " p.rkd&r, u 80D baberı.., 

• .. 1WUDI' tac1 .. ve Dla.. lzmit 44500 2091 50 

1 ::....a: =':~allfl Adapap.rı 29000 1444 20 
:.\aşovAa 
l8.2o kanpk Jr.aamr, 19,GG kOctlk orkestra 

rt, 21,0G gramofon. 21,30 edebi yaym. 
~ laımert, 28,0I çor, babeı1erl, 
kl1ctlk ora.ıra. 24,0G dau haftlan. 

18,155 &Jmanca habeı1er, IO, Jronupnalar, 
.IS opera yaymı, Hotmaıım hlkl)'elerl. 

baberler, 21,80 gram.ton, a1mancD. 
ler, 28,40 gramotoa, 

'rO&Kov&: 

Fatihte 
Acele satılık arsa 
F•Uhte Kıztqı"4& Sofular cadde 
~ üç tarafı muntuam cadde, .;,eni 
ti Daıar, tramvaya ve çarpya pek ya 
Eıa, "'Yan kamilen mamur. 702 met 

1taurabbaı, kıamı bamJ mWk mtıs 
ti!UşşekU ve altı pan;aya muf~ Rrsıı 
le aatıhktır. Tlt.ltblerfnln eaat on 

bire bau 84PD pmeteııincJ,> 
") Fetlıh•e mftntrntlan. 

a. bGcum edlJOr Tuzla 227000 11009 50 
ll&llAl.BEY • Alibaba (tilrkçe) ve Gebze 190000 9424 00 

llAU 

llALE 

OZIPI 

Kahraman tay 

KADIKOY 
• Afk 1ıan&ı.u 

OSKUDAR 
ı Lllkres Borjiya 

BALAT 
TtvoU cambubaneel (tflrk 

ce> .,. Patron oıaaydJm 

DOmbOUO ve arlcadql&n 

KARAGOMROK 

t Dede ve ismet lnönü
nlln 1zmir panayınıu 

açıp 

TiYATROLAR 
NARLIKAPI RAFAK TİYATROSUNDA 

HALK OPERETi 
Buaqam saat 21,45 t< 

BA.LIH• 
Yarm akpm 

Ka.dık6y &Orenad& 
DENİZ HAV..\SI 

---~-- --- - ----
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Dl• Hekımı 
Ferit Ramiz 

TOnel İstiklll Cad. Rtl§til paşa 

Apartıman Tel 4M13 
:s: •• ııma tmidlnn-m:ma.ıı .aı •• :=ıı ı 

. 
lstanbul Komutanlığı 
Satınalnıl\ Komisvonu itinbrı 

ti .. 
Ü 

1 

ZA Yt - Şirketimiz 

1 lıtanbul komutanbpna bailı 
müeuecat için almaaık olan 400 
ton kok k&nürüne talibiİıin "" kamyonunun 
mit olduiu fiyat mak•mca pahalı 3733 numaralı plikası zayi olmugtar. 

Y eniai alınacağından mezkQr plilaımn 

hilkmU olmadığını il!n ederiz. 
Nöye Bavıe.ıelpft Vaya und Fraytağ 

tirektL 

Yakacıkta satılık 
arsalar 

·Yakacıfm en gl1r.e1 yeri olan Sa-
natoryom caddesinde gayet ucu fJ. 
yatla satılıktır. 

Arzu edenler Şeref otel milste-
clrlne mOracaat. 

görüldüfünden tekrar kapalı zarf. 
la ihaleai 14 - 9 - 938 pasarte
ıi aünü Aat 18 da yapılacaktır 
Muhammen tutan 7200 liradır. 
Şartnameai komiqonummda ıa. 
rülebilir. lıteklilerin 540 liralık 
ilk teminat makbuz veya melrtup
lariyle 2490 a:rıh baulW 2, S 
linci maddelehldeld YeAtkfe he· 
raber teklif mektuplan ihaleder 
en az bir saat evveline kadar Fın· 
dıklıda komutanlık abn alma ko
misyonuna Yel'lllet.rr. (819) 

MACLOP FAUSTA MAru.OP FAUST~ . 

Aç kanıma bir kahve bfıtl aJmdıkta 
KabızllQı defeder 

Yemeklerden birer aat llODra ~ 

llAZDISJZLIOJ, mide elrfllllr w JUllD&. 
1armJ ctdertr. Atmdald ...... ,,. ft lro. 
kuyu isale eder. BOROS markalı mntıa. 
IAjma dDdcat. Depom: JluoD ve 8ottııa 
ecza depon, Yen!.,.._ arkam AfP & 
8o1r. No. 47. 

lstanbul Levazım Amir
Hği Satınalma 

Komi s yon u ilan 1 arı 
Trakya Ye lıtaDbalda balunan 

birl"kler i,in 1350 ton baiday lm
clırdmumm 14 Eylül 931 .....
teıi tünü aat 15 de Tophanede 
abc alma komiayommda pasar
hjı yapılacaktır. Hepsinin tab
m:n bedeli 79TI lira 80 lmnqtur. 
ilk temQıab 597 lira 88 lmnqtur. 
~eai komiyomda ıirüle!,i.; 
Ur. Trakya için aryı latanbul için 
ayn fiyat teklif edilecektir. ı... 

