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Ingilizler Almanlara 
nıüstemleke vermiyecek ! 
Fakat Milletler Cemiyetinin nezareti altcnda 
kurulan komisyonun başka topraklar temin 

etmesi gayretine iştirak ed.ebilirlermiş 

/Jıttcr Nttrcmbcr{f de nutT..-unu söylc
.....::_ıck için kiirsiye çıktığ1 sırada. 

Romanya 
Kralı 

ayam g 

Bitler Nurcmberg'<le nutl:unıt söyledikten sonra yarn1aıı aeçit resmi. 

Sovyetler, Almanların harbe 
hazırlandıklarına kani ; 

!ngilizlere ihtarda bulunuyorlar 
ADmanya0 19114 dekinden daha 

f kuvvetıı imiş c:o OngDIDz kabDnesn 
bir topOantı yaptı - Lokarıno 

koınıferansonın ne vakit 
!? • 

Paristen akseden haberlere göre lngiltere, Hitlerin istediii müs-
1\onıanya kralı Karolun T'"m"ı·-•- 1• 

fırkasının umumi toplantısında Ma
liye nuırı Nevil Çemberlayn Alman
yanın bu talel>lerlne karşı Jngiltere 
hUkQmetlnin cevabını blldirecekt.ir. 

~ -ır- ı:san tcmlekeleri geri vermeğe tar~fıar 
e>'a Kanunuevvel ayında Romaya git 

lbeai muhtemel görülüyor. değildir. }'akat, Almanyaya ba§ka 
topraklar bulunmasına çalışacaktır. 

it. Seyahat haberi bilhassa Yugos- Bu sabahki po8ta ile gelen lngiliz O cevap açıkça şöyle olacaktır: 
1 - İngiltere, harp sonunda alı

nan Tanganika, Şarkt Afrika ya-
\'yada ehemmiyetle k&r§Ilamnak- gazetelerinden ''The People" in yaz

~dır. Bununla beraber bu seyahat- dığına göre, teşinievvelin ikisinde 
111 l?ıuhakkak yapılacağına dair res- yapılacak olan lngiliz muhafazalcar (Devanu 7 incide) 
: ınakamlardan teyid edici bir ha- --------------------------

.._yık;::r.akeam General Mola 
6 yaşında btr kız 
Otobüs altında 

ezildi 
' I>tin akşam Yedikulede gene bir 
~bil kazası olmU§tur: Yediku
lede oturan Anastasın kızı 6 aY§Illda 
~la saat altı buçukta caddenin bir 
~mdan diğer tarafına geçerken 

::::köye giden 3281 numaralı oto

ll altmd ka11n11, tekerlekler 
tında ezilmi3tir. 

Xızm sağ ayağı kınlmış, derhal 
~lan sihht imdat otomobili ile Ha

~ hastahanesine kaldınlmıştır. 

~ce sabaha karşı 
"apah çarşıda 

yangın çıktı 
-!t•aıvetdn geıme
'"e lüzum kalma-

t'lan bekçiler tara-
11ldan sönCIOrüldü 
b• nu gc.ce sabah~ kargı K.apalıçarşıda 
~r Yangın olmuş, itfaiyeye lüzum kal -

ildan çarşı bekçileri tarafından söndü
tUlın·· . . u tür: Çarşıda devriye gezen be'c-
~aıı Dursun ile kontrol Sabit mat 

re dofru orta gazozlar sokağında 7 5 
~ll:naralı terlikçi Hasanın dükkanından 
llnı'.lnlar çıktı~ını görmüılerdir. 

t ~Unlar deıhal düdüklerle arkada~fa
•tıı haberdar etmişler, hzaır bulunan 

4 gün sonra 
MADRİDE 

SALDIRACAK 
Asiler bu taarruzun 15 günde 
netice vereceğini umuyor 
lspaoyol hOkOmet merkezi Valans'a 

oaklolunuyor 

~Y-Y.r tulumbalarla C:ükkanın kap:sını 
tırık ateşi söndürmüycrdir. ispanyada zehirli gazlardan ve tayyare hUcıımla.ntldotl konınmak içiK Mğı-
~~ıının neden çıktığı beni.iz ~eabit MklordG ~ 1GCldm w ~ot:Wda,r .• 
~tir. a-- 4 incide) 

Esl.i Yunan <'unılıur"refoi.nin cumlıur saray:na geldiği sırada alınnuı bir rea• 

Eski Yunan Cumur reisi 

Zaimis öldü 
Viyanada tedavide bulunuyordu, cenazesi 

Atlnaya getlrllecek ve bUyilk 
merasimle kaldırııacuktır 

Atina 16 (hususi) - Yakın vakitlere 
kadar Yunan reisicumhuru iken rejimin 
deği~mesi üzerine devlet idaresini kral 
Yorgiye tevdi eden Aleksandr Zaimis 
80 yaşında olduğu halde Viyanada öl
mUştür. Eski cumhurreisinin ölüm habc 
ri derhal krala bildirilmiş başvekillere 

yapılan merasimle cenazesinin kaldırıl· 
ması emredilmiştir. 

Zairnis Viyanada tedavide bulunu -
yordu. Kendisi vaktile Giritte fevkala
de komiserlik etmiş birkaç defa da baş-

yıktıracaklar 
Belediyeden 

müsaade almaya 
mecburdurlar 

vekalete getirilmit ve nazırlıklarda bu
lunmuştur. 

Son defa Yunanistanda ıiyaıi birçok 
devreler geçirilmiş olmasına rağmen bi-

taraf phsiyeti ile daima devlet riyaseti· 
ni mtihafaza etmiş ve nihayet reJımın 

inkar kabul emtiyen eıaslı bir değişik • 
lik arzetmcsi üzerine vazifesi nihayet 
bulmuştu. 

Cenazesini almak üzere Yunnaistan • 
dan Avusturyaya bir heyet gidecektir. 

Londra seyahatine 
teşrinievvel 

ayında çıkacak 
Harap ve çürük binalar şimdiye ka Morning Poıt gazetesi General 

dar sahipleri tarafından hiç bir yere lsmet !nönünün Londraya birincite§· 
danışmadan yıkılıyor, bu yüzden biı rin ayında, deniz ve kara askeri er -
çok kazalar oluyordu. klnı, ıiyaıt, mali, iktisadi mütehasau: 

Belediye bundan sonra yıkılacak tarla birlikte gitmesi ihtimalinden 
büyük ve küçük bütün binalar hakkın bahsederken diyor ki: 
da ehemmiyetli kayitleri taşıyan "Yapılacak müzakerelerin siyıısi 
bir talimatname hazırlamış, derhal belki de askeri ve bahri mahiyette 
tatbik mevkiine koymuştur. anlaımatar aktedilmcsini mucip ola· 

Bu talimatnamenin esaslan §Un cağı sanılıyor. 
!ardır: General İsmet İnönü Londrada~ 

1 - Badema yıkılacak binalar ve sonra Pariıe de gidecektir.,, 
ehemimyetli dıvarlar ve buna mUma Bu sabahki "Kurun,, gazetaind~ 
sil işler için sahibi tarafından Bele okunmuıtur: 

diyeye müracaat olunacaktır. ' "Haber aldığımıza göre Bqvckili· 
2 - Yıkılacak binalar sahipleri vu miz tcırinievveliin dört yeya bqinde 

kuatm önüne geçecek her türlU ted şehrimizden ayrılacakör. Bu ıeya · 
biri ittihaza muktedir mesul bir mü hatte kendilerine kimlerin Tefakat c• 
hendis1 mimar veya kalfa göstere . decek:;ri henü.ı belli olmaina.kla be 
cektir. rabcr mtihtelif vekllet mümessillıi · 

3 - Belediyece tanınmış olması la rinin bulunacakları tahmin "edilmek.• 
zım gelen bu mesul iş adamlarımı .edir.,, 
karşı mtihendislikçe, mesuliyeti a? . 1.-------......... ----.~ 
tında yıkmak için ruhsat verilecek -
tir. Bu ruhsat parasız verilecek, YJll
nız sahibi istidanm üzerine mesuliyeti 
kabul ettiğini imza edecektir. 

Bu muameleli istida Belediye mer -
kezlerinde saklanacaktır. İstida sak
landıktan sonra bina sahibine yıkma-
sı için müsaade verilecektir. 

4 - Bina sahipleri bu müsaadeyi 
almadan b;na ve dıvarlarını yıktırır
larsa ve bir kaza olursa derhal mah
kemeye verilecekleri gibi Belediye 
nizamlarına aykırı hareket ettik
lerinden dolayı da şiddetle cealan -
dınlacaklardır. 

ltCll~CI Etl<;ili~İ 
Komünist teşklUltı 

keştcdlldlğfnl 
tekzip edl_yor 

Ankara, 15 (A.A.) - ltalya bil· 
yük elçiliği; ltalyada bir komünis~ 
teşkll~tı keşfedildiği ve bu teşkiHUa 
fapt partisi azasından b'azılart.nl'n 

da dahil bulunduğu hakkında United 
Pres ajansı tarafından verilen lıabf 
rin asıl ve esası olmad~m bildir-; 
mektedir. 

Eski eserlerin 
muhafazası için 
Vell ve Beledl~• Reisi mUhlm bir t•mlmde laulundu 

Kurşunları sökenler, satanlar, satın 
alanlar ceza görecekler ,,,.... ',_..,: 
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iki milliyetçiliğin farkı 
İspanyada hükCtmet asilere mağlQp oluyor. Hatta, merkez, muhasara çcmbe- ' 

ri gittikçe daralan Madrit'ten, sahildeki Valans'a taıınacaknug ... 
-· Dik~at ediyor musunuz; Telgraflardaki, gazetelerdeki tabirler yavaı yavaş 

d~gışmege başladı. Evelce, sadece "asiler,, deniyordu. Şimdi "milliyetçiler., de
nıyor: Fakat bunlar, adıyla sanile asidirler. Çünkü, umumi seçimle iktidar mev
küne geçmiş bulunan ve binaenaleyh, halkın iradesine dayanan hükOmeti, baJka 
ırktan olan ve asırlık düşman 1spanyollan kesmekten zevk duyan askerlerin ka
ba kuvvetile devirmcğe kalkmış mevki harisi insanlardır. içlerinden biri, daha 
şimdiden, krallığı tasarlıyormuş. Bunlar, alınterile çalışanlan eski derebeylik hu
knkura esir edeceklerdir. Ve galebeleri §U felsefeye dayanacaktır: "Halk, kavi
nin! ... Akla derhal Tevfik Fikretün ımsraındaki bu sözün mabadi geliyor: "De
mek, şeririndir !,, ... 

Evet, telgrafların ve gazetelerin ağzı asilerin galebeleri nisbetinde, değişi
yor: Evvelce, düP.edüz "asiler,, denirken, şimdi, yavaş yavaş, "Nasyonalistler,. 
"milliyetçiler,, deniyor.. Belki de, pek yakında, isyan, tamamile muzaffer ola
cak, Mola yahut Franko İspanyanın başına geçecek. işte o zaman, bir takım ti
caret menfaatleri, diplomatik mülahazalar yüzünden bu adamlara ~· 4 ~". ekselans 
falan diyeceğiz, onları sempatik görmeğe, göstermeğe çalııacağız. 

Fakat şimdilik kendilerini olduklarıgibi göstermekte hiçbir mahzur yoktur. 
Çünkü meşru ispanya hükQmeti hala duruyor. Halkın ekseriyetinin iradesile mev 
kie geçenler, kendi milletini yabancı milletten olanların eliyle boğan "milli
yetçilere,. karşt Mlft mücadelededir. Ve biz, kendi milliyetçi mantığımızla, bunun 
nasıl "milliyetçilik,. olduğuna bir türlü akıl erdiremiyoruz ... 

Harbiye 
mektebinin 

Istaobuldan ayrılma 
programı 

Bugün Ankaraya nakli Hizımge1en 

Harbiye mektebimizin bu nakil işi ve -
rilen bir emirle birkaç gün için geri kal 
mıştır. 100 kusur yıldanberi istanb::lda 
bulunan kahramantnr yatağı Harbiye 
Ankaraya nakledilirken merasimle u -
ğurlanacak ve bunun için büyük tezahü 
rat yapilacaktır. Bu hususta alakadar 
makamlar bir program hazırlamıştır. 

Programın esaslan şudur: 

Hüseyin Faruk TANUR 

Bulgari standa 
kar 

Istanbulda soğuk 
... ve yagmur 

üç gündenberi kapalı bulunan hava 
bugün de kapalı olarak devam etmekte
dir. Rasathane havaların birkaç gün da
ha böyle gitmesini ihtimal dahilinde 
görmektedir. 

Dün sıcaklık derecesi en çok 16, en 
az 7 idi. Rüzgar şimalden esmiştir. Ha
va bugün de kapalı ve yagı§lı olacaktır. 

Orta Anadoluda §iddetli soğuklar 

başlamıştır. 

Bulgarlstanda kar 

HA~ER - Xl<ram Posfaii 

iktisat Vekili ile 
Maliye Vekili 

Şark vilayetlerini tetkik 
seyahatine çıktllar 

Veknnoeırnm~~e l'§>Dır n=neyce'lt ©ıce 
ıre'ffalkat e©J U\f©>ır;; nşe 

ZcırıguOdaktan başDaliilacak 

Vekillerimiz, tWn hareket ederlt:rk e>ı kendilerini uğurlıyanlarla beraber 

Buna havaliıinde tetkiklerde bulun
.makta olan iktisat vekili Celal Bayarla 
bir müddettenberi İatanbul maliyesinin 

KCÇCK 
HABERLER 
içeride : 

• Meyve halinde TUrko!18 mUteha.ssuılarmm 
yaptığı kavun ambalajı açılmI§ ve fçinc:clti 
sekiz kavundan be§l aa.tlam, Uçü hafifçe bere 
ıı ve bin çUrük çtkml§tır. 

yeni teşkilatı üzeründe mC§gut bulunan 
Maliye vekili Fuat Ağralı dün Tarı va
pıırile ıark vilayetlerini tetkik ıeya • 
hatine çıkmışlardır. 

iktisat vekili Celat Bayar Gemlik yo
luyla Bursadan ve Maliye vekili Fuat 
Ağralı da son günlerde gittiği Ankara
dan dün şehrimize gelmişler ve vapura 
da dar yetişmişlerdir. Vapur iki vekili
miz bine- binmez derhal hareket etmiş
tir. Ayni vapurla ve' vekillerimizle bir -
tikte İran sefiri ve searet mfilsteıan da 
gitmekte olduklanndan Tarının Grandi 
direğine İran barayğı çekilmişti. 
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Doğı\u nıl!!_ 

değil mif 
.-

Va~ lYI ıro al ır@I aın 
a~Oa\'f <Sılf1l o a ıroa 

ge~n-n:oeıro 
kaıP>aıvaıınoaıır ._ 
Vapıırların i81wlclero iyice Y"~ 

dii·il"' 
m.asını beklemeden aflanması r"' 
den kazalar eksik olmuyor. 

yo .. 

purla iskele arasına sı1:ışan i~ 
uiicutlarından başka boğula»l011 

da raatlanıyor. 
Bu kazaların oluşu, sırf birkllf 

saniye bckliycmemek yü..."ilnden cıor 
maktailır. 

üilta" Şimdiye kmlar yapılan ~ 
ıığraşnuılara rağmen bunun oııa 
geçilemedi. Fakat, geçilemedi deY'r 
te arkasını bırak"nıak da /eci kazo111" 
rın sil:rüp gitmesinde amiZ o~ 
tır. 

Vapurdan çıkanların, bu çıkma 11'
kikalarında dar geçitlerde konı~ 
lara vo hatta münakaşaya giri§'m' 

ri, i}Zeri sıkı olanları aceleye ı": 
ketmektedir. Böyleleri, kendileri"' bit 
i§kence geçidi saydıkları bu akı"tt' 
ya kapılıp da i§lerinden olmamal<11" ; 
çin lüzumundan fazla acele göst~ 
tedir'Lcr. Halkımızın konU§?M 11e ,,ıtl
nakaşa1anm vapurlardan çıkma daki' 
ka.larındmı sonraya bırakmakm tıO ' 
purdan atlamamn Clnütıc geçecektir • 
Hele atlıyanlarla kçmıl§ma 1Jflel'" 
detı çı~ milddetini azaıt(lrııa' 
mütemadi bir ikazla karşılQ.§saıar ktıl 
bir zamanda intizama girmiş bıtlııflll ' 
caktır. 

Bu işin, zabıtada1ı çok, Ak.ay "'"' 
murlaruıın vazifesi olduğu da unııtııl• 
mamalıdır. 

Halkın Dostu 

1 - Harbiye talebesi alay sancağı ile 
kıta halinde mektepten ayrıldıktan son
ra Taksimdeki Cumhuriyet abidesine 
bir çelenk koyacak ve oradan hareketle 
Karaköye inilecek vapurla Haydarpaşa 
ya geçilecektir. 

Diğer tnraftan komşumuz Bulgaris -
tanda şiddetli soğuklar hüküm sürmek
tedir. Balkanlarda kar yağmaktadır. Şi
mali Bulgaristanda suhunet zait 4-5 de

• 1 tc§1'inlevvelden lUbaren deva!rde kı§ 
mesai saati başlıyacaktır. Ve memurlar sa.. 
b.'.lh dokuzda gelerek akoam be§te çıkacak • 
lo.rdır. 

* Akayın sonbahar t.ar1fesl bu sabahtan 
itlbarcn tatbik tldlltneğe bll§lanilll§tır. 

iki vekilimizi Galata rıhtımında iki 

vekalete mensup §ehrimizdeki zevat ve ita 1yan1 ar 
yüzlerce kişi uğurlamıştır. Meclis reis-

Aby Haydarp:ışada mürettep bir ta
bur ve bir bando taraundan karşılana • 
cak ve bu tabur trenin hareketine kadar 
orada kalacak ve harbiyelileri uğurla -
yacaktır. 

2 - Alayın Ankaraya vanşında da 
müq:ttcp bir tabur ve bando kendilerini 
karşılıyacak ve bu taburdan bir bölük 
önde olduğu halde istasyon caddesini 
t:ıkiben Ulus medanyma gelinecektir. 
Burada Atatürkün abidesine bir çe 
lcnk konulacak, oradan Bankalar cadde
si, Atatürk bulvan yolile mektebe gidi· 
lecektir. 

3 - İstanbu1dan ayrılıştan sonra tre
nin geçtiği istasyonlarda mevki ku -
mandanı adına birer heyet ve merkez 
kumandanlan bulunacaklardır. 

4 - Haydarpaşadaki uğurlamada is
tanbuldaki Ttbbiye, Deniz lisesi, Askeri 
liseler ve Deniz harp akademilerini tem 
silen birer heyet bulunacaktır. 

5 __. lstanbuldan hareket esnasında 

.ve Ankaraya vanşta Vilayet ve Belediye 
oen birer heyet uğurlama ve karşılama 
merasimine iştirak edecektir. 

6 - Taksimde Atatürk abidesine çe
lenk konurken tesbit edilecek zevat ta
:rafmdan birer nutuk irat edilecektr. 

receye dlişmliştür. • Maden OC&klarmda daya~ara.k ck\&Ua.. 

İıifan Okaiiptila atacımıi yet.i:§tirDmeaine e • 
hcmmtyet. verllmesl V1ltı.yeUere blldirilm.l§tir. Patatesler o :z.a 

çuvalları!! 
Ticaret odasının bir türlü 

• Jdaar1f vckruetı ilk mekteplerdeki kU • 
tatbik tUphaneleri ze.nginleşUnneğe karar vermif • 

tir. Bu sene yalnız lstanbul mekteplerine 
cdcm<'diği patates talimatnamesi, bu 
tnlimnnamenin yapılışındanberi iki 
ay bile geçmeden yeniden değiştiril
mektedir. Bugün toplanacak Oda 
meclisine bu talimatnamenin değişti
rilmesi teklif edilecektir. 

Evn~lce Oda tetkikat şubesi. pa
tates talimatnamesi projesini hazır· 
}arken patateslerin mevcut olan tc 
amül mucibince 75 kiloluk çuvallar 
içinde satılmasını projeye koymuştu. 
Falmt, Odanın yüksek makamları -
her nedense, 75 kiloluk çuvallar için
de duracak patatesleri pek kaba bul
muş olacaklar ki daha 7.arif ( !) dur
ması için olacak - patates çu\'81la
rının &O kiloluk olmasını muvafık 

bulmuşlardı. Fakat bu talimatname 
çıkar çıkmaz bun un büyük bir gaf ol
duğu anlaşılmıştır. 

Şimcli Oda meclisi bugün toplana
cak ve hu hatayı tamir edecektir. 

Kunduracı dizini 
yaraladı 

Galatasarayda Reşatbey sokağında 7 
numaralı evde oturan Apostol, Galata
daki kunduracı dükkanında çaltşırken 
elindeki bıçağı dizine kaptırmış, bıçak 
ehemmiyetli surette dizini kesmiştir. 

Apostol Beyoğlu hastanesine kaldırıl-
mıştır. 

2000 llralık kitap alınacaktır. 
• Şehrimizde bulunan Hariciye umumi kA 

tıbi Numan :Meneme.ncloğlu dün Ankaraya 
dönmUııtUr. 

.ı< lnglllz bandıralı Arandara vapurlle llmıı. 
nımızo. 400 seyyah gelmlştlr. 

