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Sovyetlerin iddialarına göre 

Alnıanya harbi 
nasıl hazırlıyor ? 

Naziler ıtalya ile anlaşmışlardır Japonya ile 
aralar1nda yakınlaşma vardır. Diğer bazı devıetlerl 

de kendi cephesine aımağa çalışıyorlar 

Sulh ancak Alman cephesine 
· girenlere mevuttur! 

Lapinski, Moskovada çıhan lzvestia ti hakkındaki fildrlerine tercüman arasındaki yaklaşma malumdu~:.B~: 
d.-J yazdığı bir 111aknlcdc, Sovyct Rı•s- olarak §Unları söyliyor: dan başka, Almanyada Ask~rlı~ın ıkı 
Yanın, AlnKınJamıı harbe dair ı:aziye- Faşist Almanya ile faşist Japonya (Devamı 4 uncude) 

Fransa Ba.~vekili Blum lngilterc llariciye nazırı Eden 

Antakye ve 
lskenderun 

Müzakereler 
Hariciye Veklllmlzle 

Fransa arasında 
başladı 

Paris, 19 - Türkiye Hariciye Ve. 
kili Tevfik Rüştü Arll.'!> bugün Fransız 

Hat'aciye Nazırı Delbos ile yeni yapı. 

lan Fransız • Suriye anlaşması üze. 
rine Türk • Suriye anlaşmasmda ya. 
pılacak değişiklikleri görüşmüştür. 

M. Delbos, ayrıca Sovyet ve Leh 
hariciye nazırlariyle de görüşmüştür. 

M. Eden de yakında buraya gelecek. 

f ff ttertn sulh-pf ftn'l~V!±un~a~n~d~os=tl::::ar::.::ım=ı~zı-n 
Bugün Edenle Fransız Başvekili btr cemııekArlığı 

tarafından tetkik edilecek Atatürkün 
Cenevre 19 (A.A.) - Milletler Ce • 

rniyeti konseyi b1,1gün öğleden sonra 
Mandalar komisyonu azalığmdan istifa 
eden Lord Lugardm yerine İngiliz 

rnüstemlekat ofisi memurlanndan Lord 
Iiailliyi intihap etmiştir. Polonya Dış
bakanr Beck alakadar memleketlerin 

de temsil edilebilmeleri için komitenin 
tevsii meselesinin tekkikini teklif etmiş
tir. 

Umumi celsede reis, Milletler ccmiye 

ti toplantıı-. . ıa iştirak eden ilk bir Ccnu • dıog""dug""u ev 
bi Amerika Dışbakanı sıfatile Saavedra 

Laınesi hararetle selamlamıştır. Bun - ~ "I A Ik B J dl I 
dan sonra konsey genel sekreterlik e- ~:tt: an e e yes nce 
kalliyetler bürosu direktörlüğüne Dani- 88lln &Jınarak 
markalı Schouyu intihap eylemiştir. 

Akallyetler meaeleal muhafaza edilecek 
Cenevre 19 <A.A.) - Milletler cemi 

yeti konseyinin bugünkü ruznamesinde 
yalnız sıhhi meselelerle Milletler cemi

( Devamı 2 ncide) 

Kanlı hadiseler 
P ilistinde gene başladı 

Arap çeteleri petrol 
borularını bozdular 

Kudüs, 19 (A.A.) - Yüksek Arap 
kf)nıitesi greve devam edilip ed!lmc. 

nıesı hakkında bir karar vermek üze. 
re bugün toplanmıştır. 

Yarın Filistin cemiyeti azasının 

kongresi İngiliz makamatınca mene. 
di!t>lıdenberi Araplar arasında ve bil. 1o 

ha.s.sa taşrada galeyan fe,·kalade art
nuştır. Bütün belediye mecli~leri in. 
gili;~Jer ta,-izde bulunmadıkça ~re,·e 

de~ranı etmeyi kararlaştırmışlardır. 

Grevin bitirilmesini isti~·en Filis. 
tin ::ldındald Arap gazetesi sokaklar. 

da toplanmış Ye ),ğın yığın ha Ik tara. 
fın-Jan yakılmıştır. lngiliz kunetıe. 
ı· iı ~e Arap çeteleri ara..~ında mfü;ade. 

lllcl~r artan bir şiddetle deyam et. 
ıtıektE-dir. 

Aıatiirf;:iin rloğduğu ev. 

Atina 19 (A. A.) - Atina Ajansı 

Selanik belediyesi. Selanikte Ka

ma] Atatürkün doğduğu 

satın almıya karar vermiştir. 

Türk devlet reisiniı: doğduğu ev 
tarihi bir bina olarak telakki edilmek· ; 
tedir. 

il AB f, R: Yunan dostlarımızın bu 
kıymetşinashkları. Türk - Yunan sev· 
gisinin kaynağından frşkırmakla bera-

ber. Beynelmilel tarihi simalara layik 
olduğu itibarı da göstermek istedikle · 
rindendir. 

Yeni gümüş paralar 
yanlışlığa sebep 

olabilir mi ? 
Alakadarlar 
olamıyacağı 

Yeni yirmi beş kuruşlaklarla es. 
ki 011 paralık ve yeni bir kuraışlukla. 
rrn. eski kırk paralıklarla da yeni el. 
1i kuruşlukların aynı eb'atta olma. 
Jarr yüzünden bazı yerlerde halkın 

yanl•şlıklara saptığı, on para yerine 
yirmi beş kuruşluğun verildiği kula. 
ğ. nıı:;a geldi. Bu arada yeni paralar. 
d~H: bir kuruşluğun yirmi beş kuruş. 
Jui\fan ayırt edilebilmesi için ortasın. 
dan delineceği şayiasını da işittik_ 

Filhakika eski on paralık ,.e yen i 
bir ~uruşluk, yeni yirmi beş kuruş. 

luk~a aynı eb'atta ve aynr sikl'1'tte gi. 
biıiir Yeni kırk paralık ile yirmi beş 
kuruşluk arasındaki eb'at farkr ya . 
rım miHmetre kadardır. 

Bundan başka eski kuruşluk ile 
yer.i em kuruşluk da aynı boydadır 

ve hv yüzden yanlışlık olahilmesi 
muhtemeldir. Bu yanlışlıkların önü 
ne .ı;e~iJmesi için verilmiş biı kara r 
olup olmadığın öğrenmek üzerP. dün 
aHikadar zevat ile görüştük, bize d<". 
dl ki: 

''- Yeni yirmi beş kuruşluğun 
(Devamı 4 üncüde) 

buna ılnkfın 
kanaatında 

Yeni paralardan 50 ve 25 lcıcrıı§lıd\Jar. 

ispanyada hdkOmetçilerin 
bir muvaffakiyetı 

Bur Sevil 
demiryolu kesildi 

Böylece asilerin merkez 
karargahla rabıtalarını 

kesmiş oluyorlar 
Madrit, 19 (A. A.) - Harbiye Ba

kanlığı tarafından tebliğ edilmiş-

tir: 
Şimali garbi cephesinde, Gabie vi

layetinden gelen bir asi kolu, dün 
ilerlemek istemişse de püskürtülmüş 
ve kilometrelerce geri gidere k zayiat 
vermiştir. 

A ragon vilayetinde topçu kuvvet
leri Teruelin bombardımanına devam 
etmektedir. 

Cenup cephesinde, Ronda böl -
gesinde bulunan küçük bir asi kolu 
imha edilmiştir. Tayyareler Corda-ı 
ue ve Granadayı bombardıman et • 
mişlerdir. 1 

·Guadarrama bölgesinde yedi firari 

Cumhuriyetçi kuvvetlere teslim olmu!
lardır. 

Alkazarda mUcadel• durmadı 
Toledo, ı : (A. A.) - Havas Ajan

sı muhabiri, Alcazar muharebesindeki 
facia sahneleri hakkında şu tafsilatı 

veriyor: 

Büyük bir lağımın infilakı akabin
de, hücum kıtalan muhafızları ve mii-
11 işçi birliği milisler Alcazar harabele· 

rine hücum ederek Cumhuriyet 
bayrağını dikmişlerdir. Cumhuriyet• 

çiler, ikinci bir la"ğımın infilakını bek
ledikleri için ilerlemekte tereddüt 
etmişlerdir. Asiler bu tereddütten it-

(Devamı 4 üncüde) 

l'etrol borularınıı 'c el emir yol. 
la,·ı,1a karşı da tec:nüz hareketleri 

Bu değerli tezahüre karşı biz Türk· 

le~. samimi Yunan dostluğunu kalbevi· 

mizin daha sıcak köşelerinde barındı-K14düste lngfl{z 6.8/oerlerUe Araplar 
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Kurt geldi bir koyun kaptı! 
Çoc:uklann bir oyunu vardır: ''Kurt geldi bir koyun kaptı. Ana gitti a

ramağa, baba gitti aramağa, çoban gitti aramağa .. Kurt geldi bir koyun daha 
k:ıptr. /vıa gitti aramağa, baba gitti aramağa, çoban gitti aramağa ... ,, Ve bu, 
i!a nlhayc böyle devam eder ... Dilin yoruluncaya kadar söyle dur .. . 

Lakin, mesele, bir tekerleme söylemek olursa kolaydır. Ya maazallah 
iş filiyata binerse? .. İfte mesel§. ''kurt geliyor, Habeşistanı kapıyor; Titü
lcsko hitti konferansa, Eden gitti konferansa, Laval gitti konferansa ... ,, 
''Ku:-t geldi, Ren mıntakasmda bir koyun daha kaptı ... Maksimos gitti kon· 
fcr11nsa. Flanden gitti konferansa, Aras gitti konferansa ... ,, 

Kurt, b!ı arada daha ne koyunlar kaptıktan sonra, şimdi de koyunların 
erı kodamanını kapmağa uğrapyor ... Hala diplomatlar gene gitti konferansa, 
gene g~tri konferansa ... 

.. . • r • • • ' 
Esk'den Marksizm ve Leninizm bütlin burjuva Alemini şaşkına çevirmiş 

ti Zir.ı öyle tepeden inme hücum metodlanna sahipti ki parlamentoculuk 
usull::i dabi?inde buna kartı durulamıyordu. Bunun üzerine, sermayedarh
ğm ve emperyalizmin milmessilleri, Marksizm ve Leninizmin sevkulceyşini 
tetebbu ettiler; bunlardan kendilerine mahsus sert, biber gibi rejimler çıkar
dılar. Hakikatte, faJizm, bolşevizmi, sovinizmin (mutaassıp sağ telakkilerin) 
ıırtına adapte etmekten başka bir ıey yapmış değildir. 

Şimdi de, bu sayede: "Kurt geldi bir koyun daha kaptı!,, usulüe, bütün 
inkıli!>;r medeniyetin elinden, ne var ne yoksa kaçıyor, gidiyor. 

Buna karıı çare, elbetteki, hariciye nazırlarını kongeranslara gönder -
mek değildir. Bu, klifi olamaz ... Hele Uluslar kurumunun kararları kurtun 
seciyesine bir de kuduzluk ili.ve ederse! 

Yapılaca~ ıey, faşizmi taklit etmektir. O, Bolşevizmden nasıl usuller al
dı '1a demir leblebi gibi sert bir rejim yarattıysa, sulh taraflısı devletler de, 
ayni yaman, merahmetsiz uaullerle kurtun koyunları kapmasına karşı dur
malıdır! 

Şoven rejimleri tetkik eden bir İngiliz ~timi demiş ki: "!stipdadr bir 
ideal hı1Hne getirmiıler 1 Yazıklar olsun bize ki, teşkilatımızın fen~· 
:-ünden hürriyeti ideal halinde gens;liğin kafasında yaşatamıyoruz 1,. 

Ne ibret alınacak ıöz. Hüseyin Fanık TANUR 

Muallimler arasında yeni 
tayinlerin listesi 

ikinci kısmı neşrediyoruz 
İstanbuldaki lise ve orta mektep mu-\ 

allimleri arasında yapılan deği§iklikleri 
dün yazmıştık. Geri kalan kısmını da bu 
giln negrediyoruz: 

İstanbul Erkek muallim mektebi tarih 
coğrafya muallimi R şit Zühtü Haydar 
paşa lisesine, İstanbul erkek muallim 
mektebi tatbikat muallimi Hidayet Ga· 
latasaray lisesi ilk kısmıma, İstanbul er
kek muallim mektebi tatbikat muallimi 1 
Ahmet Galatasaray lisesi ilk ksırruna, 
Vefa lisesi tabiiye muallimi Niazmettin 
Haydarpaşa lisesine, Davutpaıa orta -

'mektebi Fransızca muallimi Muzafferet 
tin Vefa lisesine, Gazi Osmanpaşa orta
mektebi Türkçe muallimi Abdülbaki Vt. 

,fa lisesine, Emirgfin ortamektebi dikiş 
bis;ki muallimi Emine Beykoz ortamek
tebine, Emirgan ortamektebi beden ter· 
biyesi muallimi Hamide Beykoz orta
mektebine, Vefa lisesi tarih coğrafya 
muallimi Ekrem Emirggn ortamektebi
ne, Kandilli kız lisesi edebiyat mualli
mi Raika Kadıköy ikinci ortamektebine 
ttıküdar kız ortamektebi riyaziye mual· 
lirni Kemal Zülfü Kumkapı ortamekte
bine, Kumkapı ortamektebi riyaziye mu 
allimi Sabiha Nipntaıı kız ortamekte· 

'bine, Kumkapı ortamektcbi ingilizce mu 
allimi Meliha :OskUdar birinci ortamck
Jcbine, Kadık&y üçüncü ortamektebi 
~rkçe muallimi Berrin Üsküdar ikinci 
ortamcktebine, Kadıköy birinci orta
mektebi tarih ve coğrafya muallimi Mer 
yem Ali ttskUdar ikinci ortamektebine, 
İstanbul kız lisesi tabliye muallimi Sil-

. reyya İnönü ortamcktebine, İstanbul 
erkek muallim mektebi franaızca mual

llıni Marko Haydarpap lisesine ,İstan
bul erkek muallim mektebi tarih coğraf 
ya muallimi İclal Erenköy kız liıesine, 
Emirgin ortamektcbi fen bilgisi mual
limi Salihaddin Kabataş lisesine, Hay
darpap tarih coğrafya muallimi izzet
tin Kadıköy birinci ortamektebine, Ka
dıköy ikinci ortamektebi riyaziye mual
limi Emine İltan bul kız lisesine, Vefa 
lisesi fen bil&iıi muallimi Eyüp Vefa 

,.liıcsi kimya muallimliğine, Galatasaray 
'lisesi coğrafya muallimi Eyilp Vefa 
ıine nakledilmişlerdir. 

Kadıköy üçüncü ortamektebi tarih 
coğrafya muallimliğine de Melek tayin 
edilmittir. 

Emirgan ortamektebi İngilizce mual
limi Sabiha Kaaımpap ortamektebi in· 
gllizce muallimliğine, Gelenbcvi orta • 
mektebi tarih coğrafya muallimi Zarif 
Süleymanlye ortamektebi tarih cotraf
ya mualliml,iğine, Kandilli kız lisesi ri
yaziye muallimi Yusut Ziya Kaırmpaıa 

ortamektebi riyaziye muallimliğine, 

Kumkapı ortamektebi musiki muallimi 
Nurullah Şevket Kasımpaşa ortamek -
tehi m4siki muallimliğine. l<açlıköy lıi· 
rinci ortamektebi tarih coğrafya mual· 
limi Zekai Cazi Osmanpaşa ortamekte
bi tarih soğrafya muallimliğine, Heybe
li ortamektebi tilrkçe muallimi Hayret
tin Gazi Osmanpaşa ortamektebi Türk· 
s;e muallimliğine, Erenköy kız lisesi fen 
bilgisi muallimi Nadide Gazi Osmanpa
şa ortamektebi fen bilgisi muallimliğine 

Erenköy lisesi tarih coğrafya muallimi 
Sedat Gazi Osmarıpaşa ortamektebi ta
rih coğrafya muallimliğine, Nişantaş! 

laz ortamektebi tarhi coğrafya muallimi 

Muzaffer Nami Gelenbevi ortamektebi 
tarih coğrafya muallimliğine, Kumkapı 
ortamektebi riyaziye muallimi Şiıkran 

Nişantaşı kız ortamektebi riyaziye mu
allimliğine, Nişantaşı kız ortamcktebi 
riyaziye muallimi Vahit Gclcnbeviye, 

Emirgan ortamektcbi Türkçe muallimi 
Orhan Rıza Kumkapı ortamektebine, 

D-;:;utpaşa ortamcktebi Türkçe mualli
mi Rasim Kumkapı ortamektcbine, Cum 
huriyet ortamektel.ıi fen bilgisinden 
Lutfiye Kadıköy üçüncü ortamektebine, 
Emirgin ortamektebi tarih coğrafya 

muallimi Cevat Kasımpaşa ortamcktebi
ne, Kadıköy ikinci ortamektebi fransız
ca muallimi Rüksan Kasımpa§a orta
mektcbine, Vefa lisesi riyaziye mualli
mi Hamdi, Heybeli ortamektebine, 

Parla enıtitüsil mezunlarından Nedim 
Abut Adana erkek lisesine, Yüksek 
muallim mektebi riyaziye §Ubesi mezun-

larından ihsan Yozgat, Mehmet Kütah
ya, edebiyat §Ubesi mezunlanndan Me
llhat Samsun liselerine, Gazi terbiye 

enstitUsil resim işleri şubesi mezunların 
dan Sait Balıkesir, Davut Antalya, Va
sıf Denizli, Remzi Diyarbekir, Nuri Sı· 
vas, ömer Diyarbekir liselerine, Nusret 
Ankara ı numaralı ortamektebe, Ensti
tü tabliye ıubesi mezunlanndan Sadi 
di Malatya, Kemal Erzincan, Hakem 
Ankara, edebiyat ıubesi mezunların -
dan Makbule Balıkesir, Cahit Yozgat, 
Rifat Diyarbekir, beden terbiyesi gube· 

si mezunlanndan Ömer Refik Gaziantep 
Nevzat Kayseri, Fuat Ankara, Siracet
tin ElAziz liselerine, Hasan Ankara 1 mı 

maralı ortamektebine, Riyaziye şubesi 

mezunlarından Kemal Samsun ve Os -
man Konya liselerine tayin edilmigler
dir. 

Musiki muanim mektebi bu seneki 
mezunlanndan Recep Erzincana, Hak-

HABER - Akşam pos'fa§r 

Maliye ve Iktısat 
vekilleri Sinopta 

Fırtına yüzünden vapurları ine
bolu ve Ayancığa uğrayamadı 

Sinop 19 (Hususi) - lktısat vekili 

Cellll Bayar ve Maliye vekili Fuat Ağ

rahyı hamil olan Ege vapunı dün Zon 
guldatkan saat 18 de hareket etmiş, 

fakat, Karadenizde çıkan şiddetli fır

tına yüzünden İnebolu ve Ayancık is· 
kelerine uğrayamadığı için yoluna de

vam etmeğe mecbur olmuş ve bugün 

saat 14 de Sinop limanına iltica et
miştir. 

Vekiller, Sinop valisi ve vilayet 
erkanı tarafından vapurda karşılan
mış ve şereflerine Halkevinde bir çay 
verilmiştir. 

Fırtına azaldığı vakit vekiller Sam
suna ve oradan da Ünye, Ordu ve Gi
rC'Suna gideceklerdir. 

Çinliler e Japonlar 
arasında çarpışma 

Pekin 19 (A.A.) - Röyter bildiri · 
yor: 

Pekinden 15 kilometre ileride bulu -
nan Fcngtai istasyonunda Çin ve Japorı 
kuvvetleri çarpışmaya başlamışlardır. 

Müsademe 
Çin menabiindcn bildirildiğine göre 

şehirde bulunan Japon kuvvetlerine 
menı:.up blr müfreze Çin mahallesinin 
etrafında bir çevirme hareketine teşeb
büs etmesi üzerine Çinliler mukabelede 
bulunmuılar ve Japonları geri çekilme -
ğe mecbur etmişlerdir. Japon topçusu 
ise karıştığından müsademe tekrar baş 
lamıştır. 

Çin kıataatı Pekin kapılarını bekle · 
mck'tedirler. 

Çinlller çeklldl 
Pekin 19 <A.A.) - Röyterclen: 
Japon kuvvetleri Fengtai şehrinin 

kontrolünü ele almışlardır. Çin kuwet
leri saat 11 de şehirden çekilmişler ve 
giderken Japon kuvvctlcirni selamla -
mışlardır. Çin kuvvetlerinin kumandanı 

KCÇCK 
HABERLER 
içeride : 
* Yeni Adllyc kndrosu yUksek fusdlkn lk. 

tıran etm.ııtlr. Bu sene bft.kimler arasında 
büyük tebcddUIAt oıacağ"ı söylenmektedir. 
* Tahtakaledo çorap fabrikası lşl1ıtcn Al. 

man tebaasından Vilma kanuna muhalif ola.. 
rak yanında yabancı l~çl kullandlğmdıın 100 

Ura para cezasına çarptırılmıştır. 
* lnhisN'lar !do.resi Yenice sigaralarına 

koyduğu lkranıtye kuponlarının kolaylıkla 

taklit edllcblleceğlnl g6zönUne alarak kupon 
§<ıkillcrtnl dcği,gtlrmege karar vermlşUr. 