te?ı-Hlerin kanuni veilualariyle- il. 
ra'-· belli •••tle kcmüqw pli 
me•en. UZ!\ (1205) 
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bir orduya ayala kaldırıp, bır ıü-ı yuruJor, Hüıet iae mütebeaaim bir 
rü tabanca, mızrak, kılıç ve ban yüzle onu aeyrediyorda. Parda
çerlerini üzerime çevirterek aı : ıana bakan ıözlerinde daha ziya
veya diri yakalamaia uirafhklar de bir ifık nazan ıirilDGyordu. 
halde, timdi burada omlet piıir· Hiigl!l evvelce nuıla qkmı Par
mek için atef yakmakla metıul ol- dayana aöylemif, fakat üzerinden 
dujumu sineler, lnutllka kahka- oldukça zaman ıeçtiii için ıene 
hadan baJdılrardı- Şuraya bak, eski ıük4nu avdet ederek, vazife
uata bir &fÇI ıibi uirafmam, on- ıini aeven ikramcı bir otel ahibi 

rııti hiç aklına ıetirmiyor. Ah, Par. 
dayanm öldülGne iyice emin ol-

! O L~-• ..:&-"\_.. •• am .. uman u.uım 3 --u ıo· 
remezdin ya... Veyahut bana liyık 
ıördQün hakareti iade edinciye 
kadar ortadan kaybederdin... Bir 
Dok da Gize hücum etmek... Bu
nun. hiç imkinı var mı?.. Haydi 
MoriSver, aklmı batına topla! .• 

harf harf kopya ediyordu. Tekrar 
tekr-r, belki on defa kopya etti. 
Şimdi Gizin 7azuını aynen taklİ· 
de muvaffak oldu. Sonra ilk kop. 
yalanm yakarak 1dillerini datıttL 

lan ue kadar aüldürecekti !... gibi harekete batlamııtı. 
Pardayan elinde tava kahkaha Hüıet eauen PardaJ&Dlll otele 

ile plerken arkumdan da bir yerlqerek rahat ve mesut olma
kahkaha ititildi ••• Evveli kılıcına ıındım bqka bir ıey iıtemiyordu. 
aanlmak iıtedi iıe de, Hüget mut· Yalnız ara ııra, Şövalyenin belki 
babın kapuma oturmut, hem ıü- de ıünün birinde kalbinde tafıdıp 
lü1or, hem de Pardayaıu aeyredi- hayalden kurtulacaJını ümit edi· 
yordu. Şövalye ıeri dönünce ko- yordu. Pardayanla birl8fıllleleri 
tarak elindeki tavayı aldı: için aralannda batb bir hail yok-

- Jilleti kovacağım! diye ıöy- tu. Çünldl Şivalye mliteaddi• de-
lencli. falar aralarındaki İçthilal farkı na· 

Pardayan: zan itUara almadıiou ıöatermit-
- Aman, aevsili dolbun, diye ti. 

cevap verdi, aad kovulmuı lizım Parclayanı 
ıelen benim, çünkü yatması için • - Azizim HGıet, biliyor musu
kendiıine izin Yerdim. Uyuklaya, DUZ ki, oteliniz benim için adeta 
uyuklaya omleti yakmasından bir cennettir?.. Artık ben de ya
korktum. Fakat bırakouz da ben vq Y•ftf pulanmaia ve ıeçirdi· 
pifireyim, ne kadar pzel olacaiı· lim aeneri hayattan bıkmaia bat-
nı timdi slriiniinüz. ladım. decli. 

Hqet: - Ah, M&yl il Şivalye, keılri 
- Otunmaz bakalım! Burama bu aöylecliklerinis cl,»lru olaa !-

Amiri benim! dedi. - Cidden dolnı 18ylüyorum ! 
eHemen afak bir maayı ocap Her sün at iizerinde dallan o

Jaklattırarak üzerine bir yemek valan apnak, ,atmur çamur de
...... lmycla. Pardayan birkaç, mmnek, ı&nefle, rüzılrda ufrat
•kika aonra yirmi JBtmda ~ mak aabahleyln kallrmea alqam 
aiW 111Jiik 1nr ittahla karamı nerede olclalanu bilememek, aa-

• 

Moriver hem blylece homurda 
myor, hem de mektubu ıCitüıece 
ii Siteye dotnı delil, kendi evine 
ıidiyordu. Niha1et eYe sirdi, ha1· 
vanmı abD'& yerlettirdikten IOD· 

ra d .. ireaine çıktı. Kapınm kili
dini iki defa çevirdikten aunra 
pencerenin perdelerini ııkı 11kıya 
Cirttü, bpoua anahtar deliline bir 
havlu ile tıkadı. Bir mum yaktı, 
F amtaya gönderilen mektubu mu
ayeneye bqladı. 

iyice bir cımbızla keakin bir 
bıçak alarak ıarip bir ite koyuldu. 
Hareketlerinden aym iti birkaç 
defa daha tekrarlamıt olduiu an
latılıyordu. Bet dakika kadar ui· 
rqtıktan ıonra, mektup üzerinde· 
ki mühür bonlmaclan açıldı. 

Moriver mektubu belki )İrmİ 
defa okudur ilk oku1111ta yüzünde 
bir memnuniyetaizlik huıl oldu. 
lkinciıinde İM kalbi çarpıyordu. 
Niha1et kendinde bir maamma11 
halletmiı kümelere mah1111 bir 1e

Yinç hud oldu. .. Mektaban maaa
llDI anlamqtı ! .. Moriiver o zaman 
...... bir ite ...... mekbıba 

Y.. .. d • • • • ter d 1 1 b" "k uzun e ın ın•m a an ın • 
mitti Sonra ud mektubun iz• 
rindeki m1111111 aabte mektu• ya .. 
pqbrclı. 