• tzmır pıı.nıı.yırmda inhisarlar pııvlyonu 

blrlnclUği kazanm13tır. Bu pavyon 6Crgi ko.. I 
pand!ktan sonra da inhlsarm do.im! sergi.si 
llo.linde kalacaktır. ı 

rıı Burdur - Baladlz demiryolu tamamlan.. 
rnt§ ve Nalfaca hattın muvakkat tesel!Um 
muamelcst yapılmıştır. ı 

• Şeker ııtrkcU hesabına fabr!kalan tct • 
kik eden Alman mUtehasaıalan dUn lzmır 1 
yoluyla §ehrimlzc gelmişlerdir. 1 
Mıitelıassıslar birkaç güne kadar raporlarını 
vcrer'k A lmanyaya döneceklerdir. 1 
* Erzunımda yapılan tetkikat sonunda 

burada. §eker, deri, kuma§ ve yün fabrikalo.. 
rının kurulması mukarrerdir. j 

• l7mlr telefon §lrketınln satm alınması 

tekatrllr ctmlıtlr. Yakma& müzakerelere baş 
lanacaktır. i 

* Da.hlll ticaret eııyasınm gQrnrllk muame. 
lesine tabt tutulup tutulmaması teUdk edil. 
mektedJr. 1 

• lklnci be§ acneUk sanayi p!Anı bu ay 
nihayetinde vekiller heyetinin taadlklne ar 1 
zedJleccktir. 1 
* Van gölünde yeni kurulacak iskelelerin 

ilkinin temel atma. merasim! yapılmıştır. 1 
• Sıhhiye veklUetın!n yenl blr ecza tarllc. f 

si yapmakta olduğu haberi yalıinlanmiıkta. 
dil". 1 

• lki gUndcnberi §ehrlmlzde bulunan Kıb. 
rıs vallJJ! Pa!mer dün Köstenceye gitml§Ur. 
• Ankarada açılacak ev ve el sanayii sergist 

Jroın.lteal Vali Muhiddin Uattında81 zlayretıe 
bazı kararlar lltıbaz et.mlflerdlr. 1 

400 Alman genel 
Şefferi baeıar~nda 

olduau halde 
• BwıdaD ııonra tenezzühe taJıaı. edilen 

"l&pUrlarm bir kö0e81 bufeye tah81a edilecek 
l 'ta 1 yaya g 1 tt i 1 er lıerkea yemek ve içkJliııl burada yemek ve 

1 

Miinih 15 - Hitlerci gençler §efi Balde içmek nıecburtyeUnde bulunacaktır. Böyle • 
roni Schirah bugün beraberinde dört ce vapur bir lokanta veya meyhane manzara ı 
100 genç olduğu halde italyaya hareket • m almıyacaktır. 
c'mişt:r. Bunlar İtalyan nazır1cınndan • Berberler cemlyetlılde dlln berber meJ.; 
Riccinin davetine icabet etmektedirler. teblnin geDlfletılmesl için bir toplantı ya • 

C Al n1 V d
"k pı1ml§tır. 

enç m:ı ar, ene ı , Floran .. ., ve • C. H. parttsl ocak kongreleri dün gece 
Romayı zıyaret edeceklerdir. I •...,'.ln baf)•m•ıtır. 

gençleri Musolini tarafından da kab-.ıl • Şehrin Ok tedria:at kadro.ti hazırlana • 

edilecek1erü=~. :ralı: .Ankaraya gönderilınl§tir. 

lerinden Haaan SaJuı v.u .,,.. belediye ~~~""=~abe•isl:anda ti 
reisi Muhiddin Uıtündai, Amiral Şük. h kim tJ rvaziyett 
rü de bu meanyda idi. deAildrrler 

iki vekilimiz tetkiklerini! Zonguldak- Bir lnglllz muhabiri lı6yl8 
tan başhyacakla .. ve sonra bütün Kara- sUylUyor 
deniz sah!l vilayetlerini ve şark vila- !talyanlnrın Habeşistanın rner1'" 
ctleryimi::i tetkik edeceklerdir. Vekille· zi olan Adisababaya girişleri bir st' 
rimize bir heyet refakat etmektedir.. neye yaklaştığı halde Hnbcşist.and• 

istikrarın teessüsü. bugün için bir 
hayaidcn ibaret olduıhı nnlaşı Jı~·of• IO> O IK kat 

Yollarda 
kaidesiz 

yürüyenler 
Cezaya çarpılacak! 

Emniyet mlldUrlUğU ıtehlrde umuınl 
s"yrl5eler, Jıılnlnl b!lbaua halkm sağdan 
\'O )'tlya kaldırımlanndan ytırUyerek bir 
Jcaı.ııya mrydan \erilmemMl huausuna 
hUyUk bir eht'mmlyct atfetmekte ve bu 
Jsto do\'runlı bir ~klloo m~gul olmalrta • 
dır. 

Emniyet nıUdUrJUğU dün de bu husus. 
ta gnzotclere ıu mektubu göndennlıtır: 

Şehrin bUyUk ve küçük caddeler! ve bu 
caddelerin birlc§Uği meydanlarm ortası 

mll.ıhaınran voS&ltl nakliyenin geçmcııım 
mo.!1ııus olduğundan ya.yaların vesaltlr 
~eç!.lği yola. inmlyerek yayaka!dınmlarm. 
dan yUrUmelerl ve yUrüdUğU yayakaldın. 
mının da sağ tarafını takip etmeleri sey. 
rUseter ko.ldelerlnin en esuh11111 tefkil et 
mektcdlr. Hal böyleyken ve herkes bu 
kaideyi bilirken maalesef yo.yo.kaldınmla. 
n mUso.lt olan caddelerde blle bu.na rla • 
yet edllmiyerek hallan yolun ortaamdan 
yUrüdUkleri görWmektedir. Bu vaziyet 
latıuıbulda tramvay ve otomobil kualan 
nm ~ blrlncl sebeblni tefllil ediyor. Ka. 
zal&rin önUnU a1mak :lçin polla bu buausu 

Uüızime çaJl§lrken bir taraftan balkm da 
kendinf tehlikeden korumuı lbımdır. 
Bu rney,anda. kvtıdan Jilrfıya geçmek 
zartıretı halinde herkeain etrafım kollıya. 
rak en kı.1a yoldan ve mUmkUn mertebe 
topluca kim.telerln geçUj1 noktadan amu. 
den geçmeleri lcap eder. Bundan .onnı 

bu kaJdelere aykırı hareket edenlerle bu 
i§te ihmal gösterenlerin umuru belediye 
ye mUtealllk ahkA.mı cezaiye kanununa 
tevfikan ceza g8reeekJerl tebUf olunur. 

Emniyet Dlrdrt~rı 
Salih KJ)ıç 

Londrada Çıkan Manchester G~ 
ardian gazetesi Adisababa muhnb1 

nin yazdığı bir mektup bu hakil•lltl 
bütün çıplnklığile meydana koynıııf 
tur. 

Muhabir mektubunun başında dl 
yor .ld: 

''ltalya hiikumeti, aşağı y-uk~t1L 
bütün Habeşistanın istila edHdiit11 

memlekette sükunetin hüküm surdt 
ğünü habe.r veriyor. Hakikat öf1' 
değildir. Memleket baştan başa W 

~.:~d!::::: ~~~~=ru :~1bi~;~::1:•; 
talyan hAkimiyeti altında olma~ 
yüzünde:ı birbirine bağlı ddildlf• 

Ara sıra zırhlı otomobillerden fl'i~: 
teşekkil bir kol, bu yolardan ge( 
yor, ve bunların gcçmcsile ,·aziyet ,ı1· 
ki haline dönüyor.,, 

Muhabir, Adisababanın ve 
şistanın bugünKü asayişini 
can lan d ınyor: 

• Ruaın mUc&deleai 1 tqrin!evvelde ... • 

B 
·• R v A A D lay'acak ve bu MDe İstanbul v11Ayet1nde 900Qı ... _________ ._ ____ ..: -------••&• benlr muayene edJlecekt!r. tanbul tınıvens!teai 1 tqrinievvelde a.Oılac&k. 

11 • Jrenl kaza olan EyUpte belediye §Ube.si tır. • 

"Adisahaba geçen temmuzda ,·~· 
pılan tanruzdanbcri iki üç gUndr b ~ 
panik geçiriyor. Şehrin etrafı te. 
örgülerile örülmüştür. :Fakat nıUdll 
fna tertiha h şehrin ortalarına lcll' 

dnr uıanmaldndır. Her gece burB" 
da ateş .açılıyor ve r.titralyözJer {•; 
aliyete ge~er geçmez yeni ,.e geıt• 
bir taarruzun \'Uku bulduğunu t'11

• 

ncdiyor. Çünkü Adisababanın cir•· 
r ndaki arazi ile dcmiryolu snha!:l

1111 

kadar uzanan yerler "~t:i .. leriJl elitt' 
dedir. Bunlar bilhassa geceleri bit' 
raya hakim oluyorlar. Adisab:ıb•· 
nın havnlisinden olan Adis - A]tfll 

yolundal;i Gulaleh bu fLSilerin eli:: 
de bulunu) or. Asilerin kU\...,·Pti tıS 
kında bir kim.senin :'ileri \•oktur. f'•· • . tıı• 

Sinema lleminin sayılı filmlerini "SAKARYA' sineması (Eski Elhamraj 1 kurulup kuruımamam için teıırlnlevvcl sonun • Çukurovo.nm bu f:enekl pamuk rekoltesi 
~imdiden halka vaadediyor. ~ da reyiama mUracaat ccUleceltUr. geçen seneden l:S,360 balye fazla olarak 

• Halen ikmal imtihanları devam eden le.. 1159,560 balyedlr. 

kat !>unların h~r gün kurdul<lnrı 
zaklnr hakkında bir sürü marnınat ,.. 
lınıyor., 
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J3o,,. ~ •• •• •• 
~tfft qo.cuşum: 

t:waE ~ -- ............ 

~avaouo 
9etvırn m lOı !f?>aı@I n o oceır 

"G ani mübadillerin dertleri .•. ,, 
tıı Bu bir yrlan masalıdır .. Ve doğ
t su, o derece çok yazılmış, o dere
d~ı Çok söylenmiştir ki, gayri müba
\ll ~lnnyanların da başına dert ke-

1\\ıştir. 

la Gene öğreniyoruz ki, bu yurttaş
ç~n cemiyetinde ihtilat çıkmış. Kü
Şo hakları olanlar isyan etmiş.. 
ok Yle bir lakayt bakışla serlevhayr 

Uyup geçiyoruz. 
lıa ~akat iyice düşünün: Gayri mü
k· dıı ne demektir? Türklerin ta es
"Sı asırlardanberi Rumelide yavaş 
~~aş yerleştikleri malUın. . • Bura
~ Balkan harbine kadar bir hayat 
~ lırınuşlar, sonra istilaya uğrayıp 
~l.sınen çekilmiş, kısmen orada kal-
1h 1§lardrr. "Gayri mübadil., asırlık 
-at'h 
• 1 kakJarınr, asırlık çalışma seme-
•ele · • 
1 rını bırakan ve eli avucu boş o-
d~tak yeni Türkiyenin hudutlarına 
0ı:ıenlerin, mülkiyet bakımından, 

'clıdır. 
l'a llütün teferrüatı bir yana brraka
~·k, neticesi noktasından, işi, kendi 
ISalinlle anlata},m. 

•*• 
r Babam, Selanikte memurdu. Şeh
~111 ~ yana doğru inkişaf edeceğini 

11estırerek, hemen bütün tasarrufu 
d ~ bir arsa satın aldı. Hakikaten 
b; tahmini çıktı. Arsamızın c:ivarına 
tıır hastahane yapıldı. Etrafında bi
t~lar Yükseldi. Bizim t-0prağrn ils
ijne de barakalar kuruldu. 

1 lstiJadan sonra, SeJanikte tetkik
b~t Yapıldığı uman, piyasa muci-
1.1nce. istihkakımızın otuz bin Tilrk 
~ası olduğunu söylediler. Fakat 
rıe bir r~qmi tahmin yapıldı: 
.Arazinin bedeli 134, 375 
hıüterakim icar 191, 562 

---
Drahmi 325, 937 

~ Parzedin ki, drahmi d\iştü düştü 
e bir kuruş etti. Gene de istihka-
1ııtız 3259 lira tutacaktı. Fakat bir 
~!eınde icar bedelini tayyettiJer. 

• 1Jtebakisi için de elimizde 1500 ]i. 
a1ııc bir bono mevcuttur ki, b nlar 

1
. I:! uıı auınr:r-.-ıymeun<1ecı.r. :l!i'f'-

~ efe, de şu kadar para aldık: Bir 
liere 15, bir kere, 125, bir kere 60 

11 
ta. Eğer 180 lira da elimizdeki bo-
nlar ederse, toplayın yekununu! •. 

bj Lak:in bitmedi: Muamelenin taki
ıı için - hem de babamın dostları
t·~ bize fevkalade bir himmeti de il-
1~1 k ed!p, masarifi azaltmak şar-
1 e - b' t k • il\ ır a ım zarun hnrçlar ol-
d lıştur. Bunlar da 100 Jiraya yakın· 
ır . . b. 

1 • onun ıçın, ır reyrek asır bek-
td·k .. 
~ 1 ten sonra, 30.000 liralık mahmı-
l> karşılık 500 liradan daha az bir 
ara almış oluyoruz r 

.Allah bin bereket versin ... 
" İşte biçare gayri mübadillerin 
"~rd· ~ ı budur!. Unutmayın ki biz, 
,. 'lldt şah.-.ımıza iktisadi emellerimizi 
~nk .. k. li' Şu ·ür bu paraya bağlamamıştık. 
lt llkat nice ailelerin maişet temelleri 
~ llınelindeydi. BHhassa za·rnlh on-

r. .. 
* • • 

~a Zaten ayağı, kanadı, gagası bu
~ narak tam manasile Nasrettin bo
lıa n~n kuşuna henziren şu gayri mü
~İJ(dı1Ierin •. ~kların11 adalet, jnsaf, 
~ 'illeti hukumet namına kati suret
&ltı halletmelidir. Artık bu dert bit
t~ -Allah rızası için!, Bu ne silrün-

ltte<fi bö ı ş tııı. ~ Y e. •. u yanık adamla-
~ lce..-.kı hesapları temizlensin, onlar 
~ 1sınetıerini, müstakbel refah ve 
~a detıerinf bugünkü Türkiyentn fm-

tıları dahilin de arasın Jar. 

~ fV~·NO' 
tl::!I rrne ~nçnm oş 66' 

~lıı l>un Cumhuriyet müddeiumumili
~il.)(~ garip, fakat tahakkuku halinde 
ta •katen tct-~ı;ısüf ve teessür uyand·-

Alaca köy 
hafriyatında 
Çok kıymetli 

eserler bulundu 
Türk Tarih Kurumu tarafından 

Alac:ıköyde yapılmakta oJan haf
riyatta yeni ve çok zengin eserler 
bulunduğu haber verilmektedir. Haf
riyatın sekizinci metresinde bakır 

devrinin en fevkaiade eserleri mey
dana çıkmıştır. 

Bir hükümdar mezarı zannedilen 
bu yerde altın bir "diyadem .. bakır 
geyik heykeli, insan kolu, dört gü
neş kursu, gümüş ve çok zengin u
fak tezyinat cıkmıştrr. 

Gayri mübadiller 
<·emiyetl 

dağılacak mı ? 
Gayrimtibadiller cemiyetinin son ya

pılan toplantısında uzun münakaşalar -

dan· sonra cemiyet azaları ikiye ayrıl • 
mış ve cemiyet ekseri azasını teşkil e

den küçük istihkak sahipleri içtimaı 

terketmişlerdi. 

Küçük istihkak sahibi gayrimübadil -
ler bu kadarla kalmamışlar aralarında 

yaptıkları görüşmelerden bir fayda te-

min etmesini imkansız gördükleri gay
rimübadiller cemiyetinin dağılmasının 

Gayrimübadillerin akibeti için daha 
hayırlı olacağına karar vermişlerdir. 

Bunun için de küçük istihkak sahipleri

nin cemiyetten çekilmelerinin kafi gele
ceği anlaşılmaktadır. Çünkü küçük istih 
kak sahipleri gayrimübadillerin dörtte 
üçünü teşkil etmektedir. 

öğrendiğimize g5re küçük istihkak 
sahipleri bu hususta bir karar vermek 
üzere toplanamğa hazxrlanmaktadular. 
Bu toplantı yapılmadan evvel bir ariza 
hazırlanarak keyiyettefn yüksek ma -
kamların haberdar edilmesi de muvafık 
görülmektedir. 

kD ırca~y~ 
nstasy<0>ırıı 1YJ m lYl:E 

©laıf'na yajpoDacaılk 
Bunlardan biri 

uzun, öteki kısa 
dalgah 

Nafia Vekaleti Ankarada biri GQ 
kilov:ıthk ''e harice neşriyat yapmak 

biri de 20 kilovatlık kısa dalgalı \·e 
dahilde neşriyatta bulunmak üzere 

iki telsiz istasyonu kurmağa karar 

vermiş ve bunun hazırlık faaliyetine 
girişilmiştir. 

İstanbul radyosu hükumetin eline 
geçtikten sonra ilk hafta zarfında 

yapılan masraf, ge~en haftalar yeku
nunun dört misli olmuştur. Maama. 

fi Nafia Vekaleti neşriyatı daha 
genişletmek azmindedir. 

Senenin 
muvalfakıyetl 

SAKARYA 
, s;neması 

(Eski Elhamra) 
Her şubede derin ihtisasları olan bir 
heyet tarafından idare edilecek ve se
nenin en son muvaffakiyetlerine sah
ne olacaktır. 

HABER - Akşam Postası 

Şirketi Hayriye
nin Amerikan

vari bir işi: 
Vapurların kalkışı 

opurJörle i IAo 
ediliyor 

Her yeniliğe girişmekte son zamanlar 
da - her nedense - bilyük bir cevva
liyet gösteren Şirketihayriye son yaptı· 
ğı yenilikle Amerikalıları bile kıskan -
dıracak bir buluş ortaya atmıştır. Gü -

nün kalabalık saatlerinde köprünün 
muhtelif iskelelerinden kalkacak va
purların hangi Boğaz iskelelerine uğ-

nyacağmr veya hangi iskelelere gidecek 
vapurun nereden kalkacağını memurla-

rın bağırmasile halka anlatmamn müş
külatım gören Şirket köprü iskelelerin 
de radyo tertibatı vücuda getirmiştir. 

Radyo spikerliğini yapan memur baş -
memurluk odasında bulunmakta ve şim-

di ikide bir köprü altındaki hoparlör
lerden şöyle bir ses yükselmektedir: 

" - Anadolu ve Rumeli Boğaziçi 

Zikzak Kavaklara kadar iki numaralı is
keledeki 69 numaralı ikinci vapur . ., 

Veya: 
"- Harem, Salacak birinci iskelede

ki 52 numaralı birinci vapur.,, 

Arasıra bu radyo ile plak 
da yapılacaktır. 

neşriyatı 

Bu Amerikanvari vapur gösteriş, ölil

yor denilen Boğaziçi için belki bir genç 
lik aşısının esası olur . 

Elektrik şirketinin 
hesapları tekik 

ediliyor 
Bu iş için şehrimi
ze bir heyet: gel di 

Nafia Vekaleti teftiş heyeti reisi 
Şefik'in idaresi altında bir heyet An
karadan §ehdmi:ıo gelmiştir. Sekiz 

kişiden mürekkep olan bu hevetin 
gelişine sebep, Nafia Vekaletinin 

Elektrik şirketinin kuruluşundan bu
güne kadar olan bütün hesaplarının 
tetkikine lüzum göstermesi olmuş
tur. 

Vt-kaletin buna neden ihtiyaç gös
terdiği henüz malum değildir. Tef

tiş heyeti derha 1 faaliyete geçecek
tir. 
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tta.ıyan harp gemileri Yunan sularmda do. 
laşm.ağa. ba.şlamı§lardtr. 

Mı:nr harbiye nazırı HabC§lstan hududun. 
da.ki hazırlıkları temş cimlştlr. 

Kadıköy 
Su Şirketi 
Satın alınıyor 

Kadıköy su şirketinde uzun· miiddet
tenberi yapılan tetkikat bitmiş ve tetki
katı yapan komisyon, uzun zamandan
beri şikayetlere yol açan bu şirketin 

satın alınmasından başka bir çare göre
memiştir. Naiaf vekaleti de şirketin sa
tın alınmasına karar vermiştir. 

Vekaletle şirket arasında 15 birinci 
teşrinde Ankarada müzakerelere baş -
lanacaktır. Şirketi, Paristen gelecek o -
lan, şirket hissedarlarından Valter tem
sil edecektir. 

bJr 

~hıi hayvanlar 
sergisi 

Dün Vııavet: 
Bay tarının 

söyıeviıe açıldı 
Edirnekaprda Belediyenin 

mizlik ahırlarında dün ehli 
fenni te

hayvanlar 
sergisi açılmıştır. 

Vilaeyt baytarı bir söylevde bulun -
mu§, serginin kapısındaki kordeliyı 

Erzurum saylavı Nakiye kesmiştir. 
Sergide 19 kısrak, 22 tay, 5 boğa, 4 

bek vardır. 
Sergiye iştirak eden hayvanlara veri

lecek mükaatı tesbit etfmek için ayn -
lan jüri heetiy her hayvanı ayrı, ayrı. 

tetkik etmiş, birincileri seçmiştir: 
Sergi üç gün arTk bnlunacaktır. 

Bir köylü 
Bir döğen ihtira et:tı 

Karamanda Ha::ı Sami Tartan oğlu 

adlı bir köylünün icat ettiği bir döğen 
nazan dikkati cclbetmiştir. Tartanoğlu 
uzun uğraşmalardan sonra bizim mem
lekete uyan fakat süratle iş yapan bir 
döğen icat etmiştir. Döğeni bir at çek· 
mekte ve diğer di:iğenlerin 6 saatte yap 
trğx işi bir saatte yapır.aktadxr. Hc;cı Sa
miye bunun ihtira beratı verilecek ve 
taltif olunacaktır. 