* lstanbUl Yunan konsolosu Triandn!ills 
Yunan hariciye nezaretinde başka blr vazife. 
ye tayin edlldlğlnden bugünlerde §Chrlmlz -
den nyrılncaktır. 
* Kastamonu valisi Tevfik Tala.t, MUlklyc 

te!tlş heyeti reisliğine tayin edilmlııtır. 
• Belediye turizm oubesl, lstanbulda kırk 

gün kırk gece genllklerf hakkında bir bl'O§Ur 
hazırlamağa karar vermlgtlr. 

Bu broııUrde etlenceler münaaebeUle feh. 
rtmlze gelen heyet ve aeyyahlarm miktarmı 

bir Çin nöbetçisinin bir Japon 
subayını tahkir etmiş olmasından dola· 
yı tarziye vermiştir. 

Alman Hariciye 
nazırı Peştede 
Resmi temaslar ya
pılacağını blldlrJyor 

Budapeşte, 19 (A.A.) - Aşağıda. 
ki tebliğ neşredilmiştir: Alman Dış 
D:ıliırnı Von Neurath ''e ze,·ccsi, AJ. 
matıyanın Iludapeşte elçisi Von Mac. 
kenHnin zevcesi olan kızlarını gör. 
mck üzere bugün Iludapl'.şteye gel. 
rn~ktedirler. 

'on Neurath Kral Naibi Horthy. 
nin da\ etini kabul ederek Gödöllödc 
tert;p olunan a\•da bulunacaktır. Bit. 
tabi Alman Dış Bakanı Budapeşteyi 
ziyaretinden istifade ederek Macar 
de.-ll't adamlnriyle noktai nazar tea_ 
tilt>ri yapacaktır. 

A iman n•zırı Pe,tede 
Iludnpeşte, 19 - Alman Hariciye 

Xazın Fon Nöyrnt gece yarısı bura. 
ya ı?l'lmiştir. 

(BClf tarafı 1 incide) 
yeti dahili idaresine ait meseleler var
dır. 

Ekalliyetler komitesi bir takrm ekalli 
yetler meselelerini tetkik edecektir. Bun 
lann arasında Çekoslovakyadaki Alman 
ların şikayeti de vardır. Bunlar, Çekos
lovakya milli müdafaa bakanlığının Al
man firmalarını devlet münakasalanna 
iştirakten menettiğini ileri sürmektedir. 

Poıonyanm noktal nazarı 
Cenevre 19 (A.A.) - Polonya Dışba 

kanı Beck buraya gelir gelmez Millet
ler cemiyetinin genel sekreterliğine bir 
mektup göndermiştir. 

20EYLUL-~~ 

Doğı\u mYz 
değil mi! 

Yallfil~o ifil 'U:eD~~©,, 
ını lYl m a rraı o aı ıro 

Dairelerde, ttmumi yerlerde, go:iflll' 
Zarda, tiyatrolarda mevcut tele/0"16' 

mı yanında gözümüze yangın tele'; 
numaraları çarpıyor. Çok yerinde 

tedbir .. Fakat hususi yerlerdeyse .., 
yok. Eksiklik. Denecek 7ci telef on ~ 
berlcrinde dalıa kapağı çevirir r' 
mez kocaman YANGIN diye bir şif' 
fa mevcut olduğunu unutuyor 1111' 
tıuz. Hayır! Unutmuyoruz. 

Bize bıt yazıyı ya::dırmaya sc~ 
yet 11cren de i§tc bu say/ ayı lıer ç# 
diğinıi:: zamaıı gözümüze çarpan yat" 
uın numaraları oluyor. 

Aklımda kalması gi!ç, bellci gilç 41' 
ğil fakat §U§ırtıcı rakamlar. 

lnsa>ı öyle vaziyetlerde yang.,.'11 
karşıla.Jabilir 7d 'ile telef on rclıberifİ 
açmaya ne de yangm tıunıarasrnı 

tırmaya imkan bulabilir; ba.J uuratr. 
ğı telefonun dııvarrnda ela yangın .., 
marası yaZ1lmamtş bulunabilir. 

Bıı vaziyette ne olacaktır1 SatİI' 
bir zamanda insan 1ıiçbir şey yaparttl' 

sa telef on şir7~etini açarak fela1fll' 
bildirmek yolunu düşünebilir. Yan,,. 
kar§ısuıda b •lı•nmı bir adamdan af# 
soğu]' kanlılığı pc7" istemeyiz. O ,.,Jı 
def 

O halde, tcZcf on mımaralarmm f#' 
şırtıcı olmayan ço7· 1·,,lay, bir görii~ 
bfr söylenişte al..-ılda kalacak cinsflf 
olnıa.~ı faycladan hali değildir. Ntftl' 

kim b-ugiltıkü mmıaralarda da b-' 
dikkat cdilemye çalı~lmışhr. 

Mesela lstaııbul için g4e2• 
Be1joğlu için 446~ İ 
Kadıköy için 600flJ 
Üsklidar içitı 6061?5 

numaraları seçilm~tir. 

Fakat bu numaralar kolay oımai.11 
ucraber §a.ıırtıcndır. Niçin 1 stan1Jttlufl 
beş mımarası iç:ndc bir taıto dört bl"' 
1uno~ı• do &nbaıu :r.;..;t-"4 ;1.~J°'" ~n11"'1' 
ki, yoksa ikinci ikiden sonra mı dit' 
tereddilde dil§ilrsün. ôtekilcr de 1#' 
nun gibidir. 

lstanbı l için beş tane i7d, Bcyol"' 
için beş tane dört daha mı uygıınstı" 
dur. 

Kadıköy 

Vsldldar 
oUımaz mı1 

Bu nıınuıralar §imdi mcşgulsa 
hcrkcilde sahi71lcri nımıaralarmın 'Y 
gına tahsis edilmesine memnımiy 

7rı,.fü1aade flezakctini gösterecekler, -
bununla aUikcıdar makamlarda ~ 
rimizi doğru buUırak. tatbiki imlcti 
rını ara§ttracaklardır. 

Halkın Dosttı 

bıraktıkları parayı, ıehlrdeld bütün nakil va. 
aıtaıarmm bu mUnaııebeUe tqıdlklan fazla 
yolcu miktan, otellerdeki fazla kazanç ve 
eğlence komite.sinin ııarttyatı gösterilecektir. 

B. Beck bu mektubunda Polonyarun ---------------

* !lktcgrln ortaıarma doğru memieektlml. 
ze, lngillz gazetecilerinden mürekkep bir 
heyet gelecektir. 
* Fatihte Sinanağa mahallesindeki evinin 

penceresinden düşerek yaralanml§ olan Uç 
ya.olarındaki Kadri ölmügtür. 

* TürkkU§U tarafından 1nönUnde açılan 
kamp bu ay sonunda kapanacaktır. 

• Göçmen işlerini tetkik etmek Uzere Trak 
yada ge.z1ntller yapan Sıhhiye vcklll Re!lk 
Saydam bugünlerde ııchrlmize dönecektir. 

• Parti itleri hakkında gtsrU~ek Uzere 
§Chrlmlze gelml§ olan Kütahya ve Mersin 
''nlllerl tsnUmU%dek1 hafta içinde memuriyet. 
lerl ba§mn döneceklerdir. 

• Emniyet Umum mUC!Urll ŞükrU dün An. 
karadan ı;ıehrlmlze gclmlııtır. 
* ltalya ve Yunanlstnndan palamut istek. 

teri vukubulmnktadır. Ancak bugünlerde az 
balık tutulduğundan ve flyaUnr da yüksek 

olduğundan ı,ılmdillk ihracata ımkAn gtıruıe. 
memektedlr. 

Duşarda: 

• Londrıı - Melbrun rekorunu tesis etmiş 
olan meşhur lngtllz tnyyareclsl Kampbel 
Bleck dün Liverpul limanında uçuı,ı yapar • 
ken yere dUşerel< ağır surette yaraJnnmış 

ve hastanede ölmfu.!tUr. 
* lklncl enternasyonal icra komitesi aza.. 

ıımdan ltnıyan Pictro Nennl ve lspanyol taY
yarcclsl llelendros, Allcante de bir uçuş 
C3Jlasmdn dü§crek ağır surette yaralanmıı,ı -

!ardır. 

kt Bergamaya, Rifat Uşaka, Eyüp iz -
mire, Basri Elazize, Yekta Boluya ta -
yin olunmuşlardır. 

! - ·:!::tler Ce::niyetinin tensi ki hakkında
ki teşebbüsünü mevsimsiz bulduğu için 
hükumetinin bu yolda bir teklifte bulun 
mıyacağını bildirmektedir. Polonya hü
klımetinin, fikrine Milletler cemiyeti 
paktının tatbikına ait tefsirler meselesi, 
ancak bugünkü endişelerden azade si· 
yasi bir hava içinde faydalı bir şekilde 
münakaşa edilebilir. 

Lltvlnofun tema•ları 
Cenevre 19 (A.A.) - Sovyetler Bir

liği Dı§işleri komiseri Litvinof, bugün
Türk heyeti muralıhasasile görüştükten 
sonra İspanya Dışbakanile konuımuş ve 
sonra da Fransız Dııbakanı Delbos ile 
uzun bir mülakatta bulunmuıtur. 

Fransa Dışbakanı Delbos Sovyet Ha
rk',, .. komiseri Litvinofla görüştükten 
sonra Yugoslavya murahhasile konuş - · 
muştur. Yugoslav delegesi Kilçük An· 
tant konferansının neticelerini anlat • 
mı~tır. 

Edrn • Blum mUtlketı 

Averçeoho değil 
Daçenko 

Bugünkü sabah gazctelerind,_ 
biri, meşhur Rus edibi Arkadi A,·ıt• 
çenlıonun 91 yaşında olduğu hnl .. 
UeJgradda ,·efat ettiğini yazıyordu· 

Averçenko bundan 7, 8 sene ev.,I 
ölnıÜ!ilÜt. Bu halıel'in Pragda bul• 
naıı \'P Rus muharrirlerlnin en ya~l1" 
olan Vassili Nemiroviç Dançenlrn'~ 
92 y,\şında ölmesinden galet olduğllt'• 
zannediyoruz. 

~---------------------

Londra 19 CA.A.) - Edenin yarın 

Pariste Blum ile yapacağı konuşmalar
da yalnız Milletler cemiyeti asamblesi
nin toplantısı değil, ayni zamanda Lo
karno konferansı i§i de görüşUlecektir. 
Beşler konferansının, umumi bir konfe
nns hazırlaması için iptidai mUzakere
ler, Almanyanrn komşularile olan mü
.,. ~,ıetleri, Renin i§galini ml'·~ .. kip 

Hitlerin bildirdiği sulh planı ve bu pla- Wıaiiiiiı•----~------~ 
ra karşı Fransanın ileri sürdüğü ...... ka- NUrcmberg kongresinin seçme ı1' 
r:l planla t'" -:blll olması işleri de bu rsı.hbaıdarJ 1 

konuşmada tetkik edilecektir. - Sovyet karikatürü 



~Wın q&iişiilK: 
.....__ .. - ~ --
Kırtasiye 

inkılabı 
--- ıaıın •• , M 

lfıınr tebaası bir bayan, mtmhnl 
~ek için lstanbula gelmiştir. 
~ sırf, sevdiği phrlmizde bir. 
~a7 rpmak, fJf doetla slriterek 
~..memleketine dinmek... 

SaO Sol sesi 
Her evde bir içki satışlarını azaltan x!!!!·~~r~ 
ven.':.~?~uonıa ve çoğaltan sebepler ::=.:~:=disl~-;: 

Mtqldil&t, pasaport muamelesinin 
'-akoıdan polis mlldüriyetfne, polis 
"'4\trtyetinden gene karakola dolaf. 
-..ı71e bafl17or. Şimdi de, bu baya. 
'-ı 

radyo &Jetleri lnbip.rlar idaresi içki aab§larmml Rakı ve soma. aatıpım yUkısehne- dirmiftik. 
UCUZlalıJaC&k ne gibi sebepler tealriııde dilfilp ytlk· sinde en bilyük teamtll1ln de bayram- Buglln '"Tan,, gazetesinde B. Felek 

Nafia Vek&leti tarafıncla,n Udncl l!leldiği hakkmda oayam dikkat bir 1ar olduğu tesbit olunmUfbır. aynı hadiseyi'' Memnuniyetle,, kayde-
bir telsiz kanunu hazırlanmaktadır. etüt yapmıı ve içki aatııma. tesir ~ Geçen sene Ramn-anmda rakı A.tı· diyor. Ve 1W1U ilAve ediyor: 

JL__ - Baracla ticaret J'&PIP J'&pmadı. Bu kanunun istihdaf edeceji pye, pan bütün AJniller tesblt olunmqtur. gmda 11~1. birinci somalarda "Halka yaya yilrUyüş nizcımlan tel
E' anlamak lbımdır, falanca ma. her evde bir radyo bulunmasını mtim. Bu etüde nazaran rakı ve llOD1& ~ 71481 ve ikinci somalarda 80,0H lira- kfn Bdilir"ken yol ilstünde tlıınlp mu
._.lemn falanca dairelerine glt, şu şu kiin kılmaktır. Hilkblet, radyonun tışı Ramazanda azalma.kt&dir. hal>bet ederek ge'lene geçene engel 
~} & fıtlan getir, pasaportunu ancak he:- şeyden evvel kfllttir ip olduiuna yılında birinci teşrin ayında 135.000 lık dU§llklük olmUI, bu suretle inhisar olanlanx da gözden kaçtn1mama..1tmı 
.._ .._""'de alıp "eri d6nebl11-'-t • litreye yaklaşan soma ve 130.000 lit· varidatı 264,1547 lira dt!pnilftilr. d:'-.-zm. .• 
~ • auma nazarı dikkate alarak radyo fiyatla. .-n . 

.... fler- reye yaklaşan rakı sab§ı ikinci tefrin Şarap aatıtlan birinci klnunda bay- öy 
rııun uc:uzlahlmasmı diitilnmeldıedir. da Ramaza.nm . i ür.e . il leya, kahveler ne güne duruyor! 

Genç kadm, lll1'f hotÇ& vakit ge. Yeni kanunla radyo Aletlerinin :!: düşmilştUr. ::::u, ~::a; ram, noel ve sene bap dolayısile çok Bu sırada hiçbir mazereti olmadığı 
tirıaek iizere geldiği şehrimizde, bir memleketimizde yapılmıyacak k1&1m. fazlad ki-'~ b 

72000 
Ut a.rtmaktadır. Buna muk:ıbil haziran.. halde iki tarafa bakma bakma, piyasa 

··-'-~ ..ıbi d i dai d la ır nwu sa ıı reye soma IA d -..uuı 1t• , a re re o pyor. Jannı her türlü resimden muaf tat. satışı da 
781000 

litreye kadar inmiş- temmuz, ağustos ve eyıul aylarm a edermit gibi yilrüyerek, arkadan ge-
da dolaşacak... mak, buna mukabil yapılabilecek kr. tir Bu h 'n-- da bö' 1 1 çok azalmaktadır. lenleri mUşkUl vaziyete qc,ka,..ların da, . . er sene ~azan y e o -

tb - Şa kadar kunıtlak pal lbma... sım1nrmdan yüksek resimler almak makta • ... ı..n ri al . yi LlldSr aatıtı Jae bilhaua fiyatlarda bu ~"ti'»l bilhaasa ı.. zamanla-·'11t, • ve ı!tA"e n norm sevıye e- o1 19 
all. demişler. esası takıp edilecektir. bulması ancak Kurban bayramında tenzlIAt, rekllm yapı1dıf1 zamanlar rmda işlek sokaklarda yapmamalarmı 

u Pullarm yarl8ı 200 metre ötede. Ku·· ııu·· r kabil olmaktadır. bir de bayramlarda yllkae •• lme·kt· edir. kbea1!.dilerine tavsiye edebilir miyiz aca-
~ falanca dükkAndan alınacakmı1ı ,. 

".le-.- yarm ise o dükk!nda da satıl. O • t 1 \ M Şh t C -.ı. hapa yerde satılırnıı... Bakanının enız vası a a- e u urum- öyleya. Parklar ne gUne duruyor? 

Bitin b; ~~aı:nea"; •nanca"; beyanat. rını kontrol ler kanunu "Ulus,, ta açılan 
'- !f1I tv-" diye yazdıtnn meseıe1eri, Tekrar sıkılaıtırıl· Tatbikata dair tall- bl' sOtuıı 
~k olduğum, idari tetldlltnnızla YL Kttltilr bakanı Saffet Ankan diin d" t h 1 d 
~daa temasta bulunduğum halde, Ankan.dan gelmif. parti merkezine masına lftzum glrlll u ma name azır an ı dolayıslyle 
ltta hile dojnı dfirflst bilemiyorum. giderek bir milddet metgUI olmUlttır. Birçok motör sahiplerinin deniz Meşhut cürümler kanununa ait 
'1~ bir )'&rcbmCISI olmıy:an bir eenebt Aynı zamanda genel sekret.er vekı11 nlumnamesine aykın harekt.e ettik. tahmatnameyfhazırlamakta olan he. Akpm gazetesinde "Akşamcı,, im
~dll'IllJll &a gfbl fşler peşinde koşar. ola.n. Saffet Ankan §U beyanatta bu- lerf giirtildüğünden, kontrollerin tek. yet dtin, son toplantsnm yaparak" fit'. zaaile yazan zat bütün ıa2telerde. P 
•-. llfradıiı mfişkülA.tı düşünün! ıs. lunmuştur: rar sıklaştırılmasına karar verllml§- nı bnirmJttfr. rillen bazı Türkçe yanlıehklanndan 
~ıbula seUp geldiğine pfflll&Jl o. .._ Bugibı parti merkezinde cmnhu tir. Kaa'anmı tatbikini kararlaşhra. bahsediyor, Ankarada çıkan "Ulus,. 
4V mu, olmaz mı? riyetin on Uçünctl yıldönUm.il kutlula· - Şfmdfye kadar yapılmış olan kon. c:ak olan bu talimatname kırk mad. gazetesinde, gar.ete Türkçesinin ban 

• 1' • ma programmı hazırladık. Bu bllyOk troIJarda birçok vapur ve motörlerin deden fazladır ve ilk te§rlnin birinci noktalarmuı dibeltilmesine yarayaı. 
~n gün müzeyi geziyordum; bayramm yurdun her yanında candan kaptaDSiz veya noksan mtlrettebatla gilnUdan itibaren tatbike konaeaktır. aak bir k• açıldığını yatıyor. 

lıirtok ecnebiler gördüm- BurB&dan kutlulanmuı için icap eden tedbirler sefere çıktıklan ve gene bfrçoklannın Adlfye Vekill Şikrtl Saracoğla da Mu:hanirin bu arada "Ulus,. gaze-
le Yal ovadan dostlanm geldi; orL almmıp. li112anlardan mururiye naikuı alma. b 1 k ..__ dan 1 ..... _d 1 k. te8i hakkmda şöyle iki mUtaleasma 
•- fa •~--'---'da bir hafta kadar kalarak u ~ pe ya .. n a ... ar 0 ma tlanmakta.dı :- .hayli Süriyelf ve M:raırlı bulun. .ıınaı.ıuw dan gJrip çıktıldan anla§ılmışhr. d ras r: 
qax.. kültilr '·'erile ---·' o• ...... .=.- ta ır. --&•JlU söylediler... Şehrimizde de ~ "n>fti.... 1°"'""6.-.. Bundan eonra nizamlara aykırı 1 1 1 biri el - l -
aı.--ııah 8,-.,. ..,8 1...---a -·tlıyo--· Hukuk fakültesinin dört sene- ""· Jk teşr n n n rttnünden iti. :-,a _,, " Ulllll ... ., .u- ~- ,,_ ıı• hareketi görülenlerden bflyU.k para Yeniliğin en hara.retli taraftar1ann .. 
•neDd gece bir harda İngilizler çif. kanlmaaı için İstanbul 'O'niversites: cezalan alınacaktır. iktisat Veklle. barea, zabıta memarlan yollarda ee. 
ftteın oynatmışlar, pek beğenmicler... Din verdiği kararm tetkikine devanı zayı icap ettiren bir vaka görlr gir. dan olan bir gG#!:etede böyle mtüıafa-

~ U "'deniz ticaret mUdUrUlğiine gln. h 1 d :eakdrane acfdoZunabaecek bir köp 
Demek ki istidat 1'8r: Ecnebi hiç ediyoru. Vekiletge kati karar hentlz derdJtt bfr emirle senelik muayene me.z emen saç uyu, ancıyı " 18-