- lıte Fa111taya ıötüreceiim 
mektup! diye aöylendi. 

Sonra acı bir aülütle Giziı: ha· 
kiki mektubuna bakarak: 

- Bunu? ... eledi, kendim içia 
deiil Frama kralına aidecek. 

~ahte mektubu~ hemen •· 
talı indi ve dojnıca F auatanm 
Sited"ki aarayına ıiderek mektu· 
bu verdi. •• Birkaç dakika aonra 
Fauta mektubu almıt bulanuyor· 
da •.• 

Moröver, Gizin konaima dön· 
düi:i uman Giz ile maiyetinin iki 
aaat kadar evvel yola çı]mu• ol· 
duklannı öjrendi, biç durmadan 
be;vıirinin karnı yerleri yalıyarak 
yola koyuldu. Oç uat soma kafi. • 
leye yetİflDİf bulunuyordu. ilk ko
nak mahallinde Gize yaklqarak, 
adece: 

- Oldu, monaenyor 1 eledi • 

XXll 
DUNKERK YOLU 

Parda,an, Fauata ile Giz ılı. 

tikim -- gittili ....... teli.. 
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''es EVZ·YE 
Memleketin en eski Hususi Lisesidir 

Ana, ilk, orta ve lise kısımları vardır Yatılı ve yatısız talebe kaydı için her gün müracaat edilebilir. lstiyenlert' 
mektep tarifnamesi gönderilir. 

Telefon: 44039 

• s SE I 
DiREK CRLDGl:JNDEN : 

ı - tlk, orta ve lise kısımları için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına batlanmıJtır. 

Mevsimlik yeni modellerimin 
geldiğini sayın müşteriler_ime 

arzederim 

2 - Kayıt için hergün saat 10 dao 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. tc· 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veyıı tasdikname ile aynlan talebenin yerin~ az miktarda yeni talebe atrnac:t 

tır. Okula girmek istiyenlerin bir Sn evvel müracaatları tavsiye olunur. 
4 - Eylulün on be§ine kadar kaydını yeniletmiyen eski talebenin mürar -- •larr kabul cdilmiyecektir. 
5 - istiyenlere kayıt şartlarını bil diren tarifname gönderilir. Şehzadebaşı. polis karakolu arkasıttd• , 

~ 
b~mmm:zJ:mmm~m~m.'3••• Telefon: 22534 :::::;:;al 

uz 
TEs:t7.ll 

tafe hanında 
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riy1e olduiu yerde donup kalmıt· 
tı: 

- Bu kadının, bu kadar fena 
bir yaradılııta ohqu hakikaten te-

1 essüf oulnacak bir hal! Ceaaret. 
yüksek bir düt ünce, parlak bir gÜ· 
zell:k ve ancak dahilere yakıtacak 
bir cabiat ... insanlara olan ıükran 
borcunu ödemek için kendiıine 

mahsus bir usulü var. Çünkü ken· 
disini Sil:stin elinden kurtardı· 
ğı'lldo.n bir müddet sonra Balafre
yi benim pe§İme takıtı yapılacak 
İ§ değildir ... Ne iıe ... 

Diye söylenirken Faustanın tek· 
rar salona döndüğünü gördü: 

- Haydi bakalım! diye söylen
di, bana yaptrğı itlerin hesabını 
ıormak üzere meydana çıkmak za. 
manı geldi! .. Fakat ne o? Ağlıyor 

1 N . . b 1 mu . .. e ıçın aca a ... 
Fausta bir sandalynya çökmüt. 

yüzü avuçları arasında ağlıyor, 
hıçkırık sesleri ta Şövalyeye kadar 
geliyordu. Pardayan, bir takım ga
rip hislerin tesiriyle tam ileri yü
rüye.:eği sırada Fausta doğrulıırak 
başını sallamış ve eline aldığı bir 
çekiçle orada bulunan bir gonka 
vurmuştu. 

içeri hemen bir uıak girerek 
beklemeğe başladı. Fausta bir 
ıeyler yazıyor, yazdıklarının çok 
mühim olduğu ara sıra durarak 
lfi§ünmeıinden anlaşılıyordu. 

Mektup çok uzun sürmüttü. An
cak bir saat sonra zarfı kapayı~ 

beki iyen adama vererek: 
- Kont nerede? diye sordu. 
- Sen Deniz türbeıinin yanın-

da efendim. 
- Bu mektubu al, derhal kendi

sine ıötür. Yarın sabah ıaat se
kizde yola çıksın ve doğruca Dün
kerk' e ıiderek bunu Alekaandr 
F arneze versin. 

U§ak zarfı alarak uzaklafırken 
Fauıta ili.ve etti: 

- Kendisine, döndüğü zaman 
beni burada bulamazsa Bluvaya 
gelmesini söyleyiniz! 