Z bıtomı~ı takdir 
Geçen hafta mi.safirliği ile bize şe

ref veren lngiliz kralı sekizinci Edvard 
Türk zabıta.sı hakkındaki yüksek 
takdirlerini bildirerek iltifatta b-u -
lunmuştur. Bu takdiri dün Dahiliye 
vekaleti şöyle bir tamimle vilayetle
re biulirnıi-§tir: 

"İngiltere Kralı Sekizinci Edvar -
dm meınleketirp:1,e dahil olduğu gün ~ 

den itibaren Çanakkalede, 1stanbulda 
ve avdette hat güzergahındaki Türk 

polisinin kendilerine gösterdiği yük
sek itina ve emniyet vazifelerini 
ifadaki dikkat ve faaliyetlerinden çok 
mütehassis olmuElar ve takdir etmiş
lerdir. Bu hususta mesaileri seb
kcdcn bütün zabıta amir rn memur
larına ve bu meyanda İstanbul, 
Çanakkale vilftyetleri Emniyet mü
dürlüklerine takdir ve teşekkürlerimi 

hilQirir ve bu keyfiyetin bütün za
bıta amirlerine de tebliğini rica 
ederim.,. 

@3ftır m©>tt©ır ~<alyo~ 
Rıza kaptanın idarel'indeki l\lu

zaff l'r motörü dört gün en•el i~inde 
alsı yüklü olduğu halce Gemlikten 
Bakırköye gelmek üzuc hareket et
miş ve bir daha da bir haber ahna
mamı~tır. içinde üç tayfası da bu
lunan motör hiç bir yerde buluna
mamı~tır. Her tarafta aranmakta -
dır. 

~k b~r _şikayet yapılmıştrı. l 
tıtıı il şikayeti yapan Karagümrükte Aşk k 
~. ;an Lütfiyedir. Lütfiye, hastalı- a,.. a D ı 
t~I\ Ol~Yisile evine ~nğırdrğı dokto- Y kovalar 
~elld?ı.r .arkadaşile birlikte gelerek Lalelide oturan bir okuyucumuz soruyor: 
lıı~k ISını sıkıştırdıklarını iddia et- .'Be~ senedir bir genele sevişiyordum. Bu gen~ bana 
~it t1!dir. Tddia tetkik olunmakta-ı çok büyük ümitler vermişti. Fakat şimdi altı ay var ki ken

~ disile dargın bulunuyorum. Bütün müracaatlanma red ce· 

~ıt~J\.yt - Vefa lisesinin birinrt sı- vabr gönderdi. Ben ise onu hala çtlgmca seviyorum. Yaşim 
~tt/1dan aldığım tasdiknameyi zayi 18 dir. Umitsiz bir aşkla sevdiğim gencin ise yaşr 28 .. 60 

~iıı ~·· Yenisini aJacağımdan eskisi- lira kadar da maaşı vardır ki bununla mükcnunelcn bir aile 
Uknıu yoktur. Vedat 227 • geçindirebilir . ., 

CEVABIMIZ: Size iki yol tavsiye edebiliriz. Bunlar
dan birincisi ne kadar severseniz karşınızdaki gencin üstü
ne bu kadar düşmeyin. Aşkımzı daha ziyade i~inizde sak • 
laym. Malum ya, <aşk kovalarursa kaçar, kaçanı kovalar),. 

Bu vaziyet kar~ısmda da muvaffak clamazsanı.ı, sev • 
diğiniz gençle tekrar birleşmenize artık ihtimal kalmamış 
demektir. Ve onu unutmağa çalışmaktan ba§ka çareniz 
yoktur ki. siz1n gibi henüz çok genç yaşta bir kız için bu- il 
nun hi~ d: zor olnuyacağına eminiz. 

•• 
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~01Fl1D'lf ml\JJ<e©l©i@ı::ıı 
nce~ı v® H~~üB~ 

ln1@l ır~H 
Yunı1.S iNadi Cumhuriyette ya-

zıyor: 

Sınıf mücadelesinin şimdiki deı ece
sını milcltin dahili işleri hudutlunu 
geçemez. Eğer Almanya Sovyetler di
yarına filen hücum ctmeği düşünü -
yorsa bu sınıf mücadelcs·naen ziya
de fütuhat maksadım takip ede
cektir. :Muvaffak olup olmıyaca~ı 

belli olmıyan fütuhat maksadını. Sı
nıf mücadelesi burada sadece bir ve
sileden ibaret olacaktır. ve bizce asıl 
sınıf mücadelesi insanları yckdiğeri

le bir daha boğuşmağa scvkcdccek 
olan böyle bir harpten sonra ortaya 
çıkabilir. Filhakika yeni büyük 
bir savaşın milletleri şimdiki ni
zamları çiğniyecek büyük bir ihtila
le sürüklemesi iht!mali çok galip -
tir. Onun için mes'ul devlet adam
ları akıl ve mantıktan bilkülliye 
ayrılmadıkça yeni bir harp ateşini 
köriiklemekten çekineceklerdir. 

A\Tupayı yeni bir harbin arife-
sinde gibi farzettircn başlıca sebeb, 
Almanyanın Rusyaya taarruzunu 
muhtemel farzcttiren alametlerden 
ibarettir . Böyle bir taarruzu meş

ru gösterecek ortada hakiki bir se
beb yoktur. Almanya hiç bir ta
raftan taarruza manız buhınmu

yor. O cihetle eğer güniin birinde 
bu ihtimal tahakkuk edecek olursa 
onun tarihte emsali görülmemic; en 
biiyük sergüzeşti teşkil edereği 
5üphesizdir. Yirminci medeniyet 
yüz yılında Almanya gibi fLkil ve 
makul bir milletin böyle bir sergü
zeşte sürükleneceğini kabul etmek çok 
güçtür. 

o k n Ç9J ır ~ iP) {ld] !fi) 

klYIV~~'ltD®ırD '4~ 
IMl©\ır~ 

M. Zclccı iya, Taıı "azetesiniıı baş 
nuıkalesiııde, A tırupada teşekkiil eden 
iki gruptan bahsederken diyor 'ki: 

Faşistler grupunda Almanya, 
Avusturya, Macaristan, Bulgaristan 
vardır. Almanyanm askeri kuv
veti iki senelik mecburi hizmet sis
temini kabul ettiğindenberi 800 000 
kişidir. Avusturyanın 70 bin kişilik 
bir kuvveti vardır. Macaristnnm 
gizliden gizliye silfı.hla~dığı mu-
hakkak ise de, §imdilik resmen 
mevcut kuvveti 35 bin. Bulgarista-
nm kuweti 33 bindir. Bu zi.imrenin 
tayyare mevcudu 3.000 kadardır. 

Diğer ziimrenin ktıv\•eti dnhn lJ°i
yüktür: Fransanın hazer kuvYctı 

684 bin, Sovyetler Birli<''rinin 1 milyon 
300 bin, Çekuslovakyanın 201.8?9, 
ve Romanyanm 155,000 kişidir. Btı' 

bloka dahil devletlerin hava kuvvct
elri 9.000 tnyyarcy' bulur. 

Kuvvetler arasındaki muvazeneyi 
bu bloklardan hcniiz hiçbirine g;r 
memiş olan, fakat ergeç iki ta
raftan birini terC';he mecbur ola
cak oaln devletler tayin edecek
lerdir. 

İngiltere şimdiye kadar iki zümre 
arasmaa mütereddit bir nı.ziyette 

kalmıştır. İtalya faşist gntpa müte
mayil olmakla beraber. Almanva 
ile henüz biltün d vala.rmı hall t
miş değildir. Polonya ve Yugoslav
ya şimdiki halde Sosyalist gurupuna 
girmiş görünüyorsa da, Polonya Al
manyadan ziyade Sovyetlerden ltor
kar. Binaenaleyh bu defa Fı anza 
ile aralarındaki rabıta tekrar mü -
himlenmiş olmasına ·ağmen biı h· rp 
vukuunda öbür tarafa kaçabilir Yu
goslavya küçük Antanta dahil ol -
makla beraber bitaraf görünme.1e 
çalışıyor. 

Şimdiki halde faşist gurupu zayıf 
gorunuyor. İngiltere yarın han~i 
gurupu tercih ederse bugün mü 
tereddit duran devletlerin de o tara
fa iltihak etmeleri umul::ıbılir . 
Yalnız, !talyanm Alman gunıpuna il
tihakına muhakkak nazariyle bakıla
bilir. 

Bu ~ler tama.men ttı;ükJ ... 
cdinciye kadar harp vukuund~n 

korkulmaz. Çünkü iki gurup da 
kenclilerJni kuvvetli bulmadıkca bir 

"' harbe atılamazlar. 
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Eski eserlerin 
muhafazası için 

Vali ve Belediye reisi mühim 

ÖnDmUzdekl 
CUMA akşamı İPEK Sineması 
Sllvla 
Sidney 

. 

Kanundan kaçılm~ 
bir tamimde bulundu 

Kurşunları slkenler, . satanlar~ satın 

En mQesslr bir ••k ve gQzalllk mevzuu içinde 
Heyecanlı ve dehşetti ~ahneler. 

alanlar eeza görecekler 
latanbul Vali ve Betedi1e reisi llu ·f nan eskf eserlerin hergiln tahribattan Fransadaki 

lüdclin tJ'atUııdağ, eaJd eMrlerin muba • vikayesi içfn mmtaka polis merkezlerile 
fazaaı hakkında ıubetcre yeniden bir bekçilere sıla tenbihatta butunµlmau, grev 
tamim gBndenıüıtir. Bu tamimde fiSyle bu ftte mlisamahau cörllleıılerin tiddet- S I b d D 
deniyor: le cezalandırılacaklardır • .,. osy a 88 a a 

"HUkdmetçe mühim maddi fedakar- Diler taraftan tstanbuldatd türbe &JrJf arak siyasi 
Jık1ar ihtiyar edilerek memleket isin· ve medreselerin hangilerinin üe~rlerin - saba va intikal ediyor 
deki milli ve tarihi eserlerin muhafua11 deki Jcurtwılann slSktllmUt bulunduğu . J . . 

teabit edilmeye baıtanmııtır. Bu gibi e- Lil, 15 - Amele seadikalan sek-
na ~tıldığı halde bazı hllviyeti meç- aerler tahaisat Dulwıdukça tamir edile_ reterıeri umumi uamblesi, bir tak· 
htu kimsel~r tarafından eski eserlerin cektir. Bundan bqka Leblebicilerin de rir kabul etmiştir. Bu takrirde, mea
ve bilhassa türbelerin iberindeki kur • çocuklardan Te hüviyeti meçh(U kimse- sucat s,anayü ırevcileri için bir _ıaıe 
ıwı levhalann sökülerek satJldıp anla· lerden kurtun levha ve boru almama • komisyonu teşkil edilmt:Si derpıf e-
tıJmaktadır. tannm da temini diltill'.ltilmektedir. dilmekte ve bütün mahalli amele 

Milli varhğmuzm ve medeniyetimizin Bu gibi 1mrfUn1an alan leblebicilerin sendikalarından her hafta bir saat-
birer nipneai olan bu gibi k:ıymctli de cesaJanc!nldmala yoluna gidilecek • lik mesailerinin ticretlerini bu komis-
eaerlerin tahribatına karp bir itina ile tir. yona terketmeleri istenmektedir. 
kartı koymayı kanuni vazifelerden bq- Bundan baıka bek~erin mmtakalann Mensucat sanayii merkezi koml-
ka mnn nzife sayarak olanca varhğı • daki eski eserlerin etrafmr da dolapna - tesi ve Lil ticaret odası reisi Tihlrlz 
mızla mubafazaama çallpnahyız. larr, buralarda gece lumzhlma mani gazetecilere demiştir ki: 

Bu itibarla p!rrimisde mew;at bula - olmalan da ehemmiyetle bilctirilmittir. •-Hakem usultlnü reddediyoruz. 
____ _:;;__ __________ ......,"'.":"""~::-· --::----- Kollektif bir m•kavelename imzala-

G aı Mola aak •11S11Sunda hliktmetle aym ff. ener kirde deliliz. Bununla beraber ml
zakereler inkitaa uğramış deilldir.,, 

4 glln sonra 
MADRiTE 

SALDIRACAK 
Asiler bu taarruzun 15 günde 
netice vereceğini umuyor 
lspaoyel b8k6mei •erkeılJI ~alana'a 

nakloluouyor 
lspanyae!ald dahflt harbin lnkipfı mahkemesince idama malıkilln edil -

daha stırat kesbetmıetır. DüDldl ve- nıit olduklarmdaıı elli ikisi birden 
kayfiıı lma bir huls8m ut kuvvet- kurpııa dizilmiıttt. 
Jefln en ileri gelen kumandanJarm- Helk91lar kanun h•rlcl 
da.n fimal ordulan kumandanı ge- Burgoe milU müdafaa komitesi 
neral Mola'nm krallık istediğini 1936 Şubatındanberi halk cephesine 
açıkça söylenmesi, hUkOmetin ut kuv geçmiş olanlan kanun harici addet
vetleriıı çok yaklqmam karpmıda mil ve emval ve emWdniıı müsade
Madridi tahliye ederek Valansiyaya resi kararım verpıigtir. 
:loğru çekilmeğe baelanmMidır • Kadınlar da beraber 

• r· J'tOmet kuvvetlerinin Alkazari 

Parla, 15 - Dtin alqamdlUlberi 
Remiromoat menaueat fabrikalarm -
da 3700 ifÇi grev halindedir. Grevci· 
ler bir çok imalathaneyi işgal etmiş
lerdir. 

Maamafih, Lil mıntakasmdaki 

grev, umumi endişenin merkezi slkle
tini taşımak.tadır. Vaziyette gergln
llğ)n hafifliyeceğine dair hiç bir ali
met yoktur. Grevciler komitesi bu 
sabah patronların tekliflerini red
detmiş ve bu karar it bakanına bil
dirilmiştir. 

Şimal mıntakası umumi hizınetJer 
federasyonu da grevcilerle mütesanit 
olduğunu ilan etmiştir. 

Federasyo.a. DleMJICıJlt patr..ı.rı
._ .. ntıM'll.Slftnt....._ ....... 
le ittiham etmekte ve icap ederse hU
ktmıetin işini kolaylaştırmak için u
mumi hizmetler binalarını işgal ede
ceğini bildirmektedir. 

Binaenaleyh grev, sosyal sahadan 
,yavaş yavaş ayrılarak siyaset saha
sına :ntikal etmektedir. 

Bahriye için aletler yapan bir 
mlles.sese amelesi de grev ilin et
miştir. 

Ronande taksi şoförleri de grev 
ilin etmişlerdir . 

E lamun t ... bbU.U 

Aı:ı:~~ SARAY sınema•ınd 
Bir RDneş şuaı ••• Bir tebessUm ••• 

Bugün ea büyük 7ıldızlarla ben.her oyıuyan 
dünyanın en küçük Ye sevimli yıldızı 

SHIRLEV TEMP'LE 
Elyevm bütün dünyada 83 sinell!acla birden gösterilmekti 

olan J O H N B O L E S ile beraber temsil ettiji 

SHiRLEY ASI 
Frıuunzca sözlü şirin ~e sevimli illmi başlıyor. 

Çocuklar için fiatlu: Fotöy ve Balkon 20, Husust 25 kurut 
llbeten: SURATIN ÇILGINI.IGI, FOX operatörlerinin •acera 

~ ......... , .. :~--~ ................... ~ 
Yalnız en kibar qlkın sineması 
Yalnız en gllzel filmi• gösteren 

sinema MELEK 
t s m i i 1 e ş ö b r e t kazanaa Sineması · 

YARIN AKŞAM YENi SİNEMA 
MEVSiMİNE BAŞLIYOR 

KADINLARDAN 
BIKTIM 

Fransızca sözlü Metro - Goldvin - Mayer filmi. 

Ayrıca: -1 O A N C R A W F O R 0 
Paramund ctUuya ROBERT MONTGOMEA~ 

haberleri. F R AN C H OT TON 

Bugün MATiNELERDEN ITIBA.· 
REN Bütün. lST AN BUL halkı 

._. ... kopcali .,. Feaıinore C.. 
operiıı ak-ıUara darpaluk •eren 1>8-
yük sergüzeşt romanından alınmış 
ve (Traıler Horn) artistleri tarafın· 

dan tenıail edilen ve milyonlara 
••l olan 

MOHiKANLARIN 
SONU 

Macera ve heyecan filmini görecek 
ve candan alkışlıyacaklardır. 

'ütemadiyen topa tuttuklarım ve 
elli iki fqist asfnin JnıJ'IUD& dizil
diğini de buna ili.ve etmek llzmıdır. 

DUn gelen telgraflar asUerln iler
leyiş geklini lll suretle göstermek -

Sen Sebastiyenl tahliye eden Ma.I'k
Bistlerin beraberinde yiikaek aile 
kadın ve kızlarım da götiirdllkleri bil
dirilmektedir. 

Paris, 16 (A. A.) - B. Leon Blum, 
greve bir nihayet verınet kere·-· ..... Reyoğlunun Yddızı 

:;1ebtr ı.::::n::~~:ayilu;.~~ LS AKAR YA Sineması E:h::ı~. 
te idi: 

Asller şimdi Bilbaoya dofnı ilerle
mektedirler. Yolda hiç bir mukave -
met gönniyen kıt'alar , şehrin an
cak 40 kilometre uzafmda bulun -
maktadırlar. 

Bllbaoda tifo saJgmı bqlamıp. 
Diğer tarafatn ası tayareler bugtln 

Madrid Uzerine UÇU§lar ya~k, Har
biye ve Dahiliye nezaretıeriıd bom -
bardmıan etmişlerdir. 

Lizbondan verilen haberlere göre. 
Madrid hük1iıneti Valasiyaya nakl~ -
meğe karar vermtıtlr. 

Mltemadl bomttardıman 

Hilkiimet. topçu kuvvetlerinin Al
cazar de Toledeln bombardımanı
na tekrar başlamıg olduğu Madr1t
den bildirilmektedir. Gene ayni mem
badan hiik6met kuvvetlerinin Ta-
levera cephesinde bir lki kilometre 
ilerlemif oldukla.n Teuelln boıabar
dıman edilmekte oldufu ve Oviedo 
cephesinde hükfunet kuvvetlerinin 
muvaffakıyet kazandıktan da bil
diriliyor. 

Buna mukabil Gen~ Aranda -
anı Oviedodan bildiri?ldlline göre 
llarksilltler, Grados kaaabasmda a
jrr bit mağltibiyete uiramıtlar • 
dır. 
Şlllnln tavaa•utu reddedlldl 
Şili sefirinin tavassutunu Alkazar

tul mahsur asiler reddetmillerdJr. 
Kur.un• dlzllen a•ll•r 

Alicante telıriıı! 19 temmmda sapta 
tepbblls etmif olan mllllcller halk 

Krallık r•g8ne 9ar,ı1 
Asi general llola evvelld aQaın bir 

nutuk söyliyerek dem.ittir ki: ve amele murahhaslarmı bu~ öf • . 
leden sonra Pariıte toplanmap da Şimdiye kadar hiç görUlmiyen tarzda elektrık teBisatiyle .. - Muzafferiyetimizdett sonra is

panyanın A vrupada yüksek bil' mev vet etmiştir. BlmllD Beyoğtunun parlak bir yıldm olacaktır. 

ki almasını istiyoruz. Beyne,lo;ı.ilel -..,..leA-----------
eahada mUnferid vaziyette kalmak ...,. oma nyaya 
istemediğimiz gibt, ecnebi müdaha,. F .. anea 1!10 milyon. 
lesi de istemiyoruz. An'anevi krallık, luk kredi açtı 
muhtariyet m,eselesini halledebilecek P'aris, 15 _ Figaro gazetesi, Ro-
yegAne rejimdir. Gayem:z, katolik manya hükftmetinkl Fransadan tay
mUttehid've kuvvetli bir İspanya vü- yare ve malzeme satın alm881 için 
cude getirmektir.,, 150 milyon fra11khk bir kredi •rtldı-

DUn Moskovada ve Lenlngradda ğını ve yetmiş beş milyon frankın 
binlerce kadın toplanmış ve Sovyet derhal ödeneceğini yazıyor. 
kadmlan fqizme karşı m1icadele =============== 
eden lspa.rıyol k&dnllarma yardı-
ma davet edilmiştir. 

P'ran•adan gltfen çocuklar 

haberler halk arasında memnunl -
yetsizliğin gUnden gUne arttığım bil • 
dirmektedir. Dil§man gayet hunha

Le Jurnal Franss.adn henüz sinni rane hareket etm.8kt6'ir. 15 giln 
rUtte vasıl oJmamıı çocuk1arm dev- evel kurpııa dir.ileJl .1.00 Faslıdan 
lfr:me suretiyle asker yapılarak l'rari- sonra diln de 20 Faah idam edilmiştir. 
8&dan İspanyaya g6nderileceklerini Markeztn Matll!ltlen o•ldlecell 
haber vermekte w milaller getirmek- te~lt edlllror 
tecllr. Jerez • de • ~~. 16 (~ A.)-
....... •ı1en lalP lhttl81Cf kolu ):[adrid hükfunetf; V&lansiyada yer .. 
!ıladrid htlkfunetinin bildirildifine J~meğe karar vermi§tir. Marksist 

göre, Asturide mtJisler, dttn mağınp !er San Sabastiyen ha.Stahandinde 
edilen ast kolunun mtttebakl kolunu bulunan sekiz hastayı öldtırmtl§ • 
da tamamen imha etmişlerdjr. lerdir. Şimdi orada 450 ölil:tıün hilvi·t 

Aragoıı cepheainde, hllkO.met kıta - yetlerini tayin için uğraşılmakta· 
atı Tardientaya doğru ileri hşreket- dır. 
lerlne devam etmektedirler. General Franko, Fastan asker ıe • 

Alkar.ar ve Toledopun 'bomabrdıma- çirmekte devam etl'nektedlr. General 
nı devam ediyor. Asller mukabele e~ ){ola, askerine dört gttıı istirahat 'j 
memitlerdir. vermiştir. Bundan lonra, gneeralm 

Fa•I• t fh ~ı askerleri Guadarrama'dan Madritl 
Kadrld radyosunun alin aklanı ver- 'Ur.erine hücum edeceklel'dir. Bu hii- 1 

dilf maıbı&ta naıataıt Jraatan gelen cum on beg gün zarfında olacakatır. 1 

,Filistindeki 
isyan 

Anıaema hasıl 
olamazsa örtl 

idare ilan edilecek 
Sandey Dispeç cazetesinin yudıtına 

göre, isyan bldlseıini bastırmak üzere 
Filiıtine gös;ıderilen askeri krtaatm yer
lettirilmeleri baıhca bir mesele tqkil 

etmiıtir. 