'ttlınivor değil .•. Daha da gelebı'lir... verilmemiştir. Yalanda bunun halline bitleri hWmin huzuruna götflrecek, birdenbire '"""""' lıayret Wliyor . .,,,,. ., mihldetinl geçirmiş olanlann şefer. kat bu hayret hiç de teC88Üf ,,e tlı.k-
u,,;_e!: b!!!?':!!~,,ıi~~~ çalıp.cağız. kllr- den menedilmesini bfld1'ınl§tir.. hakim de derhal karannı değil-

1 ___ ,_ ~'f"ye uyacai ~ 1a.. • .zuı..z- Ta..: 

dilcıt yapnuyan gemi ve motörler de çi hikimler bulunacaktır. • ~lflecek bir tek bina dabilı'nde bütiin ŞI cwu.a.& için tedbirler milsbet netice- JI. dtr. B'ffUAW, gilzel ankı.1flm1Ş vrr 

et dairesi mUmessillerfnJ •e ler vermektedir. Yapılan imtihanla se'ere .... ı .. -·yacaklardır. ki fikrinin sebep olduğu moo"•uniyetli .. _ .. ih...,._.,_ x il,., __ • ...._ Gel "' ~ Yalnız namuslu kimselere, kadın. s.ı ·~'--~ 
~ızemesinf, pal satıpndan Maliye -.r-..&A& un ~WA. ecek yıJ v.r aar-.,_w. 
tahsil besi yeni bir imtihan daha a.çacağu.. Ki d F lara lif atmak, meskene taarruz et. _ 2 _ 

~ :hldk ~=ı:.~~;,~~:e :· M I k k .. o arer şehrımtzde mek gibi suçlar kasten de isnat edı. ır•t matbuattakt ya.ısla"" Y""'" 
tar cemetmek mtlmldbı değil midir?. as a ta aza Dün alrpm gelen kraliçe Marya lebileeeflnden bir )'&nhtbfa mahal ltflan o kadaT' a.ıgttı ve tafktn bir h• 

Elbette tlmkü d vapurile Fransız muharriri Klod Fa- vermemek tizere talimatnameye esu. 14' geWf. 7ci uıua M1cadafımt.ı bUe km-

A. m . n ar. Moskova pastahanesi - Frans '-·-' cıI 1ı nıaddeter konacakhr. ~'-' .. ' -pted-:·-~"· "-~~~-• .. 11• 1'JIJ feyl, mii~aft)erln, yetim. ..-. iZ meuwuan Ve yaZI arD'l• '6lnn'I _,. "-'""•:?-• ~~ MHU~ı y• 

Jeı.ın lllU§ yoklamalannda vesalr bir sahibi JJe bir aenn dan bir heyetle beraber fe}ırimi7.e gel- Adliye Vekili Ştikrd Saracoğla, uedet1 116 aairedm b111ı8etnwJk mecbu-
?'itlerde yapmak Te kırtuiyeyl ba. yarala odda':- y mi§tir. Paıkotelde Vekalet erklnına ve Ad. riyettnde kal4ı. 
•tJ-.a-.. ı. bblldf• El i ki d Burada bir iki gUn kaldıktan sonra H..,e endlmenl azalari..,le Jstanbul Ad. Burada dUnn··"-tlyorsunuz: "Ulus., ..., ~ ...-. ... Ter r • oıs.. lıloskova --•tahanesi sah 'bi ~ yzi o1 " W9"'ll 
11:•lar muntazam olsua, resmi dafr r-

1 e ' Bursaya gideceklerdir. li.)·o uldnına bir ziyafet vermf..+ır. gazetesi eua itibarile "Ka.lcle, ıtyve 
~ e. Trabzon ot.elinde yatan yirmi bir ya. ""' 
~ arumda muntazam telefon ı.t.. tmda Fahri isminde bir gençle hııau- ------------- w saire,, den mftıfezzeh ve TUrkçeden 

)'&pılabUain.., al otomboiline binerek Tarabyaya ıe• Ko·· peklerle bqka bir dilin propagandumı 
ır_ , MeselA, fil Kalıataştakl lnhfaar meye gitmi§. gece saat birde dönerler- malt vazifesi ile mi mUkel!eftlr ! 
tlnslne bakıyorum: Pencerelerine ken otomobil Ayas ağa civarında bir mu•• cade 1 e 1 Derken yazı şöyle bitiyor: 

teler Ullllf, lıah~e ~çekler dik. alaca Ç&J'pDU§tır. Garibi fU ki, bu 114nll§lar hiç ald"" 

lllıt: Adeta bir KotaJ oteıı manzaruı Otomobil parça.Janm'f, 0 mac1a yol- Beledi feCe nt etlUmemek yüzünden o kadar aıdt-
~cU!or. ibret almalı: O da devlet dan geçen faviçre sefarethanesi mU. 20 ld J il 7ar yarii4tUer ki mal.ardan fikdyet 
-.ıutf Nerede ondaki zihniyet ve tefan otomobilde fnliyen iki yaralıyı PAZAR ' det endlrl yor edefllerin yazılmına bUe gizlice aoku-
~ nerede Osmanlı devletinden in. görerek hemen otomobiline alınış, doğ mc!~~!:; :-ıt!:.~: 4 Belediye, dün bütün şubelere gön. lur 1aale geldiler. Meaela yanltflart tlil-
:c-ı eden eaki hfilr8met dairelerinde. nıca OOCUk hastahanesine getirmlftlr. derdiif yeni bir tamimle, köpeklere ~ıtmeğe o kadar gayret eden UIQ 
. Zihniyet ft köhne şekiller_ Bütün ewı....ıı.~ ~itt.Sabea ka14;1 açılan mücadelenin şiddetlen. arkatlafımtnn bir sayfaaı• çeıtirdi'"9 
~t datreı'1ini. cumhuriyet devrin. Yeni posta vapurları 6

·'
5 ıs.12 dtı-iımes1nı bndırmişıır. 

: teeis edflen devlet müesseseleri ha. D . ilan 'da :-:- Tamimde kapı ve bahçe kapıları 
'1'118 -L--J enızyo ı reıuuu Almanyaya balla 
,.,,;;:,... IJJZ; sokabiliriz de ..• Mali. ıipariı ettifi altı vapurun inpama ya. ya:ıırıa nan siis, av ve bekçi kö. 

dmrQUmtız, P8S8Port fşlerL tanda baflanacaktır. .~. 4,n 12,08 16136 18,12 19046 ,,« peklerinin mütemadiyen havbyarak 
~tapa dairemiz muntazam bir ban. idare timdi de diğer vapurlar için An t!t. ıo,ıı s,se 9,24 12,00 ı.aı 9,5t şehfrlileri ve seyyahlan iz'aç ettikte. 
~ •alal telefonla, dosyalı, ınıhaletli, karada İngiliz mUmeaailleril~ mUzakere-1 rinden bu gibi hallerin önUne geçil. 
,,.... J'blt olalıUmeltdlr Olmaması 1 d bul ktadı •-gn· 1 rln ı~ ı mH!, sokak köpeklerine karşı açılan 
" .. ..._ • • er e uruna r • .ID ız e uuıad GBÇD ımNll BUG1JN NE OLDU T 

-. Jaltarf Tekaleti ile yaptığı bu müzakereler tim şidtl~tli milcadelenin bir kat daha 
)ıtp 1stan1nıldan zevkalmağa gelmiş dild halde iyi bir safha arzetmektedir. 11 parçadan ibaret bir Yunan mosu uma. fazlalaıtırılması istenmekte, ileride 
'-a ecnebinin, hakkını alacak bir VL Bu vapurlann ikili Akay, ikili de :tz. nmuza geldi. Loyd Cor9 ltaıya _ Habef yapılacak teftişlerde mıntakaamda 
t dAfUDmn piden muğlAk, ruhen mir körfezi için yapılacak. Umanlar a- JJarlılnfn 16 gtıne kada.r bq1&yacatmı llÖJ köpttk alrülen temizlik memurlannın 
.:5•Jaı bir kırtufyecUft içinde ebedi. raımda iıliyecek olanlann Uç tanesi de lendfUr. şiddttle cezalandrrılaeatı bildirilmek. 
da• banaltılmunula sarar var, fay. bqer bin ton hacminde olacaktır. tedir, 

hkhrl ~~~~~-------:"-====:::::::--~~~:::::'.:::::::::'.:~~~-----~~~~------~~~ 
t.f Cnah~h pnma llyık esasJr 

r kırtasiye lnlnJlhl yapacak devlet 
-.U.DUZIJI altın heykeli her daire. 
~ ka.,.. inine dfldlse yerinde olar! 

'-- (Yl-NQ) 

Muhasebeci ile 
~asadar aranıyor 
~ muh11ebe iflerile tczgabtarbk 

bir Bayla kaudarhk yapacak 
t..,w •dtaç vardır .. 

8n 

_. .... __ _ 
Kendinizi tesadüfün cereyanlarından kurtarınız 

Mersinden MT. TK. fmpaı ile aldtlmuz mektupta 
deniyor ki: 

"Sevdiğim adamı benden çok yatlı bulan ailem beni 
kendi arzulanna muvafık biriıi ile evlendirdiJJr. 10 ıcnelik 
ayrihktan sonra onu tamamile unuttuğuma kani idim. Az 
ramandanberi tekrar ö ekt • · Onun da evli olmaaı· 

daha uzun müddet mukavemet edemiyeceğimi hiuetmekte 
yim ne yapmalıyım?,. 

CEVABIMIZ: tık hltayt hialerinize aylan bir bdi • 
vaç yapmakla İflemipinb. Kendinizi tesadüfün ceeryanla
nndan kurtarmaya çalrpalıauuz. Yalan ve dolanbaçh itle
rin ıizi felakete sürükledi · i dü Unerek "e er daha çok 

mı, terci.ime bir eaerin WtHJtU "'C~ 

g61,, diye kocaman harflerle görflyor. 

asınu. Halbtiki btlnun doğrusu "Cf."ftoO 

gfU,. değil "'" 
..f'.r 

ttı Akşam,. 

19 yaşında 
., A.kp.m,, refikimiz bu ct1.bahki nUa.. 

hastle on sekiz yqmı doldurup on d<Jıo'. 

kuncu intlp.r yılına girmfltir. T 'n;k 
eder, muvaffakiyetinin devammı dile. 
rlz. 

Titüleskonun 
sıhhi vaziyeti 

ağırlaştı 
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seıgrad'tan geren bir şayia: Yeni gümüş Almanya harbi 

Saffet Arıkan Dahili- birtarar~~:~ı~~~!;:~;~. nasıl hazırlıyor 
Ye Vekı·ıı· oluyormuşı zılı•:ebirdebuğdaybaşağı,diğerta. rafında da Atatürkün resmi vardır. 

d C Yen! kırk paranın iizerinde ise r~im Dahiliye Veklll Şilkrll Kaya a enevre yoktur, düzdür. Yirmi beş kuruşlu. 
dalmf murabbaslığımıza tayin cdlJecekmiŞ ğun henarında tıratıl vardır. Kırk pa. 

ŞükrU. Kaycı 

Bclgrat radyosu dün ak,Jam, mem-
1cketimL"i aM.Tcadar eden bir haber 
vcrnıi§tir. Türkiyedc böyle bir haber 
§ayi olmadığı içiıı kaydi ihtiyatla al
dığımız bu sözleri QJ}ağıya yazıyoruz: 1 

Saf /et Ankatı 

Dalıiliye vekili ve parti genel sekre
teri Şükrü Kaya, Milletler cemiyetin
deki Türk diamt murahhaslığına ta
yin olunacak ve yerine Maarif vekili 
Saffet Arıkan geçecektir. 

Karadenizde şiddet
li bir fırtına başladı 

Erzuruma kar yağdı 
İnebolu 19 (A.A.) - Dün akşamı 

başlayan fırtına bu sabah şiddetini ar
tırmıştrr. Yağmur yağmakta ve yük
seklere kar düşmektedir. BugUn lima
nımıza gelen Ege ve İzmir vapurları 
limanda kalamıya.rak yollanna devam 
mecburiyetinde kalmışlardır. Fırtına 

§iddetle devam etmektedir. 

Erzurumda kar ya§dı 
Erzurum 19 (A.A.) -15 gündenbe

ri, Erzurum ve havalisinde kışı andı
ran soğuklar hüküm sürmektedir. Bu 
gece de mevsimsiz kar düşmeğe baş
lamıştır. Karın yüksekliği 5 santimi 
bulmuştur. Bu vakitsiz kış herkesi k13 
kıyafetine ve hazırlığa sokmuştur. 

Amerlkada1d fırtma 

Ncvyork 19 (A.A) - Amerikada 

ispanya 

Otuz Uç klf 1 idama mahkOm 
oldu 

Barselone 19 (A. A.) - Almeria 
halkçı cephe mahkemesi otuz üç a
sıyı idama mahkum etmiştir. 

Asller t2mlzhım3 harekfitma 
geçmlfler 

Lizbon 19 (A. A.) - Radyo Klüp. 
İspanyol asilerinin Badajoz vilayetin
de bir tcmizmelc harekatı yaptıklar 

nı haber Yermektedir. Bunlar, Sierra 
- Morenaya sığınm•§ olan hükilmet kuv· 
vetlerinl hezimete uğratmı~lardır. 
Hükumet kuvvetleri, bin ölü ve esir hı-

hüküm süren kasırga neticesinde ölen 
lerin sayısı dördü bulmaktadır. Fakat 

yirmi bir kişi kayıptır. Diğer taraftan, 

Nev Jerseydc, Mayburnu açıklarında 
bir balıkçı kayığı batmış ve 10 gemici 

boğulmuştur. Tayfadan mütebaki 35 
ki§i bir mavna tarafından kurtanlmış-

tır. 

Nevyork şehrinde tufan gibi yağ
murlar yağmakta ve çok §iddetli rtiz
girlar esmektedir. 

Hindenburg balonundan doğrudan 

doğruya hiçbir haber alınmamışsa da 

Terre Neveden yüz mil kadar açıkta 

fırtına ortasından geçmekte olduğu ve 
• 

seyahatinin memnuniyeti mucip bir 

şekilde devam ettiği haber ahnmı§tır. 

• 
ıs yanı 

ralıkta yoktur. 
Gözü gören, okuma, yazması o • 

lan h!r insanın yirmi beş kuruşlukla 
kırk paralığı farl<ctmemesi ta.~avvur 
bit~ edilemez. Iş kalır amalarla ca. 
hilltre ... Amalar kenarındaki tırtıl , 
la:dan, okuma, yazması olmıyanl&r da 
üurindeki resim ve şekillerden yirmi 
beş kuruşlukla kırk parayı pek ala a.. 
yırah:lrlcr. 

Yeni paralarla eski paral:ırın ka, 
nşmasına da imkftn yoktur. Çünkü 
eslii c.n paralıklarla kuruşlukların ü, 
zerindeki yazılar eski harflerle ol, 
dıığtt gibi şekillerde de çok fark vnr, 
dır. Yeni \'eya eski paraların ortala, 
rrnd::n delinmesi kat'iyyen mevzuu 
bahis değildir. Zaten eski paralar da 
tedl':c~n piyasadan toplanmaktadır. 

Mayıs nihayetine kadar iki mil. 
yo!lu elli kuruşluk, ikı milyonu yirmi 
beş kuruşluk, sekiz milyonu gümüş li. 
ral :K olmak üzere on iki milyon lira 
kıyn•etinde yeni para ba.sılmı~tı. Bu 
sen.? de iki milyon elli, iki :ı:ıilyon yir. 
mi l.ıtş kurui'luk basılıyor. Önümüzde. 
ki mali Rene sonuna kadar piyasada. 
ki <'.:ki 25 ve 10 kuruşluklar tamamen 
çekilmiş olacaktır. 

Halen memleketimizde on yedi 
çeşit para tedavil etmektedir. Bun. 
lard~n ufak paralar kısa bir zaman. 
da aitıya indirilecek, üçü gümüş, üçü 
nikel olmak üzere altı nevi para kul. 
lar.r!acaktır.,, 

in 

Marmara 
incisinde 
Senel devriyesi 
kutlulanacaktır, 

eu fırs-etı h:eçırmeymu .• 

(Baş tariılı l incide) 
seneye çıkarılma.sının Polonyada ~ ap
mış olcluğu tesirle, buna gösterilen 
alaka nazarı dikkn.et alınırsa, Alman
ya ile Polonya arasında da böyle bir 
anlaşmanın mevcut olduğu neticesine 
\•arılır. Diğer taraftan, Almanya ile 
Italya arasındaki anlaşma da, son 
günlerde en mesut tezahürlerini gös
termiş bulunuyor ve muhtelif devlet 
şeflerile Hitler arasında samimi ko
nuşmalar oluyor. Bu seriye ilk başla
yan Macaristan naibi amiral HorU 
oldu. 

Almanyanın bu ~iyast faaliyetinden 
başka, İspanyol dahili harbinde de 
oynamağı tasavvur ettiği bir rol var
dır. Ortalığı silahlarile korkuatrak. 
beynelmilel mahiyeti haiz her nevi 
Fransız faaliyetine ambargo koymak. 
ve umumi olarak, cihan sulhunu em· 
niyet altına alacak her har~kete karşı 
cephe almaktır. Hitlerciler, İngiltere 
ile de anlaşma imkanlarına vaş vura
rak, Fransaya beynelmilel siyasetini 
kabul ettirmeğe çalışmaktadırlar 
Sulh, ancak Alman blokuna girenlere 
mcvuddur. 

Bugün böyle konu3an Almanya, si· 
lahlanmasmı , ker..di tabirlle "Tamam 
laymca., acaba ne yapacak? 

Hangisine inana ım ? 
Nurembergdeki nazi toplantılarında 

Almanya liderleri tarafından Sovyet 
Rusya aleyhine söylenen 1edit nutuk -
lardan ve Sovyet gazetelerinin ayni §id· 
detle m:.ıkabelesine rağmen her iki dev· 
Jet arasında pek pratik bir faaliyet mev 
cut olduğu Havas ajansınca bildirilmek 
tedir: 

Berlindenki Sovyet ata§emiliteri ge
neral Orlofu Alman Harbiye nazın ge 
neral Blomberg Alman ''ordu gUnU,,ne 
iştirake davet etmiıtir. 

Sovyet ataşemiliteri, bugün başlamak 
üzere olan büyük Alman sonbahar ma· 
nevralannda Alman ordusunun misafiri 
olacaktır. 

Hitler de bu manevrada bulunacak -

d .. tritİ 
tır. Diğer taraftan Alman en us 
Sovyct Rusyaya iptidai maddeler ıııu1'•· 
bilinde makineler vcr!!ıekte devanı et· 
mektedir. Alman Sovyet ticareti, Alıtı3~ 
bankaları tarafından verilen uzun vade 

1 

kredilerle finam:e edilmektedir. Berlirı; 
de bir Sovyet ticaret heyeti daimi sure: 
te ikamet etmektedir. Alman endi.istrı 
müdiriyetinde Sovyet Rusya ile yapı : 
lan işleri idare etmeğe memur husu•' 
bir şube vardır. l· 

Londradaki Alman el~isinin de, /. 
t•• manya: · l Rusyaya taarruz maksadı 

kip etmediğini söylemiş olması şayarı; 
kayıttır. Diğer taraftan Berlin res~ 
mahafilleri Moskovadaki Alman elçi51 • 

Von Schlen burgun vazifesini terkettiC' 
hakkındaki bıı~ı şayiaları tekzibe rr:ü5'" 
raat etmişlerdir. 

Binaenaleyh Nuremberg nutuk'afl 
Almanyanın dahili için söylenmiş de ' 
mektir. Profesyonel d' '-:ı:natların. el1 

düstrinin ve ordunun. Rusya ile Hnlaf' 
ma yolundak; B:smark ananesine ve ~ 
anlaşmanın ileride tahakkuk ettirilebl' 
lece~i ~örülmektedir. 

24 nhıan 1936 d:ı S•·e~man tarafı!l · 
dan Berlinde imzalanan AlrT'an - SO" 
yet d"~tluk muahedesini,, ~itler refl· 
minden beri her sen<' yerı:ı .... .,..ekte ol· 
duğunu da kaydt'tmek gerektir. 

"Deyli Ek!';pretı .. gazetesi Varşo'4 
-,.,ııh .. hi-i.,e P"Öre. Sovyet halk komiser· 
leri Kremlinde dört saat görüşere1' 
Hitleıin Nuremberg toplantılarında Rll9 

yaya k~r!';ı vaptığı hticnmlar karşısındJ 
Sovyet Rusvanın hattı hareektini karar 
laştırmışJardır. 

VarılDn neticenin teferrüatı hakkın • 
da 'ıiçb!r nol·•.-ı ifşa erliJmemi~tir. T0 Pi 
lantıya komi5crler konseyi reisi Molot0 

riyaset etmi~tir. 