P3rdayan kendi kendine söylen-
di: 

- Güzel, bu mektup muhakkak 
Aleksandr F arneze, Dük dö Gizin 
Avrupa, Afrika ve diğer kıtalarda 
kuracağı İmparatorluk için Fran
saya girmesini emrediyor. Haydi 
bakalım ..• 

Fauıta mektubu verdikten bir
kaç dakika sonra salonu terketmiş 
ve bir utak ııelerek mumları sön
dürmüıtü. Konakta yavaı yavat, 
ses .seda kesildi, şüphesiz ki artık 
herkes uyumuttu. 

Pardayan o zaman hançerini 
eline alarak önüne çıkan bir yol
dan ilerlemeğe haşladı. Kemali 
ihtiyatla yürüyor ve ıideceği tara
fı tayine çalıııyordu. Aradan ya· 
rım saat geçmiıti ki gayet geniş 

bir yere geldi. Burası duvara asıl
mıı bir fener sayesinde aydınlanı
orydu. Pardayan bir müddet tel· 

• 

• şl • Ni~·;;;k kiit;;~ii~CDNDO§ 
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kik Ettikten sonra sokağa açılan 

büyük kapının burada olduğunu 
anladı. Gece ve gündüz burası
nı beklemekte olan iki ki!i de. Ro
veni'nin götürdüğü adamlar ara-
11nda olacaktı ki ortalıkta kimse 
ıörünmiorydu. 

Pardayan kapıyı sessizce aça
rak dışarı çıktı ve kapamadan ıo· 
kağa fırladı. Gürültü yapmak İs· 
temi yordu. 

Genit bir nefes aldıktan sonra 
Sen Deniz sokağına, yani Devini· 
yer lokantasına doğru yollandı. 
Bu sırada Notrdam kilisesinin saa
ti yarıını vuruyordu. 

Otelin kapısı kapalıydı. Par. 
dayan kendisine mahıus bir vu
rutla kapıyı çalınca, on dakika 
geçmeden uykulu bir hizmetçi ka
pıyı açtı. 

Pardayan açlıktan ölecek bir 
halde olduğu için: 

- Yemek! diye bağırdı. 
Zavallı hizmetçi: 

- Mösyö lö Şövalye, uykusuz
cuktan düşeceğim! diye cevap ver
di. 

Kızcağız hakikaten yalan söyle
miyordu. Pardayan gülerek: 

- Haydi, öyleyse git uyu! de· 
di, Yaln~z yatağım hazır mı 

- İçine girip, yorganı ~;ınıza 
çekınekten batka bir zahmet yap
ınıyacalnınız, efendim. 

- Peki, timdi beni dinle, yarın 
ilhsah beni ,tam saal altıda uyan-

drracnksın? 

- Emredersin:z, ben zaten beş
te lcalkıyorum. 

- Brav::>, şimdi git yat! Fakat 
eğer unutur da, heni saat 6 da kal· 
dırmazsan, seni yalnız Dam Hüge
te kovdurtmakla kalmaz, rahibe 
gibi saçlarını da dibinden kese
rim. Eğer sevdiğin varsa ıenden 
yüz ~evirir, yoktıa .. 

Kız gülerek Pardayanın ıözünü 
kesti: 

-Var! Fakat merak etmeyiniz, 
sizin burada Madam Hügetten da· 
ha büyük bir mcvkie ıahip oldu· 
ğunuzu hepimiz biliriz. 

Hizmetçi bu sözleri müteakip 
gitmişti. 

Pardayan: 
- Bu hadise bana uykudan 

mahrum hizmetçilere edilecek 
merhametin ne İ§e yaradığını öğ· 
retti... Zavallı Hüıet!... Demek 
namuıunu da tehlikeye koydun? •. 
iyi amma açlık ve ıuıuzluktan ö
leceğim. 

Şövalye mutbaha ıirerek iki 
mum yaktı, sonra kı:hcını, ceketi· 
ni ve zırhını çıkardı ve otelin her 

yerini tanıyanlara mahsus bir alıt
kanlıkla mahzene inerek iki şiıe 
ıarap aldı, odunluktan aldığı bit 
demet çalı ile de ocağı aletledi. 

Pardayan bu itleri yaparken 
şöyle düşünüyordu: 

- Şu Dük dö Giz, Fauıta, Süs· 
si, Mcnevil heni tutmak için koGB-



Tonton amcanın öğretmen 01-...., .... 

1111 billrabılz. Bir g1ln dersine biraz 
seç kalmrat;ı. Çocuklnr...ıdıın birisi o.. 

J"Okhltınıdan istifade ederek ka. 
tahtaya Tonto;.. 11.mcanm resmini 

ftlapmaya bqladı. Tam bu sırad& 

.ton amca içeri}-' girdi. Çocuğ\İn 
f-nmı yaptığını gördU. Kızacagma 
Apılan resmi pek beğendiği için ken. 

tamamlam:ıya b:ışlndr. 

I BUiT"' IUIUUllUZ ? I 
Jlmeri.k.ada ilci 

•ğızlı büyük bir 
balık avlan • 
mıştır. tik defa 
tesadüf edilen 

bu iki ağızlı balık, müzeye nakle 
dilmi§tir. 

* * ~ 

Altı günlük bisiklet yarııtan
na iştirak eden sporcular günde 
on defa yemek yerler ve vasati 
olarak beş dakikada bir düşer • 
ler .. 

~u~Oı ifil ©Je 
snze kaçmaca 

ca cy\Ylnu 

~ 
~~ 

Kaçmaca oyu
nu çok eğlenceli 
bir oyundur. 