Şimdi Filistin de bulunan 16000 kfti -
Jik garnizon, ilaveten 8000 efratla tak

viye edilmektedir Jd bunun aııcak 2000 
kifisl için yerlqtirilecek yer Yardır. 

Bu sebepten, !talya - Habet b'arbi 
eanasmda, Mı•raAfd talrviye kıtutma 

gönderilmit olan çadır ve kulUbe mal • 
zemesin~en mUhim bir kısmı timdi tren 
le Filietine gönderileeektir. 

Filiıtindeki İngiliz f evkallde koınise· 
ri, Arap )Aiksek komitesi erkimm Uç 
aydanberi ilk defa olarak kabul etmit 

kendilerile gBrUtmilftlir. Diill" taraf • 
tan yeni İngiliz lnrnetlerl kumandanı 

general Dil de Hayfaya vanmıtıı'. Bir 
anlapaya varılamadığı takdirde fdarei 
örfiye m'lihakkak surette illiı eclllecek .. 
tir. 

Şark 
demlryolunLI 

kadastro•" 
Heyetin bunu td 
bıt: için ha~eke-.,: 
geçmesi bazı 
yiatara voı ·~~ 
&al itibarile hlik6mete ..-

Şark DemirJ'olaun kaclmıtıl~ 
yapılmuma karar verildftbÜ 
ce yuımıtık. Sirkeciden B 
k~dar olan hattın Q4astr081lil
pıhn,sı için muhtelif postalar ~ 
edilmif n bu postalar süratle=--... ~· 
kete ıelerek itin mtihim bir 
kftlaylamııJardır. 

Hattın kadaatrosqllJln yapıli 
mfai için tablatile hat gflze 
bulunan emllk ve arıalarıo ~~ 
clastrosu yap,ılınaktadır. ffet;a 
ba tekilde hareketi halk ar~ 
emlak ve arsaların satın alnı•~ 
vayetlnfn çıkmasına, hattl 'b• 
Jann ve emllkbı Uateslnln bil• 
dıftnın lddtaaına meydan .,. 
Blttabft b6yle bir vaziyet dl 
bahis değildir. 

Şark Demlryolları kulD 
satın alımrken litiktmete alt 
ilaıt hattın kadutrosunaıt tek 
etmiş ltabuunası daha faJdaİI 
mektedfr. 
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1 mektup 

A"9 rı' Mı J 1atM .. 1ul lllte•...,• mwllın ·s· 
~1111111-. din sUndtlr blrlbtrlmlsi itidir yapablllnUm. Hatır.,_-. Ayak 
~ ...... .,.......... - -.1 1aaillda iWd bir ll+wt .... apk

h utnn clolna JM, sene d8rt 1111ı1aım ftl'Clr. Fakat. AgtledD mercll· 
• mpnlenclı&mm ctındenberl her "8lerl lnerba bir ~ tekrMr. bllbç ,.,.me1r ltt,admda oldupn bu· merdlnn JUftl'luublmı clıdl& Bile-

cle pJmedi. Sadakatalz Ali, artık linf tutmuft acıdan fnllyordun. 
119miJor muun? Niçinl Dertıal &atinde dls ç&lmıell, bu ha-

Lndi kendime 1ebepler bulmala ça- rikullde •:vals awçlanmm isin• alma-
9YOIMM_ Beııl birden bu suretle terk- lı. oaınlı " dudaldanmla 8pmeliydim. 
~ bende hottanımyacap ıey- Bvet, fU.t, ya pnwoaum 1anpna? 

ile olacatmı araıtınyorum. Bllmlyor muydun ki, bfrbç dakika 
lauldutumu nmıettilim ıebebl anla· sonra. blsim llaona firkltlpin · idare 

r-.-ıırLftl Aldanıp aldanmadılum b1aJia mectial j~nda bulunmak mecburiye 
Uyecebin. tin4e ldim-f 

8eııı 16rmele geldiğim IOft sUn çok Paatalonuma Jcınttıraıadan önllndc 
bir haber almııtın: Annen bir cJDebDfr miydim? UtUaOne, itin ehemmi 

-.ıııı1ııı11 kuumda atm1ftL Zavallı yetiai bi14'1ii itiAo ı.ui,le b~ l>ü
Jlk bir itina ıa.termlltRı. Kmflk Odlaü 
"1mı bir puıtalonla idare içtimama git
mü, dUfUn ae W5tt1 bir teY 1 

• Bllitain ki, onu çok enm:lim. 
e bunu, o ıUn etrafmda •llapn iıı· 

kartı da tekrar etmittim. U
bJblmin bbarnq olmaa.'118 nğmen 

!lllllnaaıQtu~ Ah, omm çarpqmı bil 
ollaydmt. 

Jtlint akarken elbnln ne bdar tid -
e titredipıin farkına n.nmı oldu-

twıhmfn ediyorum. Fakat, itiraf 
~'ftftltM ağlamadım, hiç kimle kir • 
~lldaMle bir daııalacık olsun göz ya

panldachfmı cörmedi. Bu, benim 
mu? Bu ıUlünç bahane ile mi 

bunlan bana yaptın, Mvcili ve 
Ali! .•• 

Ciddi o1lhm. Tahmin edenin 1d, bll
bu kalabalık &ılnde ı8syqalnmm 
~ sibi ek1111rn1pnm sebepleri 

~mda .,.. de a8yliyecek Wım 

...:. • Kadının ağlamaar çirkin bir py .. 
~ aGse1 tuavvur ettilln bir kadmm 

lifıldrtnu r&Mn. derhal nefnt e
~ O halde? beni seven, ve benim 

.,..aleree defa: 

Zannediyoftım ld, beai afhdecebfn. 
Sevgiler .• 

Nah CEM 

&eklanmıyan 
devlet ku•u 
(Londra huaa•İ ~ _. 

tubu)ı 

Hollvudun çan, Aınerlbnın en 
zencin ve nUf~u adaa JoHf Şenk 
geçen hafta OJUDAD eecrleri te)'l'et • 

mek için Lonclrada mqbur Kıi.tni· 
on tiyatronna prdL 

.,,,.. OJD&JUl LWan Brm.,.ı 

De Hon PiJlin ad1.ı yı1dWan MYf9lti. 
Sonra1r:i perc1elerc1e OJllıyaalUI da 
r8rmek için tlyatroı!a bir mUdclet da· 
ha aldı ve 1nlnJann 8l'lllllDda alJah 
AÇ1ı Janet Jonton blJba ... nuan tik
katini celp etti. 

Bttıell ~ ~hltla&~ 

HABER - Aham Poetur 

Tonton amca 
imdada 
koşuyor 

Yazan : Niyazi Ahmet 
------------------------381 sene evvel bugUn 

lspanyol k'-'vvetleri Buji'de 
fena halde sıkıştırıldı 

M•ilOp olan kumandan 
idam edlldl 

Tarihin çok garip bir cilvesi ı "mıı,, Jarla 
kaybedilen bir sefer 1 

1515 Jdı 18 B71tll ..... 381 Hile 
evvel bqtla Cea)'irlller ldrl altı. dL 
teri aeldz topluk bB)'lk pplı batar. 
)'&)arla BaJbre atef MIJorlardı. 

Bir IMlf* lh Pl•ittl ki inlpa. 
rator .... topraklara kanıa. De. 
nis pt.n (Altdtllkeclim t.ttW.ı) fu 
la tnanamadl. Mahaaaranm altmeı 
statnde iç kale ele düpl. 

Muhafız kıtalar k•mandam Don 
Alonso de Peralta mukavemet lmkl. 
nının kahaadıtını slrttnee, 120 kadar 
yaralı ile AUkaata'J& ean attı. 

8"IUa pqa, buralan ~mtzledlk.. 
ten sonra Bujiye sfrdi. Birçok pnL 
metten 1lafb toO ele ..ır alclı. 

••• 
.amnandaa Don Alonso lapann. 

ya d6ntlnee: 
- Utanmadın mı, dedfler, glrtlL 

memtf lılr tekilde .. lltp olcl11a. 
Cnapft"6: 
- Dlpıu çok llıta kunette7. 

Bö7le olmadL lluan Kono adla. 
da bit klUll&Dd.aa ortqa pktız 

- Ba orda seri kala .... Kamaa. 
daıu1111S111 latlkamıaı alaaiıL Vakit 
pPnal7eU.... 

Dou•ma pktı n u ... ra Saltla 

pap.aıD ilk hedef lttUau •Ulll Oram 
aarclı. 

B•clekler aph:JOI', bataryalar 
k1l1'11l1110rda. ilk hulrbklar ,apıL 

diktan aoua hlC111D& ~ ft Asls. 
ler _.ltei kolaJ~ aptedlldl. Diler 
dhetler •• llklttınbaala baflandı. 

Bu ... da Jılç beklemal7ea bir 
badi.te nlau eW. 

Jer: 

- Kılıf AD pqa pH10r. 
Haberi )'llJlldı. 
ıı.-.radald k1"fttler ...tndL 

- Ylnnl dlrt aaat llODr& 0raa e. 
llmladedlr .. cll7orlardı. 

Kılı~ AH pap pllr phaea kL 
dL 

- Ne kadar istin kuvvette olu, nıaadanı slrdl " palan •1ledl: 
mathlp edemadl. - lataabuldaa selea kırk kadır. 

- l:;l laial'lt edf,.rJarclı. paQa prl dllllHli ar.4e ba71inlL 
8" .... , ... delfiUndp. JO? .. 
- Demek siz qnlar kadar b1 harp Bu ne demekti! Berbl Pfh. 

ijiiiiiiiiiiiiiiiiıiiliiiiiiiilii~iiiii~iiij...~~e~d~emMl·"/6-r4•*";az;;;..~.ı~-.;~~~--~--··e• ... ;.-ı-~M-.'': ::!" M~U.. ~•d 
mettnln lunnetlnl dtitllrea 
lann cezuı öliimdllr. 

Alouo tltredL 
l>lftltl lıarp kararuaı nnafttl. 

Valadolfdla me7danhfıaa setinnk 
htlkml lafu ettiler. 

Hallı parmakla tıiUVl1orda: 
- TBrklere ••116' oldutu lPJI 

cualudlraldl. 

- Olamaz, irade tebllt edilir e. 
dilmez uymak ,erek.. 

Çare 7okhı. Geri dlamek sarvl 
ldL 

Ali pqa, cloaan•anıa tmlnlma. 
..düı •btbl, ç..aıkkaleJI tehdide 
bqlıJu hdlr)'a • ..,..,. pllklirt. 
mek meehriyetf7le bala ecll7ordu. 

Kırk kachrp çeldldlkten Mnra 
Hına Keno ,.ınm bqıa tarpıp. 
...... o •• prl ..... 

Peel bir Tasl,.ete dlftlrtllmlş t. 
lan t.pan7ollar, sert çekilen orÖJ'I 
Muotraaa kam taldf ettiler. 

Kırk ka4ırpnıa sert ll'teamflL 
nla "bebl •raclaa anlqıldl. SaUJa 
pqa ölcllkten unn Huaa Kanon• 
kumanda11 ele abnuı dlYaJU bima.. 
,.. .... slrll•-.•• 

- Jatanbala clanıımadaa kUUll. 
4111 deruhte etmek kimin haddi imı., 
Bakaba B•a.1Wllu &aıet 
mı lmlf.. denmlf. 

N• kadar .. rlp detti •t!
Harbl kazanmak bu'• ckıİ 

bir kanet .... ..,, Jarla PlatrlJTerclL 



lstanbul qüzme şampi
yonluğundan görüşler 

T. S. K. Başkanı 

General 
Ali Hikmet 

Dün ıstanbula geldi İstanbul yüzme şampiyonluğu her 
senekine nisbetle az amka fakat ku -
lüpçülük zihniyetinden tamamiyle 
ayrılmış ve son derece muntazam 
bir suretle neticelendi. 

Alman dereceler, değll kışlık hat
ta muntazam bir yazlık · havuzun
dan dahi mharumiyet göz önündC' 
tutulacak olursa, calibi dikkattir. Bil
hassa Orhnnın yüz ve Halilin 200 met 
redeki rekoraln Avrupanın en ile
ri yüzme memleketlerinin orta de
receleriyle kabili kıyastır. 

100 metreyi Orhanın bu defa ge
çen haftakinden düşükçe bir derece 

ile kazanması ve gene bir rekor ya
pamamasının sebebi deparda çok 
geç kalmıştır. İyi bir depar ve seri 
bir dönüm ile Orhandan bu sene da

hi 1 :03 den aşağı bir rekor beklenebi
lir. 

Halilin bayrak yarışmda 200 
metreyi 2 :23,8 gibi inamlmıyacak bir 
zamanda alması temiz ve muntazam 
bir hayatın ve tnkdire değer bir 
enerjinin eseridir. Bu zamanı elde 
eden bütün Avrupadaki yüzücille
rin adedi bir düzineyi aşmaz ve 
hepsi de yaz ve kış yüzmek imkanı 
bulan yiizlicülerdir. 

Erkek yüzüclerimzin bu terakki- I 
sine rağmen bayanlarımızın yüzme. 
sporuna karşı bu derece bigane kal
maları ve adeta büsbütün ilan ediş
leri §ayanı cscftir. Yüzme kadınlar 
için en müsait spor olduğundan ufak 
bir ehemmiyet ve alfLka ile bayanla
rımız anısında süratıe intişar ede -
ccği muhakkaktır. 

Bundan maada atlamaların da 
henüz mevcut denmiyecek kadar son 
derece iptidai olduğunu ancak iki 
kişinin müsabakaya dahil olması 
gösterdi. 
Atlamanın yüksekçe bir yerden 

kendini suya atmak veya suya düş
mek olmadığını anlamak için en 
mühim amil görgüdür. 

Bu sporu, ne tarifle, ne de oku
makla mevki ta.tbike koymak im -
kansımır. İyi bir antrenör getirtmek 
fazla masrafa vabeste olduğundan 

arasıra tanınmış atlayıcıları misa
fir olarak davet etmek ve bu su
retle bu spora heves uyandırmak 

ve heves edenlerin görgüsünü arttır
mak kabildir. 

Şampiyonanın son kısmını su to
!>U maçları teşkil etti. Evvela Ga-

latasaray ile Beykozun küçükleri 
arasında cereyan eden maç çok gü
zel oldu. Her iki takımın da ilerisi 
için büyük ümitler vadeden küçük
leri seri yüzüş, temiz pas, topa ha -
kimiyet ve teknik bir oyun gösterdi

Türk Spor Kurumu başkanı general 
Ali Hikmet Ayerdem Berlin olimpiyat
larından sonra tedavi edilmek üzere 
Karlsbad'a gitmişti. 

Kendisi dün şehrimize dönmUştür. 

ler. Neticede hasımlanna teknik--------------
ve top kontrolü noktasından faik 
olan Galatasaray küçükleri (3-1) 

galip geldiler. 

Her iki takımın küçükleri ara -
sında Beykozdan İbrahim ile Sergis 
ve Galatnsaraydan Vedad, Sıtkı ile te. 
mayüz ettiler. Küçüklerin yetişme -
sinde büyük hissesi olan Beykoz kap-
tanı Fnhri, Galatasaray kaptanı 
Kemal ve antrenör tebrike 
şayandırlar. Gösterdikleri nıa -
ka yüzünden bir iki sene sonra Tür
kiyenin çok kuvvetli bir su topu 
takımına malik bulunacağı aşikar -
dır. 

Büyükler arasında İstanbul su 
topu şampiyeınasına maalesef yalnız 
Beykoz ile Galatasaray girdi. Gö -
nül arzu eder ki böyle bir şampiyo
na için en aşağı on iki takım girsin! 
Beykoz takımı şu §(!kilde çıktı: 

Vcda<l - lskender, Niko - Bii-
1cnd - Fikret, Adnan, Ftuıd. 

Galatasaray takımı müdafaaya 
Almanyadan dönen eski oyuncuların 
dan Nevin'i alarak bu suretle teşkil 
edilmişti. 

Oguz - Kemal, Orhan - Nevin
.4li, Halil, Semih. 

Maç Galatasaraylıların hakimiye
ti ile başladı. Orhan ve Halil gibi 
en seri yUzUcülere .malik Galata
saray takımı daha başlangıçta: 
Beykozu sıkıştırdı. Nevin biraz ant
renmansız olduğundan Orhan orta -
ya geçerek seri sıkışları ve güzel 
top kesişleri ile vaziyete mUessir 
oldu. 

Bir senedenbcri su topunda bil -
yük terakki gösteren Halile açık -
larda bilhassa sol açık Alinin henüz 
genç ve zayıf bir oyuncu olmasın -
dan çok zor ve ağır i;ı düşüyordu . 
Birinci devre biraz diişiirccsiz bir o
yun yüzünden en aşağı altı gol ka
çıran Galatasaraylılar (1-1) çıktı
lar. 

!kinci devrede daha muntazam 
ve beraber oynıyarak 4 gol daha ata
rak (5-1) galip geldiler ve mem
lekette başladı başlıyalı elleri üzerin-! 
de tuttuktan su topu şnmpiyonluğunu 
bir daha sağlamladılar. 

Yakında yapılacak olan Ha-

Maraşta 
Stad yüzme havuzu 

yapılıyor 
Yersizlik yüzünden senelerden beri 

fazla faaliyet gösteremiyen Maraş spor 
culan bugünlerde güzel bir stad ile bir 
de havuza kavuşmaktadırlar. 

Maraş Belediyesi eski mezarlığı şim
di büyük bir yüzme havuzuna tahvil 
etmek üzeredir. Bu projeler yapılmış ve 
kalete gönderilmi~tir. Havuzun yanın· 
da da mükemmel bir stadyum yapılacak 
trr. 

7 nci Halkan 
oyunları Jçln 

Yugoslav 
atletleri seçildi 

Atinada yapılacak olan yedinci Bal -
kan oyunlarına Yugoslavlar şu kadro i
ie iştirak edeceklerdir: 

100 metre: Braun, Koveçeçiç 
200 metre: Braun, Dikhozi 

400 metre: Skuşek, Pleterşek 

800 ve 1500 metre: Gorşek, Çudra 
5000 ve 10000 metre: 

Şrakor, Krevs. 

Yilksek: Martini, Mor, Uzun: Bura
toviç, Mikiç. Uç adım: Mikiç, Bankoviç, 

Smkla yüksek: Bakof, Jupançiç, 
Gülle: Kovaçeviç, Vuçeviç, Diks: Ne 

ronçiç, Vuçeviç, Cirit: Markuşiç, Miloş 

ber gazetesi turnuvasına Galatasa -
ray ve Beykoz iki büyük ve iki kil -
çük dört takımla i§tirak edecek -
!erdir. Bundan maada bu oyunun 
te§vik görmesi için yalnız federe ku
lüplerin değil hususi müessese, mek
tepler ve gayri federe kulüplerin 
de iştirak edebilmesi §çin görü§ill -
mektedir. 

Bütün deniz sporiyle meşgul olan 
mektep ve kulüplerimizin alaka. gös
tererek bu turnuvaya iştirak et
meleri Türk yüzücülüğünün en bü
yük arzusudur. 

Suad Erler 

Sporun ameli faydasından şüphe edenlere ithaf 

Boksör, kum torbasını yumrukladığı gibi pekala şilte veya ı 
halı da silkiyebilir. 

o 

Güre§çilik de pek faydalıdır, tahsildarları bir salto ile kapı ' 
dışan edebilirsiniz! 

Hele sırıkla atlamada maharet sahibi olmak İstanbullular 
için pek lüzumludur. 

. .... .. . •,\ / 
~., ~ .. ' 

~~?-" I ;.:.. .. ' 
Patinaj ise ev kadınları için tahta silmeği bir eğlence haline 
getirebilir. 

v o lk«aı l1il a l1il IK ıra o 
Çocuk, Kral bile o"lsa daima çocu1;lur. Şu gımıpun ortasında gördüğünü: 
Zer yüzlü ve sevinçli çocuk, Yugoslav ya k"'Talı Piyerdir. Arkada§lariyle 'b 
ber birkaç gün geçirdiği kır kampında ne§e ve silı.haf.Lni taze'lemi§tir. ]{O 

pın yanı ba~ından akan ırmakta ise durmadan banyo yapmı§tır. 

Amerikadaki yeni intihabat 
münasebetile 

RUZVELT 
Kooperatifçiliği yeni bir ideal 

olarak ileri sürüyor 
"Kapitalist teşekküllerle kooperatifleri 
yan yana yaşayabileceklerine 

bir memleket de lsveçtlr. 
ders almalı! ,, 

delil oJıı 
Ondan 

Amerilia yeni seçime ba5lamak ü
zeredir. Birle5ik Cumhuriyetlerin ana 
yasasına göre, Cumhur reisinin bü
yük salahiyetleri vardır. Onun için, 
yeni dünyada seçim, son derece ehem
miyeti haizdir. 

Bu sefer de gene Ruzvelt'in inti
hap olunacağı kuvvetle umuluyor . 
Cumhur reisinin hasta olduğu hattfl 
sihhatinden endişe bile edildiği hakkın
da dedikodular dolaşmaktadır. Ve 
bunlar, intihabat arifesinde §Üphesiz, 
maksatla uydurulmaktadır • Nite
kim, en hayati kanunlar mUnaka
şa edildiği sırada da, ekseriya ortaya 
bir takım rivayetler atılır. "Ruz
velt, çıldırdı!,. denirdi. 

Halbuki, ntranai Ant gn20t i• 

nin muhabiriyle mülakat yapan Ruz
velt, bu muharrir üzerinde gayet iyi 
bir intiba hasıl etmiştir: "Amerikan 
Cumhur reisi, gene eskisi gibi hoş 

sohbet, nüktedandır. Gazetecilerin 
her sualine uzun cevaplar veriyor , 
İşine gelmiyenleri de birer 1.arafetle 
atlatıyor!,, diyor. 