"Deyli Ekspres .• Var§ova muhabitİ 
bundan sonra diyor ki: 

"Sovyet Rusyadaki bu tezahürün ar· 
aından Berline şiddetli bir portesto ~ 

f·rı· pılacağı veya Berlindeki Sovyet se ı 
T'lin (;eri c.a~nlacağı sanılıyor.. ~ 

Beş mahkum gardiyanı 
öldürerek kaçtı 

Geçenlerde Fıansada Annc~y hapisha 

nesinde cüretkarane bir firar hidiseai 

olmuştı:.r. Gece !aat 1.45 geçe, hapisha

ne civarından geçmekte olan birisi beş 
insan gölgesinin karanlıkta koşuşmak

ta olduğunu görmilştür. Derhal polise 

haber vermişse de, yakalamak imkanı 

olmamıştır. Hapishaneye gelen polis 

memurları, hapishanenin 53 yaşındöki 

gardiyanı Henri Pellier'yi yarı ölü bir 

halde koridorda btılmu~lardır. H cnü.ı 

nefes alm~kta olan .gardiyan derhal has 

taneye kaldırılmı~sa da, biraz sonra öl

müştür. 

Hadi!e etrafınrla yapılan tahkikat;ı 

göre, bu beş kişinin başı olan Pierre 

Bruyas, mahpus bulunduğu hü-:resinin 

kapısını açmağa muvaffak olmuş. bir 

ıe saklanarak gece ga. "yanının o
radan geçmesini beklemiştir. Bir şeyder 

haberi olmayan Pellier'nin birden füıtü· 

ne atılarak, boğazını şiddetle sıkmış . 

elindeki ağır bir aletle kafasına vurup 

· ··· · ·-uş, elinden anahtarları almıı 

ve diğer dört arkadaıınrn hücrelerini 

açmıştır. Bu ınrada, gardiyan ''iT'l"'dat 

imdat!,, dive bağırmış. etrafındakiler: 

uyanclırmışsa da, mahkumlar kaçm;-~~ 

muvaffak olmuşhrdır. 

Mahkumlar bir ip merdivl!"le duva • 

rın öbür tarafına atlamışlar. biraz ilcr

d'! durmakta olan iki otomobile bif'erek 

hapi!hane civarından saatte 100 kilomet 

re süratle uzaklaşmışlardır. 

Mahkum1ardan Dufournet, BrU}'U ve 

Charvon bir hırsızlık vakasmdan dola

yı ceza görmüş. ve hapse tıkılmı§lardı. 
Son gelen haberlere nazaran, firari-

lerden üç tanesi yakalanmışlardır. Bun 

l;ır Fetermesde iltica etmiş olduldan 

bir garajda bulunmuşlar ve Anneyye i· 
ade edilmişlerdir. Polis dU!:er iki mah • 

kUmun peşindedir. 

Gardiyanı öldiirüp kaça.n 1nahk-Urı~ 

.. İstanbul ikinci icra memurluğunda": 
Taksimde Ayyıldız palasta beşinci katt• 
3 No. h dairede oturmakta iken halel\ 

1 
nerede oturduğu bilinmiyen Ayşe varit 
V<' kızı Ayda Zübeyre: 

Operatör doktor Avninin 31 krı\lt'ıı 
evvel 930 tarihli 900 liralık 61 gün .,,; 
d:1i ve diğeri 8 eylt'.'11 931 tarihli 3 •. 

\'adeli 780 liralık iki senetle murisit\11 
·rı· Ay§eden alacağı olan ceman 1680 ll • 

mn hasbel v<'rase sizden senetlerin .,, 

deleri hitamından itibaren maafaiı .,e., 
masarif ve ücreti vekA!ct tahsiline d•.

1
1\ 

vukubulan talebi üzerine namımıza gö 

derilen icra emri ikametgahını:r:ın rrı~ : 
huliyeti hasebile tebliğ olunamadı~ı~ıı· 
tian bir ay itiraz tayini suretile teblığ'İ 

·ı . t' 13" ilanen icrasına karar verı mış ır. ·ıc 

müddet içinde borcu ödemez veya tetlcl 
1 · de merciinden veya temyiz veyahut ıa e 

muhakeme yolile ait olduğu mubaJce:, 
den icranın geri bırakılmasına bir 1<3 'f' 
g"tirerek 36-1729 numaralı dos)'3 

1
• 

koymadığınız takdirde cebri icra ytP . 

lacağı ve gene bu müddet içinde rrıal ~ı 
yanında bulunmanız ve bulunnıadığııt.,e 
t~kdirde hapisle tazyik olunacağını:ı: rt'' 
hakikate muhalif beyanatta bulunu tr 
nız hapisle cezalandırılacağınız o1~111 
taki icra emrinin tebliği makamına ıca]ıl' 
olmak üzere ilanen tebJiej kevfivet 0 

nur. 
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Toın ten aımcaı 

Züppe kız 

- Anlat, J ohn, ne var ne yok? 
- Baban istemiyor mu? 
- Babam da saçmalıyor! Ne düşün-

düğünü bir bilsen, bu işi kabul etme
ltıesinin sebebini bir söylersem .. 

- Gösterdiği sebep ne? 
. - Bir İngiliz erkeğile evlenmemi 
1Slenıiyor. 

- Ne olursa olsun, bu iş olacak .. 
İkisi de deruz fenerinin arkasında, 

her zaman buluştukları yerde yanya
tıa oturmu':'lar! 

l3ir müddet evvel, Saime, baba.sına 
8lrlarmdan bahsetmişti. Güzel Johnu 
lleViyordu, çok konuşkan değildi. Fa
~at anlattığı §eyleri zevkle söylerdi. 
l{endisini susmaya alıştıran bu tabia
ta karşı duyduğu garip bir his vardı. 

Fakat, Saimenin babası ne gizli, ne 
de sergüzeştli evlenmeyi kabul ediyor
du. 

Saime üzülerek: 
- Bana dedi ki, diyor, birbirinizle 

atılaşama.ısınız. Benimle alay etti; 
~Ku, ~ın ana aııını bılm.ıyorcıuın. 
Ona, senin benden iyi Türkçe konuş
tuğunu söyledim, dinletemedim.. 

- Evet, doğrudur, Türkçe tatlı, 
ahenkli, ince bir dil. 

- Bunu babama söyledim, fa.kat, 
0 bir kere aklına koymuş .. Eğer, karı 
ltoeanm milliyeti birbirinden farklı 
0hırsa, arada gürültünün hiç eksik ol
lkıayacağmı iddia ediyor. 

- Sevgilim, bizim karşımıza çıkan 
~e mania, milliyetlerimizin fark
lı olusu mu? Baban daha başka sebep
~ de göstermiyor mu? 

- Hayır, John, başka hiçbir sebep .• 
- Peki, zannediyorum ki, her gey 

)oluna girecek.. Sana bir itirafta bu
l'IUımam ıazım, sevgilim ben İngiliz 
değilim. 

. - Sahimi söyliyorsun? Fazıla.nm 
1ddia etti~i gibi Amerikalı olmayasın? 

sana yapıyor değilim. Beni herkes bir 
İngiliz diy~ John olarak tanır. 

Türk iken - yani sana itiraf ettiğim, 
zamandan çok evvel - arkadaşlarnn 

arasında bir ehemmiyet kavınamryor
dum. Hiç kimse suallerime cevap ver
mez, en güzel alaylanm !a.fa karışır, 
bir hikaye· anlatmağa kalkışsam der
hal 18.f ağzıma tıkılırdı. 

O zaman, bir ecnebinin herkesin na
zarı dikkatini kolayca celbedebileceği 
ni d~ündü.m: Fikirlerini güçlükle an
lattikça, fikrini anlamak için gösteri
lecek ceht de o nisbette fazlalrujır. 

Buna mukabil, eğer bir ecnebi lisa.
mmız hakkında esaslı bir fikire sahip 
olur, konuşma.sile bu incelikleri kav
radığını anlatırsa, o zaman hayrete 
düşeriz, bir mucize ile karşı karşıya 

mışız hissini duyarız. 
Nasıl tanıştığımızı lia.tır1ıyor mu

sun? Plajdaki gazinonun taraçasında 
birbirimize yakın oturuyorduk. Ya
nımdaki boş sa.ndalyaya pardesömü 
lit·~••·nu. Oou do, -olindoki ga2.0tele,, 

ri oraya koymak için benden müsaade 
istedin, ve ilave ettin: 

- Bilhassa, giderken yanlışlıkla be-
ı 

nim gazetelerimi de götürmeyin! 
Ben, müstehzi bir cümle ile cevap 

verdim. Bu bayağı alay, bir İngiliz 
şiyvesi ile söylendiği için olacak, ho
şun.uza gitti. 

- Bu türlü çarelerle kendinize sem
pati temin etmek hoş mu oluyor, sa
llil'Smız? 

- Hayır, sevgilim! Bunu tecrUbe 
için. bUyük bir arzu duyuyorum. Vazi
yetlerden istifade ettim. Biliyordum 
ki, senin hoşuna gitmek için, TUrk
çem bir ecnebinin aksam şiyvesini mu~ 
halaza etmeliydi. İnsan, Türkçe husu
siyetleri öğrendiği perdesi altında ne
ler yapmaz! Sonra, düşün ki, bir ec
nebi kelimelerin intihabında yaptığı 
hatalardan dolayı her zaman mazur 
görUlebilir. 

"GörUyorsun, bunlar ehemmiyetsiz 
gibi görünen şeyler. Fakat, şefkatimi 
kabul ettirmek için başka çareye bruj 
vurmama lüzum yok. Şimdi, mesele 
halledilmiş demektir. Derhal, git, ba
bana söyle, ikimizde halisüddem Tilr
küz. 

- Amerikalı da değilim, sevgilim. 
~bam !zmirlidir, annem de Adanalı; 
betı ise, !stanbulda doğdum. Ömrümde 
lle lngiltereye, ne de Amerikaya ayak 
bastını. Sadece, Kollcjde İngilizceyi 
il'ice öğrenmek için bu çareye baş vur 
dlJnı.. Bana, John demeleri hem bun
~ hem de hakikaten yüzümün bir 
lngili.zi andırm.a.smdandır. Asıl adını 
'tr,,- •• Fakat, Saime halft. susuyordu. ~dir. 

Kiınil merak etti: 
Genç kız, gözlerini kaldırdı, ve ar-

~c;ına tereddüt ve hayret dolu göz- - Ne düşünüyorsun? 
l~ıe baktı. Kamil, ekseriya, alay eder- - Hiçbir şey. Fa.kat, söylediklerin 
lten de soğuk kanlı olduğu cihetle, şim- beni düşündürn:iiyor değil, evet. lngi
~ söyledikll!rinde ciddi olup olma- liz olarak, seni kazanılmış, kıymetli 
dtğmr anlamak imkanı yoktu. bir nişanlı olarak buluyordum. Şimdi, 

beni lngilizliliğin sana ilave ettiği §ey
Saime, biraz kırgın bir eda ile: ler meşgul ediyor. Kaybolan Johndan 
- Oh~ John, bu yaptığın lngilizvari sende neler kalmıştır? Kendin de iti

bho alay olma.sm? 
raf ettin: Aslında bir hiçsin! 

- Hayır, sevgilim! Söylediğim ta- Derhal ayağa kalktı, ve arkadaşına: 
;::en doğrudur. Beni bu hilekarlı- _ Goodbye (Allah ısmarladık) 

dan dolayı kusurlu görme.. John .. Şimdi Kamille karşı karşıyasın. 
l!:ğer, babanın bu yaptığını evvelden Nuh Cem 
tabınin et.seydim, bunu senden gizle- ---------------• 
ttıe?.dim. Köpekleırn eleka 

- Fakat. John.. .n. D n..g n ...n 
- Ben John değilim artık. Bana, u..fr ~ e WI a ffl 

çclk nvn kaıD(fj)Dn~nır 
,, fJ ... fft-~~ 
1 .. 1 
C? 1 ~s ~ 

,; 

il 

ırı 

' 
=· 

HABER~ 
AKSAM POSTASI - -iDARE EVi 

lstanbul t Ankara Caddesi 
fil', Posta kutusu ·ı lstanbul 214 

~ Telgraf adresi: lstanbul HABER 
vazı ısıerı telefonu ı 2:ııı12 

' idare ve ııan .. : 24370 

t ABONE ŞARTLAR! 
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senelik t400 Kr. 2700 Kr. 
e ayıııt 7301 .. 1450 •• 
3 aylık 400 .. eoo .. 
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Suhıbi ve Neşruıat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Baııldığı qer (YAKIT) matbaim 

ltlı.ınH, de sevgilim! Konu.~urken ara 
8lta kullandığım İngilizce tabirleri 

Londranın Earlsfield belediye mınta. ----------------

tılaT.ur gör. 

- Peki, bu oyunu ne diye oynuyor
du..ı ~ Bu bir maskaralık hatta Gizli 
b~ sebep? Yahut bir hlle? .. 

- Beni aff ct Sa.ime, bunu bilhassa 

kasındaki hayvanlar hastahanesine, kö · 
pekleri acısız öldürmek için bir "elek
trikli oda,, ilave edilmiştir. 

Köpek h-:>ynunda madeni bir madalye 
art ayağına bağlı bir zincirle odaya gir. 
mektedir. Kapı kapanır kapanmaz oto. 

matik bir surette kontankt olmakta ve 
ölüm bir saniyeden çok daha kısa sür
mektedir. 

"Köpek koruma cemiyeti,, bu usulün 
hayvanları öldürmek için en inaani bir 
sistem olduğunu söylemektedir. 

Yazan : Niyazi Ahmet 

137 sene evvel 

Fransız kumandanı 
bugün 

Marso öldü 
Lort Bayron onun için ş6yle diyor: Marso 

bizim dllşmanımız idi, fakat hAtırasıoa 
bizde hürmet etmeğe mecburuz 

373 sene evvel bugün 
Istanbu da yetmiş dört eve yıldırım dilşt 

Gener'al Marso 

Avrupanın kaynaştığı, en kuvvet.) 
li devletlerin silahlanmış, hudutlara 
akın ettiği zamanlardı. 

Avusturya ordusu iki generalini 
kaybo?tmiş. Klerf ayt hoşa gitmiyerek 
kumandan lıldan azledilmişti. 

Bunların yerine yeni bir kuman. 
dan geldi. Bu, imparatorun birader'. 
Arşicük Şarl idi. Henüz yirmi altı 

yaşmda bulunan Arşidük, Avusturya 
kumandanlarında çok nadir rastlanan 
mezi)'etlere malikti. Süratle karar ve. 
rir, iy! görürdü. Harp fennini iyi iğ. 
renmi~ti. 

Şarl, cenuba doğru inmekte olan 
Bernadot fırkasını Nomark mevkiinde 
mağlOp etti. Burada diğeı ordularla 
birleşerek Amberg'de Fransız ordusu 

kumandanı Jordana meydan okudu. 
Mağhip etti. Bu muharebede Fran. 

herk<1s onun mezarı önünde tevakkuf 
ederek necip ruhu için dua etsin. Mar. 
so hürriyet kahramanı idi. Ruhunun 
safiyetini muhafaza etmişti. Onun i.. 
çin herkes kendisine ağladı.,, 

ııı • * 
Istanbulun en 
mttthlş fırtınası 
'.563 yılı 20 Eylül günü, 373 sene 

evvel bugün, lstanbnlda Osmanlı ta. 
rihinm kaydettiği en korkunç fırtına 

oldu. Bu fırtınada yetmiş dört e. 
ve yıldırım düştü. Çekmece gölüne 

akan iki küçük Mela-, Ye Atiras ırmak. 
ları görülmedik bir şekilde taştı ve 
etrafı suya boğdu. İstanbul su kemer. 
}erinin hepsinin temelleri yerlerinden 

oynadı. Bir çoğu bozuldu. Bir hafta 
deniz bulanıktı. lstanbul civarında. 

sızlar 30.000, Avusturyalılar 66.000 ki btifün köprüler yık•ldı. 
kişi idi. 

l"J99 yılı 20 Eylül günü, 137 sene 
evvel bugün, Alt(!n Kirhen muhare. 
besinde dümdara kumanda eden Fraıı 
sız kumandanı l\larşo tehlikeli suret. 
te yaralandı. Jordan bu kahraman 

yaralıyı Avusturyahlara terketmek 
mccbtıriyetinde kaldı. ArşidUk Şarl. 

kendi cerrahını Marc;oya gönderdi. Ih. 
tiyar mareş.ıl yaralının yanına gitti. 
Elini. tuttu. 

M.arso ölmü:;;tü. 'l7 yaşında bu. 
lunan bu genç kumandanın en ya. 
rarlı :şler yapacağı bir zamanda ölü. 
şü büyük bir teessür uyan dırdı. 

İngiliz şairi Lord Bayron onun 
için (1 iyor ki: 

"Kablen~ yakınında her tarafı çi 
men•-!' örtülü bir küçük tepenin üzt>. 
rind~ sade bir ehram görülür. işte bu 
ehramın kaidesinde b:r kahraman ya. 
hyor. Bizim dü~man:mız idi: fakat 
Marsonun hatırasına biz de hürmet 

etmege mecburuz ... Heyhat! PeK şan. 
1ı olan ömrü vefa etmedi; genç yaşın. 
da öldü; hem dostlarım, hem de düş. 
rnanlarım ağlattı. Buradan geçen 

~®ırll<dlnlfllD !Mlajpse 
malfDU<çlQı m ~©!®ifil 

Dıl&knm 
(Amerikada) Pittsburg şehrinde il-

diriliyor) : 
Pittsburg cinayet mahkemesi reisliği· 

ne tayin edilen hakim :M. A. Musmanno 
hapishanede nasıl yaşanıldığını ve ır.ah

pusluğun insan üstünde ne gibi tesırler 

yaptığını bizzat anlamak çin kendi ken 
dini üç gün hapse mahkum etmiş ve 
dama ~kılmıştır. Hapishane hücresin
de kendisini ziyaret eden gazetecilere: 

- Bir hakim hapishanenin ı:;i.indclık 

hayat ve muhiti hakkında az çcık bir şey 
ler bilmelidir. Vaziyeti tam manasile 

anlayabilmek için hapishane duv;::.rlan 
arasında yaşamak la ::ımdır demiştir .• 

Yıı.lmz hakimin diğer m~hpusiardan 

farkı geceleri hapishaneden evine git -
mİ§ olmasıdır. Gerçi hakim gecele:-ini 
de orada geçirmek istemişse de, hr pis -
hane memurlan şiddetli itirazlarda bu
lunmuş ve bunu kat'iyyen kıbul etme~ 
mişleerdir. 



• • 
Istanbul Belediyesi Ilanlaı·ı 

Küo Bir kilosunun Cinsi llk teminatı 
muhammen liatı 

240 18 K. lrm;k 3,25 
6630 16 

" 
Un 80 

500 80 ,, Kum kayısı 30 
6090 4,5 ,, Tu:r: 21 

700 11 ,, Bu:gur 6 
1870) 

22 
Şehriye 

144,50 
6880) makarna 

200 9 Bıaulce 1,50 
1400 50 Kaşar peyniri 52,50 
630 22 Nişat.ta 10,50 

1440 18 Yoğurt 19 
~elediye hast"h".::eleriyle mü esaesi'.tına yukarda miktar ve cins

leri yazılı olan erzak ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. Şartnameleri 
leva2'rm müdürlüğünde görülür. tı tekli; er 2490 N. h. kanunda yazılı 

vesika ve hizalarında gösterilen ilk teımnat makbuz veya mektubiyle 
beraber 21 - 9 - 936 pazartesi günü saat 14 de daimi encümende . 
bulu~malıdır. (B.) (1016) 

Konservatuvar yatı kısmında buluuan 33 tane ko\ne caket, 196 
yün C'aket, 105 köhne pantalon, 24 pantalon, 74 keten caket, 95 pan
taloıı, 19 yün fanila, 51 şapka ve 188 o:ane çuval 22 - 9 - 936 salı 
gün.ti saat 9 dan 10 a kadar olduğu yerele açık arttırma ile satılacak
tır. Bunların hepsine 340 lira kıymet biçilmiıtir. istekli olanlar o 
gün crada bulunacak memuruna m\i-.·a~aat etmelidirler. (B.) (1382) 

İstanbul H~ricl As
keri kıtaatı ilanları 

33800 kilo sade yağı satın alına. 
caktır Tahmin edilen bedeli 27040 
liradır. Şaı-tnamesi Bursa asker~! 
Satınalma komisyonundadır. Ek- l 
siltme 28/9/936 pazartesi günü 
saat 16 da Bursada Askeri Santın 

alma komisyonunda kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. Muvakkat 
teminatı 2028 liradır. Teklif mek 

tupları 28/9/936 pazartesi günü 

saat on be!e kadar Satınalma ko

misyonuna verilmi, olacaktır. 
"284,, "1155,, 

• • • 
Beher metresine biçilen ederi 

575 kuruş olan 11500 metre gabar

din kumat ile beher metresine bi
çilen ederi 625 kurut olan 11200 
metre kurtuni kaputluk kumaı ka
palı :ıarfla alınacaktır. Gabardi
nin şartnamesi 305 ve kaputluğun 

fartnamesi 350 kuruta M. M. Ve
kaleti satın alma komisyonundan 

alınır. Gabardinin ilk teminatı 
4268 lira 75 kurut ve kaputluğun 
ilk teminatı 4750 liradır. Gabar. 

dinin ihalesi 29 - 9 - 936 ıah 
günü saat 15 de ve kaputluk ku

matm ihalesi 30 - 9 - 936 çar· 
fanba &ünü saat 11 dedir. Eksilt. 
meye girecekler 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 

J;elge v" kanuni teminatlariley bir
likte teklif mektuplarını ihale sa

Sellmiye Askeri 
Satına ima 

. Komisyonu ilanları 

J -Anadolu ve Rumeli Kavak
larındaki eratın ihtiyacı için 3000 
kilo sığır eti 21 - 9 - 1936 pa

zartesi günü saat 14 de pazarlıkla 

alıuacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 960 li
radaT. Teminatı kat'iyesi 131 lira 

25 kurut tur. 