Oyuna iştirak 
edenler 4 - 5 

metre geni~liğinde bir daire çi
zerler ve dairenin etrafında yer
le§irler. 

Oyunculardan hiri de daire
nin ortasına girerek bir ipe bağ 

lanmış içi kum dolu ufak bir 

torbayı sallamıya ve arkadaşla
rının ayaklarına nişan almıya 

başlar. 

· Oyuncular kum torbasının 

ayaklarına isabet etmemesine 

dikkat ederler. Torba t.-imin a
yağına dokunursa o ebe olur. 

-...;. ~ 

~~ 
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Kambur çocukları 
tedavi ,için 

Dünyanın başka yerlerinde 
annelerinden sakat doğmuş ya. 
hut, çektikleri kemik hastalıkları 
yüzünden vücutlannda kanbur. 
luk hasıl olmuş çocukları kendi 
hallerinde bırakmazlar. Onların 

bu anzalannı ortadan gidermek 
için türlü türlü aletler icat edil. 
miş ve tedavi müesseseleri açıl. 

Maurlkeı 
lşDemek 

JllrtMDllnl: 
~IH-11--lllHlll 
Şahsi eşyalarımıza marka koy 

mak moda olmuştur. Erkekler 
isimlerinin ilk harflerini gömlek
lerine. kızlar da şapkalarına, el . 
çantalarına ve saz eşyalarına yaz 
ılırmaktadırlar. Resimdeki moda-

ya dikakt edersnciz siz de kolay
lıkla marka yapmasını öğrenebi
lir ve kendi İ§inizi kendiniz gör
müş olursunuz. 

iM alBk©>lke>tnHJJn 

mıştır. fşte gördüğünüz resimler 
bu müesseselerden birinde alın. 
mıştır. Hasta çocuklar burada 
tedavi edilmektedir. 

Gü~eı bDr 
foırça 

.\Bazan fırçalann üst tarafı 

es'-.'Ttveya rengini atarak çirkin 
bir ı...::naara gösterir. 

Yeni "bi: fırça almaktansa, 
sırtı eskiyen fırçnnıza çuhadan 
veya kadifeden bir kılıf geçir-

mek suretile itinizi görürsünüz. 
Bu takdirde kılıfır etrafım 

yukardaki resimde görd:;ğünüz 

şekilde çiçe:Jerle de söyli; ebi • 
lirsiniz .. 

ku ırnazD n ğı 

"Bir aslan! .. ~~ 11ikokoyu ye - lindeki rendeyi bıçkıya y:ıkla§ • mıı olan lıçxısmıgerdi, .rendeyi 
mek istiyordu. 1-' al bu ki, .zenci o- trrdr ve aslana: "Gel, dostum.. de gerilmiş blçlmun üstüne koy
nun kohy kolay vemeği olur- g.JI korkma, seni canlı canlı yi- du. Bıçkıyı bırakınca, rende milt 
muydu Jç? Bir·1aJ1tiyı kesmek- yeceğim, nasıl ki, sen de beni bif bir hızla aslanın bumuna çarp 
le uğra§ l bizim marangoz, ga- öyle yemek istiyorsun.,. dedi. tı. :Malilroko: "Gel, dostum, ar
yet prati.t bir si!ii'1 düşün lü. E- Malikokko, i.yi bir 5elikten yapıl kadaa olalım. Sana hayvanların 

kralı derler değil mi? Bak seni 
r.asıl paralarım 1,. dedi; Maamafih 
zenci ihtiyatlı hareyet etti. Yara 
8Dlln acısı geçince, ; ulanın inti
kam alacağını düşiliıerek tası ta
rağı toplayıp oracbn ' ':açtı. 

Kızıl Derııııerln kadın 
doktorları 

Güney Ameril:ada Şili mem~ 

leketini hepiniz biliyorsunuz de~ 
;_'11 mi? içinizde orasını bilmiyen 
ler va:-sa, haritalarını açıp bula -

tıilirler. Kuzey Ame.rikada oldu
lU gibi güney Amerikada da, be
yaz tenli Avrupalıların istilasın
ıı.ın evvel kızıl derili yerliler ya
~.arı ... .; •. Avrupahl::ır Amerikaya 

~yak bastıktan sonra yıllarca 

müddetle hep bu kınnızr derili· 

!eri yer yüzünden yok etmek. için 
öldürmekle uğraş.tılar. Kimi yer-

lerde büsbütün yok ettiler, kimi • 
;rcrlerde ise yok edemedikleri i· 

~in onlarm ya!amalanna mahsus 
topraklar ayırdılar. 

işte Şilinin Temuko vilayeti sa 
yılan yüz bini bulan ve kendile-

rine Arokan milleti denilen kızıl 
.derililere verihni§tir. Bunlar be· 

yazlara hiç bir. vakit boyun eğ • 
memiş olduklarını söylemekle ö
yünürler. 

Arokanlar gerçi zamanla mede 
niyeti kabul etmişler· se de gene 

e~ki adetlerinin bir çoğundan vu 

;teçmemi§lerdir. Mesela. bunlar 
?ıasta oldular. mı kendilerini "so • 
Juk benizli,, adını verdikleri be-

yatlarm doktorlarına baktırmaz
lar. Hasta adam Maşilcri yani 
)tendi kadın doktorlanm çağınr. 

MaşHerin kulübesi önünde iki 
buçuk, ilç metre yünckliğinde 

'oir seren dikilidir. Serenin dibin 

<len tepesine kadar oyulmuş olan 
'ientikler merdiven iıini götür. 