Amerikada, bugünün meselesi ko
operatiflerdir. Ruzvelt, devletin ba 
şma geçerken, iktisadi sahalarda 
bir takım islahat yapmağı ileri 
sürmü§, bu meyanda olarak N. 
R. A. yı teşkil etmişti. Lakin, bütün 
istediklerini kuvveden fiile çıkarma
sına, Amerikan kanunu esasisindeki 
bazı takayyüdat mani olmuştu. Ta
biatiyle, kuvvetıt sermayedarların me ı 
nafiine dokunulması da icraata mani 

olmuştu. Bunlar, 
cephe almışlardı. 

Ruzvelt, gayelerinden hala ' 
geçmemiştir. Kooperatüçiliği inld 
ettirmek sayesinde ayni gayeye '11 

rıı.bileceğirıi umuyor. Bu maksatl 
Avrupadaki kooperatif teşkilştı 
tetkik ettirmek üzere bir koıniS} 
teşkil etmiş, bu komisyonu koo 
tif çilikte pt>k faydalı neticeler el 
etmiş memleketlerden biri olan ls"e 
göndermiştL Kendisi bunu şöyle 
!atıyor : 

- Şayanı dikat değil mi? ınutl~ 
bir idaresi olan bu memlekette bl 

kaP.italist, biri de Sosyalist olııll i 
farklı iktisadi rejim yan yans, ' 

eınlf'ke.ttn o.zzun,_,,...f',>hT +..,-{t\C<-

mek üzere çalı§ıyor. Bu bŞlc~ 
dan İsveç diğer memleketler ıÇ 
iyi bir misal olmalıdır. . 

Bunu müteakip gazete muh3b1 

Ruzvelt'e, gerek esasta, gerek şekil 
Amerikadan büyük farklarla a)'111 

Fransanın Amerikanın New - pes 
inden mülhem olarak geçirmekte 0 

duğu iktisadi ve içtimai tecrübe b9 

kındaki fikrini sormufl; o da c'" 
la böyle bir suale cevap vcIJle 
güçlüğünden bahsetmis, fakat soıı 
demiştir ki: . 

- İki Demokrat devlet. Amer .,ı 
ve Fransa her ikisi de çok ferdi) 
çidirler. lcra edilmekte olan i1' 
sadi ve içtimai islahat halk heS9 

na şayanı dikkat faydalı netice1 

vermiştir. 

On 
Ölüme mahkOmken 
senedir kaçak 
olan adam 

Nftlhlayet Paırnste ya~aoa[f))©'JD 
4 ~ubat 1892 de Liyonda doğui; 

muhtelif suçlarla. ve nihayet iki 
katille de maznun olan Brenner iki 
defa da hapisten kaçmış. on <:ene 
Pariste gizlenehilmi~~ de son gün
lerde yakayı ele Yermiştir. 

11 mart 1918 de Liyonda oturan 
hir hizmetçiyi arkadaşlarile beraber 
öldürmüş. Bu \'aka büyük gürültü
ler uyandırmış \'e 326 şubat 919 da ar· 
kadaşlarile beraber idama mahkum 
edilmişti. Jl'akat, hapi. .. hant>den kaç
mağa muvaffak olmu~tu. Tckraı· 

yakalandı, ndyedildi. J.'akat ora
dan da kaçtı. 

]kinci defa ka~ışından ~onra Ye
nezuellaya gitmişti. Orada c\'len
miş, fakat Avrupanın hasretine da
yanaınad·ğı için 1927 de Barselona 
gelmi ti. Burada ismini değiştirmiş 
ve l\1itigny diye şö:..ret bulmuştur. 

Kuyumculuk yapmağa başlamıştır. 

Bir dolandmcılk suçundan dolayı da 
bu .reni ismile Pnriste iiç aya mah
kum ~dilmiştir. Kurtulunca tekrar 
Ila~t::lona gitmiş. hurada lıir hırsız 

şebei<esi viicucla getirmiştir. Birçok
ları yakalanan bu şebekenin reisi bir 
türlü ele geçirilememi~ti. 

. ~ 
\ 

Kaça7c nıahl.-Um Brcmıer b 

Gene ismini değiştirmiş ol~.11 
• · 

P..dnm, tütün l.acakçılığı ile ~ııt-' 
ha~. 10~.000 frank para ceı< 
mahkum edilmiştir. 1'l1 

:Nihavet hir ihbar üzerine yıı • . ğU • 
Janm :::tır. P.ariste son oturdu pıl' 
Paris jandarma kıı;;lasının karşıSI 
idi. 
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lngilizler Almanlara 
tnüstemleke vermiyecek 

(Baş taralı 1 incide) 
h11t diğer müstemlekeleri iade etmek 
tasavvurunda değildir. Buna imkan 
Yoktur. 

2 - İngiltere, ?tlilletler Cemiye 
thıin nezareti altında teşekkül ede
tek beynelmilel bir komisyonun Al
ıtıanyaya başka toprak temini gay
tetıerine iştirake hazırdır. 

Bu komisyon bugünkü günde A,._ 
tttpa devletlerine ait olmıyal: ve Al
"-anyanın alabileceği başkaca arazi
>i rnüstemleke, ,·eya Milletler Cemi
Yeti mandası altında Almanyaya ver

büyük manevi ve maddi tekamül gös
termişlerdir.,, 

lnglllz kabinesi bir toplantı 
yaptı 

lngiltere kabinesi bir toplantı yap
mıştır. Gazetelerin bir tahminine 
göre Kabine filistinde ilan edilmesi 
düşünülen örfi idareyi konuşmuştur. 

Diğer bir tahmine göre ise, beşler 
konferansının ruznamesi ile meşgul 
olunmakta veya Edenin, Milletler 
Cemiyetinin öniimüzdeki toplantısın
da söyliyeceği nutuk hazırlanmakta
dır. 

llteği araştıracaktır. 
Şimdi Hitlerin bu teklifi kabul e· Roman ya ve 

d;p etmiyeceği meselesi kalıyor. Sovyeller iyi geçln-
loicarno ko;'lfera-smın ne meğe nıecburdur 

laman top1enacaAı bel 1 deAll Bükreş, 16 (A. A.) - Milli çiftçi fır 
Beş de\'letten teşckkiil edecek Lo- kası umumi sekreteri B. Madgeara, 

karM konferansının teşrinien-elin partinin komitesindeki beyanatında 
Sonlarına doğru toplanacağı ümit e- şu mevzu ele almıştır: 
diliyorsa da gerek Berlin, gerek Ro- "Romanya, bilhassa Sovyet Rusya 
illa :nahafilindcn akseden haberler, ile iyi münasebetlerde bulunmak ve 
konf~ransın bu kadar yakın bir ta - onunla anlaşarak yaşamak mecburi
tihte toplandığı takdirde bir iş gö- yetindedir. 
terniyeceği kanaatindedirler. Hatip ilaveten demiştir ki: 

Röyer ajansı, toplantının muhak- Moskova hükumeti Romanyada ko-
kak surette teşrinisanide olacağını müniun propagandası yapmamakta-
bitdiriyor. dır. Bu hükumet, sulhu ihlhl etme -

lzveatla Almanyamn harbe mek arzusundadır ve mevcut mu-
hazırlandıjında fUphe yok ahedelerin tekrar gözden geçirilme-

diyor sine taraftar değildir. Bu sebep-
ten dolayı Romanyada Sovyetler 

Nürembergdeki Alman toplantıla- aleyhinde tahrikatta bulunmak su-
tına \le orada söylenen Sovyet aleyh- retiyle Moskovayı iğzap etmek çok 
tarı nutuklara dair bir başmakale vahim bir hatadır. 
neşreden Rusça İz\'estia gazetesi di- ---------------
Yor ki: Belçika faşlstlerJne 

"Almanya, müstemleke istedik- taarruz 
ten başka bazı nümayişlere de giri- Brüksel, 16 (A.A.) - Dün akşam, 
Şerek faşl'it Almanyanın mütecaviz içinde B. Degrelle ile bir çok reksis
''e harp kundakçısı olduğunu bütün tler bulnan bir muş, Ougree köp
açıklrğı ile ortaya koydu. Almanya- rüsünün altından geçerken üzerine 
tıın harbe hazırlandığına hiç kimse· taşlar ve demir parçaları atılmıştn. 
~in şüphesi kaluamısttr.,, A d - ynı zaman a açıklardan birkaç el 
İzvestiya gazetesi Hitlerin müstem- silah da atılmıştır. Liyej reksistle

leke sahibi olmak hususundaki arzu- rinin rei.si B. Gerard Villemsin sol 

~u~~~~~g~~~~~~~;~~~: kalçasınaj)irJrnrşun isabet etmi~tir. 
tıııda ~zcümle diyor ki: Muhaeif Yunan 

.. Almanya, şarka doğru genişlemek gazeteleri 
tayesini tahakkuk ettirdikten sonra Yeniden muhalefete 
l'rıiistemleke meselesini kat'i olarak başladılar 
ele alıp 1ngiltereye bir nota ile müra- Vergılerden 
~t edecek ve müstemleke istiyecek- Şikayeı: ediyorlar 
tir. 't-:ıtere dikkat etsin!,, ..LUc• Yunanistandaki solcu gazeteler, Me-

Almanya 1914 deki kadar taksas inkılabındanberi kaybetmiş ol -
kuvvetll dukları cesaretlerini toplamaya ve ha _ 

Nureırıbergde yapılan bUyük Al- fiften muhalefete başlamrşlardır. Anckl 
lltan toplantısmdan bahseden lngiliz sartitos eliyor ki: "Devlet gelirinin 113 
tazeteleri, Almanların gllndengüne kısmı vasıtasız vergilerden ve 213 krs
kuvvetlcrini arttırdığına işaret eden mı da vasıtalr vergilerden geldiğine bakı 
l'azı1ar yazmaktadırlar. lırsa, en ağır yük fakir halka yüklen -

Dcyli Telgraf, dün Nurembergde mektedir. Zenginler birçok hilelere baş 
Yapılan süel tezahürat hakkın·da yaz- vurarak vergiden kurtulmaktadırlar. 
~ığı yazıda, bu tezahüratın A1man- Keza veraset vergileri de pek azdır. 
:t'ada şimdiye kadar görülmemiş bir Binaenaleyh Yunan milleti içtimai mu
bUYiiklükte olduğunu ve Hitler önün- vazeneye uygun bir vergi usulüne muh 
de Ya1t1lan geçit resminin, Alman or- taç ve bunu finans bakarundan bekle -
d11su:ıun bugün 1914 teki kadar kuv- mektedir.,, 
"etli olduğuna şüphe bırakmadığını Venizelist Vi.rna gazetesi de vergi u-
hildirmektedir. sulünün ıslahını beklemektedir. 

Times gazetesi lc;e, bu tezahüra- Bu tarihli Yunan gazetelerinden Pro-
lı11 ve 400 tayyare taliminin geçen la, gençliğiin seviyesinin yükselmesini, 
Seneki talimlere faik olduğu intiba- üniversitenin ıslahını istemektedir. 
11lı vermediğini yazıyor. Etnos, paytahtın ıslahı için yeni ih -
80 t d das olunan bakanlrktan iş beklemekte; vye or uau menevraları 
h•kkında Çak heyeti relal Vradini, basın müsteşarı Nikoludisi 

ne diyor ? övmekte: ve Elefteros Antropos, fa -
Beyaz Rusyada yapılan Sovyet as- şizm sistemini müdafaa ederek, İtalyan 

llert terakkiyatmı misal göstermektedir. 

-
- Bira nıı, rakı nıı '! 
- Bir bardak siit. 
- Silt yok, istersen resimli bir ki

tap verelim! 

Knllobok seırtncş 
- Ne o? Düşünceli görünüyor. 

lhtDyat 
K:ırı koca Floryaya gitmişlerdi 

Erkek bir aralık sahilr?en epey a
çıldı. Kadin seslendi: 

- Dikkat et, çok açılma! Biletı 
gidip gelme aldık! 

NtUJmaıraso 
Amerikalı seyyah lıtanbulu al

tı saat içinde gezip görmeğe gel
miıti. Divanyolundda hiı isine sor
du: 

- Ayaıofyaya nereden fidilir? 
Adamcağız lisan bi!:yordu. Ta

rif etti. Seyyah gene ıo!du: 
- T eıekkür ederi~. Numarası

nı da biliyor musunuz? 

Çocuğuın yaşu 
- Yavrum, kaç yaşındasın? 
- Sırasına göre! 
- O ne demek? 

' 

---:=-Beni tavsiye ettiğin terziye ift':. 
tim. 

- Benim tarafımdan ge?dlğiııi söy. 
leyince ne dedi1 

- Taksitle muamele yapmıyacağı. 
nı 8Ö'yledi! 

- Babamla beraberken sekiz, an-
sun? . . nemle beraberken altı! 

- E\'et, hır türlü karımın ~nbı. GD 

hini hatırlıyamıyorum. Acaba "ancak IBRrra~ M lYISalcBt.dJe 
iki kadeh iç ve saat onda dön., mü de. Hflkim maznuna sordu: 
mişti, yoksa on kadeh iç ve saat ikide - Cürmünü itiraf ediyor musun? 
dön mü? - Affedersiniz biraz müsaade 

Ressam para bulup pza;a gide. 
mezse!. 

etsenizde evvela şahidlerin ne söyliye. 
ceklerini bir anlasam! 

Moda 
- Zavallı kıza pek acıyorum, me. 

13.nkoli, nenalji ve nevrasteniye ya_ 
kalanmış. 

- Bu hastalıkları nereden topla. 
mış böyle? 

- Romanlardan öğrenmiş! 

- Neyin mr, hasta mısın1 
- Bir şeyim yok. Fakat kadınlantt 

ayakta kalması bilsen beni ne kadar 
üzer! 

---~----------All~~~~~--<ft~-.... ...... "it'~~ 

Sporcular! 
okuyunuz! 

iyi futbolcu olmak yalnız kabiliyet meselesi değildir, ayni zamanda en miilıim 
Va 1 ~ n olora~ Jutboıu" aırıanm .. tekniği• ıyioe lJğrtmmek Uzam.dır. "..tıayıı., 111.tbo'l-

- Azizim ben ömrümde ancak bir C1ılar1a beynelmilel sahada muvaffakıyetler kazanmak mümkün değildir. 
defa yalan söyledim, HABER gazetesinin 19 Eylfıl cumartesi gününden itibaren 

- Şimdi değil mi? tefrika etmeğe başlıyacağı 

l ........._ 

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

- Bu gürUlW. ne acaba1 

Sc<§llUlk kariioDek 
- Anne demin verdiğin beş kuru. 

§Uyuttum. 
- Ağlama yavrum, sana be~ ku. 

ruş daha veririm! 

Bahçeye taş 
Övünerek söyledi: 
- Hayatımda dudaklarımın ara. 

sından yalan bir söz çıkmamıştır! 
- Demek hep burnunuzdan konu. 

şursunuz! 

IFuıtlb©Dcuı 
Eseri bu bakımdan bütün spor cular için pek faydalı olacaktır. 

FUTBOLCU 
Öyle bir eserdir ki her sc.tırmda futbolun yeni bir inceliğini, 

öğreneceksiniz.. 

FUTBOLCU 
yeni bir sırrım 

Yalnız bilfiil futbol oynıyanlara değil, futbol meraklılarına, seyircilerine de 
faydalı bir eserdir. Bu eseri okuyanlar en iyi antrenörlerden ders almış kadar 

· futbolu öğreneceklerdir. Çünkü 

FUTBOLCU 
Dünyanın en meşhur oyuncuları ve antrenörleri tarafından yazılmı~ eserler 
tetkik edilerek kaleme alınmıştır. Eseri yazan Türkiye futbol federasyonu 

hakem komitesi reisi NÜZHET ABBAS'tır. 

lEsercın resnmoerDıroden Dklsl 

manevrasına dair ecnebi askeri 
~eYetlerl çok hararetli beyanatta bu- Zabıtanın elinden nı111u11111ıtRHllıtı111111ıHflt11Uıımff111Hlllttt-ıutıı1ııHlllU1111111ıııııı 
1111maktadırlar. kaçan hırsız Met k 

Manevrada bulunan Çek heyeti Sarıyerde Yozgat mebusunun evi ile a sa S 
~e~i General Luza, Sovyet gazeteci- diğer dört evi soyan snbıkalılardan En-
trıne şunu söylemiştir: ver Sovyet sefarethanesinin arka tarafın 

"- Manevralara iştirak eden kıta- daki ormanlıkta yalcalanmıştır. 
atın h l " Enver, bir muvacehe için Galatada .._ azır anışı mükemmel,, tabirile 
"4&\'Sif d'l bil" B bir yere götürülmüş, orada bir fırsatını 
L e ı e ır. ütün sunufu as-
ileri"' bü" ··k bi h k bualrak kaçmıştır. Enver sabıtaca şid-
'-- .~ ~ yu r are et ve manevra 
~bılıyeti göstermiştir. Bilhassa pi- detle aranmaktadır. Birkaç güne kadar 
~denin tabiye terbiyesini ve büyük ele geçeceği muhakkak görülmektedir. 

il ilk ıat•a1arını burada ehemmıyetıe Kaçak et 
t aydetmek isterim. Tankları fevkal- Şişlide Etfal hastanesinin arkasında 

de lnUhim miktarda kullanmak hu- ihsanın bahçesinde hergün birkaç ko -
11~Unda yeni bir usul tatbik ettiğiniz yun kesilerek satıldığı zabjtaya haber 
toliilüyor. Kızılodu bu usulle bu verilmiş, dün geç vakit ansızın bahçe 
~ ~etin meseleyi baletmiş bulun- basılmıştır. 
:::tadlJ'. Tank Ye zıhlı otomobil Bahçenin içindeki kulübede kesilmiş 
hi atnnn terf>fyesfneı getfncc, yeni iiç koyun ile diri bir koyun bulunmuş 

r Yol açtınız. Kumandanlarmız müsadere edilmiştir. ihsan yakalarumş
tüksek bir terbiye ve teknik ve ~ok tır, 

YuoanislanJn yeni 
faşist rejimi ol 

anlatıyor 
Atina 16, (A.A.) - Metaksas, Vradi

ni gazetesine beyanatta bulunarak bil -
hassa Yunanistanın l:orporatif bir devlet 
şeklini almakta olduğunu söylemiştir. 

Parlamentonun feo;hinden bahseden Topa nasıl kala vurulur? 
başvekil, demiştir ki: Arsenal Merkez muavini Roberts tarif ediyor: 

Komünistlerin Yunanistanda hemen Solda hatalı vuruş: Vücut gevşek ve Sağda doğru vuruş: Oyuncunun vUcu
iktidar mevkiini ele geçirmeğe muvaf - bliki.ılmüş vaziyettedir. Omuzlar ve du dim diktir. Gözler açık, bütün VÜ· 
fak olurlardı iddiasında bulunmam. Fa- bütün adaleler iseri çekilmiş ve gözler cut bir yay gibi gerilmiştir. 
kat şunu söyliyebilirim ki, komünistler kapalıdır. 

şehirlerde ve sair bazı yerlerde öyle bir 19 ı • • ı t • • • • • 
vaziyet ihdas edebilirlerdi ki ihtilali an- ey u cumar esı gunu 
~;:m::z v~=~:" ~::'naz!~kmeksizin HA B E R gazetesinde başlıyor 
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- Mostasım şimdi odasına 
Siz kapıyı açtırmağa çalışın ! 

gidecektir. 
Hende onu 

odasında karşılayayım. 
.. Hayr~t! H~eyin, bu gece hislerininl 

boylc bırdenbırc galeyana gelmesine 
h:ıyret ediyordu. Ne olmuştu? İçinde
ki hislerin manası ne idi? Yoksa, yok
sa .. 

Ha •ır .. Buna imkan yoktu. Böyle bir 
;r;, böy1e bir şey olamazdı. Eğer olsa, 
bir dakika bile düşünmeden böyle bir 
his beslediği için kalbini deşmekte te
reddüt etmezdi. 

Züroyde de heyecanlanmıştı. Her 
halde sarayın icinde ve dışında cere
yan eden bu f evknlade hadiselerden 
olacaktı. Hüseyine sordu: 

- Ne yapmalı? 
- Benim kanaatim halife Mustam-

mı bu işten derhal haberdar edebil
mektir. Ve knnaatımca kendisi bu an
da Güzidenin odasmdP. bulunmakta.· 
dır. 

Zübeyde gayri ithiyarl 
- Canavar! diye mırıldandı. Sonra 
-Hı4ydi bakalım! diyerek omuzları-

na btitUn vücudunu örten bir örtü aldı. 
Hüsey~n önde, o arkada odadan çıktı
lar. Dı§arıda selamlık kısmının kori
dorlarında bir sürü vezir ve kumandan 
birikmişti. Hüseyin kendilerine: 

- B"rnz beklesinler! Halife biraz 
sonra gelecek! Haberini gönderdikten 
sonra Güzidenin odasına doğru gitti· 
lcr. 

Oraya varınca Hüseyin durdu. Zü
beyde içeri kapmm önüne vararak ka· 
pıyı nçmağa uğraştı. 

Kapr içeriden sürmeli olduğu için 
açılmadı. Bunun üzerine Güzide kapıyı 
\-Urmağa ba.~ladı. 

Kapının vunılması üzerine oda
nın içerisinde blr telaş farkedildl. 
Güzide hem kapıyı vurmakta devam et
ti . .Hem de: 

- Şu kapıyı açın! diye baykırma
ğa başladı. 

Az sonra odanın içinde bir dolap 
kapısının kapanması sesi işidildi. 
Huseyin bunu işidince Zübeydeye : 

- Mustnsıın şimdi odasına gide
cektir Siz kapıyı açtırmağa çalı

şın. Ben onu odasında karşılıyayım. 

Kapıyı kırmadan içeri girmek ister
seniz pencereden bir askeri odaya so -
kun. İçeri girerek kapıyı açabilir. De
di. Ve dulıa Zübeydenin cevap verme
sine imkün vermeden yanında bulu
nan ad!lmlardnn birine işaret etti. 
Kendisi de tam git:roek Uzere iken Zü
beyde: 

- Dur Hüseyin! diyerek kendisini 
durdurdu. 