3 - Teminatın vaktinde yatırıl
ması ve bu ite girenlerin vesaik 
ihraz etmelri ,arttır. (1'l48) 

M. M. V. Ankara Vt': İstanbul 
muayene heyetleri içir. iki adet şo
per markalı iplik muk\Vemet çek-

me uleti ve iki adet k~ıma} metre 
murabbaım ölçme alet: ve bir a

det ampermeablize s•J tazyik ölç
me ~leti 5 Teşrinievvel 936 pazar
tesi gl:nü saat 15 de Tophanede sa-

tın alma komisyonund:-ı aç'k ek· 
siltme ile alınacaktır. Hepsinin 

tahmin bedeli 4193 lircı 30 kuruş• 
tur. ilk teminatı 314 buçuk lira-

dır. Şutnamesi komisvonda görü
lebilir. İsteklilerin bP-Hi saatte ko
misyona gelmeleri. (94) (520) 

atlerinden en az bir saat evvel An- --------------

karada M. M. Vekaleti satın alma r:::-----·--·-·""a·::--:a:nı ·------··-·-·-···· .. ···· .. ............ .. 
komisyonuna vermeleri. Acele 8atılık ev 'ıl 

(290) (1210) 

lsranbul Komutanlığı 
Satınalmf\ Komi~vonu iliinbn 

ve bostan 
11 

Eyüp Arpaemini mahallesinde il 
Tekke sokağında 22 numaralı altı o-

1
1 

dalı yUz yirmi bet arpıı bahçeli ah• : 

J nci Kor için beheri 300 kilo pp bir ev Qe bu evin önünde tUrlU 
tartan 15 tane baskül 21 - 9 - meyveli ve seı,.e yetittirmete elv 

1936 pazartesi günü ıaat 16 da a- ritli biri büyük öteki kUçilk iki ba 
çık eksiltme ile abn almecakbr. vuzlu bir bostan kuyulu ve iki b 
M\uıammen tutarı 1830 liradır. çuk masura ıuyu olan on iki d8n0m 

Şatblameai komisyonumuzda ıö- mil1k bostan acele satıbktır. Oörmek 
rülebilir. isteklilerin 138 liralık istiyen!er o mahallede polislikten 

mütekait Bay Halile, pazarlık için 
ilk t~111inat makbuz veya mektup- Kadıköy Vipıe sokak 33 numaıalı 
lar~yle beraber Fındıklıda Komu- eve ~ 

lanhk satın alma komisyonunaliil••••••••ma=mm rıS 
gelmeleri. (1457) ' 

• 

1 

HABER-1\l{şam posla&.. 20 EYLUI; - 1936 

Büqük müsabakamız 
Hediye kazananların isimlerini neşrediyor 

isimlerinizin sonundaki harfleri 
bu listede bulur ve karşısındakini 
-okÜrsanız ne kazandığınızı öğre
nirsiniz. 

A~-- Btiyük şişe kolonya kiloluk K- Elektrik el tenerl pilli 
B- BUyUk şişe kristal kolonya Kl- Uç klişeli kristal saat 
C- 540 No. konsol saati K2- MUstatil maden saat 

' 

D- 5437 No. bUyUk konsol saati L- Cam uclu mUrckkc::pli istllo kalemi 
E- Zeplin esnnsı 61 No. Ll- Yıldırım traş bıçağı 
F- 4 No. Pertev kolonya M- Esans bUyUk kutu ıı No. 
Fl- Çizgili Pertev kolonya Ml,2- Di§ macunu 
G- KUçük kristal kolonya N- Esans kUçUk No. 10 Neeipbey H- Küçük masa saati Nl- Esans No. 9 
Hl- Joli Fam 9125 kolonya 

O-H2- Joli Fam 9180 kolonya Krem Pertev yağsız 
H3 - Çiçeklerim esansı 180 Na 01- Briyantin Pertev 
H4- Eve esansı 115 P- Traş sabunu 
!- Esans 2030 Pl- El sabunu 
İl- Elizabet esansı 85Cı S- Krem Soley 
J - Dört köşe kristal saat Z- Şov Mor 
Jl- Mürekkepli ve kurşun kalemli T- Krem Pertev yag-ıı \"c yagsız 

kalem, elektrik lüks feneri pili Y- Losyon 

O~lYl'flYl~lYI D©ııro m o~a 

Müsabakamıza iştirak ettiğiniz za
man elinize verilen numaralar ne ise 
o numarayı cetvelimizde arayını:r. Bu 
numara karşısında isminizi ve adre. 
sinizi bulacaksınız. Adresinizden son
ra da ya kazandığınız hediyenin adını, 
yahut ta (H), (L), < .J) ve ilah. gibi bazı 
harfler bulacaksınız. Bu harflerin 
hangi hediyeye tekabül ettiğini de yu
karıdaki list:ede arayıp bulabilirsiniz. 

r 

han 6 S, 53 7 - Ahmet HalCık 
lşık lisesi 9 sınıf talebesi F 53 

' tafa Şevki Şişli tavukçu s. 4 
Erdoğan Yalkın Halilağa s. 22 
O, 540 - İskender Tünay Niş 
rutiyet malı kodaman c. 65 
saati orta boyu 540), 541 -
zrlı değil S, 542 - İsmet Gün 
köy çanakkale s. 17 H4, 543 
tan S, 544 - Fethullah Perke 
Muradiye şair Nazım 6 B, 54 
sim Dağtepe s. 5 Heybeli A. 
Murat Artar Balıkpazar No. 48 
E. Özek Pertevniyal lisesi D 
Küçük Tomriz s. 2 Aksaray 
mah. sorgeç s. 14 G, 549 - Fü 
Beyoğlu meşrutiyet c. 217 A, 
Sabri Adresi yazılı değil T, 55 
Şamili Adresi yazdı d<"ğildir. O 
Madam Mari Ayazpaşa No. ı 9 
şapka taslağı), 553 - Hakkı E 
pr Hatice sultan 27 H, 554 -
Karaboğosoğlu Gcdikpaşa N 
No. 30 O, 555 - Necdet Fat 
durağı berber Jl, 

(Devam 

·=···-········································· 
~ Hediye 
! kazananla 

Hed:yelerlnl listele 
nefrl tamamen blltlkt 
sonra almaya ba,layac 
lardır. GUnU ayrıca il 
edllecektlr. 481 - Zafer Giımen Beykoz Yalı -

köy kuyu s. 39 P, 482 - Cemal Alban 
İst. üniversitesi fen fakültesi L, 483 -
Melahat Çırçır Haydar c. 19 Jl, 484 -
İbrahim Yalçın H.paşa ikbal Adapazarı 
nakliyat şirketi M2, 485 - Azmi Dev
let demiryolları matbaası memuru G, 
486 - Nerime Cevdet Şişli midilli ap. 
3 üncü kat Ll, 487 - M.dm. Eleni Po
loli Kaşvili İstiklal c. Piremenci s. 8 Fl, 
488 - Naciye hanrm Tophane iskele c. 
20 S, 489 - Saim ve Ergin kardeşler 
Ortaköy dereboyu 129 (Büyük havlu 2 

adet), 490 - Recep Tüzü 'Utti.idai' 
tramvay şirketi tesellüm m. M2, 491 -
Yoktur. 492 - İsim ve adresi yoktur. 
Kl, 493 - Bayan Şaziye Beyazıt Mitat 
paşa c. 32 No. M, 493 - Bayan Şükran 
Anar Kasımpaşa Zincirlikuyu A, 495 -

bilet memuru B, 523 - Necip Gürgören 
Nişantaş Vali konağı c. 113 K, 524 - _._ •• _ •• _ •• _ •• _ .. _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ ... _ •• _ .. _ .. _ •• _ .. _ •• _ .. ---1 .. 

Remziye Ebüssuut c. Samsun otelinde Ad em,. •. kt •. d 
H4, 525 - Neşet Benson H4, 526 -
İsmi ve adresi yazdı değil G, 527 - İs- Be 1 ae vşe kil o-ı n 
mi ve adresi yazıh değil H, 528 - Ke- fiit fiit 

En temiz bir ilaç SERVOtN dir: 
· 'c Camcıyan Kurtuluş ayniyadis 
ap. 98 Nl, 529 _ Necdet Akcaner Sa- )ara gen~lik, yorgunlara dinçlik 
raçhane tezgahçılar 28 M2, 530 _ ib _ Taşraya posta ile 17 5 kuruşa 

rilir. Sirkeci Merkez eczanesi Al 
rahim Tayyar Beykoz Yalıköy çayır c. ------------ı 
13 A, 531- Cevat Yurttaş Dah. Vek. !il•••••••••-~ 
Nüfue Um. m. 2 inci gube S, 532 -
Hicri İst erkek liıiesi 'talebesi 97 G, 3J.j 

- Vahran B. O. Galatasaray sahne s. 
Hristaki ap. S, 534 - Muharrem Rıza 
Sultanahmet Kibarzade ap. 3 Ol, 535-
Faik Cibali sigara bab. M2, 536 - Mus
tafa Raşit iş bankası arkası benekçiyan 

Göz Hekimi 
Dr. ~ükrü Erta 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. 
(Cağaloğlu Eczanesı vanıııd 

Telefon. 22566 

Cemal Demirel üski.idar Yenimahalle M kt k•t ı 
cad. 90 Nl, 496 - Fikri Tütün inhisar .. ----• e ep 1 ap arı---..... 
Cibali yaprak tütün depo katibi Ol, 497 Mektep kitaplarınızı kolaylıkla almak isterseniz Ankara caddesinde 

Hikmet Konuşkan Beşiktaş Kılıçali simit .. VAKiT" Kitap Evinden geçiniz. Telefon: 24370 
çis.16~ff8-~~h~Pu~tÇffigd~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
köy posta müd. kızı C, 499 - H. Aslan -
Tarlabaşr c. Vatandaş ap. 4 Jl, 500 -
Ziya Eminönü Reşadiye c. dirlik s. 
iş kroman Jl, 501 - Celal Göner Fatih 
Karagümrük eski Alipaşa 35 N, 502 -
Vamık Sevil Kadıköy pazar yolu 2 Hl, 
503 - Lever Yılmaz Beyazıt Çadırcı -
)ar 63, B, 504 - Yakup Yalmova Sultan 
hamam 2 inci vakıf han karşısı 33 S, 
~05 - Kemal Özaydm Milli Reassürans 
şirketi memuru A, 506 - Alber Acıman 
Heybeliada İsmet İnönü c. Bristol pan 
ay 12 S. 507 - Marangoz Garbis Os
manbey Şafak s. 46 01, 508 - Veysi 
özdemiroğlu Aşir efendi cad. Türkiye 
han Milli Rcassürans T. A. Ş. F, 509 
- Saffet Orbeyi Hasköy okmeydanı 

c. 62 O, 510 - Şermin Sunol Üsküdar 
Ayazm:ı tulumba s. 34 G, 511 - 'Umit 
Oge Aksaray Cerrahpaşa c. 31 <Küçük 
okuyucu yapıştıramamış) S, 512 -
Muhtar Kuran Şişli Osmanbey rumeli 
c. 70 A, 513 - Hasibe Sezen Terkos 
sular idaresi memuru F, 514 - İbrahim 
Vamalr Niıantaş kodaman c. 20 A, 515 
Kini Servet Şehir tiyatrosunda aktör S, 
516 - Necmiye Tezcan tnönü kız orta 
okul 333 L, S 17 - Sarkis Mihranyan 
Kükçü han Mahmutpa§Cl 3 F, 518 -
Mehmet Saatci Karagümrük işkembeci 
s. 16 S, 519 - Bayan Jale Sultanahmet 
divanyolu Benzin deposu 124 Jl, 520 
- Bayan Vahdet Fatih Kıztaşı c. 38 Jl, 
521 - Fikriye Sungu Nişantaşı ıheşru
tiyet mah. kodaman c. 9211 S, 522 -
Asaf Günalp Denizyolları tst. acentası 

miktarı ve tahmin 
ölçüsü bedeli teminatı 

Lira Kr. Lira /(r. 
Zeytir. yağı 20000 kilo 10200 00 765 00 26 

Sabun 30000 ,, 9600 00 720 00 

Yukarda cins ve miktarları He tahmin bedelleri ve muv 
teminatları yazılı olan iki kalem erzak hizalarında gösterilen 

ve saatlerde kapalı zarf usuliyle alınacaktır. Bunlara ait ,art 
komiayondan her gün parasız verilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla tekli 

vi kapalr zarfı belli gün ve ıaatlerdeıı ~irer !!aat evveline kftda 
sımp.ııada bulunan komisyon bas\an1,.;. • ..,.,. vermeleri. (109 

Milli Müdafaa Vekaleti i)l,niz Mıerkez Sabnalma Komisy 

dan: 

Muhammen beJeli Teminatı Mih'an Cinsi 
Lira Lira Ton 
19.500 1463 50 BenzoUu benzin 
21.000 1575 :~oo Dizel mayii mah 

l - Yukarıda muhammeıı be:leli He teminat ve miktarları 
Be~7ollu benzin ve Dizel mayii kapah zarfla ayn ayrı mün 

konuhnuttur. 
2 - Benzinin münakasas· G 11 ~i36 cuma günü caat 14 d 

so MODELLER ÜZERiNE 
ma ii mahrukun münakasuı da aynı t!Ün ve saat 15 de Anks 
Mihi Miidafaa Vekileti binasında y~.-.,dacakbr. 

3 - Şartname3İni ıörinek iıtiyenlP-rin her gün Ankarada 
Merkez Satmahiıa komiıyonuna ve lıt.a.ı,bulda Deniz LevUJlll S 
alma komiıyQnuna !Jlilrae&atları. 

Yorıan takımlan, cihaz takımları.Bayan ve Baylara çamatır takım
(arı, gömlekleri, pijamaları, rop döpmbrları sureti mahsusada yap
makta oldutundan muhterem halkın bir defa görmelerini rica ederim 

Slpehl oııu Hasan HOsnO Bursa Pazarı 

•"- Hamllm 4 ·24 ••rollu latlklAI caddç•I 370 

4 - Münakasaya ıirecklerin de t cMif mektuplannı 2490~ 
kanJ:t hükümleri dahilinde münakasa.. saatinden birer saat e.,.. 
misyona vermit olmaları. (1454) 



Is tan bul atletizm 
• 

şampıyonası 

Dün başhyan müsabakalarda 
en çok puvan alan 

Galatasaray oldu 

A
j.~ . 

~ 
~ 

10/JOO nıetrc mıı.IJtUJenwt koşusunda 
Remzi ve Petro 

İstanbul atletizm. ~mpiyonluğunun 
birinci günkü müsabakaları, dün Fe
nerbahçe stadında içlerinde Adliye ve
kili Saraç oğlu Şükrü de bulunan iki 
Yiiz kadar seyirci önünde yapıldr. 

Müsabakalara tam saat 3 de 100 
metre seçmelerile başlandı. Üç seriye 
ayrılan atletlerin aldıkları dereceler 
şunlardır: 

Birinci seri: Vedat (Bahriye) 11, 
scmm (Gaıata.sal'ay) 11 I'/10. 

İkinci seri: Raif (Beşiktaş) 11 7 /10, 
Nazmi (Bursa) 12 1/1. 

Üçüncü seri: Mehmet Ali (Galata
saray) 116/ 10, Cemil (İzmir) 11 7/10. 

Yüksek atlama 
Pulat, Haydar, Sedat ve Cihadın 

iştirak ettiği Çu müsabakada Galata
saraylı Pulat 1,80,5 metre ile birinci, 
Galatasaraylı Haydar 1,70 metre ile 
ikinci, yine Gaaltasaraylı Sedat da 
1,70 metre ile üçüncü oldular. 

Uzun atlama 
Uzun atlaramalar altı atlet girdi. 
Birinci: Tevfik (Fenerbahçe) 6,62,5 

metre. 
!kinci: Cihat (Galatasaray) 

metre. 
Üçüncü: Ömer (Fcnerbahçe) 

mclre. 
Bunlardan başka müsabaka harici 

olarak İzmirli Hüseyin Şükrü 6,76 
metre, yine İzmirli Semih Lfıtfi de 
6,61 metre atladılar. 

10.000 metre 
mukavemet 

İki koşucunun girdiği bu müsaba
kada Beşiktaşlı Remzi 38 dakika 25 
saniye birinci, Vefalı Petropuliadis 
3~ dakika 30 saniyede ikinci oldu. 
100 metre finali 
Mukavemet koşusundan sonra 100 

metre finali yapıldı: Bu yarışın en iyi 

atletlerinden Bcşikta§h Raifin 55-60 
metrede ayağına kramp girerek mü
sabakayı bırakmak mecburiytinde 
kaldı. 

Neticede: Birinci Galatasaraylı Se
mih 11 1/1, ikinci: Vedat (Bahriye), 
üçüncü: Mehmet Ali (G. S.). 

400 metre 
Altı atletin iştirak ettiği 400 metre

de güzel bir koşu yapan Melih, 52,5/10 
birinci oldu. Güneşli Galip 54 4/10 ile 
ikinci, Galatasaraylı Münci de 55 3/10 
ile üçüncü geldiler. 

110 metre manialı 
Üç atlet arasında yapılan bu koşu

da: Faik (G. S.) 16 % ile birinci, Se
dat (G. S.) 16 3/10 ile ikinci, Tevfik 
Fenerbahçe üçüncü geldiler. 

Disk atma 
Havanın çok rüzgarlı olması atışla

ra mani olmakta idi. Beş atıcının gir-
diği bu müsabakada: · 

Birinci Veysi (İstanbulspor) 44,70 
metre, ikinci Etem (G. S.) 35,30 met
re, üçüncü Yavru (Güneş) 33,95 metre 

1500 metre 
Bu müsabakaya beş koşucu girmiş

ti. Rıza Maksut (Güneş) 4 dakika 26 
2/ 10 ile birinci, Recep (Güneş) 4 da
kika 26 5/10 ile ikinci, Etem (G. S.) 
üçüncü geldiler. 

Polat yüksek atlarken ••• 

4 x100 bayrak 
yarışı 

Son yapılan 4X100 bayrak yarışına 
Fenerbahçe, Galatasaray ve Güneş ta· 
kımlan girmişti. 

46 4/10 ile Galatasaray birinciliği, 
46 7 /10 ile Fenerbahçe ikincilii, Güneş 
takımı da üçüncülüğü kazandılar. 

Galatasaray takımı: Orhan, Meh
met Ali, Semih ve Mlinciden teşekkül 
etmişti. Mehmet Ali ve Semih fevka-

110 ~tre manialı koşuda Fai~ birinci gelirken .• 

Balkan oyunıar1na 
iştirak edecek 

Atletlerimiz 
seçildi 

Çarşamba gUnU 
Yuoanlstana hareket 

ediyorlar 
Atinada yapılacak olan 7 nd Bal. 

kan oyunlanna iştirak edecek atlet. 
lerimiz seçilmiştir. 

100 metrt-: Semih, Vedat. 
200 metre: Vedat, Raif. 
400 metre: Melih, Fethi. 
800 metre: Galip, Recep. 

l 500 metre: Galip, Rıza Maksut. 
5(i00 ve 10.000 metre: Rıza Mak. 

sut. 
110 metre manialı: Faik, Sedat. 
400 metre manialı: Fethi, Sedat. 
Yüksek atlama: Polat, Haydar. 
8rrık1a yüksek atlama: Fethi, 

H:-ıydar. 

üç adım: Polat, Fethi. 
Gülle atma: Irfan, Veysi. 
Disk ve Yunan diski: Veysi. E. 

teoı. 

Çekiç atma: lrfan 
Cirit atma: Melih. 
100 X 4 bayrak yarışı: Raif, Meh. 

met Ali, Vedat, Semih. 
400 X 4 bayrak yarışı: Melih, Ga. 

Iip, Fethi, Recep. 
Bu atle{\2rimiz önümüzdeki çar. 

şanba günü Romanya vapuriyle Pire. 
ye müteveccihen hareket edecekler. 
dir. 