... c:ı-~"tle Arokanları..a kutlu sayı • 
•.an Kanebo ağacından kesilmiJ 
oir dal bağlıdır; dalın yanı ba§ı· 

na da bir kuzu derisi asılıdır; 

dte yanında da ayni kuzunun 

.ıtanr ile doldurulmuş bir tekne 

ıardır. Bunlar cin ve periler için 
'4erenin tepesine konan adaklar
dır. 

Maşiler çağrıldıkları hastaya· 
ikişer olarak giderler. BeraberlC

rinde kocaman bir davul götürür 
ler. Birisi davul çalar.kcn ikincisi 
de canbazlık danalan. yapar. Böy 

lc.:e hastanın gövdesine girmi§ 

olan kötü ruhlarla şeytanları ko
acaklarmr zaonedcder. 

Tabiidir ki böyle zırva i~lerle 
bir hasta iyi olmaz. Hasta iyi ol-

:naymca kadın doktorlar da çok 
geç çağrılmış olduklannr söyli • 
yerek işin içinden çıkarlar. 

- Evde yaramazlık edersem 
bana bir hafta tatlı vermezler. 

' . 
- Benim cezam daha müthi§ 

olduğu için daima uslu duru-
rum. 

- Sana, ceza vermiyorlar ki! 

- Cumartesi günleri babam 
"Haber., in çocuk sahifesini ge

tirmez;. Bir coçuk için bundan 
büyük ceza olur mu? 

Kedi, ile kurt 
Kurdun biri bir gün ~ 

doğru ~yordu. Sa1mı onnu 
bir ziyarete gidiyor sanmayın; 

hayır o bunu yalnız postunu. kur 
tarmak için yapıyordu. Çünkü 
avcılar ormanda köpekleri ile be• 
raber onu arıyorlardı. 

Kurt açık bir kapı bulsa he
men içeri girecekti ama onun 
kötü talii burada da kendini gös" 
te · :•= • bütün evlerin kapıları 

kapalı idi ve bir kapıyı çalıp ev 
sahibi iyi ise içeri birmekten 
başka çare yoktu ama hangi ev 
sahibi iyt idt Bunu bilmiyordu.: 
onun için bunu evvela orada. du
ran bir kediden öğrenmek istedi 
ve kediye sordu: Hey kedi kar'" 

deı buradaki köylülerden en mUı 
viki hangisidir? Bak duyuyor mu 
sun· ~mıandan köpeklerin ve av 
borularının sesi geliyor.,, 

Kedi: "Çabuk Ahmede git o 
çok şefkatli bir adamdır,, dedi. 

Kurt.: "Çok doğru söylüyor-

aun ama ben onun bir koyununu 
FarçalamıJtmı. 

Kedi: Peki öyle ise bir de 
Mehmedi tecrübe et. 

Kurt: Korkarım ki o da bana 
kızgındır onun çoc.uklanndan bi'" 
rini ben yemiştim. 

Kedi: Bir de Ali var çabuk ça• 
buk ona git. 

Kurt: Aman aman. Ben ona 
rasgelmekten bile korkarım bir 
kuzusunu yedim diye geçen ilk
bahardanlıeri beni arıyor. 

Kedi: Azizim işte bu çolc fena 
ama belki seni Hasan saklar. 

Kurt: Yok kedi kardeş yok 
ben onun da bir buzağısını ye· 
rr.iştim 

Kedi: Ne söylüyorsun kurt 
kardeş? demek ki sen onlara ı;a• 
rar verdin. Şimdi sen onlardan 
nasıl ve ne yüzle muhafaza edU. 
mek isteyebilirsin. Bu işte kaba• 
hatli yalnız sensin. Ne ekersen 
onu biçersin. 

ı·şte b ıuuraa da av ©> V lYi üll lYI 
deırıe.r 

Av oyunu birdirbire benze
.nckle beraber ondan daha eğ

lencefülir. Oyuncular ikiye ay
rılır. Yansı avcı, yarısı da cey
lan olur. 

mak istiycn avcılan yakalamıya 

çalışır. 

Ceylanların !ırtma binmez -

den evvel yakalanan avcıfar cey 

lan olur, bu suretle oyuna de • 

~;,,~~ •v•am .. •e•d•il•ir ........................ ... 

!_~~--~~.!)~ .. ~ ~·J. ~~. · ~ 
\Ç- . -- -- :;:= 

~ - l 

. · -~/ ) 
Ceylanlar .ba§lannı eierek 

2 - 3 metre genişliğinde bir 

dairenin içerisinde dururlar . 

Avcılar da daire dıpnda bekler 

ve ceylanlann sırtına atlamaya 

hazırlanır. 

Dairenin tam ortasında duran 

bekçi ceylanların sırtına .atla,. 

Bulmaca 
5 barnt öyle bir şehir ismiylm ld 

5 lnd, 2 inci ve 3 üncU harflerim ııu 

ortasındaki kara. parçasını 2 inci 1 d 

'UncQ ve 5 inci harflerim de öktlztııt 

ldlçUğüc!Ur. 

Beu1 bilenlerden. birinciye 1,5 llra. 
ikinciye ı Ura, ve üçüncüye de btr 

dolma kalem \'Crlleceğ:f gibi aynca 

200 'ldşiye de muhtelif hediyeler ~ 

ğıtıla~aktır •. 