H üseyin durdu. Zübey~e bir mUd
det hiç bir şey söylemedi. Sonra: 

- Seninle konuşmak istiyorum di
ye mırıldandı. 

- Emrinize muntaz.ırmı. 
- Bu akşam işini bitirdikten son-

ra odama gel!. 
-Olur. 
-Fakat .... 
Hüsyin ne demek istediğini anla

mak için Güzidenin gözlerine baktı. 
Güzide bir müddet kelime bulmak 

için tereddüt etti. Sonra: 
- Fakat benim odama gdriiğini 

kimsenin bildiğini istemiyorum. 
Hüseyin kısa bir tereddüt anı "'e-... 

çirdi: 

- Olur. 
Zübeyde birdenbire fikrini değiş -

tirdi. Sanki söylem·ş olduğu şeylerden 

dolayı pişman olmuştu: 

- Yahut neden? hayır gizli gel· 
mene lilzum yok. Esasen gizli gele
bilmene de imkfı.n yok ya! daha mühim 
bir şeyden bahsedeceğim .. Babam hak
kında ... 

Hüseyin hiç bir cevap vermedi, ba
şını teyit makamında eğdi. Sonra 
Halifenin dairesine doğru süratle yü
rüdü. 

Zübeyde Hüscyine ne söylemek is
tiyordu? Haydi hakikati söyliyelim. 
Bunu o da bilmiyordu. HUseyinl gör

mek istiyordu. ~te bütün fikri, dü -
§Üncesi bu idi. 

Bunun için de uf ak ve masum 
bir hile dUşünUyordu. Bunu dUşUndü· 

ğllnden, böyle bir hileye tenezzUJ etti 
ğinden dolayı kendi kendisine kı7.dı. 
Fakat yapacak bir şey yoktu. Aşk, 

en ağır saydığı geyleri bile insana yap
tırır. 

Hüseyin a sonn. Halifenin' oda -

sının ön tine geldi. }ji\JJ~D! kapıya da
yadı. Önce bir gey duy:r:nadı. Fakat 

sonra, hafif bir gürültU duyuldu. HU
eeyin dolap kapağının açılıp kapan
ma sesini gayet vazıh olarak duydu· 
Bundan sonra hiddetli ayak sesleri ka
pıya doğru yaklaştı. Sürmeler çekil. 
di. Neticede kapı açıldı. Hüseyin ka
pı açılırken beş on adım geri çekil
mi§ti. 

Öyle ki Halife kapıyı açtığı zaman 
Hüseyini kapıya doğru yürür bir vazi
yette gördü . Hüseyin Mustasımın 

hiddetini yatıştırmak ve önlemek 
için daha o bir şey söylemeden hemen 
söze atıldı: 

- Size büyük bir felaket habe-
ri getiriyorum muhterem Halife. 
Ne teaadiif tam sizin kapınızın önü
ne vardığım zaman siz de kapıyı açtı
nız. 

(Devamı rJar) 

_ z 

KADIMLAD BEMi 
+--..'L +mı ' "*-- .. ,.. ~' ... 1F<... • Hissi Roman 
Nakleden: Hatice Süreyya 
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Enis, bu geceki kadar hayatta yal
mz kalmış olduğunu hatırlamıyor. A
cele ile yürüyor. Uıkin her adımı at· 
mak için büyük bir gayret sarf ettiği
nin kendı de farkında. Hem maddt hem 
manevi büyük bir yorgunluk, agır gUl
leler halinde kollarına, bacaklarına 

asılmı§. Niçin yürüyor? Kime gidiyor? 

Kasabanın bu saatte açık olan biricik 
lokantası dünyanın ta öteki ucunda
dır. 

Bir fenerin önünde, elinde mendil, 
garip bir adamın kendi kendine söy
Jendiğinı duyuyor: 

- Ah, yalnızlık! Yalnızlık .. Ne fena 
gey .. 

B·ı ada.m, galiba Enisin geçtiğinin 

de farkına varmamış: kendini hayat
ta olduğu gibi sokakta. da yalnız sana-

rak böyle baykırmı§br. İniltisi duvar
larda akisler yapıp bllyüyor: 

- Yalnızlık. Ne feli.ket. - diye men
dilini, alnında, belki de ıs!ak gözlerin
de gezdiriyor. 

Enisin yolu, onun yanından geçe
cektir. Delikanlı, yllrilrken, fenerin 
altındaki adam, onu kolundan yakala· 
dı: 

- Sen de yalnız mısın?.. Sen de 
hayat.Jnı benim gibi feci mi buluyor
sun?. Ah, ben mahvoluyorum, mahvo
luyorum •.. 

Enisin yüzüne bir ispirto kokusu 
çarpıyor ... Rakı, şartıp, bira, hepsi ka
nşmış .. Silkinip kurtuluyor, cevap ver
meden yürüyor.. Lakin .sarhoş ada-

mın .fikayetlerl, arkadan da yetişiyor. 
Yükseliyor, sağır semalara doğru yük-

Habnlartnı anlatan : E FD A1a TAL!. T -199-

Gizli raporu öğrennıek için 
tatbika başladını planını• 

Hem yürüyor, hem de bir taksi an 
yordum. O samanlar 1stanbulda taksiler 
bu kadar bol delildi. tn&iliz sefarethane 
sinin önüne gelince Hamalbaıı caddesi 
ne sapılan köıede bir araba buldum. 
Şoföre: 

- Ortaköy! 
diyerek içeri atladım. Şimdi tenha so 

kaklarda rüzgar gibi uçuyoruz. Araba
nın bir köşeesine büzülmüş, kızın evine 

geleceğim zaman oynıyacağım rolü dü
şünüyorum. Eve nasıl olsa bir dalavere 
ile girerim. asıl mesele onunla yalnız 
1' alıp konuşabilmekte ... 

Matmazelin evinin önüne geldiğimiz 
7.aman, henilı: yatmamı§ olduklar:nı an
ladım. Salon olarak kullandıkları odada 
ışık vardı. Ve oradan gecenin sessizli
ği içine gUzel bir piyano sesi dağılıyor
du. Şoföre beklemesini tenbih ederek 
arabadan indiın ve kapıyı bililtizam acı 
acı çaldım. Bir dakika geçmeden hiz -
metçi kapıyı açtı; beni tanıdı ve içeri 
kenara çekildi. Halime sun'i bir telaş 
vererek kapıdan girdim ve hizmetçiye: 

- Bana derhal Möıyö T ... çağırınız, 
dedim. 

- Yukarıda oturuyorlar buyurunuz. 
- Hayır kızım. Rahatsız olmasınlar 

İtim acele ... Yalnız M<Ssyö bir dakika 
agağıya teşrif etsin. 

Hizmetçi koşa koıa yukan çıktı ve 
bir dakika sonra ev sahibi merdivenden 
acele acele indi, beni görünce: 

- V.ay Efdal beyciğim. Ka sensin de 
neden yukan çıkmıyorsun. Hayrola ne 
var? 

- Sizi geceyansı rahatsız ettim. 
- İstağfurullah, çok memnun oldum. 

Yukan buyur. Hepimiz oturuyoruz. 
- Yukarı çıkmayayım, işim aceledir. 

Sizi memnun etmiyecek bir ıey ama 
kusura bakmayınız. 

- Meraktan çatlıyacağım nedir? 
- Ortalığın hali maHlm. 
- MalQml 
- Son günlerde işlermiz çok arttı. 

Miralay Ballar bu gece bazı yerlere giz· 
li ve mühim emirler tebliğ etmeğe mec
bur. Bunları daktilo ile yazmak ıçın 

kerimenizi derhal ahp getirmemi emret 
ti. 

Herif bu söz Uzerine biraz afalladı: 
- Geceyarısı da it olur? diyerek iti

raz etmek istedi. Fakat akabinde kendi
sini topladı. Bu aileye her halimle fev
kalade itimat telkin etmiştim. Bu itibarla 
Mösyö T ... nin tereddüt ve şüphesi biran 
devam etti, benim: 

- Eğer çok mühim bir ıey olmasay 
dı ve biz muztar bir vaziyette kalma
saydık sizi bl:Syle geç vakit elbette rahat 

seliyor. Bir fikri sabit gibi, Enisi ta. 
kip ediyor. Delikanlmın kulakların 

dan kalbine doğru akıyor. Ve kalbin
de kara bir iz bırakıyor. 

- Ah bu yalnızlık, ne feci şey .. 
Enis, kendi kendine: 
- Evet, doğru! - dedi. 
Hayat, onun nazarında, bp ak

şam, sonsuz ve tahammülsüz bir 
sahra gibiydi. Sangın ve penbe Zeb
ranın hayali, bir an, gözleri önünde 
beliriyor. Lakin, o bir fidan gibidir . 
Bir fidansa, bütün bir boş ve ağır sah 
ranın manazrasını değiştirmeğe 
kati değildir ki ..•. 

- Zavallı kızcağız, ne iyi kalpli 
ve ne sadık! ben ona. karşı hazan pek 
haşin davranıyorum. ve bundan do -
layı çok kabahatlıyım. 

Göz yaşlarına boğulmuş kirpik -
ler arasından bakar o yalvarıcı bakış

lan, karşısında canlı bir şekilde gö 
rUyor gibi oluyor. Hesapsız olarak ona 
kendini veren bu kadını dilşünUnce 

Enis, kalbinde bir e.efkat duyuyor. Kızı 
ağlattığı için şu anda pek muztarip -
tir. 

Peki ama, o da niçin tehlikeli mev
zulara. temas ediyor ya? .• Hem sonra 

sız etmezdik, demem üzerine kuvvetli 
bir : 

- Estağfurullah, bastırdı ve: 
- O halde siz şu küçük salona teşrif 

edin. Şimdi kendisi hazırlanır, gelir. 
dedi. Ev sahibinin kapıs:m açtığı küçük 
salondan içeri girdim. O da telaşlı telaş 
lı yukan kata çıktı. Teşebbüsün en güç 
merhalesi muvaffakiyetli olmuıtu. Şim· 
den sonra da işim rast giderse meraktan 
beni çıldırtması pek muhtemel olan şu 
mahut Benetin raporunu öğrenecektim ı 

Salonda dolaşıyor, aralık kapıdan yu 
kardan gelen sesleri duyuyorum. A
na, baba, kız ermence konuşuyorlardı. 

Baba: 
- Efdal Bey gelmiş. Miralay kız 

istiyormuş. Ya.:ılacak bazı mühim yazı 
lar varmış, diye işi anlabyordu. 

Ana, buna derhal itiraz ederek: 

- Hiç de böyle ıey görmedim. Gece 
yarısı yazı yazılacak da ne olacak. Bu
nun yarını yok mu? Kız hastadır, gece 
sokağa çıkamaz der geçersin, diyordu. 

Ben de aşağıda (hmz:r karı ısrar e-
derse i§imi bozacak) diye helecan ve 
sabırsızlık içinde kıvranıyordum. 

Bu aile münakaşası çok uzun siirdü. 
Nihayet, kız: 

- Miralay çağırdıysa gitmemek ol . 
maz. Durun ben işi öğrenirim dedi. 

Ben ecel terleri dökerek dolaşıp du
ruyorum. Bir dakika geçmeden, Mat -
mazel T ... nin yüksek ökçeli terliklerile 
merdivenlerden koşa koşa indiğini his· 
scdiyorum. Bulunduğum küçük salona 
hızla girdi. İlk sözü şu oldu: 

-Aşkolsun Efdal Bey 1 Bu saatte 
mektup yazdırmak nereden miralayın 

akhna. ~ldi? 
ı....: Bana neden a~k61sun diyonı:nuz. 

Ben miralayın bir emrile sizi l'ahatsız 

ettim. 

- Yarın yazılmasını temin edemez
miydiniz? 

- Sizi gece yansı rahatsız etmemek 
için kendisini kandırmağa çalr§ttm. Fa
kat, iş çok mühim ve aceledir deyince 
ses çıkaramadım. 

- Bereket versin ki daha yatmamış

tım. Beni sonra kim getirecek? 
-Beni 
- Yazılacak şey çok -uzun sürecek 

mi? 
- Zannetmem. Fakat siz derhal ha· 

zırlan·n ,geç kalıyoruz. 

Dir ayağının üzerine basmı§, diğerilt> 
garip figürler yaparak ve parmaklarilc 
çenesini okşayarak çapkın hareketler!e 
beni dinliyordu. Ben yarı tebessüm, ya
rı ciddi bir tavırla konuşuyor fakat hic 
biran telaşlı bir insan halini terket : 

o gece niçin o konyaklı çayla bera
ber ~ininleri yutturdu? BUtUn gece 
süren buhranının gesi budur işte .. Du 

daklannın çıkıpta kızın bir nevi ınrdaş 
lık telakki ettiği kelimeler de bu buh 
ran esnasında sarfolunmuştut, lştc 
bu yü7.den, Zehra, delikanlının en 
mahrem taraflarma a~ina olmuştur 

Doğrusu, bu ince hislerine vakıf o
lan Zehrayı bir tilrlU af edemiye
cek. hem ne mana: şimdi kız, onu 
teselli etmeğe kalkışıyor her mevcudun 
yerine. kendisinin geçebileceğini sana -

rak bir. takım telkinlerde bulunmak is
tiyor. Enis'in her şeyi oymuş, me
sut olması için kii.fiymiş .. 

" - Of, bir kadın da ne kadar sı 
kıcı ola.biliyor .. Hem de ne potlar kın 
yor ... ,, 

LA.kin, karlı gecelerde, bütun dUn 
ya kendini yalnız ve me::truk ~ayarkcn 
kalpler hicran f çinde sıkılır ve vUcutlar 
üşürken, bir kadın, ne tatlı ve iyidir. 
Bu ak~am da, bir kadının elinde elini 

gezdirmek, bir kadının göi;-süne başını 1 
dayamak, .h:nıs ıçın r.c ıyı oıul"Ut.: . .r ... 1 . 

keğc dikkat ve iJıtimam göı;lerçn bir 
kadın, ywnUf,;ak ve beyuü vücudiy!..\, 

miyordum. O bu telaşım üzerine sordd: 
- Bari vesait bulabilecek miyi:? bil 
- Piyanonun sesinden otorıı0 

gürültüsünü duymadınız galiba. JCapl • 
da araba bekliyor. 

- Ya öyle mi? Ben bir dakikaya ~· 
dar hazırlanır gelirim. Siz şu ingUiıcl 
gazetelere bir göz gezdirin de sıkııaı" 
ym·z. 

Genç kız, pire gibi sıçrayarak ocı.c!JJS 
fırladı. Ben de rahat bir nefes atdJdl' 
Ne kendsi, ne de ailesi oynadığını rol
den şüphe etmemişlerdi. Bir defa evd.., 
çıkıp ctomobile binsek ... Otomobile tılO 
sek ne olacak? Kızı nereye götüreet' 
ğim' Nnsd söyleteceğim? İtin aonuıs' 

da iyi getirebilirsem t Ben bunlan dütibleı 
ken matmazel T .. de mutat sokak ~ 
fetilc çıkageldi. Babası onu takip edi,a' 
du. Adamcağıza tekrar itizar beyan P 
tim: 

- Kusura bakmayınız. Askeri itle' 
böyledir. Sağı solu, gündüzü gecesi ol• 
maz. Sizi de rahatsız ettik. Ben ınatıı"· 
zeli tekrar getirir, size teslim ederir11· 

İhtiyar adamcağız avuçları içindi 
tuttuğu elimi sıkarak: 
- Ne demek ne demek. Siz varken ııif 
merak ederiz. diye söyleniyordu. ıcısıt' 
annesile de acele acele veda ettikten ,otJ 
ra otomobile atladık. Şoför arabaıııOt 
baba evin kapısını k:ıpadılar. :Mot8t 
itlemeğe başladı. O sırada kız far1'd" 
varmadan ıoförün kulağına eğildiın ff 
yavaıça: 

- Hürriyeti Ebediye tepesine gttl 
diye fısladnn. 

Araba hareket ettikten sonra kız IJ'r" 
döndü, sitem ve iğbirar dolu bakıtl'."'t 
l\ll ilJimmde.,,p&d"ılrten eonra ı 

- Neye beni aldınız? 
- Ne demek? 
- Yani bu gece işi için neden beni iO• 

tihap ettiniz. 
- Kimi intihap edecektim. 
- Öbür, arkadaşınızı, daha doğr# 

ıevıilinizi .. 
- O Adada oturuyor. 
- İyi ya, bir motörle alır getirirdi 

niz. Hem bak mehtap var. Ne güı 
ltıkane bir gezinti olurdu. 

Mevzu bana gilı:el fırsatlar veriyor 
du. Der"hal hararetli bir lisanla kotıdf' 
mağa ve işıkane roller yapmağa ı;a..,; 
d•m. Kalıbımı değiştirdim, dedim ~~ 

- Yavrucuğum 1 Sana şimdi saınitP" 
bir i~irafta bulunsam, bana inanma,; 
ki ... 

- Söyle! 
- Faydasız. 

- Sö} le inanırım. 
(Devamı rJar l 

_----- #' 
sokulan bir kadın .... Ji"'akat bakı~l• • 
nnda ihtirasın pusu kurması ,..,. 
tiyle .... 

Kalbinde bir daussıla hissedlnYo'' 
"onu., • düşünüy::.r .... Burada, bulUI' -
mıyan "onu,, ... o kadını .... 

- Cidden fenalaşıyorum .. 
Bu, sofra konıiunu ve mektep at -

kad.1."ı Latif Bcrkın'm da fikridir. 
- Gene kızla mı beraberdin? .,11 

gidi vay! hem aşıklık, hem de has~ 
olur mu ya? ... Fakat sahi! fena l:ir.Sts· 
!anıyorsun galiba.. Bir §eY yenıe!Jl~ 
olmaz~ 

Lokanta sahibinin hizmet ıc~ 
kızı da lafa ı arıştı : 

- Sahi ağzına bir şey koyınuY~..; 
Latif bey! - dedi - bütUn ısmarl ~· 
yemekleri ağzına koymadan tabağı elt
nin tersiyle itiyor ... Olur fi€Y nıi b\l f .. 
Vallahi en iyi par~alan da. En s 1>S 
için ayırıyorum.. Üç günden h&t 
bir haftadanberi öyle bir iştih&S~ıjl 
''ar ki sormayın! galiba büyük bir det' 
di v.ar, r,finül acısı çekiyor .. 

Du fli:;-man, güler yüzlü ve dul ıı•· 
ı. İ·n~tt1.1ık. ancsk ~k i4i"'.l1 atfl' 

m:ı 1ıc~:1. .... i olabilir. 

-1 .,. 

( D~&Jamı f)at) 
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8 •• ••k •• b k - Kurbağa yetnş-
Ul.JU masa Q amız tnırmekne servet 

kazananların isimlerini kazanovou:oaır 
• Onun belden aşa~ı 

neşredıyoruz kısmının tadına 
doyum olmazmış 

isimlerinizin sonundaki harfleri 
bu listede bulur ve karşısındakini 
Okursanız ne kazandığınızı öOre
/1irsiniz. 
~ ...._ BllyUk §i§C kolonya kiloluk 
c ...... 'Büyük §l§e krutaı kolonYI' ...... 
1) ...._ ti40 No. konsol saatf 
t ~37 No. bUyük konsol saati 
> ...._ Zeplin esan.sJ 61 No. ...... 
>ı. 4 No. Pertev kolonya 

- Çizgili Pertev ltolonya 
ıı: Kilçllk kristal kolonya 
ltı _ KUçUk masa saau 
lll Joll Fam 912:5 kolonya 
'l3 - Joll Fam 9180 ltolonya 
ltt : Çlc;eklerlm esansı ıso No. 

Eve esansı ıı:s 
Esaruı 2030 

Eliznbct esansı S:SO 
Dört köşe kristal saat 

MUrckltcpll ve kurşun kalemli 

kalem, elektrik lüks feneri pili 

K-
Kl-
K2-

L-
Ll

M-
Ml,2-

N-
Nl-

0-
01-
P-
Pl
S
z
T
Y-

Eleklrilt el feneri pllli 
Uç kll§ell kristal saat 
MlliıtııW maden saat 

Cam ucıu mUrel<kcpll !stilo kall'.'ml 
Yıldırım trll§ bıçağı 

Esans büyük kutu 11 No. 
Dl§ macun~ 

E.saıuı kUçUk No. 10 Neclpbey 
Esans No. O 

Krem Pertev yağmı. 
Brlya.nUn :Pertev 
Traş sabunu 

El sabunu 
Krem Soley 
Şov Mor 

J{rcnı P~rtev yağlı ve ya:ııız 
Losyon 

~ Nlüsabakamıza iştirak ettiglniz za
~ Qn elinize verilen numaralar ne ise 
~ numarayı cetvelimizde arayını7. Bu 
,!-arnara karşısında ismin zi ve adre
~ 11lizi bulacaksınız. Adresinizden son
..,'- da ya kazandı{lınız hedıyenin adını, 
~-hut ta (H), CL), < .J) ve ilah. gibi bazı 
~ ilrfıer bulacaksınız. eu harflerin 
~-ngi hediyeye t:ekabül ettigini de yu-

Kurbağalar çirkin şeylerdir hele vak
vaklan kulaklara öyle fena gelir ki; bu
nunla beraber kurbağayı da yaratmr§ ol 
duğu için tabiat anaya durmadan teşek· 
kür etmekte olan binlerce kişi vardır. 

Çünkü pisboğazlar bu hayvanın art a
yaklarını çok lezzetli bulmakta, tadına 
doyum olmadığını söylemektedirler . 

Amerikada gittikçe artmakta olan ta
lebe karşı büyük bir kurbağa piyasası 
açılmış Luvizyana viHiyetinde de yüzler 
ce kişi kurbağa yetiştirmek için hususi 

1 c:iftlikler tesisine başlamıştırlardır. 