Stlrat ve mukavemet 
yarışları için atletleri 

davet 
T. S. K. lst.anbul bölgesi bisiklet 

ajarılığuuUi!ı: 

lstanbul sürat ve mukavemet ya. 
rışr birincHikleri aşağıda yazılı gün. 
ler<le yapılacaktır: 

1-11/10/1936 Pazar günü sürat 
ve lS/ 10/1936 Pazar günü mukavemet 
yarışları yapılacaktrr. 

2 - Sürat yarışr bir kilometre ve 
mukavemet ko'şasu 100 kilometre üze. 
rinde Y:apılacaktır. 

3 - Sürat yarrşr Boğaziçinde Ki. 
reçhurnu caddesi üzerinde, mukavc. 
mtt koşusu Yeniköy ile Büyükdere 
ara.•nnda sekiz defa gidiş geliş olmak 
üzrre olacaktır. Mukavemet koşusu. 
nun başlangıç ve bitiriş yerleri Ye. 
niköyde asfalt yolun başladığr yerdir. 
Dönüm yeri Bi.iyükdcre Tayyare han. 
garının etrafrdır. 

4 - Yarışlara tam zamanında 
yarı'"? yerinde hazır bulunmaları la. 
zımdrr. 

iade bir koşu yapmağa muvaffak ol
dular. 

Dünkli müsabakalarda havanın son 
derece rüzgarlı olması yüzünden daha 
iyi dereceler alınması kabil olamadı. 

Eski 200 ve 400 cü Mehmet Ali ge
rek bayrak ve gerekse 100 metrele gü
.zel bir koşu yaptı. Melih 400 de mü
kemmeldi. 

Uzun atlamada henüz on altı yaşın
daki Ömer çok iyi derece aldı. 

Dünkü yapılan müsabakalarda Ga
latasaray 38, Güneş 19, Fenerbah~e 
13, Beşiktaşla İstanbulspor 5, Vefa 
ile Bahriye de üçer puvan kazanmıı;ı
lardrr. 

Faknt bu müsabakalar Balkan oyun 
1arı ic;in de bir seçme addedildiğinden 
ruvan tasnifi yapılmasından vazgeçil
di. 

Dün Kadıköy stadı kapısında duhu
liye alınmasile zaten tneraklı azlığ·ın

dan şikayet edilen atletizm m.üsaba
lrnl~rı büsbütün sevircisiz kalmış oldu 

Bundan sonraki atletizm. müsabaka
larında duhuliyenin serbest olması Ia-
z M 

~m~ırn~ano 
daDma 

şam~Dy@!fll~ 

Rusyadaka 
sporcularımtz 
Leninin mezarına 
çelenk koydular 

Kafilemiz bugün saat 17 de Lenini:.ı 
makbcresini ziyaret ederek çelenk 
koydu ve dost memleketin büyük ölü
sü önünde 1 dakika siikut edildi. 

Saat 17,30 da büyük elçiliğimizde 

verilen çayda Türk ve Sovyet sporcu
larile Sovyetlerin Ankara büyük el~isi 
Sovyet spor şurası reisi, Hariciye ko
miserliği erkaru, Tas ajs.nsı umum 
müdürü ve mümtaz şahsiyetler hazır 
bulundular. Fevkalade neşeli ve sami
mi saatler geçirildi. 

Dağcıhk 
Sovyet Alplolstlerl 
Tieo-Şao zirvesinde 

On dört Sovyet alpinistti son zman -
larda Tien - Şan dağlarının en yüksek 
zirvesi olan Han - Teğri tepesine çık -
mağa muvaffak olmuşlardır. Tien - Şan 
cağlarının iki kilometre yükseğinde 

Olimpiyatta üç metrelik atlama muazzam bir kaya parçası gibi yükse -
tahtasından dalma şampiyonu Ame. len ve 7.200 metre irtifamda bulunan 
rikalı Mis Doroti P. HiU profesyönel bu dağın tepesine şimdiye kadar hiç 
olmak üzeredir. kimse çıkmamıştı. Cesur Sovyet alpinist 

leri, bu zirveye varabilmek için tırman -
Kendisiyle görüşen gazetecilere: masr çok güç karla örtülü yamaçlardan 
- Olimpiyatlara üç defa iştirak ve büyük in:ıçek cümudiyesinden yu -

ettim. Benim için artık bu kafidir. karıya tırmanmak mecburiyetinde kal
Tam otuz dalgıcı yendim. Bir genç kı. mışlardır. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

za bu kadar muvaffakiyet yetmez mi? y 1 k 1 Müsabakalrdan vazgeçiyorum. e en ya f 1 Ş arı 
Demiştir. Mis Hill lngilterede pa. Geri hıra kıldı 

ra mukabilinde gösterişler yapmak 
niyetindedir 

İstanbul su sporları ajanlığı tarafın 
dan tertip edilmiş olan bu haftaki yel-
ken yarışları tehir edilmiştir. • 

Gazetemizin 
Su topu 

• 
şa m pıy ona sı 

Federe, gayrifedere bütün klüplerin, 
mekteplerin iştirak edebileceği 

müsabakalar 26 Eylül cumartesi 
başlıyacak 

Gazetemiz tarafından büyük bir su topu şampiyonası hazırlanmaktadır. Su 
sporları federasyon ve ajanlığının kontrolü altmda yapılacak olan müsabakal<mn 
§eraiti ~udur: 

1 - Su topu müsabakamıza bütün mektepler ile, federe, gayri federe ve e· 
kalliyet klüplerinin bütün amatör sporcuları iştirak edebilirler. 

2 - Müsabakalar turnuva usulile yapılacaktır. 
3 - Maçlar iki kategori üzerine yapılacak ve büyükler ile küçüklerin ~am

piyonlarr gazetemiz tarafından ayrı ayrı konacak olan iki kupayı kazanacaklardır. 
4 - Karşılaşmaların tarihi 26 eylUl cumartesi ve 27 cyliıl pazar günleridir. 
5 - Turnuvamıza girmek istiyen mektep ve klüplerin murahhasları, en 

nihayet 23 eylUl çarşamba günü akşamına kadar hergün gazetemiz spor servisi· 
ne müracaatla kayıtlarım yaptırmaları lazımdır. 

6 - Su sporları İstanbul ajanı tarafından çekilecek kur'a ile turnuvamıza 
başlanacak ve hakemler su sporları federasyonu tarafından seçilecektir. 

7 - Küçüklerin ve büyüklerin birincilerine gazetemiz tarafından konan ku
pa verilecektir. 

Berlin Oli.mpiyatlannda: 

Putbal maçında hasım kclcBine gol o!amıyan muhacim 
zundaki Vater olo müsabakasında kale to u sok-uyor ••• 

yüzme havıı. 



Mustasım şimdi Zllbeydeyl kucağında sım 
sıkı tutuyor ve g6zlerlnl bUyUlemek ister 

gibi gUzlerlne dikerek konuşuyordu 
Zübeyde bir tereddüt anı geçirdi. da benim kendisini istediğim halde 

Fakat sarhoş bir adamla münakaşa beni istemiyecek bir tek kadın kabili 
etmeği faydasız bulmuş olacak ki tasavvur mudur? 
kendisine de şerbet hazırlamağa ko - Zübeyde cevap vermedi. Sadece 
yuldu. babasının yUzüne acır gibi baktı. Ha-

Şerbetler hazır olunca halife yeni- life sordu: 
den homurdandı: 

- Git bak, Hüseyin nerede? Ne 
yapıyor? 

Zübeyde lıiç cevap vermeden dışa
rı çıktı. Ve biraz sonra avdet etti: 

- Hüseyin kapının önündedir. 
Kendisine bir şey mi söyliyeceksin? 

ZU\'leydenin dışarıda olduğu müddet 
zarfında Mttstunn cebinden kara tah
tadan yapılmış kutuyu çıkarmış ve 
avuc$1a almış bulunuyordu. 

Tekrar söylendi: 
- Kendisine serbest olduğunu ve 

bu ak~am. artık ona ihtiyacım kalma
dığım söyle. 

ZUbeyde tekrar dışarı çıktı ve o 
dışarı çıkar çıkmaz Müstasım tahta 
kutuJU, açarak içerisinden çıkan renk
siz bir mayiden şerbete bir damla 
damlattı.. Sonra gene kutuyu kapıya
rak cebine koydu. 

- Neden öyle suratıma fena fena 
bakıyorsun? 

- İnsan esasen senin suratına 
başka türlü bakamaz ki. 

Bu son söz üzerine Mustasım bir
denbire yerinden fırlıyarak kızının 
bileklerini ka vraı:lı: 

- Artık yeter, yeter artık! Bu
gline kadar, Şimdiye kadar buna ta
hammül ettim. Fakat artık daha 
fazla tahammül edemiyeceğim. 

- Bıralt bileklerimi! 
- Dinle beni! Sana senin için 

müthiş bazı sırlar tevdi edeceğim 

- Bileklerimi kıracaksın!. Çekil 
önUmden. Hem neden içki kokan su
ra.tını yüzüme bu kadar yaklaştırıyor
sun? 

- Şimdi her şeyi öğreneceksin! 
Zübeyde babasının bu halinden 

bir şey anlamıyordu .Yoksa delirmiş 
miydi bu adam.? 

Ne söylemek, ne ya.pmak istiyor· 

Zübeyde odadan içeri girdiği zaman 
babasmı şerbetini içer bir vaziyette 
gördü. Mustasım şerbetini içerek bi
tirdikten sonra kızına hitap etti: 

• du? Ve bileklerini niçin böyle kıra
sıya sıkıyor, gözlerini gözlerine di -
kiyordu? 

- Sen de §lerbetini iç! 
Zübeyde gene mükavemet etmek 

istedi. Fakat böyel hareket etmekle 
babasını kızdıracağını ve bu hiddetin 
Güzide ve bilhassa HüSE"yin hakkında 
fena neticeler verebileceğini dUşilndil. V: şerbeti dudaklarına götürerek 
içti. 

Ş"mdi halüe ile km arasında ş<Sy
le bir konuşma cereyan etmeğe ~ 
ladı: 

- Sen odandan neye çıktm ve ne 
sebepten dolayı Güzidenin odasına 

gittin? 
Zübeyde, bu suali sorması üzerine 

babasının cidden son derece sarhoş 
olduğunu anladı. Çünkü şimdiye ka
dar babası, her nedense her vakit 
kendi.sinden çok çekinirdi. Ancak çok 
sarhoş olduğu zamanlar bu çekin
genliği biraz azalırdı . Halbuki şimdi 
ona iyiden iyiye çatıyordu. 

Zübeyde cevap verdi: 
- Bana niçin bu suali soruyor

sun? 
- Niçin mi soruyorum? Sana. da· 

ha evvelden söylememiş mi idim? Gü
zide ile evleneceğim. diye .. 

- S<ııin onunla evlerunek istediği
ni biliyorum. Fakat Güzidenin senin 
ile evlenmektense, kendisini öldür
meyi tercih edeceğini de biliyorum. 

- Gene saçmalamağa başladın. 
Fakat zararı yok! Saçmala! . Dilnya-

Zübeyde o zamana kadar asla ba
basıru ve onun korkunç gözlerini bu 
kadar yakından görmem'işti. Bu man
zaraya daha fazla tahammül edemiye
rek gözlerini yumdu. 

Mustasım, kocaman ellerile kızı -
nın beyaz ve ince bileklerini hlla sık
makta devam ediyor ve homurdaru -
yordu: 

- Demek ben çirkin ve fena su
ratlı bir adamım. Sen bana bunu 
kaç defa yüzUme karşı söyledin ve 
bana "keşke senin kızın olmasaydım, . 
dedin. 

- Keşke! 
- Demek hala aynı temenniyi bes-

liyorsun? 
- Hele şimdi büsbUtiln fazla. Bu 

anda senden bir canavar gibi nefret 
ediyorum. ve ister senin kızın olayım, 
ister olmayayım, bugünden tizi yok, 
saraydan çıkıp gideceğim. 

- Ya! Öyle mi?. 
- Evet öyle!.. Sende, bu yalancı 

ve sahte hayattan da iğreni~ orum. 
- Başka diyecC;ğin kıUdı mı? 

- Daha ne diyeyim? 
- Sözlerini bitirdin. Şimdi de 

benim söyilyeceklerimi dinle! 
! !. 1 • 

(Devamı var) 

KADIMLAa BEMi 
'-AN L'-#0 R / Hnssü ~(Q)maın 
Nakleden: Hatice Süreyya 

-12-

Zübeyde hanını meselenin ne oldu- ı 

ğunu kati surette anlamağa imkan j 
göremiyor. Fakat kızını da isticvap 

etmenin im.kam yok. İsmet de kendili

ğinden açılmaz ki .. Bununla beraber, 

kadmca.ğızın kalbinde, büyUk fırtına· 

lar ko~t.uğu belli! Dalgın, kendi benli

ğine çekilmiş.. Misafirlerin gittiğinin 

farkına ya vardı, ya varmadı .• 

Saat bir .. 

Hila telefondan ses seda yok .. 

İsmet, harici iıemle bir duman per· 

desi arkasında temastadır. Anne
sinin "Allah rahatlık versin!,, dediği-

Di işitiyor. ihtiyar kadın yere dUşen 

bir kibrit kutusunu kaldırmak için 

lğlliyor. Halbuki asıl maksadı, bu oda-

dan biraz daha geç gitmek ve kızının 
ne yapacağına bakmaktır. 

- Allah rahatlık versin anne... Fe
na halde uykum var .. 
Doğru değil .. 

Biltiln gecenin ne feci bir şekilde 
geçeceğini gözünUn önüne getiriyor. 

Kapkaranlık bir mağaranm içinde gi

bidir.. Sabaha kadar bu manevi ve 

kasvetli mahbesin dışına çıkamaya

cak. 

Şafak zamanına doğru, ağrıyan fa

kat vazıh görüp düşünen bir baş için

de, fikirler çarpışacak ve gitgide, in

tizamlarını kaybedecek! .. 

Yarın L\ltfi beylerin yemeğine be
nimle beraebr geliyor musun, kızım? 

- Bilmiyorum, anne .. Bakalım.. 
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Kızın babasiyle anasına bir şey 
sezdirmerneğe nıuvaffak olduk 
Gözleri memnuniyetle parlıyor: l 
- Bizi unutmazsın değil mi? 

Şimdi akltm fikrim Krokecde .. Şey
tan insanın aklına kötü kötü ihtimaller 
getiriyor. Ya kızın babası evde bek
ledi bekledi de işi bittği zaman kızını 

götürmek üzere Krokere geldiyse .. Ya, 
mühim bir hadise olduysa... Ben bun

ları düşünerek sabırsızlandıkça, kız • 
cağız elini ağır alıyor .. Saçını düzeltme 

si on dakika sürüyor, ben küçücük 
odayı arşrnlayrp duruyorum. 

Nihayet, ihtiyar gazinocunun hararet 
li teşekkürleri arasında dışarı çıkabil-

dik. Sabaha birkaç saat kalmıştı. Şoföı 
arabnın içinde tatlı bir uyku kestriyor· 

du. Onu bir hayli uğraştıktan sonra u· 
yandırdık. Müthiş bir ayaz içinde titri· 

vorduk. Arabaya girdik. O, gene ban< 
büzüldü. Şoföre: 

- Acele et 1 emrini verdim. Ve ara · 
bamız son süratle Ortaköye doğru uç · 
mağa başladı. Matmazel T ... tavsiyele
rime rağmen fazla içmişti. İyice sarhoş· 
tu. Sarhoşluğunu ailesine hissettirme · 
mek lazımdı. Sordum: 

- Kimseyi uyand·rmadan evine gire 
mez misin? 

- Sebep? 
- Sarhoşsun. Annen, bahan hisseder-

se ... 

- Hissettirmem. 
- Bu senin elinde değil. Bak, başını 

bile tutamıyorsun. 

- Hizmetçi sokak üstlinde zemin ka
tındaki odada yatar. Camı vu1", ııyan

drr. 

~rabarmz kızın evinin bulunduğu 
yokuşu tırmanıyordu. Ve ben kızı son 
defa öperken, köşeye saptı. Hayret 1 

Evde kızın babasının yatak odasında 

ışık var. Ve açık pencerenin önünde 
ana. baba karşılıklı oturmuşlar, sokağı 
gözlüyorlar. 

Kalbim hop etti. Eyvah hapı yuttuk 
demektir. Düşündüğüm gibi babası Kro 
kere gitti de bizi bulamayıp geri dön
düyse ne cevap vereceğiz? Gözüm pen-

cerede... Babası arabayı görünce yerin
den fırlıyor. Kaşla göz arasında üzerin
deki entariyi farkediyorum. Demek kil 
dışan çıkmamış ..• Rahat bir nefes alı -J 
yorum. Hemen yanımda nerede ise sı

zacak olan sevgilime fısıldayorum: 
- Sen ananla babanla konuşmaya 

kalkarsan sarhoş olduğunu anlaya 
cak.lar. 

- O zaman skandal olacak . 
- İşte skandal olmaması için kapıda 

Tam zamanında sustu; zira az da
ha: "Bakalım Murat gelecek mi, gel
miyecek mi? .. ,, diyecekti. 

- Gelirsen iyi edersin, kızım. Çünkü 
hiç sokağa çıkmıyorsun. Ahbaplarmla 
münasebetini pek tavsattm .. Böyle ol

maz.. Hem çalgı da varmış. 

- Çalgı mı? .. Öyleyse hiç gelmem. 
Çocukluktanberi, annesinin, yat

mazdan evvel kızını öpmesi adettir. 
Yine de öpüyor .. O da ona mühmel bir 

öpücükle cevap veriyor .. Sonra, tele

fonu fişinden çıkarıp odasına ;;ötürü
yor .. 

ben on1an lafa tutarım. Sen de araba 1 
dan atlar atlamaz: "Aman benim 
ayakta duracak halim yok. Siz ko • 
nuşun, ben yatmağa gidiyorum,. diye
rek koşa koşa odana gidersin. Bun -
dan başka yapacak bir şey var mı? 

Bu sTrada araba evlerinin önünde 
durmu~tu. Kapıyı kızın babası açtı. 

Aşağı inmemişti. Ben hemen arabadan 
atlayarak adamcağızm yanına gittim: 

- Bu gece siz de uykusuz kaldı · 
mz, üzüldünüz, merak ettiniz. Valla· 
hi çok mahcubum ama, ne yapayım 

Mall'ım ya. resmi işler böyledir. Bu 
gece yaZllacak tamim ve raporlar o 

kadar mühim ve müstacel idi ki sizi 
Ge, matmazeli rahatsız etmcğe mecbur 
kaldık. Özür dilerim. 

İhtiyar adamcağız da: 
- Rica ederim. Ne demek, rahatsız 

Irk. Tabii kız gelinceye kadar otur · 
duk, bekledik. Analık, babalık nedir 

bilirsiniz. Gözümüze uyku girmez ki. 
Asıl siz rahatsız oldunuz, kendisini 
buraya kadar getirdiniz, dedi. 

Biz böyle konuşuı ken Matmazel T .. 
de arabadan atladı, koşa koşa eve gir-
di. Yanımızdan geçerken: 

-Babacığım! o kadar yorgunum ki 

ayakta duramıyorum. Ben yatmağa gi
diyorum. Siz Efdal beye beni buraya ktt 
dar getirdiği için teşekkiir ediniz, dedi. 
Ve koşa koşa merdivenleri çıktı. 

Ben de babanın hararetli teşe!drurle
rinc mukabele ettikten sonra arabaya 
atladım ve ıoförc Krokerin adresini ver 
dim.. 

Yolda mütemadiyen kapiten Bene
tin malıııt raporunu düşünüyorum. Bu 
herif, hayatında biran olsun bir me18.ne t 1 
planı hazırlamaktan, bir habaset pususu ı 
kurma?tt<tn fariğ otm·yacak. Artık her . 
kesin mücf.dele kuvvetini kaybettiği bir 

sırada bile gene vazifesine devam edi -
yor. Yeni bir cidal hazırlıyor. Eğer mu 
halif diye tandnğımız bu alçaklar, bu 
satılmışlar, eğer bu memleketten sağ 

olarak çıkarlarsa bir mikrop gibi gene 
bizi zehirlemeye çalışacaklar. Buna 
karşı ne yapmalı? Bu suale ne makul 
cevabı bir türlü bulup veremiyorum. 

Perapalasa gelmeden biraz hava al · 
mak ihtiyacile arabadan iniyorum. Ko· 
luma ,ihtiyaten beyazlı yeşilli poliı ter
cümanı kordelas nı takıyorum. Sokak • 
tarda kimseler yok. Yalnız sürü sürü 
kediler çöp tenekelerinin başına toplan 
ıruşlac ... Birkaç çöpçü sokakları süpür· 
meğe başlamışlar. 

Perapalasm önünden geçerken Ame-

te ıztırap veriyor. Halbuki o, kendini 

müva.zeneli bir kadın bilirdi. 

"- Aşk ıztıraplan çekmiyecek de

recede müvazeneliyim.. Aşkı yalmz 
neşesi, zevki için severim .... 

Vaktile, müno..sebetlerinin başlangı

cında böyle söylemişti. 