B :ambuBa geırgedaırila tuzak kuı.ruycır 

Ustilva hattı Afrikası yerli

lerinin hazan öyle bulqlan vaı 

dır ki, insanın onlarda .lmnetll 
bir zeki bulunduğuna inanacağı 

r,elir. Hatti hazan avlanm hiç 

hrıpalamadan tuzağa diltlirürler. 

Bambula da gergedan yakalamak 

için böyle bir tuzak kuruyor. Bir 

baobab (hattrlistüvada yetifcn 

bir qaç) ağacının toprağa en ya 

km dallarından birine bilyük bir 

taf yerleıtiriyor, buna bir ip bağ· 

"' .... · ro"ı: .. 

lryor, ilmekli ucunu apğıya ka

dar uzatıyor, ve yere koyuyor. 

Dala iki tane turp asmağı da u

nutmallll§br. Bunları yemek Oze 

re gergedan daire halinde olan 

bUyük ilmeğin içine giriyor. Hay 

vancağız turpları yemek için u
ka ayaklan üstünde pha kalla· 
yor. Bu ıırada arka tarafa yuvar 
lanan tatın ağrrlığile ilmek bil· 
zülüyor ve hayvanın dört ayağı 
nı da ahnış olduğu halde çel:f• 
yor. Bambula sevinç içindedir. 
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Akbar Firozu bilhassa general 
Campbelin sözleri çok düşündür
dü. Hakikatin diğer Hintliler ta
rafından da öğrenilerek bütün 
Jwdrctini kaybetmek tehlikesi i
le karşılaşmıştı. Şimdi yapılacak 
yegine şey bu adamları sustur
maktır. Bir mü~dct düşündükten 
aonra çavuşa şu ta1imatı verdi: 

- Yarın bu adamların hepsini 
idama mahkum ettiğinizi söyler
ıiniz • . idamın ne .zaman olacağını 
aynca bildiririm. Şimdi bana öte 
ki arkadaşları çağır da konuşa -
ımı. 

Aradan yarım saat geçmen:ıişti 
Jti bütün ihtiyar Hintliler Akba~ 
Firozun odasında topland!lar. 
,Şimdi maznunların idam edilip 
edilmemelerini münakaşa ediyor
lardı. 

Müddeiumumi ile reis olan ça
vuş maznunların Hir.tlilcre bü
yük fenalıklar yaptıklarını ve he
men idam edilmelerini istiyor, 
diğerlerinden bir kısmı kararın 

başı yarılan reisin iyileşmesinden 
ıonra verilmesini münasip görü
yor, bir kaçı da eğer İngilizler 

meseleyi haber alırlarsa buraya 
asker gönderirler korkusile ser
best bırakılmalarını tercih ediyor 

lardı. 

münakaşa iki saat kadar sür. 
dü ise de üç taraf da kendi fikir
lerinde ısrar ettiklerinden bir ne
.tice alınamadı. Akbar Firoz hid
detinden kıpkırmızı olmui odada 
ki adamların hepsini de öldürme·' , 
ği aklından geçiriyordu. Fakat 
böyle bir iş kendisi için çok teh
likeli ola:.ilirdi. Bu işten vazgec;e 
rek hapsetmeği düşündü. Fakat 
bu da iyi olınıyacaktı. 

N:ihayet meseleyi şu şekilde 

halletmeğe karar verdi: 
Çavuş yarın sabah erkenden 

hapishaneye giderek gene;aı 

_ .. mpbel V..; arkadaşlannı kurşun 

la ölc!ürc ~e!:, kenôisi de silah ses 
.• ini duymuş gibi hapishaneye 
koşarak Çnvuşu öldürecek ve bü
... m kabı:.'1at çavuşun üzerine 
yüklenecekti. 

Akbar Firoz, heyetin hiç bir 
karar vermiyerek dağılmasından 
sonra çavuşu çağırarak ona şu 
talimatı verdi: 

-Şimdi bana olan sadakatini 
göstermek zamanı geldi. Bu a
damlar mahpusların öldürülme -
*'.esini istiyorlar. Muhakkak ken 

• dilerinden rüşvet almış olacak -
lardır. Sen yarın sabah erkenden 
hapishaneye gider ve sözde malı 
puslar üzerine hücum etmiş gibi 
yaparak tabanca ile hepsini öldü
rürsün. Sonradan seni kurtarmak 
benim vazifemdir. Hiç korkma! .• 

- Emredersiniz efendim! Si
zin için c<ınımı bile fedadan çe· 
kinmiyeceğimi evvelce de şöyle 

miştim zannederim. Yalnız bir 
nokta var. Ya muhafızlar beni 
hapishaneye bırakmazlarsa? 

- Sen galiba mahkeme reisi 
olduğunu unutuyorsun? Maznun 
lan sorguya çekeceğini söyledin 
mi, herl ~ emrini dinlemeğe mec 
burdur. 
Çavuş bu sözlerden sonra Ak 

bar Firozun önünde eğilerek dı· 
şan çıktı. 