~rıdaki listede arayıp bulabılirsınız. 
~l l Sclih Eği Beşiktaş spor C. Aka- lak şirketi iktısat ap. A, 243 - Seyfi 
~ tr 93 B, 212 - Adil Sevgin Sultanah Oflaz.: B.O. Yeniçarşı güllabi S. 9 Relip 
~ ~ Akbıyık Ahırkapı 70 A, 213 - ap. N, 244 - iftade Sait Kirman K.köy Şimali Amcril:amn dev Tcurb(lğaları 
,;Ua Hikmet Gülencr Eyüp polis merk. yeldeğirmen yurtdaş S. IS 01, 245 - hctıitz havuzdan rı1•arılmış bir halde 
11/ t, 214 - Hidayet özsoy Devlet De- Mehmet Ali Onar Emniyet 6 ıncı şubc
ee''1'olları H. paşa S, 215 - Süeda Gök de 2530 H, 246 - Yıldız Altmdal Ba -
b ncbck inşirah S. 46 H, 216 - Sulhi kırköy Şanlı asker C. 3 H3, 247 - Mu-
tlfu İst erkek lisesi 633 C, 217 - t"at R. Aydın B. O. Mis sok 15 B, 248 -
thınet Yaver Çora Belediye başmilra- Nuvart Taksim Utarıt S. 18 S, 249 -
~lık 858 Gl. 218 - A. E. Sirkeci Ha- Anjel Kinşan Mollaşkı demirci S. ıs 
1dıye C. 76 H. 219 - Adresi yazılı de- Nl, 250 - Bedia Balat lonca ebe S. 
dir blı 6 O, 251 - Adanalı Kudsi Aksaray 

~O - C 
1 

1 Ak .. K .. "k Lö ema yuz aragumru -

Şimdi her lokantada kurbağa ayağı 

salatası ve çorbası gibi muhtelif yemek 
ler varsa da bunları ancak zenginler 

mnarlayabilmektedir. Çünkll fiyatlar 
çok yüksektir; fakat büyük mikyasta is-
tihsal başlayınca, fiyatlar düşecek her
kes bunu yiyebilecektir. Diyorlar ki a· 

rı,' , n - ezmeçapa ıwr 
la ~lirn M. 165, A, 222 - Bayan Sta· 

Yusufpa~ kazgani Sadi 14, A, 252 -
Sabri Abdullah i§temecl SuJtanhamam lir içı&Jet" çin liurtıe~a ayafr .. ı.aıar 
Özbek mğ. ı. 253 _ Aysel Doğanoğlu fevkalade lezzetli bir meze olmaktadır. 

.\• tar§ık:ıpr bekçi S. 10 h, 223 - Bay 
~~illet Fatih Zincirlikuyu Lodos S. 19 
) ' 224 - Osman Nedim Akkuzu Be
~~u Mahmutağa yokuşu H2, 225 -
~2 ha Öytan K.köy Recai zade S.39 A, 

6 - Muzaffer Sirkeci Demirkapı 
'~atun 42 O, 227 - Pakize Aykaç 
'tih, Beyceğiz.: m:ıh. kokulu S. 11 H3, 
8 - Adnan Akadur Bahçeka::u taş

İlt :Yanında 2/1 P, 229 - M. Sadi Be
taş Valde çeşmesi çadır S. 17 L, 230 

lliıt liaıu Tokmen Sultanhamam hacıkü-
taınii S. 39 T, 231 - Osman İbra-

' I<.onuk Sultanhamam hacıküçük 
ltljj 44 M2, 232 - Mümtaz Armay 
}'\ip kurukavak AH paşa C. 63 C, 233 

8 ~ccla Kansu Bakırköy 1 inci okul 

Sultanahmct alayköşkü S. ıoııı N, 
2S4 - Bııyan Hacer Samatya Suluma
nastır 6 P, 255 - Muazzez Targıt Be-

şiktaş yıldız ıhlamur C. 19 G, 256 -
Ayhan bakkalbaşı oğlu Kadıköy telefon 
C, mis sok. 8 Y, 2S7 - A, F. Kutsal 

Beylerbeyi 17 M, 2S8 - Rabia Karaca 
Kasımpaşa pirinçci kabiye S. 12 01, 
259 - Ayten Una} Eğrikapı mumhane 
C. P, 260 - Sevgi Buktcl Fatih Sofu

lar 120 P, 2Gl - Ayhan Ünal tğrikapı 
mumhane C. 4 O ı. 262 - Suna V. Pc.· 
lat Küçüklanga C. 28 P, 263 - Recep 

Burada resmini gördüğünüz kurbağa -
lar Luvizyana vilayetinin yeni Orlean 

şehrinde Albert Broelin çiftliğinde ye-

tiştirilmiştir ve tanesi bir kilo ağırlığın

dadır. 

Çiftliğin arkasında bir de konserve 
fabrikası vardır ki burada kurbağanın 

art ayaklan konserve edilerek teneke 
kutulara konmakta ve Amerikanın her 
tarafına gönderilmektedir. 

Kurbağalar küçücük havuzlara dol -
durulmuş ılık suda yetiştirilmektedir. 

Bir Çift kurbağa 10.000 kadar yavru 

çıkarabilmektedir. Husu si çiftliğin ılık 

sulu havuzlarında bütün tabii düşman-

Özek Aksaray çakırağa camii 19 H, 
264 - H. Fehime Derin Galata Arap 
camii Fut11hat S. 7 ı 1, 265 - Halis Er-

lardan azade yetiştirildikleri için bu 
kan Kasımpaşa kulaksız emir camii 62 yavruların hepsi yaşamaktadırlar. 
B, 266 - Bedros Bobyan Taksim Tar - --------------
labaşı nefti sok. 5 <Kadın şapka taslağı) ZA Yt - Tasdiknamemi kaybettim. 

h O L1, 234 - Neriman Ada pazar T. 

3c. bankasında (Kadın §apka taslağı), 
h S - A. Olçay Feridiye Farabi S. 2 G, 
~ 6 

- Vabanik Bakalyan Feridiye C. 

6
°· 34 li3, 237 _ H. Besim Çoktok E- 267 - Nihal özyener Akı1aray Sofular Eskisinin hükmü yoktur. 

~'tı ta~khane c. Kaymakçı g P, 238 _ C. 69 (Avize bir lambalı). 268 - ilha- Doktor M. Sezai 
lı di Rolu tst sult. ham. Hacoplu han mi Kır~av Beşiktaş muradiye deryadil =========================-= 
tıL Oı, 239 - Sabit Bulut Samatya ha- 46 E, 269 - Nimet Bakırköy Zeytinlik bahaddin Sıraselvi liva S. Yapan ap. 5 
b~drn C. 66 K2, 240 - Mitat Akçalı cumhuriyet S. 26 M2, 270 - Lutfi Ar- A, 273 - Ahmet Fener tahtaminare 
~"utpaşa ölçme tabur S, 241 - Hu- man Alalemci han (Büyük konsol saati hızırçavuş fırın S. 6 B, 274 - Nihat 
() t l'anyeli Kız öğretmen okulu 290 5437), 271 - Baki örme Kapalıçarşıı Özün Samatya yağhane C. 178 A, 
~ - Zatimur Alptürk Maçka em- yağlıkçılar C. 3 S, 272 - Melahat Sa-1 (Devamı ı.•ar) 

, beniz Levazım Satm Alma Komisyonu ilanlara 
~.~nin cinsi Ketif tutan Tan:irin nevi. ilk teminatı lh.ıle günü İh:ıle snati 

Uılıerolu Layter 3241,85 Güverte tamiri 243,14 
,, ,, 1456,50 Mnkine ,, 109,24 

. ~ .. 
'iQı~olu Layter .. ,, 

' ·~·· \lwııerolu Layter. 
,, ,, 

4698.35 
2589,89 
1283,00 

3872,89 
1934.25 

717,83 

Güverte 
Makine 

,, 

" 

Güverte tamiri 
Makine 11 

352,38 
194,24 

96.23 

290,47 
145.07 

53.82 

4-1. Teş. 936 Cuma 10,30 

2-1. Te,. 935 Cuma 13,30 

2-1. Tef. 936 Cuma 15,30 

2652,08 19889 
)"t.ıkarıda yazılı üç layterin güverte ve rnakine tamirleri ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuş olup hi
tltıda gösterilen gün ve saatta açık eksiltmeai Kasımpa~ada Cami alt.nda Deniz Komutanlığı bi
h komatanlrk satınalma komisyonunda yapılacaktır. Bu ite ı;:iri§eceklerin teminat mektup veya 

k \l:ıları ve prtnamede istenilen vesikalarla birlikte yazılı gün ve saatte komisyonda bulunmaları 
11Uaıneyi Komutanlık Levazım Müdürlüfünden parasız alabilecekle~i ilin olunur. (1298) 
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1J 3 ü ırucü AU1Fonsun haDaJ~u 
Hatıralarını neşr t • c 
Son İspanyol Kralı on üçiincü Al· 

fonsun halası lnfanta Eulalia hatr
ratrnı bu ay Pariste bir kitap halinde 
neşretmiştir. 

Meraka değer bazı yerlerini ah· 
yoruz: 

"Ne arkamda bir gölge, ne önüm
de bir şafak yar. Şimdi yegane ar· 
zu ve ümidim ntandaşlarımın talih 
ve mukadderatlarına asilane ve iyi 
bir şekil ve yermeleridir. 

Esrarımı tam altmış yıl kalbimde 
saklı tuttum. Vatanımın son günler
deki ncı n ağlatıcı hali beni İspan
yol !ıU ümdar ailesinin feci sergüzeş
tini ranlatmağa sevketti. 

Ben zaten uğursuz bir yıldızın al
t ·nda doğmuştum. Siyasi entrikalar, 
isyan ve ihtilal ile kıvranmakta olan 
bir muhitte gözlerimi açtım. 

Doğduğumdan dört sene sonra an
nem, beni de alarak ispanyadan kaç
mağa mecbur oldu. 

Paris bize sığınacak bir kucak aç
tı. Orada annemle birlikte muha
saranın facialarını yaşadık. İspan
ya tahtına bir kral çıkarıldığı haberi 
geldi<"Yi zaman bm mesut bir mektep 
kızı idim. 

J{ardcşim, on ikinci Alfons Un
vanik ~ ral olmu~tu. O sabah ilk 
defa) a mahsus olmak üzere bir tacın 
ağırlığını hissettim. Kız kardeşim ,.e 
ben artık sadece birer mektep km 
değildik ..• Biz ispanyanın lnfanta
ları olmuştuk. 

Kral kardeşim 29 yaşına varınca, 
tahta çıkacak bir oğul bırakmadan 

öldü. nu ölümden iki ay sonra dul 
kraliçe dünyaya bir oğul getirdi Ye 
halk sevinç içinde bu çocuğu on ü
çüncu AJfons adile kral ilan etmişti. 

1905 senesinde uzun bir ı::c) hat· 
ten !.\1adride döndüğUm zaman genç 
Alfonsun Prenses Ena dö Ilattcn
burg ile se\işmekte olduğunu ö;•rcn
dim. 

ispanya bu aşk l,avadi ini sevinç
le karşıladı. Buna rağmen C\lcn
dikten sonra, 31 mayıs 1906 da halkın 
tertip ettiği büyük şenliklerden dö
nerlerken J{ral ile Kraliçenin araba
sına bir bomba atıldı. Araba parça
landı, atlar öldü; f nl,nt, Alfons ile 
gelini her nasılsa kurtuldu. 

Bu sıralarda tecrübelerimi bir ki
tap nalinde neşrettim. Bana hemen 
cumhuriyetçi damga ını 'urdular ve 
lspallyadan dı:.arıya koğdular. 

1922 senesinde tekrar lspanyaya 
döndüm. Tam 40 tane hükumet de-
gıw·~urmiş Luanva de\leti fe'fLket :. . . 
uçurumunun kenarında bocalıyordu. 
Bu felaket 1923 senesinde Primo dö 
Riveranın kendini ispanya dik1atörü 
ilfm etmesile gelip çattı. 

1931 senesinde son darbe indi. Al
fons saltanatı tuketti Ye hükiimdar 
hanedanı ispanyadan çıkıp gitti. 

Anupada geçirdiğim uzun bir ya
şama devresinde 15 tahtın devrildi
ğini ve bir o kadar hükümdann taç
larını terkettiklerini gördüm. 

Taçları müzelere kaldırılan bu 
hükümdarların ve gene bu hüküm
darların ellerinde saltanat asası ol
maksızın yaptıkları geçit resminden 
edindiğim tecrübe bana, hiç bir ta
cın sağlam ve emniyctıi olmadığını 

gösterdi. Aynı zamanda bu tecrübe
ler bana öğretti ki inkilaplar ne ka
dar tehlikeli ve niahi olursa olsun 
ortaiık gene sakinleşecek ve düzele
cektir. Ve zamanla hiç olmamış gibi 
anca!< silik bir hatıra bırakacaktır.,, 

. • ·r • ·, • • -~ .. 
' ~ .... ~ 1 • ' • ' • .-;.~ ... 

Istanbul · :Belediyes_i ·:." Ilan.Iaf..ıJ 
• , , • J ,.~ • :"'~ • 1 ~ 

Ke§İf bedeli 1770 lira 32 kurut olan Fındıklıda 13 üncü mekte
bin bazı kısımlarının tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ev
rakı ve tartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. istekli olnnlar 
1000 liralık bu i§e benzer iş yaptığına dair afia direktörlüğünden 
•lmıf •ldufu miit.abbitlik ve ticaret ocluı vesikalarını havi teklif 
mektuplarla ve 2490 N. h kanunda yazılı vesika ile 133 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 17 - 9 - 936 perşembe 
günü saat 14 de daimi er.cümende bulunmalıdır. (l.) .(932) 

Kuru§ 
200 Beher dıt lastik tamiri için 

10 ,, iç " ,, ,, 
Şubat 937 senesi sonuna kadar belediye vesaitine ait asgari 200 

dış v~ 200 iç lastik yama iti pazarrlığa konulmuştur. Şartnamesi 
levazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 32 lirn 50 kuru§tuk 
ilk teminat makbuz veya mektubile i7 - 9 - 936 perşembe günü 
saat 15 de daimi encümende buluT1.mahdır. (B.) (935) 

Müteahhide iha!e ediJip muı<a , cıeye rıc-.yctsizliği yüzünden iha
lesi fosh edilen ve hcşif bedeli 749 lira 98 kuruş olan vilayet aygır 
deposu tamiri pazarlığa konulmuştur. Keıif evrakı ve şartnamesi 
levazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar Bayındırlık direktör
lüğünden tasdik ettirilmi§ fen ehliyet vesika ve kanunda yazılı vesi
kalarla 57 liralık ilk teminat makbuz veya .:nektubile beraber 17 -
9 - 936 perşembe günü saat 14 de daimi encümende bulunmalı-
dır. (t) (934) 

Belediye müesaesatrna lüzumu uıan ~~t>7 kilo .nangal kömürü 
açık eksiltmeye konulmuştur. Bir kilo kömüre 3 kuru§ fint tahmin 

olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. istekli o
lanlar 2490 N. lı hanunda yazılı vesika v~ 193 liralık ilk teminat 
makbuz veya rr.ektubile beraber 17 - 9 - 936 perşembe günii sa-
at 15 de daimi encümende bulun-~ldır. (B.) (964) 

Yeni hale yük ta§ıma iç.in a.ınd.c. .< ,(J aanc el arabası ile bir 
ıası açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 3330 lira fiat 
tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. is
tekli olanl:ır 2490 N. lı lcanundaya'Zllı vesika ve 25C liralık ilk te
minat makbuz veya mektubi!e beraber 17 - 9 - 936 perşembe 
günü aaat 14 de daimi encümendehulu'nmalıdır. (B.) (965) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye hadar binlerce kişiyi zengin etmişt=r 

6 ıncı keşide 11 Birinci teşrin 936 dadır. 
Büyük ikramiya: 200.000 Liradır. 

Ayrıca: 30.000, 2(1000,15.COO, 12.000, 10.000 liralık 
ikramiye!erle (50.0vOJ Hralık iki adet mükafat vardır 



RADYO 
1
1STANBUL: 

18,SO çay saııtl, dans musikisi, 19,30 spor 
musahabeleri, Snlt çelebi tara!mdıuı 20 Türk 
musiki heyeti tarafından klllslk eserler, 20. 
30 Müzeyyenin lştırakllc TUrk mınıiklsl ve 
ho.lk p.rkıları, 21 p1Akln sololar, 21,30 etUdyo 
orkestram, 22,30 Anadolu ajansı haberleri, 
\1YANA: 

18,15 Avusturyalı bestckll.rlnnn eserlerin. 
den mürekkep konser, 10,30 konuşma, saat, 
haberleri, hava raporu, 20,25 musiki 21,25 
eğlenceli yayın, 21,85 piyano konseri, 22,05 
klll.alk Viyana havaları, 28,05 haberler, hava 
raporu, 23,15 gramofon, konuııma, 24,20 eğ. 
lenceU konser, 
BEru..tN: 

17,50 ı:ıan konseri, 19,05 Fra.~kfurttan nak. 
len konser, 20,0!S musiki, 20,50 günUn akis
leri, haberler, 21,20 genç mllllctlerin zamanı, 
21,50 konu§llla hava raporu, havadla spor, 
23,85 Kolonyadan naklen gece musikisi, "·e 
dans havnları, 
BUDA.PEŞTE: 

8,35 §an konseri, 19,05 hatıralar, 10,85 
co.zband takmu, 20,15 konferans, 20,45 haber 
ler, 22,05 opera orkestrt\81, 23,25 salon or. 
kestram, 24,05 gramofonla dans musikisi 
1,10 son haberler, 
BÜJffiEŞ: 

21,40 piyano koruıerl, 22,15 "an konseri. 
22,35 haberlcır, 22,50 küçük orkestra koruıc. 
rl, 23,50 almanca ve fransızca haberler, 24: 
rumcnce haberler, 
PABlS (P,T,T.): 

21,20 gramoofn, 21,25 §&rkılar, 21,35 mu. 
mklll komedi, 22,20 oda musikla!, ve ıarkılar, 
23,35 havadis, 24,05 amerika hsbcrlerl, 
ROMA: 

19,2:1 yaban dlllerde konu§ma 20,10 tu. 
rtzm haberleri, 20,25 eğlenceli konser, 20,50 
rafnsızca haberler, Yunanl8tan fçliı yayın, 

21,10 havadis, gramofon, 21,45 oan konseri, 
21,45 orkestra konseri. 22,36 konmcdl, 23,05 
kart§ılc yayın, 23,35 dans musikisi, istirahat. 
lerde havadls, '24,20 fngfiizcc haberler, 
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H TEPE BAŞI TIY ATROSUNDA P. 
İl Dram Kısmı 
u 1. Birinciteşrin Perşembe akşamı 
=.i n saat 20 de 
if MAKBET 

Yazan: '"· Shakespeare. Tiirk~esi: i. ii ,, ~ 

H M. Şükrü Erdem 
H FRANSIZ TIY ATROSUNDA 

ii 
:s 
:c u n 

i 
Operet Kısmı 

DUDAKLAR iN 
Yazan: Yves Mirande. Müzik: Mau-.. 
rice Yvain. Türkçesi: Ekrem Re§itl"' 

Çocuk Kısmı 
FATMA C 1 K ıl 

Yazan:Afif Obay. Müzik:Fehmi Egea 
iim:c:=::1mı:acc:1:tm111w=aı:tn:OR1:111:::m: 

SINEMALAX 

'l'UltH 

SARAY 
MEi.EK 
iPEK 

\"IU>IZ 

TAN 

ASTOHl'A 

BEYOCLU 

ı Blld!rmcrnl§tlr. 

Karhaman h:ıydut 
ı Programmı bildirmemi§tlr 
ı GönUl dedikoduları 

ı Vnzlfe kahramanı ve Bfr 
gün sana geleceğim 

ı Avlanan gllnW ve ç.öl 
arkadaşları 

Blldirmeml§tir. 

ı Pergtlnt ve Haydutlar 
yatağı 

ı Mohika.nlann sonu ALKAZAH 
ŞIK ı Tarzan yamyamlar o.rasm 

da (hepsi birden) 
Ctll\ltlltt\'1!:1 ı De!lnc adası (tUrkçe) ve 

ŞARK 

Mtı.ı.J 

Ull.AL 
Al.F..MIJAR 

Ai'.AR 

iki yUzlU adam 
ı Wonder Bar ve Korsanlar 

dU§mruıı 

ISTANBUL 

ı Samson ve Kalifornlya 
haydutları 

ı Blldlrmenılııtır 

ı Meyerllng faciast ve Ola. 
volo ııUrat şampiyonu 

ı Boğaziçi earkısı ve Vahşi 
ler hUcum edlyOT 

llE.'\IALHEY ı Bosna sevdalan ve 
sanlar de!lncs1 

BALI: 

KADIKÖY 
ı Blldlrmcrnlı;Ur. 