Halbuki, delilrnnlı: 

- Iztıraplar bizi heyecanın zengin 

men balarına indirir! - dediği vakit: 

- Hayır, hayır! Zemin hazırlamağa 

kalktı. • Bana karsı geldiği zaman kol

larımdan çürük bir yemiş gibi düşer-Zübeyde hanımefendi, avizeyi sön
dürdü; kapılar, pencereler iyi kapandı sin. 

mı diye muayene etti. Koridorun H'tm
ba düğmesini de çevirdi.. Sonra, <;e
kildi.. Ev, sükQt içinde kaldı. 

Herkes uyuyor. Sade İsmet uyanık. 
Büyük, yumuşak, ipek koltuğu içine 
gömülmüş; oturuyor.. Hatta yat ağ .. 
girmek kuvvetini bile kendinde bula

Gençliğinin ilk baharı içinde, deli-

kanlı, meydan okuyan bir tebessümle 

gülümsedi. Bir anda iki rakip olmuş

lar ve kim kimi mağlflp edecek diyP 

bakışmışlardı. İsmet. d'şlerini sıktı. 

Kendisinden on beş yaş kUçUk olan bu 

mamaktadır .. Yatıp da ne olacak? U- erkek onun basına işler mi açacaktı? 
yuyamayacak olduktan sonra.. Doğrusu, o zaman, bunu hiç ummamış-

Bir bir, saatler çalıp duruyor .. Bun· tı. 

larm her bir darbesi zonklayan bir Ummadığı başına gelmişti işte .. 
yaraya vurulmuş tesiri yaparak İsme- Delikanlı h::ıklı çıktı.. Şittıdi, bir tre-

rikan bahriye askerlerinden mürekkC 
bir devriye önüme çıkıyor. Önde gid 
onbaşı beni görünce (dur!) işaretini · 
riyor, fakat yaklaşıp da kolumdaki ba 
bendi görünce askerce bir seıam vere 
rek uzaklaşıyor. Ben de devriyeyi sel 
lıyarak yürüyüp gidiyorum. 

Krokere girince kapı nöbetçisi ile ka 
şılaşıyorum. Akşamdanberi koloneli 
beni araması ihtimali içimi bir kurt gi 
kemirmişti. Soruyorum : 

- Kolonel geldi mi? 
- Saat birde geldi. 
- Yaz haneye girdi mi? 
- Hayırı 

- Beni sordu mu? 
- Ha. ır 1 Yandaki küçük dar mcrcf 

venden doğru odasına çıktı. Galiba b 
akşam biraz fazla kaçırmıştı. 

İtler mükemmel 1 Bu tarafta da bir a 
sakİık olmamıştı. Bizim ihtiy:u kuınaı1 
dan ara sıra böyle fazla kaçmyordu. B 
fazla kaçırmasının bu akşama da tesa 
düf etmiş bulunması bizim için bir şan 
meselesiydi. 

Benetin raporu sevdasile bu akşa 
hapishaneyi teftiş etmemiştim. Yukar -çıkmadan evvel bu işi de görmek iste 
dim. Bodrum katma inen dar merdive 
nin başında nöbet bekliyen İngiliz mü 
temleke askeri kilitli kapıya yaslanmış 
uyukluyordu. Ayak sesimi duyunca he 
men doğruldu. Fakat uyku sersemliğile 

kim olduğumu anlayamadığmdan bir e
lile silahma, bir elite de elektrik feneri 

ne sarıldı. Mutat işareti verince de se
lam vaziyeti aldı. 

- Kapını aç 1 emrini verdinr. ce
bindeki anahtarla kol demirinin üstünde 
ki kocaman kilidi açtı. Merdivenlerdel'I 

aşağıya indim. Etrafımda mahpus hJcre 
leri bulunan avluda bir Malt·z nöbetçi 
muntazam adımlarla bir aşağı bir yu· 
kan c!. · • 1. -ı:;;V',, · ·, G~:·diyanJ - r;~ 

oclasr- -: ı· : .ldım. E .rad n\:!Jct değit • 
: .ec:'- birkaç ;ardiyan çay iı;iror!ardr. 
Oradan birer birer hücreleri tefti§e baf 

ladım. Her hücrenin kapısı ilstünde içe· 
riyi görmeğe mahsus cl.err.ir parmaklıklı 

birer pencere vardı. O pencereden içeri 
bir kere bakıyordum. Mahbuslann ekse 

risi uyuyordu. Bu sırada, nöbt>tçi İngiliz 

onbaş·sı King odasından çıkarak yanı· 
ma geldi, sordum: 

- Ne var, ne yok? 
- İyilik ı 
- Yeni kimse geldi mi? 
- Hayır. 

(Devamı var) 

nin kaçması, bil" telefonun çalmaması 

onu, böyle, koltuklara mıhlıyor, zihni 
perişan, uykusuz bıralrıyor ... 

Etrafına hırsla b::ı.kıyor.. Bir türlil 

sesi çıknuyan şu telefonu kıracak gibi 

oluyor .. Yoksa ac<>le ac·ele giyinip }.fu· 

radın evine kadar mı gitse? .. Belki or!l 
da bir ";l'yler öğrenilir .. Hiç şüphcsi:ı 

hizmetçisin"n haberi vardır. 

- Hizmetçisi bilecek de ben biJ!llİ" 
yeceğim .. lşte bunu asla affedemeJJl·· 

Birdenbire dimağında bir ı;imşe1< 
çaktr.. Başının içine de yıldırım dilŞ" 

tü sanki: 

- Belki de bir kadın .. Bir seyahat 
macerası? 

Vücudunu kavrayıp sinirlerine bi" 

kim olan şeytanın pençesinden kurtul· 

mak için fırladı, ayağa kalktı. 

Şimdi de kıskançlık ha? .. 

"- Zavallı tsmetçik ! Sen! Sen bO 
hallere düştün, öyle mi?.. İşte tsJXl 
oldun şimdi! .. Kıskançlık da ilave oIUJl 
ca bir eksiklik kalmadı. Aşkın ergeÇ 

herkes için aynı ıztırap olduğu aııJs.· 
şıhyor .. ,, 

(Devamı var) 
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lsl'AıfBUL: 
•-:~~~ çay saaU, aaruı musUciııi. 19,30 Aın_ 
--a.aor gazinosundan nakll, 20 ?dQnfr Nuret 
tlıı tar&tmdan TUrk mumklsl, 20,30 Vedia 
~ ve arkadqlan taratmdan 'I'Urk mu _ 
elkısı, 21 plAkla sololar, 21,30 stUdyo orkes_ 
b-aaz, 22,30 Ajans havadisi, 

\'fYANA: 

18,20 kıraat. 18,50 §ark ve garp musiki _ 
kısı, 20,05 saat, spor haberleri, :Z0,15 mwıı_ 
kının devamı, 20,5:> bilmece hallinde kazanan 
lar, 21 Viyana musikisi, edebi yayın, 22,05 
~Yllk konser, 22,35 §&rkııar, 28,05 haber _ 
er, spor, 23,25 dans mu.sıldsJ, 24,25 konuo _ 
l'lla, 24,40 dans musikisi, 1,05 çingene or _ 
kenra.sı. 

llEnLtN: 
17,05 konser, 19,05 Alman halk mua!ktsl, ve 
~rluıan, J9,S5 eğlenceli §&rkılar, ve dans 
havaları, 20,05 konuşmıılar, 21,05 mus'ikf 
l.tszıın eserleri, 21 ,20 a~am konseri, 23,0!i 
haberler, hava raporu spor, 23,35 dans muaf_ 
kısı, 1,05 aon numara, 

il UDA PEŞTE: 

81NBMALAR 

BEYOCLlJ 
TUBK 
SARAY 
MELEK 
iPE& 

~UMrYt 

VU.DIZ 

TAN 
Al.KA7..AR 

fSlti 

ŞARK ' 

ı Bild!rmemf~tır. 

Şirley As 
ı Kadınlardan bıktım. 

• Kanundan kaçılmaz 
• Cürüm ve Ceza ve En 

çılgın gecesi 
ı Avlanan gönUI ve Çöl 

arkadaştan 

• BUdJrmemııur. 
a Mohlkanlarm sonu 
ı Tarza.n yamyamlar arruım 

da (hepsi birden) 
a Siyah inci, İngiliz ajanı 

ve Cim Londosl&, Dinarlı 

Mehmctle Atlnada: 
OUMURITE'r ı Define adam (Wrkçe) ve 

iki yUzlU adam 
ASTOB'l' A a Karımı ben 61dUrdUm, 

Korsan kız ve öıom uc;;u-
nımu 

ISTANBUl:. 
lıltLLI a Samson ve Kallforniya 

haydutları 

PrK MarSSJR 
~ t:MlNBfRlCACTIR 
KUTUSU: 2 00: KUR US 
BESIR-KrMAI: MN-lHUTcr\ff\f 
.[CZANbSJ SIRKt:Cl 

rHarblyede BELVO Bahçesinde 

~55ilifü !i!! Ce~ı~a~ ~~~ ===== .......... 

Nafıa Bak anlığı odan 
Bakanlık ihtiyacı için muhammen bedeli 7130 lira olan 230 

kok kömürü Bakanlık binasında teslim §artile kapalı zarf usul 
eksiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme 25 Eylül 936 tarihine rastl tyan cuma günü saat J 5 
Ankarada Bakanlık malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

lateklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesika11 ve reımi gazete 
7 - 5 - 936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnam 
göre Nafia Bakanlığından ahnmrı müteahhitlik vesikası ve 534 
75 kuruıluk muvakkat teminatlariyle birlikte 25 Eylül 936 cuma g 

sar.t 1 4e kadar malzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. ls 
liler bu husustaki ıartnameleri parasız olarak Ankarada Bakan 
malzeme müdürlüğünden alabilirler. (719) (94 

18,o.5 çingene musikisi. konferans, 19~ 
Piyano konseri, konu:ma, 20,45 konser, 21,25 
ta.berter, spor, 22,05 kan~ık yayın, l!p()r, ha.. 
berıer, 23,05 salon vec az mus1klat, 24,05 çfn
Ccna orkestrası, 1,05 aon haberler, 

HiLAL • Sefiller (türkçe) ve 
Gece bübülü Kuş Tüyünün· Devlet Basımevi Direktörlüğünde Al.EMDAR ı Karyoka, Böyle br kız 
Oynatılxr mı 

Kilosu 75 Kuruş 
Kus Tüyü Yastık 

100 Kuruştur 
Yast1k, yorgan ve yatakJannızı 

kuş tüyünden kullanmız. ÇUokU pa
muktan ucuz, ömrü uzun her zaman 
yumuşaklığı devamlıdır. Kuş tüyU ya_ 
tak va yastıklarda yatanlar hiç bir za. 

Baaımevinde keıif mucibince yapılacak otomatik 
tesisab açık eksiltmeye konulmuıtur. 

llUK.m:ş: A7.AK t Blldirmeml§Ur. 
19,05 dam mua!ldsi, konferans, 20,25 dans 

lllUSfktsı, konferans, 21,20 orkestras konaerl, 
22,05 kangık yayın, haberler, 22,45 spor ha. 
~rlert, 23 gramofon, 24,05 haberler, 

KEMALBICl' ı Bosna sevdaları ve Kor 
sanlar definesi ihale 21 - 10 - 936 çarıan ba günü saat 15 de Ba11mevin 

Y_apılacaktrr. _hteklilerin eksiltme çağından önce % 7,5 ilk pey ak 
sı olaa 266,5 lırayı Baıımevi vezne sine yabrmaları gerektir. Şart 

KADI KOY 
ı BildirmemlşUr. 

l'ARlS (P,T,T,): OSKUDAR 
18,20 gramofon. 18,85 komedi, 19,35 lıava_ 

dlıı, eğlenceli konuşma, 21,20 op('ra yayını, 
23,35 havadis, 2350 dnruı musikisi. 

HALE • Golom (Deli Kral. 
me direktörlükten iıtenilebilir. (980) 

KARAGOMROK man hastalık görmezler. ----------------------------J 
Jı.QM,;\; 

17,015 gramofon, 18,05 gtmalt İtalya lslu
:\o'onu, 19,35 gramo!on, spor, 20,Sl'i spor, gra.. 
llloton, hava.dls, 21,Sü konu~ma, 21,45 opera 
~'8.ynu, fsUrahaUcrde konu~malar, en sonra 
haV'Bdl8, 

ı Kanun kuvveti, Fatih 
düğilrıc gidiyor ve Har 
biye mektebinin 100 ci 
senei devriyesi (Türk-
çe sözlü) Varyete 

BALAT 
Ö!Umden korkma,.,an •
dam \"C Roma çılgınlıktan 

Fabrikası ve satış deposu: tstan. 
bulda Çakmakçılarda Omer Bali oğlu 
kuştü~ıü fabrıkası. Tel. 23027 

Biçki ve dikiş 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezinden : 

\1l'ANA RAD"rOSli1'•DA Tt'r.K OECEst 
Viyana radyosunda 23 eylul çarşaml>a ak

ıııunı bi:z:lm saatle 20,ao dan 21,20 ye kadar 
6Urecek l>lr Türk musiki mıaU yapılacaktır. 

llir muhasip iş arıyor 

BAKIR KOY 
MlLKll' ADl ı Şendul 

TiYATROLAR 

Esaslı surette öğretip musaddak 
Diploma veren 

Nektar K. 
Zarukyan 

Ankara da Çocuk Sarayı caddesinde yaptırılacak a.partım 
sinema, kapalı havuz ve garaj bina )arı inıaatı kapalı zarf usuliyle 
ıiltmcye konmuıtur. · 

Ketif bedeli 204550 liradır. İhale 1 Birincitqrin 936 perte 
günü saat 15 de Çocuk Esirgeme kurumu genel merkezinde yap 
caktır. Muza.af usul üzere deCter tutmağ~ 

muktedir bir muhasip, çok müsait bir 

ücretle iş aramaktadır. 
ADRES: Küçükpn1.ar cami: ka:-· 

ş1smda Şark fotoğrafhane.si vasıtasi

t'AKS1M BAHÇESiNDE 

kapalı kıammda 

HALK OPERETi Eksiltme f&rtnameıi, mukavelename, fenni tartname, kalori 
sıhhi !esisat ve elktrik §artnameai ile proje ve ketif cetvelini ihtiv 
den münakasa dosyaları 30 ar lira mukabilinde Çocuk Esirgeme 

le -n. 
•?!iliijiijiiiii:i:iiii=:::=a:iıııas=::ııi:iıiii:::::==:====~~===========ıı:==::;:::;::::.::;:;:;:;;;:;:;::===-------~-~ 

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

MaUne 17,30 da 
ŞİRİN TEYZE 

Büyük şark opereti 
rıımu muhaaehesinden veriÜQektedir. (1411) 
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Kraliçe titredi: 
- Bu müddet sahiden yakm mı. 

dır? 

- Madam, hu benim elimde olan 
bir şey değildir. ÇünkU ben ne ~tösyöj 
dö Gizin ölümünü takdir edchilecek 
bir kudrete sahibim ve ne de... Gizi 
ölüme gönderecek bir kral ... 

J<:raliçe, rengi atarak bağırdı: 
- Ne, ölüme mi dediniz? 
Rujiyeri de. dik dik l\forö,·ero 

bakı:. ordu. 
- Lütfen bu kelimeyi izah eıier 

mis"niz? Tabii demek istiyorsunu:r. ki.. 
l\rnliçe ilfıve etti: 
- Amiral Kolinyi gibi bir tüfek 

kurşunu Ue değil, öyle mi? 

- Hayır ... Yalnız zatı haşmetane. 
Jerf, "Gizin öldüğü gün., yazacakları 

yeı de, "Gizin idam olunduğu gün,. 
diye yazsalardr, daha doğru olurdu. 

ihtiyar kraliçe: 
- l\loröver, dedi, dem.ek G1z :ı_ 

Jerhindc müthiş bir ithamnameye ma. 
liksiniz? ... Söyle dostum, ben seni C\'. 

velr.e hatırımdan çıkarmıştım, pek 
doğı u ... Eğer oğluma karşı böyl~ bü. 
yük bir hizmette bulunacak olursanız, 

yafo•z beş yüz bin lira değil, daha faz_ 
la a!acaksınız. 

- Anlıyorum efendim. Fakat si. 
zin Nına verdiğiniz kağıda mukabil 
ben de size bir kağıt vereceğim ... E
ve~ bir kelle bonosu ..• Bunu okuru. 
nuı madam! 

Moröver bunları söyliyerek re. 
binden çıkardığı bir mektubu Kateri. 
ne ·•f'rdi. Katerin mektuba bir göz 
gcı: ]irince: 

- Gizin el yazısı! diye söylendi. 
Kraliçe ile Rujiyeri, ikisi birden 

Moröverin \"erdiği mektup üzerine e. 
iiJd.iler. Bu mektup e·nelce Giz tara. 

fı.1d,1n y.ızılarak, Faustaya gönderi). 
m'?:.. iııere l\lorövcrc verilmiş ,.e onun 
t:l(afından d:ı kopyası alınmış olan 
mel\tuptu. 

fmza yerindeki, ''Şimdilik Dük dö 
G .. ~. ciimleı:;I, hütün mektubun içinde. 
ki n•:ınayı ortaya koyuyordu. Şimdi. 

liL: Jliik d(i Giz ... Yarın da kral... 
haterin hu manayı anlamıştı. Fa. 

k:ı t ılaha fazla bir delil bulmak üze. 
re !>:rkaç defa daha okudu. Nihayet: 

- Bu mektup kime yazılmıştır? 
di ·c ı::ordu. 

- Prenses Fa ustaya? 
- Demek hu mektup yerine git. 

mc '1:? 
- Affedersiniz madam! Fa usta 

mektcbu aldı ... Fakat yalnız bir fark
la ... O da mektubun kopyasını. 

I\raJiçe takdir dolu bir nazarl:ı 

l\l Jt"CJ\ eri :süzdü. 

- Bu mektubu izden başka hi. 
ri;;inin görmediğine emin misiniı? 

- Kat'iyyen emmim madam! 
'<aterin. şimdi başını e1ine da)a. 

nıış gözleri kflğıda diki1miş: 

- Prens<'s F:ıusta ! diye mırıldan. 
di. 

llu l\elimeyi söylerken neler dii. 
şünrlüğünii kimse anlıyamazdı ... 

xxvı 

PARDAYA~ MANASTIRDA 

Şimdi, Katerin dö l\tediçiyi dü. 
şüıı(;clerinde bırakarak, hemen Pari~c 
diirıeceğiz. 

Dük Paristen ayrılalı birkaç ı;ün 
olıııuş, Paris heyecan içindeydi. 

Lorenlerin hareketinden on gün 
so.n:.t, Faustanın sara),nda bir faaJL 
yet ·:ıaşlamıştı. Fausta, l\Ioröver va. 
sıtas.ivle aldığı Gizin mektubundan .. 
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- Mösyö l\foröver, görüyorum ki 
zek:\nız e.skisl gibi kuITetli. Fakat ı.an. 
nedersem, buraya zeki olduğunuzu bir 
daha isbat etmek için gelmediniz? 

- Hayır madam I Zekamın dere. 
resini uzun zam:ındır takdir ettiğinizi 
bilirim. 

- O halde ne istiyorsunuz? Söy. 
leyiniz! :Korkmadan söyle)in:z diye. 
mtyeceğim, çünkü sizi bu akşam pek 
ce.c;;ur görüyorum. Yalnız mümkün ol. 
duğu kadar itida1le konuşunuz, bunu 
ta,-siye ederim. 

- Ben de bu emri bekliyordum., 
madam. Buraya gelişimin sebebi şu. 
dur: Protestanları öldürdüğümüz -re 
yalnız sizin için hayatımı belki on de. 
fa tehlikeye koyduğum zaman bir ta. 
kım Yaat1arda bulunmuştunuz. Altı 

sene kadar bunların yerine getirilme. 
sini bekledim. Nihayet bir gün yolu. 
nuza çıktım, fakat o zaman beni ta. 
nımadınız. .• 

Zannedersem şimdi, ne için Gizin 
tarafına geçtiği mi ,.e ne için oğlunu. 
za ,.e size düşman olduğumu anladı. 
JllZ 

f{raliçe homurdandı: 
- Evet, şimdi anlıyorum. 
Moröver sükunetle sözlerine de. 

Yam etti: 

- E\"et madam! Şimdi istediğim 
oldu. İsterseniz muhafız kumandanı_ 
nr çağırtarak beni te\·kif ettirebilirsi. 
niz. Fakat şunu da biliniz ki bu söz.. 
lerim sizin bana ettiklerinizin y:ınrn. 
da hiçtir. Çünkü en sadık bir adamı. 
nızı ... adettiğiniz mükafatlardan mah. 
rum bırakarak aklınıza bile getirme. 
diniz. 