Akbar Firoz ş!mdi bütün işle· 
ri yoluna koyduğuna emin ola-
rak seviniyor ve bir aşağı bir 
yukarı geziniyordu. • 

Nihayet akşam oldu. 
• • ı;ı 

· General Campbel ve ar~adaı -
lan bulıfndukları hücrede vazi
yetlerinin ne olacağım düşünü· 

yorlardı. Hepsi de hayatlarından 
ümidi kesmişti. Bunlardan yalnız 
İtalyan alimi bir sürü tehditler 
savuruyor ve eğer kendilerini 

öldilrmeğe ceaaret edecek olurlar 
sa, bcteriyetin bu ölümün intika
mını alinakta gecikmiyeccğini 
söylüyordu: 

General Campbel ortaya §Öyle 
bir fiikr attı: 

- Bizi idama mahkum edecek 
terine hepimiz kat'iyyen eminiz. 
Böyle pisi pisine ölmekten ise 
mücadele ederek ölelim daha iyi. 
Hem bu suretle onlardan bir ka
çını temizlemiş ve hem de belki 
bir kısmımızın k~çmasına yardım 
etmiş oluruz. 1 

Bu fikir hepsine iyi geliyordu. 
Fakat nerede ve kiminle mücade 
le edeceklerdi. Şimdi, bulunduk
ları yerde yemeği bir delikten ve
riyorlar ve ancak mahkeme gün 
leri o da elleri bağlı olarak dışa
rı çıkarıyorlardı. 

General Campbel buna da bir 
çare düşündü: 

' - Yarın nasıl olsa mahkeme· 
ye gideceğiz. Orada reise, bize 
insan gibi muamele ettikleri 
takdirde her şeyi söyliyeceğimizi 
ve binaenaleyh ellerimiz çözük 
olarak muhakeme edilmemizi is
teriz. Zannederim ki bir şey öğ
reniriz ümidile bu isteğimizi ka 

bul edeceklerdir; işte o zaman 
etrafımızdaki muhafızların üzeri
ne çullanır ve elimizden geldiği 

kadar kavga ederiz. Kazanırsak 
ala 1 Kazanamazsak .zaten ölece
ğiz! .. 

Hücreye derin bir sessizlik çök 
tü. Şimdi herkes fecin akibetleri
ni düşünüyor ve aslında, hepsi 
yarın mahkemede reisin bu fikri 
kabul etmiyeceğine, etse bile mu
hafızlarla başa çıkamıyacaklarına 

kani bulunuyorlardı. 

Nihayet Alman alimi bu fikre 
itiraz etti: 

- Bence sizin söyledikleriniz 
tatbik edilecek bir ıey değildir. 
eis mahkemede elimizi çözdürmi
yeceği gibi çözdürse bile oradaki 
muhafızlarla kat'iyyen başa çı -
kamıyacağız ve üstelik bu sefer 
de yaptığımız işten dolayı i'jken
ce de görürüz. 

Haytaya bakın 

'\. - "'il.~~\\.~\\.'"'' "Qa1' .... ,"'_ "2. - "e.~\.\).'t\. ~~ .. u.~, ... ~\ .. 

Dünyadaki 
büyük şeyler 

• Dünyanın en uzun tüneli Pl 

re dağlarının altından geçmekte" 
<iir. Boyu 50 kilometredir • 

• Dünyanın en büyük adası 

1.654.600 kilometre murabbaı 

sahası olan Gröenlanddır. 
" ... 

• I?ünyanın· en büyük Okyano 
- • ~ I 

su 127.972.000 kilometre murab-

baında ola_n büyük Pasifik Okya 
nosudur. 

General Campbel mırıldandı: 
- Orası öyle ama ... 

Ne yapıpda bu haydutların e• 
linde ölmekten 'kurtulmalıydılar. 

Hepsi. b .• :ı.u düşünüyor fakat no 
yapmak lazımg_cldiğini bir türlü 

kararlaştıramıyorlardı. 

Dokto:- ortaya şöyle bir fikir 
attı: 

- Bütün bu işler Akbar Firo
zun başı altından çıkıyor. Bura• 
daki Hintlilerden birisini kandırıp 
bu herifi öldürtsek? .. • 

Bu da itirazla karşılandı: 
- '.:'' b;;:kçilik edenler onun 

en sadık adamlarıdır, Bu fikrimi 
zi kat'iyyen kabul etmiyecekleri 
gibi meseleyi Akbar .Firoza da 

haber verirler ve bu suretle aley. 
himizde bir türlü elde edemedik· 
leri delili kolaylıkla bulmuş olur 
lar. 

- O halde yapacak bir ıey 
yok 1 Alnımızda ne yazılı ise onu 
bekliyeceğiz! .. 

Gcner:-! bir türlü yerinde du
ramıyor ve gözgöre ölüme gider
ken hiçbir ~ey yapamamaktan 

doğan bir hırsla kendini yiyordu. 
- Fakat İngiliz hükumetinin 

bizleri merak ederek arattır:nası 

lazım değil mi? diye söylendl. 
(Devamı var) 

' - v,.,~ u.\1 G\~\"I) '\ıt.\::nQ.\U\• 

13 EYLÜL- 1936 • Her hafta Pazar günleri HABER gazetesine ekli olarak parasız verilir. No. 44 

Harflerle resim yapıyorum 
·v- .. ~ı:: F.N. \ ~ 1 r --~--;. ; -. IS 2 . r:-r.,,. 
Ot Bıl!. G"~<:-' ı ~Ti · li,11 
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OCUK HAFTA& 

Çok yakında 
sızin için çQk 
güzel ve de
vamh bir re
simli romana 
başııyacakt:ır. 
Merakla bek
leyiniz. 