OSKODAR 
a Viyana geceleri 

BALAT 
ÖIUmdcn korkmayan a.. 
dam ve Roma çılgmlıklnrı 

BAKIRKÖY 
Şen dul 

İstanbul Komutanlığl. 
Satınalm Komisyonu ·ua.nl~rı 

İstanbul Komutanlığı birlikle· 
ri hayvanat ıiçin 600 ton yulaf sa· 
tın 3Jınacaktır. lhaleai 18 Eylül 

Güzelliğin 

En birinci şartıdır 

Petrol Nizam 

Fakir kızın 
evlenmesi 

Bu krem pudraya medyunum 

Hayatımda en oüyük emelim 
mesut bir yuva h."Urmak arzusu idi 
tabii fakirim beni her erkek ala. 
mazdı tesadüfen parfümeri mües. 
sesesinden bir esans almak istedim 
tesadüf olacak bana NECiP Bey 
yağsız kremini verdiler müessese 
yalnız bu kremi kullanmaklığımı 
tavsiye etti bir sene bu kremi tec. 
rübe ettim çehremde bir pembelik 

BU TECRÜBEYE 
TAHAMMUL EDEN 

Sabah dokuzdan ak~arn· 
saat he~c kadar mat, saf 
ve sevimli bir ten. Gündiiz 
tekrar pudralanmrya ha
cet yo!·. tşte; havalandın}. 
mış yeni Tokalon pudrası
nın garanti muhassenatı 

bunlardır. Bu cazip hava
landırma usulü, Parisli bir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
landırılmrş yegane hafi! 
pudradrr. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa rlaha saf ve rlaha ha. 
fiftir. Bu usul, Tokalor. 
pudrasının istihzarıncfa 
kullanrlmaktadrr. Işte bu. 
nun içindir ki, Tokalan 
pudrası, daha muntazam 
ve daha mükemmel bir 
tarzda yapışır cildi hemen 

lik tahalcası ile kaplaı ve 
yüze tabii bir güzellik Ve· 
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir maldyaj şeklirJ 

venncden ka!ın adi puc!
ralardan tamamen başka 
bir tesir yapar. Bu ~eni 
Tokalan pudras1 yüze ya
pışık kaldığı cihetle burıa 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık ne parlak bu. 
run, ne yağlı cilt görfüımi
yecek, belki rüzgar, yağ 

murun v. terlemnin icrayı 
tesir edemiyeceği mat, saf 
ve sevimli bir ten !!Örüne· 
ccktir. 

hemen görünmez bir giizel ~ ______________________________________________ ,.........,.. 

Nafıa Bakanlığından: 
Bakanlık ihtiyacı için muhammen bedeli 7130 lira olan 230 ~ 

kok kömürü Bakanlık binasında teslim ıartile kapalı zarf usuffY 
eksiltmeye konulmu!tur. . Je 

Ekailtm~ 25ıylüL936 tarihine r&•thy n go .. nü azırı.t t6 
Ankaraela Bakanlık malzeme müdürlüiünde yapılacaktır. ~ 

isteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve resmi gazel 1' 
7 - 5 - 936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında çıltan talimatnaJ11~ff 
göre Nafia Bakanlığından alınmış mütefthhitlik vesikası ve 534 ~1,J 
75 kuruşluk muvakkat teminatlariyle birlikte 25 Eylül 936 cuma ~iJ; 
sa.-.t 1 4e kadar malzeme müdürlü süne tevdi etmeleri lazımdır. btı.
liler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Ankarada Bakşl>) 
malzeme müdürlüğünden alabilirler. (719) (94' 

936 cuma günü saat 15 de kapalı 
zarflc;. yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 31500 liradır. Şartnamesi 

komisyonumuzda görüldüğü gibi 
250 kuruş mukabilinde verilebilir. 
isteklilerin 2363 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektuplariyle 249C 
sayılı kanunun 2, 3 üncü madde
lerindeki vesaikle beraber teklif 
mektuplarını ihaleden en az bit 
saat evveline kadar Fındıklıda ko 
mutanlık satın alma komisyonuna 
vermeleri. ( 844) 

fevkalade değişiklik gördüm mü. 1 S T A N B U L U N S E S 1 Ç 1 ({ ::jı 
temadi iiç senedir NE<''P Bep kre· C 
mi ve pudrasını kulJanıyonım bu•-•••• Müvezziıerden arayınız ?ı 
müessesenin bütün mallarına med 

Gazdan korunma evi 1Çin 163 
kalem kimyevi alat ve ecza 2fi Bi· 
rinciteşrin 936 pazartesi günü sa-

yunum çünkü benim fakir bir kı2 
olmakhğrma rağmen iyi biliyor· 
dum ki evlenemezdim NECiP Bey 

"'.' .,, 1 • • ı,t),"'t..'.~1:,' .; " . ~ -· 1 ' '. ~ .. -~"' ::·. • .,,· ..... • -· • ' 

'.~/ntıU'li~J,ifJU~~·~'.üdiJ~lüfii~den: 
at 15 de açık eksiltme ile satın alı-'------------- 1 - 1285,88 lira keşif bedelli Ahırkapıdaki iskelenin kıttı'~ 
nac:-ıktır. Muhammen tutarı 2800 İstanbulda Rızapaşa yokuşunda Ca- tamiri ve ön kısmının yeniden inşuı paınr!ıkla eksiltmeye koıı" 

PrK 'MDrSSIR 
Vt: ı:MINBfR [AÇTJR 
.KUTUSU:200:KURUS 
BrSfR-KD1Al:Mf\HHURIVM 
.fCZANbSI SIRI<f:CI 

- ------------
• • • '"'' ... .... ' · , "' ,. , • 'C ı . ' •.: •·- ': · 

lstanbuf ·Harıcıı:AS-;. . 
r ~ . . ' .... 

kert kıtaatı llaiıları 
l :.t .. 4'ıt. • ..... -: · ••• ...:;.. . ... · f. "'~,· t,. 

liradır. Şartnamesi her gün kom is. miişerif sokağında No. l ı fabrikada 
yonumuzda görülebilir. lsteklile- alüminyum ve madeni eşya imal ve sa
rin 210 liralık ilk teminat makbuz tışile miişteğil S. Arhanyanrn alacakh • 
veya mektuplariyle beraber Fın- larma teklif eylediği konkordato pro
dıklıdaki komutanlık satın alma jcsini müzakere etmek ü..:ere 19-8-936 

komityonuna gelmeleri. (1175) tarihli celsede hasıl olan mütabakata bi

Cebeci hastahanesi için 83 ka
naen müzakerata devam etmek üzere a· 
lacakhların 19-9-936 tarihine müsa-

lem alat 26 Birincitetrin 936 pa- dif cumartesi günü saat on bir buçukta 
zartesi günü saat 15,30 da açık ek· Bahçekapısında 1 inci vakıf hanında No. 
siltme ile alınacaktır. Muhammen 50 de mukim Komiser ve avukat Meh. 
tutarı 1112 lira 30 kuruıtur. Şart- met Fahreddinin yazıhanesinde top-

lanmaları ilan olunur. 
namesi her gün komisyonumuzda 
görü;ebilir. lstek!ilerin 83 lira 42 S. Arhanyanın konkordato 

Avukat M. Fahreddin. 
Tümenin Erzincan garnizcnun- kurutluk ilk teminat makbuz ve- --------------

da bulunan kıt'at ve müessesat ya mektupll\l'iyle beraber Fındık
eratının ihtiyacı olan 22200 kilo lıdaki komutanlık satın alma ko- Fatih İcrasından: 

sade yağına ihale gününde talip ınisonuna gelmeleri. (1176) Bir dcyinden dolayı tahtı hacze alı • 
çıkmadığından pazarlığa çevril- nan 1 yemek masası, diki~ makinesi, 

miştir. Muhammen bedeli 15540 .. ----~11!1111!111~~---- bir kahve rengi çini soba, bir duvar sa. 
liradır. 1Ik teminatı 1165 lira 50 COK.TOA' 1 ati, 9 parça kırmızı kanape takımı, kon-

K ı •• 1 sol masa ayna çift aynalı gardirop, üç 
kuruştur. Şartnamesini görmek ema ozsan istor perde, bir siyah demir karoyla, iki 
istiyenler her gün Satınalma Ko- Uroloo - Operatör müstamel Anadolu kilimi, bir cam do • 
misyonunda parasız alıp görebi- Bevliye Mütehassısı lnp 17_ 9_ 936 saat 10 da Balatta mes 
lirler. Pazarlıkla ihalesi 2 1 nici teş f\ralcö11 - EkR~lsiyor mağnzası ! cit sokağında 1 S numaralı hanede bil • 
rin 1936 cumn günü saat 11 de l uanındn ""' Qun li6lt>rlen sonra 

E . d T"" S t I K lı 2 . rlPn ~ .. ı.:rufqr ı ,., : f T2.'~.:, 

1 

müzayede paraya çevrileceğiinden talip 
rzuıcan a umen n mama 0 • es • w leriin mahalli mezkurda memuruna mü-

misyonunda yapılacaktrı. (1310)_ raca:ıtları ilan olunur. 

muştur. ı 

2 - Eksiltme 29 - IX .. - 1936 tarihine rıutlıyan salı günü 51• 
13 de yapılacaktır. ,ı 

3 - isteklilerin ıartname ve ke§ifnamesini görmek üzer~ ~· 
gün ve pazarlık için de tayin olunan günde % 7,5 muvakkat gu" ~ 
me parasile birlikte Kabata§ta Levazım ve Mübayaat Şubesinde 
Alım Komisyonuna gelmeleri. (1314) 

ı, k" h" t 1 . • . ğ )1 ıı !.~ ·ışe ıı· a e yesı ıçın aşa •ıda san'at derece ,.e ücretleri yazı 

. . .. b k · ı 1 k ı . . te1' tl· ışçı musa a a ı e a ınaca ·tır. mtıhan Eskfşehlrde yapılacağından ıs ., 
lerin yol masrafları kendilerine aid olmak iizere Hüsnühal kağıdı, ası.eri' 

:ı· 
Ye nü&us hüviyet cüzdanlarile l\lilJet mektebi ~ehadctnameler!ni ,·e so~.~ 
Jıştıklnrı yerlere aid bonscrYislerini alarak Esldşehir atclye.si MüdUrlU 

ne müracaatları. 767) (1053) 
Adet Dedece.si San•atı ücreti 

ıi'' 1 lkinci sınıf usta Kazancı 90 
1 Birinci sınıf işçi 77 ,. .. 
22 

" " 
,, Tesviyeci 71 

,. 
o lI,inci 59 ,, .. ,, ,, ,, 
4 Birinci Tornacı 77 ,, ,, ,, 

5 lkinci .. .. ,, 69 ,, 
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llktedir bir muhasip, çok müsait bil 
erene iş aramaktadır. 

ADRES: Küçükpazar cami! ka:· 
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YALNIZ BU 
TRAŞ BIÇAGINI 

KULLANlYOR 
S•raçhanebafı Horhor caddeal 
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dan yapılmı§ bir yatağa uzatıldı. 
Pardayan: 
- Buralarda bir doktor yok 

mu? diye sordu. 
- Hayır, fakat bir sihirbazımız 

Yardır. 

- Sihirbaz mı? 
· - Evet, her şeyi bilir, sıtmaları, 
bıçak ve kurıun yaralarım tedavi 
eder .•. 

Bu sırada sihirbaz denen adam, 
Yakayı işitmit olacak ki kulübe
den içeri girdi. Gözleri zeka ile 
parhyan bu ihtiyar hemen yaralı
nın yanına giderek sargılarını çöz. 
dü Vtı bir müddet muayene ettik
ten sonra tekrar sardı. Pardayan, 
ihtiyarın gösterdiği dikkatten bu 
itlerde o!dukça ihtisası olduğunu 
anlamıftr. Bu sırada yaralı bir da
ha kendisini knybetmiı bulunu· 
ı 

yordu. 
Parciayan, ihtiyara: 
- Bu hususta ne düıünüyorsu

nuz? diye sordu: 
- Yara oldukça tehlikelidir 

0

fakat iyi olacaktır. 
Şövalye sesini alçaltarak: 
- Ya, demek öyle? diye söylen· 

di, fakat derhal aklına ıu fikir 
geldi: 

Kont eğer iyi olursa General 
Farııezi gidip bulacak ve olan it
lerle beraber mektubun içiQdeki 
,.alan da anlatacaktı. Bu vazi. 
J'ette yapılmış olan itler de hava
ya aidecekti. 

Sihirbazı bir köıeye çekerek: 
- Yaralının iyi olacağına emin 

misiniz? diye sordu. 
- Gayet eminim! 
- Fakat, ben arkadaıımın he-

men yola çıkmasını istıyorum. 
Sihirbaz batını ıallıyuak bu

nun mümkün olamıyacağım anlat
tı. 

- Eğer sekiz günden evvel ya
taktan kalkacak olursa, ölür. Bir 
aydan evvel yürümek isterse yara 
tekrar fenalaıır, eğer iki ay geç· 
meden ata binmeğe kalkarsa ne O· 

lacağını aöyliyemem! •• 
iki ay ... Bu müddet Pardayan İ· 

çin istediğinden fazla idi. ihtiyara 
bir ekü uzattı. Fakat o, kabul et· 
miyerek: 

- Benim. paraya ihtiyacım yok· 
tur! dedi, balıkçılar hastalarını 
tedavi edince balık ve ekıııek, O· 

duncular ise odun, köylü kadınlar 
da kocalarının kayıklarını efson· 
lamak için ıarap ve sebze verir
ler. 

Pardayan: 
- Ne tuhaf ad~m! diye sÖy• 

lendi. 
Dört gün sonra, sihirbazın yap. 

tığı ilaçlar sayesinde yaralı ken· 
dine gelebildi. Pardayan bu dört 
gün\:. kulübede geçirdikten sonra 
tehlikenin azaldığını görerek Gra· 
velinden aynldı. 

Şövalye artık Kont Luiji'nin 
ölmiyecetinden emin olduğu ıibi, 

- Fakat General, ancak yazılı 
bir emir bekliyor. 

Kont Luiji: 

- Öyle ise sizi öldüreceğim! 
·diyC! bağırdı ve hemen tabancasını 
ate~1edi ... Parday~n hayvanını, İn· 
dirdiği ıiddetli bir mahmuz dar
bes:yle yana sıçrattı, kurşun kula
ğının yanından vınhyarak geçti. 
Bu sırada Şövalye de ateı etmi,ti. 
Fakat süvariye deiil, hayvanına ... 

Kur!unu beyninden yemi' olan 
&t <lerhal yere yuvarlandı, Kon~ 
he"llen yere atlıyarak kılıcını çek. 
ti. Pardayan da aıağı inmiı, elin. 
de !nhcı söyleniyordu: 

- · Düelloya başlamadan evvel 
şunu söyliyeyim. Ben kendimi 
Kont dö Marjanıi diye takdim et· 
miştim. Buna hakkım vardır. Fa. 
kat başka bir ismim daha vardır 
ki o da Şövalye dö Pardayandır ... 

Kont: 
·- Bakın bunu düşünememİ!· 

tim, dedikten sonra canının sıkıl
dığmı anlatan bir bakışla Şöval
yeyi süzdü. 

Pardayan: 

- ·- Demek beni tanıyorsunuz. 
deJi, o halde uzun nutklar ver· 
mekten kurtulacağız! Mademki 
ben! tanıyorsunuz, o halde Faus
tanm beni üç dört kere öldürmeğe 
kalktığını da bilirainiz ! Son defa 
öldih·meğe teıcbbüs ettiği zama
nın üstünden pek de uzun b;r müd
det geçmedi, hatta bunu kendi ha-

yatını kurtarmıt olmaklığıma mÜ• 

kaf al olarak yaptı. Onu öldür
mek elimdeydi, kolumu biraz uzat
mak ki.fi gelecekti. Fakat itiraf e
derim ki bu cinayet bende nefret 
hisleri uyandırdı. Bu yüzden onun 
düt üncelerine ve yapacağı itlere 
mani olmak benim için büyük bir 
sevinçtir ve bunun için onun dost
lan Gizden tutunuz da size kadar 
hepsi benim can düımanımdır •• 
Gözlerinizde beni öldürmek iıte· 
diiinizi okuyorum. Fakat mösyö,. 
beni öldürmek size kısmet olmıya• 
caktır. Hayatıma kasteden kadı
nın adamlarından olduğunuz için 
sizi öldürmeği kendime borç bili-. 
ram .•• 

Pıırdayan bunları söyler söyle
mez hemen hücuma geçli. Kılıçlar 
çatıfb. 

Kılıç kulanmakta oldukça ma. 
hir olan Kont Luiji müdafaaya 
geçH Esasen karıısındakini öldür· 
mek değil, ıadece yaralayıp kur· 
tulmak istiyordu. 

Pardayan her zamanki gibi se
ri atılı,larla hücum ediyor, Kont 
Luiji ancak geri geri gitmek sure
tiyle kendisini müdafaa edebili
yor, fakat gayet mükemmel ve ce
surane dövüıüyordu. O kadar ki 
bir müddet Pardayanı dü,ünmeğe 
bile mecbur etti .•• 

Şövalye dövüıürken birdenbi-
re: 

- Möıyö, aizi ceıur bir adanı 
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gibi görüyorum, bunun için affını· mektubu verir misiniz? .. Dost ola-
zı dilerim .. dedi. rak ayrılmamızı istemiyor musu-

- Buna sebep nedir? nuz? .• 
- Sizden, yanınızdaki mektu- Y ~rah güçlükle ceketinin iç ce· 

bu bana teslim etmenizi istemiş- bini gösterdi. 
tim, fak.at sizin gibi bir zatın, ta- - Orada mı? 
liin sevkile mağlup olmadan böyle Kent başını sallıyarak tasdik et-
bir jşe giri!mİyeceğinizi düşüne- ti. 
memiştim. Pardayan mektubu alırken, ya-

Postacı yeni bir vuruşa muka- ralının gözlerinden çok müteessir 
bele ederken cevap verdi: olduğu anlaşılıyordu. 

- Teşekkür ederim efendim! P~rdayan merhamet]e: 
- O halde size böy]e ham bir - Mösyö, dedi, müteessir ol. 

teklifte bulunduğum ve sizi bir maruzın sebebi nedir? Yoksa bu 
düşman saydığım için tekrar affı- mektubu Senyora Faustanın aley
nızı dilerim... hinde kullanacağımı mı zannedi-

Pardayan bu son sözü söyler 
ıöyh·meı: şiddetli bir hamle yap
tı. Postacı boğuk bir nara attıktan 
ıonra elindeki kılıcını fırlatarak 
olduğu yerde bir kere döndü ve 
yıkıldı. 

Şövalye: 

- Eyvah, acaba adamcağızı be
ceriksizlik edip öldürdüm mü? di
y~ düşündü. 

Hemen yere çökerek yaralının 

mintanını çözdü, yarayı muayene 
etti. Bu sırada Kont da gözlerini 
açmıştı. 

Pardayan: 
- Şimdilik galibim, mösyö! 

dedi. Yanınızdaki mektubu alabi
lirin:.. Fakat sizi burada bir düf
••n gıı,i bırakıp gidemiyeceğim, 
çünkü ıiz hakikaten cesur bir a
damsınız. Lütfen isteğinizle §U 

yorsunuz? 
Yaralı bitkin ve çok zayıf bir 

sesle: 
- Evet, korkuyorum ki... Bu 

mektubu ... Fransa Kralına götüre· 
ceksiniz. Namusum mahvoldu ..• 
Bu felaketin yegane müsel bib! 
benim ... dedi. 

- Demek bundan korkuyorsu 
nuz? 

- Evet! 
- Aldandığınızı ve hu mektu 

bun kat'iyyen Valvaya verHmi. 
yeceğini isbat edersem? 

- Bunun imkanı var mı? 
- Var, bakınız! 
Pardayan bu sözleri müteakip 

mektubu hiç açmadan, hatta üze
rindeki yazıya bile dikkat etme. 
den parça parça ederek fırlatıp 

attı. Kont Luiji hayretle Pardaya· 

, ... Cağaloğlu, Yanıksaray!ar - Telefon : 20019 
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na bakıyordu. 
Minnet dolu bir sesle mırıldan

dı. 
, - Teşekkür ederim mösyö! 

Pardayan omuzlarını kaldrrdık
tan tonra: 

- Esasen Faustaya bir oyun 
oynamaktan başka bir maksadım 
olmadığını evvelce söylemiştim. 

Elime geçen bir kağıttan istifade 
ederek bir kadını idam ettirmek 
hiç ?:>ir zaman aklımdan geçmez. 
Parçaladığım mektubu unuttum 
bile, emin oldunuz mu? .. 

- Evet mösyö... Ölmeden ev· 
vel... Bana böyle bir teminat ver
diğinizden dolayı teşekkür ede
rim. 

- Fakat ölmiyeceksiniz ki ... 
Mecruh, buna inanmadığım 

g~)steren bir baş hareketi yaptık

t:ın ~onra bayıldı. Pardayan he
men beygirine koşarak eğerin çan· 
talannın birinden sargılar, pamuk 
lar, velhasıl bir yarayı temizle· 
mek için ne lazımsa çıkardı. Ya
rayı deniz suyu ile yıkadıktan son
ra, üzerine bir bez koyarak sar
dı. 

Yaralı bu ted;ıvi n.eticesinde his
settiği rahatlık üzerine kendine 
geldi. 

Pardayan: 
- Tuzlu sudur, biraz canınızı 

yakacak amma... dedi, dikkat e
diniz, sizi kaldırıp hayvanımııı ü
zerine koyacağım. Fakat böyle 

bir rıeticeye varmadan mektubu 
bana vermeliydiniz. 

Sonra kollariyle Kontu yavaş
ça kavrıyarak, hiç incitmeden kal
dırdt. beygirinin üstüne oturttu. 

- Graveline kadar kendinizi 
tutabilecek misiniz? 

- Zannederim ... 
- Öyleyse gidelim! Yalnız, 

yorgunh~t hissederseniz bana ha
ber verin! 

Pardayan hayvanın yulan!Jdan 
çekerek ve ara sıra hastayı yokh. 
yar~.k yürümeğe ha§ladı. Yirmi 
dakika sonra kasabanın ill< evi e

rine gelmişlerdi . Yirmi • otu1 ev• 
den terekküp eden köy sak:nleri 
üzerinde bir yaralı ile kasabaya 
bir beygirin girdiğini görüncE' me
rakla toplandılar, kadmlann CO• 

ğu Pardayana bakıyordı7 

P.uaayan: 
- Bir otel yok mu? diye sordu. 
Kadınlardan biri cevap verdi: 
- Burada öyle bir şey yoktur ! 
- Peki, içinizde on ekü kazan-

mak istiyen de yok mu? 
Demin söz söylemiş olan kadın 

ileriye atıldı: 

- Ben! Yalnız bu ıüvariyi va
tıracak ve tedavi edecek hi• ver 
arıyorsanız, bu işi ben üzerime a• 
lırım. 

- Nerede oturuyoraunuz? 
Kadın ilerideki bir evi işaret et

ti. Yaralı beygirden indirilerek 
kulübeye götürüldü ve yosunlar· 