Kraliçe hafif hir sesle mırıldan. 
dı: 

-Ah, engerek! Kraliçenize karşı 

bu şekilde söz söyliyebiJmeniz için 
Gizinlzln pek kU\"\"etli olması lazım ..• 
Sizi tevkif ettiğim zaman G1zinize eL 
tiğiniz iyiliklere mukabil sizi kurla.. 
racağına emin olmanız lazım.- Sizi 
teYkif etmiyorum-. Kovuyorum! .. Siz. 
bir uşak gibi konuşuyorsunuz, hen de 
sizi bir uşak gibi koTIIyorum, haydi 
çıkınız! 

ihtiyar kraliçe e\"veke büyük bir 
ku\'Yetc sahip iken şimdi bu kadar 
kudretsiz olmağı nefsine yedireme .. 
mişti. Fakat l\foröver, Katerini yerle. 
re kadar eğilerek selamladıktan son. 
ra olduğu yerde durdu. 

Kraliçe, etraftan birçok kimsele. 
rin işitebileceği yüksek bir sesle: 

- Nasıl mösyö? diye bağırdı, si.. 
zi huzurumdan kovduğumu işitmedi. 
niz mi? ... Yoksa. birkaç kişi çağtrhp 
sizi dö,·düre)im mi? 

Bu e.snnda hakim, fakat yumuşak 
bir ses işitildi: 

- Muhterem kraliçe, şu asilzade 
ile hiddetiniz arasına girdiğim dan do. 
layı affınızı rica ederim. Gitmeyiniz 
mösyö, burada kalınız! Kraliçe haz. 
retleri müsaade buyurdular •.. 

Bu adam Rujiyeri idi. Bulundu. 
ğu odadan konuşulan şeylerin hepsi. 
ni işitmişti. Katerin dö Mediçiye yap. 
tığı bir işaret üzerine kraliçe: 

- l\lösyö dö 1\forö,·er, pek tuhnf 
olan, hareket ve sözlerinizi affettim! 
dedi. 

.Morö,·er bir dizi Uzerine çökerek: 
- O halde, şimdJ kraliçe hazret. 

lerine buraya ne için geldiğimi söylL 
yebilirlm? dedi. 

Krali~e hayret etmiş ,.e Rujiyeri. 
nin halinden bir sır karşısında oldu. 
ğunu anlamıştı. 

LA.tif bir tebessümle: 
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---------------------- Demek henüz size azap vereni liaterin hizmetçilerini savdıktan 
bir şey var, azizim lfıdeıyö dö Morö. sonra gözlerini Morövere dikerek: 
ver? .. dedL - Ne istiyorsunuz bakalım? diye 

Rujf7erl de tasdik etti: sol'du. 
-TabU dejil mi ya madam? LL Rujiyeri derhal atıldı: 

yık oldufu müWata nail olamamuı - Affediniz madam, bu noktaya 
yhünden böyle bir ar.aba düşebilir. bit hüküm illve etmeme müsaade bu. 

Kraliçe Morövere baktı. Rujiye. yut ur musunuz? 
ri: 

- Ba adamı mflWatlandırmak 
JAzımdır. Öyle delil mi m&lyö? dedi. 

Moröver etildL 
- Size IAyık bir mlkAtat nrıblL 

mcsi için, kraliçeye ftiPh•lz yeni bir 
haber getirdiniz? .. 

- Evet, kraliçe hazretlerine bir 
teY getiriyorum... Tıbkı vaktile Sen 
Batt~lemlnin pazar gecesi Lavr'a ge.. 
tirdığlm gibi bir şey. 

Kraliçe sarardı, Rujlyeri sordu: 
- Nedir o? 
- Bir baş! .. 
Kraliçenin ytfzün.de bir tebeMüm 

ı>elirıfi. Kendi kendine: 
- Bir baş! .. Gizin başı? •. Oh, ar. 

tık ibtiyarladnn. Moröver bir saatten. 
beri efendisini ele vermek için söy. 
Jenniği halde, meramını bir türlü an. 
Jıyaınadım.! diye söyJendlkten sonra 
M<t: livere: 

·- Mösyö, arka.mdan geliniz! de. 
dl, ~n de gel Rujiyerieiflm, söylene. 
eek ,yler senden gizli olamaz! 

Kraliçe yemek salonunu geçti. 
büyük salonu da arkada bıraktıktan 
IO'lfa gizli bir merdivenle kendi dai. 
re.iine girdi. Burası tam kralın yat.ak 
odasının altında idi. Tertibat kralın 
•ıreslndekf gibiydi. Yalnız kraliçe 
pbfrnr, krahn yatak odBBı altına de. 
ffl, krahn daircsinile, 8nilnde ufakl 
bir yere yaptırmııtı • ( 

- Söyle 1 Benim sadık ve resur 
dMt'lm ... Söyle .•. Senin sözlerin dai. 
ma benim düşüncelerimin bir aksi se. 
dasıJır •.• 

- O halde, şu efendiye ne itııtedi. 
ğini soracağımıza, ne vereceğimizi 
tsöyh•ıek .•. 

Katerin başını salladı. O artık es. 
ki balfni aJm·ştı. 'Düşüncelrindetd e-s. 
ki kuvvet yeniden canlanmış ve hat. 
ti Rujiyerininkini bile geçmişti bu. 
nun için tekrar: 

- Ne istiyorsunuz? diye sort!u. 
- Az bir şey, madam. üç yüz 

bi~ lira yeter. 
Kraliçe düşünceli bir tarzda: 
- Sahfdeit az! diye söylendi. 
Moröver: 
- Hay1r, benim için kafidir' de. 

dik~en sonra ilave etti: 
- Size verecğim şeyin kı} meti 

ashnda bir milyon lira değer. Bunun 
ü~ yüz binini alıp gerisini is temeyi. 
şi•n, sırf yüksek hizmetinizde bulun. 
m.ı~l.t kazanacağım <:t>reftlr. 

- Güzel! Anladığıma göre Gize 
ka,.~ı biiyfik bir nefretiniz var. Herifi 
bir ıula bile satacaksınız t.. Ru jiyeri 
şu çt.kmeceyi aç, oradaki parşmen. 

lerJ,,n birisini bana nr ! ... 
Rujiyerf, krali(enin istediği ka.. 

ğıdr masanın üzerine koydu. Bu ev. 
velc!tn yaz·lmrş ve kral üçüncü ilan. 
rl tarafından imzlanarak yalnız pa. 
ranrn yazılacağı yerler boş bırakılmış 

z g -
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bir çekti. Kraliçe burasını da doldur. 
du. Şimdi çekte şunlar yazılmıştı: 

'Mösyö dö Moröverln bize karşı 
yaptığı hizmete mükafat olarak, bu 
senet. görltndüğü anda, kendisine beş 
ytiz bin lira verilmesini, hazinei hassa 
ın iJ el i.ırlUfüne emrediyoruz . ., 

Katerin çeki Morövere uzattı. 
Moröver, istediği miktarın fazla. 

ıa,tığının farkına vardı ise de, hiç se4 
sini çıkarmadı. Yalnız: 

- Zatı haşmetaneleri, cömertli. 
ğin mücessem bir timsalidir, dedi. 

Fakat bunları söylerken çekin 
tediye olunacağı tarih ve memleketin 
boş bırakıldığını görmüştü. Bu hal. 
de vnilmiş olan kaiıdın hiç bir kıy. 
meti yoktu. 

Moröverin yüzünü tetkik etmekte 
ohn Katerin: 

- Zannedersem, yazmağı unuttu. 
ğum yerler var. Verin k!fıdı bana! 

Moröver, çeki masanın üzerine 
ko."arak: 

- Zatı şahaneleri, paranın han&i 
tarihte ve nerede tediye olunacağını 

ya ~mamışlar. 
ılujiyeri, Katerinin ne diitündü. 

ğünii anladığı için, oynanan oyuna se. 
yirci kalıyordu. 

Kraliçe güzel bir tebessilmJc: 
- Bu paranın nerede tediye e. 

dilrn~sini istiyorsunuz? diye sordu. 
- Parlı.te IOtuf buyurulmasını 

rica edeceğim. 
- Pek1, işte yazıyorum. Pariste 

teı:Hye olunaeaktır. Ne zaman istiyor. 
suuuz? 

Moröver güldü: 
- Mümkün oldutu kadar ÇJabuk. 

Sn1ı•rsızhkla beklediğimi itiraf ede. 
rim. 

- Paki! Yalnız bu müddet kra. 

lın mali işlere istediği gibi hükmede. 
ceı}i gün olacaktır; yani." 

~aterin dö Mediçi dudaklarını .sı. 
karJ&k, kaşlarını çatarak çekin alt na 
ıu kellmeleri yazdı: 

.. Mösyö dö Gizin öldüğü gün Pa. 
ri~~ tediye edilecektir ... 

Rujiyeri, kendisiyle kraliçeden 
başb.~•ının anlamuına imkA.n olm._ 
ya ı: italyancaya benzer bir lisan la: 

- Katerln, delimisin? Mmöver 
bu tti1ğıdı abr, Mösyö dö Gize götüre. 
reli, bir milyon lira alır. Giz de bu su. 
retlt! adamlarını oi'lunuz aleyhine 
se"k~der. 

- Haklısınız! Fakat bu adamın 
ma.uadı yalnız para kazanmak olsay. 
dı, f ·kriniz doğru olabilirdi. O, inti.. 
kam için bu gibi kazançları feda eder. 
Gö~üyorum ki bu adamın Giıe karşı 
müthiş bir kini var. Sen sus! Ben a. 
datnımı tanırım ... 

Kateriny anılmıyordu, Moröverin 
bu işte aradığı iki şey vardı: 

DirfnciBi, Pardayanın ölümü doğ. 
ru <•Jmadıjı takdirde, intikamından 
kurtulmak için, uzak bir yere kaçmak 
iize(e lAmm .ıelecek paraya sahip oL 
ma.<i ikfncial ise, ıizden intikam aL 
maktı. 

Giz, kendisini tahkir etmit. Viyo. 
letta işinde ondan tüphelenmft ve bu 
ha•.-ktleriyle Moröver de kendisine 
kar~ btiytik bir kin doimuına sebep 
ohnuıtu. 

Moröver, kat'iyyen bir hayret e. 
sert göstermeden Katerinln yazdığı 

pyleri okudu. KAfıdı katladıktan 
ıonra iç cebine indirerek: 

- Zatı haşmetanelerfne te~kkür 
ede:-ım. Çeke yazmış oldufunuz tarih 
dü~:ıneelerime tamamiyle munfık. 
tır. 
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Esrareng:i Tayyare 

Bütün geceyi böyle konuşa
rak geçirdiler. Artık sabah ol
mak üzere idi. 

Diğer taraftan Akbar Firoz 
:· ~~ yatmış, fa kat gözüne bir tür

- 1ü uyku girmiyordu.. Acaba 
yapacağı işin sonunda kendisi

' ne-bir fenalık gc:Jmesi ihtimali 
~ ~i\r; mı idi? Bir çok defalar 
çav.uşu ça ğırtar:ık fikrinden 
caydiğrnı sö~ lemek istedı ise de 
ienc~ vaz geçti. Bir koltuğa 
5~kmüş derin derin düşünür
J<en. _son süratlc gelen bir atın 
nal s~slerilc sıçradı. Biraz son'· 
ta•, bir uşak yukarı çıkar.ık bir 
postacının kendisini görmek is· 
tediğini haber veriyordu. 

Akb:ır Firoz, büyük bir me
rak içinde sabahın üçünde ge· 
len bu postacın:n ne gibi bir 
haber getirebilece ğini · dü§üniir· 
ken postacının yukarı gönderil
mesini emretti. Zaten kapı di· 
binde bekliyen adam, emri du
a.r duymaz içeri gi:erck yerle-
re kadar kapandıktan sonra 
koynundan çıkardığı bir· kağıdı 
Akbar Firoza uzattı. 'Postacı
nın büy iik.• bir heyecan içinde 
oldu ğu yüziinden belli ol1;1yor-

-- ~µ. . 
1
\ . ~ / Şiıno i Akbar Firoz, · İngili z
" i::e yazılmış olan kağıot.-okuyor-

du. M ekt upta nynen şunlar 
vardı: 

Akbar Firoza 
.. İl'.'.ni t etkiklerle UGraşan a-

limlerle İn giliz ordusu kuman
lanlanndan General l{ampbcli 
yakalıyaral: hapsettiğinizi ha
ber aldık. Eğer kendilerini bu 
sabah güneş doğuncıya kadar 
serbest bırakm.•yacak olursanız 
kasabanızı topçu kuvvetile ya· 
kıp yıkacağımı şimdiden bildi
ririm ... 
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- Sana bu kağıdı kim ver- rak tehdit etti. 
di? - Bana, İngilizlerden b 

- İngiliz askerlerinin ku- mektup getirdiğini kims~yc SÖ} 

ınandanı. ' lemiyeceksin. Eğer ağtında'I 
- Bl'tadan ne kadar uzak- bir harf kaçırdığını duyarsan: 

talar? " öldüğün gündür 1. 
- Yaya iki saat. Ben yol- Zavallı çoban, korkudan t it 

tla keçilerifôi otlatırken birden- riyordu. Ak bar :Firozun ' heı 
bire karşıma çıkan iki İngiliz · dediğini yapabileceğini ve 'a-
askeri b~rii yakalıyarak kuman- .L}am öldürmekten hiç de çekin-

llanlannnın .karşısına götürdüler. rnediğini gayet iyi biliyorClu. 

- Çabuk, Ahmet, çabuk soyıe, 
bana nasıl yüzülebileceğini öğ -
rt-tsen e. 

kumandan da size verdiğim Kimseye bir harf dahi söylcmi-
mektubu yazarak : yeceğini müteaddit defalar tek- . . 

, . rar ettikten ve Akbar Firozun retmıştı. 
- Bu mektubu Akbar Fıro· ayaklarına kapandıktan sonra . Çavuşun tam hapishane ka-

z~ götü:ecek '"":e vcrdiğ! ~evabı dışarıya çıktı. ·• pı.~ında durduğu sırada ilk mer-
bıze getıreceksın; Sen gıdıp gc- 0 1 k d 1 w b 

1 
mı ıslık çalarak çavuştan kırk 

linciye kadar ask~rler keçile- rtaHı ay 1~ anmahgaldaş a- 'metre kadar uzağa düşüt. Kim-
. b k ki d D d" B mıştı. er şeyın ma vo uğu- • w k. rıne · a aca ar ır ' e ı. en . _ d Akba F" . . . se ne oldugunu anlamaga va ıt 

d h tl t koş nu Jusse en r ıroz, ışının k 1 d 
1 

"k' · · · e ayvanrmı ça a ırcasına • . . . . . . . . .. a ma an ge en ı ıncı mermı ıse 
turarak buraya geldim. ı~~n .~Y1 hır netıc:ye ermesı~ı du- tam çavuiun bulunduğu yere 

- Peki. Askerlerin mikta- şunuyordu. Nıhay~t katı ola- isabet et:n'iş ve hapishanenin 
rı ne kadardı. Topçuları var rak şuna ka~ar verdı: bir kısmını yıkmakla' beraber 
mı? Çavuş bıraz sonra mahpus- çavuşu da öldürmüştü. Biraz 

- Bin kişi kadar. Dört tane ları öldürecekti. O dA aynı za- ileride duran Akbar Firoz ise 
de topları var. manda çav;ı~u öldürecek ve bu ~ncak bir duvarın arkasın~ sı-

- Peki. Vereceğim emre suretle katılı cezalandırmış ola- gınmak suretile hayatııu kurtar· 
kadar aş::ığıda bekle!. rak yanına. ~damlarını ._toplıya· mış ve sonra alabildiğine !:aç. 

Akb F . t k . . cak ve İngıl_ ızlere karşı koyma~ mağa başlamıştı. tır ıroz, ar 1 ışın şa- w ·d kt" T b s da B d "k· ·· k " ·ı·k b' 
k 1 . d w - 1 t S _ ga gı ece ı. am u · ıra u an a 1 ı yuz , ışı 1 . ır 
ası oma ıgnı an amış ı. a k d · k r -\•u ... ~tı 

1 
T .. . -··c · d k 

ate baktı. üç buçuk oluyordu. apı ~~ ~ırenb uşad. . ·• • nbgı ız s~va~ı m\~ez~~ı e _ _ a-
Demek ki karar vermek için bir geldıgını ha. er ver ı. sa aya gırmış ve ıç .ır manı~-
saıltlik zamanı vardı. Neye 'ka- Odaya gıren çavuş sadece: yba rast~amadanf hda~ısha_n1 en1ın w · · d ş nruştı E Gidiyorum 1 Dedi ulundugu tara a ogru ı er e-r:ır verecegını c şa ı . • - . _ 
ğer mahpusları serbest bıraka- - Haydi, elini çabuk tut. mege b~~la~ıştı . . . 

h d .. ·· d"" w • • • 1 Bu suvarıler bıraz sonra bır 
cak olsa em u~un. ugu !§ er Çavuş derhal dışarı çıktı. d d r gib" korarak kar .. ı-
alt üst olacak ve lhtımal kı in- Artık nerede.ilse güncs doğu- ~ amı~d- ~ .1 • - ~ d "'l - B . "' e 
gilizler kendisini gene de ser- yord.u Akbar Firoz da· yaniı,ıw an ge w ı gını g_or u e.~· A~b~r 
b est bırakrnıyacaklar. Yakala- dan hlç eksik etmediği t&ban - ~~pac~~!m kşırdış 0/~-T t 
yıp ya idam edecekler, ve yahut casını elile yoklıyarak çavuşu 

1 
;roz ı ı. ld~!.§1• a~. ~~ı ızh~ -

da hapsedeceklerdi. Bir an ak- takibe başla~ı.' Çavuş h~z!ı · ı armı~l"hge ıgdınıragnodrı.ıı· nc~aka-t · · ır arı · ~ . men sı a ma av . r !ıı_ıa ıhtıy.;ır .. · m ı erı çagınp hızlı yürüyor v.e etrafına . hıç geç kalmıştı. Beynin~ yediği 
ışı onlarla muzakere etmek gel- bakmıyordu. Nıhayet hapısha- b'r kursıınla oldu nu yere, yıkıl-
di i~e de .. bu~d.an . çabuk va~- nenin ön üne geldi. Nöbetçilere d:. , • · b 

geçtı. Çunku ıht1yarlarm ingı- seslenerek kapıyı açmalarını Yarım -saat- conra mahpııs1ar 
lizlcrden ~orkara~ . mahpusl.arı emretti. · tahliye edilinis, İngiliz askerleri 
s~rbest hır.akmak ıs~ı>:c~ekl~.rıne Bu esnada mahpusları kur- arasında başlarından geçenleri 

{üz başı _şuphe yoktu. En .ıyısı ld boğylc tarmağa gelmiş olan İngiliz anlatıyorlardı. Kendilerini id~m 
Makgim bır me~ubun cglmış _-0 

. · u un- kuvvetleri kuma.nda_nı, gönderi- etmek isti yen müddeiuml;Jtpi de 
Va~iyet fenalaşmıştı. Akbar dan kımseye b~hsetmıye~~k ve len postacıdan hıç bır haber çık- .saklandığı evden çıkarı)arak el-

Firoz İngiliz kuvvetlerinin ne adamları vasıtasıle • ingılızlere madığını görünce artık vaziye- }erine kelepçe geçirilmiş, mah-
kadar uzakta olduklarını anla - karşı koymağa çalışacaktı. te müdahale etmek lüzumunu kemesi görülmek üzere bekle· 
mak için postacı ile konuşmağa Bunun üzerine hemen demin hisetmiş ve topların yerleştirilc- tiliyordu. 
başladı: gelmiş olan postacıyı çağırta- rek ateşe hazır olmalannı cm- S O N 

' l) Gi'lya buraya, rahat rahat 
deniz banyosu yapayım diye gel
dim. A~da ıahat mı var? 
'raba:na mana\ 

Askoınon ifay~aıso ------

2) Boşluğa atlamalı; 
!:.arc yok 1 

başka 

1-

3) Şimdi de askıyı dü2melerin 
elen çıkarmalı. 
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4) Şırakkkl J 
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~©>!!< V©l~oınHdla 
Siz e h aftada 
b irkaç gün ve
n i b i r macera
sını anıatma

ğa başııvacak

tır. M erakla f 
b ekleyiniz. l 

Babası d a ha baskın çıktı 

KliçUk HlisnUye biiyük baba
sı bir top hediye etmişti. 

Fakat bizim afacan henü? 
topa iyi vurmasını beceremedi· 
ği. için, camları çer($eve\eri kı· 

' \ 1 

~ 
~: 

rıyor ve bu suretle babasına 

bir sürü masraf kapılrı .açıyor
du. 

Babası bu işin sonu gelmedi
ğini görünce, yarama?. o~luna 

----=?~ 

topa nasıl vurulacağını öğret
mek istedi. 

Topu önüne koydu. Hız aldı •. 
Fakat, ne yapsın ki ayağın-

. ', ••• 
1 1/llıı ' 

daki bol kundura daha evveı 
fırlayarak karşısındaki camı 

şangır şungur aşağı indirmiş

tir. 
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